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Zaterdag 9 april vond de Algemene Le-
denvergadering van Levende Talen 
plaats. Twee bijzondere leden werden 
tijdens deze ledenvergadering in het zon-
netje gezet en benoemd tot erelid: Ceci-
lia Odé (sectie Russisch) en Christien van 
Gool (sectie Engels). Voor beiden sprak 
Judith Richters, de voorzitter van Levende 
Talen, een laudatio uit.

Cecilia Odé
Het onderwijs Russisch kan al meer dan 
veertig jaar rekenen op de inzet van Ce-
cilia Odé. Met haar grote kennis van de 
Russische taal en cultuur, haar betrok-
kenheid bij internationale projecten en 
evenementen voor leerlingen Russisch 
en haar bestuurlijke vaardigheden is Ce-
cilia van grote waarde voor Russisch in 
Nederland. Midden jaren zeventig werd 
ze lid van de sectie Russisch van Levende 
Talen. Met de Adviescommissie Leerplan 
Russisch van SLO toog ze aan het werk 
om lesmateriaal en examens Russisch te 
ontwikkelen voor het nog jonge school-
vak. Cecilia zocht naar vernieuwing in het 
taalonderwijs en schuwde niet de inzet 
van technologie. Zo pleitte ze voor meer 
aandacht voor intonatie in het taalonder-
wijs. Bij Cito koos ze bewust voor authen-
tiek luistermateriaal voor het examenon-
derdeel Luistervaardigheid. Later trok zij 
er met haar bandrecorder op uit om be-
dreigde talen van Papoea (Indonesië) en 
Siberië vast te leggen. 

Op dit moment is Cecilia Odé bestuurs-
lid van de sectie Russisch, belast met 
internationale contacten. Als lid van het 
Praesidium van de Internationale vereni-
ging van docenten in de Russische taal en 
literatuur, MAPRJaL, bewerkstelligt Cecilia 
veel voor Russisch in Nederland. Van 2003–
2009 zat ze in het hoofdbestuur van de 
Fédération Internationale des Professeurs 
de Langues Vivantes (FIPLV) en tot 2012 

vertegenwoordigde zij Levende Talen bij 
FIPLV. Jarenlang was Cecilia redacteur van 
World News, de periodieke uitgave van 
FIPLV. Cecilia maakt zich nog steeds hard 
voor taaldiversiteit en zet zich met hart en 
ziel in voor het behoud van en kennis over 
bedreigde talen. Ze maakte er een lesbrief 
over voor middelbare scholieren (<www.
bedreigdetalen.nl>) en schreef het hoofd-
stuk over bedreigde talen in De Taalcanon. 

Na de laudatio kreeg Cecilia het 
woord. Daar maakte ze – kenmerkend 
voor haar – dankbaar gebruik van om 
de aanwezigen op te roepen toch vooral 
in hun lessen aandacht te besteden aan 
taaldiversiteit en bedreigde talen. 

Christien van Gool
Passie en bevlogenheid kenmerken 
Christien van Gool. Als docent Engels 
zet zij zich voortdurend in voor beter on-
derwijs Engels. Met haar pragmatische 
insteek en gedrevenheid was ze betrok-
ken bij talloze initiatieven op school en 
daarbuiten. Zo was ze onder meer actief 
binnen de sectie Engels van Levende Ta-
len. Ze vond echter dat de vereniging te 
veel gericht was op eerstegraadsleraren. 
Daarom richtte ze speciaal voor het twee-
degraadsonderwijs de Stichting Engels 
op. Later fuseerde de Stichting Engels 
weer met de sectie Engels met het doel 
het onderwijs van de Engelse taal en cul-
tuur in alle onderwijssectoren te promo-
ten en de docenten te ondersteunen. 

Jaarlijks organiseerde Christien 
samen met Jan Valkenburg een studie-
dag Engels. Later vloeide uit deze studie-
dag het Nationaal Congres Engels voort. 
Er is niet één congres geweest waar ze 
niet bij betrokken was. De laatste con-
gressen was zij voorzitter. Christien heeft 
een omvangrijk (inter)nationaal netwerk, 
ook binnen de uitgeverij. Mede daar-
door kan zij veel bewerkstelligen voor het 

onderwijs Engels in Nederland.
Christien van Gool heeft altijd vanuit 

het onderwijswerkveld gewerkt en wist 
zodoende goed wat er onder docenten 
leeft. Mede daardoor wist zij als eindre-
dacteur van Levende Talen Magazine een 
belangrijke stempel te drukken op de ver-
nieuwing van het tijdschrift, gekenmerkt 
door een praktische invalshoek met het 
belang van de docent in het werkveld 
voorop. Deze blik spreekt tevens uit de 
vele columns die zij nog voor Levende 
Talen Magazine bleef schrijven. 

Nadat Christien bekomen was van de 
totaal onverwachte eer die haar tijdens 
de ALV 2016 te beurt viel, presenteerde 
zij een gesproken column onder de titel 
‘Ons Onderwijs2032: Niet minder-, maar 
meertalig’ (zie hiernaast). Christien heeft 
zich jarenlang met gedrevenheid ingezet 
voor Levende Talen. Wij zijn dankbaar 
voor alles wat zij met haar schrijftalent en 
onderwijstalent voor de vereniging in het 
algemeen en voor de sectie Engels in het 
bijzonder heeft gerealiseerd. KE & GW  ■

Zie ook <tinyurl.com/laudatio-Ode>, <tinyurl.com/lau-
datio-Van-Gool> en <tinyurl.com/LT-column-Van-Gool>.

levende talen

Cecilia Odé en Christien van Gool: 
Nieuwe ereleden van Levende Talen

Christien van Gool en Cecilia Odé. Foto: Geramé 
Wouters


