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De 9e confepentle VolksopvoedIng
rooms

het Nedeplands taalgebled

Zefer De Loore

In Limburg liggen de dorpen ver uit elkaar. Langs de wegen staat slechts
hier en daar, verspreid, een woning. Maar plots clan troepen de huizen intenser samen tot kleinere of grotere drommetjes. Lommel ligt net achter ons.
Dan meldt Overpelt zich met e'en bordje langs de baan. En slechts 2 km
daarachter: Neerpelt.
Neerpelt, het dorp dat ons meer dan enig ander in Limburg is gaan intrigeren
sinds daar, nu 2 jaar geleden, het eerste centrum voor sociaal-cultureel
vormingswerk gestalte heeft gekregen in het intussen reeds tot over de
grenzen befaamd geworden „Dommelhof".
„Dommelhof" vervult de taak van cultureel verzorgingscentrum voor NoordLimburg met in de schouwburg regelmatig manifestaties van hoog gehalte.
Het is tevens een centrum voor vorming in het algemeen, en kadervorming
in het bijzonder dat zich als zodanig richt tot gans Vlaanderen en tot ver
over de grenzen heen. In deze zin wordt er ruimschoots mogelijkheid geboden
tot het orggniseren van congressen, studiedagen, seminaries.
Een juweel van een schouwburg (370 zitplaatsen, modern toneel, benijdenswaardige licht- en klankinstallatie) leidt enerzijds langs een balletzaal en
anderzijds langs een foyer die ook wet tentoonstellingsruimte en vergaderzaal
wordt, naar het hart van „Dommelhof". Dat hart biedt gelijkvloers gelegenheid
tot vergaderen voor grote of kleinere groepen. Maar het klopt intenser in de
beide hoger gelegen verdiepingen met liefst zo maar zeven toegeruste ateliers
voor kunstzinnige vorming (o.a. fotografie, film, manuele- en beeldende
expressie, gebrande aarde, ceramiek, ritmiek, dans, ballet, geluids- en verbale
expressie). Ten laatste sluit het verblijfsgebouw (48 eenpersoonskamers)
met een 150-zitplaatsen-restaurant, een lees- en televisiezaal, een recreatieruimte dit naar alle kanten open en riante cultuurcomplex waardig af.
De Dommel kabbelt door de tuin. En rondom dat alles welven heuvelruggen
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vol dennebomen naar de daarachter gelegen strakkere vlakten. De Kempen
tekent er zich zoals men ze dromen kon met haar typische streekeigenaardigheden. Goed is het er. Rustig. Echt. En alles gaat er eenvoudig.
In dat oord van bezinning ging van 20 tot 22 november de 9e conferentie
Volksopvoeding voor het Nederlands Taalgebied door. Noord ontmoette er
Zuid: een honderdtal mensen uit Nederland en Vlaanderen bogen zich over
het onderwerp „De Opbouw van het Vormings- en Ontwikkelingswerk in
plaattselijk Verband".
Zowel vanuit het professionele domein als van idat van de amateur klonken
stemmen op. Want de inrichters, de reacties van het Nederlands-Belgisch
tijdschrift „Volksopvoeding" onder de auspicien van het Belgisch-Nederlands
Cultureel Akkoord, hadden personen uitgenodigd uit diverse bij het conferentie-thema rechtstreeks betrokken milieus, als: landelijke organisaties, cluben buurtwerk, opbouwwerk, dienstverlenende instituten, culturele raden en
gemeenschappen, e.d..
De veelheid en de verscheidenheid van verzuchtingen, wensen, verwachtingen,
eisen, ontgoochelingen onthulden wel duidelijk dat de noden en de moeilijkheden dikwijls gelijklopend zijn voor Nederland als voor Vlaanderen. Alhoewel
anderzijds ook beslist naar voren kwam hoe om redenen van niet onbelangrijke details, van bepaalde en terdege verschillende wetten, totaal ándere
situaties zich voordoen in het vormings- en ontwikkelingswerk bij onze noorderburen dan wel bij ons.
Verheugend overigens vast te stellen hoe door kontakt en dialoog in gelijke
richtingen kon worden gedacht in de diverse secties. Want met het oog op
een zo vruchtbaar mogelijk resultaat hadden de deelnemers aan deze conferentie zich volgens de ergen belangstelling laten indelen in vijf groepen.
Elk van deze groepen behandelde een van de onderwerpen: structuren,
accommodatie, financier), personeelsvoorziening, doorlichting vormingsproces.
Tegen het achtergrondpatroon van de bij voorbaat toegestuurde documentatie werd constructief van gedachten gewisseld, vooral ook door de bij de
geciteerde documentatie aansluitende pre-adviezen rond ieder sectie-onderwerp afzonderlijk.
Zo kon dan elk van de vijf afzonderlijk gehouden debatten die alle aanwezigen
trachtten te betrekken, door e'en handige begeleiding voeren tot een uiteindelijk beknopt rapport van respectief de vijf secties.
De pleno-vergadering van zaterdagmorgen mocht dan ook terecht gezien
worden als een bonte samenvatting, een waardig en vruchtbaar besluit van
deze cultuur-tweedaagse.
Algemeen voorzitter bij deze 9e Conferentie was de heer W. Seeuws, Centrale Socialistisch Cul;tuurbeleid. De pre-adviezen kwamen van de hand van
drs. R. Roels, Stichting Lodewijk de Raet, en van mr. C. Stapel, Volkshogeschool „Allardsoog".
Het paneel bij de pleno-vergadering werd gevormd door de reeds hoger
benoemde W. Seeuws, R. Roels, C. Stapel, waarbij als zeer snedig en terecht
gewaardeerde „afronder" de in Nederland maar ook daarbuiten bekende
mr. L. B. van Ommen, Hoofd Directie Jeugdzaken, Volksontwikkeling en
Sport bij het Nederlands Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

De heer Jans, directeur van „Dommeihof" en zeker niet minder de enthousiast
begroette heer Roppe, gouverneur Limburg, werden als gastheren met handgeklap gedankt door alle deelnemers.
Goed verblijven is het op „Dommelhof". En, wat wellicht niet zo cultureel
klinkt maar wat toch wel eens gezegd mag worden van een instelling die niet
lucratief bedoelt te zijn en ten aanzien van de „inwendige mens" met beperkte middelen het doen moet: de kok zij geprezen!
Dat was dan echt het enige wat de heer Leo Schevenhels, die de practische
leiding van deze puike tweedaagse op zijn actief schreef, vergeten heeft in
zijn slotdankwoord te vermelden.
Wie Haar „Dommelhof" wil kan daartoe het verzoek richten tot directeur Jans
te Neerpelt (011 - 437 05 - 06). Want „Dommelhof" richt zich tot alle organisaties en instellingen, werkzaam op het terrein van het sociaal-cultureel leven
zoals jongerenorganisaties, volwassenenorganisaties, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen. De verenigingen kunnien zelf organiseren, of ook beroep doen
op het centrum al of niet in samenwerking met óón of meerdere organisaties.
Alle verdere inlichtingen over de besluiten van deze 9e Conferentie Volksopvoeding worden aan de belangstellenden vanzelfsprekend graag verleend
via: Dienst Volksopleiding van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, Kortenberglaan 158, Brussel 4, (02 / 35 60 40), en via Nederlands Centrum voor
Volksontwikkeling, Dodeweg 10, Amersfoort, Nederland (03490 1 11591).
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Dagbladkoneentratie in Vlaanderen

Herman Welter

Is het koncentratieproces in Vlaamse pers geeindigd ?
De laatste jaren volgen in de nationale en Internationale bedrijfswereld
fusies en samenwerkingen elkaar in een snel tempo op. Het is een ekonomisch tijdsverschijnsel. Ook de pers is hierbij niet ten achter gebleven. Elke
uitgeverij is immers in eerste instantie een zakelijke aangelegenheid. Belangrijkste opgave blijft nog steeds het verwezenlijken van e'en zo gunstig mogelijk
exploitatieresultaat.
Kenmerkend voor de Vlaamse pers is de ver gevorderde koncentratie. Van
de veertien momenteel bestaande Vlaamse dagbladtitels worden er elf uitgegeven door vier groepen die samen nagenoeg 85 t.h. van de Nederlandstalige markt in Belgie vertegenwoordigen. Was deze sterke dagbladkoncentratie in Vlaanderen uit ekonomisch en financieel standpunt een noodzakelijk
kwaad, nog verdere versmeltingen zouden zonder meer leiden Haar een
monopolie van opinievorming. In een demokratisch bestel is dit zeker niet
wenselijk.
Persalarm
1969 was voor de Vlaamse pers een bewogen jaar. Zoals iedereen reeds
lang weet, gingen de N.V. De Vlijt te Antwerpen en de N.V. De Standaard
te Brussel op 2 mei jl. over tot de oprichting van de N.V. Perexma (Persexploitatiemaatschappij) met maatschappelijke zetel te Antwerpen. Beide
persgroepen hebben in de nieuwe vennootschap een gelijk aandeel. Perexma
geeft sedert midden juni het weekblad „TV-Ekspres" uit dat gedrukt wordt
op de persen van De Vlijt. Tevens werd toen besloten het door De Vlijt uitgegeven „Zie Magazine" in handen te geven van De Standaard.
Dit alles gebeurde zonder dat het personeel daarvan op de hoogte werd
gebracht. Toen uiteindelijk toch een en ander over deze „transaktie" in omloop kwam, luidde het personeel van De Vlijt de alarmklok. Niemand begreep
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waarom zonder duidelijk ekonomische noodzaak en zonder voorafgaande
raadpleging Hoch inlichting van het personeel het weekblad „Zie" uit handen
werd gegeven. Zich terdege bewust dat vroeg of laat ook de door De Vlijt uitgegeven dagbladen „Gazet van Antwerpen" en „Gazet van Mechelen" zouden
kunnen worden overgemaakt aan de machtige Standaard-groep, ging het
personeel over tot de oprichting van een aktiekomitee. Men Ham geen genoegen met de verklaring van de raad van beheer van ,de N.V. De Vlijt de
zelfstandigheid van de krant en de onafhankelijkheid van het bedrijf integraal
te zullen handhaven. Het aktiekomitee eiste o.m. de teruggave van „Zie".
Het akkoord tussen De Vlijt en De Standaard werd wel op sommige punten
gewijzigd, de transaktie kon echter niet meer ongedaan gemaakt worden.
„Zie" mag dus van nu of beschouwd worden als een nieuwe publikatie van
de Brusselse persgroep.

Socialistische kranten niet aan het feest
Met een totale oplage van circa 330.000 exemplaren is de katholieke De
Sitandaard-groep de machtigste in Vlaanderen. Het dagblad „De Standaard"
is het zgn. „quality paper" van dit concern. Daarnaast worden ook „Het
Nieuwsblad" (uitgebreide sportrubriek) en de vroeger opgeslorpte kranten
„De Gentenaar", „De Landwacht" (Gent) en „Het Handelsblad" (Antwerpen)
uitgegeven.
Nummer ,twee is de eveneens te Brussel gevestigde Uitgeverij J. Hoste N.V.
die de liberate bladen „Het Laatste Nieuws" (Brussel) en „De Nieuwe Gazet"
(Antwerpen) op de markt brengt. De oplage van beide kranten samen ligt
rond de 300.000 exemplaren.
De N.V. Drukkerij Het Volk te Gent geeft de kristen-demokratische bladen
„Het Volk", „De Nieuwe Gids" en de „De Antwerpse Gids" uit. De totale
oplage schommelt tussen de 215.000 en 220.000 exemplaren. Deze kranten
leunen sterk aan bij de Christelijke Volkspartij (C.V.P.).
De N.V. De Vlijt te Antwerpen, de vierde Vlaamse dagbladgroep, is uitgeefster
van „Gazet van Antwerpen" en „Gazet van Mechelen". De oplage van beide
katholieke maar onafhankelijke kranten ligt zeer dicht bij de 200.000. Op
zaterdag en maandag wordt dit aantal zelfs overschreden.
De op 3 november 1891 door Jan Baptist Napolitaan Van Os gelanceerde
„Gazet van Antwerpen" is niet alleen het belangrijkste dagblad van Vlaanderens hoofdstad, maar wordt bovendien ook in de andere Vlaamse provincies
vrij veel gelezen.
In de provincie Limburg geeft de N.V. Concentra te Hasselt de katholieke
regionale krant „Het Belang van Limburg" uit, die een oplage van ruim
61.000 exemplaren bereikt.
De socialistische pets gaat het echter niet voor de wind. En „Volksgazet"
en „Vooruit" hebben een oplage bereikt op basis waarvan zij niet !anger
commercieel leefbaar zijn. De in Antwerpen verschijnende „Volksgazet", uitgegeven door de S.M. Ontwikkeling, heeft officieel een oplage van 82.000.
In werkelijkheid zouden zelfs de 40.000 niet meer gehaald worden. Voor de
in Gent versehijnende „Vooruit", uitgegeven door de S.M. Het Licht, is de
toestand nog minder rooskleurig: officieel 34.000 maar in werkelijkheid
amper 12.000. Dit alles toont aan dat het rijk van de partijbladen stilaan ten
einde loopt.
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Publicitaire samenwerking
De verkoopprijs van de Vlaamse kranten bedraagt voor het ogenblik 3,50 fr..
Zonder publiciteit nu zou een dagbladuitgeverij deze verkoopprijs op zijn
minst moeten verdubbelen om aan haar trekken te kunnen komen. En dan nog.
De kosten van redaktie, drukkerij, nieuwsagentschappen, illustraties, verzending, personeel, investeringen 'en dgl. liggen zeer hoog en nemen nog
steeds toe. De reklame-inkomsten vormen derhalve een noodzaak om een
persbedrijf, geheel onafhankelijk en zonder enige vorm van subsidie van
partij of staat, rendabel te kunnen maken. Sommigen zien nu in deze publiciteit een noodzakelijk kwaad die het dagblad beslist niet afhankelijk maakt.
In ieder geval blijft reklame nog steeds beter dan &ender Welke subsidie.
Om zoveel mogelijk reklame te kunnen aantrekken, hebben de diverse dagbladgroepen — hierbij het voorbeeld van het buitenland volgend — onderlinge samenwerking gezocht. Dit leidde tot akkoorden op publicitair vlak.
De eerste publicitaire overeenkomst werd gesloten in december 1967 door
de groep De Standaard, de groep Gazet van Antwerpen en Het Belang van
Limburg. Op reklamegebied treden zij op als „Groep 1". Het akkoord trad
op 1 april 1968 in werking.
Op 19 juni 1968 werd een andere publicitaire overeenkomst gesloten die
resulteerde in de oprichting van de Unie der Belgische Dagbladen. Hiervan
maken deel uit de groepen Het Laatste Nieuws, Het Volk en Le Soir en een
aantal afzonderlijke Waalse kranten. De totale oplage van de Unie der
Belgische Dagbladen bedraagt ruim drie miljoen exemplaren per dag.
De derde publiciteitsgroep kwam begin dit jaar tot stand en omvat uitsluitend
Franstalige dagbladen als o.m. La Derniére Heure, La Libre Belgique en Le
Rappel. Zij treden op onder de benaming Regie Generale de Presse, die een
totale dagelijkse oplage van nagenoeg 916.000 vertegenwoordigt. De socialistische dagbladen blijven nu geisoleerd achter.
Op 8 mei jl. sloten Le Peuple (Brussel), La Wallonie (Luik), Le Journal de
Charleroi, Volksgazet, Vooruit, Le Monde du Travail (Luik) en Le Travail
(Verviers) op hun beurt een publicitaire overeenkomst onder de benaming
Unie der Socialistische Dagbladen.
Meteen waren alle Nederlandstalige en Franstalige dagbladen in Belgie in
den van de vier publicitaire groepen ondergebracht.

Weekbladpers biedt ruime keuze
Met de weekbladpers in Vlaanderen gaat het goed. En dit niettegenstaande
de zeer ruime keuze. Want naast de geillustreerde weekbladpers verschijnt
ook nog een brede waaier van weekbladen uitgaande van orrdernemingen,
beroepsverenigingen, partijen, ideologische groepen, drukkingsgroepen Of
allerhande verenigingen. Hiertussen ligt nog e'en reeks weekbladen die
evenmin kunnen worden beschouwd als behorend ,tot de geillustreerde weekpers. Het zijn een groot aantal regionale weekbladen waarvan de grote
Westvlaamse weekbladen een treffend voorbeeld zijn. West-Vlaanderen is
immers de enige provincie zonder e'en eigen dagblad.
Verder heeft Vlaanderen een zeer populair en degelijk satirisch weekblad
„'t Pallieterke" dat te Antwerpen verschijnt en een oplage van meer dan
30.000 exemplaren heeft en het opinieweekblad „De Nieuwe".
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Een definitie geven nu van het bont geheel der Vlaamse geillustreerde weekpers is niet gemakkelijk. Er is de generatiepers, de tiener- en televisiepers,
de damespers, de weekeind- en sportpers en de familiepers.

Jong geleerd ....
De pers voor de allerjongsten is vrijwel volledig in handen van Nederlandse
bladen. Een Vlaams initiatief is „Doremi", uitgaande van De Goede Pers
(Abdij van Averbode).
Voor de leerlingen der lagere scholen brengt De Goede Pers eveneens goede
publikaties op de markt: „Zonneland" (104.000 exemplaren) en „Zonnekind"
die tot de oudste jeugdbladen van Vlaanderen behoren.
Voor de jets oudere schoolgaande jeugd ontstonden vlak voor de oorlog
„Bravo" — dat bij de bevrijding verdween — en „Robbedoes" - „Spirou",
een uitgave van de firma Dupuis te Marcinelle. In 1946 brachten de Editions
du Lombard het weekblad „Kuifje" - „Tintin" op de markt die samen voor
110.000 exemplaren zorgen. Van „Robbedoes" verschijnen wekelijks ongeveer
30.000 nummers.
De kinderpers heat steeds met een zekere konkurrentie vanwege de kosteloze bijlagen van de dagbladpers (o.m. Het Volk en De Standaard-groep) of
te rekenen gehad. Nochtans publiceren sommige kranten een volwaardige
aparte kinderkrant: „Ghee" door Het Volk en „Ons Volkske" door De Standaard.

En daar is TV-Ekspres
„Humo", uitgegeven door de firma Dupuis te Marcinelle, bezat tot voor kort
hat monopolie op de markt der Vlaamse radio- en televisiepers. Ook als
tienerblad is „Hunno" bijzonder in trek. De huidige oplage bedraagt ongeveer
154.000 exemplaren.
Onlangs werden twee nieuwe TV-weekbladen op de markt gebracht: „Strip"
en „TV-Ekspres". „Strip" wordt uitgegeven door de N.V. Fama te Antwerpen,
terwijI „TV-Ekspres" een produkt is van de N.V. Perexma, een onderneming
die begin dit jaar werd opgericht door de N.V. De Vlijt 'en de N.V. De Standaard. „Strip" met een oplage van ongeveer 37.000 nummers bezit sinds
kort dezelfde inhoud — uitgezonderd de titel en een viertal bladzijden —
als TV-Ekspres.
Of „TV-Ekspres" een voltreffer is geworden, moet nog afgewacht worden.
Voor het ogenblik zou de oplage schommelen tussen 80.000 en 90.000 exemplaren. De vraag is hoeveel nummers in werkelijkheid aan de man gebracht
worden.

Damesbladen konkurreren hard
Toen einde 1965 „Vrouw en Huis", uitgegeven door de N.V. De Vlijt, uit de
omloop verdween, bleven nog vier Nederlandstalige damesbladen over. Het
voornaamste blad is „Het Rijk der Vrouw" dat een oplage van ongeveer
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190.000 exemplaren heeft. De Franstalige tegenhanger „Femmes d'Aujourd'
hui" verschijnt in Belgie op 225.000 nummers, in Frankrijk op ongeveer
1.168.000 exemplaren.
Het „Rijk der Vrouw" is een geintegreerd uitgeversbedrijf dat onder kontrole
staat van de Franse groep Hachette.
Het tweede grootste blad „Libelle" wordt uitgegeven (in twee talen) door
de N.V. Tijdschriften Uitgevers Maatschappij, een Belgische groep die onder
kontrole staat van de Nederlandse N.V. De Spaarnestad. „Libelle" (Nederlands en Frans) bereikt in ons land een oplage van 173.000.
Dezelfde groep verdeelt tevens het damesblad „Rosita" dat in de twee talen
voor nagenoeg 278.000 nummers zorgt.
Tenslotte is er „Mimosa" (het vroegere ,,De Haardvriend") dat wordt uitgegeven door de firma Dupuis. Samen met de Franstalige tegenhanger
„Bonne Soirée" ligt de oplage dicht bij de 110.000.

Wat met de familiebladen ?
Op het gebied van de familiale illustratie heeft men in Vlaanderen ook keuze
genoeg. E'en sanering op deze markt in de vorm van nauwe samenwerking
of fusie zou nochtans kunnen resulteren in een illustratie die rustig met de
gelijkaardige buitenlandse publikaties zou kunnen konkurreren.
Drie bladen staan buiten de idagbladpers: „Panorama", behorend tot de groep
Libelle en verder „De Post" en „Ons Land _ Iris", beide uitgegeven door
zelfstandige firma's te Antwerpen. „Panorama" bereikt in de twee talen
156.000, „De Post" circa 95.000 (niet gekontroleerd aantal) en „Ons Land"
ruim 188.000.
De drie andere worden uitgegeven door dagbladen. Op „Zie", dat een oplage
bereikt van nagenoeg 112.000, behoeven wij niet terug te komen. Verder is er
„ABC", op de markt gebracht door de S.M. Ontwikkeling (Volksgazet). De
niet gekontroleerde oplage van „ABC" bedraagt 56.000. Tenslotte is er „Ons
Volk" van de Standaard-groep. Als oplagecijfer wordt 146.000 gegeven.

Sensatiepers doet het goed
Sedert in 1958 Het Laatste Nieuws met het eerste sentatieblad „Zondagsnieuws" op de markt kwam, is duidelijk gebleken dat Vlaanderen voor dit
soort pers een suksesrijke markt was. „Zondagsnieuws" zorgt wekelijks
eventjes voor 310.000 nummers. In dit aantal is de verkoop in Nederland
begrepen. Met een oplage van ruim 230.000 (Nederland inbegrepen) is het
zusterblad „Kwik" even suksesrijk. De Standaard-groep komt voor de dag
met „Zondagmorgen", dat met 60.000 nummers beslist geen hoogvlieger is.
In 1967 startte Het Laatste Nieuws met het sportblad „Sport 67" dat eveneens
bij de sensatiebladen moet gerekend worden. Nu heet dit blad „Sport 69".
Samen met de Franstalige tegenhanger „Le Sportif 69" wordt een oplage
van ongeveer 136.000 nummers gehaald.
Het Volk tenslotte brengt het gewone weekeindblad „Ons Zondagsblad",
dat een oplage heeft van ongeveer 110.000 exemplaren.
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Een unieke documentatie over Frans-Vlaanderen
Het fonds J. M. Gantois

Lic. E. Defoort, Hulpbibliothecaris K.U.L.A.K.

Toen op 28 mei 1968 E. H. Jean Marie Gantois overleed, werd een hoofdstuk
van de geschiedenis der Vlaamse beweging in Frankrijk afgesloten. De
bibliotheek werd door de familie van de afgestorvene aan de vereniging
„Zannekin" geschonken. Deze zag zich geplaatst voor het probleem een
geschikte bestemming te vinden voor de ongeveer 140 lopende meters
boeken.
In de pers werd gewag gemaakt van een overdracht aan het Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen. Nu eens werd het
provinciebestuur van West-Vlaanderen als gegadigde genoemd, dan weer
het leperse stadsbestuur. Uiteindelijk werd de zaak beslecht in juni laatstleden. De vereniging „Zannekin" oordeelde dat de Universitaire Kandidaturen
te Kortrijk, in de nabijheid van Frans-Vlaanderen, de meest aangewezen
instelling vormden om het fonds Gantois niet alleen te ontvangen en te
bewaren, maar ook te ordenen en voor studie open te stellen. Daarom
heeft ze dit belangrijk werkinstrument voor de historische, artistieke, letterkundige en linguistische studie van Noord-Frankrijk afgestaan aan de
Kortrijkse afdeling van de Katholieke Universiteit te Leuven.
Een eerste onderzoek van het fonds toont duidelijk aan dat Gantois zich
bij de samenstelling van zijn bibliotheek niet door een voorkeur voor een
bepaalde richting het leiden, doch wel door zijn allesomvattende belangstelling voor Noord-Frankrijk, zijn „Nederlanden in Frankrijk". Een deel van
de bibliotheek kwam tot stand door aankoop, vaak antikwarisch. De meeste
werken echter kwamen wellicht in zijn bezit door giften van de vele vrienden
die niet nalieten hem al hun publikaties over te maken. Aantekeningen op
het schutblad van de boeken laten eveneens toe te veronderstellen dat
talrijke werken afkomstig zijn uit de „Hoofdboekerij van het Vlaamsch
Verbond in Frankrijk" en de prive-bibliotheken van prof. Kamiel Looten en
prof. Rene Despicht.
Zo bijvoorbeeld zijn de talrijke overdrukken, die prof. Pee van de Rijksuniversiteit te Gent aan Despicht stuurde, in de bibliotheek van Gantois
terug te vinden.
Looten was werkzaam in de germanistiek aan de Katholieke Universiteit
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te Rijsel en werd later dekaan van de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.
Despicht, student van Looten, werd in 1926 hoogleraar in de Nederlandse
taal en letterkunde aan diezelfde Universiteit te Rijsel. De oprichting van
deze leerstoel was grotendeels te idanken aan zijn leermeester Kamiel Looten.
Vele werken zijn zeker in de een of de andere Belgische bibliotheek to
raadplegen. De unieke waarde van het fonds ligt echter in de groepering
ervan. Een belangrijk deel handelt over de Nederlandse linguistiek. De
reeksen zoals de „Gentse Bijdragen", „Leuvense Bijdragen", „Toponymica"
„Orbis", enz. zijn echter zelden volledig aanwezig.
Meestal gaat het slechts om die uitgaven die betrekking hebben op de
Vlaamse en Noordfranse dialectologie. De studies over de taalgrensproblematiek ontbreken er uiteraard niet. Wie de scheppende literatuur uit NoordFrankrijk wil bestuderen vindt in het fonds Gantois informatie van eerste
rang: studies over de plaatselijke rederijkerskamers, verslagen over taal- en
letterkundige wedstrijden. Al wie ietwat naam had in de letterkundige wereld
van het Noorden vond bij Gantois een levendige belangstelling. Naast
het complete oeuvre van Emmanuel Looten, komt het volledig werk van
Jules Watteeuw, Desrousseaux, Albert Samain, Henry-Louis Dubly, Andre
Stievenard, Emile Poiteau en nog zovele anderen.
De talrijke katalogi van tentoonstellingen, biografieen van locale kunstenaars,
programmabrochures van artistieke plechtigheden laten toe zich een zeer
goed beeld te vormen van de artistieke bedrijvigheid in Frans-Vlaanderen
in de jaren 1920-1968.
De afdeling folklore, een van de gebieden waar het voortleven van het
Vlaamse element in Noord-Frankrijk misschien wel het duidelijkst bleek, is
eveneens goed gestoffeerd. K. Romaan Berquin, leider van een heemkundige
kring uit de Westhoek, mocht regelmatig beroep doen op zijn vriend Gantois
om het tijdschrift „Bachten de Kupe" aan kopij to helpen.
Een van de belangrijkste delen van de bibliotheek is aan de plaatselijke
geschiedenis gewijd. Dat het volledig werk van G. Espinas bijvoorbeeld in
talrijke bibliotheken aanwezig is laat geen twijfel; de collectie van honderden
monografieen uit de 19de en 20ste eeuw, gaande van het overdrukje tot
het lijvig boek, alien handelend over de geschiedenis van Rijsel, Duinkerke,
Cambrai, Douai, Bethune enz. zullen veel moeilijker, en in sommige gevallen
geenszins, in de Belgische bibliotheken te vinden zijn.
Zijn connecties met verschillende leden van de „Commission historique du
Departement du Nord" zullen Gantois, bij de samenstelling van deze verzameling, wel dienstig zijn geweest. Ook de uitgebreide tijdschriftenreeksen
die alle Frans-Vlaanderen tot studieobject hebben 'en vaak, voor wat de
Westvlaamse bibliotheken althans betreft, nergens toegankelijk zijn, dragen
bij tot het belang van de verzameling.
Was de belangstelling van J. M. Gantois hoofdzakelijk op Frans-Vlaanderen
gericht, zij was daarom nog niet beperkt tot dit gebied. Als verdediger van
de eigen aard van het Franse Noorden werd hij geboeid door elk regionalistisch streven waar dan ook in Frankrijk.

Ook dit liet sporen na in zijn bibliotheek onder de vorm van algemene
werken over nationalisme, regionalisme, federate staatshervorming, decentralisatie.
Een lijvig dossier bevat de verslagen van de congressen, persbulletins en
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mededelingen van de „Union Federaliste des Communautes Ethniques
Europeennes" (U.F.C.E.E.) waarmee de „Vlaamse Vrienden in Frankrijk" in
contact stonden, evenals met het „Bulletin des Minorites Nationales en
France", later voortgezet onder de naam „Peuples et Frontieres".
Gantois was evenmin een onbekende voor de „Association Internationale
pour la defense des langues et cultures menacees (A.I.D.L.C.M.). Pierre
Naert, prof. te Abo in Finland en secretaris-generaal van de organisatie was
een getrouwe lezer van „Notre Flandre".
Het Bretoens nationalisme, dat na de eerste wereldoorlog uit de taalbeweging
ontstond, lag hem wel het nauwst aan het hart. Contacten tussen het
Bretoens en het Vlaams nationalisme zijn nooit achterwege gebleven. In
februari 1925 hielden Olier Mondrel en Morian Marchal, directeurs van
„Breiz Atao. Revue du nationalisme Breton", een reeks voordrachten voor
Vlaamse nationalisten te Antwerpen, Leuven, Brussel, Mechelen, Gent,
Brugge. De Vlaamse „Voorpost" verwelkomde de Bretoenen als „broeders
in de verdrukking". Dit was ook de mening van Gantois. In september van
hetzelfde jaar trok hij Haar Quimper om er het vijftiende nationaal Bretoens
congres bij te wonen.
Hij werd de vriend van Olier Mondrel, priester Yann Vari Perrot, een soort
Bretoense Verschaeve, Yann Fouere, Cam le Mercier D'Erm, dichter en
publicist van het Bretoens nationalisme, Joseph Chardronnot, Yann Poupinot.
De werken van deze figuren uit het Bretoense nationalisme zijn, steeds met
een persoonlijke opdracht aan Gantois, in de bibliotheek terug te vinden.
Van de verschillende Bretoense tijdschriftenreeksen zijn enkele verzamelingen slechts erg fragmentarisch aanwezig: Breiz Atao (frag.); Sturier
Yaouankiz, Periodique des Jeunes Bretons (frag.); La Bretagne róelle; Celtia,
tribune libre; Ar Stourmer (frag.); Stur (frag.); Breton News: A bulletin issued
by the Breton Information Bureau; Ar Vro; Revue d'Etudes (bevat regelmatig
een Chronique Flamande); Bleun-Brug flange tijd geleid door Gantois' vriend
priester Perrot onder de schuilnaam Ferz la Breiz); L'Avenir de la Bretagne
(de halfmaandelijkse publikatie van de Mouvement pour ('organisation de
la Bretagne).
Meerdere van een opdracht voorziene werken van Joseph Salvat en Francois
Foutan, een der !eiders van de Parti Nationaliste Occitan, wijzen op Gantois'
bekendheid in Occiaanse kringen. Gustave Gasser, stichter in 1903 van „La
Bourgogne d'Or" en vader van het Boergondisch regionalisme, stuurde
regelmatig zijn dichtbundeltjes op.
Voor documentatie over het Baskisch zorgden zijn vrienden Pierre Naert,
Lafite, Haran en Mirande.
Uit dit overzicht mag blijken hoe gelukkig de vereniging „Zannekin"
geinspireerd was toen zij, ondanks moeilijkheden van praktische aard, besloot
het levenswerk van J. M. Gantois voor verspreiding te behoeden en in zijn
geheel veilig te stellen. Heel de Vlaamse gemeenschap is haar dank
verschuldigd voor haar edelmoedig optreden.
Op het huidig ogenblik zijn de diensten van de Universitaire Bibliotheek in
Kortrijk druk bezig het geheel te inventariseren en te catalogiseren. Zodra de
plaatsruimte het toelaat zal het fonds in een afzonderlijke ruimte worden
ondergebracht, dat samen met de meubelen van de overledene een leeskabinet-Gantois zal vormen.
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Spiegel Vlaamse beweging

Het B.S.P.-kongres
Zaterdag 13 en zondag 14 december hield de Belgische Socialistische Partij haar kongres
st was de
in een sporthalle te Molenbeek (Brussel). Hoofdschotel van de bijeenkom
oproep van partijvoorzitter Leo Collard tot „progressieve frontvorming". Collard stelt
dat er fundamenteel niets veranderd is in de ekonomische strukturen van de kapitalistische
maatschappij, die het socialisme sedert de vorige eeuw bestrijdt. („Weliswaar is de
koek groter geworden, en dus ook het deel van de koek dat de arbeider krijgt",
formuleerde een kongresdeelnemer kernachtig.) Ook vandaag nog kontroleert een groep
van tweehonderd mensen het hele raderwerk. Om daarin verandering te brengen doet de
socialistische beweging een beroep op groepen en personen die, buiten haar organisaties,
ook socialistisch denken.
Collard meent dat hetgevaarlijk is met de progressieve frontvorming te wachten totdat
eventueel een oplossing gereed is voor de communautaire problemen, want ook in de
rechterzijde denkt men aan een bundeling van de krachten, die zou kunnen leiden tot
een „regime van de sterke man".
Uit de berichtgeving — de pers heeft op een paar uitzonderingen na eerder weinig
aandacht aan het kongres geschonken — meen ik te kunnen vaststellen dat de grote
meerderheid van de kongresdeelnemers de progressieve frontvorming als een operatie
ter versterking van de eigen (verzwakte) partij bekijkt. Een kleine minderheid van
travaillisten (o.w. Lode Hancke, auteur van de nnerkwaardige interviewbundel: „Travaillisme
en socialistische organisaties door een parallelle evolutie
in Belie?"
h o en de kristelijke
g
tot elkaar te brengen, wat ook het standpunt van de radikale C.V.P.-jongeren is.
Niet ten onrechte stelt Collard dat met dezeprogressieve frontvorming niet moet gewacht
worden tot er een oplossing is voor de gemeenschapsproblemen. Van een „regime van
de sterke man" heeft Vlaanderen weinig goeds te verwachten. Naar mijn gevoel is
het echter even verkeerd dezegemeenschapsproblemen te negeren, een neiging waaraan
heel wat Vlaamseprogressisten zich herhaaldelijk bezondigen; hun Franstalige geestesenoten hebben daarentegen tot hiertoe nog nooit afstand genomen van de eisen van
g
de meest conservatieve Franstaligen: de beruehte grendel en de annexatie van Vlaams
gebied ten behoeve van de Brusselse grondspekulanten worden door de Waalse socialisten
en de Waalse Jeunes Dómocrates onderschreven! Deze vaststelling verwekt dan ook
scepticisme bij een groeiend aantal Vlamingen die een progressieve frontvorming hoegenaamd niet ongenegen zijn. Dat scepticisme vindt o.a. een spreekbuis in het weekblad
„De Nieuwe".
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Ook de zaak-Simonet kwam op het B.S.P.-kongres ter sprake. Deze intelligente eider
van de Franstalige Brusselse socialisten, voorzitter van de Beheerraad van de Franstalige
Brusselse universiteit en rivaal van de voormalige minister-president Vanden Boeynants
heeft in Vlaanderen geen al te beste faam, sinds hij de verfransing van Brussel als
een onomkeerbaar proces voorstelde en met conservatieve en andere Franstaligen te
Brussel een anti-Vlaams front vormde. Toen onlangs bleek dat Simonet, in strijd met de
partijstatuten, lid was geworden van de beheerraad van een kapitalistische onderneming,
wekte zulks scherpe reakties bij de socialistische jongeren en vooral in de Vlaamse
partijfederaties. Simonet werd door de partijleiding verplicht zich aan de statuten te
houden. Luidens persberichten zou hij als beheerder ontslag genomen hebben en in
dezelfde onderneming een funktie hebben aanvaard als adviseur, met gelijke bezoldiging .. .
Een en ander moet overigens gezien worden in het licht van de door Simonet verdedigde
stelling dat de partij haar doctrine moet wijzigen en de socialistische beweging zich
moet inschakelen in de neo-kapitalistische maatschappij. Wellicht daarom kreeg de Franstalige socialistenleider applaus en steun van de (rechtse) flamingantenkrant De Standaard !

Eindejaarsstemming
Weinig nieuws ov e r! ens op het Vlaamse front in december. Tijdens de laatste bijeenkomst
van de Werkgroep der 24 deed de liberate oud-minister Van der Poorten een voorstel
tot re elfin van het probleem-Brussel, dat naar verluidt de instemming van de andere
Vlamingen uit de Werkgroep zou gekregen hebben. Maar het lijkt wet of ook dit voorstel
weinig kans heeft, nadat Vlaamse kranten en pressiegroepen vaststelden dat er toch
weer Vlaamsgrondgebied zou afgenomen worden en dat het beginsel „Moedertaal =
onderwijstaal" te Brussel zou opgegeven worden, zij het dan nadat aan een aantal
voorwaarden zou voldaan zijn. Tegen 15 januari zullen de ministers voor Gemeenschapsbetrekkingen een synthese van de besprekingen aan de Werkgroep voorleggen.
Ook de amnestie kwam weer ter sprake. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers kon
een wetsvoorstel van de heer Coppieters (V.U.), niet in overweging worden genomen,
hoewel deze inoverwegingneming gesteund werd door de (Vlaamse) C.V.P., de V.U., leden
van de B.S.P. en 1 lid van de P.V.V.. Te Antwerpen hielden leden van Were Di een
hongerstaking en op een bijeenkomst verklaarde professor Derine dat de Belgische
bisschoppen eveneens voor amnestie gewonnen zijn.
Koning Boudewijn pleitte in zijn Kerstboodschap nog maar eens voor de samenhorigheid
onder de Belgen. Maar in de Beursschouwburg klopte de Brusselse politie wellustig op
Vlaamse en Nederlandse toneelamateurs en akteurs.
J. d. D.
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Kroniek Noord-Zuid

Rotterdam en Antwerpen in Breda
Op 12 december werd het nieuwe congresen tentoonstellingscentrum „Het Turfschip" in Breda door schepen Delwaide
uit Antwerpen, samen met burgemeester
Thomassen van Rotterdam ingehuldigd.
De burgemeester van Breda, ir. W. Merkx,
verwelkomde de beide havenspecialisten,
die een emmertje water uit hun havenstad hadden meegebracht om daarna
Maas- en Scheldewater in een ton op het
podium te gieten, vanwaaruit het via een
kraan afvloeide om zo symbolisch de
feestdrank van de opening voor te stellen.
Beide gasten spraken vriendelijke woorden over de goede verstandhouding tussen Rotterdam en Antwerpen. De heer
Delwaide bracht in herinnering hoe eeuwen
geleden Breda turf leverde aan Antwerpen en binnenkort Rotterdam olie zal
pompen naar Antwerpen.
Rotterdam en Antwerpen hebben als grote
havensteden dezelfdeproblemen maar ook
dezelfde plichten in Europa. Zodra Antwerpen zijn kanaal naar Baalhoek heeft
en Rotterdam erin slaagt de Hoeksewaard
te bereiken, zullen beide havens nog
slechts 50 km van elkaar verwijderd zijn.
Burgemeester Thomassen wees op de
centrale functie die Breda met zijn nieuwe
congresruimte gaat innemen in het BeneIuxgebied tussen Antwerpen en Rotterdam. Hij wees erop, dat minister Bakker
de dag tevoren hadgezegd, dat in de
toekomst over de Noordzee schepen van
500.000 ton zouden varen, wat weer zou
meebrengen, dat nieuwegeulen voor de
Deltahavens zullen moeten wordengegraven, waarbij nog grotere samenwerking
in de Gouden Delta zal nodig worden.
Directeur van „Het Turfschip" is de heer
Henk van Male, die er bij de bouw van
het centrum naargestreefd heeft de hoog-
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steperfectie te bereiken. Het staat vrijwel vast, dat het nieuwe congresgebouw
de Internationale erkenning zal verwerven, die het dan zal delen met 27 andere
gebouwen in Europa.

Grens-concurrentie
In „De Standaard" van 12 december
schrijft Jose Heerman over concurrentie,
die in degrensgebieden tussen Noord
en Zuid welig tiert.
Bij aanbestedingen van bouwwerken b.v.
schrijven Nederlandse aannemers in en
gaan dikwijls met de buit strijken.
Maar het ergste is, dat deze Nederlandse
aannemers het werkgaan uitvoeren met
hoofdzakelijk eigen personeel. „De dienst
voor erkenning" te Brussel heeft al ruim
100 erkenningen uitgereikt aan Nederlandse bedrijven, die zonder twijfel een zware
druk betekenen voor Belgische firma's.
Omgekeerd zou het voor Belgische firma's
vrijwel onmogelijk zijn in Nederland een
voet aan de grond te krijgen, tengevolge
van de administratieve rompslomp. De
Belgische administratie daarentegen zou
al te breeddenkend zijn en de Nederlanders zelfs nog de helpende hand
reiken.
Het Brusselse blad meent, dat een volledige gelijkschakeling op administratief,
sociaal en juridisch vlak nodig is.
Een andere concurrentie in degrensgebieden brengen de kleinhandelbedrijven, benzinestations, café's, restaurants, handel in
auto-onderdelen, waarvoor in Nederland
zelf allerlei vestigingsregelingen bestaan,
die Belgie niet kent.
De Nederlanders hebben alleen maar een
toelating nodig van de Kamer van Ambachten en Neringen of een werkattest

van een Belgische werkgever om een verblijfsvergunning te verkrijgen.
De heer Heerman gispt het weinig sociale
gedrag van naar Belgie gekomen Nederlanders, die dikwijls op stel en sprong
weer terugkeren naar Nederland, met achterlating van onbetaalde rekeningen, o.a.
op hetgebied van water-, electriciteits- en
gasvoorzieningen, huishuur enz.. De grote
moeilijkheden via gerechtelijke invordering houden degedupeerden er van of
in die richting stappen te ondernemen.
Ook daarom wordt het noodzakelijk geacht, dat alle maatregelen worden genomen, die de wederzijdse belangen van de
belanghebbenden ter weerszijden van de
grens op afdoende wijze kunnen beschermen.
Belgisch-Nederlands coardinatiecentrum
Vrijdag, 12 december, had in het cultureel
centrum te Neerpelt de oprichting plaats
van een coOrdinatiecentrum voor het Belgisch-Nederlands grensgebied.
Voor Nederland hebben zitting genomen
in deze nieuwe organisatie de heer Horbach uit Maastricht, de heer Verberk van
het bureau voor ruimtelijke ordening te
Vu ht, de heer Verschaffelt, voorzitter van
de kring van werkgevers van ZeeuwsVlaanderen en de heer Merckx, burgemeester van Breda.
Voor Belgie: de burgemeesters van Hasselt(Smeyers), Alsem en Riel (Osse),
Hamont (Rijcken), vertegenwoordigers van
de Economische Raad voor Antwerpen
(dr. Vandeberg), van de raad der Europese gemeenten (Vandenbrande), Vlaams
Economisch Verbond (Wildiers), Economisch Comite voor de Kempen (Belmans)
en dr. Anselin, docent aan de R.U.G..
De Bestendige Deputaties van vier Belgische en drie Nederlandse provincies, die
zelf een contactorgaan hadden willen oprichten, dat dus ambtelijk zou zijn getint,
voelen zich met de oprichting van deze
nieuwe organisatie gepasseerd, maar het
coOrdinatiecentrum heeft daartegen opgemerkt, dat het juistgaat om coOrdinatie
van wat bestaat, waarbij men dus ook de
provinciale besturen bij hun initiatieven
behulpzaam wil zijn.
Het bestuur van het coOrdinatiecentrum
ging ook meteen dieper in op het studiewerk van de studiegroep Benelux-middengebied, dat sedert 1961 reeds een vijftal
rapporten heeft uitgebracht, met een
brede wetenschappelijke exploratie op demografisch, sociaal-economisch, verkeerseconomisch en planologisch gebied, over
een streek met meer dan 5 miljoen inwoners.

In die rapporten wordt een nieuwe oriêntering gegeven voor de ruimtelijke ordening en de regionale ontwikkeling in het
gebied Noord-Brabant, Nederlands- en
Belgisch-Limburg, Antwerpen en hetgewest Leuven. Dit rapport verschijnt onder
de titel: „Bijdragen voor de opbouw van
een ruimtelijk model van het Beneluxmiddengebied". In het eerste deel van het
rapport worden Belgische en Nederlandse
wetten op het gebied van ruimtelijke
ordening met elkaar vergeleken, in het
tweede deel worden de regionale ontwikkelingsplannen aan beide zijden van de
grens besproken. Aan de hand van de
twee voorgaande hoofdstukken wordt onderzocht of het mogelijk is genoeg punten
van overeenkomst te vinden voor een
gemeenschappelijk ontwikkelingsplan. Dit
blijkt momenteel wegens te talrijke en te
wezenlijke verschillen onmogelijk. Maar in
de loop van 1970 hoopt de studiegroep
dit basisonderzoek te vervolledigen.

Het eerst gedateerde boek
Het eerst gedateerde boek dat in 1473
van de pers kwam, zowel in Nederland
als in Belgie, werd voor de Koninklijke Bibliotheken van Den Haag en Brussel aanleiding dit belangrijke feit te herdenken met o.a. het houden van een
internationaal colloquium in Den Haag en
een groots opgevatte tentoonstelling in
Brussel, een en ander onder auspicien
van het Belgisch-Nederlands cultureel
akkoord.
Het thema van colloquium en tentoonstelling luidt: „de overgang van het geschreven naar het gedrukte boek, voornamelijk
in het Nederlands". Het colloquium zal
zich uiteraard in hoofdzaak richten tot
vakmensen, maar alle belangstellenden
zijn welkom.
Met de tentoonstelling wil men een beeld
schetsen van de ontstaansgeschiedenis en
de geleidelijke ontwikkeling van de typografie in de Nederlanden tot omstreeks
1500.

Nederlandse ambassadeur
uit Brussel vertrokken
De Nederlandse ambassadeur in Brussel,
mr. J. A. G. baron de Vos van Steenwijk,
heeft afscheidgenomen van Belgisch
hoofdstad, na 'n vijfjarig verblijf aldaar
en is vertrokken naar Bern.
Zijn opvolger is mr. C. J. van Schelle,
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geen onbekende in Brussel. In het novembernummer van „Handelsoverzicht (Revue
Commerciale)", maandblad van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belgie
en Luxemburg is afscheid van de vertrekkende ambassadeur genomen.
In dat afscheid Iegt Nj de nadruk op de
verschillen in geaardheid van Bel en en
Nederlanders en licht die verschillen met
voorbeelden toe.
Maar — zo merkte de heer De Vos van
Steenwijk op —: in de Benelux zullen
wij dichter naar elkaar toe groeien. Trouwens op lange termijn ziet hij tegenstrijdige belangen tussen Nederland en
Belgie.
Opgelost moeten worden: de vraagstukken van de energie, het Baalhoekkanaal,
de pUpleidingen, het aardgas.
De taalkwestie oefent z.i. een remmende
invloed uit op de ontplooiing van het
Beneluxbegrip. In een wat verder gelegen
toekomst zal een bevredigende regeling
zeker tot stand komen.
Nederland van zijn kant kan wat meer
aandacht besteden aan de culturele banden met de Viamingen. Van Waalse zijde
zou men dat heel normaal vinden. Een
stap in de goede richting zou o.a. kunnen
zijn de instelling van een beroeps-consulaat-generaal in Gent, waar Frankrijk allang voorgezorgd heeft.

Groot-Limburgs toneel
Het Groot-Limburgs toneel zond ons een
programma voor januari-1970.
Het gezelschap speelt 9 maal in Nederland (2 maal in Maastricht, 3 maal in
Heerlen, 2 maal in Venlo, 1 maal in Eindhoven en 1 maal in Helmond), voorts
6 maal in Belgie, nl. Oostham, Beringen,
Zonhoven, Neerpelt, Hoepertingen en
Bree.

Prof. E. Coppieters onderscheiden
Professor Emmanuel Coppieters, dir.-generaal van het Kon. Instituut voor Internationale Betrekkingen, is benoemd tot
commandeur in de Nederlandse Orde van
Oranje Nassau, ter gelegenheid van zijn
vijftienjarige leiding van het instituut. Het
instituut publiceert o.m. het tijdschrift
„Internationale Spectator".

Toernooi der Lae
g
Landen
De jaarlijkse krachtmeting tussen de beste
Nederlandse en Vlaamse amateurgroepen
is dit jaar gewonnen door de koninklijke
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vereniging „Vlaamse Vrienden" uit Berchem-Antwerpen.
Blijkens de zaterdag 3 januari te Elsloo
(Ned. Limburg) bekend gemaakte cijfers
kreeg deze groep niet minder dan 90
punten. De toneelgroep „Thaleia" kreeg
86 punten en de koninklijke toneelkring
„Willen is kunnen" behaalde 78punten.
De Nederlandsegroepen, die deelnamen
aan deze wedstrijd, amateurtoneel „Gunda" uit Uden, de kon. vereniging „Litteris
Sacrum" uit Leiden, toneelgroep „Randstad" uit Den Haag en Tegels Toneel uit
Tegelen, bleven alien onder de punten,
die de Belgischegroepen behaalden, nl.
72, 70, 67 en 65 punten.
De jury loofde degoede prestaties, die
de groepen haddengeleverd, vorig jaar
kwam de jury niet hoer dan „een goede
middelmaat".
Vlaamse kunst in Nijmegen
Frater Bossaert, schilder,graficus, glazenier, illustrator enz., ex-leraar aan de middelbare jongensschool van de Broeders
Maristen, nestelde zich drie jaar geleden
in een villa, staande op het landgoed
„Westerhelling" nabij Nijmegen, om zich
geheel aan zun werk te wijden. Na aldaar
zijn atelier te hebben ingericht rite bij
hem degedachte van zijn atelier ook een
trefpunt te maken, meer in het bijzonder
om Vlaamse kunstenaars degelegenheid
te geven hun werk in Nederland tentoon
te stellen, maar tevens de mogelUkheid
scheppende voor lezingen, voorstellingen,
discussies en voor iedereen die een beetle creatief aan de slag wil gaan.
Zo ontstond dan het „Open Atelier", waar
inmiddels reeds tentoonstellingen zUn gehouden van werken, onder meer van
deglazenier De Graeve, de groep VEKU
uit Antwerpen, de tekenaarster Geertrui
Decoodt, de toneeldecorateur Marc Cammaert, en van een groep beeldende kunstenaars uit Amsterdam. Geregeld werden
ookgespreksavonden, doorgaans illustratief toegelicht door demonstratie of vertoning gehouden, zoals over wandtapijtkunst, lederbewerking, kantklossen, smalfilm, spinnen, edelsmeden, enz..
Het merkwaardige van dit „Open Atelier"
is, dat frater Bossaert voor alles zorgt.
Hij haalt en brengt de werken bestemd
voor een tentoonstelling, ontwerpt de affiches en brengt ze rond in de stall maakt
Uverig reclame, vraagt geen zaalhuur, noch
commissieloon op de verkoop, want die
is er ook.
Het Atelier staat inderdaad voor iedereen
open, ook voor de belangstellende bezoeker.

Van alles wat

Noord
De „Boekenmarkt RAI 70" zal van 23 oktober tot en met zondag 1 november 1970
worden gehouden in het RAI-gebouw te
Amsterdam.
In talrijke stands van uitgeverijen en in
een modelboekhandel zal onder het motto
„Er is een boek voor iedereen", een grote
sortering op velerlei gebied aan het publiek gelegenheid worden gegeven te
kijken en te kopen.
In een theaterruimte zullen manifestaties
plaatsvinden die in relatie staan tot het
lezen.
In 1968 trok de toen voor de tweede maal
in de RAIgehouden Boekenbeurs 60.000
bezoekers.
Het Nederlands Koorfestival, te houden
op 22, 23, 30 mei en 6 juni 1970 in de grote
zaal van de A.V.R.O.-studio te Hilversum,
van
g9 door de Koninklijke Bond
van Zang- en Oratoriumverenigingen in
Nederland, in samenwerking met de
A.V.R.O., heeft ons een inschrijfformulier
toegezonden, dat door belanghebbenden
tijdig dient te worden ingezonden, nl.
vOOr 1 februari 1970.
Adres: Nederlands Koorfestival 1970 - de
heer J. Adrichem, Postbus 18 te Heemstede.
De Friese Iiteratuur kan voor 1968 op een
goed jaar terugzien. Voor meer dan
f 120.000 werden Friese uitgaven, vnl.

romans op de markt gebracht. Aan een
nieuwe Friese vertaling van het Nieuwe
Testament wordt hardgewerkt.
De eerste prijs van de jaarlijks door de
Kristlik Fryske Folks Bibleteek uitgeschreven Friese romanprijsvraag (f 2500) werd
toegekend voor de tweeledige roman van
de ex-veehouder D. H. Kiestra uit Rauwerd, die „De Buorskip" (de buurtschap)
en „De Toartels" (de tortelduiven) schreef.
Een tweede prijs van f 2300ging naar
J. de Roest uit Alkmaar met zijn romandebuut „Hwa moat ik leafha"(Wie moet
ik liefhebben).

Zuid
Gouverneur Kinsbergen van Antwerpen
reikte vrijdag, 5 december, te Mechelen,
culturele prijzen uit, o.a. de jaarlijkse prijs
van de Stichting Eugene Baie (100.000 fr.)
aan beeldhouwer Reinhout D'Haese, prijzen voor letterkunde aan Gaston Durnez,
Emiel van Hemeldonck, Jos Vandeloo,
Linda Bruylants, Piet van Aken en Yvonne
de Maes voor haar gezamenlijke werk.
De tweede prijs voor kamermuziek-compositie ging naar Louis Marishal en de
derdeprijs naar Karel De Schrijver.
Deprovinciale premie voor geschiedenis
en volkskunde werd toegewezen aan Herman Faes voor zijn verhandeling over
„Aspecten van het sociaal-economische
leven te Hoogstraten tijdens de eerste
heift van de tachtigjarige oorlog (1568—
1609)".
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Het koninklijk paleis te Antwerpen werd
onder de naam van „Koninklijk Paleis
Antwerpen-Internationaal Kultureel Centrum" op vrijdag 19 december j1„ tijdens
eenplechtige zitting overgedragen aan
het ministerie van Nederlandse Kultuur.
De vermoedelijke directeur is Ludo Bekkers van de Vlaamse Televisie.
Het Davidsfonds deelt ons mede, dat tot
nu toe een winst van 1100 nieuwe leden
is geboekt over 1969. Verwacht wordt dat
eind december een Iedenaanwas van 1300
zal aangeven.
Nog belangrijker is, dat onder die nieuwe
leden zoveel jongeren zijn, die dan toch
maar door het Davidsfonds worden aangesproken. Een zeer heugelijk feit voor
het Davidsfonds, dat volgend jaar zijn
95ste verjaardag vieren zal.
Een federatie van Nederlandstalige cultuurcentra wordt voorbereid door een
groep van vertegenwoordigers van gemeenten, die door minister Van Mechelen,
minister van Nederlandse kultuur zijn ontvangen.
De minister zegde de gemeentebesturen
een toelage toe, die 50 t.h. van de werkingskosten van de federatie zal bedragen.
De taak van deze federatie zal bestaan
in de coOrdinatie van activiteiten der cultuurcentra.
Voorzitter van de werkgroep is de heer
Paul Rock, directeur-generaal op het
ministerie.
Een bibliografie van de Vlaamse letterkundigen, door de heer Rene Nauwelaerts,
bibliothecaris van de Openbare bibliotheek te Duffel, is verkrijgbaar bij de
Openbare Bibliotheek te Duffel, Kapelstraat 14 en de boekhandel De Vlijt, SintAndriesstraat 11 te Antwerpen.
Vlaamse schrijvers geboren sinds 1800
vonden in dit werk een onderdak en als
enige uitzondering Jan Frans Willems, de
vader van de Vlaamse Beweging, geboren
1793.
Per besproken auteur zijn mede opgenomen de critici. Over iedere auteur zijn de
nodige inlichtingen gegeven.
Verdergeeft dit werk bibliografische gegegevens, aangevuld met een objectief
inhoudsoverzicht van monografieen en afe studies over een bepaalde
zonderlijk
auteur.
Felix Timmermans kreeg niet minder dan
zeven bladzijden. Voor de velen uit het
onderwijs en de bibliotheekwereld betekent deze Bibliografie een besparing van
uren bij hun naspeuren van gegevens over
bepaalde auteurs.
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Benelux
Verlichting der grens-remmingen staan
voor de deur, daar de nog resterende inen uitvoervergunningen op 1 januari 1970
voor een belangrijk deel worden afgeschaft.
In januari zullen de ministers van financien het overleg afsluiten ter zake van
de unificatie van het douanegebied. In
maart zal het ministerscomite zich beraden over de coôrdinatie van de economische en sociale politiek ten aanzien
van het conjunctuurbeleid, de planning op
middellange termijn, enz..
Het verslag over de culturele samenwerking in Beneluxverband maakte tijdens de
eerste vergadering van het winterseizoen
van de raadgevende interparlementaire
Beneluxraad de hoofdschotel uit bij de
besprekingen.
Voorgesteld werd een bestendige gemen de commissie met leden van de
Beneluxraad en vertegenwoordigers van
de drie regeringen, om de culturele samenwerking op de voet te volgen, en
ook om een zekere programmatie voor de
toekomst te ontwerpen.
Dit zijn inderdaad de bezwaren die vooral
worden aangevoerd tegen de huidige werking. Thans moest de raadgevende interparlementaire raad een bespreking houden over de rapporten die lopen over de
jaren 1967 en 1968, en over drie weken
zitten we al in 1970 . . . Anderdeels werd
de regeringen verweten geen toekomstvisie te hebben op de ontwikkeling van
de Benelux-culturele samenwerking.
De Nederlander Raets leverde vooral
kritiek op de inhoud van de huidige culturele uitwisselingsprogramma's. Hij vond
ze vrij pover en stelde vast dat er meer
culturele uitwisseling bestond tussen Belgie en Nederland voor de oorlog dan
sedert het Beneluxverdrag werd ondertekend.
Dezelfde Nederlandse vertegenwoordiger
heeft ook de wens uitgesproken, dat met
durf en verbeelding de kwestie van de
gelijkwaardigheid der diploma's in Beneluxverband door de regeringen zou worden aangepakt. Deze aangelegenheid is
urgent geworden op het Europees niveau,
betoogde hi', en we zouden als Benelux
beslist veel meer gewicht in de schaal
kunnen werpen, wanneer op E.E.G.-bijeenkomsten eengemeenschappelijk Beneluxstandpunt kon worden voorgestaan.
De Belgische senator Van Haegendoren
was van oordeel, dat de hele zaak van
de gelijkwaardigheid van de diploma's
verkeerd wordt aangepakt. Nu doet men
de dingen fragmentair — en minister
Parisis zou tijdens het debat dat fragmen-

taire behandelen van de dingen nog verder verdedigen — maar zo kan het jaren
blijven aanslepen. De heer Van Haegendoren stond erop, dat veeleer een inspanning zou worden gedaan om naar een
globaal naar mekaar toegroeien van het
onderwijs in Belie
g
en Nederland te
streven.
De jaarlijkse Benelux-journalistenprijs is
dit jaar toegekend aan de Luxemburger
Ernest Miihlen voor een serie artikelen
over de „Douane-unie in de economische
theorie", verschenen in het dagblad „Letzeburger Land".
De prijs, dit jaar — vanwege het zilveren
feest van Benelux — verhoogd tot fr. 50.000
(f 3.750) ging in 1967 naar de Belgische
journalist Jos de Man en in 1968 naar de
Nederlandse correspondent van „De Telegraaf" in Brussel, Jan Heyn.

Suriname
en de Nederlandse Antillen
De gegevens van de volkstelling-1964 in
Suriname zijn pas onlangs, op 27 november, aan de pers vrijgegeven.
Vol ens die gegevens is bijna de helft
van de Surinaamse bevolking (46,6 t.h.)
beneden de leeftijd van 15 jaar. De economischegroep (15-59 jaar) maakt 47,2
t.h. uit van de bevolking, de rest (6,2 t.h.)
is ouder dan 60 jaar.
In 1964 telde de bevolking van Suriname
324.211 zielen, 161.855 mannen en 162.356
vrouwen, waarvan in Paramaribo alleen
al 110.867, of ruim een-derde van de totale
bevolking.
Degrote groep jeugdigen geeft de Surinaamse bevolking een laag gemiddeld
leeftijdscijfer, nI. 22,3 voor het hele land,
22,1 voor de mannen en 22,6 voor de
vrouwen.
Het derde lustrum van het Statuut voor
het Koninkrijk (15 december 1969), dat in
Nederland nauwelijks enige belangstelling
oproept, gaf de Surinaamse ministerpresident, dr. J. Sedney, aanleiding een
rede uit te spreken, waaraan wij het
volgende ontlenen:
Ons land — zo merkte de heer Sedney
op — zal gaarne medewerken aan een
gedachtenwisseling op regeringsniveau
over de toekomstige inhoud van het
Statuut.
Hij noemde het een verheugend feit, dat
drie in aard zo verschillende volkeren
(Suriname, Ned. Antillen en Nederland)
erin slagen met zoveel wederzijds begrip

voor elkaar hun onderlinge verhouding zo
doelbewust inhoud tegeven.
Tegenover de jongeren in Suriname, bij
wie de drang naar vernieuwing wel heel
sterk spreekt, wilde hij toch wel wizen
op de noodzaak het tempo van verwezenlijking dier idealen te begrenzen, een begrenzing te vinden in de aanwezigheid
van de basisvoorwaarden op geestelijk
en materieel terrein, waarop de verworyen staatkundige vrijheden het best kunnen gedijen.
Voor de Wereldomroep heeft de Nederlandse minister-president o.a. opgemerkt
dat, mochten de drie landen tot het inzicht komen, dat hun rechtsverhouding
moet worden gemoderniseerd, niet moet
worden geschroomd het Statuut te wijzigen of desgewenst te vervangen door lets
geheel antlers.
T.g.v. het derde lustrum is een statuutzegel van 25 cent uitgegeven.
Een folkloristischegroep (zang en dans)
van de vereniging NAKS uit Paramaribo
heeft tussen 5 en 19januari in 13 Nederlandse steden uitvoeringen gegeven. Deze
tournee vond plaats onder de auspicien
van de Sticusa.
De afdelingen Aruba en Curacao van het
Algemeen Nederlands Verbond zijn, overeenkomstig de wens van de Staten der
Nederlandse Antillen, afgevoerd van de
lijst van instellingen, welkeparticiperen
in de opbrengsten van de landsloterij.
Tientallen jaren hebben deze afdelingen
haar aandeel uitgenoemde loterijen mogen ontvangen.
Deze afvoering van de lijst betekent wel
Overduidelijk, dat de overheid de afdelingen van het A.N.V. van geen belang meer
acht voor de eilanden, waar het A.N.V.
in vroeger tijden zoveel goed werk heeft
verricht en afdelingen telde met honderden leden.
Dit is dan wel de doodsklok, diegeluid
werd over het A.N.V. op de Antillen, die
ook met het hoofdbestuur geen contacten
meer onderhield.
De Indonesische regering heeft tot cultureel attaché in Nederland benoemd
brigade-generaal Setiadi Kartohadikoesoemo, tot nu toe directeur-eneraal
g
voor het
lager onderwijs in Indonesia.
Andere landen
Over „Europa en Frans-Vlaanderen" wercl
begin december een tweedaagse conferentie gehouden, georganiseerd door het
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Dosfelinstituut, in samenwerking met de
dr. Vital Celenkring, die ter gelegenheid
van zijn stichting een dr. Vital Celenhulde
op touw had gezet.
De twee inleiders, dr. Henk Waltmans uit
Ned. Limburg en Jozef Deleu uit WestVlaanderen, hoofdredacteur van „Ons
Erfdeel", hadden, ondanks het barre weer,
de verre reis naar Heist-op-den-Berg toch
ondernomen.
Waltmans hield een indringend betoog
over „Het Europa der volken". Hij gaf
o.a. de basis aan waarop een modern
nationalisme aansluiting kan krijgen op en
geintegreerd kan worden in het huidige
wereldbeeld. Hi'j gaf ook een schets van
zijn opvattingen over een pluriforme methode van organisatie van een Europese
Federatie of Bondsstaat.
De heer Deleu zette zijn inzichten over
Frans-Vlaanderen (ons uiteraard bekend)
en over de Nederlandse integratie uiteen.
Na hem sprak de secretaris van het
Comitó voor Frans-Vlaanderen, de heer
Luc Verbeke over in Frans-Vlaanderen
ingericht prive- en officieel onderwijs en
constateerde met voldoening dat de vrije
cursussen-Nederlands belangstelling blijyen trekken.
De eerste dag werd besloten met een
Mechelse troubadourgroep.
Op de tweede dag behandelde de Vlaamse schrljver Emiel van Hemeldonck het
leven en werk van dr. Vital Celen (bekend
Frans-Vlaamse literator). Een tweede spreker, lic. J. Anthonissen, hield zich bezig
met het werkgebied en de werkmethode
van de dr. Vital Celenkring.
De Prix Descartes, die elk jaar door de
vereniging Frankrijk-Nederland wordt toegekend voor het best geschreven of verfilmde werk, dat de Fransen in staat stelt
Nederland beter to leren kennen, is voor
1969 toegewezen aan prof. Maurice Braure,
hoogleraar aan de faculteit voor letteren
en humaniora to Bordeaux. De prijs is
een beloning voor historische werken van
Braure over Nederland.
De Zuidafrikaanse regering heeft besloten
mogelijke invoering van televisie to doen
onderzoeken door een comnnissie van
onderzoek, onder voorzitterschap van de
voorzitter van de raad van beheer van de
Zuidafrikaanse radio. De TV, indien ingevoerd, wordt tweetalig, voor de Bantoes
meêrtalig.
De bekende uit Vlaanderen afkomstige
toneelspeelster Tine Balder heeft een contract afgesloten met het dramatisch gezel20

schap van Transvaal (TRUK) en zal, to
beginnen in maart 1970, to Johannesburg
optreden. Tine Balder is de weduwe van
de in 1967 veel to vroeg overladen Fred
Engelen, in leven hoogleraar in toneelkunst aan de universiteit to Stellenbosch.
Tine Balder ontving haar toneelopleiding
to Antwerpen en was verbonden aan het
g
Nationaal Toneel van Belie
en aan de
Kon. Ned. Schouwburg.
Een colloquium Neerlandistiek en Germanistiek werd door de Karl Marx-universiteit
to Leipzig gehouden van 27 tot 29 oktober
II. t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de
Nederlandse afdeling aan genoemde universiteit. Eenprogramma werd ons toeezonden door prof. dr. G. Worgt to
g
Leipzig.
Uit Nederland was maar óón spreker aanN
uitNijmegen,
i
wezig, prof. dr. A. Wejnen
die een inleiding hield over „Woordgeschiedkundige beschouwing over letterkunde".
Belgia was heel wat beter vertegenwoordid:
prof. dr. H. Draye uit Leuven, met
g
een inleiding over: „De tweeledigheid in
Vlaanderen als sociologisch probleem".
Prof. dr. J. Goossens(Leuven), prof. dr.
J. Moors uit Luik, drs. J. P. Willems uit
Luik,prof. dr. W. Pee (Gent), drs. EschPelgroms (Luik), prof. dr. 0. Leys (Leuven)
en docent dr. G. Geerts (Leuven) spraken
resp. over: „Nederlandse dialekten vanuit een Duits standpunt", „Schrijnens isoglossen van Ramisch in Nederland, gecontroleerd en doorgetrokken", „Het N.O.
van deprovincie Luik als overgangsgebied
landse dialekten:
tussen Limburgse en Rijn
„Moeilijkheden en prespectieven van het
onderzoek",
„De bouc van de ambachten"
en het„Gespraechbuechlein”, „Over de
rechtsterminologie in Grotius' Inleiding tot
de Hollandse Rechtsgeleerdheid", InfinitivKonstruktionen im Deutschen. Eine Konfrontation mit dem Niederlandischen auf
transformationeller Basis", en „Het genus
van Engelse leenwoorden in het Duits en
Nederlands".
De deelnemers brachten een bezoek aan
de afdeling Nederlandse Schilderkunst in
het museum voor Beeldende Kunsten,
waar o.a. een speciale tentoonstelling van
Nederlandse meesterwerken uit de tUd
van Rembrandt kon worden bezichtigd.
Voorts maakten zij een tocht door de stad
Leipzig en woonden in de Leipziger Opera de opvoering van „Furst Igor" bij.
Woensdag, 29 oktober vond nog een
bezichtiging plaats van schilderijen-galerijen in Worlitz en Dessau-Mosigkau, alsook de moderne stad Halle-Neustadt.
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Wij ontvingen:

Ons Erfdeel, 13e jaargang, nr. 2, december 1969.

van de 'Uitgeverij De Sikkel N.V. Lamorinierestraat 116, Antwerpen
Bruylant - Desager: Taalzorg, gids voor
een bestendige A.B.N.-actie op school,
in en. 32 Bfr..
van de N.V. Wereld-Bibliotheek, Adm. de
Ruyterweg 545, Amsterdam
Cursief, kleine schetsen van veertien
bekende Vlaamse en Nederlandse schrijvers. Een bloemlezing van de cursiefjes,
die dagelijks in de dagbladen verschijnen.
Desiderius Erasmus: Oorlog, met een inleiding van Nico van Suchtelen. Dit boekuitgegeven
ter herdenking van
je werd
Erasmus' vijfhonderdste geboortedag voor
leden van de WB,gedrukt als najaarspremie 1969.
Edel Lachbare Heer — een onlangs verschenen bloemlezing van penne-slippertjes
in brieven en rapporten, die op diverse
kantoren van onze rijksgebouwen zijn
ontvangen, bijeengebracht door Aad van
der Toorn. Deze zeer humoristische verzameling pennekluchten is zeer onderhoudend en zal vele lezers menig uurtje van
verstrooiing geven.

Een bijna tweehonderd bladzijden tellend
kwartaalblad met een baaierd van bijdragen, die bijna verwarrend gaat werken
of beter de vraag oproept: waar zal ik
beginnen en waar eindigen met een bespreking!
Wij moeten ons zeer beperken en bepalen
tot enkele artikelen, die naar wij verwachten mogen, bijzondere belangstelling
zullen hebben bij de lezers van „Neerlandia".
Al dadelijk de eerste bijdrage van de
hand van dr. H. Riemens over „de toekomstmogelijkheden voor de Benelux"
komt daarvoor in aanmerking.
Dr. Riemens houdt zich vooral bezig met
de mogelijkheden en noodzakelijkheden
van een politieke unie, die een buitenlandse politiek voert. De stem van de drie
Beneluxlandengezamenlijk zal immers
luider klinken dan die van een der drie
staten afzonderlijk. Elk land blijft intact.
Een topfunctionaris, zoiets als een raadpensionaris, voor vijf jaar benoemd, de
ene maal een Bel g en de volgende periode een Nederlander, eventueel ook een
bekwaam Luxemburger, zal als taak krijgen de coOrdinatie van het buitenlands
beleid der drie landen. Door zijn tussen-
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komst krijgen de ambassadeurs der Beneluxlanden hun instrukties. Het regeringsapparaat zal in een nieuwe vestiging in
de buurt van de Nederlands-Belgische
grens worden ondergebracht.
Vestiging van gezamenlijke Benelux-di lomatiekeposten in het buitenland wordt
aisdan mogelijk.
De raadpensionaris wordt benoemd door
de drie kabinetten, en bekrachtigd door
het Benelux-parlement. Aftreden van een
regering heeft op de positie van de raadpensionaris geen invloed.
Eenpolitieke unie zal een veel betere
handhaving van de Benelux in de E.E.G.
bevorderen, ook zal ergrotere invloed
kunnen worden verkregen in de N.A.V.O.,
in de Oost-West-verhoudingen, binnen de
organisaties der Verenigde Naties, enz..
Maar boven alles dient de Beneluxgeest,
waaraan nog alles ontbreekt, te worden
gevormd, te beginnen bij het onderwijs,
dat op de Benelux moet zijn ingesteld,
met algennene uitwisselingen van leeriingen over en weer, met onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis op zOdanig
peil, dat de jeugd vertrouwd geraakt met
het historisch verloop in alle Beneluxgewesten.
Dat onderwijs moet worden gesteund door
uitstekende school- en atlaskaarten.
Grenzen moeten vervagen of worden uitewist. Gestreefd dient te worden naar
g
fusies of coordinaties van in de drie
landengelijkgerichte verenigingen en organisaties.
Daarbij denkt dr. Riemens ook aan een
Nederlands regionalisme en weI een verdeling van Nederland in vier regio, West:
Randstad en Zeeland, Noord: Groningen,
Friesland en Drente met hoofdstad Groningen, Oost: Gelderland en Overijsel
(Utrecht) met Arnhem als hoofdstad, Zuid:
Noord-Brabant en Limburg met Eindhoven
als hoofdstad.
Een dergelijke indeling acht dr. Riemens
vangroot belang voor de ontwikkeling
van zijn project en voor een zelfstandige
ontplooiing der buitenprovincies.
Een andere bijdrage, die ons trof, is van
de hand vanprof. dr. M. Curtis Fort over
„Het Nederlands in de U.S.A.".
Prof. Curtis heeft een vragenlijst gezonden aan hoogleraren en docenten aan
Calvin College (Michigan), City University
New York, Corneil University (New York),
Indiana University (Bloomington) University of Massachusetts, University of New
Hampshire, University of North Carolina,
University of Pennsylvania, University of
Texas en Yale University (New Haven22

Connecticut), waar Nederlands wordt onderwezen.
Uit de antwoorden op die vragenlijsten
kan niet worden opgemaakt of naast de
studenten van Nederlandse afkomst ook
een zeker contingent Amerikanen de collees
volgen.
g
Belangstelling voor de moedertaal, de
kunst van Vlaanderen en Nederland, de
voorbereiding van een proefschrift over
Nederlandse kunst zijn wel de belangrijkste redenen voor het volgen van de
Nederlandse colleges.
Men verwondert zich wel — aldusprof.
Curtis — dat de Nederlandse immigranten
niet de minste moeite doen om hun taal
en cultuur te propageren.
Doordat velen het Engels redelijk beheersen worden de Nederlanders vrij snel en
totaal opgenomen in de Amerikaanse gemeenschap. De Nederlander behoort tot
de oudste der kolonisatoren, wat voldoende blijkt uit de persoons- en plaatsnamen.
Dat is ook de reden, dat Nederlanders
weinig behoefte hebben aan eigen verenigingen, zoals de andere nationaliteiten.
Maar van die verenigingen gaat juist de
uitstraling uit en door die verenigingen
wordt het behoud en de verspreiding van
de vaderlandse taal en cultuurgediend.
Behalve een kleine nederzetting van Viamin en in Detroit treft men nauwelijks
Vlamingen in de U.S.A. aan.
Er zouden meer studiebeurzen moeten
worden ingesteld, meer Nederlandse films
engeluidsbanden voor de Amerikaanse
Neerlandici, meer steun voor Amerikaanse
universiteitsbibliotheken en veel meer uitwisseling van professoren en studenten.
Zonder meer inspanning van Nederlandse
zijde zullen alle inspanningen aan de Amerikaanse universiteiten weinig resultaat
opleveren.
Over Nederlands in Indonesia schrijft Jan
Deloof n.a.v. in het Nederlandse weekblad

„Accent" verschenen reisindrukken van
de Nederlandse journalist en dichter Max
Nord, die enkele maanden in Indonesia
verbleef.
Het Nederlands wordt weerpopulair, de
cursussen Nederlands schieten alspaddestoelen uit degrond.
Er zijn drie Nederlandse Ieeszalen in Djakarta, Bandoeng en Djokjakarta. De bibliotheek in Djakarta trekt per dag zeker
60 bezoekers, er zijn romans, technische
werken, kinderboeken, dag-, week- en
maandbladen. Aanvullingen zijn onderweg.

De Nederlandse Neerlandicus, dr. J. W. de
Vries is sedert 1969 verbonden aan de
Universiteit Indonesia en zal de verschillende cursussen Nederlands over de gehele archipel gaan coOrdineren en organiseren. Hi'j stelt ook een nieuw leerboek
Nederlands samen voor het onderwijs op
de scholen.
Wij signaleren dan nog een bijdrage over
Vakantiecursussen Nederlands voor Walen, van Erik Vandewalle, Vakantiecursussen voor Nederlandse leraren in Belgie
en Belgische leraren in Nederland, door
F. Moerkerke en een verslag over de 19e
Conferentie der Nederlandse Letteren,
door dr. A. W. Willemsen (in het oktobernummer van „Neerlandia" schreef dr. W.
eveneens over die Conferentie).
d.K.A.

Film, december 1969, nr. 100.
Dit honderdste nummer van „FILM" besluit eenperiode van tien jaar, ook dus
van tien jaargangen.
Zoals wij al eerder in onze beoordelingen
over voorafgaande nummers hebben opgemerkt wordt dit tijdschrift door onbezoldi de maar zeer enthousiaste deskundige
medewerkers in !even gehouden op een
wijze, die er zijn mag.
Het honderdste nummer, waarop we t.z.t.
terugkomen, wordt natuurlijk een speciaal
nummer. Moge het de lezers aansporen
nieuwe lezers aan te brengen.
Adres: redactie Bosuil 5 te Deurne (2100).

Nederlands Cultureel Contact N.C. Contact), dec. 1969.
Chris Verheugd beveelt dringend aan het
in het !even roepen van een commissiecultuurpolitiek en het houden van een
congres over cultuurpolitiek, waaraan nog
alles schort in deze landen.
Een verslag over een op 28 oktober jl.
gehouden uitzending van de V.A.R.A.-televisie: een discussie rondom het cultuurbeleid is, na de inleiding van de heer
Verheugd, in extenso overgenomen.
Minister Klompe zorgde aan het eind van
ditgesprek voor een eigen inbreng.
Het decembernummer van N.C. Contact
meldt ook het instellen door N.C.C. van
een Commissie Creativiteitscentra en gaat
uitvoerig in op de noodzaak daartoe.
Voorts troffen wij in dit nummer aan een
verslag over een culturele tentoonstelling
in Hendrik Ido Ambacht gehouden van

7 tot 11 oktober jl., die het karakter droeg
van een voorlichtingsweek, met de bedoeling de bevolking rondom Rotterdam te
confronteren met de verschillende facetten van het welzijnsbeleid. De belangstelling van de kant van het publiek was
groter dan verwacht werd.
Een verslag over de Landdag Culturele
Raad van Drente en van de tweede DuitsNederlandse Conferentie gehouden te
Remscheid besluiten dit nummer.

Informatieblad voor het onderwijs, nr. 24,
1969.
Uitgave van Philips Nederland n.v. Eindhoven met het doel allen, die bij het
onderwijs zijn betrokken, op de hoogte
te houden van het een Philips met betrekking tot het onderwijs onderneemt.
Op blz. 6 wordt aandacht gevraagd voor
Groepsstudie als methode (Samen studeren in „LEER IN").
Het betreft hier de meer en meer in het
nieuws komende „education permanente"
van hen, die in het arbeidsproces zijn
opgenomen en in het bijzonder door de
grote ondernemingen in de gelegenheid
wordengesteld „bij" te blijven en zich
verder te ontwikkelen.
Philips is daartoe begonnen te experimenteren met de methode „leer-in".
De leerlingen studeren in groepjes, ieder
onder eigen verantwoordelijkheid, maar
elkander steunend en controlerend.
De !eider van dit experiment, drs. H.
Raaijmakers, zet in elk van de vier hoeken
in het leslokaal vijf of zes leerlingen. Elk
van degroepjes heeft een TV-scherm tot
zijn beschikking. Voor een blok van twee
lesuren maakt drs. Raaijmakers drie maal
tien minuten televisieles klaar. De overige
70 minuten, ook weer verdeeld in drieen,
worden dan besteed voor de verwerking
binnen de groepen van wat ze in tien
minuten hebben te horen en te zien
gekregen.
Over de talencursus van Philips zegt dit
nummer ook een en ander bij een Philipstoestel (hoofdtelefoon) ad f 399, terwijI
de cursussen f 196,— per deel kosten.
De resultaten zouden zeergoed zijn. Er
zijn zes complete cursussen: Russisch,
Italiaans, Spaans, Engels, Frans en Duits.
Het systeem is gebaseerd op zelfstudie.
Tenslotte nog een interessante bijdrage
over de eerste docent audio-visuele hulpmiddelen, de heer J. Haanstra in Hengelo,
die lesgeeft over: film, dia, strip, de
bandrecorder, het talenpracticum, de overhead projector en de schooltelevisie, de
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techniek als sleutel tot de didactiek en
een afsluiting met bespreking van de door
de cursisten zelfgemaakte audio-visuele
lessen.

van de KoHet Ingenieursblad, Or
ninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging,
halfmaandelijks blad, jg. 38, nr. 23, dec.
1969.
Gaarne vestigen wij de aandacht op dit
periodiek, dat ons werd toegezonden,
omdat hetgewijd is aan de republiek
Zuid-Afrika.
De heer V. F. C. Dreyer, wnd. hoofd van
het Vaktaalbureau van de Zuidafrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns te
Pretoria opent dit nummer met een bijdrage over „Die Afrikaanse vakterminologie".
De republiek van Zuid-Afrika, waar in
1926 het Afrikaans als ambtelijke taal in
deplaats van het Nederlands werd erkend, moest als agrarisch land, dat met
een sprong in de eeuw van vooruitstormende wetenschap en techniek terecht
kwam en vrijwel geheel op de Engelse
vakterminologie was aangewezen, zich
enorm inspannen om daarvoor Afrikaanse
equivalenten te vinden. De moeilijkheden
daarbij ondervonden waren legio, vooral
omdat in het begin talrijke instanties hun
zegje meenden te mogen hebben. Het
ingestelde vaktaalbureau streeft ernaar
voor een begrip ook een term te vinden,
waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van
Engelse, Nederlandse en Duitse woordenboeken en waarbij ook uit het Afrikaans
wordt geput.
Over de „Invoering van het metriek stelsel in de Republiek van Zuid-Afrika"
schrijft ir. W. Verhaert.
Deze invoering heeft ook al een lange
geschiedenis en ontmoet bepaalde bezwaren, o.a. bij de huisvrouw.
Geleidelijk aan schakelt men over voor:
basismaterialen in 1971, spoorwegen en
post (1970), bouw- en constructienijverheed (1973), wegconstructie (1972), textielnijverheid (1972), verkeers- en wegtekens
(1974, april), zodat tegen 1975 Zuid-Afrika
volledig metriek zal zijn.
Raadgevend ingenieur P. de Vocht vraagt
aandacht voor stedebouw en ruimtelijke
ordening, waarbij het woningvraagstuk der
Bantoes, die na de tweede wereldoorlog
met duizenden naar de steden trokken en
er de bekende krottensteden bouwden,
niet het minst gemakkelijke bleek te zijn.
Dat ook een artikel zou worden gewijd
aan de irrigatieplannen in Zuid-Afrika en
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de daarvoor noodzakelijke bouw van
enorme stuwdammen en andere werken
was bijna vanzelfsprekend.
Een artikel over „Beton in beeld" met
zeer fraaie foto's vormt eenprachtige
afsluiting van dit zeer lezenswaardige
nummer van „Het Ingenieursblad".
La Nouvelle Flandre, driemaandelijks tijdschrift van de Section Federaliste des
Pays Bas Francais. Jg. I, nr. 1.
In het mei-nummer van „Neerlandia" werd
op blz. 153 een mededeling opgenomen
over het Frans-Vlaamse periodiek „Notre
Flandre" dat nl. vervangen was door „La
Nouvelle Flandre". De zending van „Notre
Flandre", zo luidde dat bericht, kon als
afgedaan worden beschouwd en de tijd
wasgekomen om het te vervangen door
eenpolitiek tijdschrift.
In een voorwoord „Priorite a l'autonomie
rógionale" wordt doel en streven uitvoerig
uiteengezet. Met een woord gezegd: bevrijding uit de koloniale banden, die het
Parijse centralisme heeft geschapen, en
dus: regionale autonomie. De slotzin van
het voorwoord luidt dan ook: „Het federalisme schijnt de enige aanvaardbare oplossing voor de vraagstukken, waarmede
„Les Pas
Bas Francais" werden en
Y
wordengeconfronteerd.
De heer J. Klaas, een bekende naam
— ook voor ons — geeft een uitvoerig
verslag over de „Conference des mouvements regionalistes, federalistes et nationalitaires" waar gelijkgerichte organisaties
van ver en nabij elkander vonden.
Andere artikelen houden zich bezig met
de Parise Pers, o.a. Le Nord, France-Soir,
Le Monde, Les Echos, tegen de inhoud
waarvan op zeer positieve wijze wordt
stelling genomen, gevolgd door een bijdrage over de universiteit van Lille (Rijsel)
door Eric Sanders.
Deze bijdrage zal in volgende nummers
ook vervolgd worden.
In de woelige meimaand, verleden jaar,
hebben de studenten van Rijsel hun
kalmte bewaard om serieuze voorstellen
uit te werken ter voorbereiding van autonomie, die echter nog verre van verwezenlijkt is. Integendeel, Parijs decreteert
en voteert.
De laatste drie bladzijden zijn ingeruimd
voor „Zuid Vlaams Heem".
In ditgedeelte troffen we een radiouitzending aan van de heer P. Jongeling,
lid van de Tweede Kamer, die een beschouwing heeft gewijd aan de Nederlandse taal en cultuur, waarvoor volgens

hem veel te weinig reclame wordt gemaakt in den vreemde, in tegenstelling tot
by. En eland en Duitsland, die enorme
sommen beschikbaar stellen voor culturele activiteiten over de grenzen.
Adres: 35 Rue d'Arras - 62 Saint Omer
(Fr.). Abonnement 12 F voor 4 nummers.
Benelux-Nieuws, september/okt. nr. 1969.

Jubileumnummer.
Een nummergeheel gewijI aan het zilveren feest van de Benelux, eerst de
Douaneunie, 5 september 1944 te Londen
gesloten, daarna de Economische Unie,
g
3 februari 1958 in de Haase
Ridderzaal
ondertekend.
Jubileumbijdragen met vele historische
foto's vullen dit feestnummer van BeneluxNieuws.
Wim Hazeu sluit dit exemplaar af met een
bijdrage getiteld: „Benelux culturele samenwerking, een boemeltreintje".
Elders, 1969, no. 7/8. Een kroniek van

buiten de grenzen.
Uitgave van de Nederlandse Emigratiedienst in Den Haag.
Het Hoofd van deze Dienst, de heer D.
H. Hofmeijer, kondigt met grote voldoening een serie artikelen aan, geschreven
door de Nederlandse journalist Wim
Teeuwen en —gebundeld — in „Elders"
opgenomen.
Deze brieven schetsen wel een ander
beeld van Australia, een zeer positief
oordeel, dat scherp afsteekt tegen de
vele afbrekende critieken, vaak gespuit
door lieden, die nauwelijks enige kijk op
land en yolk en levensomstandigheden
hadden, waaronder dan ook de beroepskankeraars, die met niets tevreden zijn.
Het is een waargenot de opgewekte
brieven van Teeuwen te lezen. In mineur
schrijft hij — en terecht — over het
manco aan Nederlandse cultuur. Er is
geen inbreng, men vergeet zo vlug mogertaal
en gaat op in de
lijk zijn
moede
massa, zonder Australia, in elkgeval zijn
naaste omgeving, te verrijken met iets
van die Nederlandse cultuur, de Nederlandse levensstijl.

op de doelstellingen, de structuren, de
Raad van Beheer, de activiteiten op het
sociale en culturele viak, de publikaties
o.a. door „Ambassadeur", dat vijf jaar
lang op hoog niveau de spreektrompet
was, maar sindsdien werd vervangen door
BiW-Nieuws.
Verslag wordt in dit nummer uitgebracht
over een onderzoek ingesteld naar de
moeilijkheden van de Belgisch-Braziliaanse
landbouw-cooperatie te Botucatu (fazenda
Monte Alegre). Over hun bevindingen
brachten de rapporteurs ook verslag uit
aan minister Scheyven en aan de inspecteur-generaal van financien, Carysse.

Wij ontvingen:

De Scheldekalender voor 1970, een uit-

ave van de V.T.B. - V.A.B..
g
Bevat een dertiental fraaie foto's van de
voornaamste Vlaamse rivier van de bron
af tot aan de monding bij Westkapelle in
Nederland. Samensteller is de dichter
Bert Peleman uit Rupelmonde.
Op elk blad een toepasselijk citaat uit
het werk van Vlaamse dichters. Een waarlijk pronkstuk voor huiskamer of kantoor.
Kosten: 35 fr., voor leden V.T.B. - V.A.B.
slechts 30 fr.. Porti extra 3 fr..
Feiten en Meningen, 1968, no. 12, 1969,

no. 1.
Limburg vandaag, maandblad voor beide

Limburgen, le jg., decembernummer (9).
Harop, maandblad A.N.Z. Speciaal num-

mer, november 1969.
Elders, uitgave v. d. Ned. Emigratiedienst,

in Den Haag, 1969, nos. 9-10, 11 en 12.
Teksten en Documenten, uitgave van het

Ministerie van Buitenl. Zaken en Buitenl.
Handel in Brussel, september 1969.
Economie in Vlaanderen, driemaandelijkse

publikatie van de Economische Raad voor
Vlaanderen, september 1969, nr. 3.
Mededelingen van de Stichting voor Antillianen te 's-Gravenhage, dec. 1969, nr. 2.
19 Nu, uitgave Stichting Public Relations

B.I.W.-nieuws. Speciaal nummer t.g.v.

BiW-studiedag te Gent.
Een uitvoerige toelichting wordt verstrekt
over de stichting van BiW op 9 mei 1963,

Land- en Tuinbouw, 6e jg., no. 1.
't Liedboek, 3e jg., nr. 13.
Studium Generale, Kerstnummer 1969.
Panorama (Suid-Afrikaanse), oktober 1969.
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Circuit, uitgegeven onder de auspicien
van de Ned. Emigratiedienst, december
1969.
Nuusbrief van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, november
1969.
Informatie, uitgave van het Christelijk
Cultureel Centrum te Rijswijk, jg. 1, nr. 4,
dec. '69.
Volkszang, 12e jg., nummers 5 en 6 (dec.
'69).

Instituut voor Voorlichting en Documentatie, 1969, 1-2.
Geeft een list van Belgische boeken
gekozen door de Kon. Bibliotheek Albert I.
„C.R.M.-Documentatie", okt. en nov.nrs.
1969.
„Film", nov. 1969. Josef von Sternbergnummer. Uitstekend nummer!
„Twintig", 2-maandelijks blad van de Ver.
van Dienstplichtigen (V.V.D.M.) 4e jg.,
nov. '69.

„Indonesia" juli/aug. 1969. Uitgave van
de Indonesische ambassade in Nederland,
met een uittreksel van de rede door president Soeharto uitgesproken t.g.v. de
opening van het parlement, waarna een
euze
verslag over de vrije
k der Papoea's
in 1969.
„Belgia Selecta" uitgave van het Belgisch

Nieuws uit Zuid-Afrika, nov.nummer '69.
Beelden uit Zuid-Afrika, nov.nummer '69.
Sta Vast, november-nummer '69.
Kultuurleven, nov.nr. 1969, nr. 9.
Berichten van de Stichting Lodewijk de
Raet, 17e jg., no. 97, november '69.

Algemeen Nader/ands Verbond
Prins Bernhard Fonds en Algemeen Nederlands Verbond
Het Prins Bernhard Fonds heeft met de toekenning van een subsidie het
A.N.V., evenals van die zijde vaker gebeurde, mogelijk gemaakt de uitoefening van zijn taken en verwezenlijking van plannen ter hand te nemen.
De erkentelijkheid en dank daarvoor zijn groot.
26

uitreiking
visser-neerlandia
prijzen 1969
De Visser - Neerlandiaprijzen 1969,
vermeld in het decembernummer,
worden uitgereikt
door de voorzitter van het A.N.V.,
dr. W. H. van den Berge,
op zaterdag 28 februari a.s.
to Antwerpen.
De plechtigheid geschiedt 's middags
om drie uur (15.00 uur)
in het Stadhuis van Antwerpen.
Daarna is er een ontvangst.
In tégenstelling
tot hetgeen werd bericht
in het decembernummer
hebben alleen zij toegang
ter bijwoning van de uitreiking
en de ontvangst,
die daarvoor
een schriftelijke uitnodiging
hebben ontvangen.
Burgemeester en Schepenen
van Antwerpen
bieden de ontvangst aan
en hebben een zaal in het Stadhuis
ter beschikking gesteld
voor de uitreiking.
Het laatste brengt met zich mee
dat dit enige beperking vraagt
met betrekking
Not het aantal uitnodigingen.
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*Noot voor Meneer van Da:e
Zijn we met het woord "bankui" eis werk'r•ot- ;rd misschien nog net
op tijd voor de uitgave 1971 van uw Groot Woctdanboel: dcr Narerlandse -faal '? Waar hoe langer hoe meer mensen in rledetland
bankrei enincen opener!, kunnen we ens voorstellen dat op een
gegeven moment wordt gevraagd: 'Waar bankt u T Als dat bij de
Nederlandse Grediatbank is, beschikt u in elk gevel over eon beste
bankrelatie.
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Het Algemeen Nederlcnds Verbond stelt, als uitvoerder van het
testament van mr. H. L. A. Visser, in 1970 een bedrag beschikbaar
voer in de Nederlandse taal geschreven toneelstukk^n. Alle
Nederlandsschrijvenden, waar ook ter wereld, kunnen aan deze
toneeiprijsvraag deelnemen.
Het toe te kennon bedrag voor een stuk varieert tussen f 1500,
en f 3000, -, voor een eenakter f 1000.—.
Geen teksten voor opera of operette, geen radio- of televisiespel,
geen vertaling, geen romanbewerking. De tijdsduur mag voor
eon avondvullend stuk niet minder bedragen dan twee uur en
voor eon eenakter drie kwa rt ier.
De jury bestaat uit mevrouw Nel Bakker (Amsterdam) en de
heren mr. H. Chr. C. Dobbelstein (Gaulle), A. van Impe (Brussel),
F. Koote ('s-Gravenhage) en R. L.anckrock (Gent). Deze jury
werkt samen met het „Centrum voor Nederlandse Dramaturgie",
Marius Bauerstraat 30, Amsterdam.
Getypte stukken onder schuilnaam of motto dienen zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk voor 1 juni 1970, in drievoud gezonden
te worden naar het secretariaat van het Algemeen Nederlends
Verbond, Surinamestraat 28, 's-Gravenhage. Eén persoon mag
slechts één stuk inzenden.
Bij de inzendingen een gesloten envelop voegen. waarop vermeld
de schuilnaam of het motto en de titel van het stuk; in deze
envelop een brief. met de vermelding van de titel van het stuk.
van de naam en het adres van de schrijver.
Om voor een prijs in aanmerking te komen mag het stuk niet zijn
gespeeld of in druk verschenen voor 1 juni 1970.
De aitsiag wordt in december 1970 bekend gemaakt: daarna
worden de ingezonden stukken aan de schrijvers teruggezonden.
Het A.N.V. behoudt zich het recht voor, 1 exemplaar van een
bekroond stuk in zijn archieven op te nemen.
Het .,Centrum voor Nederlandse Dramaturgie" zal na de uitslag
de grote toneelgezelschappen in Nederland en Belgie opmerkzaam maken op de bekroonde stukken en zich inspannen opvoering van de bekroonde stukken en ook van de stukken, die
de ju ry niet bekroont, maar verdienstelijk acht, te bevorderen.
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SPOORVERBINDING TUSSEN NOORD EN ZUID:
VER VAN IDEAAL
Toen in Antwerpen eindelijk beslist werd de voorkeur te geven
aan een tunnel voor de tweede zo noodzakelijke oeververbinding,
werd vooral door Waaslandse kringen aangedrongen om in deze
tunnel ook een koker voor het spoorwegverkeer te voorzien. Degelijke weg- en spoorverbindingen zijn eenvoudig niet we te
denken in het integratieproces van het Waasland met de Antwerpse
industriepool. Tevens lag de we open voor de aanleg van een
volwaardige en geelektrificeerde spoorlijn die Rijsel, Kortrijk en
Gent zou verbinden met het hart van Antwerpen en zo verder met
het Noorden.

Tussen Vlaanderens grootste en belangrijkste steden bestond wel een
spoorweg maar deze liep dood in het onbelangrijk kopstation Antwerpen-West op de linker Schelde-never. De snelheid op deze enkelsporige
lijn was daarbij niet erg bemoedigend zodat men er beter aan deed via
Brussel te rijden. Deze toestand behoort binnen afzienbare tijd tot het
verleden. De overheid zette het sein op groen voor de bouw van een
690 meter lange tunnel met twee kokers met elk drie rijstroken voor het
autoverkeer, een koker voor fietsers en bromfietsers en een spoorwegkoker uitgerust met elektrisch dubbelspoor. Op zaterdag 31 mei 1969
werd dit E3-kunstwerk, J.F. Kennedytunnel gedoopt, voor het wegverkeer opengesteld. De trein volgt even later.
Rijk verleden
De spoorlijn tussen Antwerpen (Linkeroever) en Gent heeft reeds een
eerbiedwaardige ouderdom. Op 9 augustus dit jaar viert zij haar 123 ste
verjaardag. Volgens de archieven is de stichter van deze lijn Ir. G.J. De
Ridder, die na het bekomen van een persoonlijke koncessie, de bouw
van de spoorweg leidde en financierde. Het vak Antwerpen-Linkeroever
— Sint-Niklaas, gebouwd in de jaren 1842-1844, werd in dienst genomen
op 3 november 1844. In de volgende jaren werd de lijn doorgetrokken
tot Lokeren en Gent. Op 9 augustus 1847 kon de lijn over de ganse
lengte bereden worden. In 1845 had Ir. De Ridder zijn koncessie afgestaan aan de maatschappij „Chemin de Fer d'Anvers a Gand" waarvan
hij de leiding behield.
Merkwaardig in de geschiedenis van deze lijn is zonder enige twijfel
de omschakeling van smal op breed spoor. Dit gebeurde in een nacht.
Voor die tijd een technische prestatie van formaat. In 1896 werd de lijn
samen met het materieel door de Belgische Staatsspoorwegen — de
latere Nationale Maatschappiij der Belgische Spoorwegen (NMBS) —
overgenomen.
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Ongelooflijk en toch waar
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de lijn tussen Sint-Niklaas en
Lokeren door de Duitsers — een van de weinige goede dingen die ze
deden — op dubbelspoor gebracht. Enkele jaren later zorgde de NMBS
voor de spreekwoordelijke klap op de vuurpijl. Men zag plots niet meer
het nut in van een dubbelspoor. Er werd eenvoudig opdracht gegeven
het tweede spoor op te breken.
Dit bleek achteraf een zeer ongelukkige beslissing. Toen de NMBS besloot de spoorlijn Gent-Antwerpen (Linkeroever) niet alleen te modernizeren en te elektrificeren maar ook door te trekken tot AntwerpenCentraal betekende dit ook een dubbelspoor.
Een tweede blunder van formaat kwam onlangs in de aktualiteit.
Toen de Belgische spoorwegen met hun groots opgezet modernizeringsplan voor de lijn 59 voor de dag kwamen, stond reeds vast dat het enkelspoor tussen Lokeren en Oostakker zou behouden blijven. In het algemeen entoesiasme over de uiteindelijke totstandkoming van een volwaardige spoorverbinding tussen Vlaanderens grootste steden, besefte
men wel dat een „flessenhals" was tot stand gebracht. In brede kringen
was men er echter stellig van overtuigd dat het gezond verstand toch
zou zegevieren. Dit gebeurde niet. Volgens een nogal simplistische
verklaring van de NMBS zouden de trafiekvooruitzichten voor het reizigers- en goederenverkeer samen het dubbelspoor over de ganse lengte
niet rechtvaardigen. Dat is natuurlijk mogelijk. Het is echter onbegrijpelijk dat men het grootste gedeelte van de te elektrificeren spoorlijn met
dubbelspoor uitrust en uitzondering maakt voor slechts een tiental kilometers. Vooral als men weet dat op het baanvak Lokeren-Oostakker
alle infrastruktuurwerken zoals de bovenleiding reeds voor dubbelspoor
zullen voorzien zijn ten einde een tweede spoor in een minimum van
tijd te kunnen aanleggen.
Brussel wordt bang
Bij doze geschiedenis is het al te duidelijk dat het niet gaat om enkele
kilometers rails. Brussel ziet met lede ogen een nieuwe belangrijke
spoorweg groeien die ditmaal niet via de hoofdstad loopt. In een nabije
toekomst is het immers niet uitgesloten dat de lijn 59 een onderdeel
gaat vormen van een internationale spoorlijn die Hamburg via Eindhoven
(of via Zutphen-Arnhem en Tilburg), Antwerpen en Gent met Rijsel en
Duinkerken moet verbinden. Vermits iedere volwaardige internationale
trein via Brusselse stations moet lopen — hierin volgt Belgie het slechte
voorbeeld van Parijs — bezorgde de NMBS lijn 59 een lelijke handicap.
Het is nu eenmaal geweten dat men in bepaalde kringen alle reizigersen goederenverkeer Haar Noord-Frankrijk liefst via het langere trajekt
Brussel-Doornik zou willen kanalizeren. Dit verklaart o.m. de huidige
slechte en onvoldoende spoorverbindingen Antwerpen-Gent-Rijsel.
Door het behouden van het enkelspoor tussen Lokeren en Oostakker
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zal men niet alleen een ideate dienstregeling tussen Gent en Antwerpen
onmogelijk maken, maar zal men bovendien ook het goederenverkeer
per spoor op deze lijn niet stimuleren.
Toen de NMBS haar standpunt in deze zaak niet wijzigde, werd men
in diverse middens plots heel boos. AIles werd in het werk gesteld om
de Belgische Spoorwegen op hun onzinnige beslissing te doen terugkomen. Voorlopig slot van deze typisch Belgische historie : minister
van Verkeerswezen Bertrand zegde dat het dubbelspoor tussen Lokeren
en Oostakker zal aangelegd worden. Op papier staat echter nog niets.
En met minister Bertrand weet men nooit.
In snel tempo
Terwijl dit intermezzo zich afspeelde, werd er aan de nieuwe spoorverbinding naarstig verder gewerkt. Want met de bouw van de J.F.
Kennedytunnel was de zaak ver van rond. Vooreerst diende men de
spoorwegkoker merkelijk !anger te maken wegens de geringere helling
die aan een trein moet gegeven worden. De spoorwegtunnel kreeg een
lengte van 1400 meter. Vervolgens moest op de rechteroever door de aanleg van een Ringspoorlijn aansluiting gegeven worden met AntwerpenCentraal en de spoorlijn naar Nederland. Deze Ringlijn — ook wet eens
Vestinglijn geheten — loopt parallel met de Kleine Ring, de autosnelweg
die in een halve boog rond Antwerpen loopt. In Berchem moest dan
aangesloten worden op het bestaande spoorwegcomplex. Een biezonder
lastige operatie. Met ongeveer 500 treinen per dag is Berchem zonder
enige twijfel 66n van de drukste punten van gans het Belgisch spoorwegnet. Niet alleen talrijke reizigerstreinen voor binnen- en buitenland,
maar ook een groot aantal goederentreinen van en naar het Antwerps
havengebied.
Om lijn 59 nu in Berchem in de meest gunstige omstandigheden op te
vangen, besloot men twee kokertunnels te bouwen om gelijkgrondse
kruisingen van de bestaande en zeer drukke lijnen te vermijden.
Secundo moesten de bestaar-de zes sporen, waarvan slechts vier aan
een perron gelegen, uitgebreid worden tot tien sporen ieder met perron.
Ten slotte werd besloten te Berchem een nieuw funktioneel station te
bouwen aan de overzijde van het spoorcomplex lets meer in de richting
Mechelen. Al deze werken zullen binnenkort voltooid zijn. Wat hier in een
tijdspanne van amper drie jaar en op een bouwwerf van 2 ha werd
gepresteerd, is zonder meer groots en getuigt van vakmanschap. Vooral
als men weet dat de 500 dagelijkse treinen praktisch geen enkele vertraging opliepen.
Onder de sloophamer
De aanleg van de Kleine Ring en de Ringspoorlijn bracht een grondige
wijziging van bepaalde stadsdelen met zich mee. Dat hierbij talrijke
woningen en gebouwen onder de sloophamer terecht kwamen was na65

Wordt het kopstation Antwerpen-Centraal een volwaardig internationaal doorgangsstation ?
De omvangrijke spoorwegwerken in en rond Antwerpen zijn nog niet voltooid en men
spreekt reeds over een nog grootser projekt. Men wil de Scheldestad net als Brussel
een Noord-Zuidverbinding even. Dit zou gebeuren door het Centraal Station onder- of
bovengronds to verbinden met het Damstation. Hierdoor zou Antwerpen CS een volwaardig internationaal doorgangsstatiOn worden. Het huidig internationaal station Antwerpen-Oost lit buiten het centrum van de stad en kan zijn funktie niet naar behoren
vervullen. De afstand tussen Dam en Centraal bedraagt slechts twee kilometer. Een
viadukt zou de sneiste engoedkoopste oplossing zijn. Het stadsbeeld zou bij dit projekt
helemaal niet ontsierd worden. Degoederentreinen en een aantal stoptreinen zouden over
het oostelijk ringspoor — niet to verwarren met de nieuwe E3-Ringspoorlijn — blijven
rijden.
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tuurlijk niet te vermijden. Het monumentale kopstation Antwerpen-Zuid
— eindpunt voor de treinen uit Dendermonde, Puurs en Boom — stond
eveneens op de zwarte lijst. In de plaats van het Zuidstation, gebouwd
in het begin van deze eeuw, werd eveneens in het zuidelijk stadsgedeelte een moderne stopplaats Antwerpen-Zuid opgericht. Hierdoor zal
men ook de treinen uit de Rupelstreek tot Antwerpen-Centraal kunnen
laten rijden.
Een tweede „antiek" openbaar gebouw dat verdween, is het station
van Berchem. Vele jaren geleden was dit station 66n der belangrijkste
op de spoorlijn Antwerpen-Brussel. De Internationale treinen Amsterdam- Parijs stopten er zelfs. Maar toen de NMBS het goederenstation
op Zurenborg omvormde tot het Internationaal reizigersstation Antwerpen-Oost, kwam een einde aan de bloeitijd van Berchem dat werd gedegradeerd tot een tweederangs-station. Maar er komen nu weer andere tijden.
Er zal uiteindelijk nog een derde station worden afgebroken : Antwerpen-West beter gekend als Antwerpen-Linkeroever. In dit kopstation eindigt de lijn Gent-Lokeren-Sint-Niklaas-Beveren-Antwerpen-Linkeroever.
Even voor het inrijden van de spoorwegkoker wordt nu reeds de laatste
hand gelegd aan een moderne stopplaats Antwerpen-Linkeroever.
Trein nu al door tunnel
Op aandringen van Wase politici startte de NMBS op zondag 1 februari
jl. met een pendeldienst tussen Antwerpen-Zuid en een voorlopige stopplaats te Zwijndrecht. Een dieselstel wacht de reizigers van de treinen
uit de richting Gent en Sint-Niklaas op en brengt ze in een minimum
van tijd naar de andere never en omgekeerd.
Voor een groot aantal werknemers uit het Waasland die naar het zuidelijk
stadsdeel moeten, is deze pendeldienst reeds een enorme verbetering.
's Morgens niet zo vroeg meer uit de veren en 's avonds op tijd aan
tafel en v6Or het televisietoestel. Vooral belangrijk als er voetbalwedstrijden op het kleine scherm komen.
Maar nog mooier wordt het zondag 27 september. Dan zal de eerste
elektrische trein tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-Centraal rijden. Met
een sneltrein kom je dan in negentien minuten van de Wase hoofdstad
naar het hart van Antwerpen, met een stoptrein in 26 minuten. Ook de
frekwentie zal aanzienlijk opgevoerd worden.
De modernizering van het trajekt Sint-Niklaas tot de ingang van de tunnel bracht eveneens grote investeringen mede. De aanleg van een dubbelspoor geschikt voor snelheden tot 140 km per uur, de bouw van een
170 m lange koker te Beveren-Waas, en alles wat met de elektrificering
te maken heeft. Te Sint-Niklaas zelf zijn enorme werken aan de gang
de aanleg van een lange spoorwegviadukt, de totale omvorming van het
stationscomplex met inbegrip van een nieuw station en de verplaatsing
van het goederen- en rangeerstation in de richting van Antwerpen. Op
27 september zullen deze werken maar gedeeltelijk voltooid zijn. En wat
dan met de snelle verbinding naar Gent ?
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Nog even geduld voor Antwerpen-Gent
Het staat nu al vast dat het trajekt Sint-Niklaas-Lokeren-Gent zal gemodernizeerd en geelektrificeerd worden. Zoals reeds aangestipt zal de
toekomst uitwijzen of het over de ganse lengte dubbelspoor wordt. Een
streefdatum vooropstellen is op dit ogenblik erg moeilijk. Men spreekt
van 1972, zelfs van 1973.
Ook voor dit baanvak zijn forse sommen nodig. Momenteel is men te
Gentbrugge reeds bezig met de bouw van een spoorviadukt. Maar er
is nog meer : de omvorming van het stationscomplex te Gent-Dampoort
en te Lokeren en ten slotte ook de elektrificering.
Voorlopig wordt een treinreis Antwerpen CS-Gent via de Kennedytunnel
nog geen pretje. Van 27 september e.k. af zal het tot de Wase hoofdstad
natuurlijk heel vlot gaan. Gezien de grootse bouwwerken te Sint-Niklaas zal in de richting Lokeren een voorlopig station Sint-Niklaas-West
opgericht worden waar de treinen van en naar Gent en Kortrijk zullen
aankomen en vertrekken. Tussen beide stations zal een autobusdienst
van de spoorwegen ingelegd worden.
Niettegenstaande deze overstapgeschiedenis zal toch tijdwinst geboekt
worden op het trajekt Antwerpen CS-Gent via Sint-Niklaas. Aan de
hand van de spoorgids hebben wij even een klein rekensommetje gemaakt. Het huidige trajekt Gent-Antwerpen-Linkeroever duurt nagenoeg
eon uur en twintig minuten. En dan ben je nog maar op Linkeroever.
Vanuit Gent via de Brusselse Noord-Zuidverbinding naar Antwerpen
treinen neemt slechts enkele minuten meer in beslag. Maar dan ben je
meteen in het hart van de stad. Een andere mogelijkheid is via Mechelen,
Dendermonde en Wetteren. De reisduur varieert hier van 1 u. 10 tot
1 u. 30. Ten slotte bestaat er ook nog een rechtstreekse busdienst via
de levensgevaarlijke Rijksweg 14. Maar dan heb je wel een levensverzekering nodig.
Van 27 september af zal men via Sint-Niklaas toch reeds in veertig minuten Gent-Dampoort en in een uur Gent-Sint-Pieters kunnen bereiken.
In 1972 of 1973 zal de reisduur uiteindelijk gebracht worden op respektievelijk vijfendertig en veertig minuten.
Perspektieven voor Nederland
Voor de arbeiders en bedienden die in het noordelijk havengebied werken, zullen van 27 september af dagelijks een aantal treinen via Oost
en Dam doorgevoerd worden tot Antwerpen-Luchtbal, tot nog toe een
onbeduidende stopplaats op de lijn naar Essen en Roosendaal. Ook
hier wordt nu druk gebouwd. Er komen vier perronsporen, een onderdoorgang voor reizigers, een stationsplein met autobusstation, een ruime
parking, uitwijksporen en een groot dienstgebouw met seinhuis. Nederland zal eerst belang hebben bij de nieuwe spoortunnel als de uitbouw
van lijn 59 voltooid is. Het is dan niet uitgesloten dat dagelijks enkele
rechtstreekse treinen Amsterdam-Oostende en Amsterdam-Rijsel worden
ingelegd. Het zou dan de eerste maal zijn dat Nederland een snelle ver-
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Het trotse Zuidstation te Antwerpen wordt gesloopt om plaats te ruimen voor een
ultramoderne ring, die rechtstreeks zal aansluiten bij het Europees net van autosnelwegen
in alle richtingen.
De nieuwe stopplaats Antwerpen-Zuid zal niet anger een eindpunt zijn, maar evenals
het Centraal station en de Linkeroever ingeschakeld worden in een lijn die een direkte
spoorverbinding Amsterdam-Antwerpen-Rijsel mogelijk maakt. Het belang van zulke verbinding is duidelijk.
Maar eer de eerste expresstrein van Amsterdam naar Rijsel zal rijden moet het baanvak
Kortrijk-Rijsel gemoderniseerd worden.
Voor deze afstand van 30 km bedraagt de reisduur nog een uur!
In het belang van alle betrokken gewesten moet deze voorhistorische toestand dri p end
worden opgeruimd.
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binding krijgt met de kunststeden Gent en Brugge, met de Vlaamse kust
en met de metropool van het Franse Noorden. Wanneer men even de
spoorwegkaart bestudeert, komt men al heel snel tot de vaststelling dat
tussen Nederland en Belgie slechts twee spoorverbindingen bestaan
Antwerpen-Essen-Roosendaal en Luik-Vise-Maastricht. Maar op laatstgenoemde lijn is de frekwentie niet van die aard om er uitgebreid over
naar huffs te gaan schrijven. Dit betekent dat het grootste gedeelte van
het reizigers- en goederenverkeer per spoor tussen Belgie en Nederland
via Essen-Roosendaal wordt gekanalizeerd. Jaren geleden zag het er
nochtans helemaal anders uit. Toen had je nog de verbindingen Mechelen-Sint-Niklaas-Terneuzen, Gent-Terneuzen, Turnhout-Tilburg, Antwerpen-Mol-Neerpelt-Hamont-Weert-Roermond-MOnchen-Gladbach - Dusseldorf en Hasselt-Maastricht. Er is een periode geweest dat de NMBS ijverig gewerkt heeft aan het opheffen van zgn onrendabele lijnen. Vooral
dan in Vlaanderen. Of deze beslissingen verantwoord waren? In diverse
middens wordt dit sterk betwijfeld.
Wat met Turnhout-Tilburg?
Het buiten dienst stellen van de spoorlijn Herentals-Turnhout in 1958 was
een blunder van formaat. Tussen Antwerpen en Turnhout rijden nu uitsluitend bussen. Vooral door de lange duur van de verbindingen langs
de weg en het ontstellend gebrek aan komfort is de autobusdienst op
deze drukke lijn de naam „openbaar vervoer" onwaardig.
De spoorverbinding van Antwerpen naar Turnhout dateert van 19 april
1855. Toen werd het baanvak Lier-Herentals-Turnhout in bedrijf genomen. In 1867 kwam de spoorverbinding tussen Turnhout en Tilburg tot
stand. Het baanvak Lier-Herentals-Turnhout werd op 1 maart 1882 door
de Staatsspoorwegen overgenomen.
In het richtplan voor de Noorderkempen, door de studiegroep „Mens
en Ruimte" in opdracht van het ministerie van Openbare Werken opgesteld, wordt er op aangedrongen dat de momenteel ongebruikte spoorlijn Turnhout-Tilburg toch zou behouden blijven tot na een verdere studie
die de rentabiliteit grondig moet onderzoeken. Op dit ogenblik zou deze
lijn misschien geen al te drukke trafiek hebben, maar toch biedt ze toekomstmogelijkheden. De verbinding Turnhout-Tilburg zou deel uitmaken
van een lijn die te Brussel vertrekt en via Leuven, Aarschot en Herentals
tot Utrecht, Arnhem of Amsterdam zou lopen. Het zou tevens een ontlasting zijn voor de huidige verbinding Brussel-Antwerpen-Roosendaal
die binnen afzienbare tijd het verkeer niet meer zal kunnen verwerken.
Ook Nederland schijnt bepaalde plannen te hebben. Zo heeft de verkeersplanologische kommissie van Tilburg een voorstel gedaan om de
lijn Tilburg-Turnhout, voor zover zij op Nederlands grondgebied loopt,
opnieuw te laten renderen. Men zou het „Belgisch lijntje" willen inschakelen voor een direkte verbinding Tilburg-Goirle-Alphen-Riel-Baarle-Nassau (Hertog).
De jarenlange drukking die vooral door het Ekonomisch Komitee voor
de Kempen op minister Bertrand werd uitgeoefend om opnieuw treinen
70

tussen Antwerpen en Turnhout (via Herentals) te laten rijden, kende
eindelijk sukses. De raad van beheer van de LAMBS besloot op 24 april
jl. de lijn Herentals-Turnhout opnieuw in te richten (kosten 16 miljoen
B. fr.) en er van 27 september a.s. of dagelijks tien treinen in beide
richtingen te laten rijden. Het gaat om een proeftijd van ongeveer 66n
jaar. Men hoopt nu maar dat de lijn niet opnieuw zal gesaboteerd worden.
Dit zou voor een mogelijke spoorverbinding tussen Turnhout en Tilburg
een zware klap zijn.
Het dossier Antwerpen-Roermond-Ruhr
Een andere nog belangrijkere spoorlijn was deze die Antwerpen met
MOnchen-Gladbach en Dusseldorf verbond. Op Belgisch grondgebied
liep deze spoorweg over Lier, Herentals, Geel, Mol, Lommel, Overpelt,
Neerpelt en Hamont; in Nederland via Budel, Weert en Roermond. De
lijn kwam klaar in 1897. Op 6 juli 1864 was het baanvak AntwerpenBoechout-Lier (met verlenging tot Aarschot en in 1865 tot Hasselt) opengesteld voor het spoorwegverkeer. Zoals reeds eerder aangestipt kwam
het vak Lier-Herentals in 1855 gereed. Ten slotte werd op 1 juni 1897
het vak Herentals-Geel-Mol-Hamont in dienst gesteld.
Antwerpen-Hamont was dus een onderdeel van de Internationale verbinding Antwerpen-Roermond-Monchen-Gladbach, de kortste spoorverbinding tussen de wereldhaven en de Ruhr. De afstand bedraagt tot
Mänchen-Gladbach slechts 160 km, tot Dusseldorf 190 km. Over Hasselt,
Maastricht en Keulen is het tot MOnchen-Gladbach daarentegen 217 km,
langs Brussel, Luik en Keulen zelfs 245 km. In het begin van deze eeuw
was de lijn Antwerpen-Hamont-Ruhr voor het reizigersverkeer nog vrij
belangrijk. In 1914 reden dagelijks zes treinen in iedere richting : drie
snel- en drie stoptreinen. De sneltreinen voerden rechtstreekse rijtuigen
voor Dortmund, Dusseldorf en Leipzig met zich mede. Na de Eerste
Wereldoorlog werd gepoogd deze dienst te behouden. Zonder veel resultaat. In 1938 reden er nog slechts twee treinen tot MOnchen-Gladbach
zonder rechtstreekse rijtuigen. En na de Tweede Wereldoorlog werd het
zaakje helemaal opgedoekt.
Het richtplan voor de Noorderkempen zou in een eerste stadium graag
de herinrichting zien van de lijn Mol-Weert voor 90 km per uur. In een
tweede stadium kan heel de lijn Antwerpen-Weert geschikt gemaakt worden voor een snelheid van 120 km per uur. Verkeersspecialist Dr. De
Waele wijst erop dat de afstand in vogelvlucht tussen Antwerpen en
Dusseldorf 160 km bedraagt, terwijl men voor het internationaal verkeer een reisweg gebruikt die liefst 311 km lang is. Via Brussel en Luik
duurt de reis bijna vijf uur, via een gemodernizeerde spoorlijn door de
Kempen zou dit slechts twee uur zijn. Dr. De Waele ziet in de spoorlijn
Antwerpen Haar de Ruhr bovendien een logische voortzetting van de
spoorlijn Rijsel-Gent-Antwerpen. Maar in Brussel is men nu eenmaal niet
steeds logisch.
Herman Welter
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BRUGGEN TUSSEN NOORD EN ZUID
Het totstandkomen van een reèle Noord-Zuiidverbinding is geen
sensationele aangelegenheid. Deze verbinding is veeleer een zaak
van verhoudingen van mens tot mens dan van ophefmakende
omwentelingen. Af en toe merk je
een
welen ander van een
toenaderingsbeweging in die zin. Dergelijke indikaties van een
mentaliteitswijziging zijn belangrijk. Zowel Mr. Fleerackers als
Dr. Paardekooper hebben onlangs nog eens „ex cathedra" de banden nauwer toegehaald. Maar er zijn ook andere symptonen van
eengunstige evolutie.

Mr. Fleerackers : kulturele en ekonomische integratie
Bij integratie Noord-Zuid denken we niet alleen aan de kulturele integratie maar ook aan de ekonomische. Zeer terecht merkte mr. J. Fleerackers,
tijdens de op 24 mei jl. in Breda gehouden Zuidvlaamse Kultuurdag, dan
ook op, dat het samengaan van de ekonomische met de kulturele integratie noodzaak was. Mr. Fleerackers was bepaald niet in een hoerastemming over de ontwikkeling van de kulturele integratie tussen Vlaanderen en Nederland.
Hij bracht in herinnering de voor de eerste maal door wijlen J. Kuypers
tijdens het Nederlands Kongres van 1961 gelanceerde slogan van de
„kulturele integratie" en getuigde met een zeker heimwee van het entoesiasme van de beginperiode en van de moeilijkheden, die daarop gevolgd
zijn, moeilijkheden in de eerste plaats ontstaan, omdat de Europese
integratie, die alle restanten van taalchauvinisne zou oplossen, bleef
stagneren. Het halverwege blijven steken van de kennis van elkaars hebbelijkheden en levenspatroon leidde de jongste tijd bovendien meer tot
depreciatie dan tot wederzijdse appreciatie.
De stuwing voor de kulturele integratie moet, naar het oordeel van
mr. Fleerackers, van onderuit komen, zoals de werking in Zuid-Vlaanderen ook van onderuit is opgekomen. Vermoedelijk bedoelt hij een benadering van mens tot mens, de persoonlijke ontmoeting, zoals indertijd warm aanbevolen door de Eindhovense dr. H:W.J.A. Vredegoor (de
grote man van de Zuid-Nederlandse ontmoetingen). De veelvuldige persoonlijke ontmoetingen kunnen en moeten dan wel leiden tot verbanden
tussen grote groepen en vandaar moet het komen tot de integratie der
beide volken.
Het wordt wel een heel lange weg. Hoe die bewandeld en afgelegd
moet worden, daarover laten we straks dr. Paardekooper aan het woord.
Hierboven wezen wij er reeds op, dat Fleerackers een samengaan van
de ekonomische met de kulturele integratie noodzakelijk achtte.
De volkshuishouding in Belgie en Nederland loopt, naar zijn oordeel,
sterk uiteen. Wij mogen daarbij niet vergeten, dat een leefpatroon sterk
wordt gedetermineerd door de ekonomie.
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Daarom moet de kulturele integratie tussen Noord en Zuid middel zijn
om te komen tot een versterking van de draagkracht van het Nederlands
geestesleven in Noord en Zuid, van de kultuuroverdracht en een betere
gemeenschappelijke zorg voor de uitstraling van de Nederlandse kultuur
in het buitenland, de kultuur dus van twee kleine landen met beperkte
middelen.
Het ontbreken sinds eeuwen van een efficiente buitenlandse kultuurpolitiek van het officiele Belgie en Nederland acht mr. Freerackers een
der oorzaken van de vervreemding van Frans-Vlaanderen en van het
afbrokkelen van de Nederlandse taal en kultuur en het Nederlands kultuurbewustzijn aldaar.
Als gunstige factor ziet mr. Fleerackers de renaissance van de Nederlandse kultuur en de ekonomische opbloei van Vlaanderen, de sterkste
sinds de gouden middeleeuwen.
Aan het slot van zijn rode benadrukte mr. Fleerackers de noodzakelijkheid nu eens en voor altijd een eind te maken aan de misverstanden,
die in het buitenland nog altijd heersen over de „verschillende talen",
die in Vlaanderen en Nederland worden gesproken, waarbij dan nog
eens heel duidelijk dient te worden gewezen op de betekenis van het
Nederlands als kultuurtaal en als taal van een belangrijk ekonomisch
gebied.
Paardekooper : mentaliteitswijziging noodzakelijk
Hoe dr. Paardekooper de weg Haar de kulturele integratie ziet heeft hij
uiteengezet in een gesprek met Gaston Claes, opgenomen in de „Gazet
van Antwerpen" van 25 en 26 april jl.
Tot een kulturele integratie komen we, aldus dr. Paardekooper, alleen
als we er in slagen, zowel in Nederland als in Vlaanderen, te komen tot
een mentaliteitswijziging. Wij staan nl. in het taalgebruik niet op onze
„pontenuer". Wij komen elke vreemdeling maar al te graag tegemoet door
in zijn taal te antwoorden, indien ons iets wordt gevraagd. Dat acht hij
fout. De Fransman in Lyon antwoordt een Engelsman of Duitser in het
Frans en de Engelsman geeft alleen Engels weg. Maar wij Nederlanders
en Vlamingen willen pralen met onze talenkennis. Als wij op die manier
blijven doorgaan dan zal men van het buitenland ook nooit Internationale
eerbied voor het Nederlands opbrengen.
Maar, als de Vlaming in zijn eigen taal antwoordt, dan geen Vlaams
dialekt, maar onberispelijk A.B.N.
Is het A.B.N. een realiteit geworden dan zijn we al een hele stap verder
op de goede weg.
Hoe bevorderen wij nu die mentaliteitswijziging en hoe komen wij daardoor dichter bij de kulturele integratie. Daartoe wil dr. Paardekooper in
dezelfde richting als mr. Fleerackers. Hij meent dat door het houden van
veel lezingen voor leerkrachten, ambtenaren en studenten de mens, het
individu moet worden benaderd en geleid en voorgelicht.
Noodzakelijk voor het bevorderen van de kulturele integratie — en dan
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met reuzeschreden — zijn het inlassen van de informatiemedia. Er moeten journalistenforums worden georganiseerd voor Vlaamse en Nederlandse persmensen, die in een vriendensfeer van gedachten wisselen.
De televisie is een waardevolle instelling, die niet hoog genoeg kan
worden geschat, indien nl. objektieve voorlichting daarbij het parool is.
En daar ontbreekt nog wel eens wat aan. De reporters bij de Nederlandse T.V., geven Haar de mening van dr. Paardekooper, sours eenzijdige
voorlichting, wat o.a. weer bleek bij de paging van enkele geinteresseerden our in Stekene een erepark in te richten voor gesneuvelde
Oostfronters, hetgeen tot bepaalde reacties heeft geleid, die de kulturele
integratie niet bevorderen. Paardekooper is een sterk propagandist voor
een óónheidspelling. De Nederlanders moeten er tenslotte ook van worden overtuigd, dat de Vlaming van heden niet de Vlaming van vijftig
jaar geleden is gebleven.
Met een toenemend begrip voor elkaar zal het „waerachtigh wel gaen."
Toenaderingl op velerlei gebied
In het afgelopen kwartaal maakte de wederzijdse pers nog gewag van
enige feiten, die alleen maar gunstig lijken voor een gezonde ontwikkeling van de kulturele integratie in Noord en Zuid. Zo de opmerking van
de Nederlandse minister van 0. en W., dr. Veringa, dat Noord en Zuid
nauw contact moeten blijven houden ten aanzien van alle plannen en
te ondernemen stappen met betrekking tot de oprichting van universiteiten in het zuiden des lands en wel in gebieden die in Noord en Zuid
aan elkaar grenzen. Hij zou het betreuren als kansen op reele samenwerking daar zouden worden gemist.
Voorts de aankondiging van te verwachten kulturele manifestaties in
1971, t.g.v. het sluiten van het kultureel akkoord tussen Nederland en
Belgie in 1946. Dan de presentatie van de zevende druk van het beroemde standaardwerk, de Winkler Prins-encyclopaedie (20 delen, duizend
medewerkers, onder wie 250 Vlamingen), met dus een ruime medewerking door Vlaanderen, in verband waarmede Karel Jonckheere opmerkte,
dat dit prachtige werk mag worden beschouwd als het mooiste vredesverdrag ooit tussen Noord en Zuid gesloten.
Voor een overzicht van de wijze waarop de culturele integratie groeide,
ook wel eens misgroeide en weer kon vergroeien, schreef Karel Jonckheere een speels en luchtig boekje, getiteld : „Ernst en luim in de kulturele eenheid Noord-Zuid." Met dat boekje wil de schrijver een gemeenschappelijk taal- en kultuurbewustzijn wekken, waarbij hij volkomen open
kaart speelt tegenover de sterkste en oudste bondgenoot van Vlaanderen : Nederland.
Tot slot nog een ogenblik aandacht voor de in de Tweede Kamer der
Nederlandse Staten-Generaal in den Haag in februari gehouden inspraak
waarbij 160 Nederlandse en Vlaamse jongeren uit het middelbaar onderwijs van hun belangstelling deden blijken. Op de regeringsbank minister
Veringa en een half dozijn kamerleden van de onderwijskommissie. Het
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„kamerdebat” draaide — aldus een zeer uitvoerig verslag in „De Standaard" van 18 februari jl. — rond het terra : „de wereld, school en wij."
Bij de 110 Nederlandse en 50 Vlaamse afgevaardigden (tien man per provincie) ging het kortweg over de strijdvraag
Wie maakt uit wat ik moet leren?
Uit de debatten kon al dadelijk worden opgemaakt, dat jonge Vlamingen
en Nederlanders eenzelfde totale onderwijshervorming voorstaan. Daartoe brachten zij zes belangrijke discussiepunten Haar voren, die bij de
politici goed aansloegen en die in de Mammoetwet al gedeeltelijk werden opgenomen.
De Vlaamse leerlingen konden uiteraard moeilijk mee met wat de „Mammoetleerlingen" op het hart hadden, maar zij werden ruimschoots gerustgesteld met de belofte dat een dergelijke parlementaire ontmoeting ook
zal worden georganiseerd in Belgie.
Het zal ons alien duidelijk zijn, dat een ontmoeting (er gingen twee dagen
van voorbereiding aan vooraf) als deze op voortreffelijke wijze de samenwerking tussen Noord en Zuid en de verdere ontwikkeling van de kulturele integratie in Noord en Zuid kan en zal bevorderen.
P. de Kat Angelino

Uw inkomsten
en
uw uitgaven
via de

•
•
•
•

31/2 % rente per jaar
geen maximum saldo
geen kosten
dagafschriften

HBU-GIROREKENING
Inlichtingen bij alle kantoren en agentschappen in Nederland

HBU

DEN HAAG Hofweg 1, telefoon 070-18.50.80
Agentschappen
Laan van Meerdervoort 525, tel. 070-80.24.85

Hollandsche Bank-Unie n.v.

76

Het Kleine Loo 402, tel. 070-83.13.00

ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND
VIJFENZEVENTIG JAAR

Dit jaar bestaat het Algemeen Nederlands Verbond 75 jaar en
is hiermee een der oudste en eerbiedwaardigste verenigingen
in de Nederlanden geworden.
Maar het ANV wil deze verjaardag niet stellen in het teken
van een herdenking zijner historische verdiensten, maar in het
teken van zijn taken voor deze tijd.
JUBILEUMBIJEENKOMST
Op zaterdag 26 september 1970 wordt in Dordrecht een jubileumbijeenkomst gehouden. De algemeen voorzitter, dr. W.H.
van den Berge, houdt de openingsrede onder de titel : „De zin
van het ANV vandaag en morgen". Voorts werden een vooraanstaand Fransman, Engelsman en Duitser uitgenodigd hun
visie te geven over de Nederlanden en de Nederlandse cultuur
en de betekenis die zij daaraan hechten als bijdrage voor
Europa.
Het gemeentebestuur van Dordrecht biedt op het stadhuis
een ontvangst aan.

NEERLANDIA IN 'T NIEUW
Bij dezelfde gelegenheid verschijnt Neerlandia in een nieuwe
opmaak : groot formaat, tweekleurendruk, ruime illustratie.
Het tijdschrift zal driemaandelijks verschijnen, maar lijviger
worden om een grotere verscheidenheid van bijdragen voor
een bredere kring van lezers te kunnen bieden.
In elk nummer zal onder meer een actueel onderwerp veelzijdig worden belicht in artikelen, vraaggesprekken en foto's.
De twee hiernavolgende bladzijden tonen de titelpagina van
het volgend nummer.
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VISSER-NEERLANDIAPRIJZEN
PLECHTIG UITGEREIKT TE ANTWERPEN
De Visser-Neerlandiaprijzen die dit jaar, op zaterdag 28 februari
in het stadhuis te Antwerpen plechtig werden uitgereikt, behoren
tot de belangrijkste prijzen die in de Nederlanden bestaan. Sinds
1955 werden voor bijna Fl 800.000 of ruim tien miljoen B fr. prijzen
toegekend aan een keurgroep van personen en instellingen die
zich op sociaal of cultured! gebied voor de gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt.

Deprijzen worden uitgekeerd uit de opbrengst van een vermogen, in 1943 door
meester Herman Visser aan het Algemeen
Nederlands Verbond met dit doel nagelaten.
In 1955 werd besloten dezeprijzen VISSERNEERLANDIAPRIZEN te noemen.
Sindsdien werd de organisatie van het
fondsgeleidelijk uitgebouwd. De culturele
prijzen worden voorgesteld door het dagelijks bestuur van het ANV. Voor toneelelend
ook voorbehouden aan
p
rijzen
(afwiss
televisiespelen en luisterspelen) evenals
voor de muziekprijzen, worden gespecialiseerdejury's aangesteld. De prijzen voor
persoonlijke verdienste evenals de welzijnsprijzen worden beoordeeld door de VisserNeerlandiacommissie.
Persoonlijke verdienste
Deprijzen voor persoonlijke verdienste
worden toegekend aan personen die blijk
hebbengegeven van rote toewijding,
karaktervastheid en dienstvaardigheid.
Zulkeprijs ontving dit jaar Jozef Deleu,
oprichter en bezieler van het algemeenNederlands kultureel tijdschrift „Ons Erfdeel".
Mevrouw Dolieslager-Mens uit Heemstede
en het echtpaar Hettinga- ter Schure uit
Blesdijke (Fr) ontvingen de prijs voor hun
hulp aan gezinnen in nood.
De heren E. Flipse te Rozendaal, P. de
Groot te Den Haag, J. de Korte te Neliskerke en P. Oosterveld te Zeist, deelnemers
aan de Internationale Spitsbergen Expeditie
kregen de prijs voor hun moed, doorzettingsvermogen en improvisatietalent onder
barre omstandigheden.
Mej. mr. R. Stoop uit Rotterdam werd beloond voor haar werk ten dienste van de
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kinderbescherming, mevrouw TalboomSmits uit Den Haag voor haar levenswerk:
de oprichting het Hofstad Jeugd-Orkest.
Cultureel werk
Prijzen voor een uitmuntende bijdrage tot
de Nederlandse cultuur ontvingen de werkcommissie van hoogleraren en lectoren in de
nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten, de Moderne Bibliotheek te Brussel
en het Nederlands Cultuurhistorisch Instituut aan de universiteit van Pretoria in
Zuid-Afrika.
Hiermee werden drie voortreffelijke namen
toegevoegd aan de indrukwekkende list van
culturele instellingen die reeds met een Visser-Neerlandiaprijs werden geêerd en geholpen.
Tot de vroegere laureaten behoorden onder
meer :
De Fryske Akademy
Stichting Lodewijk De Raet
Vereniging Band en Zuiderkruis
Groot Kempische Cultuurdagen
Komitee voor Frans-Vlaanderen
Afrikaans-Nederlandse Boekerij en Leeskamer, Kaapstad
Bestendige Commissie voor de Nederlandse
Congressen
Nederlands Cultuur- en Contactcentrum
Brussel
Stichting voor de Culturele lntegratie Noord
en Zuid
Kunst- en Kultuurverbond Brussel
Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum
Stichting Jan Van Riebeeckhuis
Nederlandse Vereniging voor de Volkszang
Stichting Vlaams FestiVal Eindhoven

Welzijnsprijzen
Welzijnsprijzen worden toegekend aan instellingen of personen die een uitmuntende
bijdrage leveren tot het Iichamelijk en geestelijk welzijn van de gemeenschap, tot het
voorkomen en bestrijden van de gevaren die
de mens bedreigen zowel van buitenuit
(natuurrampen, ziekte) als van binnenuit
(massasuggestie, massapsychose).
Vooral verdienstelijke instellingen op sociaal-medisch, sociaal-paedagogisch en sociaal-psychologisch gebied werden met deze
p
rijzen bekroond.
Aan de lange list werden dit jaar toegevoegd :
De jeugdkliniek „De Viersprong" te Halsteren, het St. Jozef Instituut te Antwerpen,
het Onthaaltehuis voor Turksegastarbeiders
engezinnen te Gent, mevr. dr. SchappertKimmijser te Den Haag voor haar strijd
tegen de blindheid, de School voor Internationale Wijsbegeerte te Amersfoort, het

Westvlaams observatie- en therapeutisch
centrum „De Berkjes" te St. Michiels-Brugge, en de Werkgroep West-rand Brussel.
Luisterspelen en muziek
Anton Ku ten (Anton Quintana), mevr. Toos
Staalman en Theun de Vries werden bekroond voor een oorspronkelijk luisterspel.
De muziekprijzen (acht in totaal) werden
uitgereikt aan de Vlaamse componisten Albert Delvaux, Karel Goeyvaerts, Marinus de
Jong, Willem Kersters, Victor Legley, Jan
Louel en Renier van der Velden.
Voor het eerst in Vlaanderen
Het was de eerste keer in degeschiedenis
van het Algemeen Nederlands Verbond dat
de Visser-Neerlandiaprijzen in Vlaanderen
werden uitgereikt.

Achter de bestuurstafel van links naar rechts :
mr. P.J.C. Schipper, vice-voorzitter en F. Koote, voorzitter van de Visser-Neerlandiacommissie. Verder het dagelijks bestuur van het Algemeen Nederlands Verbond : J.P.M.
Meuwese, voorzitter Nederland, H.A.J.M. Vrijhoef, secretaris, dr. W.H. van den Berge, algemeen voorzitter, mr A.W. van Nes, penningmeester, dr. jur. G.R. Piryns, voorzitter Vlaanderen, mr. J. Fleerackers, tweede secretaris, drs. H.J. Brinkman, bestuurslid.
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Dit werd mogelijk gemaakt door de welwillendheid van het Antwerps stadsbestuur.
De kabinetschef van de burgemeester, Mevrouw Loris en het secretariaat van de
Kultuurraad voor Vlaanderen verdienen onze
bijzondere dank voor hun actieve nnedewerking.
Deprijzen werden uitgereikt door dr W.H.
e algemeen voorzitter van het
van den Berg,
ANV, die voor elke Iaureaat telkens weer de
treffende bewoordingen vond om zijn bijzondere verdiensten in het licht te stellen.
De belangsteliing was root, ook vanwege
de autoriteiten en vanwege de pers.
Na afloop bood het stadsbestuur een receptie aan, waarop burgemeester Mr. Craeybeckx een treffende toespraak hield. Hi'
bracht hulde aan de edelmoedige persoonlijkheid van meester Visser en stelde het
uitzonderlijke karakter van de Visser-Neerlandiaprijzen in het Iicht : waar de meeste
rijzen het succes bekronen dat behaald
p
wordt in een of andere specialiteit, zijn de
Visser-Neerlandiaprijzen gericht op het aanmoedigen van belangrijke inspanningen op
velerieigebied, in dienst van de gemeenschap. Ook het Algemeen Nederlands Verbond, zo onderstreepte hij, staat in dienst
van diegemeenschap, zonder acht te slaan
op staatsgrenzen of inwendige tegenstellinen.
R.V.

Langs deze weg danken het Algemeen Nederlands Verbond en de VisserNeerlandiacommissie burgemeester Mr L. Craeybeckx en het Antwerps
stadsbestuur nogmaals voor de bereidwilligheid waarmee zij de historische zalen van het Antwerps stadhuis ter beschikking stelden voor de
plechtige uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijzen, evenals voor de
aangeboden ontvangst en — nog het meest — voor de betoonde belangstelling en de hartelijke toespraak van de burgemeester.
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BELGI BLUFT WORSTELEN MET
"GEMEENSCHAPSPROBLEEM"
Er is in deze kroniek reeds herhaaldelijk
gewezen op het doorzettingsvermogen van
minister-president Gaston Eyskens. Men
herinnert zich in Be!gib hoe deze vastberadenpoliticus aan de stakingsbeweging
teen de zgn. Eenheidswet, de woeligste
die dit land sedert het einde van de tweede
wereldoorlog gekend heeft, het hoofd heeft
geboden. Met dezelfde koelbloedigheid —
zijn tegenstrevers noemen hem hautain —
bleef de minister-president vrij onverschillig
het doodlopen van de staking der Limbur se mijnwerkers afwachten : de vakbonden hebben, nadat aan de sociale beroering
in de mijnstreek op een nog steeds omstreden wijze een ontknoping was gekomen,
meer aangezag ingeboet dan zijn kabinet.
TerwijI de openbare opinie heel wat meer
belangstelling had voor de televisiebeelden
van betogende kompels en contesterende
studenten, werkte de heer Eyskens samen
met zijn ministers in herhaalde nachtzitting
en een nieuw regeringsakkoord uit om tot
een oplossing van de gemeenschapsvraagstukken to komen.
Woensdag 18 februari kreeg het parlement
deprimeur van dit voorstel. De rede van
de heer Eyskens was met heel wat publiciteit aangekondigd geworden en werd zelfs
— uniek feit i'n deparlementaire annalen —
door de Belgische televisie uitgezonden
(wat dadelijk tot een incident leidde toen
een franstalig kamerlid van de Brusselse
PVV de vraag stelde of de oppositie ook
voor de camera zou mogen...)
De lezer zal zich herinneren hoe het netelig
probleem van de herziening van de Belgischegrondwet, scherp gesteld door de uitslag van de maartverkiezingen in 1968,
sinds de vorige lente in een uitzichtloos
slop beland was, nadat de oppositiepartijen verdere medewerking hadden opgezed, de PVV omdat er een „globaal"
voorstel was, de VU omdat de herziene
grondwet de Vlaamse meerderineid zou
„afgrendelen". Na het zomerreces verklaarde de eerste minister dan ook dat de regering het geweer van schouder veranderde : een commissie van leden uit allepartijen keek de dossiers opnieuw in, een
tweede commissie boo g zich nog nader
over hetprobleem Brussel. Uit deze commissie kwam dan toch blijkbaar enig licht,
want half februari kon de regering met

het sinds lang geeiste „globale" voorstel
voor de dag komen.
Hieronder laten wij een samenvatting van
de belangrijkste punten uit het regeringsplan volgen.
Er zouden volgens deze tekst vier taalgebieden komen, drie kultuurgemeenschappen en drie regionale groeperingen. De
vier taalgebieden zijn : het Nederlandstalige,
het Franstalige, het Duitstalige en het tweetalige gebied Brussel. De drie kultuurgemeenschappen zijn Vlaandcren, Wallonie en
Brussel met omgeving. De zes Brusselse
randgemeenten met faciliteiten behoren tot
het Vlaamse taalgebied ; op voorwaarde dat
de Vlaamse minister van Kultuur wederkeg
riheid
bekomt in Wallonie, zal de minister
van de Franse Kultuur in ditgebied faciliteiten bekomen. De Voerstreek wordt een
apart administratief geheel, dat rechtstreeks
onder Binnenlandse Zaken valt. Hetplan
Eyskens bevat ook een stelsel voor de zgn.
bescherming van de minderheid : als 75 %
van de Kamerleden of Senatoren van een
taalgroep een wetsontwerp of wetsvoorstel
nadelig acht voor de betrokken streek, moet
deparitair samengestelde regering voor de
aanvaarding van het ontwerp de vertrouwenskwestie stellen, d.w.z. dat de regering
moet aftreden als het ontwerp verworpen
wordt. De aparte entiteit Brussel wordt
geregeerd door een college, dat negen
leden zal tellen, waarvan in 1976 vier leden
Vlamingen moeten zijn. Minister Tindemans
heeft nog volgende uitleg verstrekt : Met
betrekking tot Brussel zijn beide kultuurraden bevoegd, doch Brussel zeif zal over
twee kulturele kommissies beschikken, die
onder meer het onderwijsbeleid onder hun
bevoegdheid zullen hebben. De verkiezing
en voor de Brusselse agglomeratieraad,
zoals ook de verkiezingen voor de federaties vangemeenten, zullen waarschijnlijk
om technische redenen niet kunnen samenvallen met a.s. verkiezingen voor de gemeenteraden, maor in datgeval zal de
wet ever bepalen dat de bevoegdheid van
de eerste agglomeratieraden vervalt bij de
volgende gemeenteraadsverkiezingen (1976),
waarna beide soorLen verkiezingen steeds
op dezelfde dag gehouden kunnen worden.
Taalkundig blijft Brussel beperkt tot de
negentien gemeenten van de agglomeratie,
en dat wordt ook in degrondwet ingeschre-
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ven. Op kultureel gebied worden er faciliteiten toegestaan in de randgemeenten,
doch slechts op basis van wederkerigheid
en mits instemming van betrokken kultuurraden. Wanneer de Vlamingen to Brussel
ariteit hebben bekomen (ten Iaatste 1976),
p
zal de taalkontrole worden afgeschaft. Brussel zal ekonomisch samenwerken met zeven
omliggende federaties van gemeenten (vijf
Vlaamse, twee Waalse), waarin de rand emeenten met faciliteiten worden opgenomen. De wet op de ekonomische decentralisatie zal het ekonomischgewest Brussel nog moeten afbakenen. Wat betreft de
bescherming van de minderheid, zal alleen
het be inset in de grondwet komen; de
konkreteprocedure zal door middel van een
gewone wet worden geregeld.
Het regeringsvoorstel is door de openbare opinie vrij gunstig onthaald. Een belangrijk deel van deze openbare opinie
ziet verlangend uit naar het einde van de
gemeenschapsvraagstukken en het gekibbel
daarover.(Op een to Brussel gehouden
Jeugdparlement over ontwikkelingshulp ergerde een spreker zich aan het maar niet
opgelost gerakend parochieprobleem Brussel...) Ook de meeste kranten reageerden
positief, met uitzondering van de invloedrijke Brusselse „Soir" en de wantrouwige
„Gazet van Antwerpen".
Negatief werden de voorstellen van de
heer Eyskens vooral bij de Brusselse franstaligen van BSP (Simonet), PVV, Rassemblement Wallon -FDF en PSC(groep Persoons). De PVV stond aarzelend. De houding van de CVP is positief afwachtend : de
heer Verroken was zelfs entoesiast, maar
het licht ontvlambaregemoed van de sympatieke doordrijver van de Vlaamse CVP
is dat in het verleden al meergeweest, en
blijkbaar toch niet helemaal terecht, De
VU bekeek het voorstel met „gemengde gevoelens" : weliswaar verdwijnt de grendelprocedure uit de grondwet, maar op slinkse
wijze sluipt ze dan toch via allerlei „bijzondere meerderheden" weer in deparlementaireprocedures binnen !
De moeilijkheden zullen echter pas opnieuw komen als er over concrete teksten
zal moetengepraat worden, als de mooie
p
rincipes in harde wetteksten zullen moeten
omgezet. Het heet dat de regering reeds
aan deze teksten werkt. Een werkgroep
met leden van alle frakties is reeds samenesteld.
g
Het staat vast dat de regering met dit
akkoord weer een stuk steviger in het
zadel isgaan zitten. Minister Tindemans
heeft reeds laten horen dat het nog wel
a r kan duren voor de teksten
eenpaar ja
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wetgeworden zijn. In elk geval zal de
kaap van de gemeenteverkiezingen van
oktober dan reeds tang omzeild zijn. Of
de komnnunautaireproblemen dan van de
baan zullen zijn? Och, lezer, dat zou to
mooi zijn!
Joris de Deurwaerder
Op het ogenblik dat wij ter perse aan zijn,
sedert deze rubriek werd afgesloten, natuurlijk weer heel wat nieuwe elementen
ter tafelgekomen. Het lit niet binnen het
bereik van een tijdschrift de actualiteit tot
op de dag to volgen. Onze bedoeling is
veeleer min of meer afgeronde overzichten to brengen ten gerieve van onze lezers
die niet steeds degelegenheid hebben de
dagelijkse verwikkelingen van dit schouwtoneel to volgen.
Zulk overzicht ho en we weer to kunnen
brengen na het parlementsreces, dat in elk
geval een gedwongen rustpunt in de communautaire touwtrekkerij moot brengen.
Als belangrijke elementen in de recente
ontwikkeling kunnen wij nog aanstippen :
Toenemend verzet van de meeste franstalige Brusselse politici teen eke maatregel
die het tweetalig gebied zou beperken of
de ongebreidelde verfransing binnen dit gebied zou hinderen door het scheppen van
kansen voor de
elijke rechten en gelijke
g
Vlamingen to Brussel. Verzet van de kultuurvereniginen
tegen wat een schijn-kulg
tuurautonomie wordtgenoemd en teen de
bijzondere meerderheden die een grendel
betekenen voor de Vlaamse democratische
meerderheid, die nog steeds op velerlei
gebied „eisende partij" blijft, vooral to
Brussel.
Aanbod van de Volksunie aan de Vlaamse
CVP om samen de voor Vlaanderen meest
nadelige punten uit het ontwerp door eendrachtig optreden to verhinderen. Dit aanbod werd afgewezen.
Alternatiefplan tot het invoeren van federalisme, voorgesteld door de Volksunie. Een
opvallende nieuwigheid in dit plan is dat
de wetgevende macht zou toevertrouwd
worden aan de Vlaamse en Waalse taalgroepen in de bestaande wetgevende kamers, wat het raderwerk van de federale
staat zonder twijfel zou vereenvoudigen.
Inmiddels haalde de heer Eyskens een grote
slag thuis teen de vastlegging der vier
taalgebieden (Nederlands, Frans, tweetalig
en Duits) door de senaat met eengrote
meerderheid werdgoedgekeurd. Hierdoor
wordt de beperking van tweetalig Brussel
tot de 19gemeenten bezegeld.
De liberalepartij heeft de medewerking
van haar Vlaamse senatoren aan dezegoed-

keuring moeten betalen met een afscheuring van haar machtige Brusselse federatie.
Wat dan weer een toenadering tussen de
meerderheid en (een deel van) de liberate
minderheid in de hand werkt. Verwacht
engevreesd wordt dat deze coalitie een
meerderheid zal opleveren voor een aantal

voor Vlaanderen ongunstige bepalingen,
waaronder degevreesde grendels. Laten
we ho en dat de „overwinning" van de
vastiegging der taaigebieden niet to duur
betaald wordt.
VOOr ons volgend nummer verschijnt weten
we daarover meer.

Het ontwerp Eyskens zeer uiteenlopend

NEDERLANDS IN NOORDRIJN-WESTFALEN
MEER LERAREN GEWENST

Sinds 1966 is het onderwijs van het Nederlands aan de Duitse
scholen voor algemeen voortgezet onderwijs in Noordrijn-Westfalen door het ministerie van onderwijs te Dusseldorp als een fakultatief schoolvak aanvaard. Aan de universiteiten te Keulen en
Munster wordt Nederlandsgedoceerd. Het Nederlands is eveneens
opgenomen in de catalogus van onderwijsbevoegdheden voor leraren aan mavoscholen engymnasia. Deze toestand is evenwel
nog niet bevredigend. Een groter aantal leraren zou een ruimer
den beslist in de hand werken.
ebruik van de bestaande mogelijkhe
g

De deskundigen zijn ervan overtuigd dat de bevordering van een wederzijdse toenadering tussen Duitstaligen en Nederlandstaligen alleen maar
mogelijk is door middel van taalonderwijs. Alle scholen in het Nederlands
taalgebied hebben het Duits op hun programma, niet alleen als fakultatief vak maar als verplicht leervak. In de Duitse deelstaat NoordrijnWestfalen daarentegen is het aantal scholen met Nederlands als keuzevak nog vrij gering.
Er bestaan ongeveer 500 „Realschulen" (May o-scholen) : waarvan er
5 Nederlands op het lesrooster hebben geplaatst. Van bijna 600 gymnasia bieden 10 Nederlands taalonderwijs aan.
Het is ongetwijfeld thans nog niet mogelijk te bewerkstelligen dat het
Nederlands als keuzevak zou worden gegeven aan elke school van
de twee genoemde schooltypes. Ook binnen een tijdstip van enkele
jaren blijkt dit niet mogelijk.
Het tekort aan leraren en de opinie die men gedeeltelijk nog steeds kan
ontmoeten, dat het niet loont Nederlands te leren wegens het geringe
praktische nut, tonen aan dat men geen direkte verandering van de
huidige situatie moet verwachten.
Onder deze omstandigheden zou het one inziens wel van een doeltreffende aanpak getuigen, zo men zich voorlopig op een smalle strook
langsheen de Duits-Nederlandse grens zou koncentreren. Wat niet wegneemt dat het Nederlands in enkele grote steden en kulturele centra
buiten dit gebied zou worden gedoceerd. Thans is het zo dat in een
ruim 25 km brede strook langs de Duitse grens Brie Realschulen (op 57)
en 6 gymnasia (op 81) een leraar Nederlands hebben.
De leraren Nederlands die aan de genoemde scholen les geven hebben
zich aaneengesloten in de „Kring Duitse leraren Nederlands", een losse
werkgroep. Voorzitter is de heer J. Kempen, Bonn-Bad Godesberg,
Friedrich-Ebertstrasse 63. — Naar aanleiding van een rondvraag hebben
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van 100 scholen ongeveer 20 een zekere belangstelling voor de Nederlandse taal en kultuur getoond.
In de direkte grenszone hebben de volgende instellingen Nederlands
op hun programma : gymnasia te Gronau, Kleve en Geldern en Realschulen te Bocholt, Emmerich, Kleve, Aachen en Stolberg.

Welke maatregelen kunnen worden genomen?
1) Enige Duitse leraren stellen belang in de bijscholingskursussen. Vooral scholen die op een of andere manier met Nederland of Belgie en
met partnerscholen in aanraking zijn gekomen, wensen de Nederlandse taal en kultuur te leren kennen. Er is dus een uitgebreid bijscholingsprogramma nodig om alle belangstellende collega's de gewenste mogelijkheden tot studie te geven.
2) Wellicht wensen ook Nederlanders en Belgen (die in de nabijheid
van de grens leven) de verspreiding van de Nederlandse taal en
kultuur door hun medewerking te steunen. Een groot aantal scholen
in Duitsland die minder dan 25 km van de grens of liggen, zijn met
de auto zonder te grote moeite te bereiken.

Behalve de „Realschulen" en de gymnasia bestaat er nog een derde
type van algemeen voortgezet onderwijs : de „Hauptschule", een snort
mavo-school. De leraren van deze scholen studeren niet aan de universiteiten en hebben tot nog toe niet de gelegenheid gehad kennis te maken
met het Nederlands. Omdat er nog steeds meer dan 50 °/0 van de leerlingen mavo-scholen bezoeken, is dit bijzonder jammer. Niettemin zijn
er ook scholen met Nederlands, b.v. de „Hauptschule" te Gronau.
S.H.
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ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND
JAARVERSLAG OVER 1969

Het hoofdbestuur hield de voorjaarsvergadering op 3 mei in Breda. De najaarsvergadering werd verschoven naar 10 januari
1970. De algemene Verbondsvergadering
werd op 21 juni to Antwerpen gehouden
in restaurant„Nautilus”. Het dagelijks bestuur kwam maandelijks bijeen.
De samenstelling van het dagelijks bestuur
was als volt:
g
e voorzitter; J.P.M.
dr. W.H. van den Berg,
Meuwese, pl y . voorzitter; dr. jur. G.R. Piryns, pl y . voorzitter; H.A.J.M. Vrijhoef, secretaris; mr. J. Fleerackers, tweede secretaris; mr. A.W. van Nes,penningmeester;
drs. H.J. Brinkman, bestuurslid; G. Groothoff, directeur. in februari werd de heer
J. van Hoorn benoemd als administrateur.
In het hoofdbestuur nam senator Leo Vanacker deplaats in van de heer Andre Demedts. Mr. Eskes nam afscheid als lid van
het hoofdbestuur. Als zijn opvolger in het
bestuur van de Nederlandse Bond in Duitsland werd de heer J.P.M. Meuwese vooredragen. Mr. Fleerackers en mr. van Nes
g
werden herkozen. Bij tal van evenementen
op cultureel terrein, op congressen en
jaarvergaderingen en jubi!eumbijeenkomsten
alsmede op recepties van ambassades waren leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigd namens het ANV. Een hoogtepunt was de viering van het 48 ste congres van de Nederlandse Bond in Duitsland op 28 oktober in Arnhem waar de
voorzitter een rede hield op de feestelijke
avondbijeenkomst en de directeur het woord
voerde op het werkcongres. De heren Cageling en Korthuys vertegenwoordigden het
ANV in Kaapstad bij de herdenking 10 jaar
„Stigting Simon van der Stel".
Het verenigingsjaar stond in het teken van
de uitgave der nieuwe brochure „Naar de
maangaan van de Nederlandse cultuur kost
niets! Hebben we dat er voor over?" De afdelingen werkten, binnen het raam der propagandavoering met de brochure, terwiji
tevens zorg werd gedragen voor een centrale verspreiding door het Verbondskantoor. Eengroot succes was de actia taalgebruik i'n overheidsstukken, die in het najaar, na de voorbereiding door een commissie, bestaande uit de heren dr. Van den
Berge, drs. H.J. Brinkman, F. Koote, mr. Ph.
Houben en mr. A.W. van Nes, met mede-
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werking van de directeur startte, in de vorm
van een brief van de voorzitter aan de
minister-president, de leden van de Eerste
en Tweede Kamer der Staten-Generaal en
de voorzitter der fracties in de Tweede
Kamer in Nederland. Tegelijkertijd werd
daarvoor depers, de radio en de televisie
in Nederland en Vlaanderen ingeschakeld.
Het resultaat waspositief de voorzitter
werd door de minister-president ontvangen,
de staatssecretaris van binnenlandse zaken
gaf schriftelijk zijn instemming en beloofde
medewerking, pers en andere communicatie-

middelengaven ruime aandacht aan de
actie, instellingen van de overheid, bedrijven en instituten en veleparticulieren
schonken aan de actie aandacht. In de
Tweede Kamer werden vragen gesteld.
De voorzitter nam het initiatief en le de
contact met de voorzitters van de Stichting
Culturele lntegratie van Noord en Zuid
waarbij besloten werd een periOdiek samenkomen te organiseren en daaraan uitvoering te geven. Naast de vele contacten die
door de voorzitter werdengelegd dient dat
met de Junior-Kamer van Den Haag te wordengenoemd.
Andere activiteiten hielden in: de verzending van Nederlandse opiniebladen naar de
faculteiten van Zuidafrikaanse universiteiten
waar Nederlands wordtgedoceerd, voorbereidende besprekingen over de uitgaven
van brochures inzake het taalprobleem in
Brussel, hetgeschiedenisonderwijs in Noord
en Zuid, het Deltavraagstuk en de uitwisseling van onderwijskrachten en jongeren.
De directeur bezocht in het verslagjaar
de afdelingen, woonde tal van bestuurs- en
commissievergaderingen bij, waarbij de
klemtoon werdgelegd op het voeren van
depropaganda en het verspreiden van de
brochures. Dit contact verschafte de directeur degelegenheid zich op de hoogte te
stellen en van zijn bevinden verslag te doen
aan de voorzitter en het dagelijks bestuur.
In het verslagjaar werd besloten tot verho in der contributie — tot f 12,50 of
175 fr.per jaar.

Neerlandia
In 1969 werd een nieuwe opzet van „Neerlandia" binnen het dagelijks bestuur besproken en in een later stadium aan het
hoofdbestuur voorgelegd (jan. 1970). Kern
van de nieuwe opzet was het uit even van
een kwartaalblad en een brochurereeks.
Als uitgangspunt golden de financiele exploitatie en de leesbaarheid van het blad.
„Neerlandia" kwam in het verslagjaar 11
maal uit o.l.v. eindredacteur dr. A.W. Willemsen. Tot de kernredactie trad de heer
M. Cageling toe, tot de grote redactie dr.
J.W. Couwenberg.

Visser-Neerlandiaprijzen
Op zaterdag 8 februari reikte dr. W.H. van
den Berge, voor de eerste maal in zijn
functie van voorzitter, de Visser-Neerlandiaprijzen 1968 in de Rolzaal in Den Haag
uit. De belangstelling, ook van de zijde
der autoriteiten, wasgroot. Er werden 20

prijzen uitgereikt voor een totaal bedrag
van f 59.500 of 780.000 Bfr., waarvan er 14
werden toegekend aan personen en instelg
linen
in Nederland en 6 in Vlaanderen.
Bij deze uitreiking werd een totaal aan
prijzen van de voorgaande jaren en die
voor 1969 bereikt van 280, voor een bedrag van f 700.000 of 10 miljoen Bfr.
Depianist Daniel Häxter verzorgde de muzikale omlijsting. Pers, radio en fotopers
g
aven aan het gebeurde bekendheid.
In de voorjaars- en najaarsvergadering van
de Visser-Neerlandiacommissie en in het
dagelijks bestuur werden in het verslagjaar de aanvragen beoordeeld voor de prijzen voor 1969 en in een uitgestelde verg
adering van 10 janu
ari 1970 door het
hoofdbestuur vastgesteld. In totaal werd een
bedrag van f 14.000 voor Nederland en
voor 42.000 Bfr. voor Belgie. Voor doeleinde IIA was de verdeling resp. f 5.000
en 140.000 Bfr.; voor doeleinde IIB f 4.000
voor Nederland en 56.000 Bfr. voor Belie,
g
terwijI voor f 4.000 een prijs werd gegeven
voor Zuid-Afrika. Alle drie cultureleprijzen.
Voor doeleinde HI waren de bedragen voor
Nederland f 7.000 en voor Belgi 42.000
Bfr. Voor de hoorspelprijzen werd in totaal
f 6.500 uitgekeerd. Acht muziekprijzen
werden toegekend aan Vlaamse componisten (112.000 Bfr.)
Voor de beoordeling van de muziekprijzen
werd een regeling getroffen met de stichtin g Donemus in Amsterdam en overleg
epd
g
leemet de CEBEDEM in Brussel. De
heer J.P.M. Meuwese belastte zich met het
voorzitterschap van de muziekcommissie.
In oktober voerden de heren Koote en
Groothoff besprekingen met mr. J. Lim er
en mr. N.A. Keuls over een nieuwe opzet voor de toneelcommissie waarbij besloten werd dat de Stichting DONETO
(Documentatie Nederlands Toneel) zou worden ingeschakeld.
De opzet der reorganisatie hield in dat met
behulp van DONETO de prijswinnaars meer
kans krijgen dat hun stuk wordt opgevoerd
en over verloop van tijd de werkzaamheden van het Verbondskantoor worden verlicht. In het najaar van 1969 bleek, dat de
Rolzaal in Den Haag niet meer beschikbaar
zou zijn, maar alleen gebruikt zou worden
voor officieleplechtigheden van overheidswee. Er werd besloten de uitreiking in
1970 in Vlaanderen te doengeschieden,
waarbij de keuze kwam te vallen op het
stadhuis van Antwerpen. (N.B. de uitreiking geschiedde op zaterdag 28 februari
in het stadhuis,gevolgd door een receptie
die door het stadsbestuur van Antwerpen
werd aangeboden).
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In het verslagjaar namen mej. prof. dr. J.C.
Hudig en prof. dr. W.K. van Dijk, resp. te
Rotterdam en Groningen, we ens drukke
werkzaamheden hun ontslag als leden van
de VNC. Daarvoor in deplaats werden benoemd Uithoorn, adj. directeur Paedologisch Instituut te Amsterdam. De commissie
werd later aangevuld met de hoer K. Gryseels uit Alsemberg (Vlaanderen). De samenvoeging van 3 commissi'es tot 1 bleek
in depraktijk, in organisatorisch opzicht,
een winstpunt to zijn.
Boekverspreiding
In 1969 nam het dagelijks bestuur het besluit de boekverspreiding op een nieuwe
least to schoeien: de toe passing van een
concentratie op geografisch terrain met als
doelstelling zendingen van lectuur naar Indonesiê. Het hoofdbestuurging hiermee
akkoord en de secretarisgaf een korte
uiteenzetting over het nieuwe project op de
Algemene Verbondsvergadering van 21 juni
to Antwerpen. De omvang der lectuurzendin en, o.l.v. de heer F. Koote, nam in 1969
in vergelijking tot voorgaande jaren toe.
Voor een bedrag van ruim f 12.000 werden
boeken verzonden het een mogelijk werd
gemaakt door de subsidie van het Prins
Bernhard Fonds. De afdeling boekverspreiding verschafte voor f 400 lectuur aan de
Voerstreek, voor f 100, aan de Nederlandse school to Brussel, voor f 500, voor zomercursussen Nederlands in Belgie.
De heren Koote en Vrijhoef werkten een
schema uit voor hetproject Indonesia,
waarbij de hoer Koote contacten le de
met lectoren in Djakarta, drs. Termorshuizen, drs. De Vries enprof. dr. Verkuil.
Met de zending van boeken naar Indonesia
werd een begin gemaakt. Naar aanleiding
van het laatste voerde de directeur besprekingen met het Prins Bernhard Fonds
engaf daarbij een uitleg over de nieuwe
opzet der boekverspreiding. Voor de medewerking die het Prins Bernhard Fonds verleende wordt op daze plaats gcarne dank
gebracht. Met de nieuwe opzet van de boekverspreiding werd ook de verhouding tot
de BNC(Belgisch Nederlandse Commissie
voor verspreiding van Nederlandstalige
lectuur) in het buitenlandgeregeld. Besloten werd tot advisering van de zijde der

90

commissie,
wanneer daaraan behoefte werd
evoeld.
g
De reacties op de boekverspreiding uit
alle delen van de wereld wasgroot, waaruit afgeleid ma worden dat in een behoefte
wordt voorzien. Boeken werden verzonden
naar: Argentinie, Australia, Braziliê, Canada
En eland, Frankrijk, Japan, Duitsland, Indonesfe, Kongo, Ned. Antillen en Suriname,
Nieuw Zeeland, Paraguay, U.S.A., Polen en
Zuid-Afrika.
Mevrouw Dommissie-Wouters, belast met
de administratie van de afdeling Boekverspreiding beeindigde op 1 november haar
werkzaamheden. De administrateur, de
heer J. van Hoorn, nam haar taak over.
Steun Culturele doeleinden
in Noord en Zuid
Uit het Fonds Nederlandse Taal werd voor
cursussen Nederlandse taal in Frans-Vlaanderen een bedrag uitgekeerd van f 2.400
teen een som van 1 2.000 in het voorgaande jaar. De kosten van het jongerencontact Noord-Zuid werden bestreden met een
gift van f 500. Voor het „Frans-Vlaamse
Jaarboekje" van de vereniging Bachten de
Kupe werd een bijdrage van f 100, verleend
uit het Fonds Nederlandse Taal. De or anisatoren van de Zuid-Vlaamse Kultuurdag
to Breda-1969 ontvingen uit het eerder genoemde fonds f 150.
Voor het instituut „Het Tournooi der Lage
Landen" werd uit het Fonds Nederlandse
Taal f 200 verstrekt.
Nederlands onderwijs
in het buitenland
In het verslagjaar werd regelmatig fincible steungegeven, in de vorm van leesen lesmateriaal voor het Nederlandstalig
onderwijs in het buitenland, hoofdzakelijk
cursussen in Zuid-Amerika.
Uit de omvangrijke correspondentie bleek
dat ook de activiteiten van het ANV over
1969 op hoe prijs werden gesteld.
De redactie van het kwartaalblad „
Ons
Erfdeel" ontving een som van f 1500. De
directeur onderhield de contacten met het
departement van 0 en W in Nederland
voor de organisatie van steunabonnementen.

KORT GENOTEERD...
BINNEN EN BUITEN DE GRENZEN
Ruime waardering voor Vlaamse
kunst te Parijs.
Van 20 februari tot en met 20 april 1970 is
in de Orangerie te Parijs onder de benaming
'Van Ensor tot Permeke' een tentoonstelling
gehouden van werken van Vlaamse schilders. Deze tentoonstelling die een enorm
sukses mocht kennen is in de internationalepers geciteerd als een bewijs van het
feit dat internationale stromingen het ontwikkelen van een eigen karakter niet in de
we g staan. Het sukses van de tentoonstelling heeft de organisatoren er trouwens toe
aangezet ernstig in overweging te nemen
of diezelfde tentoonstelling ook niet te Londen en te New York zou kunnen worden
gehouden.

l'Amateur de l'Art enz. Hoe de tentoonstelling te Parijs werd onthaald, vernemen we
van G. Besson in l'Humanitó : 'Eindelijk
een tentoonstelling zoals Parijs er sinds
lang een meer heeft gekend. Zij is een
weldaad, een buitenkans voor de meeste
Fransen, een openbaring van de onbetwistbare kwaliteit van de Vlaamse schilderkunst
sedert 1880. De vlaamse expressionisten
van Sint-Martens-Latem beoefenden een
kunst die het juiste midden houdt tussen
mens en natuur, een kunst die die p geworteld is in de vaderlandse bodem.
Hetgebeurt niet elke dag dat door een Franse Minister voor Kulturele Zaken en door
Minister Schumann voor Buitenlandse Zaken aandacht wordtgevraagd voor de
Vlaamse kunst.
Ditgebeurde onlangs toen wij de uitnodiging kregen voor de expositie 'Vlaamse
Kunst van Ensor tot Permeke'. Graag geven
wij hier de tekst van deze uitnodiging weer:

Monsieur Edmond Michelet
Ministre d'Etat chargé des Affaires
Culturelles
Monsieur Maurice Schumann
Ministre des Affaires Etrangeres
vous prient de leur faire l'honneur
d'assister a l'inauguration de
l'exposition

L'ART FLAMAND
D'ENSOR A PERMEKE
In tegenstelling tot de nagenoeg unanieme
lof die door de internationale en met name
de Fransepers over de tentoonstelling werd
geuit, staat de ietwat petieterige kritiek van
de Brusselse krant La Libre Belgique' die
vindt dat men hier over Belgische, i.p.v.
over 'Vlaamse' kunst had moeten spreken.
Daarentegen vonden wij zeer lovende beschoilwingen in Le Monde, l'Humanitó, Le
Nouvel Observateur, Le Figaro, Combat,
Les Arts, Laquinzaine litteraire, La Croix,

qui aura lieu enpresence de
Son Excellence M. Robert Rothschild
Ambassadeur de Belgique en France
le vendredi 20 Wirier 1970
de 16 a 20 heures
au Musee de l'Orangerie
J.d.G.
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Jos Van den Abeele
Nog te Parijs exposeerde Jos Van den
Abeele enkele van zijn werken in Le Ranela h. De tentoonstelling die van 25 mei tot
5 juni werd gehouden, werd ingeleid door
de Zuid-Vlaamse dichter Emmanuel Looten,
wat op zichzelf al een sympathfek stukje
Noord-Zuid integratie betekent. Jos Van
1912te
den Abeele, geboren op 28 april 91
Zingem woont thans te Oudenaarde. Sedert
1936 exposeerde hi' te Gent, Antwerpen,
Brussel, Rijsel,
Paris, Frankfurt, Keulen,
Madrid, Amsterdam en ook in de Verenigde
Staten van Amerika.

Twee nieuwe Nederlandse universiteiten
Woensdag 20 mei heeft de Belgische senaat het wetsontwerp goedgekeurd houdende toekenning van rechtspersoonlijkheid aan
de nederlandse afdelingen van de universiteiten Brussel en Leuven die voortaan Vrije
Universiteit Brussel (V.U.B.) en Katholieke
Universiteit Leuven (K.U.L.) zullen heten.
Deze erkenning sluit aan bij de stria voor
de vernederlandsing van het hoger onderwijs in nederlandssprekend Belie, waarvoor in de dertiger ja ren een eerste sukses
werdgeboekt met de vernederlandsing van
de rijksuniversiteit te Gent. Verdere centra
voor hoer nederlandstalig onderwijs zijn
ondertussen nu ook te Antwerpen en te
Hasselt ontstaan. Het feit dat de nederlandstalige afdelingen van de universiteiten
Leuven en Brussel, welke afdelingen voorheen no al stiefmoederlijk werden behandeld in het kader van in hoofdzaak door
franstaligen beheerde universiteiten, thans
als zelfstandige instellingen hun eigen politiek zullen kunnen bepalen, ma wel als een
mijlpaal worden aangestipt in de geschiedenis van een volwaardig nederlandstalig
onderwijs in Belie.

gratie le de. Reimond Kimpe, die in 1885 te
Gent werdgeboren studeerde voor burgerlijk ingenieur en doceerde een tijdlang aan
de Hogeschool te Gent. Na de oorlog is hi'
uitgeweken naar Middelburg, waar hi' in
1923 be on te schilderen. Sindsdien heeft
hi'j van zijn kunst geleefd. In 1940 brandde
zijn atelier uit. Meer dan 200 werken in en
daarbij verloren. De kunstenaar Kimpe zag
geen tegenstelling tussen het figuratieve
en het non-figuratieve, in welke beide kunstvormen hi' zich uitermate verdienstelijk heeft
g
emaakt.

In memoriam pater Stracke
Eengrote Nederlander
Dr. D.A. Stracke s..,
geboren in 1875,
j
overleden in 1970, was een Brabantse
Nederlander uit Antwerpen, zoon van een
noordnederlandse vader en een zuidnederlandse moeder. Deze felle „Vlaamse strijder" was tevens dwarsdoor Nederlands.

Reimond Kimpe overleden
Te Goes in Zeeland, overleed op 11 mei
1970 de Vlaamse aktiVist, auteur en kunstschilder Reimond Kimpe. Hi' was een begaafd en veelzijdig kunstenaar en een goed
vriend van Felix Timmermans wiens werk
hi' herhaaldelijk belnvloed heeft. Tijdens
Wereldoorlog I leidde hij in Lier de beweging „Jong Vlaanderen" waarbij hi' vooral
de nadruk op de Groot-Nederlandse inte-
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Hi' heeft enkele jaren in Nederland gewoond,
was er thuis, had er vrienden, bleef er
graag en veel komen, en in de laatste
weken van zijn lange even ondernam hi'
zelfs no g eens het traditionele reisje Antwerpen-Rotterdam-Nijmegen.
In verzet teen
een bepaalde „Vlaamse"
g
slordigheid en stijlloosheid, was hij van een

„volbloedse Nederlandse degelijkheid”, om
het met zijn eigen woorden te zeggen. Hi'
heeftgrote diensten bewezen aan de Nederlandse kultuur en de Nederlandse wetenschap, onder andere door zijn RuusbroeckGenootschap en zijn tijdschrift „Ons geestelijk err, voor de studie der geschiedenis
van de Nederlandse vroomheid in „al de
landen boven de Zomme tot aan de Eems,
datgrote Nederland".
Alsgeleerde en als mens was hi' (volgens
N. Debusschere) „een baanbreker naar meer
grootheid". HIJ heeft ons zonder ophouden
voorgehouden (volgens J.M. Canto's) dat
wij „groter zijn, als yolk, dan wij menen.
Meer is in ons". Maar hi heeft ook ondervonden wat hijzelf in 1942 over Jacob van
Maerlant zei: „Altijd is het lastig, ja wel
eens heldhaftig, voor hem die wat meer
weet dan de massa, die wat antlers wil
dan de kudde, eigen oordeel uit te spreken,
en verantwoordelijk te staan voor eigen
overtuiging."
Eengrootnederlander
Pater Stracke was doordrongen van heelnederlands eenheidsbesef. Degrootnederlandse eenheid, werd door hem steeds beklemtoond. Doorgeen enkele van de grenzen, die de Nederlanden in stukken snijden,
heeft hi j zich ooit laten insluiten (naar Gantois), en het is een van zijn grootste verdiensten, dat hi j belangstelling gevraagd en
afgedwongen heeft voor de Nederlandse
gebieden bezuiden de Belgisch-Franse
grens. Hi was aldus, steeds volgens Gantois, „de man van de Zomme-gedachte".
Tevens herinnerde hij er graag aan dat
Holland al lang voor de middeleeuwen geestelijk geannexeerd was door Vlaanderen
(naar zijn noordnederlanse vriend dr. J.J.
Jungerhans).
Het tekent degrote Nederlander en de
grootnederlander Stracke dat hi' in 1942,
te Brugge in een ophefmakende toespraak
over de volgens hem grootnederlandse Vla-

niet minder dan
min g Jacob van Maerlant,
zes maal aanving met „Wij, Nederlanders..." -- als eengrootnederlandse belijdenis die de machtigen-van-de-dag ten
zeerste moest mishagen. Grootnederlandse
belijdenis die hij meende te moeten afle en in het openbaar, OOk dan en juist
dan,gedreven door (naar dr. L. Moereels)
„zijn liefde tot-in-de-vervolging voor zijn
heel-Nederlandse yolk".
Arthur de Brune
Y

Visser-Neerlandiaprijs uitgereikt te
Pretoria
Aan het Nederlands Cultuur-Historisch Instituut van de Universiteit van Pretoria werd
op 17 maart jl. de Visser-Neerlandiaprijs
uitgereikt. De in
i Nederland en Vlaanderen
toegekende Visser-Neerlandiaprijzen waren
op 28 februari d.a.v. reeds uitgereikt door
de voorzitter van het hoofdbestuur, Dr. W.
H. van den Berge, in het stadhuis van Antwerpen. In Pretoria vond de uitreiking plaats
door ons hoofdbestuurslid, de heer M.A.
Cageling, aan de directeur van bovenvermeld instituut, Prof. Dr. G. van AI hen, tidens een ontvangst welke werd gegeven
door de Nederlandse Ambassadeur E.J. Baron Lewe van Aduard en barones Lewe van
Aduard in de ambtswoning „Oranjehof" te
Waterkloof. Aanwezig waren tal van ZuidAfrikaanse autoriteiten en hoogleraren van
de universiteit van Pretoria.
G.G.

Argentinie
Door het Algemeen Nederlands Verbond
werd eengift van 500 gulden geschonken
voor het Nederlandstalig onderwijs in Argentinie. Voor dit bedrag zullen boeken
aangekocht worden en aan de verantwoordelijken worden overgemaakt.
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"BaliII"

bi j de
Nederlandse
Credietbank

Hoofdkantoor : Herengracht 458,
Amsterdam tel. 232960,
85 vestigingen in Nederland
(en jaarlijks komen dear vijf tot zes kantoren bij).
Gelieerd met The Chase Manhattan Bank
in New York.

* Noot voor Meneer van Dale
Zijn we met het woord "banken" als werkwoord misschien nog net
op tijd voor de uitgave 1971 van uw Groot Woordenboek der Nederandse Taal ?Waar hoe !anger hoe meer mensen in Nederland
l
bankrekeningen openen, kunnen we ons voorstellen dat op een
gegeven moment wordt gevraagd: "Waar bankt u ?" Als dat bij de
Nederlandse Credietbank is, beschikt u in elk geval over een beste
bankrelatie.

Nederlandse Credietbank

zit het verschil
tussen een
goed produkt
en goede reklame
voor dat
produkt

het idee dat doet "HAPPEN"
VISUELE KREATIVITEIT
EN GRAFISCHE TECHNIEKEN
TEKEN- EN FOTOSTUDIO

0
TERVUURSELAAN 142 BRUSSEL 4
TEL. : 34.20.37 I 36.17.09

neerlandia

BRUSSEL

algemeen
nederlands
tijdschrift
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Van welk land is Brussel de hoofdstad ?
Dit land telt volgens de jongste gegevens 9.659.000 inwoners,
waa rv an 701.000 buitenlanders en 8.958.000 staatsburgers.
België is ingedeeld in vier taalgebieden : het Nederlandssprekende
Vlaanderen, het Franssprekende Wallonië, de tweetalige hoofdstad
Brussel en de Duitssprekende Oostkantons. Om het probleem
Brussel in zijn juiste kader te plaatsen is het nuttig de onderlinge
verhouding van deze gebieden in enkele getallen te vatten.
Wanneer we alleen de staatsburgers in aanmerking nemen, komen
we tot de volgende bevolkingscijfers (in duizendtallen) :

Vlaanderen

5.238

58,2 %

Wallonië

2.750

30,9 %

912

10,2 %

58

0,7 %

8.958

100 %

Brussel
Oostkantons
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De verhouding van de autochtone bevolking van Vlaanderen tegenover die van Wallonië bedraagt dus ongeveer twee tegen één.
Om precies te zijn : 65,5 % tegen 34,5 %.
De hoofdstad meegerekend leven in België op tien inwoners
5,8 Vlamingen, 3,1 Walen en 1 Brusselaar.
Vlamingen èn Walen worden mateloos geërgerd door de ondemokratische houding van de leidende groep te Brussel, van die ene
Brusselaar die aanspraak maakt op een politieke en ekonomische
invloed buiten elke verhouding tot het demografisch gewicht van
de hoofdstad.
De ergernis van de Vlamingen wordt tot een toppunt gedreven
door de hardnekkige inspanningen om deze oorspronkelijk Nederlandse stad door sociaal-economische druk volledig te verfransen
en voor Vlamingen onbewoonbaar te maken.
Moeten de belangen van de groep, die in de hoofdstad de lakens
uitdeelt, bepalen hoe het land er moet uitzien ? Dat blijkt nog
steeds de overtuiging te zijn van een kleine maar harde en machtige
kern van vooraanstaande Brusselaars. Of bepalen het karakter
en de behoeften van het land hoe de hoofdstad moet zijn ?
Zo luidt de opvatting die in Vlaanderen gemeengoed is geworden,
maar die ook groeit in Wallonië. Klaarziende Brusselaars beginnen
zich hiervan terdege rekenschap te geven.
Er wordt zo ongelooflijk veel over Brussel gesproken en geschreven dat de zin voor verhoudingen er wel eens dreigt bij
verloren te gaan. Brussel is geen toekomstig Vietnam of Palestina
en diegenen die dit graag willen doen geloven verbergen meestal
onder hooggestemde oorlogskreten zeer bijdegrondse politieke of
(en) zakelijke belangetjes, waarbij een wijs nationaal beleid niet
zou hoeven stil te staan.
Belangrijk en dringend
Toch is de oplossing van het probleem Brussel belangrijk en
dringend ; want het is de knoop van het probleem België. Een
nieuw Brussel is de hoeksteen van een nieuw België, waar
Vlamingen en Walen als goede buren samenleven en samenwerken.
En deze stad kan zich tegenover de Beneluxpartners en tegenover
Europa als hoofdkwartier nauwelijks geloofwaardig maken indien
de huidige toestand van Babelse verwarring er voortduurt.
Het zou kortzichtig zijn alles te herleiden tot een taalkwestie.
De zogenaamde taaltwisten verbergen èn openbaren een diepere
werkelijkheid : een kluwen van vele problemen die men heeft
laten verrotten omdat telkens weer belangen werden ontzien die
beschikten over geld en macht, en zich bovendien handig wisten
te tooien met fraaie simbolen : de nationale eenheid, het civisme,
de vrijheid van de huisvader, het zelfbeschikkingsrecht van de
Brusselaar. Het resultaat is niet fraai. Zachte heelmeesters maken
stinkende wonden.
Vandaag kan het probleem niet langer ontweken worden.
De plaatselijke Brusselse politici hebben steeds de kunst verstaan
hun kongreskolom te identificeren met de Belgische ziel, het
hogere landsbelang en het onverdeelbare vaderland. Nu het besef
dat deze ziel een tweeling is, in Vlaanderen en in Wallonië gemeengoed is geworden, groeien alle strukturen onweerstaanbaar naar
tweeledigheid toe. De twee gemeenschappen zijn gerijpt tot een
volwassen zelfbewustzijn.
Bindteken of splijtzwam
De gemengde hoofdstad blijft geen andere keuze dan bindteken
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of splijtzwam tussen beide te zijn.
Indien België uiteenvalt, zal dit niet het gevolg zijn van een VlaamsWaalse ruzie, maar van de onmacht of de onwil van Brussel om
de waardige hoofdstad te zijn van dit land zoals het is. En dit
land is nu eenmaal anders dan sommige Brusselse politici, ambtenaren en zakenlui het zich voorstellen.
De steunpilaren van het Brusselse bestel steigeren voor het
dilemma en zoeken krampachtig naar een alternatief. Als Brussel
niet meer het Mekka kan zijn van het unitaire vaderland, laat
het dan de derde en beslissende macht worden.
Sinds enkele jaren duiken begrippen op als : Brusselse entiteit,
Brussels gewest. Er wordt getimmerd aan een Brusselse nationalisme, door het oproepen van een omsingelingspsychose :
Brussel zou door de federalisten en extremisten worden verstikt,
opgesloten in een dwangbuis, onder voogdij geplaatst. Deze
kramprefleks maakt een oplossing niet gemakkelijker maar wèl
dringender.
Brussel ken een aardige hoofdstad worden van een nieuw België
en een geschikt hoofdkwartier voor de Europese instellingen, als
het kluwen van problemen zorgvuldig ontrafeld wordt en de oplossing van elk probleem onttrokken wordt aan de koehandel van
de dorpspolitiek.

Eerste zorg : Eenheid
Brussel is eigenlijk niet meer dan een middelgrote gemeente die
deel uitmaakt van de tweetalige Brusselse agglomeratie, samengesteld uit negentien autonome gemeenten, elk met hun eigen
burgemeester, gemeenteraad, politiekorps, enz.
Deze agglomeratie telt 1.073.000 inwoners, waaronder 160.000
buitenlanders. Sommigen dromen van een veel groter Brussel,
door de geleidelijke opslorping van één, twee of meer gordels
van randgemeenten. Waar deze oplossing op te veel weerstand
stuit, worden omwegen gezocht als faciliteiten, intercommunale
samenwerking met randgemeenten, een economisch gewest Brussel
enz. Zelfs afgezien van taaloverwegingen, zijn al deze voorstellen
volkomen ongeloofwaardig, zolang in de agglomeratie der negentien
gemeenten geen orde op zaken is gesteld.
Want zij die het beroepshalve kunnen weten, de geschiedschrijvers
van het Hertogdom Brabant, zeggen dat men niet de huidige
burgemeesters en schepenen van de negentien gemeenten beledigt, maar veeleer hun middeleeuwse voorgangers, wanneer men
beweert dat Brussel op middeleeuwse wijze wordt bestuurd.
In de middeleeuwen vormde de „Kuip van Brussel" een stevige
bestuurseenheid, waartoe Anderlecht behoorde sinds 1394, Laken
sinds 1331, Schaarbeek sinds 1301, Elsene, St.-Gillis, St.-Joost,
Molenbeek en Vorst sinds 1295.
Brussel heeft dus nog vijfentwintig jaar de tijd om geen volle
zeven eeuwen achterop te geraken of om zich voor te bereiden
op het tweede eeuwfeest van het dekreet van de Franse bezetter
(31 augustus 1795) waarbij Brussel als bestuurseenheid werd
vermoord. Sindsdien zijn de Brusselse gemeenten immers volledig
autonoom.
De eerste stap naar een nieuw Brussel is de volledige eenmaking
van deze gemeenten en de afschaffing van de negentien feodale
hofhoudingen die er, met de rug naar de toekomst, vechten tegen
(ingebeelde) draken voor het behoud van (niet ingebeelde)
profijten.

land

Provincie Brussel

Spiegelbeeld van tweeledig

Nieuwe administratieve konstrukties als agglomeraties en federaties
van gemeenten zijn hierbij overbodig en dienen vooral om nog-

Wat voorafgaat vormt niet de oplossing van het probleem Brussel,
maar de voorwaarde voor de ontrafeling van het kluwen dat de

maals de kool en de geit te sparen.
Men kan de Brusselse agglomeratie versmelten tot één gemeen-

oplossing onmogelijk maakt.
De afschaffing van de anachronistische gemeenten, de oprichting van een hoofdstedelijke provincie met ruime administratieve
autonomie, de oprichting van een homogene provincie Brabant,
de scheiding van lokale en centrale politiek zullen de Brusselse
tijdbom ontmijnen en de zakelijke aanpak der gestelde problemen
toelaten : leefbaarheid van een grootstad, ekonomische rol van een
metropool, ruimtelijke inplanting van deze kern in een bredere

te, of tot een provincie.
De beste oplossing ware een provincie Brussel, waaraan tevens
alle gemeentelijke bevoegdheden worden toegekend. Deze nieuwe
eenheid, bekleed met de bevoegdheden van provincie en gemeente
zal aan de hoofdstad een behoorlijke administratieve autonomie
verlenen. Het samenspel van de verkozen provincieraad en de
door de koning benoemde goeverneur en vice-goeverneur (beurtelings een Vlaming en een Waal) zal bijdragen tot het harmoniseren
van de plaatselijke belangen met de nationale taak van de hoofdstad. Het einde van de strijd om de negentien burgemeesterssjerpen en de tientallen schepenzetels zal tevens het begin zijn van de

omgeving.
Dit zijn grotendeels de problemen van elke dynamische grootstad en er valt buiten de grenzen heel wat over te leren. Het probleem dat Brussel, in dialoog met Vlamingen en Walen, zelf zal
moeten oplossen blijft : de gastvrije en evenwichtige hoofdstad te

politieke opklaring te Brussel.

worden van een tweeledig land.
Daartoe zal Brussel op een of andere wijze het tweeledige spiegel-

Homogene provincie Brabant

beeld van dit land moeten worden.
Allerlei technische oplossingen zijn daartoe voorgesteld : dubbel
kiesregister, subnationaliteit, paritaire bestuur, interne kultuurauto-

In 1963 heeft de Belgische wetgever een poging gedaan om de
politieke kaart van België te hertekenen. Vier taalgebieden : Nederlands, Frans, Duits en tweetalig. Eentalige provincies. We willen het hier niet hebben over de schoonheidsvlekken die het kunstwerk links en rechts ontsieren, vooral in de buurt van Komen, Moeskroen, Edingen, Overmaas.
Maar voor de provincie Brabant is de inspiratie jammerlijk tekortgeschoten. Deze provincie blijft een politiek wangedrocht met een
Vlaams gebied, een Waals gebied, een tweetalig gebied en zes
Vlaamse gemeenten met franse faciliteiten. Veel onvrede zal vermeden worden door de aanhechting van Nijvel bij de Waalse provincies, de oprichting van een provincie Brussel en de vorming
van een homogeen Nederlandstalige provincie Brabant door samenvoeging van de arrondissementen Halle-Vilvoorde, randgemeenten, Leuven en Mechelen. Mechelen zou deze provincie kunnen
voorzien van een gunstig gelegen hoofdplaats met een behoorlijke
aantrekkingskracht.
De nieuwe provincies Brussel en Brabant zouden geschikte bouwstenen worden voor elke nieuwe constructie om het even of daartoe een decentraliserende, provincialistische, interprovinciale of
federaliserende strekking wordt gekozen.
Geloofwaardige demokratie
De toestand te Brussel zou minder verward en dit land minder
onregeerbaar zijn indien niet zoveel Brusselse burgemeesters en
schepenen tevens volksvertegenwoordigers of senatoren waren,
evenals beheerder van een of meer vennootschappen, waaraan
zij als politicus grote diensten kunnen bewijzen. De astronomische
bedragen die vooral te Brussel aan verkiezingspropaganda worden besteed wijzen eveneens op een vermenging tussen politieke
en zakelijke belangen die een zware bedreiging vormt voor de geloofwaardigheid van onze demokratie.
De vermenging van bevoegdheden en de opeenstapeling van machtsposities is geen louter Brussels probleem, maar te Brussel is het
kritiek geworden door de uitzonderlijke centralisatie en koncentratie.
Het ganse land zou er wel bij varen indien spoedig paal en perk
werd gesteld aan de verwarring van centrale en lokale macht.
De scheiding der machten is ook op dit terrein de toetssteen voor
een goedwerkende en zindelijke demokratie.

nomie.
De fundamentele voorwaarde voor het welslagen van de onderneming blijft nochtans dat de Brusselse bevolking vrij van sociaalekonomische druk haar ware aard kan tonen. Dan zal, als bij toverslag, het „onomkeerbaar" verschijnsel van de kunstmatige verfransing verdwijnen.
Minderheid of meerderheid ?
Er zijn allerlei pogingen ondernomen om de Vlaamse „minderheid"
te Brussel te schatten : 25 %, 30 % ?
Al deze studies moeten zich behelpen met criteria die door de
heersende mode beinvloed worden. De heer van den Boeynants die
de Bruselaars dóór en dóór kent heeft de spijker op de kop geslagen met de volgende indeling van zijn stadsgenoten : 25 % (bewust)
nederlandstalig : 15 % (bewust) franstalig ; 60 % tweetalig in
velerlei schakeringen.
De meerderheid van deze min of meer tweetaligen bestaat uit min
of meer oppe rv lakkig verfranste Vlamingen. Het toegenomen ekonomisch en kultureel gewicht van Vlaanderen en het groeiend zelfbewustzijn van de Vlamingen zullen hen helpen bevrijden van de
druk die hen ervan weerhoudt Nederlandse kranten te lezen, hun
kinderen naar Nederlandse scholen te sturen en in deftige kringen
Nederlands te spreken.
De tweehonderdduizend Vlamingen die elke dag naar Brussel pendelen en de vijfentwintigduizend Nederlanders die te Brussel wonen en werken, vaak in invloedrijke posities, kunnen hiertoe het
hunne bijdragen.
De Vlaamse pers, radio, televisie en verenigingen kunnen hier
eveneens een grote rol spelen. Zij mogen hun voorlichtingsaktie niet
beperken tot de bewuste en overtuigde Vlamingen die te Brussel
inderdaad een minderheid vormen. De grote groep der „min-ofmeer-tweetaligen" verdient eveneens hun volle belangstelling.
Dan zou de Vlaamse minderheid te Brussel wel eens een meerderheid kunnen blijken te zijn, net zoals in de rest van het land.

REIMOND VERSCHELDEN
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WAT HEEFT NEERLANDIA MET BRUSSEL TE MAKEN ?

Ware het niet eenvoudiger ons op de kulturele vlakte te houden en de
oudvaderlandse leuze te huldigen : „Wat kan ons Brussel deren, zolang
de negocie draait" ? Dit is blijkbaar niet de opvatting van onze lezers,
want de aankondiging van dit nummer bracht ons meer dan honderd nieuwe
abonnementen, naast aanvragen voor vele tientallen extranummers.
Even verrassend en verheugend was de entoesiaste redaktionele medewerking waarop we mochten rekenen. De inhoudsopgave van dit nummer
bevat een indrukwekkende lijst van vooraanstaande en bevoegde gelegenheidsmedewerkers. Zij leverden ons een brede waaier van deskundige
bijdragen die het probleem Brussel veelzijdig belichten. Hun prijzenswaardige ijver deed dit nummer tot het dubbele van de voorziene omvang
uitgroeien en verplichtte ons alle andere rubrieken naar het volgend
nummer te verschuiven.
Het volgend nummer, dat deze jaargang zal besluiten, brengt echo's van de
jubileumbijeenkomst van het Algemeen Nederlands Verbond te Dordrecht,
met o.m. de toespraken van Professor Brachin (Parijs), lector King (Cambridge) en Mevrouw Dr Baerlecken (Aken) over de betekenis van de
Nederlanden en hun kultuur voor Europa.
Verder een „Spiegel van de Nederlanden" met kronieken uit de Noordelijke, de Zuidelijke en de Franse Nederlanden en een kroniek over „De
Nederlanden in de wereld", waarin o.m. aandacht wordt besteed aan de
Nederlandse bond in Duitsland, aan onze betrekkingen met Suriname en
de Antillen, en aan de onlangs overleden Zuidafrikaanse Prof. N.P. Van
Wijk Louw.
Elke lezer heeft nog wel een of meer bekenden die in aanmerking komen
om de lezerskring van Neerlandia te helpen verruimen. Wie nu inschrijft
op een JUBILEUMABONNEMENT ontvangt kosteloos dit nummer evenals
het volgend nummer van deze jaargang en de volledige jubileumjaargang
1971.
Ten gerieve van studenten en jongeren (tot 25 jaar) wordt tevens een
JONGERENABONNEMENT aangeboden in dezelfde voorwaarden tegen
aanzienlijk verlaagde prijs.
STEUNABONNEMENTEN zijn steeds welkom om deze jongerenabonnementen te helpen bekostigen. Werf een nieuwe lezer aan I

NEERLANDIA
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ONZE EREGASTEN

MINISTER VAN MECHELEN

Drie hooggeplaatste Vlamingen, een minister, een vice-goeverneur en een burgemeester (jammer genoeg geen Brusselse
burgemeester), hebben dit speciaal nummer
over Brussel willen inleiden. Neerlandia
dank hen voor hun zeer gewaardeerde
bijdrage en brengt hulde aan hun onschatbare verdiensten in de strijd voor een volwaardige aanwezigheid van de Nederlandse kultuurgemeenschap te Brussel, die
tevens een strijd is voor sociale rechtvaardigheid in de hoofdstad en voor vrede
onder alle burgers van dit tweeledige land.
Minister van Nederlandse Kultuur Prof. Dr.
Frans van Mechelen is volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Turnhout. Hi' is
professor aan de universiteit te Leuven, waar
hi demografie en methodiek sociaal onderzoek doceert. In zijn functie van minister
van Nederlandse Kultuur (sinds 1969) heeft
minister van Mechelen blijk gegeven van
een dynamische aanpak van het probleem
Brussel. De kultuurpolitiek welke door hem
wordt voorgestaan geeft volledige voorrang
aan de uitbouw van een geheel van kreatieve en receptieve instellingen ten gerieve
van de Nederlandse kultuurgemeenschap te
. In verband met het Nederlands
Brussel
kultuurpatrimonium te Brussel is een gevleugeld woord van Minister Frans van
Mechelen„wederinbezitneming”.

VICE-GOEVERNEUR CAPPUYNS

BURGEMEESTER CRAEYBECKX

De heer Cappuyns is regeringscommissaris
voor de Hoofdstad van het Rijk en vicegoeverneur van Brabant. Hi] is ook voorzitter
van de Commissie van Advies tot bevordering van het Nederlands Kultuurleven in het
r ondissement Brussel-Hoofdstad. Deze
ar
permanente Commissie is zodanig samengesteld dat zij een ruime vertegenwoordiging vormt van de nederlandstalige Brusse gemeenschap. Het is een adviserend
or gaan dat de mensen uit het hoofdstedelijk gebied via een zo ruim mogelijke
'ins rack betrekt bij het ombuigen van een
voor hen onaanvaardbare situatie : inplaats
van alleen maargeduld"
te worden moeten
„
zij een eigentijdse rol in de hoofdstad van
een bi-kultureel land kunnen spelen. Van
de heer Cappuyns moet tenslotte worden
gezegd dat hi' zich met grote moed heeft
ingezet voor een eerlijke toepassing van de
taalwetten te Brussel.

„Vlaanderen laat Brussel niet los", is een
gevleugeld woord van de burgemeester van
Antwerpen, Lode Craeybeckx, waarmee bedoeld is „dat wij Brussel niet verloren geven
aan de Franse kultuur, dat wij Brussel niet
rijsgeven voor de Nederlandse, dat wij
p
Brussel dus niet loslaten en dat dat een
strijd is, die nog ernsti'g moet beginnen".
De bezorgdheid van burgemeester Lode
Craeybeckx om de Nederlandse aanwezigheld te Brussel is reeel. Niet alleen met het
(gevleugeld) woord maar ook metterdaad,
heeft hi' van deze ernstige bezorgdheid
blijk gegeven. Over de aktie voor Vlaamse aanwezigheid te Brussel heeft burgemeester Craeybeckx gezegd : „Het is de
plicht van heel het Vlaamse land, achter
deze aktie te staan. Wij hebben aanvaard
dat deze oorspronkelijk Nederlandse stad
tweetalig zou zijn en wij zijn in dat
vertrouwen lelijk beschaamd geworden door
mensen, die het land daar zeer slecht mee
gediend hebben. Want indien zij hun doel
zouden bereiken,
zou deze stad worden een
„oasis francophone". Denken zij het land
te dienen door voor de Vlamingen, de
hoofdstad onmogelijk te maken ?
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VOORRANG VOOR BRUSSEL

DE STENEN VAN DE GESLOOPTE KLAAGMUUR
WORDEN DE HOEKSTENEN VOOR EEN NIEUW
BRUSSEL

Hoe ik de toekomst van de Nederlandse Cultuur te
Brussel zie, hangt nauw samen met de vraag hoe wij
de toekomst van Brussel in Belgie zien. De staat
„Belgie" is een concreet feit. In deze staat is Brussel
de hoofdstad; niet alleen formeel maar ook geografisch, financieel, administratief en economisch
neemt deze stad zo een centrumpositie in dat zij de
waarachtige hoofdstad moet zijn van de twee cultuurgemeenschappen van dit land. Verdwijnt de Nederlandse Cultuur uit Brussel dan kan deze stad gewoonweg niet meer de hoofdstad zijn van ons bi-cultureel
land. lk stamp misschien ook een open deur in door
te wijzen op de toenemende Europese rol van BrusselHoofdstad. Dit biedt ons echter de kans om van
Brussel de hostess te maken voor onze Nederlandse
Cultuur in de wereld. Hoe zou Brussel bovendien de
rol van hoofdstad van Europa kunnen vervullen, als
ze nog niet voor de eigen twee cultuurgemeenschappen een waarachtige hoofdstad zou kunnen zijn.
Brussel is onherroepelijk de enig mogelijke hoofdstad
voor de nederlandstalige volksgemeenschap in Belgie.
Dit is niet een feit waar we ons bij neerleggen; dit is
een feit dat we nu zelf ook willen.
Verder doorgetrokken houdt dit voor de toekomst ook
in dat wij willen dat de Nederlandse Cultuur in de
hoofdstad op een volwaardige wijze aanwezig is en
leeft.
Wanneer er in ons land, en nog meer in het bijzonder
in Brussel-Hoofdstad zelf, nog gezond verstand kan
heersen zie ik de toekomst van de Nederlandse
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Cultuur optimistisch tegemoet... als we er alien ook
zelf aan werken.
De te nemen maatregelen voor de gunstige ontwikkeling van onze Nederlandse cultuur in onze hoofdstad
zou ik dan willen samenbrengen onder de gemene
noemer „sociologische vrijheid".
Aileen door wetten, en door inspecteurs die over de
uitvoering waken, de Nederlandse Cultuur beveiligen
is echt nog een houding voor „rètat gendarme" van
vorige eeuw. Met het realiseren van een sociologische
vrijheid voor de Vlamingen te Brussel bedoelen we
het creeren van een klimaat, het uitbouwen van instituten en het bouwen van een culturele infrastructuur die het de Vlaming echt mogelijk zal maken
om vrij te kiezen of hij, in het enig tweetalig gebied
van Belgie, zijn eigen cultuur zal behouden ofwel de
Franse Cultuur zal kiezen.
Ons streefdoel moet dus zijn de door de franstaligen
opgevorderde juridische vrijheid — wat neerkomt op
de vrijheid van de sterke en de dwang op de „mindere"
— te vervangen door een feitelijke sociologische
vrijheid.
Wanneer men steeds opnieuw beweerde dat er geen
behoefte was aan nederlandstalige scholen en andere
culturele instellingen, dan kunnen wij nu reeds na twee
jaar prioriteit in ons beleid voor de Nederlandse
Cultuur in Brussel-Hoofdstad door cijfers het omgekeerde bewijzen.
De voorwaarde tot lukken van onze projecten zijn een
dynamische aanpak, een stimulerende begeleiding,
inspraak aan de basis en een keur van animatoren.
Ten overstaande van de zogezegde „onomkeerbare
verfransing" van Brussel kunnen wij nu reeds een
rèveil, een vlaamse renaissance waarnemen.
Het belangrijkste Merin is „de wil". De stenen van
de gesloopte klaagmuur werden de hoekstenen voor
een nieuw Brussel.
Aan onze Brusselse vrienden zou ik voor hun „wil"
ook willen zeggen : „Let op uw zaak; wilt gij in het
Belgisch koor een rol spelen, wilt gij in Europees
verband een belangrijke plaats blijven innemen, let
er dan in de eerste plaats op dat de nederlandstaligen, die de onbetwistbare democratische meerderheid vormen in dit land, zich op absolute wijze binnen
uw muren thuis voelen".
PROF. DR. F. VAN MECHELEN
Minister van Nederlandse Cultuur

VOORUITZICHTEN

Vooruitzichten voor de Nederlandse kultuur te Brussel de intellectuele elite behoren en derhalve uitstekende
zijn in de eerste plaats afhankelijk van de toekomst kulturele vermenigvuldigers zijn.
van deze agglomeratie zelf. Onder de maatregelen die een gunstige ontwikkeling
Indien men wil aanvaarden — en om dat te doen van het Nederlandse kultuurleven kunnen teweegbestaat er mijns inziens een zij het dan stilzwijgende brengen moet ik er vooreerst een vernoemen die
meerderheid — dat de toekomst van Brussel ligt in louter politiek is.
de uitbouw van haar dubbele rol als nationale hoofd- Het lijdt voor mij Been twijfel dat de bloei van de
stad en als Internationale „city", volgen daaruit een Nederlandse kultuur in de hoofdstad in de eerste
reeks voor de toekomst van de Nederlandse kultuur plaats afhankelijk is van de politieke wil, in hoofde
verheugend te noemen konsekwenties. van 's lands regeerders, om een einde te stellen aan
Het lijkt ondenkbaar dat Brussel haar bevoorrechte de sociologische druk die systematisch op de nederpositie als nationale hoofdstad zou prijsgeven om landstaligen uitgeoefend wordt.
diegenen te volgen die haar tot tweede stad van de De maatregelen die rechtstreeks verband houden met
francofonie willen uitroepen, met het fatale gevolg een kultuurbeleid zijn mijns inziens tweeerlei.
dat de numeriek sterkere en tot politieke rijpheid ge- Een eerste reeks zou ik kwantitatief noemen.
komen nederlandstalige gemeenschap hieruit een Zij hebben tot doel in deze agglomeratie, waar de
reeks ook publiekrechtelijke konsekwenties zou franstalige inwijkelingen minder talrijk zijn dan de
nederlandstalige, een zo groot mogelijk aantal van
moeten afleiden.
Vele tekenen wijzen erop dat de evolutie deze deze laatste deelachtig te maker aan het kulturele
richting niet uitgaat en dat men ook te Brussel beseft leven opdat zij ook Vlaams zouden blijven.
dat alleen een volkomen en eerlijke tweetalige stad De gunstige resultaten van de thans gevolgde politiek
aanvaardbaar kan zijn als hoofdstad van een tweetalig intake oprichting van instellingen voor kunstonderwijs,
land. die zich tevens als open kulturele centra inschrijven
Eerlijke tweetaligheid betekent dan ook dat aan de in de levende gemeenschap, bewijzen hoe belangrijk
Nederlandse Kultuur de mogelijkheid geboden wordt, het is NAAR de nederlandstalige bevolking te gaan.
naast de Franse, in het hoofdstedelijk leven een rol Een tweede reeks maatregelen, moet ertoe strekken
te spelen. Zij betekent dat nederlandstaligen daad- de kwaliteit, de waarde en dus het prestige van de
werkelijk deel sullen nemen aan het beheer van de kulturele manifestaties op te voeren, niet alleen ten
grote kulturele instellingen die uiteraard in de hoofd- behoeve van de in groter getal bereikte nederlandsstad geconcentreerd zijn. Zij betekent dat eindelijk de taligen maar ook om begrip en belangstelling op te
politieke wil zal bestaan, een einde te stellen aan de wekken bij de franstaligen en bij de vele buitenlanders
kunstmatig georganiseerde sociologische druk die het waarover wij het voorheen hadden.
voor de Vlamingen sours zo moeilijk maakt zich De concerten van het Festival van Vlaanderen en de
receptief en creatief in te schakelen in het kulturele voordrachtenreeks „Ontmoetingen Kerk en Wereld"
kunnen hier als voorbeeld aangehaald worden.
leven.
Ook als „city" van internationaal formaat ligt voor Samenvattend zou ik durven stellen dat Brussel zelf
Brussel, mits hiertoe de passende inspanning en de alleen dan een toekomst heeft, wanneer ook de Nedernoodzakelijk brede visie opgebracht wordt, een be- landse kultuur er de plaats kan innemen die de
nijdenswaardige toekomst in het verschiet. Feitelijke Vlaamse gemeenschap ervoor opeist.
hoofdstad van de E.E.G. en politiek hoofdkwartier van De oprichting van een afzonderlijk ministerie van de
de N.A.V.O., wordt de agglomeratie, met haar steeds Nederlandse Kultuur en het dynamisme van zijn twee
stijgend aantal buitenlanders (thans 16% van 1.080.000 opeenvolgende titularissen staan er borg voor dat,
inwoners), een der bijzonderste trefpunten van het zowel in de kwantitatieve als in de kwalitatieve richmiddenpuntzoekende Europa. Op het kulturele vlak ting, de passende verwezenlijkingen kunnen verwacht
betekent zulks voor ors niet alleen een ruime moge- worden.
lijkheid tot kontakt en dialoog met andere kulturen
L. CAPPUYNS
maar ook een uitmuntende gelegenheid om zowel onze
Regeringscommissaris voor de Hoofdstad van het Rijk,
hedendaagse kulturele verwezenlijkingen tentoon te
Vice-Goeverneur van Brabant
spreiden voor de vele buitenlanders, die meestal tot
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EEN BEROEP OP DE LEZER

WIJ LATEN BRUSSEL NIET LOS

Het drama dat bezig is zich sinds tientallen jaren in
Brussel te voltrekken — drama waaronder de daar
wonende Vlamingen te lijden hebben — heeft reeds
zoveel inkt doen vloeien, dat ik van de gelegenheid
die mij door Neerlandia wordt geboden gebruik zal
maken om de aandacht te koncentreren op een uitermate akuut geworden noodlottige ontwikkeling.
lk bedoel het probleem dat zich stelt in verband met
het peuteronderwijs.
Dat hier een veld ligt dat in hoge mate interesse verdient, verklaart zich door het feit dat in de Brusselse
agglomeratie een biezonder hoog aantal vrouwen
buitenshuis werkzaam zijn. Het scheppen van dagverblijven, zoals ook van peuterklassen (het ene vloeit
met het andere ineen) beantwoordt vandaag aan een
sociale behoefte die men niet ontgaan kan.
Het feit is nu dat in de Brusselse agglomeratie een
veertigtal „tweetalige" peutertuinen werden opgericht.
Nu west eenieder dat deze peutertuinen in feite franstalig zijn. Men verlieze niet uit het oog dat het onjuist zou zijn te stellen dat, gelet op de zeer lags
leeftijd van de kinderen die daar worden opgenomen,
het taalgebruik van gedn of slechts van ondergeschikt
belang zou zijn. De taal die door het daar werkzame
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personeel wordt gesproken evenals ook de taal die
door de kinderen gebruikt wordt in hun omgang met
elkaar, hecht zich vast in de geest van de kinderen
die deze instellingen bezoeken. Wanneer het moment
komt dat de overgang naar de kindertuin aan de orde
komt, zal het kind de gewoonte hebben opgenomen
in het Frans te worden toegesproken wanneer het in
groepsverband is geplaatst, en binnen die groep ook
gebruik te maken van de woorden die het in hetzelfde
verband zal hebben opgenomen. Zodoende zal men
een toestand hebben gekreeerd waar het voor de
hand zal liggen te verklaren dat het kind franstalig is.
En opneming in een franstalige kindertuin zal dan als
„Iogisch" kunnen gelden.
Het verweer dat in hoofdzaak door het Vlaams
Onderwijscentrum Brussel op het getouw wordt gezet
door het scheppen of het helpen scheppen van
nederlandstalige voorschoolse instellingen verdient
hoge waardering. De resultaten die konden worden
bereikt zijn nochtans onevenredig gebleven met de
noodzaak te reageren op een wijze en in een mate die
beantwoordt aan de ernst der omstandigheden. De nu
bestaande nederlandstalige instellingen waar de
kinderen beneden de drie jaar terechtkomen bereiken
niet het zesde deel van de franstalige. Kort samengevat kan er worden gesteld dat de verfransingsmachine met een zeer doeltreffend element verrijkt is
geworden. Het systeem is thans kompleet. Het
Vlaamse kind wordt verfranst vanaf de wieg.
Het zal dus groot nodig zijn dat de Vlamingen, en
semen met hen, Alle Nederlanders, krachtig weerwerk
geven. Het voor de hand liggende middel om dit te
doen is steun te verlenen aan het Vlaams Onderwijscentrum Brussel zodat dit over de nodige middelen
zou beschikken.
Het geld is nu eenmaal de ziel van de negotie.
LODE CRAEYBECKX
Burgemeester van Antwerpen

Hierbij Koren volgende nuttige aanwijzingen
Vlaams Onderwijscentrum Brussel
Troonstraat 125
1050 Brussel
Telefoon : 02/13.91.70
Postrekening : 154368

WAARHEEN MET BRUSSEL?

Dat Brussel probleem nr. 1 is voor gans Belgie, is
duidelijk Haar voor getreden tijdens de eindeloze debatten in het Parlement, de regering en de partijen
over de grondwetsherziening. Die is eigenlijk over de
Brusselse klip gestruikeld en niemand weet momenteel
hoe de klip kan worden omzeild.
Om tot de kern van het Brusselse probleem door to
dringen, moet men twee dingen weten : Belgie is een
der meest gecentraliseerde landen van Europa, waar
vrijwel alle touwtjes samenlopen in Brussel. Bovendien is dat Brussel voor de Vlamingen altijd een
vreemde stad geweest.
Het is nu nog altijd zo, dat men als het ware Been
steen kan verleggen in gelijk welk uithoekje van
Belgie, of ergens zit er iemand in Brussel, die daarover zijn zegje moet hebben. Het hele politieke bestel
van dit land is uitermate gecentraliseerd in Brussel,
dat meteen ook de centrale zenuwknoop is geworden
voor het economisch en financieel leven.
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Een waterhoofd ?

Vreemde stad

Als gevolg van deze centraliserende politiek, is Brussel
abnormaal groot en machtig geworden. Het is nu een
agglomeratie van zowat 1 miljoen inwoners, en dit
in een klein land, dat in totaal nog geen 10 miljoen
inwoners telt, vreemdelingen inbegrepen.
De Brusselse agglomeratie omvat thans 19 gemeenten,
die elk autonoom beheerd worden door gemeenteraden, een daaruit verkozen schepencollege en een
uit die raad benoemde burgemeester. De zetel van de
rijksdiensten is de stad-Brussel, maar daarrond wonen
in de 18 andere Brusselse gemeenten ambtenaren,
handelslui, bedienden en arbeiders. Het voortbestaan
van autonome gemeenten, die de facto eigenlijk toch
tot een stadsagglomeratie behoren, is een anomalie
met onbeschrijflijke wantoestanden als gevolg. Om er
maar een uit de reeks te halen : deze agglomeratie,
waarvan het gemiddeld inkomen per inwoner het
hoogste is van Belgie, blijkt niet eens in staat het
probleem van het huisvuil op moderne wijze op te
lossen.
Een ander gevolg van deze evolutie is dat het centrum
van de agglomeratie wordt verlaten door al wie financieel in staat is ergens anders rustiger te gaan wonen.
De bouwpolitiek van de Brusselse gemeentebesturen
was tot voor kort ook teveel afgestemd op handelshuizen en kantoorgebouwen en te weinig op yolkswoningen. Er werden wel flatgebouwen opgetrokken,
maar die vallen dan zo duur uit, dat ze doorgaans
worden bewoond door Euromarkt-ambtenaren of
zakenlui, die dan echter nog een villa hebben buiten
de stad.
Deze situatie heeft voor gevolg dat het stadscentrum
elke avond leeg loopt, omdat er overdag wel veel
mensen werken, maar er weinig mensen wonen. En
zoals vice-gouverneur Cappuyns eens schreef : „een
stad die 's avonds leegloopt is een ten dode gedoemde
stad".
Men mag het zo voorstellen dat de Brusselse agglomeratie overdag krioelt van aktiviteit, maar 's avonds
een zielig beeld toont, omdat alleen de inwoners er
dan nog zijn en dit zijn overwegend kleine lui, met
onder hen een steeds toenemend aantal vreemde gastarbeiders. Sommige wijken in het Brusselse zijn
Noord-Afrikaanse casba's geworden, met alle gevolgen van dien.
Door het felt dat in Belgie vrijwel alles gecentraliseerd wordt te Brussel, is deze stad natuurlijk het
knelpunt van het ganse Belgische politieke, en ook
sociaal-economische gebeuren. Dit is eigen aan alle
gecentraliseerde hoofdsteden. Voor Belgie komt daar
dan nog het taalprobleem bij.

Historisch gegroeid uit een kleine handelsnederzetting
langs het moeras van de Zenne, is Brussel de eeuwen
door steeds de zetel geweest van het landsbestuur,
in Wiens handen dat ook was. Historici zijn het er over
eens dat die besturen altijd een verfransende invloed
hebben uitgeoefend, omdat de taal aan het hof, of het
bestuur, altijd het Frans was. Ook ten tijde van de
Habsburgers, zelfs van 1815 tot 1830 onder de
Oranje's.
Voor de Vlaming heeft dit een dubbel effekt. Hij heeft
Brussel steeds gezien als de zetel van een vreemde
overheerser, die bovendien een andere taal sprak dan
de zijne. Zo mag het niet verwonderen dat de Vlamingen Brussel blijven beschouwen als een vreemde
stad. Dit gevoel is hen door generaties ervaring bijgebleven en leeft nu nog voort, ook al had de Vlaamse
beweging voor gevolg dat een flinke brok van het
staatsgezag in Vlaamse handen is gekomen en dat
door de aanwezigheid van die Vlamingen in de rijksdiensten, en ook in de financieel-economische kringen,
een minder on-Vlaamse sfeer werd geschapen in
Brussel zelf. De gedachte aan Brussel, als zetel van
een volksvreemde overheid, zit bij de Vlamingen zo
diep, dat daarin een van de argumenten geput wordt
ten voordele van het federalisme. Maar een onjuist
opgevat federalisme dan, waarvan men verwacht dat
een deel van de nationale bevoegdheid zou worden
overgedragen aan Vlaamse instanties, in Vlaanderen
gevestigd. En diep in het hart, denken vele Vlamingen
dat zij Brussel dan verder links kunnen laten liggen.
Zij wensen „baas in eigen huffs" te zijn, vergetend dat
er ook in een federate staat nog een centrale overheid
blijft bestaan, die bevoegd is over de meest fundamentele domeinen van de staatsgemeenschap.
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Verfransing
De verfransing, uitgaande van Brussel, heeft in het
verleden een ongehoorde omvang gehad. Oorspronkelijk was Brussel een vrij kleine stad, omgeven door
Vlaamse landelijke gemeenten, bewoond door tuiniers
en boeren. Gaandeweg is de tendens Haar ruimtelijke
uitdeining merkbaar geworden en zijn al die omliggende Vlaamse gemeenten delen van de stadsagglomeratie geworden. Brussel zelf was oorspronkelijk
Vlaams, op de (vreemde) gezagsinstanties na. Die
hebben de autochtone bevolking echter verfranst, en
de inwijkelingen ontsnapten hieraan geenszins.
Trouwens, een deel van die inwijkelingen kwam uit
Wallonie, en was dus al franstalig.

Nu heeft de agglomeratie zowat 1 miljoen inwoners.
Ernstige studies hebben aangetoond dat minstens de
helft van Vlaamse afkomst is. Maar anderzijds erkent
iedereen die er wat van weet, dat hoogstens 300.000
inwoners bewust Vlaams gebleven zijn. Het gros van
de oorspronkelijk Vlaamse inwoners heeft zich dus
min of meer laten verfransen, omdat de leidinggevende
klasse franstalig was en er voor een Vlaming geen
toekomst was, zo hij ook niet overschakelde naar het
Frans.
Een ander deel van de oorspronkelijk Vlaamse bevolking is uitgeweken naar omliggende gemeenten in
Vlaams-Brabant. Helaas weken niet alleen Vlamingen
uit. Naarmate de stadskernen overbevolkt geraakten,
weken ook financieel krachtige Franstaligen uit naar
de randgemeenten. Dit is een normaal verschijnsel in
elke grote stad. Maar voor Brussel komt daar weeral
het taalprobleem bij. Een Franstalige, die uitwijkt of
gewoon maar een toeristische trip maakt, zal zelden
de streektaal gebruiken. Hij neemt zijn eigen taal mee
in de koffer van zijn auto, of in de verhuiswagen.

Taalwetten en faciliteiten
In 1932 heeft de wetgever voor de eerste keer gepoogd aan die stand van zaken een einde te maken.
De taalwet van dat jaar stipuleert nadrukkelijk dat
alleen de met name genoemde Brusselse gemeenten
tweetalig zijn, terwijI de rest van het land ingedeeld
werd in twee eentalige gebieden : Wallonie werd als
franstalig erkend; Vlaanderen als nederlandstalig. Ook
de gemeenten rond de Brusselse agglomeratie werden
door die wet als Vlaamse, dus exclusief nederlandstalige gemeenten aangeduid.
Meteen had men een grens afgebakend tussen Vlaanderen en Wallonie, de twee eentalige gebieden. Voor
de gemeenten op die grens liggend, werd bepaald
dat die „faciliteiten" dienden toe te staan, als uit
volkstellingen bleek dat minstens 30% van de bevolking anderstalig was. Met faciliteiten bedoelde men
dan dat die gemeentebesturen wel intern eentalig
bleven, als deel van het eentalige gebied waartoe zij
behoren, maar ten behoeve van die anderstaligen
uiterlijk tweetalig dienden op te treden.
Alhoewel de wetgever een duidelijk onderscheid had
gemaakt tussen de taalgrens, die Vlaanderen en
Wallonie scheidt, en de begrenzing van het per uitzondering tweetalige Brusselse gebied, heeft men ná
1932 voor de gemeenten rond die agglomeratie toch
dezelfde regeling toegepast als voor taalgrensgemeenten. D.w.z. dat telkens er in een randgemeente
van het Brusselse 30% Franstaligen opdoken, die ge-

meente verplicht werd faciliteiten toe te staan. Zo
omzeilde men de formele wil van de wetgever van
1932, om deze gemeenten Vlaams te houden en alleen
de Brusselse agglomeratie tweetalig te maken. De
randgemeenten-met-faciliteiten werden uiterlijk even
tweetalig als de Brusselse gemeenten. En de franstalige inwijkelingen mochten derhalve de hoop koesteren dat die gemeenten eerlang het „Brussels"
statuut zouden krijgen.
Desondanks is de wet van 1932 een harde slag geweest voor Brussel. Vooral sinds 1830 (voordien ook
al) was Brussel het staatscentrum, dat in handen lag
van Franstaligen. De revolte van 1830 moge dan zijn
uitgelokt om diverse redenen, en uitgevoerd door
„kleine luiden", ná die opstand is het de franstalige
burgerij van Brussel, gesteund door de even franstalige burgerij uit Wallonie en Vlaanderen, die het
bewind in handen heeft genomen. Alle leidende posten,
ook in Vlaanderen, zijn lange tijd exclusief in handen
geweest van franstaligen, tot de wetgever, onder de
druk van de Vlaamse beweging, daarin geleidelijk verandering heeft gebracht. De Broom van de Franstaligen, vooral in het Brusselse, was van Belgie een
franstalige staat te maken. Zij beseften terdege dat
J.J. Rousseau gelijk had, waar hij vooropzette dat men
pas over een nationale staat kan spreken, als de bevolking ervan een taal spreekt en dezelfde levenswijze
heeft. Leo Picard schrijft in de „Evolutie van de
Vlaamse Beweging van 1795 tot 1950" zeer pertinent
„Alles in het leven van een yolk houdt verband met
al het andere. Juist die eenheid, die synthese is het
waar het op aan komt". De Belgische eenheid wenste
men te bereiken door totale verfransing van gans
Vlaanderen. Na 1918 gold trouwens de slagzin „La
Belgique sera Latine ou ne sera pas". 1932, met de
indeling van het land in twee eentalige gebieden, met
de tweetaligheid in het Brusselse en de gelijkstelling
van Nederlands en Frans als overheidstalen, is onbetwistbaar de eerste stap geweest naar de afbraak
van at Belgie van de Franstaligen en... naar het
federate Belgie van morgen, waarin beide yolksgroepen hun eigen zijn zullen herwinnen.
In verband met de herziening van de Grondwet, heeft
de regering-Eyskens in die zin voorstellen gedaan.
Weliswaar zijn het maar aarzelende stappen in de
bedoelde richting, maar de eerste minister verklaarde
niettemin met nadruk dat het unitaire Belgie heeft
opgehouden te bestaan. In feite ondertekende hij de
overlijdensakte van eerr -staatsstruktuur, die al lang
niet meer bestaat. Men is er evenwel nog niet in geslaagd een nieuwe struktuur uit te stippelen, hoofdzakelijk omdat het Brussels probleem niet kon worden

geregeld.
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Om even terug te keren tot de jaren na 1932, dient
aangestipt dat de taalwet nooit eerlijk en integraal
door Brussel werd toegepast. De overheidsdiensten
bleven overwegend franstalig; de stadsbesturen ontweken de wettelijke tweetaligheid met alle middelen.
Zo is stilaan de wens gegroeid om de taalwetten te
verbeteren. In 1963 is dat gebeurd, al dient dadelijk
onderstreept dat alle wijzigingen geen verbeteringen
zijn geweest. Wel werd nu in de nieuwe wet duidelijker vastgelegd hoe de tweetaligheid van de Brusselse agglomeratie diende georganiseerd. Zo werden
alle aanwervings-examens onderworpen aan een
neutrale instantie, werd grondige kennis van beide
talen gevergd voor leidende functies en werd bedongen dat uiterlijk in 1973 een taalpariteit diende
bereikt aan de top van de gemeentediensten in het
Brusselse.
Helaas struikelde de wetgever nog eens over de randgemeenten en werd in zes van die Vlaamse gemeenten
een faciliteitenstelsel in stand gehouden. Toch is
nadien gebleken dat de verfransende invloed van
Brussel begint of te zakken. Een groep professoren
van de Brusselse universiteit, deels Vlamingen en
deels Franstaligen, stelde een grondig onderzoek in.
Het zogenaamde „rapport Kluft-Jaspers" toonde aan
dat in vrijwel alle gemeenten rondom het Brusselse
een tendens naar eentaligheid merkbaar is. De Waalse
gemeenten worden franstaliger, de Vlaamse nederlandstaliger. Aileen in de gemeenten met faciliteiten
bleek de verfransing verder te gaan, op Wemmel na.
Deze randgemeente ligt ten noorden van Brussel, temidden Vlaamse gemeenten, in tegenstelling tot de
andere, die oostelijk of zuidelijk van de hoofdstad
liggen.

Achtergronden van een expansiedrang
Het behoud van faciliteiten in randgemeenten had voor
gevolg dat de Franstaligen bleven aandringen op aanhechting van die gemeenten bij de agglomeratie. De
drang naar territoriale uitbreiding is niet gemotiveerd,
want de Brusselse agglomeratie is groot genoeg voor
interne expansie inzake woningbouw. Op „hoofdstedelijke grond" grazen nog koeien en liggen nog hectaren

blijft het zo, dat machtige bouwmaatschappijen villa's
of flats bouwen, vooral voor Franstaligen, zelfs in
strijd met de bestaande bouwreglementering.
De drang naar territoriale uitbreiding is vooral gegrond op politieke, of zelfs elektorale motieven. De
politici van het Brusselse zien dat een deel van de
bevolking, dus hun kiezerskorps, uitwijkt naar gemeenten buiten de stad. Vermits die politici doorgaans
zowel gemeentemandataris als Parlementslid zijn,
oefenen zij op de wetgever druk uit om „hun" kiesterrein zo groot mogelijk te maken door er alle gemeenten bij te nemen, waar Brusselaars naar uitwijken. De door hen gedroomde agglomeratie zou
bijna half Brabant omvatten, een gebied waarover zij
dan zouden heersen, zoals feodale koninkjes.

Nog maar een begin
Zowel in Vlaanderen als (in iets mindere mate) in
Wallonie wenst men van dit Brussel geen staat in de
staat te maken. Daarom heeft de regering-Eyskens
twee initiatieven genomen, die van uitzonderlijke betekenis zijn. Vooreerst de wet op de economische
planning en regionalisatie, waardoor in Vlaanderen en
Wallonie eigen Economische Raden worden opgericht,
die op economisch vlak adviezen verstrekken aan het
centrale plan-bureau. Voorlopig, want na adviezen
zullen wel dwingende voorstellen volgen, temeer daar
die raden deels uit politieke mandatarissen zullen
bestaan.
In dit kader wist men evenwel geen weg met Brussel.
Er een derde economische macht van maken, betekent
federalisme met Brie, waarbij Brussel dan als scheidsrechter zou optreden. Pogingen om het Brusselse
economische gebied en de bevoegdheid van de
Brusselse economische raad te beperken, botsten
echter op stevig verzet vanwege de Brusselse politici.
Hetzelfde werd duidelijk bij het tweede initiatief van
de regering-Eyskens, nl. het voorstel om in de Grondwet te bepalen dat het tweetalige Brusselse gebied
beperkt blijft tot de 19 gemeenten, die nu de agglomeratie vormen. Dit artikel haalde niet de vereiste
meerderheid, zomin als het voorstel om de toekomstige
Brusselse agglomeratie te laten beheren door een

landbouwgrond of braakliggende grond. Maar zowel

vrij verkozen agglomeratieraad (met dus meerderheid

voor de agglomeratie als de randgemeenten speelt de
grondspeculatie een doorslaggevende rol. In Belgie
is de grondspeculatie een heilige koe, waaraan niemand durft raken. Zo loopt de prijs voor bouwgrond
abnormaal hoog op, zo hoog dat zelfs kapitaalkrachtige stadsbesturen geen geld genoeg hebben
om volkswoningen te bouwen. En in de randgemeenten

van Franstaligen) en een agglomeratiekollege, waarin
uiterlijk bij de tweede verkiezing evenveel Vlamingen
als Franstaligen moeten zetelen.
Zowel wat het statuut van Brussel aangaat, als de
begrenzing, is het match nul. Voor het ogenblik
althans, want de strijd gaat onweerstaanbaar verder.
Van Waalse zijde is het een strijd om meer zelfbestuur,
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zonder meer. De Vlaamse strijd is gestart als een
taalstrijd, d.w.z. een strijd voor erkenning van het
Nederlands. Maar het is gelukkig daarbij niet gebleven.
Nu ligt de klemtoon op de strijd om de beslissingsmacht. Belgie bestaat uit twee volksgroepen, met
Brussel tussenin als gemeenschappelijk gebied. De
Vlamingen wensen in het staatkundige geheel minstens evenveel macht en invloed als de Franstaligen;
medebeheer in Brusselse zaken en zoveel mogelijk
zelfbestuur in eigen huffs. Als dit streefdoel bereikt zal
zijn, is meteen ook de toekomst van de Vlamingen in
het Brusselse veilig gesteld en wordt die stad niet
langer een haard van verfransing, maar een plek waar
beide volksgroepen elkaar op gelijke voet kunnen
ontmoeten.
Om even terug te grijpen Haar de verklaring van
eerste minister Eyskens, waar die zei dat het unitaire
Belgie dood is, moet worden vastgesteld dat het
nieuwe Belgie nog moet geboren worden. Intussen
gaat de strijd om de macht, toegespitst op Brussel,
nog in alle hevigheid verder. Zij het dat men in Belgie
wel harde woorden gebruikt, maar dat de soep nooit
zo heet wordt gegeten als men ze opdient. Tot een
revolte zal het niet komen, wel zal de spanning blijven
toenemen, naarmate blijkt dat het knelpunt-Brussel
een regeling in de weg blijft staan. Omwille van
Brussel is Belgie als unitaire staat een „cadavre
vivant".

KAREL DE WITTE

Karel de Witte is hoofd van de Brusselse redaktie van de Gazet van Antwerpen. Hid is tevens auteur van het
boek „Brussel Open Stad". (uitg. Van
In - Lier). Sinds 1947 woont Karel de
Witte in een van de Brusselse randgemeenten.

HET TRAGI-KOMISCH GEVAL BRUSSEL
In 1936 werd baron Holvoet(goeverneur van de provincie Antwerpen) tot koninklijk kommissaris voor de
grote agglomeraties benoemd. De op dat ogenblik
ongunstige omstandigheden (de „dreigende oorlog")
verhinderden deparlementariers uit die periode de
aanbevelibgen van het Holvoet-rapport in wetteksten
om te zetten.
Daarna werd de dreigende oorlog een echte oorlog.
Belgie werd overvallen, bezet en — onder het Duitse
juk — werd 's lands administratie verzorgd door het
kollege van sekretarissen-generaal. De Heer Romsee,
sekretaris-generaal binnenlandse zaken, benoemde de
Heer Borginon tot „kommissaris van het koninkrijk
voor degrote agglomeraties". Zo zag „Groot Brussel"
anno 1942gedwongen het levenslicht.
In zijn opmerkelijke inleiding bij het rapport van de
Vereniging der Steden inzake „Gemeentelijke federaties engrote stadsagglomeraties" kommentarieerde
minister Gilson dit experiment als volt : „De promotorsgingen er vooral vanuit dat het in de wereld
roe en van een Groot Brussel in de eerste plaats
onontbeerlijk was voor de bevoorrading en de handhaving van de orde. Met betrekking tot het eerste
streefdoel kan men moeilijk kritiek leveren. Er is
sindsdien een kwarteeuw voorbijgegaan en het blijft
heel moeilijk om onpartijdig in te aan op het experiment van de heren Romsee en Borginon, die
alleen al door de aanwezigheid en steun van de
Hitlermacht voor diskwalifikatie in aanmerking kwamen.
Toch moet men de moed kunnen opbrengen om te
erkennen dat dezepoging niet helemaal negatief was".
Bij de bevrijding werden de besluiten van de al
mene sekretarissen met betrekking tot de rote agglomeraties doodgewoon geannuleerd. Dit besluit kan
uitsluitend verklaard worden door het toen heersende
politieke klimaat. Want een in Londengevormde
kommissie onder het wakend oog van de Belgische
regering had de wens te kennen gegeven de tijdens
de bezetting gevormde stadsgemeenschappen voorlo pig zo te houden.
Laten wij dit pijnlijke en tragi-komische hoofdstuk
besluiten met degevolgtrekking van de heer Arthur
Gilson : „De Hitlermacht heeft, zij het onopzettelijk,
op deze manier nieuwe wapenen gegeven aan de
onbeweeglijken, die automatisch het woord Gross
Brussel" in de mond nemen, zodra er een voorstel
tot hergroepering van de agglomeratie op tafel komt".
Onze konklusiegaat nog event es verder : in 1970
is het statuut van Brussel-hoofdstad nog net lets
achterlijker dan in de 14de eeuw !
(Impact, Brussel)
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BRUSSEL EN VLAANDEREN: SOCIAAL - ECONOMISCH

De politieke en culturele ontvoogding van de Vlaamse
gemeenschap, alsmede het bijzonder statuut voor de
Brusselse agglomeratie, waaraan men in ons land in
een gewijzigde grondwet gestalte poogt te geven, kan
niet los worden gezien van de sociaal-economische
positie die deze gemeenschappen in ons land bekleden. En vermits deze sociaal-economische positie
in een moderne maatschappij nimmer een constante
is, maar voortdurend in beweging, is het de task van
de overheid om aan deze eventueel gewijzigde toestanden het juiste institutionele kader te verschaffen,
dat ook rekening zal moeten houden met toekomstige
ontwikkelingen.
In deze bijdrage wordt getracht de sociaal-economische ontwikkeling van de Hoofdstad-Brussel en van
de Vlaamse gemeenschap in het verleden en de toekomst te schetsen, om hieruit een gefundeerd standpunt van de Vlaamse gemeenschap ten aanzien van
deze ontwikkelingen of te leiden.

De sociaal-economische positie van de HoofdstadBrussel
Omstreeks 1830 telde Brussel ongeveer 100.000 inwoners en in 1969 telden de negentien gemeenten van
de Brusselse agglomeratie reeds meer dan 1.073.000
inwoners. Deze groei tot een metropool van meer dan
1 miljoen inwoners kan in grote mate verklaard worden
door de keuze van Brussel als hoofdstad van Belgie,
dat een eerder gecentraliseerd bestuur voorstond.
Naast de hoofdstedelijke functies die Brussel aldus
toevielen, ontstonden ook agglomeratie-voordelen,
waardoor ook andere industriele en vooral tertiaire
activiteiten door de Hoofdstad werden aangetrokken.
Aldus is momenteel een toestand ontstaan waarbij
± 25% van de globale werkbevolking van ons land,
die op 3,5 miljoen mag worden geraamd, in de Brusselse agglomeratie tewerkgesteld is. Dit percentage
ligt nog hoger voor de tertiaire sector.
Aan deze concentratiebeweging schijnt bovendien
nog geen einde te zijn gekomen, vermits ongeveer
1/3 van de aangroei van tertiaire arbeidsplaatsen, of
ongeveer 8.000 arbeidsplaatsen per jaar, binnen de
Brusselse agglomeratie plaatsheeft. Ook doet zich
meer dan 70% van de globale aangroei van arbeidsplaatsen in de Brusselse agglomeratie in de tertiaire
sector voor. Vermits de Belgische economie — zoals
elke gevorderde economie — meer en meer tertiaire
kentrekken vertoont, moet aan deze tertiaire concentratie ten voordele van de Brusselse agglomeratie
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de voile aandacht geschonken worden. Deze tertiaire
concentratie geschiedt immers dikwijls als gevolg van
een ruimtelijke splitsing van de beslissingsorganen
en de uitvoeringsorganen, alsook als gevolg van de
voorkeur die vele Internationale ondernemingen betonen om in Brussel een steunpunt uit te kiezen van
waaruit zij de Westeuropese markt kunnen bestrijken.
De vestiging van belangrijke E.E.G.-diensten te
Brussel, dat meer en meer tot administratieve hoofdstad van de E.E.G.-landen uitgroeit, is aan deze voorkeur van vele Belgische en vreemde ondernemingen
zeker niet vreemd.
Karakteristiek voor de sociaal-economische expansie
van de Brusselse agglomeratie is dat deze gedragen
wordt niet zozeer door de aangroei van de wonende
bevolking, dan wet door een zich versterkende immigratie- en pendelbeweging uit het Vlaamse en Waalse
landsdeel alsook uit het buitenland. Het immigratiesaldo bedroeg sedert het einde van de tweede wereldoorlog gemiddeld 7.000 inwoners per jaar, waarvan
4.000 uit het Waalse en 3.000 uit het Vlaamse landsgedeelte, dit in tegenstelling tot de vooroorlogse
periode, waarin meer Vlaamse migranten naar de
Brusselse agglomeratie uitweken. Gedurende de laatste jaren neemt de emigratie vanuit Wallonie naar het
Brusselse toe, als gevolg van de economische stagnatie van Wallonie, dit in tegenstelling tot de evolutie
in het Vlaamse landsgedeelte, waar de emigratie naar
de Brusselse agglomeratie enigszins afneemt.
Anderzijds neemt ook de immigratie van buitenlandse
arbeidskrachten en hun gezinnen naar de Brusselse
agglomeratie toe : op een totaal van ± 700.000
vreemdelingen in Belgie is bijna 1/4 (162.870) gevestigd in het Brusselse; deze buitenlandse bevolkingsgroep vertegenwoordigt zelfs meer dan 15%
van de totale Brusselse bevolking. Ook doet de aanwezigheid van een belangrijk diplomatiek korps, de
ambtenaren van de E.E.G.-diensten en andere internationale organen, het aandeel van de nederlandssprekende bevolkingsgroep kleiner worden.
Bovendien neemt de ingaande pendel naar de Brusselse agglomeratie voortdurend toe : ± 140.000 in
1947, meer dan 200.000 in 1961, terwijl momenteel
het aantal pendelaars op meer dan 300.000 kan
worden geraamd, waarvan ± 200.000 uit het Vlaamse
en ± 100.000 uit het Waalse landsgedeelte. Vooral
de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en
Vlaams Brabant leveren het grootst aantal pendelaars
aan het Brusselse; in Wallonie de provincie Henegouwen en Waals-Brabant.
Tenslotte moet worden vermeld dat de sociale kosten
die de Brusselse metropool als grootste metropool
van ons land met zich meebrengt, in groeiende mate
gedragen worden door de hogere nationale over-

heden, vermits de lagere overheden nauwelijks nog
over de nodige financiele middelen beschikken om de
lopende uitgaven te dekken.
Welk is nu het beleid geweest van de hogere en
lagere overheden in het algemeen ten aanzien van
deze sociaal-economische positie van de hoofdstad ?
Zonder overdrijving mag gesteld worden dat dit er
een geweest is van positieve bevordering, zowel op
een directe als op een indirecte wijze. Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken : centralisatie van
hogere overheids- en parastatale organen alsmede
Internationale instellingen in de Brusselse agglomeratie, aanpassing van het hoofdstedelijk gebied aan
zijn ruimtelijke uitdeining, financiering van de hoofdstedelijke infrastructuur met nationale middelen, instelling van sociale abonnementen die een massale
pendel — vooral uit het Vlaamse land — mogelijk
hebben gemaakt.
Opvallend is tevens dat geen negatieve of selectieve
maatregelen voorzien werden door de overheid om
deze concentratiebeweging Haar het Brusselse of te
remmen en/of te orienteren zoals dit in de ons omringende landen zoals Frankrijk, Groot-Brittannie en
Nederland ten aanzien van hun hoofdstedelijk gebied
nochtans het geval is.
Wat het toekomstig sociaal-economisch beleid van
de overheid ten aanzien van de Brusselse agglomeratie betreft, dit kan grotendeels afgeleid worden uit
de „wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de
talen in bestuurszaken", gecoOrdineerd door het
Koninklijk Besluit van 18 juli 1966, alsook door het
„ontwerp van kaderwet houdende organisatie van de
planning en de economische decentralisatie" van
19 juni 1969, dat ondertussen reeds wet geworden is.
Zowel in de ene als in de andere wet wordt de Brusselse sociaal-economische realiteit onderkend.
Door de wet van 2 augustus 1963 — die naast de
bestuurszaken ook op de private nijverheids-, handelsen financiewereld van toepassing is — wordt enerzijds de eentaligheid van de Vlaamse en Waalse taalgebieden bevestigd, en wordt anderzijds de tweetaligheid beperkt tot de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie, naast bepaalde faciliteiten voor
de zes randgemeenten van deze Brusselse agglomeratie.
Tevens wordt door de wet van juli 1970 adviserende
bevoegdheid alsmede voorstelrecht verleend aan gedecentraliseerde organen en wordt hiervoor een eigen
institutioneel kader geschapen.
Er worden drie gewestelijke economische raden, met
adviserende bevoegdheid voorzien : de „Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen", de „Conseil Economique Regional pour la Wallonie" en de

„Gewestelijke Economische Raad voor Brabant".
De „Gewestelijke Economische Raad voor Brabant"
is bevoegd voor de hele provincie Brabant : voor
Waals Brabant, dat ook tevens tot de bevoegdheid
behoort van de „Conseil Economique Regional pour
la Wallonie"; voor Vlaams Brabant, dat ook tevens
tot de bevoegdheid behoort van de „Gewestelijke
Economische Raad voor Vlaanderen"; voor Brussel,
dat alleen onder de bevoegdheid van de „Gewestelijke Economische Raad voor Brabant" ressorteert.
In deze Brabantse Raad worden de vertegenwoordigers voor Vlaams en Waals Brabant aangeduid,
respectievelijk door de Vlaamse en Waalse Economische Raad, terwijl de vertegenwoordigers van
Brussel worden aangeduid door een „Economisch
Comite voor Brussel".
Er worden ook gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen voorzien voor de provincies van ons land. Voor
de provincie Brabant zullen alvast drie gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappijen worden voorzien, nl. een
voor de 19 gemeenten van de Hoofdstad-Brussel, een
voor Vlaams Brabant en een voor Waals Brabant.
De aanhorigheid van de zes randgemeenten van de
Brusselse agglomeratie is nog steeds een belangrijk
politiek twistpunt.
Uit het voorgaande blijkt dat aan de Brusselse (en
Brabantse) sociaal-economische expansie, aanvankelijk geent op het Belgische centralisme en erdoor bevorderd, ook in de mede ten voordele van de Vlaamse
en Waalse gemeenschappen ontworpen gedecentraliseerde structuren, de nodige ruimte gelaten wordt,
zij het dat het gebied van de Hoofdstad-Brussel zelf
strikt beperkt wordt tot de 19 gemeenten van de
Brusselse agglomeratie.
De sociaal-economische positie van het Vlaamse
landsgedeelte ten aanzien van deze van de HoofdstadBrussel
Indien, in navolging van W. Rostow 1 , een analyse zou
worden gemaakt van de sociaal-economische evolutie
van het Vlaamse landsgedeelte binnen het breder
maatschappelijk en sociologisch kader van Belgie,
dat reeds in het midden van de vorige eeuw zijn
eerste industriele revolutie kende, dan moeten wij tot
het besluit komen dat de eigenlijke economische start
van het Vlaamse landsgedeelte zich eerst situeert
omstreeks 1955 2 . In dezelfde terminologie redenerend, was de voorgaanderperiode er voor het Vlaamse
landsdeel een waarin slechts de voorwaarden tot de
eigenlijke economische start werden geschapen. Deze
voorwaarden lagen voornamelijk op het politieke, institutionele, culturele en sociale vlak, en werkten tot
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1955 meestal ongunstig voor de Vlaamse gemeenschap, zoals het geinstitutionaliseerd centralisme van
de Belgische Staat, de culturele en sociale achterstand van de Vlaamse bevolking, de sociale taalgrens
die door het traditioneel verfranste bedrijfsleven in
Vlaanderen en het Brusselse centralisme in stand
werd gehouden, en het gebrek aan nederlandstalige
kaders in het bedrijfsleven.
Ook meer zuiver economische factoren konden moeilijk ten voordele van het Vlaamse land spelen : de
natuurlijke ligging ten noorden van Belgic en het gebrek aan grondstoffen (uitgezonderd voor Limburg)
in de ondergrond, het groot maar meestal ongeschoold arbeidspotentieel dat wel als een interessante arbeidsreserve beschouwd werd voor andere
dan Vlaamse nijverheidsgebieden, en tenslotte de
kapitaalgoederen die veelal in handen waren van
Brusselse en Waalse financiele groepen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de sociaal-economische positie van de Vlaamse gemeenschap tot
1955 bepaald ongunstig was. Gemiddeld was meer
dan 10% van de actieve bevolking werkloos en deze
werkloosheid werd nog in belangrijke mate weggewerkt door de massale pendel en/of emigratie Haar

het Brusselse, Wallonie, Frankrijk en Nederland, terwijl de verdoken werkloosheid in landbouw, handel,
diensten en ambachten algemeen was. De produktiviteit en de regionale produktie per hoofd van de bevolking lagen merkelijk beneden de gemiddelden
voor Wallonie en het Brusselse, en de economische
structuren bleken onvoldoende ontwikkeld te zijn om
de groeiende actieve bevolking rendabel werk te verschaffen; overbezetting van de landbouw, tertiaire en
ambachtelijke sector was hiervan het gevolg, en
stuwende industriele bedrijven waren praktisch onbestaande, op enkele uitzonderingen na.
Het is moeilijk de rol te meten die de diverse Vlaamse
groepen en organisaties in deze voor-start faze gespeeld hebben, vermits de behaalde resultaten dikwijIs het gevolg waren van de inzet van de ganse
Vlaamse gemeenschap. Vermeld kan worden de rol
van diverse politieke partijen, de syndikaten en ook
van het V.E.V., dat in 1926 door Lieven Gevaert gesticht was. Toch zou het nog duren tot 1963 vooraleer
de vervlaamsing van het bedrijfsleven door de overheld officieel werd bekrachtigd.
Mede dank zij dit ombuigen van eerst ongunstige
voorwaarden, kon de Vlaamse economie omstreeks

In de onmiddelliike nabijheid van het Noordstation en het Internationaal Rogiercentrum is
men begonnen met de bouw van het World
Trade Center, een internationaal handelscentrum. Het W.T.C. wordt een complex geheel
van informatieverstrekkende, dienstverlenende
en verkoopsbevorderende centra met een voiledig uitgebouwd sekundair verzorgingsnet : hotels, ontspanningscentra, enz... Mede met de
Brussels Trade Mart, een permanente Internationale vakbeurs, waarvan de gebouwen op
de Heizel zullen worden opgetrokken, beklemtoont het W.T.C. het groeiend internationaal
belang van Brussel op ekonomisch gebied
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1935 een werkelijke „take-off" kennen, die onderwijI
geleid heeft tot een ondersteunde groeifaze, bij zover
dat sommige Vlaamse economisten reeds een grote
Vlaamse bloeiperiode omstreeks de jaren 1980-1985
durven voorspellen 3.
Verschillende cijfers bewijzen nu reeds de opgang
van het Vlaamse bedrijfsleven : in de periode 19551964 bedroeg het jaarlijks gemiddeld groeipercentage
4,2% tegenover 2,6% voor Wallonie en 4,3% voor het
arrondissement Brussel; het werkloosheidspercentage
kan normaal beneden de 3% worden gehouden en de
produktiestructuur in het bedrijfsleven is merkelijk
verbeterd, mede als gevolg van buitenlandse vestigingen die zich overwegend naar het Vlaamse land
richten en de gunstige invloed van een verruimde
E.E.G.-markt. Ofschoon zekere schaduwzijden nu en
in de toekomst niet zullen ontbreken, mogen wij dus
optimistisch zijn voor de Vlaamse economie.
Standpunt van de Vlaamse gemeenschap ten aanzien
van de eigen sociaal-economische ontwikkeling en
deze van de Hoofdstad-Brussel.
Welk regionaal evenwicht in de toekomst zal worden
bereikt tussen de Vlaamse en Waalse gemeenschappen enerzijds en Brussel anderzijds zal minder
afhangen van de gedecentraliseerde organen waarover hoger gesproken werd, dan wel van de geest
waarin deze zullen functioneren.
Enerzijds mag de Vlaamse gemeenschap verwachten
dat de verworvenheden van de voor-start faze zoals
daar zijn de eentaligheid van het Vlaamse land, de
vervlaamsing van het bedrijfsleven, de emancipatie
van de bevolking op allerlei gebieden door o.m. aangepast onderwijs in eigen taal, politieke emancipatie,
in de toekomst niet meer in vraag worden gesteld;
en anderzijds dat deze sociaal-economische expansie
in de toekomst niet alleen mogelijk gemaakt maar
zelfs bevorderd wordt door o.m. aangepaste gedecentraliseerde structuren.
Mogelijk kunnen in dit opzicht wel conflictsituaties
ontstaan met eventuele sociaal-culturele en sociaaleconomische ontwikkelingen van de HoofdstadBrussel. Nochtans blijf ik in dat opzicht optimistisch
gestemd, vermits het mogelijk moet blijven de belangen van de Vlaamse gemeenschap met deze van
de Hoofdstad-Brussel te verbinden. De beste waarborg in dat opzicht is naar mijn oordeel gelegen,
vooreerst in een gelijke vertegenwoordiging van de
Vlaamse gemeenschap in de op te richten of reeds
opgerichte organen op cultureel en sociaal-economische ontwikkeling van de Brusselse agglomeratie
zelf.

Dit selectieve beleid zou vooral de hoofdstedelijke en
Internationale functies van de Brusselse metropool
moeten bevorderen en anderzijds deze functies moeten weren die voor de hoofdstedelijke en internationale roeping van Brussel niet noodzakelijk zijn. Uiteraard zou hier kunnen gedacht worden aan de industriele functies, maar ook aan een groot aantal tertiaire functies, die meer uit traditie dan uit noodzaak
de hoofdstad opzoeken en de overconcentratie doen
verergeren.
Wij menen dat een positieve politiek moet gevoerd
worden tot decentralisatie van de tertiaire sector naar
de gewesten. Naarmate de economische ontwikkeling
van ons land vordert — mede door de stimulans die
de gedecentraliseerde organen zullen geven aan de
industriele expansie in Vlaanderen — groeit natuurnoodzakelijk het relatieve belang van de tertiaire
sector, die welds wellicht 60% en meer van de arbeidsmarkt zal omvatten. Wanneer dan echter deze
tertiaire sector grotendeels in de hoofdstad geconcentreerd blijft, loopt de hele ontwikkeling uiteindelijl:
uit op een relatieve verarming van Vlaanderen en
Wallonie en een overconcentratie in de hoofdstad.
Hoger werd reeds verwezen naar het selectieve beleid,
dat in andere landen gevoerd wordt t.o.v. de hoofdstad. Vooral het voorbeeld van Nederland is hier revelerend. De topadministratie van de openbare
diensten is er verdeeld over het gehele land : het
hoofdbestuur der belastingen is niet gevestigd te
's Gravenhage of Amsterdam, maar te Apeldoorn; het
postgiro-ambt wordt gevestigd te Arnhem; de centrale
zetel van de Nederlandse Spoorwegen en het Staatsbosbeheer is gevestigd te Utrecht, dat ook de plaats
is waar de jaarbeurzen worden gehouden. Ook de
top-administratie van de grote industriele of financiele
instellingen is zeer dikwijls niet gevestigd in een der
twee hoofdstedelijke cents, maar wel te Rotterdam
of te Groningen, of in Nederlands Limburg of in
Utrecht. Rekening houdend met het Nederlandse yolkskarakter mogen wij daarenboven gerust aannemen
dat deze structuren zeker niet zó zouden uitgebouwd
zijn, indien daardoor aan doelmatigheid of efficientie
werd verloren.
Buiten elke optie inzake de politieke structuren, is het
de plicht van 's lands bestuur over te gaan tot een
zover mogelijk doorgevoerde geografische spreiding
van 's lands administratie. Dit zal dan een stimulans
zijn voor de spreiding van de tertiaire sector in het
algemeen; het zal de overheid dichter brengen bij het
y olk; en het zal de a-sociale lange-afstandspendel naar
de hoofdstad verminderen.
Wat waar is voor de Staat is ook waar voor de braintrust van onze grote Belgische ondernemingen en
holdings. Zij zullen in de toekomst beter en efficienter
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hun rol kunnen vervullen wanneer zij hun braintrust
decentraliseren naar de gewesten. Zij zullen dichter
staan bij een deel van hun aandeelhouders en derhalve gemakkelijker hun vertrouwen krijgen; zij zullen
dichter staan bij hun exploitatiezetels, en derhalve
beter hun werknemers en klienteel verstaan en betere
beleidsbeslissingen kunnen nemen. Wellicht had hier
het wetsvoorstel Philippart van 23 juli 1952 en hernomen door Volksvertegenwoordiger Posson in 1965
enige oplossing kunnen brengen, waar het stelde dat
de maatschappelijke zetel van de ondernemingen behoorde gevestigd te zijn bij zijn belangrijkste uitbatingszetel.
Dit alles zal geen nadeel betekenen voor de leefbaarheld van Brussel zelf, wel integendeel. Brussel zal als
hoofdstad en als internationaal centrum steeds een
sterke aantrekkingspool blijven. Wanneer echter de
centraliserende tendens naar de hoofdstad niet wordt
gestuit, bestaat er integendeel een driedubbel gevaar.
Brussel zou enerzijds ver kunnen uitgroeien boven de
optimale dimensie van een megalopolis, met al de
economische nadelen vandien voor de stad zelf en
voor het land. Er zou ook een wanverhouding kunnen
ontstaan tussen de hoofdstad-en de gewesten, die de
eenheid van het land en de rol van Brussel als hoofdstad in gevaar zou brengen. En tenslotte zou ook de
economische ontwikkeling van het gehele land in het
gedrang komen, wanneer de tertiaire sector — index
van de economische vooruitgang voor het gehele land
— in Brussel al te veel zou opgesloten worden en
daardoor verstikken. Vergeten wij tenslotte niet dat
Brussel alleen zijn rol van hoofdstad kan blijven vervullen, wanneer het kan steunen op welvarende gewesten, die hun vertrouwen in de hoofdstad niet verloren hebben 4.
Naast de sociaal-economische positie van de Hoofdstad-Brussel moet tenslotte ook aan de sociaal-culturele aspecten de nodige aandacht worden geschonken.
Het V.E.V. staat in deze op het standpunt dat de
Hoofdstad-Brussel zich in een tweetalig land meer
als een tweetalige hoofdstad zal moeten voordoen en
dit zowel in het bedrijfsleven als daarbuiten. Deze
tweetaligheid van het bedrijfsleven kan maar bereikt
worden door de tweetaligheid van gans het hierarchisch kader zelf, en niet alleen van de personen die
direct met het publiek in contact komen. Anderzijds
moet een veelvuldiger gebruik van het Nederlands,
ook door de Vlamingen zelf, in de Hoofdstad-Brussel
bevorderd worden en dit zowel in het priv6- als in
het zakenleven. Hier heeft de Vlaamse gemeenschap
als geheel een taak te vervullen en elk van ons als
lid van deze gemeenschap.
De hoger vooropgezette decentralisatie naar de gewesten, zal overigens geen nadeel berokkenen aan de
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Vlaamse aanwezigheid te Brussel, vermits de decentralisatie naar Vlaanderen gelijke tred zal houden met
deze naar Walioniê. Wel integendeel : wanneer het
relatieve belang van de gewesten — dus ook van
Vlaanderen — t.o.v. de hoofdstad toeneemt, zal
Brussel meer en meer moeten rekening houden met de
gewesten en derhalve meer reeel de tweetaligheid
moeten beoefenen.
PROF. DR. V. LEYSEN

(1) W. Rostow „The Stages of Economic Growth", 1969
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(4) Cfr. „De tertiaire sector in de economischegroei", deel 2,
V.E.V.-congres, Gent 1970.
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EEN GROEIPOOL EN HAAR INVLOEDSSFEER

Tot voor kort was er op het Belgische regionaal-economische viak alleen sprake van
probleemgebieden in Vlaanderen (strukturele werkloosheid) en in Walionie (reconversieprobleem van de steenkoolgebieden). Sinds het wetsontwerp 125 betreffende de economischeplanning en decentralisatie dat nu ondertussen wet is geworden en op uitvoeringsbesluiten wacht stelt men zich in diverse middens de vraag over het toekomstig
lot van de Brusselse economie. Waar voordien weinig of een gegevens beschikbaar
waren over de Brusselse economic beginnen deze nu geleidelijk vaste vorm te krijgen.
Niettemin blijven deze gegevens schaars in vergelijking met het een geweten is over
anderegewesten. In deze zin deelt Brussel hier wellicht het lot van de gelukkige
volkeren die naar het spreekwoord zegt een geschiedenis hebben.
Wanneer wij hier verder zullen spreken over de Brusselse economic dan dient daaronder
verstaan te worden de huidige negentien autonome gemeenten van het hoofdstedelijk
gebied die een de facto agglomeratie vormen.

Belang van de Brusselse Economie
Wanneer wij even tern ripen naar 1961,
ogenblik waarop wij eon min of meer volledige inventaris hebben van de economische aktiviteiten van de bevolking via de
volkstelling dan stellen wij vast dat op dat
tijdstip in Brussel 582.634 personen waren
tewerkgesteld hetzij 17,8 % van de totale
tewerkstelling in Belie. Vergeleken met het
aandeel van de Brusselse bevolking in de
totale bevolking van het rijk dat in 1961
11,1 % bedroeg kan men gewag maken van
een concentratie van de economische aktiviteiten in het Brusselse. Immers de tewerkstelling in de 19 gemeenten van Brussel bedroeg toen ca. 60.000 eenheden meer
dan de tewerkstelling in gans de provincie
Antwerpen.
In 1961 reeds had Brussel een duidelijke
tertiaire signatuur : 62% van de to Brussel
werkzamepersonen waren tewerkgesteld in
de dienstensector tegenover 45 cio voor gans
Belie.
g

De tewerkstelling in de bouw en de industrie
hadden een aandeel van respectievelijk 7 en
29 %. De extraktieve nijverheid en de landbouw hadden samen een aandeel van 0,5 %
in het totaal van de Brusselse tewerkstelling.
De tertiaire signatuur van Brussel ma zeker
de industriele functie van Brussel niet doen
onderschatten. De industrie is niet alleen
kwantitatief belangrijk maar ook stork gediversifieerd.
In 1961 werkten 171.000personen in de
Brusselse industrie. Dit was 14,7 % van de
industriele tewerkstelling in Belgie. Op hetzelfde ogenblik telde de provincie Antwerpen
202.000 tewerkstellingsplaatsen.
Op de zware metaalnijverheid en de textielsector na zijn alle overige industriele sectorengoed vertegenwoordigd.
Daarenboven dienen wii hier rekening te
houden met het feit dat de industrie zich ten
dole heeft nedergezet Ian sheen de waterwe g Charleroi-Brussel (Clabecq) en BrusselWillebroek (het Vilvoordse).

In 1961 was in termen van tewerkstelling
24 % van de tertiaire aktiviteiten in Belie
in het Brusselsegeconcentreerd. Voor sommige diensten zoals fibanciêle en immobihere bedroeg dit 53 % en voor agentschappen (reclamebureau's e.d.) 48 %.
Recentelijk zijn tevens inlichtingen vrij gekomen over de tewerkstelling in Brussel in
de centrale administratie en de instellingen
van openbaar nut. Hieruit is gebleken dat
in 1969 38 % van de ambtenaren van de
ministeries tewerkgesteld waren in Brussel
(37.000personen) en 10.405 of 30 % van de
ambtenaren van instellingen van openbaar
nut.
Totnogtoe spraken wij enkel in termen van
volume van tewerkstelling. Zelfs in deze
termen Week Brussel een stevige industriele functie to hebben. Wanneer wij echter
de zaken van naderbij analyseren en vaststollen dat in de Brusselse industrie op 100
werklieden 52 bedienden zijn tewerkgesteld
tegenover slechts 26 bedienden in het Rijk,
13 in Vlaanderen en 21 in Wallonie dan
kunnen wij hieruit afleiden dat de Brusselse
industrie in zeer sterke mate tertiaire aktiviteiten omvat (beheer, marketing, onderzoek) het een erop wijst dat de industriele
top van Beigtê veel meer geconcentreerd is
in Brussel dan wel uit degegevens blijkt.
De concentratie van deze topfuncties in
Brussel vinden wij dan ook terug zo wij de
inkomensgegevens van de Brusselse inwonersgaan onderzoeken. Zo lag in 1965
hetnetto-inkomen per belastingplichtige in Brussel 38 % hoer dan die van
het Rijk, in de 6 randgemeenten van Brussel
met taalaciliteiten zelfs 64 % hoer.
Doze sterke economische ontwikkeling heeft
een zeer sterke bevolkingsconcentratie en
pendelbeweging meegebracht. Zo steeg de
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bevolking in Brussel van 1846 tot 1969 van
210.000 inwoners naar 1.073.000 inwoners.
Daarenboven waren er in 1961 189.000 forenzen op Brussel.
De bevolkingsconcentratie, de kwaliteit van
de tewerkstelling en het pendelverkeer heeft
daarenboven in de Brusselse agglomeratie
een zeer sterke distributiestruktuurgecreeerd op het niveau van de consumptie (antiek, haute couture, hobby en andere specialty shops).
In feite is Brussel het zenuwcentrum van
Belie. Het is het centrale beslissingsoord
niet alleenpolitiek maar ook administratief,
financieel (banken, verzekeringen, beurs),
industrieel, syndikaal en ook voor de corm
municatiemedia.

Verklaring
Deze uitzonderliike positie van Brussel op
economischgebied hangt zeer nauw samen
met de hoofdstedelijke functie van Brussel.
Degunstige geografische ligging van Brussel, de historische centrumfunctie die Brusselgekregen heeft in vroegere tijden ten
nadele van Leuven en Mechelen hebben samen met de centraliserende visie na de onafhankelijkheid van Belie hun weerslag gevonden in een basis-verkeersinfrastructuur
die de Brusselsegroeipool heeft tot stand
gebracht. Brussel word het knooppunt van
degrote wegverbindingen, nationale en internationale spoorverbindingen. Daarenbovon beschikte Brussel via het Kanaal van de
Rupel over een direkte verbindingsweg met
de haven van Antwerpen en ligt de agglomeratie in onmiddellijke nabijheid van de nationale luchthaven van Zaventem(op 10 km
van Brussel)
Aldus beschouwd is Brussel eon voorbeeld,
avant la lettre, van een voluntaristische regionale economische politiek.

Perspektieven
De economische ontwikkeling van Brussel
in het jongste decennium wordt gekenmerkt
enerzijds door een verdere uitbouw van de
tertiaire sector en anderzijds door een groeiende internationalisering.
Tijdens de periode 1960 - 68 steeg het aantal tewerkgestelden onderworpen aan de
rijksmaatschappelijke zekerheid met 78.356
eenheden (aandeel in toename van het Rijk
was 36 %). Hiervan ging meer dan 3/4 naar
de tertiaire sector.
Niet alleengaan de nieuwe industrieen
zich meer en meer vestigen Ian sheen de
uitvalswegen van Brussel (Sint-PietersLeeuw, Groot-Bijgaarden, Zellik, Grimbergen, Ternat, Overijse, Die em, Zaventem)
maar ook Brusselse bedrijven hebben de
we g van de herlocalisatie ingeslagen naar
het hinterland of naar deperiferie van de
Brusselse agglomeratie.
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Na het oprichten van de Europese Gemeenschap is Brussel geleidelijk tot een internationaal centrum uitgegroeid.
Niet alleen heeft de E.E.G.-commissie met
zijn ruim 5.000 ambtenaren in Brussel onderdakgevonden maar ook de NATO en
tal van Europese hoofdkantoren van internationale firma's.
Aldus is Brussel van nationaal tot internationaal beslissingscentrum uitgegroeid. Dit
effekt werkt echterpolariserend. Het ene
beslissingscentrum zoekt het andere op vermits op dit niveau de persoonlijke kontakten
en de snelheid van informatie een bijzondergrote rol spelen.
De Europese integratie, de gunstige geografische ligging van Belie, de geringe
dimensie van Belie, de aktieve onthaalpolitiek van overheid en regio's en de gegeven
infrastructuur van Brussel hebben hier alle
toe bijgedragen.
De opbouw van het wereldhandelscentrum
(W.T.C.) als informatie, kontakt- en vergaderingscentrum in de nieuwe Manhattenwijk, en de oprichting van een permanente
Internationale tentoonstelling (Trade Mart)
op de Heyzel zijn een verdere consolidatie
van het internationaal karakter van Brussel.

stelt bestrijkt men steeds andere zones.
Deze invloedssferen zijn daarenboven veranderlijk in de tijd o.i. van technologische
g
infrastructurele en andere factoren. In Belie
heeft de wet ever de economische decentralisatie opgevat als een inspraak van de bestaande volksgemeenschappen. De economische incidentie hiervangaat steeds in
positieve zin. Immers de regionaal-economischepolitiek heeft tot doel de slui'merende
krachten in de diversegewesten (welke de
afbakening ook weze) to valoriseren. Wat
de betrekking tussen pool en hinterland
betreft ligt het voor de hand dat het hinterland zal inspelen op de groeimogelijkheden
geboden door de pool en in feite deze pool
zal ondersteunen op een ruimtelijk en sociaal-economisch verantwoorde wijze.
G. DEBLAERE

Knelpunten
Een eerste knelpunt houdt verband met de
mogelijke oplossing die men kan geven aan
de vraagstukken waarmee elke rote agglomeratie to kampen heeft nl. deze van de
leefbaarheid (stadsverkeer, milieuverontreinigi'ng, sociaal klimaat). Hierbij dient zowel het technisch als het sociaal- economisch aspekt (sociale kosten) in ogenschouw
to wordengenomen. Het streven naar een
gemeenschappelijke beleid voor de ganse
Brusselse agglomeratie biedt een ernstige
kans voor eenglobale aanpak.
In het belang van de verdere economische
groei van Brussel dient Brussel zich vrij to
maken van die aktiviteiten die niet striktgebonden zijn aan de hoofdstedelijke agglomeratie. Hierdoor zal Brussel de nodige
ruimte scheppen voor aktiviteiten die niet
alleen in het kader van de Brusselse maar
ook van de Belgische economie een maximale bijdrage kunnen leveren.
De laatste tijden wordt in diverse kringen
eveneens het huidige plan van de regering,
om het brusselse economischegewest met
de 19gemeenten to doen samenvallen, als
een mogelijk knelpunt ervaren. Het probleem
van de afbakening van de economische gewesten is in de eersteplaats, zoals diverse
economisten reeds hebben aangeduid, een
politiek probleem. Deze vaststelling houdt
verband met het multidimensioneel en het
dynamisch karakter van de invloedssfeer
van eengroeipool. Naar elan men zich op
het standpunt van de groeipool als consumptief verzorgingscentrum, als tewerkstellingscentrum of als beslissingscentrum

Dr. G. Deblaere is sands februari 1970 direkteur
van de Ekonomische Raad voor Vlaams Brabant.
Hij heeft diverse ekonomische studies op zijn
naam. Dr. G. Deblaere is ook medewerker bid de
Stichting Lodewijk de Raet.

WIE DEELT TE BRUSSEL DE LAKENS UIT?

De hevigheid van de verkiezingsstrijd te Brussel is slechts begrijpelijk voor wie de macht
verbonden aan het ambt van burgemeester (of schepen) van een Brusselse gemeente
kent. In degrootstad is de burgemeester zowat de enige persoon die de kiezer kent.
Wie eenmaal in de burgemeesterszetel is gekropen, al dan niet langs de we van een
bondgenootschap met andere partijen, ma bij volgende gemeenteraadsverkiezingen op
een sterke toeneming van zijn voorkeurstemmen rekenen en moet het bij de kiezers wel
erg verkorven hebben om geen meerderheid te halen.

Bereikt hij deze echter niet, al ontbreekt
hem slechts een zetel, dan is hij een verloren man; de oppositiepartijen zullen niet
toelaten dat hi' nog burgemeester blijft en
zijn partij dreigt tot een onbetekenend
groepje terug te schrompelen. De katholieke heer Saint-Remy, die na de oorlog de
ongekroonde koning van Sint-Joost was kan
dit beamen. Een bijzonder onpopulaire CVPregering in de jaren vijftig was er de oorzaak van dat bij de gemeenteraadsverkiezingen, de kiezers hun afkeer afwentelden
op onfortuinlijke Saint-Remy die net zijn
meerderheid verloor. De socialist Cudell
werd burgemeester en bleef het tot op
heden.

Verlichte despoten
Een Brussels burgemeester kan worden beschreven als een (al dan niet) verlicht

despoot. Hij is lid van de beheerraad van
de diverse overheidsbedrijven die zijn gemeente bedienen, wat hem, een aardige
stuiver opbrengt en tevens toelaat een talrijke
scdankbare kiezers te fokken;
hare
hi' is oppermachtig inzake ruimtelijke ordening en zal desnoods een plan van aanleg
doen wijzigen om een vriend uit de nood
of een viand in de put te helpen; als hoofd
van depolitie kan hi' rekenen op een toegewi'jde pretorianenwacht, in moeilijke tijden
(verkiezingen) aangevuld door de potige
jongens van de reinigingsdienst en de
brandweer. Als voorzitter van hetgemeentelijk feestcomite staat hi' goed aangeschreven
bij de neringdoeners; hij opent nieuwe
handelszaken en de traditie wil dat hem dan
een klei'ngeschenk aangeboden wordt :
enkele flessen wijn in een kruidenierszaak
of een vaatwasmachine in een winkel van
huishoudapparaten.
Een deel van zijn macht deelt hij met de
schepenen : vooral deze van openbare
werken of van feestelijkheden.
De aanstaandegemeenteraadsverkiezingen
(11 oktober 1970) zullen niet alleen een
strijd zijn om de macht in de absolute
vorstendommetjes die samen Brussel vormen : iedereengeeft er zich rekenschap
van dat het tijdperk der versnippering naar
zijn einde gaat en Brussel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 een enkelegemeente zal vormen. De kroon van
deze superstaat zal gaan naar de overwinnaar van de huidige verkiezingen.

Een zijner interessantste relaties is ongetwijfeld Charly De Pauw, een immobilienpromotor. De Pauw die sommige van de
lelijkste bouwsels van Brussel (en dat wil
wat zeggen) op zijn actief ma schrijven,
beschouwt zichzelf als een soort weldoener
des yolks. In een vraaggesprek met het
maandblad „Impact" (door hem gecontroleerd) beroemt hi' er zich op de dure gronden van het Brusselse centrumgered to
hebben voorprijsdaling door er moderne
gebouwen to hebben opgezet. „We met
oude, nuttelozegebouwen, gedaan met het
schandaal vanparken en groene zones die
niets opleveren op plaatsen waar de grond
90.000 fr. de m 2 waard is. Wie zuivere lucht
wil opsnuiven kan een villa opzetten op het
p
latteland". Dit is zowat de filosofie van
Charly De Pauw. Zijn snelle opgang en
deze van zijn onderneming Consortium des
Parkins be on tijdens de regering... Vanden Boeynants. Zijn eerste rote bestelling
was het Postgebouw, op het Brouckéreplein, dat werd gefinancierd op een totnogtoe weinig gebruikelijke wijze. Vol ens een
roe p architectuurstudenten kwam het hier
g
op neer dat de stad de grond en de Staat
de kapitalen leverde, dat openbare instellinen als huurder optraden, maar dat de
winstenprive bleven.
Ook het Philipsgebouw werd vol dezelfde regels gebouwd (de stad Brussel verhuurt degrond aan CDP en deze verhuurt
verder). Het toeval wil dat Vanden Boey-

VandenBoeynants en zijn wereld
De voornaamstegegadigde is ongetwijfeld
Paul Vanden Boeynants, schepen van openbare werken en machtigste man van de
gemeente Brussel. Brussel telt 164.000 inwoners engrenst aan twaalf gemeenten.
Tijdens de jongste parlementsverkiezingen
— waarin hi'j streed als een Amerikaans
presidentskandidaat — behaalde Vanden
Boeynants 116.000 voorkeurstemmen. Hij beschikt over eengoed geoliede politieke
machine : daarvangetuigden de spectaculaire verkiezingsmiddelen : de metalen foto
die in elke deurbus van de agglomeratie
De heer Paul vanden Boeynants heeft het druk.
Een opeenstapeling van politieke en commerciêle
functies en mandaten maakt hem tot een machtig
man de eerste goeverneur-burgemeester van
Brussel ?

gedropt werd, reuzegrote borden met zijn
portret langs de werken aan de Philips- en
Posttorens,gratis ijskreembedeling in de
Nieuwstraat. VDB telt ook talrijke vrienden.

Burgemeester Lucien Cooremans van Brussel in
vol ornaat. Deze beminnelijke man is vooral beIangrijk door zijn bondgenootschap met Vanden
Boeynants; - die de eigenlijke touwtjes in handen
houdt.
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Stafhouder van Rijn : „Non
au carcan" : overtrokken taalfanatisme.

V.U.-senator Lode Claes: hoog
aanzien, ook bij franstalige
Brusselaars.

Letterkundige Marnix Gijsen :
socialistisch - vlaams engagement.

nants beheerder is van de Belgische N.V.
Philips, samen met o.m. baron Fallon, burgemeester van St.-Lambrechts-Woluwe. Op de
hoek van het Philipsgebouw en het Brouckéreplein werd een metalen balustrade geplaatst zodat de voetgangers verplicht
worden langs de toonzalen van Philips om
te !open. Het bravourestukje van Charly De
Pauw is evenwel het World Trade Center,
een reusachtig kantoor- en winkelcomplex
aan het Noordstati'on dat na voltooiing een
50.000 mensenper dag zou ontvangen. Beheerders : naast Charly De Pauw, de heren
Vanden Boeynants, Saint-Remy, J.M. Josi,
Aldo Blaton, die aan diverse bouwprojecten
van CDP medewerkt en Dino Vastapane,
degrote baas van Martini, waarvan de naam
fierprijk t op de bekende toren aan het
Rogierplein. Een detail : de aanleg van het
WTC — eenprive-onderneming — werd
enigzins gehinderd door de ligging van het
Noordstation. Maargeen zorg, het station
wordt met alle infrastructuur zodanig verg
led,
dat het middenin het WTC komt. Het
huidige Noordstation is een twintig jaar
ou d ...

„Special", dat Vanden Boeynants sedertdien niet op de handen draagt zou VDB
ook over enige invloed beschikken in de
groep Rossel die Le Soir uitgeeft. Deze
groep heeft het Waalse persconcern „La
Meuse" opgekocht, en een belangrijke kapitaalsverhoging doorgevoerd. Oak „PourquoiPas ?" een no al plat Brussels weekblad
metgrote locale invloed zou onder de invloed van Josi - Vanden Boeynants zijn gekomen. Hetzelfdegeldt voor La Reléve, een
christen-democratisch opiniemaandblad, dat
gesteund wordt door Michiels, grote baas
van de Brusselse chocoladefabriek COted'Or engoede vriend van VDB. F. Persoons,
di'e dit blad vroeger placht vol te schrijven,
is eruit verdwenen, na zijn vete met VDB.
Persoons stand bij de jongste parlementsverkiezingen aan het hoofd van een dissidente list die zo weinig stemmen behaalde
dat hij door de aanvullende stemmen uit het
Waalse arrondissement Nijvel gekozen werd.
Wellicht let dit de hardnekkigheid uit waarmede hi' VDB als een steekvlieg vervolgt.
Persoons is een bijzonder intelligent man,
diegrote achting geniet in Leuvense academische kringen. Hi" heeft echter geen
begrip voor de Brusselse mentaliteit. Niets
illustreert dit beter dan het boekje dat onder
hetpseudoniem „Noel Hirson" over Vanden
Boeynants verscheen en algemeen aan hem
toegeschreven wordt. Verre van bij de doorsnee Brusselaar afkeer te verwekken zal
dit boekje, dat aantoont dat VDB in alle
watertjes weet te zwemmen, zijn popularitelt nog verhogen. De Brusselaar heeft bewondering voor iemand die overal meekan,
een „froesjeleir". Tijdens de oorlog waren
de smokkelaars de ware helden van de
Brusselse jeugd...
Vanden Boeynants is een handig man. Hi'
heeft de slagerij van zijn vader tot een
groot concern uitgebouwd. In de huidige

gemeenteraadsverkiezingen heeft hij de „gematt de" partij gekozen. Hi' wil zich niet
afsnijden van het economisch sterker wordend Vlaanderen en rekent era p dat de
zestig procent Brusselaars, die zich zoals
hi' noch Vlaming noch Waal voelen, oog
zullen hebben voor de werkelijkheid. De
verkiezingsformatie van VDB, voor de gelegenheid UTB (Unie voor de Toekomst van
Brussel) genoemd, komt op in de negentien
gemeenten en slorpt de meeste christelijke
groepen op. Hijzelf komt op te Brussel, bijgestaan door de Vlaamse schepen De Rons,
een belangrijke figuur die populair is in de
wijk Neder-over-Heembeek, vrijwei zuiver
Vlaamsgebleven, tien kilometer van het
centrum. Degemeente Heembeek werd in
1921, samen met het Vlaamse Haren en
Laken, door Brussel aangehecht. De laatste
burgemeester van Neder-over-Heembeek
was de vader van Frans Vanderelst, de
voorzitter van de Volksunie.

De naam van J.M. Josi wordt dikwijls vernoemd in verband met deze van Vanden
Boeynants. Hi is de baas van de verzekeringsgroep Josi die tevens de Oranjetaxis van Brussel controleert, welke op een
spectaculaire wijze de taxiconcessie van de
stad Brussel verkregen. J.M. Josi is tevens
voorzitter van de raad van beheer van
„I'Echo de la Bourse", de belangrijkste financiale krant van Belie, die hij, op verzoek
van de toenmalige eerste minister Vanden
Boeynants uit de handen van Moboetoe zou
hebbengered. (volgens ingewijden zou
Moboetoe, langs Pierre Davister, uit ever
van het weekblad „Special" en concurrent
van „Pourquoi-Pas ?" een bad hebben gedaan op „I'Echo de la Bourse"). Vol ens
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Bij de gematigden
Onder de brede vleugels van de UTB scharen zich de vier christelijke burgemeesters
die Brussel rijk is. Te Ganshoren is dit
Richard Beauthier, een ietwat bleke figuur,
die bij de laatste parlementsverkiezingen,
lijsttrekker was voor de Senaat voor de
p
arts j van de heer Persoons. Slecht bekwam
het hem. Alhoewel VDB bekend staat als

een man die niet vergeeft, heeft hi' ditmaal
Richard Beauthier degelegenheid gegeven
zijn fout te herstellen. Overt ens, het felt
dat de heer Beauthier in 1968 kopman was
van een felle anti-vlaamse list,
belette niet
J,
dat hij tevens lid was van het plaatselijke
Davidsfonds en andere Vlaamse verenig
in en... Te Sint-Lambrechts-Woluwe zal
burgemeester baron Donald Fallon onder

Burgemeester Simonet, voorzitter van de Raad van Beheer
aan de Vrije Universiteit Brussel, professor, beheerder van
vennootschappen en socialist.

het UTB-banier strijden. Baron Fallon bestuurt Sint-Lambrechts als een model emeente en is bijzonder populair. Ondanks
het felt dat de Vlamingen relatief goed vertegenwoordigd zijn in zijn schepencollege,
moet hi' geen vrees koesteren voor de aanvallen van FDF of liberalen: vooral de burgemeesters die het franse extremisme de wind
uit de zeilen trachtten te halen, zullen er
door weggeblazen worden.
De derde UTB-burgemeester, Guns, is teyens de enige Vlaamse burgemeester van
Brussel, meer bepaald van Sint-AgathaBerchem, een nog vrij Vlaams gebleven gemeente. Guns, die aan het hoofd staat van
een CVP-socialistische coalitie, heeft zich
nooitpersoonlijk opgedrongen en schijnt
niet veel te hechten aan het behoud van
zijn burgemeesterschap. De jonge en Intelligente schepen Hugo Weckx — eveneens
Vlaming — zal hem ongetwijfeld niet overreden om te willen aanblijven.
In Jette tenslotte zal burgemeester Neybergh
de vlag zijn die de UTB-lading dekt. In
1964 was de katholiek-liberale coalitie
overeengekomen gedurende drie jaar de
tachtigjarlge liberale Swartenbroeckx als
burgemeester te bewaren, waarna hi' zou
worden vervangen door de katholiek Richard
Neybergh. Toen het fatale jaar 1967 aanbrak, weigerde Swartenbroeckx ontslag te
nemen. Na meer dan een jaar heen en weer
gepraat, nam hi' dan toch ontslag. Een paar
maand later stierf hij. Neybergh, een oude
rat in het vak wil, ondanks zijn hoge leeftijd, toch nog eens burgemeester worden
„pour finir en beaute". Onder de leiding
van VDB is er veel kans dat hi'j het als
gematigde haalt op de liberalen en socialisten die resoluut het kamp van de „carcanisten" hebbengekozen.

Jacques van Offelen : gematigd liberaal, opgejaagd door
het FDF.

Dejonge woven van het FDF
Niet alle vertegenwoordigers van deze parto en zijn fanatics. Een Simonet, een Risopoulos, zijn persoonlijk gematigde, intelligente mensen, die dikwijIs goed nederlands
kennen. Indien zij nu een antivlaamse
houding aannemen dan is dit omdat zij in
de rug gepord worden door het FDF (Front
des Francophones) dat bij de jongste parlementsverkiezingen hoe cijfers haalde, in
sommige kantons meer dan de traditionele
partijen. Het FDF speculeert op de vrees
van de Brusselse kleinburgerij voor de opkomende Vlaamse massa en rekent erop
vele zetels en enkele schepen- of burgemeestersjerpen in de wacht te slepen.
Te Brussel zal de list aangevoerd worden
door senator Andre Lagasse, een intelligent
en welbespraakt man, die nauwe betrekkin en onderhoudt met de (Franstalige) universiteit van Leuven en met het aartsbisdom
waar een familielid een hoge post bekleedt.
Hi'j zal weinig gehinderd worden door de
scheurlijst van Pire (Unite Francophone)
wiens tussenkomsten in de Brusselsegemeenteraad steedsgrote hilariteit verwekten.
Het andere kopstuk van het FDF, Lucien
Outers, zal de list te Oudergem aanvoeren.
Hi' is de Saint-Just van de beweging, meer
fransgezind dan waalsgericht. La Libre Belgique heeft een ongelijk wanneer zij meent
dat Outers het FDF slechts als een wachtkamer beschouwt. De heer Outers onderhoudtgoede betrekkingen met bepaalde
personen in de omgeving van ex-President
De Gaulle die de aanhechting van WaalsBelie (en van Brussel, hoofdstad van
Europa) bijFrankrijk niet onwelwillend
zouden zijn.
Lucien Outers is de auteur van een felbesproken boek, Le Divorce Bel e. Deze
briljante maar humorloze intellectueel, hoopt

Rode Leeuw Mark Galle
vlaams probleem is sociaal
probleem.

de liberale burgemeester Delforge, te dwingen tot een bondgenootschap, maar zal
moeilijk populariteit verwerven bij de bevolking.
Naast Lagasse en Outers vallen de andere
vertegenwoordigers van het FDF niet erg
zwaar. Wat te zeggen over Defosset (Etterbeek) wiens onbehouwen manieren de fijnzinnige Lagasse meer dan eens ongemakkelijk
maa ? Wat over Boon wiens slechte
kten
uitspraak van de Franse taal niet te wijten
is aan enige Vlaamse afkomst, maar aan
het duitse dialect dat hi j te Aarlen als
moedertaal sprak ? In Schaarbeek komt voor
het FDF de heer Nols op, een capricieuse
figuur die na in verschillende arts en te
hebbengevaren, in het FDF een — voorlopige ? — haven gevonden heeft. Ook
volksvertegenwoordiger Laloux, die te SintAgatha-Berchem lijsttrekker wordt, voer ooit
onder een andere vlag. Na de oorlog was
hi j CVP-schepen in deze gemeente, die tot
zij door Minister Vermeylen in 1954 bij Brussel aangehecht werd, Nederlandstalig was.
Laloux voerde voor deze aanhechting een
felle strijd. Na de aanhechting koos het
gemeentebestuur het eentali'g franse regime.
Volledigheidshalve, dient, alhoewel hi' geen
officieelpolitiek figuur is, advocaat Van
Rijn, organisator van een roemruchtige carcanbetoging te Brussel, bij de FDF-mensen
geklasseerd. Zijn organisatie, het Rassemblementpour la Li'berte Linguistique, is een
mantelorganisatie van het FDF, dat eruit ontstaan is. Van Rijn is een typische vertegenwoordiger van een bepaalde burgerij die
haar voorrechten in hetgedrang ziet geg
bracht door de jone
Vlaamse universitairen.
Het is een rechtlijnig, fanatisch man, wiens
hoofdartikels in Le Soir, als zovele brandfakkels, degemoederen opzwepen. Een
principieel man dus ? Niet helemaal... Toen
een betrekking vrijkwam op de nederlands-
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Tussen deze twee blokken, degematigden
van VDB en de francofonen van het FDF
zullen de overigen zoniet geplet, dan toch
lelijk gehavend worden : het zal de Brusseise socialisten en liberalen niet baten dat
zij op het extreme paard gewed hebben :
de uitgesproken franstaligen zullen op het
duidelijke FDF stemmen, de gematigden
zullen zich naar VDB wenden. Voor de
socialisten, die nu nog in enkele belangrijke gemeenten de lakens uitdelen, komen
daar bij overmate van ramp nog de aparte
listen van nederlandstalige socialisten, de
zogenaamde rode leeuwen bij. De socialisten die over vijf burgemeesterssjerpen
beschikken, vrezen dan ook het ergste. Nog
het sterkst staat Simonet, burgemeester van
Anderlecht, voorzitter van de raad van Beheer van de(franstalige) Vrije Universiteit
van Brussel. Zijn functie bij MBLE (dochtermaatschappij van Philips) leidde tot een
forse rel in departij. Simonet is een nog
jonge, intelligente man, die door in als de
„coming man" van de partij. Hi' is voorstander van eenpragmatisch socialisme
Ia Willy Brandt en heeft in een felbesproken
boek zijn ideeên hierover verkondigd (La
auche et Ia sociête industrielle). Nochtans
g
heeft het feit dat hi' zich met al zijn gezag
aan de zijde van de extreme francofonen
heeftgeschaard, zijn carriére op het nationale vlak felgeschaad. Zonder zijn handtekening, zou het beruchte manifest der 29
(waarin het bondgenootschap van de franstalige Brusselaars tegen de Vlamingen bezegeld werd) nooit dezelfde weecklank
hebbengevonden. De motivaties van een
man als Simonet dieperfect Nederlands
spreekt (hij stond nog op de Vlaamse taalrol en be on zijn politieke loopbaan als be-

schermeling van de Vlaamse Minister Spinoy) zijn moeilijk te achterhalen, maar waarschijnlijk speelt de plaatselijke politiek hierbij een grote rol. Anderlecht is hoofdlaats van een kanton dat verschillende
p
Vlaamsegemeenten omvat. Indien deze
definitief buiten Brussel blijven, vermindert
hetpolitieke gewicht van Anderlecht.
Overigens bezit Anderlecht terreinen in
het naburige, maar Vlaamse, St.-PietersLeeuw. Alleszins bekleedt Simonet een
sterkepositie in Anderlecht en lijkt het
stemmenverlies zowel aan het FDF als aan
VDB en de rode leeuwen", niet fataal te
zullen worden.
Edmond Machtens, burgemeester van Molenbeek, is wat minder veilig. Hij bestuurt de
meest efficiêntepolitieke machine — stijI
Chicago 1933 — van het Brusselse.
Misschien is het daarom dat zijn politieagenten zeshoekige petten naar Amerikaanspatroon dragen. Machtens doet zich
graag voor als een gezapige, volkse figuur
die in verkiezingstijd baby's kust, de mensen
die hi' „op café" ontmoet, met hun voornaam aanspreekt en vraagt dat zij hem :
„Mon g" noemen. Achter dit goedzakkig
voorkomen schuilt een hardvochtige en
koe!e berekenaar. Machtens is bovendien
niet van een zekere ijdelheid gespeend en
geen jaar gaat voorbij zonder dat hi' zijn
naam verleent aan een straat, een laan,
een school of een wijk. Beroemd zijn zijn
veten met burgemeesters van aanpalende
emeenten, vnl. met Oscar Bossaert, de
g
nu overleden burgemeester van Koekelberg.
Naijver tussen de populaire voetbalploeg
van Koekelberg, Daring en Crossing Molenbeek speelde hierin een rol. Machtens weigerde aan de staat de toelating het viaduct van Brussel naar Koekelberg over zijn
gemeente te laten lopen. Zo mondde deze
verkeersader uit in een drukke handelsstraat. Het wend een memorabele verkeerschaos die slechts een oplossing knee toen
de viaduct opnieuw afgebroken en enkele
honderden meters verder teruggebouwd
werd.

Teen
de heer Machtens treden de rode
g
leeuwen in hetgelid, aangevoerd door
oud-gemeentesecretaris Snollaerts, die het
raderwerk van de Molenbeekse machine
uiteraardgoed ke p t. Ook het FDF beschikt
te Molenbeek over een flinke (en BrusselsNederlandssprekende) plakkersploeg. Algemeen worden hen vier tot vijf zetels voorspeld. Voeg daar nog bij dat de CVP —
tot dusver vrijwel onbestaande — dit keen
dank zij de krachtige arm van VDB op
vooruitgang rekent.
Burgemeester Franck van Sint-Gillis regeert
bij de gevade van slechts vier zetels
meerderheid. Daar degrenzen van het
kanton samenvallen met deze van degemeente kan men aan de hand van de jongste
arlementsverkiezingen uitrekenen dat het
p
FDF deze meerderheid zal aantasten. Of
de rode leeuwen of de Volksunie zich hier
zullen aanbieden blijft nog een open vraag:
alleszins vertegenwoordigen de buitenlanders in dezegemeente 32% van de bevolking, m.a.w. gezien het aantal zetels berekend wordt op de totale bevolking, heeft
een stem te St.-Gillis bijna dubbele waarde,
wat de kleinepartijen bevoordeligt. Bovendien is Franck misschien de minstgeliefde
onder de Brusselse burgemeesters. Tenslotte heeft hi' of te rekenen met een geschil in zijn eigen partij zodat ma worden
besloten dat bijaldien burgemeester
zijn sjerp verliest, het de heer Franck zal
zijn.
Burgemeester Guy Cudell, daarentegen, de
kleurrijke en modieus geklede socialistische
eerste burger van Sint-Joost, ma rustig
slapen. Hi' behoort tot de gematigde vleugel
van de franstalige socialisten en heeft de
hoop niet opgegeven ooit minister (van
defensie) te worden, ofgoeverneur van de
provincie Brabant. Daarom heeft hi' ijverig
Nederlandsgeleerd. Alhoewel hi' lippendienst bewijst aan de „carcanisten" zal hi'
niet nalaten degelegenheid tot een akkoord
met de Vlamingen aan te grijpen. Inmiddels
voort hi' met een gerust geweten zijn verkiezingsstrijd met socialistische slogans als

Brusselse burgemeesters in voile aktie samen op
de foto bij de geboorte van een tiende kind, het

laken van de publiciteit naar zich toe trekken op
vakbeurzen en andere manifestaties, en in pittoresk

ornaat een honderdjarige gelukwensen. De tol van
de verkiezingspopulariteit.

talige rol van de advocaten bij het Hof van
zich kandidaat,
hi'en
Verbreking , stelde
werd benoemd ook.

Socialistische burgers
en rode leeuwen
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daar zijn : „op Sint-Joost, altijd parking..."
Francois Guillaume, de benjamin van de
Brusselse burgemeesters, beschikt met zijn
artij te Evere over slechts een zetel
p
meerderheid. Nog minder dan Cudell is
hij opgezet met de antivlaamse hetze van
zijn partij. Evere telt veel Vlaamse inwoners en de rode leeuwen maken er een
kans. Zij brengen Marc Galle, een fijnzinnige taalkundige die door zijn stukjes in
de radio (hier spreekt men nederlands) bekendheid verwierf, als kopman. Ook de
Volksunie maakt hier een kans. Het moet
wordengezegd dat het gemeentebestuur
van Evere de beide taalgroepen behoorlijk
behandelt. Zoals men weet hebben de
vlaamse leden van de Belgische socialistischepartij besloten met afzonderlijke
listen op te komen, omdat zij de arrogante
taalpolitiek van hun franstalige partijgenoten,
die daarbij op het sociale viak zeer konservatief zijn, niet meer nemen. Men noemt
hen de rode leeuwen. De bekende letterkundige Marnix Gijsen heeft eveneens zijn
steun aan de rode leeuwen verleend.

Blauwe hanen en een franse oase
Als het waar is dat de socialisten zich ongemakkelijk voelen, dan is het niet overdreven te zeggen dat een golf van paniek
over de liberale kringen van Brussel neerstrijkt. De liberate partij (PVV) zal immers
degrootste stemmenverliezer zijn waar het
FDF opkomt. Patologen weten dat vrees
een verlammende invloed heeft op de.
werking der hersenen en dit is duidelijk
te merken aan de overspannen verklaringen van in de om an nochtans redelike Brusselse liberalen. Deze partij heeft
veel te verliezen : zij beschikt over tien
burgemeesterszetels. Deze van Brussel,
Lucien Cooremans, hoeft zich niet te veel
zorgen te maken : hij werd verkozen als
hoofd van een door VDBgeschraagde
coalitie en wat zijn partij verliest zal de
UTB wet compenseren. Cooremans is een
uiterst zwakkepersonaliteit, maar zijn dynamische zwager Chantren, is voorzitter van
talrijke verenigingen waarin de stad Brussel
wat in depap heeft te brokken. Vanden
Boeynants is wet te verstandig om zich
candidaat-burgemeester van degemeente
Brussel te stellen hij weet dat de touwtjes
in de hand belangrijker zijn dan depluimen
op de (steek)hoed. Hi' denkt aan GrootBrussel
Even licht kunnen de heren Delforge
(Oudergem), Wiener (Watermaal-Bosvoorde), Swartenbroeckx (Koekelberg), Wielemans (Vorst) en Piret (Etterbeek) voorbij
wordengestapt. Te Koekelberg zal de
blauwe vaan worden overgedragen aan
Bossaert, noon van de vroegere burgemeester. Hi' zal het op moeten nemen tegen
Bourgeois van het FDF, oud-prefect van

het franstalige ateneum van Koekelberg, die
vele stemmen verwacht van oud-leerlingen.
Bovendien zal hi'j misschien of te rekenen
hebben met een list van tweetalige liberalen die nietgediend zijn met het extremisme van hun Brusselsepartijgenoten.
Deze list, onder de hoede van een schep
en, zou ook zogenaamde blauwe leeuwen
opnemen (nederlandstalige liberalen). Hier
en daar vindt men nog blauwe leeuwen —
o.a. te Sint-Pieters-Woluwe (waar Paul
Knaepen van de Cultuurraad voor Vlaanderen, afdelingsvoorzitter is), en te Vorst.
In dezegemeente is Lode Siaens, joernalist bij Het Laatste Nieuws, gemeenteraadslid. De coming-man van Vorst is schepen
Boschloos, een beloftevol man zo te oordelen naar zijn verklaring aan Pourquoi-Pas?
waarin hij er zich op beroemt dat Vorst
het record van de taalwet-overtredingen te
Brussel haalt.
Het Mekka van het Brusselse liberalisme
is echter Elsene, door haar burgemeester,
Charles Janssens uitgeroepen tot oasis
francophone" (franstalige oase). Hier wonen
de hardsten onder de harden, Demuyter en
Mundeleer, beide zonen van een beroemde
vader, en vechters tot op de (verbale) barricade teen de uitroeiing von de trance
cultuur door hetgermaanse element. Hun
eigen partij vonden zij te zacht en zij zijn
dan ook in een feitelijke dissidentie gegaan,
zonder evenwel alle schepen achter zich te
verbranden. Te Elsene wonen nochtans veel
Vlamingen, naar het woord van Charles
Janssens zelf, maar... „its votent touspour
moi...". Of zij het dit keer opnieuw zullen
doen valt te bezien, want zowel de rode
leeuwen als de Volksunie komen voor de
eerste keer in degeschiedenis, te Elsene
op.
In Schaarbeek, de tweedegrootste gemeente van het land, heerst Gaston Williot, joernalist bij La Derniére Heure. Zijn
liberaal-christendemocratische coalitie lijkt
weinig te moeten vrezen, vooral indien de
CVP-partner onder de vleugels van VDB
gaat. Wat niet helemaal duidelijk is, want
de Schaarbeekse CVP is vrij fransgericht.
De met veel voorkeurstemmen verkozen
Vlaming, gemeenteraadslid advocaat De
Kerpel werd door de Schaarbeekse CVP
uitgesloten ; meer dan eens heeft het schepencollege staaltjes van antivlaamse intolerantie weggegeven : zo mochten de leerlingen van de Vlaamse architectenschool StLukas,geen gebruik maken van het gemeentelijk zwemdok. De Kerpel zou een
eigen list indienen naast De Rode Leeuwen
en de Volksunie.
Te Etterbeek bestaat een enigszins gelijkaardige toestand met dien verstande dat
hier de CVP in de oppositie tegenover een
Liberale-FDF-coalitie staat. De CVP zou in
haar UTB-formatie, het Vlaamse gemeenteraadslid Szondi, die een enorm socio-cultu-

reel werk heeft verricht, niet aanvaarden.
Alleszins zal de CVP in dezegemeente
weinig lauweren winnen : Deleeuw die burg
emeester Piret hoopt op te volgen, zal
minder de CVP dan zijn eigen FDF-bondgenoot moeten vrezen.
In Ukkel staat de liberate oud-minister Van
Offelen aan het hoofd van een katholiek-liberale coalitie. Jacques Van Offelen, die
alle hoop om nog eens minister te worden,
niet heeft opgegeven,
staat bekend als een
gematigde die de drijverijen van Demuyter
en consoorten verafschuwt. Hi'j is trouwens
goed bevriend met Vanden Boeynants met
wie hi' zakenrelaties heeft. Hi' wordt in deze overtuiging gesteund door schepen Jose
Desmarets, gewezen directeur van het dagblad La Cite. Voor het ogenblik volgt Van
Offelen de francofielepartijtucht, doch het
laatgeen twijfel dat, eens de verkiezingen
voorbij, zijn gematigdheid weer de bovenhand zal halen.
Dit is niet hetgeval voor Evrard, burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe, deweede rijkste gemeente van het land (netto
be!astbaar inkomen :gemiddeld 250.000 F
per aangifte, teen 104.000 F voor het Rijk).
Evrard is eringeslaagd, in vier achtereenvolgende verkiezingen, vier keer voor een
anderepartij op te komen en is nu onafhankelijke. Hi' is er tevens ingeslaagd alle
oppositiepartijen teen zich te bundelen.
Gillet voor de PVV, Persoons voor het
FDF, Saint-Remy voor de UTB zijn stuk
voor stuk zware kanonnen.Om het waslijstje volledig te maken zouden ook de franstalige BSP, de Volksunie en de rode Leeuwen ingesprei'de gelederen tegen Evrard
oprukken.
De franstalige PVV van Brussel telt nog
enkelepersonen wier naam re elm in
de krant verschijnt, zoals senator Risopoulos (l'evzone bleu, zoals Pan on eerbiedig
schrijft) een gematigd en verstandig man,
die echter moet meehuilen met de meute,
Norbert Hougardy, ondervoorzitter van de
PVV,gewezen gemeenteraadslid van de
Vlaamse randgemeente Sint-Genesius-Rode
waar hi" een verbeten strijd voerde voor de
aanhechting bij Brussel. Hi' behoort tot de
„harde" vleugel van de Brusselse PVV. Bij
degematigden worden nog geteld de HH.
Gillet, een der weinige Belgische politici
die werkelijk gelooft in de strijd to en de
milieuvervuiling en er ook practisch voor gewerkt heeft; Corbeau, een katholiek die in
1964 ti dens de beroemde recuperatie-actie
van de PVV overgegaan is naar deze partij
en Snijers d'Attenhoven (Brussel) eveneens
een(dubieus) product van deze recuperatie.
Snijers d'Attenhoven is een ijdel en aristocratisch man, die zijn politieke carriere begon als voorzitter van een uiterst rechts
parti't'e. And „last but not least", senator
Colin, voorzitter van de immobilienmaatschappij Etrimo, burgemeester en kasteelheer van het Waalse dorpje Faulx-les121
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Tombes en mecenas van de Brusselse PVV.
Sedert enkele weken beleeft Etrimo echter
moeilijke financiele tijden en het is niet
zeker dat de Brusselse liberalen evengul
esteund zullen worden als weleens. Het is
g
voor hen een reden te meer om deze verkiezingen met vrees tegemoet te zien.

Federalisten
In het kamp teen Vanden Boeynants, maar
dan om andere redenen bevindt zich ook
de Volksunie, die voor het eerst in een tientalgemeenten zal meedoen. Misschien kan
zij een drietai zetels in de wacht slepen,
watgeen slecht resuitaat zou zijn, gezien
het stelsel ten nadele van de kleinerepartijen werkt. In Brussel zeif haaide in 1964
Daniel De Coninck op de list Brusselse
Belangen tot rote verbazing van alle deskundigen een zetel met 4,5% van de stemmen. Sedertdien heeft hi'j de Rode Leeuwen
vervoegd terwijI de Volksunie een eigen list
indient onder leiding van volksvertegenwoordiger Vic Anciaux.
Te Elsene wordt de VU-lijst aangevoerd
door senator Lode Claes, oud-secretaris
van de Vlaamse Economische Raad, een
man die hoog aangeschreven staat . in economische en sociologische (ook franstalige)
kringen.

Communisten
De communisten tenslotte zouden volgens de
gegevens van de parlementsverkiezingen
een enkele gemeenteraadszetel in de
g
wacht slepen. Toch beschikken zij over
enkelegoede vertegenwoordigers, o.a.
raadslid Van Geyt, te Brussel, een Vlaming
die dikwijls verstandige taal spreekt in de
gemeenteraad. Zijn verdwijning zouden ook
niet-communisten betreuren.
ANDRE MONTEYNE

Andre Monteyne is voorzitter van de Agglomeratieread van de nederlandstalige Brusselse jeugd. HO
is tevens lid van de Commissie van advies tot
bevordering van het Nederlands Kultuurleven in het
arrondissement Brussel-Hoofdstad.
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Op 26 november 1969 vatte de „Commissie der 24" — een commissie die naar een
oplossing zou zoeken in verband met het statuut voor Brussel — haar werkzaamheden
aan. Deze commissie telde 24 leder', vandaar de benaming „Commissie der 24". Na tien
vergaderingen werden op 17 december 1969 de werkzaamheden stopgezet zonder dat
een akkoord was bereikt. Het dossier van deze commissie ad hoc bevat o.m. de nota's
die door minister L. Tindemans (Minister voor Gemeenschapsbetrekkingen) werden opesteld betreffende DE GRIEVEN VAN DE VLAMINGEN TEN AANZIEN VAN DE
g
HOOFDSTEDELIJKE SITUATIE.

Het zou onbegonnen werk zijn een opsomming van al deze grieven te geven,
terwijI een samenvatting al evenmin mogelijk is gebleken. Wij hebben er ons derhaive
toe beperkt uit de lange list enkele karakteristiekepassages over te nemen. De
grieven bevatten vooral de verhouding tussen Franstaligen en Nederlandstaligen in
openbare diensten. Deze verhouding is
meestal in cijfers — door de heer minister
zeif voorgedragen — uitgedrukt. Deze cijfers
spreken voor zichzeif. Zodat wij ons gemakkelijk van kommentaar kunnen onthouden.
ALGEMEEN
Op het viak van de agglomeratie, werd in
maart 1968 een voorlopige agglomeratieraad opgericht. Er werd praktisch geen rekening gehouden met de nederlandstalige
minderheid die in elkegemeente aanwezig
is.
Gevolg : onder zijn 103 leden telt de voorlopige agglomeratieraad 7 nederlandstaligen.
Op het viak van elk der 19 gemeenten gebeurt de ho ere administratie hoofdzakelijk,
zoniet uitsluitend, in het Frans. De burgemeesters, schepenen, gemeentesekretarissen, gemeenteontvangers, direkteurs-generaal en direkteurs zijn hoofdzakelijk zoniet
uitsluitend franstalig.
Gevolg : gans de hogere administratie gebeurt in het Frans. Franstaligen oefenen gezag uit op lager personeel, waarvan een gedeelte nederlandstalig is. Bij betwistingen
waarbij zelfs de loopbaan van een nederlandstalige in het gedrang kan komen, is
deze laatste verplicht zich t.o.v. zijn hoogste
overheid in een andere dan zijn moedertaal
te verdedigen.
Het onthaal in allegemeentelijke diensten,
regieen, inbegrepen het gemeenschappelijk
vervoer :
Praktisch altijd gebeurt het eerste contact
met de onderhorige of klant in het Frans.
Er wordt een inspanning vereist van de
nederlandstalige, wit deze in zijn taal te
woordgestaan worden. Vele mensen achten
de druk zogroot, dat ze het eenvoudig niet
wagen hun elementaire rechten als burger
of alsgebruiker op te eisen.
Hoe vaak zijn de formulieren die door de
officiêle instellingen aan de particulieren
worden afgegeven uitsluitend in het Frans

beschikbaar (de Nederlandse formulieren
zijn toevallig in druk, uitgeput, nog niet
toegekomen, enz...).
Manifestaties van culturele of andere aard,
die door de 19gemeenten worden georganiseerd, gebeuren overwegend in het Frans.
lndien tweetalige plechtigheden worden inericht, b.v. op initiatief van de centraie
g
overheid, komt het voor dat Nederlandse
toespraken te Brussel, ook zo zij door een
minister in functie worden uitgesproken,
door franssprekenden gestoord worden. De
aanwezigheid van leden van het Hof, zeifs
van het koninklijk echtpaar, wordt in dat
verband niet als een beletsel beschouwd.
Een aantal van de economische eisen, door
Brussel alsgewest gesteld, steunen op het
groot bedrag aan belastingen dat ter plaatse
wordtgeind. Deze situatie houdt ten dele
verband met het felt dat vele maatschapp
ijen hun sociale zetel hebben te Brussel,
terwiji de exploitatiezetel geheel of gedeeltelijk buiten Brusselgevestigd is.
Ditgeeft een vats beeld van de economische waarde van Vlaanderen, zowel als
van Walloniê.
De taalwetgeving die bindend is voor het
bedrijfsleven (nijverheids-, handels- of financiebedrijven) wordt in de agglomeratie
Brussel slecht toegepast.
De kieskantons in het kiesarrondissement
Brusselgeldend voor de provincieraadsverkiezingen zijn niet taalhomogeen samengesteld zodat stemmen van kiezers uit 66ntalige gemeenten behorend tot het Nederlandse taalgebied worden samengevoegd
met stemmen van kiezers uit tweetalige
gemeenten.
De franstalige inwoners uit het Brusselse
die zich in de nabije omgeving aan vests en
willen zich niet aanpassen aan de taal van
de streek, maar eisen er hetgebruik van
het Frans.
Deze uitbreiding van het tweetalig gebied
(de Brusselse olievlek) gebeurt steeds ten
nadele vangemeenten die tot het Nederlands taalgebied behoren. Men herinnere
het voorstel
g
zich het hefts g verzet teen
om ook in Waalse rand gemeenten aan belangrijke nederlandstalige minderheden taalfaciliteiten to verlenen. De faciliteiten worden er, zowel als de tweetaligheid, fel bestreden.

ONDERWIJS

GEMEENTEDIENSTEN

1. Er wordtgeorganiseerd misbruik gemaakt
van de bepaling van de taalwet volgens
welke de moedertaal of de gebruikelijke
taal van het kind ook de onderwijstaal moet
zijn.
In de meeste kinderkribben, kleintjesoorden
enpeutertuinen (d.w.z. instellingen die ontsnappen aan de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs) is het
Frans de voertaal, zodat de kinderen, ook
de nederlandstalige, wanneer zij de leeftijd
van 3 jaar bereiken en de taalwet van toepassing wordt, het Frans als gebruikelijke
taal hebben.
2. Hetpersoneel van de bewaardiensten na
de klasuren is bijna uitsluitend samengesteld
uit tweetaligen. In feite wordt door dit personeel met de kinderen, ook met de nederlandstalige, meestal Frans gesproken.
3. Artikel 21 van de wet van 30juli 1963,
waarbij bepaald dat de Staat jaarlijks 10
la ere scholen met kleuterafdeling moet
oprichten, wordt niet toegepast.
In totaal werden door de Staat, bij toe passing van de wet van 30 juli 1963, slechts
24 nederlandstalige scholen opgericht.
4. Kenmerkend voor de door degemeenten
evoerde verfransingspolitiek is onder meer
g
het feit dat dezegemeenten weinig of i'n het
geheel een nederlandstalig onderwijs inrichten. Meerderegemeenten hadden voor
het schooljaar 1968-1969 zelfs een gemeentelijk nederlandstalig kleuteronderwijs
en ookgeen gemeentelijk nederlandstalig
lager onderwijs.
5. In velegevallen worden de nederlandstalige leerlingen ondergebracht in verouderde lokalen.
6. Het bestaan vangraadklassen (samenvoegibg van verscheidene studiejaren) in
het nederlandstalig lager onderwijs doet
vele ouders ervan terugschrikken hun
kinderen naar het nederlandstalig onderwijs
te sturen. Er zijn in de Brusselse agglomeratie 220graadklassen, waar 3.698 leerlingen, op een totaal van 15.081 voor het
lager onderwijs, les volgen.
7. Dee
nederlandstalige schoolbevolking lit aanzienlijk hoer dan de
werkelijke schoolbevolking, wat duidelijk
wijst op een verfransingspolitiek in de
Brusselse agglomeratie.

De wet van 2 augustus 1963 op het gebruik
van de talen in bestuurszaken, bepaalt dat
de besturen van degemeenten van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad
bij de werving van hun personeel ten minste
50% van de te be even betrekkingen in
elijke mate moeten verdelen over de beide
g
taalgroepen. Dit beduidt dat de gemeenten
ertoegehouden zijn bij de aanwerving ten
minste 25% van de betrekkingen aan iedere
taal roe voor te behouden. Voor de overige
50% van de betrekkingen zijn de gemeenten
vrij.
De wet vereist dus niet op directe wijze
dat, in het algemeen, bij de aanwerving,
evenveel nederlandstaligen als franstaligen
zouden aangeworven worden. Enkel een
minimum is voor beide taalgroepen bepaald.
Nochtans, in § 7 van art. 21 wordt eveneens bepaald dat „ten laatste teen jaar na
1 september 1963, de betrekkingen die gelijk
aan of hoer zijn dan die van afdelingschef,
ingelijke mate bezet (moeten) worden door
ambtenaren van beide taalgroepen".
Dezepariteit in de ho ere functies moet dus
voor 1 september 1973 bereikt zijn.

Werkelijke
schoolbevolking

Kleuteronderwijs

6.107

Lager onderwijs

15.081

Lager, middelbaar,
technisch onderwijs

2.987

Potentiêle
schoolbevolking

11.104
tot 13.426
22.439
tot 27.204
5.616
tot 6.809

Bron : Rapport-Kint, Boekdeel II, pp. 256 sq

WAT LEREN DE CIJFERS ?
Op 30 september 1969 hadden de 19 gemeentebesturen 527personeelsleden met
eengraad gelijk aan of hoer dan die van
afdelingschef in dienst. Hieronder zijn er
122 nederlandstaligen, hetzij nauwelijks
23%. In sommige gemeenten is, 6 jaar na
de wet, de wanverhouding nog steeds bi'jzondergroot : Anderlecht : F 25 — N 7;
Elsene : F 42 — N 3; Etterbeek : F 17
N 3; Schaarbeek : F 31 ____ N 7; St.-Gillis :
F 18 — N 4; St.-Joost-ten-Node : F 15 —
N 3; St.-Pieters-Woluwe : F 8 — N 1; Vorst :
F 16 — N O.
De onwil van sommige gemeenten is frappant : alle benoemingen, bevorderingen of
aanwervingen sedert 1964 in Etterbeek, St.Agatha-Berchem en Vorst werden uitsluitend
aan franstaligen voorbehouden.
Alles laat voorzien dat de voorgeschreven
pariteit in 1973 niet zal bereikt zijn.
De cijfers betreffende de totale personeelsbezetting mogen niet misleiden. Er zijn 4.526
nederlandstalige ambtenaren tegenover
7.638 franstalige op een totaal van 12.164,
hetzij 37,2% nederlandstaligen en 62,8%
franstaligen. Uit een ontleding blijkt echter
dat van de 4.526 nederlandstalige personeelsleden er 2.263, hetzij juist de helft,
onder de rubriek werklieden voorkomen. In
de andere rubrieken komen de nederlandstali en slechts in de la ere niveaus enigermate aan bod.
Indien men de rubriek werklieden buiten beschouwing laat, dan wordt de totale ver.588)
houding : N 30%
(2.263/7en F 70%
(5.326/7.588).

Deze cijfers geven echter wellicht niet de
feitelijke toestand in de diensten weer.
Inderdaad, de taalrol van de beambte is
een zaak; het taalgebruik in zijn dienst is
er een andere. Wanneer zo opvallend en
stelselmatig de franstaligen de betrekkingen
van de hoogste niveaus innemen, kan geen
twijfel bestaan over het feitelijk taalgebruik
van de diensten.
Bijzonder symptomatisch voor de achteruitstelling van de nederlandse taal- en kultuurspreiding zijn de frappante cijfers van het
bibliotheekpersoneel : in de 19 gemeenten
van Brussel-Hoofdstad zijn er 16 nederlandstaftgen op 113 personeelsleden, hetzij
14%.
GEZONDHEIDSZORG
1. De klinieken in de agglomeratie Brussel
ziin hoofdzakelijk Oèntalig Frans, slechts
15% is tweetalig.
De ho ere plaatsen worden ingenomen door
franstaligen. Eóntalig Frans zijn vooral de
dokters (30 op 34) en de directie (26 op
34). Wanneer er nederlandstalig personeel
is, bekleedt het de la ere plaatsen.
Wat vooral treft is het onbegrip : men ziet
niet in dat het een absolute noodzaak is
de taal van depatiênten te begrijpen om
een „menselijke geneeskunde" te beoefenen (de tweetaligheid is iets dat wordt „opgelegd door de wet").
2. In de ziekenhuizen in de Commissie van
Openbare Onderstand bestaat een wanverhouding tussen het aantal nederlandssprekende patienten (45%) en het aantal
nederlandssprekendepersoneelsleden (25%)
terwijI bij de franssprekenden de verhouding andersom lit : 55% van de patienten
en 75% van het personeel.
3. In het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn
bestaat een overwicht aan franstaligen, wat
in schrille tegenstelling staat met de verhouding tussen Vlaamse geboorten (63%)
en Waalsegeboorten (37%).
BESLUIT
De overeenkomst die besloten ligt in de
taalwetten wordt zowel naar degeest als
naar de letter niet alleengenegeerd maar
bovendien bewustgesaboteerd, en dit in
de eersteplaats door de officidle gezagsdragers, met name de „heersende" burgemeesters engemeenteraden die ongestraft
de wet overtreden. Zelfs indien — door
een mirakel — in 1973 de verhouding N—F
te Brussel inderdaadgerealiseerd zou zijn,
dan zou ditgeen redle gelijkheid zijn, aangezien dit een gelijkheid zou zijn van een
franstalige direkteur-generaal tegenover een

arbeider.
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TAALTOESTANDEN TE BRUSSEL

Het is niet eenvoudig naast de Vlamingen,
ook de Nederlanders, zelfs de academisch
evormden , wegwijs te maken in de Vlaamse
g
Beweging en de taaltoestanden te Brussel.
Dit komt o.a. omdat zij vaak voorgelicht
g
worden door het officiele Belie
en ook
omdat de kaarten niet zo eenvoudig liggen.
Dit isgeen odium, want omgekeerd is het
ook zo dat vele Vlamingen weinig of niets
afweten van wat er zich op politiek, sociaaleconomisch en cultureelgebied afspeelt in
Nederland. De Nederlanders hebben een
bewonderenswaardige belangstelling voor de
derde wereld en de vrijheidsbewegingen die
daar werkzaam zijn, doch zij weten vaak
niet dat, wat er zich aan hun zuidergrens,
d.w.z. in Vlaanderen afspeelt een stria is
voor ontvoogding, voor zelfstandigheid, voor
meesterschap in eigen huis, kortom een
vrijheidsbeweging in de echte zin van het
woord.
lk heb reeds degelegenheid gehad in bepaalde Nederlandse kranten over de Vlaamse beweging te schrijven en ook een lezing
te houden voor academischgevormden. lk
heb toen — ik meen, niet zonder succes —
de belgische toestanden met de nodige aanpassingen, getransponeerd naar Nederland
en de Nederlanders zeif hun houding Iaten
bepalen. Op deze wijze groeide meteen de
belangstelling voor de Vlaamse Beweging.
lk zal ditprocedó ook thans gebruiken.
EERSTE HYPOTHESE (voor de inwoners
van boven de Moerdijk) :
Laten wij ons even indenken dat Nederland
een land is waar twee talen wordengesproken en dat de taalgrens gevormd wordt
door de Moerdijk en de grote rivieren.
Boven de Moerdijk wordt Nederlands gesproken en er onder Duits. De hoofdstad is
Den Haag. 60% van de bevolking is Nederlandssprekend, 40% Duitssprekend. De
staatsstructuur is zeer centralistisch d.w.z.
over ongeveer alles wordt in Den Haag
beslist. Deze hoofdstad, die oorspronkelijk
Nederlands was, is in de loop der jaren
verduitst. De wetgevende macht is er verduitst, de wetten worden enkel in het Duits
gestemd, de zetel van de regering is er gevestigd met een meerderheid van Duitssprekenden. De ministeriêle departementen
en semi-Rijksinstellingen maken enkel gebruik van het Duits. De hoeg
ambtenaren
zijn Duitssprekend en de chefs van ,de geenbare diensten, die in
i
decentraliseerde o p
het Noordengevestigd zijn werden aldaar
gedropt vanuit het Duitssprekend gedeelte
van Nederland. Het onderwijs van laag tot
hoog, met uitzondering van het lager onderwijs, wordt over gans Nederland slechts in
het Duits verstrekt en voor zover het lager
onderwijs in het Nederlands wordt verstrekt,
geschiedt dit door Nederlanders die hun opleiding in Duitse kweekscholen hebben gekregen. Het onderwijs zal dus op een laag
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peil staan. De leerlingen worden verplicht
Duits te spreken en als ze er op betrapt
worden dit niet te doen, dan worden ze
gestraft. In het leer krijgen de soldaten
hun opleiding en bevelen in het Duits, de
officieren spreken Duits en de Nederlandse
soldaten die er tijdens de oorlog op staan
in het Nederlands hun bevelen te krijgen,
worden voor de krijgsraden gesleurd en naar
strafkampen gezonden. In het gerecht wordt
slechts in het Duits rechtgesproken, de
rechters zijn Duitssprekend en verstaan de
Nederlandssprekenden niet die voor hen
verschijnen. Het bedrijfsleven situeert zich
haast uitsluitend in het Duitssprekend gedeelte en voor zover het in het Noorden
gevestigd is, is het in handen van Duitssprekenden. In het Noorden dat grotendeels
agrarisch is, ontstaat derhalve een grote
structurele werkloosheid en tienduizenden
gezinnen moeten uitwijken naar het Duitssprekende Zuiden om er in de zware industrie werkgelegenheid te vinden. Voor
hengeldt de wet van de aanpassing. Zij
zijn verplicht, zo goed en zo kwaad als het
gaat, overal Duits te spreken in openbare
dienst, gerecht, leer, bedrijf, school, winkel,
kerk, enz...
Door de centraliserende strekking van de
Staat wordt de hoofdstad Den Haag steeds
g
roter. De tertiaire sector heeft hier een
grote bedrijvigheid en de bedrijven van het
ganse land hebben er hun sociale zetels.
In deze sector is alles vanzelfsprekend
Duits. Er is eengrote inwijking van Duitssprekenden, die zich stilaan vestigen in Rijswijk, Voorschoten, Voorburg, Wassenaar,
zelfs Delft enz... Deze heren moeten zich
niet aanpassen, zoals de van het Noorden
naar het Zuiden uitgeweken arbeiders. Integendeel, in de openbare diensten, kerk,
scholen, enz... eisen zij faciliteiten en gezien het Duits de taal is van de machthebbers en de economisch sterken worden
hun eisen ingewilligd. Deze sociaal-economische druk heeft totgevolg dat de Nederlandssprekende Rijswijkenaars enz. weldra
vreemden worden in eigen streek. Hun
scholen verdwijnen. De status van de heren
vereist immers dat ook de ingezetenen Duits
gaan leren om diezelfde heren te kunnen
dienen. Zienderogen verdwijnt het Nederlands uit Den Haag en moet de plaats
ruimen voor het Duits. Dit is de olievlek
die steeds maar uitbreiding neemt en andere
gemeenten overspoelt.
TWEEDE HYPOTHESE (voor de inwoners
van beneden de Moerdijk)
Hier hoeft men slechts de eerste hypothese
om te keren. Het Zuiden is Nederlandssprekend met een bevolking van 60% teen
40 % . De hoofdstad is Den Bosch en niet
Den Haag, doch zij is Duitssprekend. Onderwijs, administratie, gerecht, bedrijfsleven
zijn Duitstalig. Het bedrijfsleven is gevestigd

in het Noorden, er is een uitwijking van
arbeiders van het Zuiden naar het Noorden
omwille van de structurele werkloosheid.
Er is een inwijking van economisch sterken
en statuszoekenden van het Noorden naar
de hoofdstad, Den Bosch, die steeds maar
groter wordt en uitdeint rondom de omringende dorpen, doch met als leuze „Wie
hier is of komt, moet zich aan ons aanp
assen". Kortom, wanneer men, wat in de
eerste hypothese werd gezegd, omkeert,
heeft men een juist beeld van de toestanden.
De eerste conclusie van de Nederlandse
lezer zal allicht zijn dat deze toestanden
wraakroepend zijn en dat hieraan dringend
iets moetgedaan worden. Hi' zal onmiddellijk opmerken dat hier geen louter taalp
robleem aan de orde is, maar vooral een
sociaalprobleem. Er zal zich dan ook een
contestatiebeweging vormen die tot doel
heeft :
— de beide taalgebieden evenals het hoofdstedelijk ebied of te bakenen,
— degelijke behandeling te bekomen van
deze taalgebieden op het stuk van het
onderwijs, leer, gerecht en bedrijfsleven met een billijke verdeling van kredieten, ambten, enz. volgens demografische normen,
— van de hoofdstad een tweetalige hoofdstad te maken waar de beidegemeenschappen op gelijke wijze behandeld
worden, dezelfde rechten hebben en
dezelfdeplichten.
Welnu, wanneer ik van de lezer nog een
inspanning ma vragen om de beide werkhypothesen te willen transponeren naar
Belgie in deze zin dat het Vlaamse taalgebied datgene is dat er het meest belabberd uitkomt, dan kent hi' ook de toestand van de Vlamingen in Belie. Hi' moet
enkel Duitssprekend veranderen door Franssprekend om meteen de motivering van de
Vlaamse beweging te kennen. Vanzelfsprekend zijn de door mij geschetste toestanden die van 1830 en zijn er ondertussen
verbeteringen aangebracht, doch het heeft
uiteindelijk tot in 1932 geduurd eer men
de eerste behoorlijke taalwetten heeft afgedwongen, die dan nog niet toegepast
worden. In 1963 kwamen ergedeeltelijk
nieuwe taalwetten, doch ook di'e worden
niet toegepast. lk heb hierboven in mijn
werkhypothese veel aandacht besteed aan
de hoofdstad, omdat mij gevraagd werd de
taaltoestanden in Brussel te schetsen. Dit
ma g niet te technisch zijn omdat ik mij ook
richt tot een Nederlandspubliek dat uiteraard niet vertrouwd is met de Vlaamseproblematiek. Vandaar ook mijn werkhypothese,
waarin ik hetprobleem van de hoofdstad in
hetperspectief van de ganse Vlaamse problematiek hebgesteld.

In eenplurinationale staat, zoals Belie, ma
men er van uit aan dat de volkgemeenschappen die deze Staat samenstellen en
de enkelingen die er deel van uitmaken
zichzelf kunnen zijn in de hoofdstad. In
Belgie heeft het 140 jaar geduurd eer men
diegemeenschappen heeft erkend en een
structuur heeft willengeven. Dit is een
van degoede principiele verklaringen die
te vinden zijn in de huidige teksten van de
grondwetsherziening die op het getouw
staat. Ook tracht men voor de Vlamingen
te Brussel het kader te scheppen zowel voor
hun individuele als voor de ontplooiing als
gemeenschap. Jammer genoeg kan men
niet roemen op de praktische uitwerking,
doch dit is een zaak die hier niet aan de
orde is. Wanneer men de taaltoestanden in
Brussel onderzoekt ma g men niet vergeten
dat aldaar niet alleen eengroot deel van
de tertiaire sector en de sociale zetels van
de bedrijven gevestigd zijn, maar ook de
centrale administratie en de enorme administratie van de nog middeleeuwse feodale
19gemeenten (met evenveel burgemeesters
engemeenteraden) die samen de Brusselse
agglomeratie of Hoofdstad-Brussel vormen.
g
Het eerste n.l. de tertiaire sector lit
niet
binnen het bestek van deze bijdrage, doch
het hoeft nietgezegd dat in Brussel de
quasi totale financiele machten in Franstalige handen zijn. Dank zij hun meertaligheid — die als een dienstbaarheid van de
knechtgebruikt wordt, mogen de Vlamingen
op het lager vlak de contacten met het
publiek -tot stand brengen, en als zij hoger
willen klimmen moeten zij meestal eerst,
onder de sociaal-economische druk van de
top en van de beheerraden, iedere Vlaamse
refleks afleggen. Vaak worden die Vlamin en nog gebruikt om in het Vlaamse
land de Vlaamse spaargelden te helpen afromen, die via de Brusselse bankklui'zen
moeten dienen om te investeren in Brussel
en Walloniê.
TOESTANDEN IN DE ADMINISTRATIE
VAN DE 19 GEMEENTEN VAN BRUSSELHOOFDSTAD
Wanneer men bedenkt dat volgens de officiele talentelling van 1846 nog 76% van de
Brusselse bevolking Nederlandstalig was
en wanneer dit thans volgens het traditionele
Belgiê (de werkelijkheid is gelukkig anders),
nog op am er 20% geschat wordt, dan kan
men zich een idee vormen van de enorme
sociale druk die de Vlamingen hebben
moeten onder aan.
Er dientgezegd te worden dat de taaiwet
van 1963 inzake de Brusselsegemeentelijke
administraties niet siecht is en een veralgemeende tweetaligheid van de ambtenaren vooropstelt, in tegenstelling met de
vroegere taaiwet die aan de gemeentebesturen toeiiet de taal voor hun binnen-

diensten te kiezen. Het civisme van deze
gemeentebesturen tegenover de Vlamingen
had totgevolg dat zij alien het Frans kozen,
met uitzondering van Evere dat een tweetalig
regime koos.
De taaiwet van 1963 schrijft eveneens voor
dat vanaf 1 september 1973 vanaf de graad
van afdeli'ngschef en hoer (1 : van de
onderstaande tabel) er een 50-50 verhouding
moet bestaan inzakepersoneelsbezetting.
De hierbijgevoegde tabel over de taalverhoudingen in de gemeentelijke administraties
toont evenwel aan dat we, drie jaar voor
de vervaldatum nog ver van die wettelijke
50-50 verhouding verwijderd zijn en er
i'ntegendeel op achteruit zijn gegaan. Dit
kan ook niet anders, want de burgemeesters
en wethouders zijn voor 95% Franstaligen.
Van daargaat de macht uit, evenals van de
top van de gemeentelijke administraties. En
hier komen de Vlamingen niet aan bod,
omdat de machthebbers hun eed vanetrouwheid aan de Koning en de wetten van
het Belgische yolk niet gestand doen en er
zelfs een erezaak van maken de „dwangwetten" zoals zij de taaiwet noemen, niet
na te leven.
lk zou nog tabellen kunnen geven van de
Brusselsepolitie en van de administratie
van de Commissies van de Openbare
Onderstand (in Nederland : de bijstandwet),
doch deze zijn nog slechter dan die van de
g
emeentelijke administraties.

Niettemin vraagt de tabel die de lezer hierna vindt enige toelichting :
1) - I : hiermee wordt bedoeld de ambtenaren van niveau I d.w.z. de universitairen engelijkgestelden.
- II: dit zijn de ambtenaren van niveau II
d.w.z. de afgestudeerden van het
middelbaar onderwijs.
- III: dit zijn de ambtenaren van niveau III
d.w.z. diegenen die MULO hebben
g
edaan.
- IV: dit zijn de beambten van niveau IV
d.w.z. diegenen die enkel L.O. hebbengevolgd en de ongeschoolde
arbeiders.
2) Bijna overal is er achteruitgang voor de
Vlamingen. Zij zijn het best vertegenwoordigd in niveau IV. De lezer ma
zich by . niet laten afschrikken door
enkele voor de Vlamingen minder slechte
resultaten n.l. te Evere, Ganshoren en
St.-Agatha-Berchem, Dit waren voor1954
uitsluitend Vlaamsegemeenten, met uitsluitend Vlaamse ambtenaren. In 15 jaar
zijn die gemeentebesturen er toe gekomen voor de Franstaligen bijna de
numeriekegelijkheid tot stand te
brengen, terwijl in de andere gemeenten
die door dezeifde wettengebonden zijn,
de Vlamingen nog zijn achteruitgegaan
m.a.w. in de vroegere Vlaamse ge-
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„VERWURGING"
Op 25 juni 1970 werd te Brussel door franstalige Brusselaars een protestbetoging georganiseerd teen de beperking van Brussel
tot de 19gemeenten. Hoewel het geheel
duidelijk teen de „Vlaamse imperialisten"
wasgeorchestreerd — tijdens de optocht
werd spottend het lied „Les Flamandes" van
Jacques Brel door een micro-wagen geproduceerd — waren ook enkele nederlandsg
talie
affiches aangebracht. Over deze
affiches schreef „De Standaard" : Een
Nederlander, die niet op de hoogte is van
de Belgische toestanden, zou bij het lezen
van de namen der komiteeleden kunnen
menen dat de oproep uitgaat van voibloed
Dietsers. Hun naam moet de heren Van
Rijn, De Groeve, De Muter en Peeters wel
erg dwars zitten, ook al zullen ze hem wel
met „un accent belge" uitspreken...
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Toestand vOOr 1-9-1963
Frans
Ned.
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Toestand nu
Frans
Ned.

ANDERLECHT

1
II
III
IV

77
78
129
277

16
24
32
389

I
II
III
IV

77
86
144
328

17
26
42
459

BRUSSEL

I
II
III
IV

114
122
220
471

14
46
43
401

I
II
III
IV

115
160
340
553

15
73
75
455

ELSENE

I
II
III
IV

76
92
94
322

4
9
6
124

I
li
III
IV

78
116
115
359

4
13
8
138

ETTERBEEK

I
II
III
IV

29
28
20
8

2
6
1
1

I
II
III
IV

29
35
26
11

2
8
3
2

EVERE

I
II
III
IV

6
14
6
14

6
13
21
41

I
II
III
IV

6
14
9
20

6
13
12
47

GANSHOREN

I
II
III
IV

3
9
4
5

4
7
1
26

I
II
III
IV

3
9
7
6

5
8
2
35

JETTE

I
II
III
IV

22
22
25
36

5
19
12
111

I
II
III
IV

22
25
29
40

5
25
13
137

KOEKELBERG

I
II
III
IV

6
9
2
11

2
4
0
3

I
II
III
IV

6
16
4
14

2
7
1
6

OUDERGEM

I
II
III
IV

9
19
6
32

1
6
2
45

I
II
III
IV

10
21
13
41

1
7
5
48

SCHAARBEEK

I
II
III
IV

60
201
38
458

15
36
5
237

I
II
III
IV

60
214
63
489

15
41
14
268

ST.-AGATHA-BERCHEM

I
II
III
IV

5
4
2
7

4
9
4
31

I
II
III
IV

5
4
2
7

4
9
4
34

ST.-GILLIS

I
II
III
IV

38
52
63
154

1
17
9
64

I
II
III
IV

39
58
78
181

1
18
10
80

ST.-JANS-MOLENBEEK

I
II
III
IV

28
33
39
9

6
2
5
1

I
II
III
IV

28
38
40
10

6
7
7
2

ST.-JOOST-TEN-NODE

I
II
III
IV

19
31
13
55

2
4
2
23

I
II
III
IV

20
38
14
56

2
6
2
23

ST.-LAMBRECHTS-WOLUWE

1
II
III
IV

12
18
11
24

14
15
10
54

1
II
III
IV

12
25
15
40

14
19
12
67

ST.-PIETERS-WOLUWE

1
II
III
IV

72
13
11
0

2
5
3
2

I
II
III
IV

7
17
13
0

2
16
5
3

UKKEL

1
II
III
IV

27
45
49
98

8
16
9
86

1
II
III
IV

27
53
66
108

8
19
9
96

VORST

1
II
III
IV

31
53
29
141

1
6
9
82

I
II
III
IV

33
69
43
180

1
7
12
104

WATERMAAL-BOSVOORDE

I
II
III
IV

5
15
19
46

1
4
2
45

I
II
III
IV

5
16
23
54

1
4
4
57

meenten moet de wet dringend toegepast worden, in de andere gemeenten
moet zegesaboteerd worden.
Nu zou ik ook nog kunnen praten over de
pesterijen die de Vlamingen te beurt vallen
te Brussel wanneer zij zich aan de loketten
aanbieden, wanneer zij ambtelijke stukken
ontvangen, enz..., doch dan wordt het een
grieventrommel. In zijn boek „Leer mij ze
kennen... de Vlamingen" uitgegeven bij
Sythoff, Leiden in 1969, schrijft Karel Jonckheere in dit verband : „Nu, na 32 jaar
Brussel, met de ontelbareplagerijen en beledigingen, de dagelijkse ergernis en kwaadbloed-zetterij, het onbegrip en de hypocrisie,
ben ik flamingant van top tot teen, onvoorwaardelijk". Men moet inderdaad de Iucht
en de sfeer te Brussel ingeademd hebben
om tot dit besluit te komen. Wat voor Karel
Jonckheere vroeger onwaarschijnlijk was, is
een werkelijkheid waarvan ik mijn Nederlandse lezers moet overtuigen. Dit is voorwaar nietgemakkelijk. Vandaar mijn vergelijking in het begin van deze bijdrage.
lk hoop van harte in mijn opzet te slagen.
DE CENTRALE ADMINISTRATIE
De centrale administratie omvat niet alleen
de ministeriele departementen doch ook de
tientallen semi-Rijksinstellingen, allemaal
g
evestigd te Brussel. Normaal zou men

mogen verwachten dat zij zowel intern als
extern tweetalig zijn. Dit ware te eenvoudig.
De taalwet van 31 juli 1921 schreef voor
dat alle ambtenaren een elementaire kennis
van de tweede Iandstaal moesten hebben.
Dit was een zware slag voor de Franstaligen die altijd het heft in handen hadden
en dit niet wilden loslaten. Zij vreesden
dat zij zouden beroofd worden van hun
macht en dus weigerden zij de wet toe te
passen. Bij de bespreking van de taalwet
van 1932 werd zonder blikken of blozen
vastgesteld dat de wet van 1921 een dole
letter wasgebleven. Dus moest men er wat
anders op vinden. Het beginsel van de centrale administratie zou voortaan zijn : „De
eentaligheid van de ambtenaren en de
tweetaligheid van de diensten". Dit is natuurictie
lijk
eenen
f onuitvoerbaar. Hoe kan
immers een eentalige ambtenaar nota's,
studies en documenten lezen die hij niet
begrijpt, tenzij na vertaling ? Hoe kan een
eentalige ambtenaar een ander ambtenaar
begrijpen wanneer hij diens taal niet
spreekt ? Daarop hebben de Franstaligen
gerekend en de meertalige Vlamingen, wilden zij opklimmen in de hierarchie, moesten
zich aan de Franstaligen aanpassen. Zo
komt het dat het mondelinge taalgebruik,
dat het voornaamste is, meestal in het
Fransplaats heeft en niet volgens het democratisch be inset dat de meerdere de taal
van de mindere spreekt. Het Frans is ook
meestal het taalgebruik in vergaderingen en
commissies. De beginselvaste Vlaming, die

De kongreskolom, gedacht als symbool van de
Belgische onafhankelijkheid, in veel gevallen gebruikt en misbruikt als symbool van een opgeschroefd Brussels-Belgisch patriottisme.
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uit culturele waardigheid waagt het wettelijk
be inset van de eentaligheid van de ambtenaar overal toe tepassen, wordt al vlug
een extremist in de ogen van de Franstali e, omdat hij een wieltje is dat het ganse
raderwerk doet knarsen. Daarom ma g gerust
gezegd worden dat de Belgische centrale
administratie een Franstalige administratie
is met faciliteiten voor de Vlamingen.
Nu het onderwijs in Vlaanderen van laag
tot hoog vernederlandst is, eisen de Vlamin en dat dit Nederlands diploma gevaloriseerd wordt. Deze valorisering heeft geen
plaats wanneer hij het Nederlands niet volwaardig kan gebruiken en wanneer het
Nederlandsgeen bestuurstaal kan worden.
Doch de administratie is er ook voor de
geadministreerde, die wanneer hij Vlaming
is overal in zijn teal tot op de hoogste trap
moet kunnen bediend worden. Indien dit
allemaal niet hetgeval is, pleegt men onrecht tegenover de Vlamingen. En dat dit
niet hetgeval is, werd hierboven reeds
voldoende uiteengezet.
Daarom willen de Vlamingen, buiten een
ruime decentralisering der diensten naar de
twee taalgebieden, de splitsing van de centrale administratie in homogene diensten.
Zij wuiven het argument we dat dit een
verdubbeling van het aantal ambtenaren tot
gevolg zou hebben. Dit is een drogreden,
omdat de splitsing de wrijvingspunten zal
wegnemen met als gevolg een meer rationele inrichting. Bovendien moet deze splitsing met een herverdeling van bevoegdhedengepaard gaan, zonder dat een groter
aantal rijksambtenaren moet benoemd
worden.
Zeker, de taalverhoudingen zijn er doorgaans beter dan in de Brusselse gemeentebesturen. Wij hebben momenteel 48 tot 49%
der hoe functies, met een bevolking van
60%. Wij gaan er jaarlijks met 0,5% op
vooruit. Met dat tempo behalen wij, doch
steeds mits een verwoede loopgrachtenoorlog, tussen 1985 en 1990, dat waarop wij recht hebben in cijfers, doch niet
in macht. Wij spreken dan nog niet van de
wraakroepende toestanden in de instellingen
als Sabena, waar de Vlamingen in de hoge
kaders slechts voor 12% vertegenwoordigd
zijn. De taalwet van 1963 bepaalde dat een
uitvoeringsbesluit het taalstatuut van de
Sabena moest vaststellen voor 1 september
1964. We schrijven nu reeds 1 september
1970 en er is nog steeds niets gebeurd.
Ook moesten koninklijke besluiten de uit-

wet van 1963 nog steeds niet integraal van
toepassing is en dat het nog jaren zal
duren. Tenzij vroeger zal blijken dat die taalwet in vele van haar bepalingen onuitvoerbaar zal blijken te zij,
n zoals ik steeds
heb beweerd. Op dat ogenblik zal men naar
meer radicale en meer billijke oplossingen
moetengrijpen. lk hoop voor het land dat
het dan niet te laat zal zijn. Het zal in elk
geval aan waarschuwingen niet ontbroken
hebben.
R. VANDEZANDE

voering van de taalwet van 1963 voor

1 september 1964 regelen voor de centrale
administratie. Ditgeschiedde op 1 november
1966, doch deze besluiten voorzien tealkaders die de structuur moeten vormen voor
de bevorderingen tussen Nederlandstaligen
en Franstaligen. Jammer genoeg bestaan
deze taalkaders (en dan zijn het nog slechte)
in slechts twee departementen. Daarom
overdrijf ik niet, wanneer ik zeg dat de teal-
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Dr. Jur. R. Vandezande is inspekteur-generaal bij
het Ministerie van Volksgezondheid. Als Algemeen
Voorzitter (1961-1968) van het Verbond van Vlaams
Overheidspersoneel is hij uitstekend vertrouwd met
de taaltoestanden en de taalwetgeving te Brussel.
Dr. R. Vandezande schreef een werk over de Raad
van State, met voorwoord van Prof. Dr. G. Eyskens.
In samenwerking met Dr. M. Van Haegendoren,
schreef hij „Vlaanderen, eisende partij".

FRONTLIJN: NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS

„Wat de Vlaamse Beweging door de vernederlandsing van het onderwijs in Vlaanderen bereikt heeft is het kostbaarste van
al". Deze woorden sprak Mr. Henri Fa at,
huidig minister voor Buitenlandse Handel ti'
dens de voordracht die hi'j hield voor de
Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen op 24 april 1964.
Wij kunnen die woorden in de toekomst
projekteren in verband met het Nederlandstali g onderwijs in Brussel-hoofdstad.
Van de degelijke en noodzakelijke uitbouw
van de Nederlandse scholen in de 19gemeenten van de Brusselse agglomeratie
hangt het voortbestaan van de Vlaamse gemeenschap of niet alleen binnen de grenzen
van die hoofdstedelijke agglomeratie, maar
zelfs ver daarbuiten.
Wanneer wij het probleem van het Nederlands onderwijs in Brussel van dichtbij willen
bekijken, is het nodig eerst en vooral een
zo duidelijk mogelijk beeld op te hangen
van de toestand zoals die nu is. Hoeveel
scholen zijn er ? Welke vormen van onderwijs kennen wij in Brussel ? Hoeveel leeresteld
met
de
linen
g
zijn
er ? Hoe is het
g
akkomodatie ? en zo meer.

Wanneer wij de bevolking van de Kleuterscholen en de La ere scholen van 1963 tot
nu even overlopen stellen wij vast dat het
aantal kleuters blijft schommelen rond 6.100
en het aantal schoolplichtigen in het Lager
onderwijs rond 15.000.
Prof. G. Kint in zijn rapport omtrent het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel-hoofdstad in het jaar 1966 stelt dat er ongeveer
5 a 7000 Vlaamse kleuters in de Franstalige
scholen moeten zijn ingeschreven.
Tijdens de jaren 67 en 68 kwamen zich
56.198 landgenoten in Brussel-hoofdstad
vestigen, waaronder 28.988 Vlamingen tegenover 27.210 Walen. De Vlaamse inwijking in de Brusselse agglomeratie blijkt dus
nog steeds groter dan de Waalse. De potentiele bevolking van de Vlaamse kleuterscholen blijft dus nog altijd schommelen
rond de 12.000 en deze van de la ere scholen rond de 25.000.
Dat maakt dat er nu nog altijd ongeveer
6000 kleuters en 10.000 schoolplichtige kinderen in een verkeerd taalstelsel les volgen
en derhalve voor de Vlaamsegemeenschap
verlorengaan.
Middelbaar Onderwijs :

HUIDIGE TOESTAND

In degemeenten Elsene, Evere, St. Joostten-Node, St. Lambrechts-Woluwe, Vorst en
Watermaal-Bosvoorde bestaatgeen middelbaar onderwijs voor de Vlamingen. Derhalve
zijn de kinderen van minstens 50.000 Vlamin en verplicht middelbare studies te doen
buiten hungemeente en moeten zij zich in
velegevallen rote verplaatsingen getroosten. Daarbij komt nog dat de Vlaamse kinderen uit de meeste randgemeenten van
Brussel voor Middelbaar onderwijs eveneens
op Brussel-hoofdstad aangewezen zijn.
Normaal Onderwijs :
Lager normaal onderwijs en middelbaar normaal onderwijs vinden wij in 5 instellingen
in Brussel en 1 instelling in St. PietersWoluwe. In Anderlecht is er een kleuternormaalschool, in Elsene is er Normaal onderwijs in lichamelijke opvoeding en in St. JansMolenbeek is er mogelijkheid normaal onderwijs te volgen in handel en in snit en
naad. Ook voor het Normaal onderwijs zijn
de randgemeenten op Brussel aangewezen.
Technisch onderwijs en Beroepsonderwijs :
Wat het hoer technisch onderwijs betreft
beschikken wij over 21 inrichtingen waar de
Vlamingen am er 12 verschillende opleidingen kunnen volgen met hier en daar enkele

Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs :

In 13 van de 19gemeenten treffen wij in
totaal 41 Middelbare scholen aan.

Over de 19gemeenten verspreid vinden wij
op 1-9-1970, 193 „kleutereenheden". Ongeveer de 2/3 daarvan zijn „kleuterafdelingen"
bij La ere scholen, hetzij in het zelfde gebouw, hetzij als alleenstaande wijkeenheid
opgericht.
Dit totaal omvat vanzelfsprekend de gemeentelijke inrichtingen, de Rijksinrichtingen
en de Vrije inrichtingen. Dat de Brusselse
gemeenten hier in de eerste lasts grotelijks
aan hunplicht tegenover een gedeelte van
hun ingezetenen te kort kwamen staat onomstootbaat vast als wij zien dat er van die
193 kleutertuinen slechts 61 door diegemeenten werden ingericht (of van de „tweetali e" inrichtingen werden afgesplitst in evole
de taalwet van 1963).
g
Degemeenten Elsene, Etterbeek, Ganshoren,
Oudergem, St. Gillis, Ukkel en WatermaalBosvoorde vonden het niet nodig ook maar
een kleutertuin voor de Vlaamse kinderen
open te stellen en daardoor negeren zij het
bestaan van minstens 75.000 Vlamingen.
De totale bevolking van die kleutertuinen
gedurende het schooljaar 1969-70 bedroeg
6085. (Verder komen wij op die cijfers terug.)
Wat de La ere scholen betreft kunnen de
Vlaamse kinderen terecht in 189 inrichtingen
(hoofdscholen en wijkscholen).
Ook hier zijn het dezelfde gemeenten welke
voor de Vlaamse kinderengeen Lager Onebben
willen inrichten.
derwijs
h
Het aantal leerlingen in die La ere scholen
gedurende het schooljaar 1969-70, bedroeg
14.993.

Door een gebrek aan voorschoolse instellingen of door de gebrekkige toestand van de bestaande
instellingen, volgen volgens een recent rapport minstens 6.000 kleuters en 10.000 schoolplichtige
kinderen les in een verkeerd taalstelsel en gaan aldus voor de nederlandse gemeenschap verloren.
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aanverwante specialiteiten of finaliteiten.
Ongeveer de % van de 21 inrichtingen verstrekken ook een sekundair technische opleiding en een 15 tal andere verschaffen
alleen technisch onderwijs van de sekundairegraad. Deze laatste inrichtingen zijn
uiterst beperkt qua variaties en mogelijkheden. In de meeste van de zopas genoemde
gemeenten, en in veel gevallen verbonden
aan de inrichtingen voor sekundair technisch
onderwijs treffen wij afdelingen of scholen
aan voor Beroepsonderwijs, in totaal 25.
Wanneer wij nu weten dat ook in die tak
van het onderwijs de Vlamingen uit de randgemeenten op Brussel-hoofdstad aangewezen zijn, kunnen wij ons met reden afvragen waar onze 'one Vlamingen terecht
kunnen om een hele reeks beroepen aan
te leren of waar zij de kans krijgen zich in
een of andere technische opleiding te bekwamen.
Waar degamma van technische specialiteiten in onze tijd zo groot is en voortdurend nog aangroeit, is het aanbod van mogelijkheden tot een volwaardige opleiding in
Brussel-hoofdstad bedroevend klein.
Volledigheidshalve kunnen wij er aan toevoegen dat ongeveer de 2/3 van die inrichtin en avondleergangen en onderwijs met
beperkt leer Ian verzorgen.

Buitengewoon Onderwijs :
Ettelijke Vlaamse kinderen zitten bij gebrek
aan aangepaste inrichtingen in Franstalige
scholen voor Buitengewoon onderwijs.
Kunstonderwijs :
In de Hoofdstedelijke agglomeratie beschikken wij over 2 volwaardige inrichtingen. In
Brussel zeif het KoninklIjk Muziekkonservatorium dat sands zijn afsplitsing en volledig
nederlandstalige uitbouw een ongehoord
gSt.
sukses kent en in Schaarbeek het Hoer
Lukasinstituut voor bouwkunst en toegepaste
kunsten.
Daarnaast zijn er een 5 tal gemeentelijke
akademies waar avondonderwijs wordt verstrekt.
Nadat de meeste Brusselsegemeenten niet
hadden gereageerd op de vraag van Prof.
Van Mechelen, minister van Nederlandse
Kultuur om nederlandstalig kunstonderwijs
in te richten, is de minister zeif overgegaan
tot het oprichten van Rijksakademies voor
muziek, dans en toneel en van Rijksscholen
voor beeldende kunsten.
Al deze scholen kennen een nooit verhoopte
toeloop van leerlingen. Gedurende het voorbije schooljaar waren er in de vijf toen reeds
funktionerende inrichtingen 1869 leerlingen
ingeschreven, dat is een gemiddelte van 375
er school.
p
Ho er onderwijs :

ne
Zo zien er in 970 nogsom
mige derlandstalige
voorschoolse instellingen te Brussel uit. Veel kommentaar hoeft daarbij niet gegeven te worden.
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Op het stuk van Hoger onderwijs zijn er in
Brussel-Hoofdstad 5 inachtingen. In Brussel : de Vrije Universiteit Brussel, de Universitaire Fakulteiten St. Aloisius en de Handelshogeschool St. Aloisius. In Elsene is er
het Ha er Instituut voor bestuurs- en handelswetenschappen en in Schaarbeek de
Vlaamse Ekonomische Hogeschool.
Deze laatste is nu haar derde jaar ingegaan en heeft dus haar eerste diploma's
uitgereikt (kandidaturen). Het aantal studente was van bij het begin root en het
groeit voortdurend aan.
De Universitaire Fakulteiten St. Aloisius zijn
zeer go gestart en ook hier is het aantal
studenten onverhoopt hoog.
Het zelfde verschijnsel treedt met nog meer
kracht en betekenis naar voor in de Vrije
Universiteit Brussel. Nu zij als volkomen
zelfstandige universiteit met eigen rechtspersoonlijkheid is gevestigd en beschikt over
een volledige gamma van fakulteiten, instituten en scholen, trekt zij een massa Vlaamse studenten aan.
Nu eerst kan men met zekerheid vaststellen
hoe groot het onrecht is geweest de Vlaamse jeugd aangedaan door haar een zelfstandige Vlaamse Universiteit in Brussel te
onthouden.
In een jaar tijd heeft de Vrije Universiteit

Brussel haar studentenaantal opgedreven
van 1500 tot 2500(akademiejaar 1969-1970)
en diegroei gaat verder.
Onze inrichtingen bewijzen dat het Hoer
onderwijs in Brussel eigenlijk pas aan het
begin staat van zijn mogelijkheden tot bloei.
ENKELE BESCHOUWINGEN
Dit vrij lange overzicht was ons inziens nodig om een min of meer kiare kijk te hebben
op de toestand.
Wat komt hieruit duidelijk naar voor ?
In de eersteplaats de bloei en het sukses
van het Hoer onderwijs en het Kunstonderwijs. Waar er degelijke inrichtingen en mogelijkheden zijn, zijn er studenten.
Ten tweede stellen wij vast dat het Technisch onderwijs en het Beroepsonderwijs
nog lang niet voorziet in de potentiele behoeften. De bestaande inrichtingen en vooral de diversiteit der mogelijkheden tot opleiding zijn absoluut onvoldoende met het
gevolg dat nog te veel jonge Vlamingen
verplicht zijn te kiezen tussen een te klein
aantal specialisaties of gedoemd zijn hand!anger te worden.
In het Middelbaar en Normaal onderwijs is
de toestand wel beter maar de spreiding der
inrichtingen is niet altijd gelukkig. Ook hier
stellen wij vast dat waar degelijke en moderne instellingen gebouwd zijn en op een
verantwoorde wijze uitgerust, het sukses
verzekerd is. Twee voorbeelden maar :
Het Koninklijk Atheneum te Ukkel en het
Ruusbroeccollege te Laken.
Aan de basis
Degrote moeilijkheid is en blijft het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. En dat
onderwijs is precies van het allergrootste
belang omdat het de basis vormt van al de
rest.
Laten wij even de cijfers hernemen welke wij
bij het begin hebben aangehaald : Kleuteronderwijs :
1969-70 : 6085
tegenover :
1965-66 : 6013
Vol ens Prof. Kint is er in 1966 in de Vlaamse scholen een tekort van 6000 kleuters. Dit
tekort is blijkbaar nog niet verminderd. Wij
zijn er dus niet op vooruitgegaan. Wij zijn
er alleengeslaagd het verlies te doen ophouden. Wanneer wij die cijfers in procenten
omzetten zien wij dat er tijdens het jaar
1969-70 in de Vlaamse kleutertuinen 14,50 %
van de totale Brusselse kleuterbevolking is
ingeschreven.
In 1963, het jaar van de laatste taalwet bedroeg dat percentage 17,21. Dat maakt dus
een verlies van 2,71 %.
In het lager onderwijs liggen die procenten
g :
als volt
1963-64: 17 0/0
1969-70. 15 °/0
Ook hier een verlies van 2 %.

Op dit ogenblik leven er in Brussel-hoofdstad 162.000 vreemdelingen dat maakt dus
15 % uit van de totale bevolking (1.073.000)
In het kleuteronderwijs en in de la ere
scholen zitten 23 % vreemde kinderen. Bijna al die vreemdelingen zitten in Franstalie klassen. (soms tot 80 %).
Daarnaast beweren de franstaligen uit de
randgemeenten dat zij 7 % van de kinderen
leveren in het kleuteronderwijs en in de lag
ere scholen van Brussel-hoofdstad.
Laten wij nu even eenvoudig rekenen.
23 % vreemdelingen
7 % randgemeenten
30 °/0 niet autochtonen
100 — 30 = 70 % franstalige Brusselaars.
Die fameuze 15 % Vlaamse kinderen i'n
Kleuter- en Lager onderwijs moet dan in
feitegeplaatst worden tegenover 70 en dan
bekomt men als juiste verhouding 21,4%
Vlaamse kinderen.
Met ditpercentage bereiken wij het gemiddelde van 1939.
Waar het absolute cijfer voor kleuter- en
lager onderwijs de laatste 6 jaar blijft
schommelen rond resp. 6.100 en 15.000
en het juiste percentage 21,4 °/0 bedraagt wil
dat ze en dat er eigenlijk merkelijk meer
Vlamingen in Brussel wonen dan de meeste
ramingen ons leren en zijn wij geneigd de
raming van Prof. Kint (30 °/0 ) tot 35 a 40 °A,
op te voeren.
Die vaststelling kan ons alleen maar doen
besluiten dat er op het stuk van kleuter- en
Lager onderwijs nog heelwat moet gebeuren. Dat er heelwat kleuterklassen en klassen Lager onderwijs moeten bijkomen, werd
reeds door Prof. Kint vastgesteld en dat
aantal loot
in de honderden.
p
De wet van 10 juli 1963 art 21 voorziet in
het oprichten van 10 taalwetscholen per
jaar. Op dit ogenblik zijn er 30 geopend.
Die taalstichtingen hebben niet altijd gegeven wat er van verwacht werd en in weerwil van het felt dat het aantal scholen en
klassen isgestegen, is het aantal leerlingen konstant gebleven. Er ens moeten fouten be aan zijn of moeten andere elementen
een belangrijke rol hebben gespeeld.
Een van die elementen is ongetwijfeld de
toestand dergebouwen waarin de Vlaamse
scholengehuisvest zijn. Wij stellen in de
eersteplaats vast dat de ekonomische
leeftijd der gebouwen voor een groot gedeelte veel te hoog ligt. Meer dan 40 instellen en huizen in gebouwen die ouder
zijn dan 56 jaar. In het buitenland wordt algemeen aanvaard dat scholen met een ekonomische leeftijd van meer dan 30 jaar niet
meer voldoende aangepast zijn aan wat de
moderne onderwijsverstrekking van hen
eist. 45 °/0 van de Vlaamse schoolgebouwen
hebben een ekonomische leeftijd van meer
dan 30 jaar.
Ten tweede laat de akkomodatie van diegebouwen in zeer velegevallen veel te wensen over.

Vervolgens is er het belangrijk element van
de infrastruktuur zoals middagmalen, naschoolse bewaking, vervoer en dergelijke
meer. Op dat punt is de toestand soms
ergerlijk vooral dan in die scholen welke
ingevolge de wet van 1963 afgesplitst zijn.
In de meeste van diegevallen is de infrastruktuur in depraktijk uitgebouwd door
eengemeenschappelijke dienst en dat betekent dat de Vlaamse kinderen op de tweede
plaats komen. De . naschoolse bewakingsdienst bvb. wordt meestal om niet te ze en
altijd waargenomen door franssprekenden
met al depsychologische nadelen die daar
voor de Vlaamse kinderen aan verbonden
zijn
Inzake leerlingen-vervoer is er voor de
Vlaamse kinderen niet veel tegenieten en
nochtans is dat een van de meest noodzakelijke elementen in het kleuter- en lager
onderwijs gezien de slechte spreiding der
scholen en het steeds maar drukker wordend verkeer.
Al die elementen bewerken dat de nederlandstalige ouders er niet op gevlamd zijn
hun kinderen aan dergelijke gebrekkige instellen en toe te vertrouwen. Daarmede gaat
es paard de nog steeds voortdurende druk,
g
sychologische, sociale en ekonomische,
p
welke op de zovele Vlamingen vooral uit
de werkende klasse en de middenstand
weegt.
Wie als ouder zou er op staan dat zijn kin-

deren school lopen in een niet opgefrist
burgerhuisje waar men tot driemaal toe enkele hatelijkheden heeft opgesmeerd als
„V Lo home I" of waar de kleuterleidster
en de kindjes beschimpt worden als ze uit
wandelengaan. En nochtans in dat schooltje in Elsene is het personeel er in geslaagd
in de loop van het voorbije jaar het aantal
kinderen van 4 tot 28 op te voeren. Idealisme en doorzettingsvermogen van Vlaamse
leerkrachten.
Een ander aspect van de zaak is de taalinspektie en daarover kunnen wij zeer kort
zijn. De rezultaten zijn bedroevend en het
aantal kinderen dat door de inspektie van
het ene regime naar het andere is over ep
laatst, is zo klein dat het niets betekent
tegenover het aantal nederlandstalige kinderen dat in de franstalige klassen zit. Dat
er valse taalverklaringen worden afgelegd
door de ouders en worden aangenomen door
de direkties is algemeen gekend, maar in
veelgevallen is er praktisch weinig aan te
veranderen.
De taalwet voorziet dat het taalregime in
het onderwijs wordt bepaald door de moedertaal of degebruikelijke taal van het kind.
Wij stellen vast dat zovele kleuters wiens
moedertaal het Nederlands is, eigenlijk het
Frans alsgebruikelijke taal hebben. Hoe
komt dat ?
Hier raken wij ons inziens, het belangrijkste
aspekt van de gehele zaak.

Op de gevel van een kleutertuin te Brussel hebben fanatic' gemeend op een weinig voor hen pleitende
wuze te moeten protesteren tegen wat zip „geldverspilling" noemen. Dergeluke feiten wizen wel op
een betrekkeluk gespannen klimaat
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Het allereerste begin
In Brussel-hoofdstad werken 80 % van de
g
jone
moeders buitenshuis. Dat betekent dat
zovele baby's en peuters moeten worden
g
eplaatst. Waar komen die terecht ?
De Franstaligen in 34 peutertuinen en 39
kinderdagverblijven (zonder rekening te hoden met de ontelbarepartikuliere huizen
die kindjes opnemen). De Nederlandstaligen
hebben 8peutertuinen en óón kinderdagverblijf. Het is niet moeilijk de gevolgen
daarvan te voorzien als men weet dat die
inrichtingen onder toezicht staan van het
departement van Volksgezondheid en dat
de taalwet inzake onderwijs hier niet van
toepassing is.
Hiergebeurt dus de verfransing van in de
wieg. Zij leren hun eerste woordjes in het
Frans en na 66njaar is inderdaad hun gebruikelijke
ta Frans. Het is dan ook niet
al het
te verwonderen dat die kindjes achteraf in
een franstalige kleutertuin terecht komen.
Uit een mededeling van de heer Nameche,
minister van Volksgezondheid weten wij dat
zijn departement geen initiatiefrecht bezit om
peutertuinen en kinderverblijven op te richten. Alles wordt overgelaten aan de gemeenten — en de waarde van die zogenaamd
„tweetalige" inrichtingen kennen we — en
aan hetprive-initiatief.
Enkele maandengeleden werd een wetsvoorstel ingediend door de heren volksvertegenwoordigers Lindemans en Gelders er
toe strekkende de taalwet inzake onderwijs
toepasselijk te maken op de voorschoolse
inrichtingen, deze inrichtingen te onderwerpen aan de taalinspektie en de ministers
van Nationale Opvoedinig te machtigen dergelijke inrichtingen op te richten.
Het Vlaams Onderwijscentrum Brussel vzw,
opgericht in 1967 door de grote Vlaamse
verenigingen en organisaties onder impuls
van Burgemeester Craeybeckx en Minister
Fa at, met het doel het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel te propageren en de
Vlamingen daaromtrent alle mogelijke informatie te bezorgen heeft nu besloten over te
gaan tot de uitbouw van een net van
Kinderdagverblijven en Peutertuinen, verspreid over de 19 gemeenten van de Hoofdstedelijke agglomeratie.
Willen wij de Vlaamse gemeenschap in
Brussel-Hoofdstad eerst en vooral veils g
stellen en vervolgens uitbouwen, dan moeten wij het nederlandstalig onderwijs uitbouwen en dat is alleen maar mogelijk als
wij aan de basis de Nederlandse taal veils
stellen. Kinderdagverblijven en Peutertuinen
zijn daartoe de allerfundamenteelste elementen.
Wij weten bij ondervinding dat zovele Vlamin en niet beter vragen dan hun kinderen
naar nederlandstalige inrichtingen te sturen,
maar dan moeten die inrichtingen volwaardig
en bevredigend zijn d.w.z. degelijk uitge-
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rust, met een voldoende infrastruktuur in een
aantrekkelijk gebouw. Als er dan tijdige en
efficiênte informatie enpropaganda komt, is
het sukses verzekerd. Enkele van de taalstichtingen van 1-9-1970 bewijzen het, o.a.
te Schaarbeek en te Ukkel.
KONKLUSIE
Er is eengewettigde hoop. In Brussel is er
een begin van eendrachtig samenwerken.
De Vlaamsegemeenschap buiten het Hoofdstedelijk gebied begint langzamerhand het
belang en het gevaar van het probleem in
te zien. Het Vlaams Onderwijscentrum Brussel wordt reeds voornamelijk financieel gespijsd door de Vlaamse gemeenten. Er zal
een bijkomende inspanning nodig zijn voor
peutertuinen, daar rekenen de Vlamingen in
Brussel-hoofdstad ten stelligste op, want
waar Burgemeester Craeybeckx ze de
„Vlaanderen Iaat Brussel niet los", antwoorde de heer Gryseels, voorzitter van
het Vlaams Onderwijscentrum „Brussel wil
niet los van Vlaanderen." Al onze ins panningen impliceren dat Brussel niet geisoleerd
wilgeraken van de Nederlandse kultuurgemeenschap.
DR. G. GARRE

Dr. G. Garre is permanent sekretaris van het
Vlaams Onderwijscentrum te Brussel. Het V.O.0
publiceert telkenjare een gids van het nederlandstalig onderwijs te Brussel. Bovendien steunt het
de ontwikkeling van dit onderwijs onder alle
mogelijke vormen.

HOE HET GROEIDE
In 1932 werden diepingrijpende
taalwetten aangenomen, waaronder de wet op het onderwijs.
Door deze wet werd de huistaal
onderwijstaal in de tweetalige gebieden. Bij de inschrijving van
hun kind in een bepaalde school
moesten de ouders een taalverklaring ondertekenen. Hierbij bevests den ze welke huistaal bij
hengebruikelijk was. Kinderen
van tweetalige ouders mochten in
tweetalige klassen ondergebracht
worden.
In de Brusselse agglomeratie bestonden tientallen van die tweetalige klassen, waar dan hoofdzakelijk of uitsluitend Frans gesproken werd.
Gezien het relatiefgering aantal
Vlamingen in het Brusselse was
ook het aantal scholen waarheen
ze hun kinderen konden brengen
niet zogroot, zodat gemakshalve
vele moeders, die hun kleuters
niet ver van huis wensten, bij de
inschrijving koudweg verklaarden
dat ze of tweetalig waren of Franssprekend.
Wat nog voorkwam : Na '32 werden de Vlaamse kinderen ondergebracht in Nederlandstalige afdelinen van bestaande Franstalige
scholen.
Sommige directies in en zo ver
druk uit te oefenen op de ouders
om een Franse taalverklaring te
verkrijgen.
Gevolg van al die tegenkantingen :
de Nederlandse klassen werden
een mislukking in het Brusselse.
In 1941 kwam daarplots verandering in. De heer Fl. Grammens werd door het college der
secretarissen-generaal met de
taalinspectie belast. Hi' ging uit
van de opvatting, dat de oorlog
de taalwetten niet vernietigd had,
dat ze liever nu dan nooit moesten
toegepast worden.
Hetgevolg van zijn kordaat, maar
volkomen wettelijk optreden was
dat de verhouding Nederlandstalige-Franstalige kleuters in 1943
40% bereikte. In het lager onderwijs kwam men nog tot gunstiger
resultaten.
In 1945 was al meer dan de helft
van dit werk vernietigd. Het was
een „vaderlandseplicht" de scholen voor Vlaamse kinderen zo
vlug mogelijk of te schaffen.

KULTUUR- EN VERENIGINGSLEVEN

Het Nederlands kultuurleven te Brussel
wordt traditioneel door de Brusselse Vlaamse verenigingen gedragen.
Grote verenigingen, met een algemeen kultuuropdracht, als het Davidsfonds, het
Willemsfonds, de katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, het Vlaams Komitee voor
Brussel enz. waren de, door degeneraties
heenpermanent aanwezige, katalisatoren,
waarrond een zeergrote groep andere,
meergespecialiseerde, (maar daarom niet
minder belangrijke) bonden werkten als de
Vlaamse Tooristenbond, de viergrote gewestbonden (Bond der Antwerpenaars,
West-Vlamingen, Oost-Vlamingen en Limburgers), evenals tientallen toneelverenigingen, volksdansgroepen, oudstudentenbonden, Bonden van Grote en Jonge gezinnen, Katholieke werkliedenbonden, het
Vlaams Pleitgenootschap, de Vlaamse bibliotheken enz. Meer dan zeshonderd werden
er eenpaar jaar geleden geteld door de

Stichting Lodewijk de Raet. Dit is trouwens
niet te verwonderen wanneer men weet dat
de laatste onderzoeken bewijzen dat ongeveer 1/3 van de totale bevolking van Brussel
bewust Vlaminig gebleven is.
Van overheidswege werd vroeger weinig
voor het Nederlands kultuurleven te Brussel
gedaan : het nederlandstalig gedeelte van
grote manifestaties, die wel eens tweetalig
werdengeprogrammeerd, bleef beperkt tot
eengebrekkige vertaling van het Franse
programma of het in!assen van een Nederlandstalig nummertje, om de schijn te redden; de stadsbibliotheken waren Frans al
stonden op een enkel plank wel eens wat
Nederlandse boeken die dan bovendien kwalitatief nog onder peil bleven.
De openbare kultuurmakers, de schouwbur en (bv. de Muntschouwburg), de Musea,
de Bibliotheken, het concertleven, de kunstgalerijen enz.) en zelfs het door prive initiatief, maar voor eengroot deel met staats-

eld opgerichte Palais des Beaux-Arts,
g
waren, volledig Frans.
Er was alleen de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg die door de stad Brussel werd
gespijsd. Hi' was ondergebracht in een gebouw dat in 1880 mooi wasgeweest, doch
dat als theater hopeloos verouderd was.
(Sinds de brand een twintigtal jaren geleden is hi' volledig gemoderniseerd.) Vermits hi'j echter financieel ondervoed was,
ging er, gedurende lange jaren, bijna geen
invloed van uit, des te meer daar de Vlaamse bevolking om allerlei sociale redenen niet
nip scheen voor werkelijk groot toneel.
Het artistiekgehalte van de gespeelde stukken lag dan ook bedroevend laag en het
aantal bezoekers bleef belachelijk klein.
Hieraan is de laatste 15 jaar, vooral we ens
de subsidiêring door het rijk en een aktieve
direkteur, verandering gekomen. De K.V.S.
is thans een van de belangrijkste theaters
van het land, zowel voor wat de kwaliteit

<

HET MARTELARENPLEIN-PROJEKT TE BRUSSEL
Te Brussel werd een Contact- en Cultuurcentrum
voor Nederiandstaligen opgericht. Daarvoor werd
het gebouw aan het Martelarenplein, 1800 m2 groot,
begrensd door twee straten en twee gaanderuen,
viak bit de Nieuwstraat en de Wolvengracht beschikbaar gesteld. De volgende diensten, die direkt
of indirekt afhangen van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, zouden in het pand worden gevestigd .

Omroep Brabant
Een centrale Bibliotheek en Discotheek, kompleet
met lees- en hoorzalen, plus filialen in de 19 gemeenten
Een Centrum voor Kultuurbeoefening, -produktie,
-bevordering en -spreading
Dit zou omvatten
Mogeliikheden tot kontakten en ontmoetingen van
nederlandstaligen te Brussel
Een informatiedienst en bespreekkantoor voor alle

kultuurmanifesteties in het Nederlands te BrusselHoofdstad
Koordinatie en stimulering van Vlaamse Schouwburgen, vergaderruimte voor verenigingen te
Brussel, enz.
Een sekretariaat met volledig automatische administratie Een wetenschappeluk samengesteide
adressenlust van alle nederlandstaligen te Brussel
en omgeving moet hier tot stand komen
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van degeleverde prestaties, als het aantal
bezoekers betreft.
Deze schouwburg is lane tijd voor de stad
Brussel alleen een kostelijk alibi ten overstaan van Vlaanderengeweest.
Het Nederlands kultuurleven te Brussel
stond op enkele grote kultuurmanifestaties
na, tijdens de eerste helft van de eeuw
dan ook op een zeer laag peil : het was de
secretie van eengeestelijk achteruitgeslagen
yolk (de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen dateert van
1930) dat bovendien ook nog ekonomisch
onderontwikkeld was en dat dusgeen enkele
levensstijI meer bezat.
Sinds 1950 is er veel verbetering in deze
toestand ingetreden. Het Nederlands onderwijs
e mirakuleuze sprong vooruit, die
n de
de Vlaamse ekonomie maakte, hebben aan
Vlaanderen macht en aanziengegeven, zodat een kringloop in werking is getreden :
meer onderwijs en meer welvaart geven
meer ontwikkeling, even meer politieke
macht, die weer op haar beurt meer onderwijs en meer welvaart en dus meer ontwikkeling uitlokt.
Sinds 1960 is het Nederlands kultuurleven
er te Brussel met reuzeschreden op vooruitg
egaan. Grote initiatieven als de concerten,
ingericht door de Belgische radio en televisie op 11 juli, het Festival van Vlaanderen (met manifestaties te Brussel), het
taalkundig splitsen van het wereldbekende
conservatorium van Brussel, het tweetalig
maken van de Muntschouwburg, het oprichten van Vlaamse Conservatoria en
scholen voor beeldende kunst in verschillendegemeenten van de Brusselse agglomeratie, het inrichten vangrote Vlaamse
Kultuurcentra in het hart van de stad(Martelarenplein en Beursschouwburg) enz. zijn
daar uitingen van.
Al deze zevenmijlsstappen werden door de
overheidgezet. Niet door de gemeentelijke
administratie, maar door de centrale overheid : het Ministerie van Nederlandse Kultuur. Deze initiatieven werden dikwijls zelfs
teen de wil in van het gemeentelijk magistraat genomen, en het is niet zelden voorgevallen dat er positief tegengewerkt werd.

In deze belangrijke renaissance spelen de
Vlaamse verenigingen niet meer de eerste
viool. Het volume van degenomen initiatieven overtreft in belangrijke mate hun
materiele en artistieke mogelijkheden. Het
is dan ook niet te verwonderen dat van
sommige o.m. deze met een al kulturele opdracht, de zeilen niet meer volledig
rond staan. Het Vlaamspubliek wordt stilaan
kultureel verwend engeen enkel privóinitiatief kan de konkurrentie nog aan. Een
berg goede wil, toewijding en idealisme
kunnen aan de kunst- en kultuurverbruiker
nog niet een fraktie aanbieden van wat de
openbare of semi-openbare sektor kan
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even aan kwaliteit, kwantiteit en komfort.
g
De Vlaamse kultuurverenigingen blijven
echter nog een belangrijke rot spelen, want
zij vertegenwoordigen in feite het publiek,
zij zijn een deel van het publiek, en wet
het interessantste, dat deel dat het kultuurgebeuren, min of meer bewust vol.
De opeenvolgende ministers van Nederlandse Kultuur hebben dit zeergoed aanevoeld en zij hebben in zekere mate de
g
verenigingen in hun initiatieven ingeschakeld. Voor het Kultuurcentrum van het
Martelarenplein bijv. wordt de materiele
infrastruktuur door de openbare besturen geleverd, terwiji de kulturele werking van het
centrum zeif aan de zorgen van een prive
vereniging wordt toevertrouwd. Hetzelfde
kangezegd worden van de Beursschouwburg. Voor sommige andere manifestaties
wordt depropaganda aan een of meer
Vlaamse verenigingen overgedragen b y. de
11 juliconcerten die samen met het Vlaams
Komitee voor Brussel werden ingerjcht enz.
Deze verdienstelijke in tot
tot samenwerking tussen de openbare- en de privesector in kultuurzaken, neemt echter niet
we g dat sommige Vlaamse verenigingen te
Brussel hun bestaan en hun manier van
werken aan een nieuw onderzoek moeten
onderwerpen. Dat zij op dit punt van hun
evolutiegekomen zijn, precies in een tijd
dat nog vele andere waarheden en waarden
in vraag gesteld worden, maakt hun probleem natuurlijk niet eenvoudiger.

Op sommige terreinen is de nieuwe lente
wet eens te vroeg opengebloeid. Niet alle
kulturele initiatieven te Brussel kenden
evenveel sukses. Dit komt natuurlijk omdat
het algemeen ontwikkelingspeil, de goede
smaak en de kultuurbehoeften van de
Vlaams Brusselse bevolking niet zo gemakkelijk en zo vlug te beinyloeden en in bewe in te brengen zijn, als het overschakelen met staatshulp van minder goede naar
goede manifestaties. De kulturele achterstand van de Vlamingen te Brussel werd
edeeltelijk goedgemaakt, onrechtstreeks
g
door de stilaangezond wordende toestanden
in Vlaanderen en rechtstreeks door het
groeien van de welvaart en b y. ook van de
kwaliteit, van het Nederlandstalig onderwijs
te Brussel, maar men zou moeilijk kunnen
volhouden dat zij het peil van de Franstali en reeds bereikt hebben. Zelfs proportioneel gesproken is bijv. het aantal
Vlaamse academici te Brussel, nog niet zo
groot als dit van de Franstaligen.
Er is echter meer. Twee belangrijke faktoren
remmen het Nederlands kultureel leven in
de Belgische hoofdstad af.
Ten eerste is er de spreiding van de Vlaamse bevolking tussen de Franstaligen. Brussel
heeftgeen Vlaamse wijken en geen Franse.
Wel kan men zeggen dat in het Westen
eengroter aantal Nederlandstaligen wonen

dan Franstaligen, maar een duidelijk afgescheiden lijn bestaat er niet.
Zo men bij loutere hypotese de Franstaligen
uit Brussel zou we denken, zou men konstateren dat de Vlamingen uit de agglomeratiegeen gegroepeerde stadsbevolking
uitmaken, maar wet een reeks van elkaar
gescheiden kernen, die veel meer doen
denken aangrote landelijke gemeenten, die
min of meer afzonderlijk leven, dan aan een
stadsbevolking, die door een enkel impuls
(kultureel of ekonomisch ofpolitiek) kan
worden bewogen.
De vraag kan dan ook gesteld worden of er
te Brussel centraal of integendeel plaatselijk
in de verschillende voorsteden dientgewerkt te worden ?
Deze vraag is des te belangrijker daar de
kultuurbehoeften van de verspreide Vlamin en door de atom aanwezigheid van de
Franstaligen als het ware verstikt wordt :
het onmiddellijk leefmilieu is voor het grootstegedeelte verfranst en stimuleert dus niet
totparticipatie aan het eigen kultuurleven;
integendeel de roe van de eigen gemeenschap wordt versmacht.
Voeg daar nog bij dat de Vlamingen te
Brussel in overwegende mate, ook de intellectuelen en degearriveerden, in voelen
en leven „buitenmensen" gebleven zijn, en
een stadslui, die kultuur, al was het maar
g
een vernislaagje, als statussymbool gebruiken.
Deze sociologische aspekten van het probleem zouden wetenschappelijk nader dienen bestudeerd te worden, om als basis van
het kultuurbeleid te Brussel te thenen, maar
daar zijn de Vlaamse vorsers nog niet aan
toe : de tijd lit niet zover achter de rug
dat elk onderzoek, dat het Franse establishment had kunnen benadelen, voor de
carriére van een wetenschapsmens gevaarlijk was.

Een andere belangrijke beinvloedende faktor
is de zeer ver doorgedreven tweetaligheid
van de Brusselse Vlamingen, wat hen toelaat ook deel te nemen aan de Franse kultuurmanifestaties, die de Nederlandstalige
in kwantiteit en soms ook in kwaliteit overtreffen.
Dit dubbel kultuurleven dat sommigen leiden
is meestalgeen onverdeelde winst evenmin
voor de eigen gemeenschap als voor de
individuen zelf. J. Macnamara 1 die tweetalige lerse kinderen onderzoekt op hun
technische tatenkennis, komt tot het bestuit
dat zij voor hun kennis van het Engels in
belangrijke mate achter liggen op de eentalige Engelsen en dat zij voor hun kennis
van het lers, ook achterstand boeken op
eentalige leren.
W.R. Jones 2 , die eengelijkaardig onderzoek
doorvoerde in het land van Wales, stelde
zelfs in zijn boek „Bilinguism and intelligence" de vraag of de tweetaligen ook niet

verstandelijk achterstaan op de eentaligen.
Hi' zegt dat de meeste auteurs de vraag
op bevestigende wijze beantwoorden, maar
hijzelf laat de vraag open omdat hi' het
p
robleem te kompleks acht. Elisabeth Peal,
experimenteerde in Montreal. Tient&len
Amerikanen, Engelsen en ook Duitsers hebben zich met ditprobleem bezig gehouden,
alleen Bel gib, het land met de zeer lange
taalgrens en het emend taalgebied Brussel, ignoreert het probleem van de tweetali held en de terugslag ervan op personen
engemeenschap. Toussaint maakte een thesi's over tweetaligheid in 1929 (hij kwam tot
het besluit dat tweetaligheid een kwaad,
maar misschien wel een noodzakelijk kwaad
was voor Belgie). Tits experimenteerde op
een kind (een Spaans) en Sylvain De
Coster,
professor aan de U.L.B. onderzocht
Waalse scholen (waar veel vreemde kinderen onderwezen werden) omdat het hem
opgevallen was dat deze kinderen, die noodzakelijkerwijze meertalig moesten zijn om
het onderwijs te kunnen volgen, zo slecht
presteerden. Hun tweetaligheid is een van
de voornaamste oorzaken van hun mislukking, zegt hij.
Naar degevolgen bijv. de kulturele, van de
doorgedreven Nederlands-Franse tweetaligheid, vooral van de Vlamingen
werd er
,
verder in Belgie niet wetenschappelijk ge-

peild. Eigenlijk is het ongelooflijk, dat men
een zo belangrijk proefterrein als Brussel
braak laat liggen.
Welnu, te ver doorgedreven twee- en meertali held schaadt de technische taalvaardigheld en de harmonische verstandsontwikkeling van het kind, zeggen de meeste geleerden.
Quid dan met de kulturele standing en
behoeften van de tweetalige Vlaamse gemeenschap van de hoofdstad van Belie ?
Hetprobleem van de Nederlandse kultuurspreiding te Brussel en de vraag door wie
en op welke wijze zij dient te gebeuren verdient een ernstige, wetenschappelijke benadering. Het is een zeer speciaal probleem
dat niet met Amsterdamse of Parise normen
kan worden opgelost.

EDGAR VAN CAUWELAERT

Meester Edgar Van Cauwelaert is advokaat bij het
Hof van Beroep te Brussel. Mede als stichter en
voorzitter van het Vlaams Comite voor Brussel
heeft hid veel bijgedragen tot het totstandbrengen
van een duurzaam kontakt tussen de Vlamingen te
Brussel.

(1) Macnamara (John), Bilingualism and primary
education, University Press, Edinburgh, 1,q66.
(2) Jones (W.R.), Bilingualism and intelligence,
University of Wales Press, Cardiff 1959.
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RUINATELUKE ORDENING

Hetprobleem Brussel, zoals het zich op dit
ogenblik stelt, is in hoe mate bepaald geweest door de ruimtelijke ontwikkeling van
de agglomeratie. Enkele recente ontwikkelingstendensen worden aangegeven, vooraleer een samenvatting volgt van de belangrijkste planologische voorstellen betreffende
de Brusselse omgeving.
EVOLUTIE VAN BRUSSEL EN OMGEVING
De voortschrijdende verstedelijking in Belie
manifesteert zich duidelijkst in de inwijkingssaldos naar de verstedelijkende gebieden.
Tijdens de periode 1947-1961 kenden am er
12 van de 41 Belgische arrondissementen
een inwijkingsoverschot. De vijf arrondissementen met de belangrijkste inwijkingsoverschotten waren : Brussel met 109.543
inwoners, Luik met 35.186 inwoners, Antwerpen met 24.981 inwoners, Nijvel met
17.932 inwoners, Charleroi met 14.430 inwoners. Met uitzondering van Gent hebben
de vier andere belangrijkste stedelijke
agglomeraties met hun omgeving de hoogste
inwijkingsoverschotten. Nijvel heeft de
plaats van Gent ingenomen (dat zelfs een
uitwijkingsoverschot kende). Tenopzichte
van de bevolking kende Nijvel het sterkste
inwijkingsoverschot van het land (76%). Het
dankt dit aan de nabijheid van Brussel dat
in feite op het grondgebied van Waals
Brabant zijn uitbreiding voortzet.
Onbetwistbaar wizen de sterkste verstedenaar Brussel en
g
lijkingstendensen in Belie
omgeving. Van de totale bevolkingsaangroei

van het land tijdens de periode 1947-1961
nam Brussel meer dan een vijfde (20,61%)
voor zijn rekening. Meer dan de heift van
de inwijkingsoverschotten naar arrondissementen metpositief migratiesaldo ging naar
het arrondissement Brussel.
Het huidige arrondissement Brussel-Hoofdstall (19gemeenten van de Brusselse agglomeratie) telde in 1846 bij de eerste algemene volkstelling 210.316 inwoners of 4,8%
van de inwoners van het Rijk.
In 1961 bedroeg het aantal inwoners meer
dan een millioen hetzij 11,1% van de Rijksbevolking. Van de bevolkingsaangroei in het
vroegere arrondissement Brussel tussen
1947 en 1961 was 78,5 % te danken aan
inwijkingssaldos en 21,5% aan natuurlijke
aangroei.
Voor deperiode 1950-1960 werd voor de
Brusselse agglomeratie zelfs een negatief
natuurlijk saldo vastgesteld, terwiji de bevolkingsaangroei er enkel aan de inwijkingen
te danken was. Deprovincies Henegouwen
aismede Oost- en West-Vlaanderen leverden
meer dan 60% van de inwijkingssaldos aan
het vroegere arrondissement Brussel. Op
een totaal van ongeveer 80.000 inwijkelinen kwamen er bijna 50.000 in de agglomeratie zelf terecht, hetzij 62%. De overige
30.000 vestigden zich overwegend in de
Brusselse randgemeenten, de suburbanisatiezone van de Brusselse agglomeratie.
Ecologisch speelden de residentiele en de
industriele functies de hoofdrol bij het ontstaan en de uitbreiding van het specifieke
suburbanisatiegebied. Dit was vooreerst de
industriele functie langs het kanaal ten

noorden en ten zuiden van de agglomeratie
en vervolgens de residentiele functie vooral
ten oosten, ten zuiden enpas later ten
westen en ten noorden van de agglomeratie.
De aantrekking van Brussel en omgeving
blijkt globaal genomen nog geen tekenen
van verzwakking te vertonen. Van 1950 tot
1960 verloren alle Belgische arrondissementen inwoners aan Brussel en omgeving
behalve het arrondissement Nijvel, waar
Brussel zich uitbreidt op het noord westelijk
gebied. Thans reeds telt Brussel samen met
het directe invloedsgebied van de regionale
centra er om heen meer dan 2 miljoen inwoners. Met de uitbreiding en concentratie
te Brussel van Europese functies stelt men
een sterkere inwijking van buitenlanders
vast. In 1964 kende het arrondissement
Brussel-Hoofdstad reeds een verlies van
526 binnenlandse migranten terwijI er een
winst was van 21.268 buitenlandse inwijkelinen die zich te Brussel kwamen vestigen.
Het bijzonder arrondissement Halle-Vilvoorde en Nijvel boekten zowel wat binnenlandse als buitenlandse inwijkelingen betreft
een aanzienlijke winst 2 Wat de binnenlandse migratie betreft, blijkt de regionaalekonomischepolitiek reeds resultaten op te
leveren. Het Brussels suburbanisatiegebied
is momenteel het sterkst en ruimst verstedelijkend gebied van Belgie, dat zich uitstrekt
in de arrondissementen Halle-Vilvoorde,
Leuven en Nijvel, buiten het arrondissement
Brussel-Hoofdstad en de 6 randgemeenten.
Deze verstedelijking gebeurde er totaal toevallig bij gebrek aan plannen. Daardoor had
degrondspeculatie er vrije teugel, hierbij
esteund door de permanent sterke attractie
g
die van Brussel als hoofdstad van onze
sterkgecentraliseerde staat blijft uitgaan.
PLANCONCEPTEN VOOR BRUSSEL EN
OMGEVING

De verstedelijking van de Brusselse agglomeratie
geschiedde tot op heden totaal willekeurig. Grondspekulatie, winstbejag en toeval bepaalden de uitbraiding van de 19 gemeenten. Er bestaan thans
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enige plannen die allicht een definitieve stap zullen
betekenen in de richting van een precieser kontrole
van de ruimtelijke ontwikkeling in de Brusselse
omgeving. Meer daarover in dit artikel.

Brusselgroeide hoofdzakelijk volgens een
concentrischpatroon met neiging tot stervorm langs de invalswegen van de agglomeratie; de open sectoren tussen deze invalswegen werden steeds relatief snel opgevuld. De oostelijke zijde van de agglomeratiegroeide verder als overwegend
residentiele zone; de westelijke zijde als
eerder industriele en arbeiderszone, zoals
de noordelijke en zuidelijke as van de
kanaalzone. De laatste decenniagreep de
suburbanisatiepractisch volledig periferisch
omheen de agglomeratie in, doch meest
intens ten oosten en ten zuiden(oostelijk
van kanaalzone).
Buiten het staatsdomein van het Zonienbos
wordtgans de ontwikkeling en de wijze
van uitbreiding van de Brusselse omgeving
totnogtoe overwegend bepaald door het geld
en het toeval.
Teen de grondspeculatie van beroepsverkavelaars, individuelegrootgrondbezitters

en financiele instanties, die deze ruimtelijke
wanorde in de hand werkten, waren totnogtoe de openbare instanties onvoldoende
gewapend. Voldoende inzichten van de wijze
waarop de uitbouw van Brussel en omgeving best zou geschieden waren dringend
nodig om deze groeiende chaos rondom
Brussel nader te onderzoeken met het oog
op een planmatige uitbouw voor de
toekomst.

Planologisc h schema voor het Vlaamse land
Centraal Belgie en de Brusselse omgevino
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Hoewel zeer sterk op Brussel geconcenoptreerd werd hier toch eenlossing voor de Brusselse omgeving voorgestaan.
Algemeen vraagt men zich thans of in hoever het zin heeft van satellietcentra omheen
Brussel te spreken (en dan nog 13).
Inderdaad zijn de dimensies van het voorbeeld Londen niet dadelijk met onze situatie
te vergelijken. Ook van vlaamse zijde werd
kritiek uitgeoefend op het gevaar van georganiseerde ontlasting van de Brusselse
agglomeratie op het omliggende platteland
vanuit de eenzijdig Brusselse optiek van het
plan; hoewel anderzijds het beperken van
de aaneengesloten concentrische agglomeratie binnen een bepaalde perimeter met
de beveiliging van de groen- en tuinbouwzones ook met het Vlaams standpunt in overeenstemming kon gebracht worden. Thans
is eengewestplan in voorbereiding voor de
19gemeenten van Brussel-Hoofdstad door
degroep Alpha.
De regionale uitbouw van Brabant
(Mens en Ruimte).
De studie door Mens en Ruimte in opdracht
van hetprovinciebestuur van Brabant in de
loop van 1964 uitgevoerd stelde een polycentrische uitbouw van de Brusselse omgeving voor.
Hoewel het voorstel van degroep Alpha
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Het Plan Alpha.
Door de studiegroep Alpha werden omstreeks 1960 een aantal studies beeindigd
over de streek van Brussel in opdracht van
het Bestuur van de ruimtelijke ordening en
de stedebouw.
Hierin werd voorgesteld dat de ongeordende
randuitbreiding zou geherorienteerd worden
op de aanleg van 13 satellietcentra omheen
Brussel. De huidige agglomeratie zou beperkt blijven binnen een bepaalde perimeter
(degrote ring) opdat de groene zones en
de land- en tuinbouwzones in de omgeving
van de agglomeratie zouden kunnen gevrijwaard blijven. De suburbanisatietendensen zouden aldusgestructureerd worden
omheen volgende satellietcentra van 25.000
tot 30.000 inwoners : Halle, Vilvoorde, Asse,
Nossegem, Overijse, St.-Kwintens-Lennik,
Wolvertem, Tervuren, Tubize, Braine-LiAlleud, Ottignies, Wavre en La Hulp-Genval-
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De hierbij weergegeven kaarten tonen een macro-planologisch model voor centraal Belgie en het vlaamse
land (boven) en een modelplan waarop evenwichtscentra ter ontlasting en ter bevoorrading van de Brusseise agglomeratie zijn aangeduid (onderaan). Alle plannen ten split ontbreekt echter nog steeds een
omvattend grondbeleid om een reèle kontrole op het bodemgebruik te kunnen verwezenlijken.

Planmodel voor het gewest
Halle - Vilvoorde -Asse
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voor de aanleg van satellietcentra omheen
Brussel niet werd weerhouden, werd toch
met verschillende voorstellen rekening gehouden, zoals het beveiligen van de groene
zones alsmede van de land- en tuinbouwzones omheen de Brusselse agglomeratie,
het beperken van de aaneengebouwde agglomeratie binnen een bepaalde perimeter,
enz. Hetgeordend opvangen van de suburbanisatietendensen werd in de optiek van
de studie van Mens en Ruimtegezien in het
kader van een overwegend reeds bestaande
doch we ens te sterke centralisatie onvoldoende uitgebouwde polycentrische structuur in de ruimere omgeving van Brussel,
waarbij de klemtoon werd gelegd op de
versteviging van de regionale centra (Aalst,
Mechelen, Leuven, Nijvel, enz.)
Het integraal planologisch concept kan als
gt worden samengevat
volt
1. De Brusselse agglomeratie decongestioneren wat betreft de functies die de uitbouw van de hoofdstad bemoeilijken om
haar met het oog op haar specifiek hoofdstedelijke en internationale functies uit te
rusten.
2. De Brusselse suburbane zone structureren door de verdere residentiCe uitbouw
van welbepaalde kernen (i.pl.v. satellietcentra). Deze kernen zijn overwegend bestaande kleinere centra (vb. Asse, SintKwintens-Lennik, Leerbeek, Ottignies, Court
St-Etienne, Haacht, enz.). De meeste gemeenten door Alpha als satellietcentra voorgesteld worden hier weerhouden als residentiele centra die in hun normale ontwikkeling sterker zouden gesteund worden
op planologisch en stedebouwkundig verantwoorde wijze.
De optiek was eerder de uitbouw van bestaande kernen (vb. Nossegem werd niet
weerhouden doch wel Kortenberg dat reeds
een beperkte verzorgingsfunctie vervult).
3. Een evenwichtig stedelijk net over de
ganse provincie verzekeren met polyvalent
uitgeruste centra volgens een bepaalde
hierarchie : Regionale centra (vb. Leuven,
Nijvel, Vilvoorde, Halle, Tienen, Diest,
Aarschot), subregionale centra : Asse, Waver, Tubize, Jodoigne, St.-Kwintens-Lennik,
enz...)
Vooral de centra op de grotere interregionale verbindingsassen werden hiervoor
in aanmerking genomen.
Deze eerste regionale planconcepten hebben totgeen rechtstreeks overheidsbeleid
aanleiding gegeven.
GEWESTPLANNEN VOOR BRUSSEL EN
OMGEVING.
Degewestplannen welke in uitvoering van
de wet op de Stedebouw en de Ruimtelijke
Ordening van 1962 in de loop van 1967
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verschenen in de vorm van een voorlopig
ontwerp, betekenen een definitieve stap in
de richting van een precieser controle van
de ruimtelijke ontwikkeling in de Brusselse
omgeving.
3.1. Een verantwoordeplanologische conceptie voor de uitbouw van de Brusselse
omgeving dient in een ruimer kader te
wordengemotiveerd.
Daarom dient vertrokken te worden van
een macro-planologisch model voor centraal
Belie en het Vlaams land zoals op kaart 1
is weergegeven 3 . Hierbij kan worden gesteld dat Belie over een oorspronkelijk
relatief evenwichtige macrostructuur beschikt welke steunt op de vijf belangrijkste
agglomeraties (Brussel, Antwerpen, Luik,
Gent en Charleroi). Deze kunnen in de
toekomst deze macrostructuur blijven schragen. Hierbij kan worden vastgesteld dat de
verstedelijkingstendensen zich concentreren
op de tussenliggende assen Antwerpen Brussel - Charleroi en Gent - Brussel - Luik.
Voor eengebalanceerde uitbouw, het bereikbaar en leefbaar houden van Brussel
werd aan een combinatie van de hierarchischepolycentrische structuur en de band-.
structuurgedacht. De verstedelijking, dachten wij, zou best op deze assen worden
gebundeld, niet in een continue doorlopende
vorm, dochgeconcentreerd in de tussenliggende centra. Om deze redenen werden
Aalst (tussen Brussel en Gent), Mechelen
(tussen Brussel en Antwerpen), Leuven
(tussen Brussel en Luik) en Nijvel (tussen
Brussel en Charleroi-Mons) als evenwichtcentra voorgesteld t.a.v. de Brusselse agglomeratie.
3.2. Deze conceptie was van bepalend belang bij de voorbereiding en uitwerking
van degewestplannen (vnl. Mechelen,
Leuven en Halle-Vilvoorde-Asse) door Mens
en Ruimte opgemaakt 4.
Hetgewestplan voor de nabije Brusselse
omgeving namelijk voor Halle-VilvoordeAsse waarvan hetplanconcept in kaart II
is weergegeven voorziet de uitbouw van de
tussencentra Asse, Vilvoorde, Halle en
Kortenberg op de assen respectievelijk naar
Aalst, Mechelen, Nijvel en Leuven. Daarnaast worden een aantal landelijke verzorgingskernen als deconcentratiepunten
voorgesteld en wordt uiterste zorg besteed
aan de beveiliging van de nog resterende
groene zones en landelijke open gebieden
tussen de assen van verstedelijking in.
De merkwaardige vooruitgang welke in vergelijking met enkele laren geleden werd
eboekt bestaat o.m. in het feit dat het
g
nieuw opgerichte Bestuur voor het Algemeen Beleid van de Ruimtelijke Ordening
zich consequent houdt aan de voorlopige
plannen, zolang ze niet door andere verbeterde ontwerpen zijn vervangen.
De toepassing van de plannen voor wat
de omgeving van Brussel betreft gebeurt
door Vlaamse Ambtenaren en een Inter-

communale Ontwikkelingsmaatschappij Haviba werd voor hetgebied opgericht om
haar eigen uitbouw te verzekeren. Samen
met de nieuwe Economische Raad voor
Vlaams Brabant wordtgeijverd voor een
actieve ontwikkeling van het gebied. Een
verdere institutionele uitbouw is in het kader
van de nieuwe wet op de planning en de
economische decentralisatie eveneens te
verwachten. Tenslotte ontbreekt nog een
grootschalig grondbeleid om een reele effectieve controle van het bodemgebruik in een
uiteraard onder druk staande Brusselse omgeving te verwezenlijken. Tevens is een bestendige heraanpassing van d plannen
nodig in een systeem van procesplanning
rekening houdend met wijzigende uitgangspunten en doeleinden.
In iedergeval werd thans een beslissende
stap gezet naar een bestendige controle
op de wijze van ruimtelijke ontwikkeling
van het „Probleem Brussel".
H. BAEYENS

(1) Voor meer preciese gegevens en kaarten hierover zie de studies van „Mens en Ruimte" - De
Brusselse Randgemeenten, Kultuurraad voor Vlaanderen, Antwerpen 2/1964. - De regionale uitbouw
van Brabant, Provinciebestuur van Brabant, Brussel
1964.
(2) Statistisch Tijdschrift : N.I.S., juli-aug. 1965,
blz. 1260-61.
(3) H. Baeyens : Enkele beschouwingen bij de
ondervinding inzake ruimtelijke ordening in De
Ruimtelijke Ordening in Belgie. Cepess Document
n° 4, Brussel 1968, blz. 89-98.

(4) Mens en Ruimte : Voorontwerp van gewestplan
Halle-Vilvoorde-Asse, Juli 1967 en Voorontwerp van
juli 1969, Ministerie van Openbare Werken, Hoofdbestuur van de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening, Brussel.

Dhr H. Baeyens is lektor aan de Katholieke Universiteit te Leuven en Algemene Direkteur van de
werkgroep 'Mens en Ruimte'. Dhr Baeyens is auteur
van talrijke studies in verband met de ruimtelijke
ordening van de Brusselse agglomeratie.

INTERNATIONAAL CENTRUM

1 januari 1958 was voor Brussel een belangrijke
umdat
want het betekende met het
in werking treden van het Verdrag van
Rome deprogressieve over an van hoofdstad van Belie naar „voorlopige" hoofdstad van Europa. Op dit ogenblik zijn er
zowat 5.300 vaste ambtenaren van de
Commissie van de Europese Economische
Gemeenschap en het secretariaat van de
Raad van Ministers die sedert de fusie van
degemeenschappen hun definitieve lokalen
gekregen hebben in het Berlaimontgebouw.
Het laat zich aanzien dat dit aantal nog zal
toenemen vooral wanneer Groot-Brittanniê
en de drie andere kandidaat E.E.G.-Ieden
zouden toetreden (rechtover „Berlaimont"
wordt trouwens een nieuwgebouw opgetrokken). Voor eenpaar ja
ar veroorzaakte
het overbrengen van het Hoofdkwartier
van de NATO naar Brussel een verdere
toevoer van internationale functionarissen.
Parallel hiermedegaan steeds meer buitenlandse of internationale firma's over tot het
vestigen van hun Europees hoofdkwartier
of een administratief kantoor te Brussel
waar men in nauw contact kan blijven met
de Europese beleidsvorming. Bepaalde
structurele factoren — een ondanks alles
nog relatief ontspannen immobilienmarkt,
unstige persoonlijke fiscale voorwaarden
g
en de centrale ligging van Brussel —
werken deze tendens in de hand. Het aantal
buitenlandse vestigingen neemt hand over
hand toe. Van de 450 internationale organisaties die in Belie
een hoofdkantoor of
g
een bureau hebben, zijn er 375 in de Brusseise agglomeratie gevestigd. Anderzijds
hebben tussen 1960 en 1968 bijna tweeduizend (1.945) buitenlandse firma's een
vestiging opgericht in de provincie Brabant
vooral dan in de Brusselse agglomeratie,
d.i. 57% van het totaal _aantal der buitenlandse vestigingen in Belie.
Deze ontwikkeling bracht een sterke toevloeiing van buitenlanders met hoog inkomen merle (met inbegrip van familie zowat 30.000 mensen) al bemerkt de autochtone Brusselse bevolking hier weinig van
vermits ze de neiging hebben zich te vestigen in een beperkt aantal wijken (de zogenaamde „gulden ghetto's").
De aantrekkingskracht van de Europese activiteiten te Brussel heeft eveneens een
stijgend aantal bijeenkomsten van internationale aard totgevolg. In 1969 werden
in het Congressenpaleis alleen reeds 75
internationale en 247 nationale congressen
gehouden met in totaal 250.000 deelnemers.
Tevens neemt het aantal handelsbeurzen te
Brussel toe : in hetzelfde jaar waren er 16
in de Eeuwfeestpaleizen en 29 in het
Rogiercentrum.
Om deze bezoekers te ontvangen, beschikt
Brussel over 190 erkende hotels met 5.148
kamers waarvan 9 eersterangshotels 2.065
kamers hebben. Is de capaciteit aan lure
hotels zeer ruim (er komen nog 2.170 ka-

mers bij voor einde 1971) dan zijn anderzijds de bestaande goedkope hotels meestal
te klein om „bustoeristen" op te van en.
Toeristisch ma g Brussel trouwens niet worden onderschat vermits de Brusselse agglomeratie in het toeristisch seizoen 1968,
709.000 overnachtingen telde, d.i. 4,7% van
het totaal aantal overnachtingen in Belie;
in de categorie der „kunsthistorische steden" komt Brussel trouwens op de eerste
plaats vermits zij 66% van alle overnachtin en in deze categorie voor haar rekening
nam waarbij moet worden bedacht dat de
stad dikwijls als pleisterplaats dient voor
buitenlanders die vandaar eendaagse uitstapjes ondernemen naar de talrijke bezienswaardigheden in Belie. Brussel zeif heeft
trouwens uit toeristisch oogpunt heel wat
te bieden waarbij zowel de estheet als de
Iiefhebber van folklore ruim aan zijn trekken
komt.
Voor het culturele leven beschikt de agglomeratie over een dertigtal theaters, een
p
olyvalent kunstcentrum (Paleis voor Scho

ne Kunsten) en een opera met Internationale hoedanigheid. lnzake het uitgangsleven
schijnt er wat te schorten waarbij het gebrek aan co6rdinatie tussen de betrokken
gemeentebesturen en de hoe gemeentetaksen als voornaamste oorzaak worden
g
eciteerd.
Daarentegen is Brussel gastronomisch
ruim voorzien; er zijn, benevens exclusieve
haute-cuisinezaken, talrijke restaurants van
plaatselijke specialiteiten, alsmede de gevestigde restaurants van goed allooi en
redelijke prijzen.
Sedert enkele jaren beleeft Brussel trouwens een waregastronomische explosie
de buurt van de Beenhouwersstraat heeft
zich tot een Brussels smulmekka ontwikkeld
en bovendien zijn in het zog van de buitenlandse inwijking tientallen uitheemse eethuizen ontstaan die overigens zeer op prijs
wordengesteld door de autochtone Brusseise bevolking.
(Weekberichten Kredietbank)

Het in een spoedtempo opgetrokken gebouw van de Europese Gemeenschap aan het Berlaimontplein, in
de volksmond de 'burokratentoren' genoemd (Foto Isselee)
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DE BRUSSELSE PERS

In tegenstelling tot Nederland is de Belische daers
g
gbladp in sterke mate in de
hoofdstadgekoncentreerd. Niettegenstaande
het feit dat Brussel een overwegend franstalige stad is, hebben de twee grootste
Vlaamse en tevens Belgische dag bladg
roe pen nl. de NV De Standaard en de
Uitgeverij J. Hoste NV (Het Laatste Nieuws)
er hun zetel. Beidegroepen hebben een
oplage van resp. 336.000 en 300.000 exemlaren. Ongeveer 22,17 t.h. van de totale
p
oplage van de Standaard roe wordt afgezet in de provincie Brabant. Voor „Het
Laatste Nieuws" is dit 34 t.h. Voor de
Brusselse agglomeratie alleen liggen deze
procenten een heel stuk lager. Een recent
onderzoek heeft uitgewezen dat de Brusselaars vier tot vijfmaal meer franstalige dagbladen kopen dan Nederlandse. Tussen die
kopers van franstalige kranten bevinden zich
ook eengroot aantal Nederlandstaligen. Bij
de kopers van Vlaamse kranten moet men
echter niet veel franstalige Brusselaars zoeken om de eenvoudige reden dat zij geen
Nederlands verstaan of willen verstaan.
Kent de Vlaamsepers in de Belgische
hoofdstad eerder een beperkte verspreiding,
haar invloed ma g niet onderschat worden.
De katoliekgeorienteerde De Standaardgroep komt te Brussel met twee kopbladen
op de markt, „De Standaard" en „Het
Nieuwsblad", die een uitgesproken Vlaams
standpunt verdedigen. Een gulden middenwe g, qua politiek kommentaar, bewandelt
de liberaal onafhankelijke krant „Het Laatste Nieuws". Omdat haar lezerspubliek uit
politiek oogpunt zeer uiteenlopend is, wil
„Het Laatste Nieuws" op de eerste plaats
een informatieblad zijn.
Er verschijnt tenslotte nog een derde Vlaamse krant in de Belgische hoofdstad. Het is
de tot degroep „Het Volk" behorende „De
Nieuwe Gids". Deze krant wordt echter te
Gentgedrukt. „De Nieuwe Gids" — en
derhalve ook „Het Volk" — bezit te Brussel
een uitgebreide redaktie. De Antwerpse
kranten laten eveneens Brussel niet los.
„Gazet van Antwerpen", heeft de laatste
jaren haar Brusselse redaktie gevoelig versterkt. Ook „Volksgazer heeft er een kantoor, terwijI „De Nieuwe Gazer via „Het
Laatste Nieuws" vertegenwoordigd is.
De belangrijkste Brusselse krant is ongetwijfeld „Le Soir", uitgegeven door de S.A.
Rossel et Cie. Van de 278.000 exemplaren
tellende oplage wordt bijna 58 t.h. verkocht
in de Brusselse agglomeratie.
„Le Soir" noemt zich een onafhankelijke
krant. Dit wordt echter twijfelachtig als men
weet dat deze krant een flinke bijdrage.
heeftgeleverd tot het sukses van de extremistischepartij FDF (Front Democratique
Francophone). Het hoeft dan ook geen betoo g dat „Le Soir" sterk anti-Vlaams is.
Minder invloedrijk dan „Le Soir" is de onafhankelijke
erale
lib krant „La Derniére
Heure", uitgegeven door de S.A. d'Editions

140

et de Publicite. Zij bereikt een oplage van
160.000 exemplaren. Ongeveer 41,50 t.h. van
haar lezerspubliek woont in de provincie
Brabant. Als spreekbuis van de liberale
PLP (Parti de la Libertó et du Progrés) —
de franstalige PVV (Partij voor Vrijheid en
Vooruitgang) — is deze krant lets minder
anti-Vlaams. — Eveneens belangrijk in Brussel en omgeving is de onafhankelijk katolieke„La Libre Belgique”, op de markt
ebracht door de Societe d'Editions des
g
Journaux du Patriote. De 170.000 exemplaren tellende oplage wordt over het ganse
land verkocht. Ook in Vlaanderen. Niettegenstaande stork anti-Vlaamse vooroordelen,
vermijdt zij toch meestal olie op het VlaamsWaalse vuur tegieten. Een merkwaardige
randbemerking : begin maart dit jaar verwierf La Libre Belgique" een minderheidsbelang in „La Derniére Heure". Deze operatie, die heel wat deining verwekte, eindi de met de lakonieke mededeling dat
beide redakties in de toekomst hun onafhankelijkheid zullen bewaren.
Tot de kleineregoden behoort het socialistisch dagblad „Le Peuple". Met 63.000
exemplaren, waarvan 14,9 t.h. in Brabant
verdeeld worden, is de invloed van „Le
Peuple" eerder beperkt. De Brusselse franstalige socialisten zorgen wel voor een opvallende anti-Vlaamse houding. Het belang
van de kristen-demokratische krant „La
Cite" is de laatste jaren sterk afgenomen.
Zij brengt momenteel nog am er 36.500
exemplaren op de markt. Bijna 25 t.h. van
dit aantal wordt in Brabant verspreid. Een
biezonderheld is wel dat „La Cite" financieel boven watergehouden wordt door de
kristelijke syndikaten. Onrechtstreeks dus
ook met Vlaamse centen. Dit belet het
dagblad niet om zich vrij anti-Vlaams op te
stellen. Veelgewicht werpt „La Cite" echter
niet in de schaal. Terloops vermelden wij
ook nog het a-politieke dagblad „La Laterne", deel uitmakend van degroep „La
Meuse - La Laterne". Van de 183.000 exemplaren tellende oplage gaat 14,5 t.h. naar
Brabant.
Niet we g te denken uit het Brusselse stadsbeeld is het in de late namiddag verschijnende financieel ekonomisch dagblad
„L'Echo de la Bourse" dat een oplage bereikt van 30.000 exemplaren. De politieke
kommentaren van deze krant zijn meestal
gematigd.
Een niet te onderschatten invloed inpolitieke kringen heeft het onafhankelijke weekblad „Pourquoi Pas ?". lets meer dan de
helft van haar 105.000 exemplaren grote
oplage wordt afgezet in de Brusselse agglomeratie.„Pourquoi Pas” onderscheidt zich
door zijn anti-Vlaams zijn.
Een aparte plaats tussen de opiniemakers
in de Belgische hoofdstad neemt het iedere
woensdag verschijnende „Pan" in. Dit satirisch weekblad steekt de draak met het
Belgisch patriottisme. Men zou „Pan" als

het ware anti „anti-Vlaams" kunnen noemen
omdat het een tegengif vormt teen de
systematische anti-Vlaamse gerichtheid der
Brusselse Franstaligen. Als slotbemerking
willen wij er aan toevoegen dat de Belgische
pers niet over een „quality paper" beschikt
op het niveau van een „Neue archer Zeitun g", „Nieuwe Rotterdamse Courant" en
„Le Monde". Wel heeft de Belgische pers
in tegenstelling tot vele andere landen niet
aan invloed op de openbare opinie verloren. Dit is voor een belangrijk gedeelte
toe to schrijven aan de gemeenschapsproblemen. Bijna iedere krant heeft stelling
genonien ten voordele van een of ander
landsgedeelte en verdedigt die stelling doorgaans op een vrij stork geêngageerde wijze.
Van een krant als „Le Soir" en een tijdschrift als „Pourquoi Pas" kan men evenwel
zonder meer beweren dat zij eerder teen
dan wel voor een bepaald landsgedeelte
stelling genomen hebben. De Vlaamse pers
heeft zich hierbij niet onbetuigd gelaten.

HERMAN WELTER

NOG STEEDS GEEN NIEUWE GRONDWET

Het kabinet Eyskens is er vooralsnog niet
ingeslaagd een meerder'neid te vinden om
zijn voorstellen ter herziening van de grondwet van 1830 aanvaard te krijgen. De lezer
van deze rubriek herinnert zich hoe na de
verkiezingen van 1968 de huidige regering
tot stand kwam op basis van een akkoord
waarvoor men ook op de banken van de
oppositie instemming meende te kunnen
vinden. Maandengingen echter verloren
omdat regering en oppositie eindeloos bakkeleiden over de interpretatie van de onthouding bij otemmingen. Tenslotte werd
einde 1969 in werkgroepen (eerst die van
28, daarna die van de 24) een nieuwe overeenkomst uitgewerkt die aan de basis lag

van de regeringsverklaring van 18 februari.
In het voorjaar be on het werk in de parlementskommissies opnieuw. Aanvankelijk
vlotten de werkzaamheden vrij goed, zodat
de twee kamers er dan toch in sla g den
enkele belangrijke artikelen te herzien, zoals
het art. 25 bis dat de kwesties i.v.m. de
Europese integratie regelt, het art. 104 dat
de Hoven van Beroep aan het nieuwe
g
„kommunautaire" Belie
aanpast en de art.
108, 110 en 113 die het mogelijk maken
met de decentralisatie te vorderen.
In de Senaat kwamen alle belangrijke voorstelIen erdoor : de waarborgen ter bescherming van de ideologische en filosofische minderheden(eenparig goedgekeurd),

de indeling in drie kultuurgemeenschappen
en vier taalgebieden (het Nederlands taalgebied, het Frans taalgebied, het Duits taalgebied en het tweetalig gebied BrusselHoofdstad : ondanks verwoede oppositie van
de meeste franstalige Brusselaars bleef dit
beperkt tot de 19 gemeenten !), het oprichten van kultuurraden voor de driegemeenschappen (amendementen van de
CVP, VU en FDF-RW om deze raden het
recut te verlenen belastingen te heffen en
om hun bevoegdheden uit te breiden werden
alle verworpen, waarna de federalistische
partijen tenslotte teen het ontwerp stemden), de waarborgen voor de nog niet overge'nevelde franstalige „afdeling" van de

Het fronton van het parlementsgebouw word volledig vernieuwd Maar aan een meuwegrondwet zijn
de vroede vaderen nog met toe.

"

al
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Leuvense universiteit, de indeling in drie
ekonomischegewesten (het Vlaamse, het
Waalse... en het Brusselse), de mogelijkheid om de Voerstreek van deprovincie
Limburg of te haken, en de „grendels" :
vereiste bijzondere meerderheden voor het
uitvaardigen of wijzigen van wetten i.v.m.
de specifieke belangen van de gewesten
of kultuurgemeenschappen en de taalwetgeving.
In Vlaanderen werd het verloop van de
debatten in de Senaat met stijgend onbehagen gevolgd. Verontwaardigd door de
goedkeuring van de grendels en door het
p
rijsgeven van de Voerstreek die ib 1962
als kompensatie voor het afstaan van dichtbevolkte Vlaamse taalgrensgebieden bij
Limburg was gevoegd hield de Vlaamse
Volksbeweging te Antwerpen een niet ongeslaagde protestbetoging.
De Volksunie moest vaststellen dat alle
pogingen om de voor Vlaanderen ongunstige
voorstellen middels amendementen te verbeteren schipbreuk hadden geleden. Het
was duidelijk dat de regering haar plannen
zou verwezenlijken door een beroep te
doen op wisselmeerderheden. Helemaal in
de lijn van vroeger afgelegde verklaringen
dat de VU zich hiertoe niet zou lenen besliste departijraad dat haar parlementsleden
niet meer aan degrondwetsherziening in
Kamer en Senaat zouden deelnemen. Deze
beslissing werd door de CVP als „vaandelvlucht"gebrandmerkt en BSP-ondervoorzitter Jos van Eynde wond zich in Volksgazet op over parlementairen die het vertikten het werk te doen „waarvoor ze dik
betaald worden"...
Ook de Kamer had zich over degrondwetsherziening gebogen : de artikelen over de
indeling van het parlement in taalgroepen,
deparitaire samenstelling van de ministerraad werden besproken maar de stemming
werd uitgesteld. Wel werd een artikel goedgekeurd dat stelde dat de provincie, de
agglomeratie, de federatie van gemeenten
en degemeente belastingen kunnen heffen :
op verzoek van de PVV was het woord
„gewest" uit deze opsomming geschrapt :
een sukses voor de unitaristen I
Metgrote spanning keek men uit naar het
debat en de stemming over het art. 108ter
over de inrichting van de Brusselse agglomeratie : Brussel bleef beperkt tot de 19
gemeenten, het zou bestuurd worden door
eenparitair uit Vlamingen en Walen samengestelde agglomeratieraad. Tegen deze vastlegging van de grenzen van het tweetalig
gebied ontstond zeer heftige kritiek van de
meeste franstalige Brusselaars, die zich in
hun vrijheid bedreigd voelden. Op 25 juni
organiseerde een „comite de salut public"
een demonstratie waarin zowat 12.000personen opkwamen te gen de „carcan".
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Degoedkeuring van dit voor de Vlamingen
gunstig artikel hing of van de aanwezigheid
van de Volksunie. Dezepartij werd dan
ook duchtig onder druk gezet : de drie
Vlaamse fondsen, het Davidsfonds (r.k.),
het Vermeylenfonds (soc.) en het Willemsfonds(lib.) publiceerden een dringende oproe p tot deze partij om mede te werken
aan degoedkeuring van dit artikel, oproep
die door de hele Vlaamsepers dik en (naar
later bleek) no al eenzijdig in de verf werd
gezet. De partifleiding antwoordde hiertoe
bereid te zijn op voorwaarde dat de ongunstige bepalingen uit het grondwetspak
zoudengeschrapt worden. De kamerleden
van de VU namen niet deel aan de stemmin g over het artikel : de tegenstanders van
het voorstel, Front des Francophones, Rassemblement wallon, de meeste franstalige
PVV-Ieden, de franstalige Brusselaars van
de BSP(groep Simonet) en de kommunisten maaktengebruik van de geboden
kans en verlieten de vergadering en er
waren twee stemmen te weinig om het vereiste kworum te halen.
De volgende dagen probeerden leden van
de regering nog de PVV in haar geheel tot
medewerking te overhalen. Zonder resultaat
li werd andermaal over het
echter. Op 1 ju
artikelgestemd, maar ditmaal waren er vier
stemmen te weinig.
Toenging de Kamer met vakantie.
En nu ?
Het mislukken van degrondwetsherziening
ontlokt bij niemand uitbundige vreugdekreten. Weliswaar heeft men er in de ran en
van de Vlaamse Beweging — bijvoorbeeld
op de lizerbedevaart van 5 juli, waaraan
niet minder dan 70.000personen deelnamen
— niet omgerouwd dat de afgrendeling van
de Vlaamse meerderheid voorlopig aithans
nietgeslaagd is. Maar anderzijds is er ontgoocheling omdat een aanvaardbare en definitieve oplossing van de kommunautaire problemen uitblijft en de gestelde problemen
voortrotten; en dat terwijI men beseft hoeveel tijd en energie hierdoor verloren gaat
voor het aanpakken van prangende problemen van sociale en ekonomische aard.
En het is helemaal niet waar dat dep ressieg
roe pen of taalpartijen niets liever wensen
dan dat dezeproblemen onopgelost blijven
omdat zij anders hun bestaansreden zouden
verliezen : hoe beu men b y. in de VU de
hele kommunautaire knoeiboel is bleek onlangs nog uit een interview met de voorzitster van de jongeren uit die partij (Het
Pennoen, juni 1970).
Onmiddellijk na de mislukking in de Kamer
begonnen verschillende kranten een heftige
polemiek teen de VU : de houding van
dezepartij bij de stemming over Brussel
werd duchtig op de korrel genomen. Toch
lijkt de verontwaardiging over de vaandel-

vlucht niet helemaal oprecht voor wie vaststelt dat bij de goedkeuring in de Senaat
van de wet op de ekonomische decentralisatie het CVP-voorstel om de Vlaamse
randgemeenten uitdrukkelijk bij de Vlaamse
ekonomische raad onder te brengen opnieuw (!) werd ingetrokken en de meerderheidspartijen de afbakening van het gebied
van elkegewestelijke ekonomische raad aan
de ministerraad overlieten : dit betekent dat
de aanhorigheid van de Vlaamse randgemeenten bij elke regeringswijziging zou
kunnen veranderen !
Naarmate de vakantie verliep werd de polemiek rusti g
er. Karel de Witte stelde in
i De
Gazet van Antwerpen (r.k.) voor dat de
Vlaamseparlementairen onder elkaar overleg zouden le en en hierbij ook de VU
zouden betrekken. Maar zowel BSP-ondervoorzitter Jos van Eynde als CVP-senator
Leynen reageerden in hun kranten negatief
op dit voorstel.
Het maakt in Vlaanderengeen al te beste
indruk dat de regeringspartijen deze vorm
van Vlaams overleg blijven afwijzen. Des
te meer omdat de regering wel overlegde
met de PVV en aan dezepartij zelfs belangrijke toegevingen deed, wat uiteindelijk
tech niet tot een uitkomst leidde. Eens te
meer stelt zich de vraag naar de geloofwaardigheid van de partijen. Dit alles versterkt hetgevoel dat „Brussel" eigenlijk de
teugels zo weinig mogelijk uit de handen
wilgeven. TerwijI meer en meer Vlamingen
vinden dat alleen een verregaande autonomie van de „gewesten" een oplossing
kan zijn : in een federaal Belgiê, als het
kan. In een nog losser staatsverband, als
het meet. „Ook als het met Belie
verkeerd
g
mocht lopen, als gevolg van aanhoudende
crisissen, waaraan de Vlamingen geen
schuld hebben, tenzij misschien door hun
lankmoedigheid, dan zal Vlaanderen toch, en
wellichtgemakkelijker, zijn toekomst kunnen
verzekeren." (Mr. Borginon op de lizerbedevaart).
JORIS DE DEURWAERDER

Voor sommigen de trots van Brussel, voor anderen zowat het lel ijkste bouwwerk van de Brusselse
agglomeratie — de wereldlijke opponent van de vrij smakeloze basi I iek van Koekelberg — het
gerechtshof ofte „justitiepaleis" to Brussel. Daarbij is niet zozeer de pompeuze stijI van een al met
al dan toch indrukwekkend gebouw dan wel het totaal ontbreken van enige harmonieuze omlijsting
een storende faktor in dit totaalbeeld, dat als een schoolvoorbeeld kan gelden van totaal willekeurige
en aan het toeval overgelaten bebouwing. Vooral de onmiddellijke omgeving van dit Brusselse „paleis"
staat vol ongelukkige kontrasten.
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GEEN NIHILISME

ar steeds
Brussel komt sedert eenpaar ja
meer in de kijker staan. Het valt evenwel op
hoe weinig inzicht de niet-Brusselaars hebben in de Brusselse toestanden, evenmin
als in de snelle ontwi'kkeling van de taaltoestanden aldaar.
Het is zo data evens die tien jaar geledengeldig waren, nu reeds als voorbijgestreefd kunnen worden aangezien.
In eerste instantie is de andere struktuur —
franstalig overwicht in de centrale Brusselse
gemeenten en in de leidende kringen — nagenoeg Vlaams gebleven gemeenten in de
eriferie en vlaams overwicht in de kleinere
p
burgerij en in de arbeidersstand — sedert
1945 fundamenteelgewijzigd.
Franstaligen en Vlaamstaligen 'even nu dooreen in alle wijken en gemeenten. Daarvoor
aansprakelijk is de bouwpolitiek van de
laatste twintig jaar. Maar daarnaast ook het
feit dat hetgrotere deel van de vroegere
vlaamstallge arbeidersstand nu een sociale
en kulturele opgang heeft gekend, het een
betekent dat ze nu Frans spreken of tenminste in het Frans studeren. Omgekeerd
is in het een men in vroegere jaren de midden- en hogere klasse noemde, een kleinere, niet onbelangrijke nederlandstalige
groep tot stand gekomen, wat vroeger nagenoeg ondenkbaar was.
Het is duidelijk dat vooral het voortgezet
onderwijs, mede met politiek of sociaal gewi jzigde omstandigheden, in de laatste
kwarteeuw belangrijke verschuivingen heeft
veroorzaakt...
Vroeger verliet het kind uit de arbeidersklasse relatief vroeg de school. De invloed
van het franstalig onderwijs was meestal
niet duurzaamgenoeg om het kind meer
dangedeeltelijk te verfransen. De verlenging van de schoolplicht en de sociale
opgang die van de arbeidersklasse een middenklasse maakte, brachten in deze kringen
een sterke verfransing teweeg.
Meer nog dan vroeger viel ook de middenklasse aan de verfransing ten prooi.
Deze evolutie kwam tot uiting tussen 1950
en 1960 enging ononderbroken verder tussen 1960 en 1970.
Omgekeerd is de denationalizering van de
Vlaamse immigrant te Brussel sinds 1960 in
zeer sterke mate verminderd. Waar hi' vroeger in het algemeen nog veel sneller opging
in de verfransing dan de Brusselse autochtoon, is dit nu veeleer een uitzondering. Redenen daarvoor zijn waarschijnlijk het sterkere kulturele besef,
en een meer militante
Vlaamse bewustwording.
Tot slot kan men ze en dat er thans geen
homogene franstalige of vlaamstalige wijken
meer bestaan in Brussel, welgemengde ; dat
de verfransing na 1950 zeer sterk de arbeidersklasse heeft aangevreten ; dat daarnaast als winstpunten moeten aangestipt
worden de opkomst van een ontluikende
Vlaamse intelligentsia in de midden- en
ho ere klasse (besturen, onderwijs, vrije
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beroepen) en een sterke vermindering van
de denationalizering van de Vlaamse immigrant.
In elkegroep, bij de Vlamingen en de Franstali en zijn er interne en meer komplekse
verschuivingen aan de gang.
Zowel bij de vlaams- als bij de franssprekenden vermindert redelijk snel de kennis
van het Vlaams dialekt, vooral dan bij de
'on ere bevolking, zodat het te voorzien
valt dat binnen een tijdsverloop van 40 tot
50 jaar het Brussels dialekt zal uitsterven,
in elkgeval veel sneller dan het Vlaams
dialekt in Vlaanderen zelf.
Bij de Vlaamstaligen groeit de kennis van
het Frans. Waar de oudere het nog dikwijls
ontoereikend beheersten, is de kennis bij
de 'on ere generatie sterk gevorderd.
Maar daarnaastgroeit ook de kennis van
het Nederlands bij de Franstaligen, vooral
dan weer bij de jongere klassen van de bevolking. Het doet niets of van hun politieke
ingesteldheid en zo komt het steeds meer
voor dat radikaal franstalig-gezinden soms
eongoede kennis hebben van het Nederlands.
Ook bij de Vlaamssprekenden groeit de
kennis van het Nederlands : van een soms
gebrekkig school-nederlands wordt het bij
de jongeren tot een vlot gesproken taal.
Al met al wordt Brussel in depraktijk —
evenwel niet op het politieke vlak — steeds
meer tweetalig. De vroegere tweetaligheid :
Frans-Vlaams dialekt vertoont een langzame
verschuiving naar Frans-Nederlands. Niet dat
deze al een feit zougeworden zijn — verre
van daar — maar wel dat zij in gunstige
omstandigheden op middellange toekomst
zeker niet onmogelijk kan worden geacht.
Wij hebben een steekproef gedaan in een
belangrijke Brusselse gemeente die voor
1940 nog overwegend Vlaams was, maar die
door bouwpolitiek, snelle sociale verfransingsdruk en vreemde immigratie grondig in
franstalige zin werd omgebogen.
237personen werden lukraak gekozen, alien
tussen de 15 en 50jaar. Personen boven
50jaar werden buiten beschouwing gelaten
omdat zij de cijfers in Vlaamse richting
zouden hebben beinvloed, terwijI zij geen
rol meer kunnen spelen ten opzichte van de
toekomstige evolutie in de Brusselse agglomeratie.
Van deze 237personen spraken er in eigen
familie 50% Vlaams, 46% Frans en 4% zowel Vlaams als Frans. Vertoont degroep van
40 tot 50jaar en die van 30 tot 40 jaar nog
een Vlaams overwicht, dan is het evenwicht
volkomen bij de roe en van 15 tot 20 jaar
en van 20 tot 30 jaar. De achteruitgang is
ongetwijfeld het sterkst in de_ groep boven
de 50 jaar, maar de toestand schijnt veel
meergestabilizeerd bij de jongste bevolking.
De schooltaal van dezepersonen was voor
38% het Nederlands en voor 62% het Frans.
Voor de huidige schoolgaande jeugd is dat
30 % en 70 %. Een vergelijking met de hui-

die verhoudingen in de Brusselse agglomeratie loot
p
mank, omdat een deel van de
onderzochtepersonen immigranten zijn die
in Vlaanderen in het Nederlands schoolliepen.
Wat de kennis van het Frans betreft bij dezepersonen, is het eenvoudig : 100 % kenden het Frans in eengoede of redelijke
vorm.
Wat de kennis betreft van het Vlaams dialekt : 80 % kenden het. Dit feit is belangwekkend wanneer men weet dat slechts 50
% het Vlaams uitsluitend als huistaal spreken. Ten dele doet het feit zichgelden dat
degemeente vroeger sterk vlaamstalig was,
maar het blijft even onweerlegbaar dat in de
Brusselse agglomeratie een deel van de
Franstaligen nog het Vlaams dialekt kent en
spreekt. Toch valt de kennis van dat dialekt
van 82 % in de groep van 40 tot 50 jaar,
op 70 % in de groep van 15 tot 20 jaar. De
tendens is dus naar hetgeleidelijk verdwijnen van het dialekt.
De cijfers worden interessant bij het na aan
van de kennis van het Nederlands : 60%
spreken het Nederlands in „beschaafde"
vorm, 20 % spraken het betrekkelijk goed,
maar met een duidelijke beperking van de
woordenschat ; 10 % spraken het gebrekkig,
niet alleen omdat hun woordenschat onvoldoende was, maar ook omdat de syntaksis
gebrekkig aandeed; 10% tenslotte kenden
een of onvoldoende Nederlands.
g
Wanneer men dan degroep van de Franstali en neemt, dan stelt men vast dat van de
personen die het Frans als huistaal gebruikten, er 30% goed of redelijk Nederlands
kennen, 21% het op een onvoldoende, maar
gangbare wijze spreken, terwijI 18 °/0 het op
eengebrekkige wijze spreken en 22 % het
helemaal niet kennen. Die even die het
niet kenden, waren bijna uitsluitendWalen
of vreemdelingen, uitzonderlijk autochtone
Brusselaars.
Duidelijk is het dat — naast een ontegensprekelijk voortschrijdende verfransing —
de kennis van het Nederlands snel'aangroeit bij de Franstaligen. M.a.w. dat de
tweetalighed
i niet meer, zoals voor 1940,
uitsluitend van de Vlaamstaligen uitgaat. Het
is daarnaast duidelijk dat het taalbeeld dat
door radikaal Fransgezinden geschetst wordt
van Brussel, op verre na niet overeenstemt
met de levende werkelijkheid die evolueert
in de zin van een steedsgrotere en betere
kennis van het Nederlands.
Het is tenslotte duidelijk dat men in Vlaanderen en Nederland deze toestand te weinig
onder ogen ziet. Ten aanzien van de feitelike evolutie lijkt mij het in Vlaanderen maar
al tegangbare nihilisme ten opzichte van
Brussel ongegrond.

BRUXELLENSIS

BRUSSELSE SPROKKELINGEN

OMMEGANG

GEEN KANS

De befaamde „Ommegang" van Brussel
werd in 1927 opnieuw in het leven geroepen.
Er komen 2.200 kostuums, 300 vlaggen en
talrijke praalwagens aan te pas. Gilden en
rederijkerskamers defileren er voor de
keizer en zijn gevolg. De grote markt te
Brussel verschaft daartoe een gedroomd
kader.
De ommegang beeldt het luisterrijke feest uit
dat in 1549 door Maria van Hongarije, landvoogdes van de Nederlanden, aan haar
broer Karel de Vijfde werd aangeboden.
Dit is het enige folkloristische feest waarbij
de leden van de adel de rol van hun eigen
voorvaderen vertolken.

Een onlangs verschenen studie bevestigt
dat de verfransing van de Brusselse agglomeratie in belangrijke mate te wijten is aan
de afwezigheid — gedurende een halve
eeuw en langer — van Nederlandse scholen.
Generatie na generatie werden de Vlaamse
kinderen in de hoofdstad opgevoed in
Franse klassen. Deze kinderen behoorden
haast uitsluitend tot de sociaal - ekonomische
onderlaag, die in het dagelijkse leven gekonfronteerd werd met louter franstalige
werkgevers en notabelen, ambtenaren en
koopkrachtige burgers. De Vlaamse lagere
standen, waarvan de kinderen opgroeiden
in Franse klassen en opkeken naar carrièrekansen die enkel voorbehouden bleven voor
de franstaligen, MOESTEN aldus wel verfransen.

KUNST EN WETENSCHAP TE BRUSSEL

MANNEKEPIS
Mannekepis is „de oudste burger van
Brussel ". Hij bezit een rijke en uitgebreide
garderobe die in het Broodhuis of Gemeentemuseum aan de Grote Markt uitgestald is. Hij is van brons en glimlacht
de hele dag tegen de toeristen die hem van
's ochtends . tot 's avonds fotograferen en
filmen.
Men ve rt elt dat in de Xllle eeuw een klein
ventje, dat Juliaan genoemd werd, op deze
manier de lont doofde waarmee de vijand
de stad wilde in brand steken...
Men zegt ook dat een rijke poo rt er tijdens
een groot feest zijn enig zoontje in de
menigte kwijt geraakt was. Hij beloofde
de Heilige Maagd dat hij de stad een beeld
zou schenken dat de knaap voorstelde zoals
hij was op 't ogenblik dat men hem zou
terugvinden. Zo weet men nu nog wat het
kind op dat grote moment deed.
Volgens een zeer populaire legende daarentegen woonde rond 1450 een oude heks
in het hoekhuis van de Stoofstraat en de
Eikstraat. Zij verraste een knaap toen hij
op haar drempel waterde en veroordeelde
hem ertoe, eeuwig hetzelfde te doen op
dezelfde plek... En als 't niet waar is...

Wetenschappelijke instellingen zoals de
Albe rt I biblioteek (die zowel kostbare
middeleeuwse handschriften als de modernste gespecialiseerde tijdschriften bezit en
ter beschikking houdt) en de Koninklijke
Sterrenwacht zijn ver over de landsgrenzen
bekend. Hetzelfde mag gezegd van het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. De grootste musea van de wereld
vertrouwen dit Instituut hun werken toe voor
studie- en restauratiedoeleinden. Het ontvangt talrijke buitenlandse stagiairs en
stuurt geregeld zijn specialisten en deskundigen uit om hulp te bieden aan kultuurmonumenten die in gevaar verkeren. Ook
op andere gebieden van de kunst is Brussel
present. Was het niet David Oistrakh die
zei : „Kan ik ooit vergeten dat Brussel voor
al de muzikanten der wereld de stad is
van een der grootste muziekwedstrijden, van
het Koningin Elisabeth-concours dat zovele
jonge talenten heeft doen ontdekken en
zulke brede perspektieven heeft geopend 7"
Van het Brusselse Paleis voor Schone
Kunsten is ook de internationale beweging
„Jeugd en Muziek" uitgegaan. De Belgische
Nationale Opera is de zetel van het „Ballet
der XXe eeuw" van Maurice Béjart.

(M. Ruys in De Standaard van 3-4-1970)

3RUSSELSE MARIONETTEN
In de minizaal van de Beursschouwburg te
Brussel worden elke dinsdag, woensdag en
zaterdag om 20.30 u. voorstellingen gegeven
van de Brusselse Marionetten, onlangs gesticht door een aantal vooraanstaande kunstenaars die Brussel „Brussels" willen helpen houden en vijfentwintigduizend families
die gedurende vijftig jaar de vroegere volksschouwburg Folies Bergère bezochten, hun
eigen volksaard te laten terugvinden. Op
het repertorium staan : Genoveva van Brabant, De Brusselse Straatzanger, Don Quichotte, De Wijze Kater e.a. De „Brusselse
Marionetten" zijn een gelukkige aanvulling
van het aloude poppen-theater Toone dat
sinds jaar en dag programma's brengt, in
het meest sappige Brussels dialekt. Op de
foto merkt u de Brusselse burgemeester
Cooremans met een gezelschap van genodigden in Toone's poppenkelder. Een
beetje belangstelling voor de folklore is onschadelijk.
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geen zorgen om te maken. En verstaat hij
echt geen Frans, dan ligt dat aan het laag
peil van zijn ontwikkeling.
Zeer langzaam is daarin de laatste jaren een
begin van verandering gekomen. In een paar
klinieken kan je in het Nederlands wel aan
je trekken komen — meestal, nog niet altijd,
— en je kan er al rekenen op nederlandstalige geneesheren. Enkele Vlaamse geneeskundige kontaktgroepen bestaan er nu ook.
De grote farmaceutische firma's — soms
ook de kleinere — verschaffen je nu ook
nederlandstalige dokumentatie en korrespondentie en sturen je nederlandstalige vertegenwoordigers. le hoeft het zelfs niet altijd
meer te eisen : ze zoeken je — het handelsbelang primeert — soms zelf stelselmatig
op.
Al met al doet de toestand te Brussel nog
volledig denken aan een koloniaal bestuur.
Een kleinere heersende klasse houdt het
grotere deel van de Brusselse bevolking
door sociaal-ekonomische dwang en franstalige kultuurpolitiek — in een toestand van
„horigheid".

R.S.
HORIGHEID

„francofone oazen", nog overvloedig Vlaams
dialekt wordt gesproken. Je ziet ook dat dit

BOUWPOLITIEK

Als dokter leer je te Brussel wel snel de
Brusselse toestanden kennen omdat de mensen zich niet achter een sociaal of professioneel masker verstoppen, maar zich tonen zoals ze meestal werkelijk zijn.
Het valt je dan op dat in de meeste gevallen de Brusselaar een kalm, bezadigd burger is, helemaal niet ekstremistisch, die
weinig geeft om de herrie die politiek om
Brussel wordt gemaakt. In feite is hij, bewoner van de hoofdstad, geklemd tussen Vlaanderen en Wallonle, eerder kosmopolitisch
ingesteld. Meestal van Vlaamse oorsprong,
maar kultureel ve rv reemd van Vlaanderen,
in het diepste van zijn eigen aard nog meestal als Vlaming reagerend, maar overspoeld
door franstalige kultuur, sociaal onderworpen aan de franstalige heersende klasse,
reageert hij niet meer als Vlaming, maar ook
niet als franstalige. Hij zwemt tussenin en
is daarom eerder onverschillig.
Dit belet hem niet, kultureel afgegrendeld
van Vlaanderen al was het maar passief, de
franstalige hersenspoeling te aanvaarden,
soms zelfs eens te ondersteunen.
Daarnaast vind je dan de kleinere groepen
van Fransgezinden en Vlaamsgezinden, de
eerste groep oppermachtig op sociaal-ekonomisch gebied.
le merkt snel hoe te Brussel een grote
massa, de helft, nog vlaamstalig is, al kennen zij allen Frans. Meer in de oudere generatie, minder in de jongste generatie.
Meer in deze wijk, minder in een andere.
Je merkt het uitsterven van de autochtone
Brusselse bevolking en de snelle immigratie die haar vervangt. Maar je ziet ook hoe
overal, ook bij de jongeren, zelfs in de

dialekt binnen de 50 jaar zal verdwijnen en
ve rv angen worden door het Frans of door
het Nederlands ; de verhouding tussen beide
zal afhangen van de politieke evolutie.

Een kras staaltje van de weelderige grondspekulatie en het gebrek aan een kon sekwent grondbeleid die de uitbreiding van
de Brusselse agglomeratie bepalen, werd
gegeven toen in 1969 een (thans in ernstige moeilijkheden verkerend) bouwpromotor en grondspekulant tegen alle voorschriften in midden in een als „groene zone"
uitgestippelde omgeving een indrukwekkend
flatgebouw optrok. De rechtbank gelastte
de afbraak, maar het geval werd bij nog
meer bevoegde instanties aanhangig gemaakt en het Departement van Openbare
Werken... wijzigde het plan van aanleg. De
bouwpromotor is toevallig ook senator en
had een groot aandeel in de financiering
van de vorige verkiezingskampagne voor
een partij, die strijdt voor vrijheid en vooruitgang.
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Maar je hoort dan ook dat het Vlaams de
huistaal is, de taal die gesproken wordt met
de naastbestaanden, de familie, de vrienden,
de kenissen, ook met de dokter, tenminste
als die het dialekt kent. Met de vreemde,
de baas of de overheid, spreekt hij Frans.
Met de kollega's spreekt de dokter natuurlijk Frans. In klinieken, hospitalen, geneeskundige diensten van allerlei slag, kan je
eenvoudig niet anders, niet zozeer door onwil — die is er wel, ook niet tengevolge van
een honderd jaar oude traditie — die is er
ook — maar eenvoudig omdat de kollega's
geen Nederlands kennen. Cijfers zijn niet
voorhanden, maar je kan schatten dat geen
10 % geneesheren in het Brusselse nederlandstalig zijn, dat 20 % enigzins het Brussels dialekt hanteren (en dan nog) en dat de
anderen ofwel geen Nederlands kennen ofwel zich bedienen van een primitief „VlaamsNederlands" dat de 50 of de 75 woorden
niet overtreft. In het geneesherenkorps is
de taalkundige onderontwikkeling zo schrijnend dat je je afvraagt of daar geen taak
is weggelegd voor de UNESCO. In de
K.O.O. bestond nog niet zolang geleden het
taaleksamen uit „connaissance usuelle du
Flamand", het staat er nog altijd zo op bij
de plaatsaanbiedingen. Wat dit betekende,
kun je wel gissen.
Dit alles heeft trouwens ook weinig belang ;
de patient spreekt toch wel Frans, „de" kultuurtaal, of hij verstaat ze dan toch in elk
geval ; daar hoef je je dan als dokter ook

PIETER BREUGHEL TE BRUSSEL

Pieter Breughel de Oude
Zou opstaan uit de Dood
Om de wereld te aanschouwen :
Was 't bloed er nog zo rood
Als karmijn ?
Zou er nog oorlog zijn ?

Hij vroeg in 't zuiver Brabants
De kastelein om drank
Maar de patron
Die zij pardon
Je ne comprends pas Flamand
(Emmerdant, dans le coeur du Brabant I)

Al eerst ging hem naar Brussel,
Naar zijnen atelier
En hij nam zijnen bussel
Penselen en wat houtskool mee
Naar zijn Brabantse stee.

Pieter Breughel den Ouwe
Die dacht 't is weer zover
Da'ze hier den Geuze nog brouwen
Da's fijn
Maar dat 't in 't Frans moet zijn
Dat vin 'k een groot sjagrijn

Hij was nog niet vergeten
Waar dat zijn woonhuis was
Het was wel wat versleten
De memel woonde in zijn kas
Kapot was 't vensterglas

Het Spaans is nu verdreven
Uit ons klein vaderland
Maar nu hebben we gekregen
Het Frans aan de Marollenkant
Da 's boven mijn verstand.

Eerst vroeg hem aan de mensen
Is Spanje hier nog baas ?
Leef'de naar eigen wensen ?
Zijn ze nog even dwaas
In ons land ?
Of kregen ze verstand ?

Piet Breughel is dan droevig
Terug naar zijn graf gegaan
Nadat hem op zijn kamer
Een heel klein maar een fijn schilderij
vol kleur had doen ontstaan.

De mensen wouden Breughel
Zijn Brabants niet verstaan
Dus is hem stil en treurig
Naar een café gegaan
Die daar in
Zijn jeugd al had gestaan.

En daarop stond geschilderd
Ne Vlaming in 't gevang
't Gevang van zijn kompleksen
De sleutel ligt erbij aan zijn zij
Doet open, maakt hem vrij !

WANNES VAN DE VELDE

Wannes Van de Velde zingt dit lied, samen met een keur van
andere volksliederen, in kleurig Brabants op de L.P. Philips
846 209 VVY.
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New Brussels. — Volg de Champs Elysées tot aan het Manhattan Center, neem dan de Broadway tot
Picadilly Circus, loop dan rechts Fifth Avenue af en je komt bij Manneke Pissing...

LIFE IN BRUSSELS
I remember being warned by the wife of a
colleague prior to moving to Brussels that
the only nice place was the departure lounge
at the airport. I am fortunate that after three
years I have not been forced to the same
conclusions. I have of course noticed differences, some good and some bad, compared with my former environment, and
while I cannot be too sure whether these
are peculiar to Brussels, Belgium or the
insularity of my own up-bringing, nevertheless they mean Brussels to me.
One often reads criticisms of a city according to the standard of its theatres, its
museums, its department stores, etc. and
while it is highly desirable that all these
should be good they don't necessarily play
a large part in one's life. Far more important
to me is the general atmosphere, the architecture, the way in which the historical buildings are preserved and the design of the
new ones, the transport systems, the lay-out
of the streets and parks, the overall opportunity to enjoy the environment and of
course the demeanour of the people. These,
coupled with the day-to-day problems of
life and how easy they are to solve, have
been much more influential on my attitude
to Brussels than the cultural opportunities
which are probably available in fair measure
in all capital cities.
I suppose everyone owes some of his Brussels attitude to the Grand-Place. To me it
is certainly a big highlight but how could
the Town Hall allow itself to destroy its own
environment and part of the soul of Brussels
by turning this gem into a free parking lot.
Taxi ranks and bus routes destroy its charm,
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and I have a sneaking suspicion that the
scaffolding which permanently despoils it
has taken root. Surely a city which has been
able to construct an underground railway
and an excellent system of underpasses can
find a way to preserve its own heart.
For me, the rest is a strange mixture. There
are charming corners of the city, squares
which come to life on market day, intriguing
little shops which do not give the impression that they ever provided a livelihood for
anyone and fine old buildings. It would be
unrealistic to think that all this could be
preserved with the commercial demands of
city life. But one also feels that there is
much which could be preserved which is
being destroyed by demolition or by haphazard development, which is either out of
keeping or ugly by any standards. Maybe
that is the same everywhere. The important
thing is that a lot of charm still exists.
There are of course many irritating things
and I suppose top of my list are the trams
and the taxis. The trams sail along like pied
pipers with an angry entourage of drivers,
their veins bulging with blood as the iron
beast rattles to a stop and opens its doors
in front of a green traffic light. All very
uneconomic to everyone except the tram
owners, although where separate tracks
exist leaving room for manoeuvre in the
streets, who could deny their value.
The taxis I feel worse about because they
appear to get Brussels such a bad name.
They are disgracefully expensive and one
is then subjected to many indignities over
the tip. One seldom leaves the taxi in good
terms with the driver. More often one feels
one has left one right arm behind. One
would feel better if it was apparent that

the driver himself was getting rich, but evidently that is not the case. At the very
least it would be good to have a mandatory
tip built into the meter.
But life in Brussels is not just a series of
irritants. The opportunity to live in very
agreeable surroundings so close to the city
is a splendid asset which so few capitals
can offer and it is this which colours our
family's attitude towards Brussels more than
anything else. Woods, lakes, fields and an
apparent determination to preserve as much
of nature as possible are delights that everyone can enjoy and we certainly do.
Finally, there are the people, but even after
three years I would not say that I know
them well or joined in living with them. My
impression is that in private life the family
is all-important. There is less friendship
outside the family, less group interest and
less opportunity for casual acquaintances
to grow into something more rewarding than
I had previously experienced. Perhaps the
most
surprising impression is one of lack
n
r
of pride in Brussels or in Belgium. True,
when Eddy Merckx is in the saddle the
country is behind him and the streets were
rather empty when Anderlecht played Arsenal last Spring. But other than that, life
goes on under the surface. It does not seem
to be penetrated quickly by the foreigner.
0

Britannicus
MINISTER VAN MECHELEN ZAL ZORGEN
VOOR NEDERLANDSTALIGE GIDSEN
Enkele dames richtten destijds in de Belgische hoofdstad de ,,Nederlandse Museumgroep in Brussel" op. In het begin van dit
jaar nam men deel aan een rondleiding
door de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België in Brussel. Het bezoek
was voor de deelneemsters een vreugde,
die echter getemperd werd door de afwezigheid van een nederlandstalige gids.
Die is niet aan dit belangrijke instituut verbonden.
De dames wendden zich tot de algemeen
voorzitter van het ANV, dr. W.H. van den
Berge, die naar aanleiding daarvan een
brief schreef aan de minister van Nederlandse Cultuur, prof. dr. F. van Mechelen
in Brussel.
De minister schreef aan de heer van den
Berge, dat hij ,,ten zeerste de toestand betreurde" en zijn diensten de opdracht had
gegeven deze aangelegenheid zorgvuldig
te onderzoeken en hem gepaste maatregelen voor te stellen.
Wij juichen de maatregel van de minister
toe. Immers de wens van Nederlandssprekenden om kennis te nemen van de
grote kunstschatten, aanwezig in genoemde musea, moet als waardevol worden
geacht en is dienstbaar aan de door beide
landen voorgestane culturele integratie.

BRUSSELS TUINTJE

Er is geen tuintje waar ik zo graag zit
als op de Zavel, bij Egmont en Hoorne
waar ik 's namiddags mijn getijden bid
die slechts de stilste winden kunnen horen.
De graven in groen brons en uit de zestiende eeuw
helden en wijzen in zandsteen en marmer
en dit seizoen belegd met een pijpkraag van sneeuw
die langzaam smelt, want het wordt warmer.
Drie vijvertjes met ondiep, helder water
en op de boord een tijdvergeten mus.
Daar staren eeuwig naar, eenzelvig naar, Mercator,
Marnix, de Zwijger en Ortelius.
Wat maakt mij meer gelijk aan held en wijze,
aan Brederode en aan Vesalius,
dan lui in het luchtledige te peinzen,
te staren naar drie plasjes water en een mus ?
HUBERT VAN HERREWEGHEN

a.n.v." j u b i l e u m te d o r d r e c h t
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D U U R Z A A M H E I D EN
EENVOUD GEVRAAGD.
GEVRAAGD.

De nederlandse
nederlandse ministerraad
ministerraad heeft
heeft zijn
zijnprincipiêle
principiële goedkeuring
goedkeuring
gehecht
gehecht aan
aan een
een wijziging
wijziging van
van de
de Nederlandse
Nederlandse spelling.
spelling.
In
In Nederland
Nederland is
is hiertoe
hiertoe een
een wet
wetnoodzakelijk.
noodzakelijk.
In
eenvoudiger
In Belie
België staan
staandedezaken
zaken
eenvoudiger: :zodra
zodrahet
hetnederlands
nederlands
parlement zijn
wijziging heeft
heeft gehecht,
gehecht, kan
kan
parlement
zijn goedkeuring
goedkeuring aan
aan een
een wijziging
deze te
te Brussel
Brussel door
dooreen
een
koninklijk besluit
besluit worden
worden ingevoerd.
ingevoerd.
deze
koninklijk

Tussen Den Haag en Brussel wordt overleg gepleegd om tot een
g
ezamenlijke regeling te komen. Suriname en de Antillen worden
eveneensgeraadpleegd. De Koninklijke Vlaamse Akademie heeft
Tussen Den Haag en Brussel wordt overleg gepleegd om tot een
inmiddels
krachtig geprotesteerd omdat zij niet bij de spellingsgezamenlijke regeling te komen. Suriname en de Antillen worden
wijziging
werd. De Koninklijke Vlaamse Akademie heeft
eveneensbetrokken
geraadpleegd.
De
voorgestelde
wijzigingen
steunen
op dezijrapporten
Kominmiddels
krachtig
geprotesteerd
omdat
niet bij van
de de
spellingsmissie
van betrokken
Haeringen-Blancquaert
(die het beruchte groene boekje
wijziging
werd.
ter
bracht)
en van de
Kommissie
die
De wereld
voorgestelde
wijzigingen
steunen
op de Pee-Wesseling,
rapporten van des Komreeds
een rapport heeft uitgebracht.
missiedriemaal
van Haeringen-Blancquaert
(die het beruchte groene boekje
Het
afgesloten
juniKommissie
1966. Hevige
bezwaren.
ter eerste
wereld werd
bracht)
en vanin de
Pée-Wesselings,
die
reeds driemaal
eenEen
rapport
heeft
uitgebracht.
Nieuwe
opdracht.
tweede
rapport
werd in mei 1969 vrijHet eerste
afgesloten
juniver
1966.
Hevige
bezwaren.
gegeven.
Dewerd
Kommissie
wasinniet
genoeg
gegaan.
Nieuweopdracht,
opdracht.ditmaal
Een tweede
rapport
in van
mei de
1969
vrijDerde
uitgebreid
tot de werd
spelling
workgegeven. De Kommissie was niet ver genoeg gegaan.
woorcien.
Derde
opdracht,
ditmaal? uitgebreid
van regering
de werkIs
driemaal
scheepsrecht
In elk gevaltot
wilde
de spelling
Nederlandse
woorden.
op
deze uiteindelijke wijzigingsvoorstellen voortwerken en verwacht
Is driemaal
scheepsrecht
? In elk geval een
wil de
Nederlandse regering
wordt
dat het
Nederlandseparlement
spellingswijziging
zal
op deze uiteindelijke wijzigingsvoorstellen voortwerken en verwacht
goedkeuren.
wordtdedat
het Nederlandse
parlement
een spellingswijziging
zal
Over
bijzonderheden
van de
voorgestelde
wijzigingen wensen
goedkeuren.
we
ons niet uit te laten. Er staan reeds veel te veel koks rond
Over de bijzonderheden van de voorgestelde wijzigingen wensen
dezepruttelende
kook of en hun twisten maken op de gewone
we ons niet uit te laten. Er staan reeds veel te veel koks rond
taalgebruiker vaak de indruk van verregaande haarklieverijen.
deze pruttelende kookpot en hun twisten maken op de gewone
taalgebruiker vaak de indruk van verregaande haarklieverijen.

Met des te meer kracht willen we pleiten voor de EENHEID, de
DUURZAAMHEID
de EENVOUD
onze voor
spelling,
waardoor in
Met des te meer en
kracht
willen wevan
pleiten
de EENHEID,
de
go
mate
de
praktische
bruikbaarheid
wordt
bepaald
van dein
D U U R Z A A M H E I D en de EENVOUD van onze spelling, waardoor
Nederlandse
verkeersmiddel
tussen twintig
grote mate taal
de als
praktische
bruikbaarheid
wordt miljoen
bepaald mensen.
van de
moetenmiljoen
luidenmensen.
dat zij
zou twintig
Het
eerste artikel
elke spelling
Nederlandse
taal alsvan
verkeersmiddel
tussen
niet
de vijftig
kan
worden
gewijzigd.
Geen ander
Het binnen
eerste artikel
vanjaar
elke
spelling
zou
moeten luiden
dat zij
olk ter
wereld
zich worden
de spelletjes
met de
spelling
yniet
binnen
de veroorlooft
vijftig jaar kan
gewijzigd.
Geen
ander
zichde
metspelletjes
zoveel wellust
overlevert.
volk zijn
ter taal
wereld
veroorlooft
met de
spelling
van
waaraan
ons yolkzich
van zijn taal waaraan
ons
volk
zoveel wellust
overlevert.
Fabelachtige
kapitalen
aan
bij zich
dezemet
herhaalde
wijzigingen
verFabelachtige
kapitalen
bij deze herhaalde
wijzigingen
verloren.
Nog grater
is het gaan
gezichtsverlies
van een taal
die niemand
loren.
groter
het gezichtsverlies
van een taal
niemand
op
denNog
duur
nog iszonder
fouten kan spellen."
De „die
schade
die
op den aan
duurdenog
zonder van
fouten
kan spellen."
Deberokkend
schade die
hierdoor
uitstraling
het Nederlands
werd
te
hierdoor langs
aan de
hetFranse
Nederlands
werd berokkend
te
Brussel,
deuitstraling
taalgrens,van
in de
Nederlanden,
in Wallonie
Brussel,
de taalgrens,
in de Franse
Nederlanden, in Wallonië
en
aan delangs
buitenlandse
hogescholen
is onberekenbaar.
en aan de buitenlandse hogescholen is onberekenbaar.
Moeten
we nog pleiten voor de eenheid van spelling ?
Moeten we nog pleiten v o o r de eenheid van spelling ?
Blijkbaar wel. Al vertrouwen we dat onze bewindslieden in Den
Blijkbaar wel. Al vertrouwen we dat onze bewindslieden in Den
Haag en Brussel er niet aan denken nog ooit een afwijkende
Haag en Brussel er niet aan denken nog ooit een afwijkende
spelling in te voeren voor Noord en Zuid, de ervaring met het
spelling in te voeren voor Noord en Zuid, de ervaring met het
groene
boekje leert dat de eenvormigheid daarom niet verzekerd
groene boekje leert dat de eenvormigheid daarom niet verzekerd
is.
In
vele
tijdschriften, Neerlandia niet uitgezonderd, kan men
is. In vele tijdschriften, Neerlandia niet uitgezonderd, kan men
broederlijk
broederlijk verenigd
verenigd een
een traditionele
traditionele en
en een
eenprogressieve
progressieve (soms
(soms
in
in verschillendegraden),
verschillende graden), naast
naast de
degemengde
gemengde voorkeurspelling
voorkeurspelling aanaantreffen.
en dat
treffen. Wij
W i j ho
hopen
dat een
een nieuwe
nieuwe regeling
regeling in
in elk
elk geval
geval elke
elke dubdubbele
bele spelling
spelling zal
zal uitsluiten.
uitsluiten.
Tenslotte, wanneer onze spelling dan toch opnieuw op de helling
Tenslotte, wanneer onze spelling dan toch opnieuw op de helling
gaat (laat het de laatste maal zijn in deze eeuw) wil men dan in
gaat (laat het de laatste maal zijn in deze eeuw) wil men dan in
de
eersteplaats rekening houden met de noden van de miljoenen
de eerste plaats rekening houden met de noden van de miljoenen
taalgebruikers,
vooral van
van de
de jeugd
jeugd die
taalgebruikers, vooral
die de
de taal
taal moot
moet leren
leren hanhanteren
en klaarheid
klaarheid in
in de
teren ?? Eenvoud
Eenvoud en
de spellingregels
spellingregels kunnen
kunnen veel
veel tijd
tijd
vrijmaken
vrijmaken die
die beter
beter besteed
besteed kan
kan worden
worden aan
aan praktische
praktische beheerbeheersing
nemen
sing van
van de
de levende
levende taal
taal en
en een
eennutteloze
nutteloze hinderpaal
hinderpaal we
wegnemen
voor
voor het
voor degroeiende
de groeiende belangstelling
belangstelling voor
het Nederlands
Nederlands in
in het
het buibuitenland.
REIMOND VERSCHELDEN
REIMOND
VERSCHELDEN
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NEERLAND1A IN DE PERS
NEERLANDIA

IN DE PERS

Tijdens het afgelopen jaar hebben we ons mogen verheugen over
een ruime belangstelling vanwege de pers in Noord en Zuid.
In
het voorjaar
verschenen
en kommentaren
in
Tijdens
het afgelopen
jaar talrijke
hebben berichten
we ons mogen
verheugen over
verband
metbelangstelling
de Visser-Neerlandiaprijzen
de aktie
van het
een ruime
vanwege de perseninmet
Noord
en Zuid.
Algemeen
Nederlands
Verbond
voorberichten
verstaanbaar
Nederlands inin
In het voorjaar
verschenen
talrijke
en kommentaren
verband met de Visser-Neerlandiaprijzen
en metnummers
de aktie van
van de
het
overheidsstukken.
Hierover werd in de eerste
Algemeen
Nederlands Verbond voor verstaanbaar Nederlands in
jaargang
bericht.
Hierover
werd
in de
eerste nummers
vanvan
de
Inoverheidsstukken.
de jongste maanden
trokken
vooral
de nieuwe
vormgeving
jaargang bericht.
Neerlandia
en het Brusselnummer de aandacht. We ontvingen onIn meer
de jongste
maanden
trokken vooral
de nieuwe
vormgeving
van
der
knipsels
van uiteenlopende
omvang
uit Nederlands
DagNeerlandia
het Brusselnummer
de Stem,
aandacht.
We ontvingen
onblad,
Nieuween
Rotterdamse
Courant, De
De Telegraaf,
Nieuws
der de
meer
knipsels
van uiteenlopende
uit Nederlands
Dagvan
Dag,
De Standaard,
Gazet vanomvang
Antwerpen,
Kortrijks Hanblad, Nieuwe
Rotterdamse
Courant, Wij
De Vlaams-nationaal,
Stem, De Telegraaf,Europa
Nieuws
delsblad,
't Pallieterke,
Doorbraak,
van de Dag, De Standaard, Gazet van Antwerpen, Kortrijks HanEen.
delsblad, 't Pallieterke, Doorbraak, Wij Vlaams-nationaal, Europa
Enkele
Eén. titels :
Nieuw
Maandblad Neerlandia.
Enkele jasje
titelsvoor
:
Nieuw aangezicht voor Neerlandia.
Nieuw jasje voor Maandblad Neerlandia.
Neerlandia
wil moderne eeuweling worden.
Nieuw aangezicht voor Neerlandia.
Het
ANV is wil
nogmoderne
te weinigeeuweling
bekend. worden.
Neerlandia
Bruggenbouwer
tussen
Noord
en Zuid.
Het A N V is nog te weinig bekend.
Neerlandia
bestudeert
Brussel.
Bruggenbouwer
tussenhetgeval
Noord en
Zuid.
Hetprobleem
Brussel veelzijdig
Neerlandia bestudeert
het gevalbericht.
Brussel.
Brussel
op de ANV
-mat.veelzijdig belicht.
Het probleem
Brussel
Neerlandia
Brussel op ...deinAmineur.
N V -mat.
Neerlandia
in mineur.
Deze
laatste...kopregel
kon men lezen in een kritische randnota
van
Europa
Eenkopregel
:
Deze
laatste
kon men lezen in een kritische randnota
van zeer
Europa
Eén :
„Het
verzorgde
Algemeen Nederlands tijdschrift Neerlandia,
uit
even
door
het Algemeen
Nederlands
Verbond
is een
strijd„Het
zeer
verzorgde
Algemeen
Nederlands
tijdschrift
Neerlandia,
uitgegeven
het Algemeen
Nederlands
Verbond
is geen
strijdblad.
Het is door
duidelijk
dat Neerlandia
inzake
Beneluxen heelblad. Het isintegratie
duidelijk zich
dat in
Neerlandia
inzake
Benelux- en
heelnederlandse
de achterlijke
achterhoede
opstelt
nederlandse
in houdt..."
de achterlijke achterhoede opstelt
en
zich op deintegratie
kulturele zich
vlakte
en zich
op de vlakte
kulturele
vlakte
h omeer
u d t . . . de
" spoorwegverbindingen
(Onze
kulturele
omvat
onder
(Onze Noord
kultureleenvlakte
onder meer
de spoorwegverbindingen
tussen
Zuid,omvat
het probleem
Brussel,
de integratie van
tussen
Noord en
Zuid,
het probleem
de integratie
van
het
havenbeleid
over
degrenzen
heen, deBrussel,
interlimburgse
universihet de
havenbeleid
over van
de grenzen
heen, deininterlimburgse
universiteit,
bescherming
het leefmilieu
de gouden delta,
en
teit, deachterlijke
bescherming
van
het leefmilieu in de gouden delta, en
andere
din en
meer.)
andere achterlijke
„Doorgaans
gaat dedingen
schrik meer.)
zich aan koud water te branden zo ver
„Doorgaans
gaat
de schrik zich
water
te branden
zo ver
dat
Neerlandia
hetpassend
vindtaan
overkoud
twee
volkeren
te praten...
dat Neerlandia
het passend
vindt over
twee
volkeren
praten...
Ignoreert
de redactie
dan werkelijk
dat de
grens
tussentedie
twee
Ignoreert de redactie dan werkelijk dat de grens tussen die twee
volkeren
zinloos is en toevallig dwars door Vlaanderen, Brabant
volkeren zinloos is en toevallig dwars door Vlaanderen, Brabant
pt ?"
?
en Limburg loo
en Limburg loopt ?"
(Wij weten dit zo goed dat we bijvoorbeeld belangrijke Visser(Wij weten dit zo goed dat we bijvoorbeeld belangrijke VisserNeerlandiaprijzen toekennen aan de Groot-Kempische KultuurdaNeerlandiaprijzen toekennen aan de Groot-Kempische Kultuurdagen
en de werkgroep Interlimburgse Universiteit.)
gen en de werkgroep Interlimburgse Universiteit.)
„Wetend
„Wetend dat
dat welkepolitiek
welke politiek dan
dan ook,
ook, zowel
zowel de
dekulturele
kulturele als
als de
de
ekonomische
ekonomische en
en zeker
zeker en
en vast
vast de
deintegratiepolitiek
integratiepolitiek niet
nietdenkbaar
denkbaar
isiszonderpolitieke
zonder politiekeinstellingen
instellingenofofpolitieke
politiekekonsekwenties
konsekwentieszouden
zouden
wij
wij van
van Neerlandia
Neerlandia toch
toch of
af en
en toe
toeiets
ietswillen
willenhoren
horendaarover."
daarover."
Europa
Europa Eón
Eén hoot
hooptdat
datniet
nietalleen
alleeneen
eennieuwe
nieuweopmaak
opmaak van
vanhet
hetblad
blad
uit
uit de
debus
buskomt,
komt,maar
maarook
ookeen
eenietwat
ietwatkonsekwentere
konsekwentere inhoud
inhoud en
en
daadvaardigheid.
daadvaardigheid.
Wij
Wij zullen
zullen ons
ons best
bestdoen,
doen,maar
maarmoeten
moetenerertoch
tochschuchter
schuchteropopwijzen
wijzen
dat
dat onze
onze medewerkers
medewerkers en
en lezersgeen
lezers geeneed
eedvan
vantrouw
trouwhebben
hebben afafgelegd
nauwkeurig
gelegd op
opeen
een
nauwkeuriggeformuleerd
geformuleerdprogramma
programmaininzeventien
zeventien
punten.
punten.
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Daar staat tegenover dat intelligente tegenspraak en hoffelijke
diskussie in Neerlandia steeds welkom zijn.
Dit
zuurzoete
stukje blijft
een unicum
in onze en
knipselverDaar
staat tegenover
datechter
intelligente
tegenspraak
hoffelijke
zameling.
het overige
nietswelkom
dan waardering
en aanbeveling,
diskussie Voor
in Neerlandia
steeds
zijn.
waarvoor
wij onze
dankbaar
zijn, omdat
zij onze
beDit zuurzoete
stukjekollega's
blijft echter
een unicum
in onze
knipselverperkte
middelen
vermenigvuldigen.
zameling.
Voor helpen
het overige
niets dan waardering en aanbeveling,
'twaarvoor
Pallieterke
er zich dankbaar
over dat het
Bruswij verheugt
onze kollega's
zijn,proces
omdat van
zij de
onze
beperkte„carcan"
middelen
helpen
vermenigvuldigen.
seise
door
Neerlandia
over de hele Nederlandssprekende
wereld
wordt verspreid,
maar
nietdat
nalaten
de Noorderbroeders
't Pallieterke
verheugt er
zichkan
over
het proces
van de Bruseven
te geven
:
selse eenprikje
„ c a r c a n " door
Neerlandia
over de hele Nederlandssprekende
wereld
verspreid,
maar Noord-Nederlandse
kan niet nalaten de Noorderbroeders
„We
howordt
en dat
vooral onze
broeders met
even een prikje te geven :
vrucht
die droevige geschiedenis zullen lezen. En er de nodige
„ W e hopenuit trekken.
dat vooral
met
ekt en waarkonkluzies
En onze
dat zeNoord-Nederlandse
voortaan meer respbroeders
vrucht zullen
die droevige
geschiedenis
En er de
dering
hebben voor
het werkzullen
van delezen.
flaminganten
" nodige
konkluzies
uit trekken.wel
Endegelijk
dat ze aanwezig
voortaan meer
respekt
waarDat
deze waardering
is blijkt
uit eenenartikel
dering
zullen
hebben van
voorMarten
het werk
vaninde
flaminganten"
over
zes
kolommen
Heida
Nederlands
Da blad :
Dat uitvoerige
deze waardering
wel degelijk
aanwezig
blijkt
uit een uit
artikel
een
en indringende
ontleding
van isalle
bijdragen
het
over zes kolommen van Marten Heida in Nederlands Dagblad :
Brusselnummer.
een uitvoerige en indringende ontleding van alle bijdragen uit het
Inleiding
en slot van dit uitstekend artikel willen we onze lezers
Brusselnummer.
niet onthouden :
Inleiding en slot van dit uitstekend artikel willen we onze

lezers

„Dank
zij de verkregen
medewerking van vooraanstaande en voorniet onthouden
:
al bevoegde schrijvers is dit nummer uitgegroeid tot een brede
„Dank zij de verkregen medewerking van vooraanstaande en voorwaaier
van meningen die het Brusselse vraagstuk in al zijn faal bevoegde schrijvers is dit nummer uitgegroeid tot een brede
cettenpoogt
belichtendie
en te
waaier van temeningen
hetdOOrlichten.
Brusselse vraagstuk in al zijn faVooral
voor de
is het vangroot belang dat
cetten poogt
te Noord-Nederlanders
belichten en te doorlichten.
het
Algemeen
Nederlands
Verbond de isdaad
heeftbelang
dit numVooral
voor de
Noord-Nederlanders
het gesteld
van groot
dat
mer
uit tegeven.
Maar al te
vaak hoort
men
in onsheeft
land dit
de numophet Algemeen
Nederlands
Verbond
de daad
gesteld
merking
maken
datMaar
we met
deze
problemen
niets
mer uit te
geven.
al te
vaakBrusselse
hoort men
in ons land
de uitopstaande
merking hebben.
maken dat we met deze Brusselse problemen niets uitstaande
hebben.
In
feite is
dit anders niet dan struisvogelpolitiek : men wil er
zich
vaakgeen
dat de toestand
in de
In feite
is dit rekenschap
anders niet van
dan geven,
struisvogelpolitiek
: men wil
er
Brusselse
allesvan
te maken
mettoestand
de plaats
zich vaak agglomeratie
geen rekenschap
geven, heeft
dat de
in en
de
Brusselse van
agglomeratie
alles
maken heeft
met heengroeiend
de plaats en
toekomst
onze taal in
een te
naargroter
eenheid
toekomst van onze taal in een naar groter eenheid heengroeiend
West-Europa.
West-Europa.
„De
schrijvers die aan de totstandkoming van dit nummer hebben
„De schrijvers
dieieder
aan voor
de totstandkoming
van ditdenummer
meegewerkt
zijn,
zich, erin geslaagd
lezers tehebben
conmeegewerkt
ieder Brusselse
voor zich, werkelijkheid
erin geslaagd waar
de lezers
te om
confronteren
metzijn,
de harde
het gaat
fronteren
met de
harde Brusselse
werkelijkheid
waar
het gaat
om
de
Nederlandse
aanwezigheid
in deze
stad. Als hun
woorden
op de
de Nederlandse
aanwezigheid
in ze
deze
stad.
Alsinhun
woorden weerop de
juiste
wijze overkomen,
zullen
zeker
ook
Nederland
juiste vinden.
wijze overkomen,
zullen
ze zekeropook
Nederland weerklank
Ze zullen ons
aanspreken
onzeinverantwoordelijkklankDe
vinden.
Ze zullen
op onzeburgemeester
verantwoordelijkheld.
bezorgdheid
vanons
een aanspreken
Lode Craeybeckx,
van
heid.
De
bezorgdheid
van
een
Lode
Craeybeckx,
burgemeester
van
Antwerpen, om de Nederlandse aanwezigheid te Brussel, zal de beAntwerpen, om de Nederlandse aanwezigheid te Brussel, zal de bezorgdheid
moeten worden van heel de Nederlandse taalgemeenzorgdheid moaten worden van heel de Nederlandse taalgemeenschap."
schap."

ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND
75 JAAR JONG

EEN STAD ALS GASTVROUWE
Het is de laatste zaterdag in september.
Uit een strak blauwe hemel straalt de herfstzon over Dordrecht. De schilderachtige
huizen langs de kade en de kleuren en
lijnen van een tros van scheepjes in de
haven, weerspiegelen zich in het woelige
water.
Dordrecht, de naar alle waarschijnlijkheid
oudste stad van Holland — de geleerden
tasten omtrent de vroegste geschiedenis nog
altijd in het duister — kent een boeiend
verleden. Met de vele historische bouwwerken. Een vertrouwd stadsbeeld sedert
de meesters uit de Gouden Eeuw het silhouet van de markante Grote Kerk, met op
de voor rond de zeilschepen op de Merwede, op het doek penseelden...
Zaterdag 26 september 1970. De stad viert
een dubbel feest : het is de laatste dag van
de Limburgse Week en tegelijkertijd de herdenking van het 75-jarig bestaan van het
Algemeen Nederlands Verbond. Kiewiet de
Jonge ontvouwde hier, in 1897, zijn denkbeelden over de stichting van een Algemeen
Nederlands Verbond, waarvoor 2 jaar eerder
Hippoliet Meert in Brussel het sein gaf.
De stadsvlag wappert van de toren. In het
schip van de Grote Kerk, met een fraai
bloemstuk naast de katheder, zijn honderden leden van het Verbond bijeen. Uit
alle windstreken van Noord en Zuid is men
naar de Merwedestadgereisd ; zowel van
Amsterdam als van Kortrijk, uit Maastricht,
uit Brussel en van Gent vandaan.
LUISTERRIJKE BIJEENKOMST
Het is een luisterrijke bijeenkomst. De algemeen voorzitter, dr. W.H. van den Berge
verwelkomt degenodigden. In rote linen
schetst hij de betekenis van het ANV voor
deze ti d. Achtereenvolgens even prof.
Brachin, lector King en mevrouw lector
Baerlecken hun oordeel over de betekenis

die zij ,
als niet-Nederlanders, hechten aan
het Nederlandse cultuurpatroon, meer in het
bijzonder als een bijdrage tot de Europese
beschaving.
Drie honderd man in een kerk rond te leiden
is een onbegonnen zaak, aithans wanneer
slechts een enkeling tekst en uitleg kan
geven. Er is een andere oplossing. Op een
meeslepende wijze vertelt prof. dr. Hendrix,
Dortenaar, over degeschiedenis van het
Godshuis. Het is alsof de stenen spreken
en binnen de oudegewelven vorige generaties tot leven komen.
Een kerk met een voortreffelijke akoestiek,
het een het emend
g
koor „Audite Nova"
uit Antwerpen bewijst onder de bezielende
leiding van K. Kooremans. De organist C.
Visser besluit hetprogramma met orgelspel.
In zijn slotwoord brengt de al voorzitter dank aangasten, inleiders, koor, dirigent en organist en aan het college van
kerkvoogden.
Dordrecht, en stad uit het verleden en stad
uit deze tijd. Want het Stadskantoor is een
wolkenkrabber van beton englas, waarin
hetgemeentebestuur, na afloop van de
samenkomst in de kerk, alsgastheer ontvan t. Burgemeester mr. J.J.v.d.Lee is verhinderd. Wethouder C. de Groen neemt zijn
taak over en spreekt in de Burgerzaal, waar
de schilderijen, etsen en aquarellen van
Limburgse kunstenaars aan de wand hangen,
op een geestige wijze de gelukwensen uit.
Hoe zit het nu eigenlijk met die jaartallen
1895 en 1897 ? Voor hem interessant wanneer hi' zich ontpopt als oud-leraar geschiedenis. Even hoffelijk, met zachte aandrang lid te worden, beantwoordt dr. Van
den Berge de loco-burgemeester.
Met degevulde glazen, de zoetjes en de
tout es wordt het een plezierige ontmoeting;
ongedwongen en gezellig. Oude vriendschapsbanden worden aangeknoopt, nieuwegelegd. Een samenzijn van Noord en
Zuid ; een stukje integratie in de vorm van
depersoonlijke ontmoeting, waartegen ge-

de en verhandelingen, brochures en resoluties naar resultaat niet zijn opgewassen.
Het Algemeen Nederlands Verbond kenmerkt zich als springlevend.
ROND DE FEESTDIS
Springlevend ! Het blijkt later op de avond
wanneer zich tweehonderd man, met degasten aan de hoofdtafel, in 'Statenhof' rond
de feestdis hebbengeschaard. Bloemen versieren de zaal en de witte tafels rondom.
De heer Meuwese is tafelpresident. Op
geestige wijze houdt hi' er de gang in. Hi'
dankt mr. L.B. van Ommen voor de steun
van het departement van CRM in Nederland. Zonder die steun zou men hier niet
zijn. De oud-algemeen voorzitter, de heer
F. Koote, herinnert aan de tijd toen hi' met
het Verbond kennis maakte. Hi' noemt enkele namen en dan blijkt dat er de oude
getrouwen zijn ; 30, 40, ja meer dan een
halve eeuw lid.
Dr. Pama brengt de groeten over uit ZuidAfrika, dr. Nanriinga spreekt als voorzitter
van de afdeling Dordrecht. Er zijn er meer.
Er worden heildronken uitgebracht. De yolksliederen klinken door de zaal. Dr. Pins
breekt in een korte kernachtige toespraak
een la p s voor 'Neerlandia'.
De tijd verstrijkt. Het is laat in de avond
wanneer de voorzitter zijn hulde betuigt voor
het werk van de heren Beernibk, Meuwese
en Theuwissen, als leden van de jubileumcommissie, en daarin ook de directeur en
hetpersoneel van het Verbondskantoor betrekt.
De zon is reeds enkele uren achter de kim
verdwenen. In de straten, op de pleinen en
langs het water branden de lam en. Maar
evenals op de ochtend zijn de omtrekken
van het stadsbeeld, zij het vager, op grote
afstand zichtbaar in het zachte licht onder
de hemelboog. De stad heeft haar taak als
gastvrouwe volbracht.
G. GROOTHOFF

Foto's Beerman
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DE GROTE KERK TE DORDRECHT

draal te zijn. En toch is er iets oer-Brabants.
lets van de echte Scheldegothiek in deze
kerk. Maar wat is er dan Frans, wat is er
Brabants in dit harmonieuzegebouw ?
Frans zijn allicht de zwierige, elegante linen,
Frans is degedurfde hoogte, Frans zijn de
luchtbogen en de straalkapellen in het
oosten. Brabants is de soberheid in versiering, het ontbreken van overbodige decoratieve uitbundigheid, de juiste verhouding
in hetgebruik van bakstenen en natuurstenen.
BOUWMEESTER
EVERAERT SPOORMAECKER

t

Doeser foto's - Laren

VLAAMS-BRABANTSE KATHEDRAAL
Wanneer wij dit verrukkelijke kerkgebouw
waren binnengetreden, niet door het kleine
poortje in de oostelijke straalkapel, maar
daar, waar de architectuur noopt tot binnentreden : onder de toren in de westelijke
ingang, dan zou allicht onze kreet van verj
wondering dezelfde zin
geweest als van
de middeleeuwers die hun kerk voor het
eerst binnentraden : wat is het hoog ! En
dan, wanneerge naar boven kijkt, nog iets
merkwaardigs : het stenen gewelf. Dit is de
enige kerk, noordelijk van de grote rivieren,
die een stenengewelf heeft. Ga maar na :
de Sint Laurens in Rotterdam tot de Sint
Laurens in Alkmaar, allemaal hebben ze
houtengewelven. Alleen in Dordrecht heeft
men het aangedurfd en het heeft stand
gehouden. Hoe is het mogelijk, op deze
drassige grond, zo viak bij de brede rivier.
Maar daarom is dit dan ookgeen Hollandse,
maar een zuidelijke en Vlaams-Brabantse
kathedraal. Het is dan ook terecht, datgij,
Vlamingen en Brabanders, hier zijt samengekomen om uw jubileum te vieren. Wij
staan hier op een brug tussen Holland en
Brabant en Vlaanderen. De architectonische
lijn, die hier begint, wijst over Hoogstraten
en Mechelen ten slotte naar Amiens en
Paris. Anders als in de nuchtere Hollandse
kerken denktge hier in een Franse kathe-
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Het is ons vandaag niet te doen om veelen namen. Maar een
weterijaartallen
van j
naam moetge, in verband met de bouwgeschiedenis onthouden : Everaert Spoormaecker, lid van de kerkfabriek van Antwerpen (ziet ge wel,
dat wij ons hier met
het Zuiden verwant voelen ; daar hebtge
het weer : de heerlijke stad van mijn jeugd :
Antwerpen). Een merkwaardig man, die
Spoormaecker ; hi' zou een indringende
monographie verdienen ; bouwmeester van
Brie kerken in onze contrijen : de Mariakerk
in Dordrecht, de Gertrudis in Bergen-opZoom en de Willibrord in Hulst. En in al
deze die kerken treft ons een bijzondere
trek. In Dordrecht is het de hoogte, in
Bergen-op-Zoom de ruimte (twee dwarspanden), in Hulst de verre blik, de distantie:
de toren, op de viering van lengte- en
dwarsschip, is als het ware in het schip
Ingezakt en geeft zodoende een verre doorkijk naar het koor, het heiligdom in het
Oosten. In Dordrecht, in Bergen-op-Zoom
en in Hulst een uitdrukking in lijn en architektuur : hoe verheven, hoegrenzenloos,
hoe ver is God. Drie facetten van het onuitsprekelijk Mysterie. Want voor het authentiek christelijk besef is het kerkgebouw
niet een vergaderplaats voor een club of
eengenootschap, maar een afschaduwing,
een voorhof van de hemelse Godsstad :
Urbs Jerusalem beata... welzalige stad Jeruzalem,gelijk een oude hymne zingt. Dit
alles brengt dit monument van middeleeuwse bouwkunst in de lijn der Franse
kathedralen. Nog een bijzonder, zuidelijke
trek, die wij in Holland nergens terugvinden, is de zogenaamde „deviatie", de
lichte knik van het koor naar het noorden.
Eengeheimzinnig apergu, reeds in de antieke bouwkunst te bespeuren en ook in alle
Franse kathedralen. Ge bemerkt het, wanneerge gaat staan onder de toren in de
heilige linie, de linea sacra, de lijn west-

oost, dat is van de duisternis naar het licht,
van de dood naar het leven. Hoeprachtig,
dat zachte invallende zonnelicht uit het
zuiden op de rood-bruine bouwsteen in het
schip. Bij de restauratie is die baksteen
weer voor de dag gekomen onder een laag
vuilepleister.

KANUNNIKEN EN REFORMATOREN
Hebtge verbeeldingskracht ? Kom dan mee
naar het koor en laat vijf, zes eeuwen van
u afvallen. Het is Vespertijd en de kanunniken nemenplaats in de koorbanken achter
degrote perkamenten muziekboeken met de
Gregoriaanse noten. En kijk, daar komen
ook de kinderen van „'t School ter Groten
Kerke" en met hoe stemmen zingen zij de
salmen : Laudate pueri Dominum : looft
p
kinderen, den Heer... Maar de eeuwen vervlieten en wij staan in hetzelfde koor in
1574. Daar wordt voor het eerst het Heilige
Avondmaalgevierd naar Reformatorische
orde en de Prins van Oranje behoort tot de
aanzittenden. Een tafel,gedekt met smetteloos damast en daarop de schotels met
blank brood en de bekers met rode wijn :
de tekenen van 's Heren Lichaam en Bloed.
Maar hoe vreemd : daarginds, Brietreden
hoger, staat nog het oud hoofdaltaar. Wij
hebben in Dordrecht nooit een beeldenstorm
gehad : nog jaren heeft het oude ontluisterd
altaar daargestaan op de verhoging : een
vroeg symbool van eucumenische gezindheid
in de stad der synode ? En weer een paar
decennia verder : het is 1618 en in het
schip, waar wij nu zitten, wordt de synode
eopend. Ziet ge ze daar zitten in hun brede
g
tabberd : Gomarus en Bogerman, vastberadengeen titel of jota prijs te geven van
het sola scriptura, sola gratia en hier, voor
ons, onder de kansel, de Remonstranten
met Arminius, vol bezorgdheid over hun
toekomst. En zwaar klinken degolven van
hetpsalmgezang : „Eenzaam ben ik en
verschoven en d'ellende drukt mij neer".
En verdergaan de eeuwen en omstreeks
1750 zijn_wij tegenwoordig bij het in gebruik
nemen van het speelse Rococo-meubilair.
Maar de 19e eeuw roe en wij niet meer op
in onze verbeelding : het is een dieptepunt
van verwaarlozing en verval. En wij gaan
verder in de tijd en verheugen ons erover,
dat de kerk weer in oudeglorie is hersteld,
eerst door Jozef Cuypers (het koor), daarna
door de Dordrechtse architekt Van Bilderberk, die door het aanbrengen van het
middenpad de oude architectonische lijn
west-oost in ere heeft hersteld.

Chapel in de En else kathedralen. En nu
wij toch in het wijdse koor ronddolen, vergeet de koorbanken niet. Omstreeks 1540
vervangt men de gothische koorbanken door
koorbanken in de nieuwe renaissancestijl.
Naar het noorden : de wereldgeschiedenis
(de Romeinsegeschiedenis tot Karel V), in
het zuiden : degewijde geschiedenis (de
schepping tot de kloosters in Dordrecht),
deen gewijde historie in hout gesneden : een historia mundi • eengeschiedenisboek in hout. Je kunt aan ditprachtige
monument wel een hele mi'ddag widen om
alles nauwkeurig te beschouwen en te bestuderen. Hoe dankbaar zijn wij, dat dit
verrukkelijk monument gespaard is gebleven
en zorgzaamgeconserveerd. Men heeft
vroeger (hoe is het mogelijk) er eens over
gedacht om de „papenbanken" er maar uit
te gooien !

°It

DIT ZINGENDE KERKGEBOUW
Er is nog zoveel om te bewonderen, of om
zich over te verwonderen in dit, men zou
bijna willen zeggen : „zingende" kerkgebouw. Zegt niet Joris Karel Huysmans,
dat in de oude kathedralengebeden en gezangen als het ware aan muren en gewelven
zijn „vastgekleefd". De acoustiek is beroemd, voorai wanneer mengaat staan
onder de roset in het koor, waar de acht
(merk op acht, het symbolische getal der
volmaaktheid : de achtste dag, de Zondag)
ribben in een roset samenkomen ; zingt men
daar naar het schip toe, dan keert het
geluid weer na vier, vijf tellen, terug. Ja, die
hoe
g
ribben : rietpluimen, die uit vazen in
de rosetten bijeenkomen. Hoe hoer, hoe
eleganter en slanker. Onder : de schachtzuilen, zwaar en log (bassement, schacht en
kapiteel) ; daarboven de dunnere en slankere schalken (in de lento doorgesneden)
en daarboven de fine ribben. Alles als in
de Franse kathedralen. Nog iets merkwaardigs wijzende naar Noord-Frankrijk :
westelijk van de toren is nog een uitbouw
eweest met kapellen (de fundamenten
g
zin teruggevonden); men denkt aan de driehoekige voorbouw in Laon of aan het zuider-

LICHTENDE TOEKOMST ?
Hoe zullen wij deze lichte, vreugdevolle
kerk verlaten? Een monument van een voorg
oed voorbijverleden ? Of een uitzicht naar
een lichtende toekomst ? Wij alien, in zoverre wij nog christenen zijn, kinderen van
Rome en de Reformatie, wij even in een
verschrikkelijke crisis. Worstelen wij niet,
in onze verscheurdheid om te hervinden
onze oude Moeder, de ongedeelde Kerk ?
Zijn wij dolende kinderen, op zoek naar
onze verloren, oude Moeder ? Is hiervan
het symbool dit prachtig gerestaureerde
kerkgebouw, dat als het ware lit te wachten
totdat wij samen hier weer de oude Mysterien van Wond en Sacrament met elkander
kunnen vieren ? In die zin moeten wij
misschien verstaan het woord van Rodin,
degrote minnaar der oude kathedralen : les
cathèdrales, ce sont nos meres : 't is onze
oude Moeder.
PROF. DR. P. HENDRIX

transept in Chartres. En dan ons prachtige

Onze Lievevrouwkoor of sterkoor (de stervormige ribben), als het ware noordelijk
teen het hoogkoor aangeplakt : de Lady-
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A.N.V: GERICHT OP DE TOEKOMST

Wij herdenken vandaag de oprichting, 75 jaar geleden,
van het Algemeen Nederlands Verbond.
Meminisse juvat : het is goed zich in herinneringen te
verdiepen. Het zou inderdaad een vreugde zijn in herinnering te roepen de geestdrift, de strijd, het doorzetten bij tegenslagen en de successen van de mannen van het eerste uur en van alien die na hen hun
krachten hebben gegeven aan de zaak die het ANV
in het leven heeft geroepen en het verbond ook thans
in leven houdt.
Toch zal ik niet een herdenkingsrede houden. Niet zozeer omdat dit in het verleden al bij verschillende gelegenheden is geschied, maar vooral omdat de zaak
waarvoor al die personen in hun tijd hebben gewerkt
beter wordt gediend met het weerstand bieden aan
de verleiding tot vreugdevolle herdenking en zich, in
de plaats daarvan, af te vragen wat de zin is van het
verbond vandaag en in de naaste toekomst. Ook op
die wijze kunnen wij hen eren, die ons tot de viering
van dit jubileum hebben in staat gesteld. In die gedachtengang past het ook niet lang stil te staan bij de
vraag waarom in dit jaar het 75-jarig bestaan wordt
herdacht, terwijI het 60-jarig jubileum niet in 1955 maar
in 1958 is gevierd.. Het bestuur heeft, na ampel overleg, besloten voor de viering van dit jubileum terug te
grijpen naar de oprichting in 1895 te Brussel door Hippoliet Meert van een Algemeen Nederlands Verbond,
waarvan het in 1898 te Dordrecht opgerichte verbond
de voortzetting is.

dend op het terrein van de feitelijke en geestelijke
communicatie, scheiden ons van die tijd.
Tezamen met geheel gewijzigde Internationale verhoudingen en nog meer factoren hebben zij tot een radicaal andere feitelijke situatie en ander geestelijk klimaat geleid. Althans in de Westelijke wereld passen
zakelijkheid en internationalisme daarin beter dan romantiek en nationaal cultuurbesef.
Het zou onjuist zijn het ingrijpende karakter van het
nog steeds in gang zijnde proces te ontkennen, of,
met een hang naar het verleden, daarvoor de ogen
te sluiten. Het verschil met vroeger is trouwens zo
zonneklaar dat daarvoor ook geen ruimte meer bestaat. Groter is, dacht ik, het gevaar dat wij, met gebrek aan historisch inzicht en te sterk onder de indruk
van het eigentijdse gebeuren, een uniek verschijnsel
menen te bespeuren, en niet een stroomversnelling in
de dynamiek van het bestaan. En zo ook moeilijk oog
krijgen op de overaccentueringen en onderaccentueringen van waarden die, evenals in elke ontwikkelingsfase, ook optreden in die fase waarin wij ons bevinden. Bij elke wisseling evenwel valt ook een identiteit van problemen waar te nemen. Het „panta rhei"
— alles stroomt — is waar, maar evenzeer het „semper idem" — altijd hetzelfde.
lk meen dat deze algemene vaststellingen een aanknopingspunt geven voor enkele gedachten over de
zin van het ANV vandaag.

Alle waarden in de smeltkroes.
Wij leven in een tijd, waarin vrijwel alle waarden in
de smeltkroes worden geworpen. Wij weten niet wat
daaruit ten slotte te voorschijn zal komen, maar het
staat toch wet vast dat op velerlei gebied een herijking van waarden heeft plaats gehad en, naar verwacht moet worden, nog zal plaats hebben. Er is dan
ook alle aanleiding de vraag naar de betekenis, voor
deze tijd, van de zaak die destijds tot de oprichting
van het ANV heeft geinspireerd — en dus naar de zin
van het verbond — opzettelijk te stellen.
De noodzaak daartoe komt scherp naar voren, indien
men de tijd rond de eeuwwisseling stelt tegenover die
van vandaag. Daartoe slechts een enkele aanduiding.
Toen een tijd waarin, in een min of meer romantische

sfeer, in vele delen van Europa een groeiend nationaal
besef was waar te nemen, zich o.m. uitende in aandacht en liefde voor eigen taal en eigen cultuurbezit.
Twee wereldoorlogen met de gevolgen daarvan en ongekende ontwikkelingen op economisch, sociaal en
technisch gebied, in sterke mate ook aan de dag tre154

Persoon en gemeenschap.
Blijft niet veel door de tijden heen, telkens onder een
andere belichting en op een andere wijze, draaien om
de verhouding tussen de individuele personen en de
kleinere of grotere gemeenschap — en dus ook de
volksgemeenschap — waarvan wij deel uitmaken?
Uitgaande van de eenheid van de Nederlandse cultuuren taalgemeenschap staat het ANV voor en na op het
standpunt dat, in verhouding tussen individu en die
gemeenschap, de belangen van geen van beide mogen overheersen, maar dat het gaat om het vinden van
een verantwoorde en evenwichtige synthese. Elk overtrokken individualisme en elke totalitaire gemeenschapsopvatting — die beide in het verleden tot groot

onheil hebben geleid — wijst het af.

Gelijkheid en differentiatie.
En vervolgens : treedt niet in alle tijden aan de dag
de spanning tussen een fundamentele gelijkheid van

individuen en volken enerzijds en een differentiatie in
verschijningsvorm anderzijds? Binnen de Westerse
beschaving draagt het Nederlandse cultuurpatroon
een eigen, in vele eeuwen gegroeid, karakter. Het verbond staat op het standpunt dat aan het behoud en de
verdere ontplooiing ervan grote waarde moet worden
gehecht. En dit niet alleen ten bate van de leden van
de Nederlandse cultuurgemeenschap en van verwante
cultuurgemeenschappen, als de Zuidafrikaanse, maar
ook om aldus een bijdrage te kunnen leveren aan de
beschaving in het algemeen.
Onverenigbaar met zijn uitgangspunt zijn zowel een in
zich zelf gekeerd nationaal superioriteitsgevoel, als
het, met miskenning van eigen karakter, streven naar
een kleurloze eenheidscultuur.
Vraagstukken van deze tijd.
Vasthoudende aan die uitgangspunten moet het verbond werken in de werkelijkheid van vandaag. Het zal
zijn aandacht en inspanningen moeten richten op de
belangrijke vraagstukken die Fri onze tijd van vele zijden aan de orde worden gesteld. 1) Het kan zich niet
binden aan, en nog minder concentreren op, probleemstellingen, die bij zijn oprichting of daarna actueel waren en waarvoor onze voorgangers destijds getracht
hebben een passend antwoord te vinden. 2) Het kan
zich evenmin binden aan de woordenkeus die in die
tijden — in overeenstemming met het destijds be-

staande geestelijk klimaat — werd gebezigd en heeft
aangesproken. Indien dat woordgebruik thans aan de
zaak waarvoor het ANV staat niet meer dienstig is en
sours — ik denk hier in het bijzonder aan de jongere
generatie — die zaak kan schaden, moet het aan onze
tijd worden aangepast. 3) Het mag ook niet te alien
koste vasthouden aan zijn eenmaal gekozen organisatiestructuur en werkwijze. Ingrijpende wijzigingen in
het maatschappelijk gedragspatoon kunnen twijfel
doen rijzen of met die structuur en werkwijze de zaak
die het verbond in leven houdt wel het beste kan
worden gediend.
Het ANV zal het meest vruchtbaar werkzaam zijn indien het de nieuwe ontwikkelingen en nieuwe strevingen, waarvan onze tijd zo vol is, open en zonder vooringenomenheid tegemoettreedt. Indien het deze enkel
toetst aan zijn algemene uitgangspunten, dan zullen
ongetwijfeld vele positief kunnen worden gewaardeerd. lk behoef, om een voorbeeld te geven, slechts
te verwijzen naar het onderwerp dat vandaag centraal
staat. Het is zeker een winstpunt dat in bredere lagen
dan vroeger het besef levend is en actief aan de dag
treedt dat het Nederlandse beschavings- en cultuurpatroon een integrerend deel uitmaakt van de Europese cultuur en niet alleen daarvan de invloed ondergaat, maar daarin zelf ook een bijdrage kan en moet
leveren. Deskundige sprekers uit de ons omringende
grote cultuurgebieden zullen vanuit hun gezichtshoek
vanmiddag dat facet belichten.
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Als een ander pluspunt van deze tijd zie ik ook de verdieping van het bewustzijn van de samenhang van elk
— en dus ook van ons — cultuurpatroon met bestaande economische en sociale factoren, zelfs in die
zin dat zij ertoe behoren.
Gevaren voor het Nederlandse beschavingspatroon.
Aan de andere kant is het zeker niet zo dat deze tijd
voor het Nederlandse beschavingspatroon zonder gevaren is. Het tegendeel is waar.
Er is een bedreiging van binnen uit. Immers in het eigentijdse geestelijke klimaat ligt een overdreven nadruk op de fundamentele gelijkheid van individuen en
op hun persoonlijke autonomie.
Het besef van het deel uitmaken van een eigen cultuurgemeenschap is bepaald zwak, zo al de waarde
ervan niet wordt betwist. Daarbij komt, in het bijzonder voor Noord-Nederland, dat het bewustzijn van
eigen cultuurbezit toch al gering is, voor een deel verklaarbaar uit de eeuwenlange vanzelfsprekendheid
van het hebben van een eigen leefwijze. Het slordig
gebruik van de taal en het veelvuldig zonder enige
noodzaak gebruiken van vreemde woorden en uitdrukkingen, is hiervan een van de uittopers.
Er is evenzeer een bedreiging gelegen in de feitelijke
situatie. Velerlei, voor het Noorden en Zuiden grotendeels verschillende, omstandigheden hebben ertoe
geleid dat ons cultuurpatroon reeds van oudsher een
grote vatbaarheid voor vreemde invloeden vertoont.
Is dit, op zich zelf gezien, een voordeel, een overspoeling is een gevaar.
In deze tijd is dit gevaar bepaald actueel geworden.
Tengevolge van de zoveel grotere communicatie, physiek en geestelijk, en de steeds groeiende economische verwevenheid is de werking van vreemde invloeden op het leven van alledag zo toegenomen, dat zij
als een druk moet worden aangemerkt.
Tegen verdeeldheid en zelfgenoegzaamheid.
Die druk is te zwaarder omdat onze cultuurgemeenschap, in verhouding tot de ons omringende, nu eenmaal niet zo groot is. Bovendien hebben de twee delen ervan, het Noorden en het Zuiden, in een aantal
opzichten een eigen ontwikkeling gevolgd die tot een
zekere desintegratie heeft geleid. Het opsommen van
de kwalijke gevolgen daarvan is overbodig. In ieder
geval is het zo dat in grote delen van de bevolking
het bewustzijn van de eenheid van de Nederlandse
cultuurgemeenschap is verzwakt en dat een zekere
vervreemding is opgetreden. Zij komt aan de dag door
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het ontbreken bij de grote meerderheid, zowel in het
Noorden als in het zuiden, van bekendheid met en
belangstelling voor de situatie aan de andere zijde
van de grenslijn. Die grenslijn is eeuwenlang zeer efficient geweest, niet alleen feitelijk, maar ook gevoelsmatig in die zin dat het behoren tot een bepaald
staatsverband, het bewustzijn van het deel uitmaken
van de grensoverschrijdende Nederlandse cultuurgemeenschap heeft overschaduwd.
Daarbij komt speciaal voor het Noorden, dat een
overwaardering van staatsverband en een zekere
zelfgenoegzaamheid met eigen staatsbestel, zowel bij
de overheid als bij particulieren, tot een overmatige
reserve heeft geleid — en nog leidt — bij het aan de
orde stellen en behartigen van de belangen van de
Nederlandse cultuurgemeenschap als geheel. Dat ook
in deze tijd die schroom nog bestaat is overigens wel
opvallend, nu van enige terughoudendheid bij de beoordeling van allerlei situaties in vele andere landen
— het aan ons cultuurverwante Zuid-Afrika daaronder
begrepen — nauwelijks een spoor valt te bekennen.
De grenzen afbouwen.
Zo komen we ongemerkt tot de positieve kansen, die
deze tijd biedt. De scheidende werking van staatsgrenzen, in het bijzonder in Europa en sterker nog van
die tussen Noord en Zuid, is aanzienlijk verzwakt en
reeds heeft dit voor onze taal- en cultuurgemeenschap
goede vruchten afgeworpen. Dit proces gaat steeds
verder en onafwendbaar gaat dit gepaard met een
groeiend besef van culturele eenheid. Tezelfdertijd
boet een ander obstakel aan betekenis in. De op godsdienstig gebied aan gang zijnde ontwikkeling — in
het bijzonder ook de verhouding tussen katholieken
en protestanten — neemt een bron van verwijdering
tussen het Noorden en Zuiden weg. Een en ander
brengt, naar mijn mening, mede dat de kansen op integratie van de delen van de Nederlandse cultuurgemeenschap in Europa beter zijn dan zij in eeuwen zijn
geweest.Overziet men de situatie van vandaag, met
zijn gevaren en ook zijn goede kansen, dan is er,
dacht ik, veel werk aan de Winkel. In geen geval mag
de zaak op zijn beloop worden gelaten. De goede kansen moeten worden uitgebuit en het in gang zijnde
integratieproces moet worden versneld.
Het is daarnaast noodzakelijk de negatieve factoren
goed te onderkennen, en, in hoofdzaak door een versterking van het bewustzijn van de grote waarde van
ons gemeenschappelijk cultuurbezit, te bestrijden. Bij
die inspanningen moet vanzelfsprekend het inschakelen van de jongere generatie vooropstaan. Hoe moeilijk dit, naar de ervaring leert, ook is, het moet moge-

lijk zijn bij velen van hen eerst belangstelling en later
enthousiasme voor deze goede zaak te wekken. Essentieel is daartoe het vinden van een aanpak die op
de toekomst is gericht en aansluiting zoekt a) bij hun
denkwijze en gevoelsleven en b) bij de vraagstukken,
waarvoor zij zich in deze moderne tijd zien gesteld.
Aan de zaak zelve — goed en breed verstaan — kan
het niet liggen.
De „algemeenheid" van het A.N.V.
Het zou bepaald sterk overtrokken zijn bij de in gang
zijnde processen van historische betekenis het ANV
voorop te stellen. In het krachtenveld zijn veel machtiger factoren werkzaam. Ook vele anderen, zowel
overheden als andere organisaties en personen, ieder
op eigen wijze en op eigen terrein, spannen zich in
voor het behoud en de verdere ontplooiing van de
Nederlandse cultuur. Het ANV, dat thans zijn 75-jarig
jubileum viert, heeft te midden van hen een eigen
plaats. Zijn specialisatie is zijn algemeenheid. Zakelijk
in zoverre het zich, in beginsel, richt op alle facetten,
die aan de zaak van de Nederlandse cultuurgemeenschap dienstbaar zijn en, in de praktijk voor zijn activiteiten die zwaartepunten wil zoeken die de beste
kansen op resultaten bieden. Persoonlijk, in zoverre
daarin Noord-Nederlanders en Zuid-Nederlanders en
ook inwoners van Zuid-Afrika samenwerken en het
openstaat voor alien, van Welke levensbeschouwing,
orientatie, politieke gezindheid en leeftijd ook.
Zo kan, indien het verbond, met zijn grote traditie, zich
bewust richt op de toekomst en bereid is zijn organisatie en werkwijze aan de behoeften van deze tijd aan
te passen, niet worden getwijfeld aan de zin van het
ANV vandaag.
W.H. van den BERGE
Algemeen Voorzitter
Algemeen Nederlands Verbond

GRENZEN ZONDER SLAGBOOM
Er bestaat een taai vooroordeel, als zouden diegenen
die opkomen voor het eigene en oorspronkelijke in
het volkskarakter (en in de kultuur die daarvan de
vrucht en het herkenningsteken is) onverbeterlijke
navelkijkers zijn, die zich afsluiten van de grote stromin en die de naburige volkeren en de wide wereld
bewegen.
De jubileumbijeenkomst van het ANV moge daarvan een nieuwe logenstraffing zijn.
Op deze bijeenkomst werden geen oudvaderlandse
kretengehoord en de geschiedenis van het verbond
werd sober enpassend herdacht, zonder nutteloze
vertedering over de anekdotische zijde van het verleden.
In plaats daarvan werden drie sprekers uitgenodigd
uit de grote nabuurlanden : Duitsland, Frankrijk, GrootBrittaniê. In voortreffelijk Nederlands belichtten zij de
verhouding van hun eigen kultuurgebied tot de Nederlanden.
De Duitse spreekster hield het bij de verspreiding
van de Nederlandse taal en literatuur in haar land.
De Franseprofessor wees bovendien op de belangstelling van zijn landgenoten voor de Nederlandse
kunst, en op het toenemend politiek en ekonomisch
gewicht van de Nederlanden.
De Britse lector (een oudgediende van de Nederlandse marine !) onderstreepte hoe de Noordzee even
vaak een brug als een strijdperk tussen Engeland
en de Nederlanden is geweest. lndringend schetste
hi' de eeuweniange dubbele stria om vrijheid en
heerschappij over het water die in onze tijd bekroond
wordt met een ware explosie van techniek en welvaart over hetganse deltagebied. Maar juist nu mag
het volkskarakter dat de drijvende kracht was van
deze ontwikkeling niet in de welvaartsstorm ten ondergaan, willen de age landen in de toekomst de
bron van hun scheppende kracht niet zien opdrogen.
Algemeen voorzitter van den Berge maakte duidelijk
dat het ANV wil leven met deproblemen van vandaag,
en doelbewustgericht staat op de toekomst. Is dit
niet de meestpassende hulde aan de pioniers en
aan de velen die vijfenzeventig jaar lang de doelstellinen van het verbond hebben gediend ?
In het licht van deze bijeenkomst blijken deze doelstellingen verrassend nieuw : slagbomen opruimen aan
verstardegrenzen ,
bruggen bouwen tussen Noord en
Zuid, vensters openen op de wide wereld. Een bij
uitstek dynamische en kreatieve taak, die zonder twijfel talrijke jongeren zal aanspreken.
R. V.
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en toe een verre echo van de taalstrijd, maar ze blijven eenzijdig geinformeerd. De overgrote meerderheid weet niet dat „Vlaams" en „Hollands" twee nuances zijn van eenzelfde taal, en dat er zoiets bestaat
als een Nederlandse literatuur in Belgie. Ten opzichte
van dit laatste punt mag men wel het vermoeden opperen dat de bloei van de Franstalige Vlaamse letterkunde een halve eeuw geleden, waardoor althans iets
van het Vlaamse wezen tot de ontwikkelde Fransman
is doorgedrongen, er toch ook toe bijgedragen heeft
om een scheef beeld van de situatie te bestendigen
Maeterlinck, Verhaeren, dat waren nu eenmaal de Vlamingen.

Het thema dat ik vanmiddag op verzoek van het Algemeen Nederlands Verbond voor U zal behandelen is
tegelijkertijd zo indrukwekkend en zo onbepaald, en
de tijd die mij ter beschikking staat is zo kort dat ik
mij nolens volens tot enkele punten zal moeten beperken en van te voren een beroep moeten doen op uw
toegeefli jkheid.
Belangstelling voor Nederlandse kunst.
Als de voornaamste bijdrage van de Nederlanden tot
de Europese cultuur wordt uiteraard de kunst beschouwd. Dat is een open deur die ik niet verder wens
in te trappen : Rembrandt en Van Gogh, Rubens en
Van Dijck ... Van Dijck eigenlijk meer dan Rubens, althans wat Frankrijk betreft, want mijn landgenoten houden meestal niet bijster veel van barok. In verband
met de kunst zou ik alleen maar willen herinneren aan
twee recente tentoonstellingen in Parijs : enkele jaren
geleden Vermeer, die qua aantal bezoekers alleón
werd „verslagen" door Toetanchamon, en dit jaar de
Vlaamse schilders van Ensor tot Permeke. Niet zonder aarzeling was, naar men vertelt, het initiatief tot
deze laatste manifestatie genomen, en het werd tenslotte toch een daverend succes.

Hier komt nog iets bij. lk zal straks op de kwestie van
de vertalingen ingaan. Doch hier moet ik alvast een
betreurenswaardig felt opmerken, en wel dat aan een
Franstalig boek, dat in Belgie is gepubliceerd, in Frankrijk over het algemeen geen aandacht wordt besteed.
Zou de verklaring hiervan soms te zoeken zijn in de
omstandigheid dat in de eerste helft van de 19de eeuw
heel wat Belgische drukkers zich schuldig hebben gemaakt aan illegale verspreiding van Franse literatuur?
Zou deze manier van doen na honderd jaar soms nog
een zekere, misschien onbewuste wrok hebben achtergelaten bij de Franse boekhandel? lk geef de hypothese voor wat ze is. In elk geval weet bijna geen
Fransman wie Streuvels was, terwijl toch de Vlaschaard en nog andere romans van hem al lang in het
Frans verschenen zijn, maar — in Brussel of in
Kortrijk.
lk vraag excuus voor deze uitweiding. Hoofdzaak is
dat U begrijpt waarom ik het in het volgende voornamelijk over de Noordnederlandse beschaving, zoals
de Fransen die opvatten, zal hebben.
Dat er sinds enkele jaren in Frankrijk veel meer dan
vroeger gesproken wordt over de Nederlanders, ligt
allereerst hieraan dat men er ook veel meer ziet. Niet
slechts in Dordogne, waar het van uw landgenoten
wemelt, op zoek naar een — al moeilijker te ontdekken — vervallen boerderijtje. Het is wel kenmerkend,
om maar twee kleine feiten te noemen, dat brochures
ten behoeve van de toeristen thans ook gesteld worden in het Nederlands, en dat een bekende autofirma
op de achterruit van elke nieuwe wagen een biljet
plakt om in vier talen, waaronder juist het Nederlands,
een oliemerk aan te bevelen!
Politieke rol.

Misschien zullen de Fransen daardoor behoefte krijgen om meer te weten te komen over Vlaanderen.
Dit is ook dringend noodzakelijk. Wel vernemen zij of
158

VOOr Wereldoorlog II zag men niet zo veel Nederlanders bij ons, en men hOOrde ook zo weinig over de
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politieke rol van uw land : een landje dat zich vooral
bekommerde om de zorgvuldige handhaving van zijn
neutraliteit. Nu is het beslist anders. Nederland maakt
deel uit van de Internationale organisaties, en meer in
het bizonder van het Europa der zes. Het heeft recht
op medezeggenschap, en daar maakt het dan ook ruim
gebruik van. Het initiatief dat destijds van oud-minister Mansholt is uitgegaan heeft natuurlijk ook in Frankrijk heel wat defining veroorzaakt : niet altijd in de gunstige zin, doch daar komt het in dit verband niet op
aan. Ook ten opzichte van de Europese eenwording
heeft Nederland zijn standpunt krachtig weten te doen
uitkomen, en wel z6 dat ten tijde van De Gaulle de
Nederlandse en Franse regering hard tegen elkaar opbotsten : supranationaliteit, maar t6ch met Engeland,
zei Den Haag ; geen supranationaliteit, en tOch geen
Engeland, zei Parijs. Dus precies dezelfde paradox
aan beide kanten. Wat er ook van zij, Nederland telt
mee op politiek gebied.
Godsdienstige ontwikkeling.
Ook de godsdienstige ontwikkelingen in Nederland
zijn in Frankrijk niet onopgemerkt gebleven. In de eerste plaats omdat de Fransen daardoor eensklaps tot
de ontdekking kwamen dat Nederland niet zo homogeen protestants is als ze gedacht hadden. Aileen al
het bestaan van een 40 % katholieken in dat bolwerk
van het calvinisme was hun een openbaring. En dan
al die nieuwigheden en nieuwigheidjes, die door een
zekere pers uitgemeten en door een zeker publiek
gulzig verslonden worden! Ook afgezien van die sentimentele kant wekt de situatie vanzelfsprekend veel
belangstelling. Wat hier gebeurt, wordt daarginds door
de enen toegejuicht, door de anderen verafschuwd,
doch eigenlijk weet niemand waar men precies aan
toe is. Want als de toestand al vrij onoverzichtelijk
blijft voor wie enigszins op de hoogte is van het leven
in Nederland, hoe verward, ja onbegrijpelijk moet hij
dan zijn voor de doorsnee-Fransman!

dat de Nederlandse katholieken, na twee eeuwen fang
in het getto te hebben geleefd, sinds de Franse revolutie anderhalve eeuw lang een ijzeren discipline in
acht hebben moeten nemen om hun plaats in het nationale leven te kunnen herkrijgen en dat de huidige
gebeurtenissen Haar alle schijn, althans gedeeltelijk,
toe te schrijven zijn aan een plotselinge reactie op die
historische toestand.
De Nederlandse letteren in Frankrijk.
lk heb U in het begin al gezegd, Dames en Heren, dat
dit geen vast aaneengesmeed betoog zou worden.
Weer ben ik gaan uitweiden. Laat ik op mijn thema
terugkomen, en meer speciaal uw aandacht vragen
voor het punt, dat mij beroepshalve het meest aan het
hart gaat, nl. de Nederlandse letterkunde en de Nederlandistiek in Frankrijk.
De Nederlandse letterkunde, dat wil praktisch zeggen
de vertaling van Nederlands — en natuurlijk ook van
Vlaams — literair werk. Het staat helaas vast dat de
Nederlandse letteren in mijn land nog niet die weerklank hebben gevonden die ze verdienen. lk heb vroeger al eens geprobeerd de oorzaak hiervan na te
gaan. „Gedurende de 19de eeuw heeft de Nederlandse literatuur (wie zou het ontkennen?) niets opgeleverd
dat de vergelijking kon doorstaan met Bjornson of
Ibsen, TegnOr of Strindberg : ik noem opzettelijk
slechts schrijvers, uit kleine landen afkomstig. Pas de
Tachtigers brachten ze weer op Europees niveau. Maar
lyrici zijn nu eenmaal onvertaalbaar. Vandaar dat men
in Frankrijk gewend raakte, de Scandinavische auteurs wel, de Nederlandse niet te waarderen. En zo
bleef het tot op onze dagen. Hoewel het Nederlands
taalgebied, wat de literatuur aangaat, niet meer onderdoet voor welk land ook, is de circulus vitiosus nog
altijd niet gebroken : men kan de Nederlandse schrijvers niet lezen omdat ze niet vertaald zijn, men wenst
geen vertaling omdat men de schrijvers niet kent."

Dit is niet slechts een kwestie van taal. Een element
van belang ligt eveneens in de simplistische voorstel-

Vertalingen.

ling die men zich in het buitenland vaak vormt van het
Nederlandse volkskarakter. De Fransen wisten niet
(en weten nog steeds niet) dat er onderscheid dient
te worden gemaakt tussen boven en beneden de
Moerdijk, en 66k niet dat zelfs in het Noorden de onverstoorbaar kalme Hollander, wanneer hij zich een-

Dit schreef ik vijftien jaar geleden 1 . Intussen valt er
gelukkig een zekere kentering te constateren. Er verschijnen elk jaar in Parijs twee of drie goede boeken
uit het Nederlandse taalgebied. De keuze, die door de
uitgevers wordt gedaan, stelt ons echter voor een
moeilijk probleem. Soms is die zonder meer begrijpe-

maal last gaan, ongemeen radikaal kan worden. Hier-

bij komt nog dat de Fransen — en waarschijnlijk de
buitenlanders in het algemeen — geen idee hebben
van de geschiedkundige achtergrond. Ze beseffen niet

lijk. „En de akker is de wereld" of „De donkere kamer
(1) De belangstelling voor het Nederlands in Frankrijk, in „De
Vlaamse Gids", 1955,pag. 193-203.

159

'W 1

Tarr

xttsrhU.n

1.211

Irtude5Setntonieues
*item aatrto • tut fit ka • wtx..
Pa,a at etaltittcara. at toaarlat,441a
Revw trimegneihe ,se Soc<it: on 6:0. Germonkturs

•
SOMMAIRL
„

Os....
o..

55

.41rtf,rwt

N...

•• SI

42

,
7,, 4,

11,",/

. , f

fd

Zti"77 "

':"rAr" "

...A, of a..

tact t4t4.4
tho.,s,mIt...
11.....elqw

,
ya

1)213I. 4 4 sue ke ks Stnims,
nw.oss 19 .4.
Cre,

e2sm,

van Damokles" sloten aan bij een nog recent verleden,
terwijI „De ridder is gestorven" (onlangs vertaald door
mijn oud-student dr. Fessard, de Slauerhoff-specialist)
in de smaak moest vallen bij liefhebbers van de nouveau roman. Maar waarom „Dorp aan de rivier" of „De
tienduizend dingen" ? Niet dat ik deze twee werken
versmaad : ik vraag mij alleen of waarom die wet, en
andere, even waardevolle, niet ? Er verschijnen ook
hele reeksen, al dan niet regelmatig, zoals de „PaysBas Flandre"-serie, waaraan de directie van de Editions Universitaires in 1967 is begonnen met steun van
de Nederlandse en de Belgische regering en van het
Prins Bernhard-Fonds. Het is de bedoeling dat telkens
twee werken het licht zullen zien, een uit het Noorden,
een uit het Zuiden. De reeks werd ingeluid door „De
Geestelijke Bruiloft" en „De kelner en de levenden".
Daarna kwamen tot nu toe Emants en Gijsen, Multatuli
en Walschap aan de beurt. Ook de Unesco laat zich
niet onbetuigd. Onder haar auspicien verscheen kort
geleden de (reeds in manuscript veel omstreden) ver-

taling van Vondels voornaamste treurspelen door J.
Stals. De oude man, die al tientallen jaren op deze
uitgave had zitten wachten, heeft die slechts enkele
uren mogen overleven : hoewel de hevige kou, die
toen in Parijs heerste, daar misschien niet vreemd aan
was, is het aan te nemen dat hij vooral van vreugde
is gestorven. Zo iets is meer gebeurd.
In andere gevallen is het tot stand komen van een vertaling tot op zekere hoogte te danken aan de relaties
van de auteur of van de vertaler. Zo is Johan Fabricius erin geslaagd verscheidene van zijn romans bij
zijn vriend Albin Michel onder te brengen. Zo heeft de
even onvermoeibare als talentvolle Maddy Buysse,
die goed thuis is in de Parijse uitgeverswereld, bijna
het hele oeuvre van Claus op de Franse markt kunnen brengen (ik haal hier even aan dat op zijn minst
twee stukken van Claus in Parijs zijn opgevoerd), alsmede „De man die zijn haar kort liet knippen" (wellswaar pas 20 jaar na het origineel, doch beter laat dan
nooit), de laatste twee romans van Ivo Michiels en —
want van Hollandse literatuur is ze helemaal niet afkerig — Hamelinks fantastische verhalen.
Nu is het felt dat een vertaling verschijnt nog geen
bewijs dat ze ook gelezen zal worden. Om het succes
van een bepaald boek juist te kunnen schatten zou
men moeten weten hoe groot de oplage was, of ze uitverkocht is, etc. Hier is natuurlijk geen sprake van.
Hoogstens kan men zeggen dat, wanneer een uitgever
een boek publiceert zonder enige officiele of officieuze subsidie, hij dan op een zekere verspreiding rekent. Want anders zouden ook de beste persoonlijke
relaties hem daar vast en zeker niet toe brengen.

Nederlands aan Franse universiteiten.
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Hoe is het nu gesteld met de rol van de Nederlandse
cultuur in ons universitaire leven? Het gaat hier
slechts om bepaalde kernen, maar de invloed, die ervan uitgaat, is Haar ik meen niet te verwaarlozen. Laat
ik, om daarmee te beginnen, het driemaandelijkse vaktijdschrift „Etudes Germaniques" noemen. Sinds de
oprichting in 1946 draagt het de ondertitel : „Allemagne, Autriche, Suisse, pays scandinaves et neerlandais". Dit is bij mijn weten een unicum in de tijdschriftenwereld. En de inhoud is navenant : om de twee jaar
wordt een halve aflevering voor het Nederlands uitgetrokken. Ook de „Revue de littórature comparOe"
mag hier niet onvermeld blijven : in dit tijdschrift is de
belangstelling voor de Nederlandse letterkunde al een
oude traditie.

Wat het onderwijs zelf betreft, zou ik u er alleen in het
kort op willen wijzen dat het Nederlands op het ogenblik aan zeven universiteiten — drie in Parijs en vier
daarbuiten — gedoceerd wordt, met een totaal van
ca. 500 studenten. Nederlands is weliswaar alleen bijvak, en dit zal waarschijnlijk zo blijven. Onze studenten hebben bijna altijd Duits als hoofdvak, sours ook
Engels. Waarom zij Nederlands kiezen? Welnu, voor
verreweg de meeste afgestudeerden zal het Nederlands van geen enkel praktisch nut zijn, — ofschoon
aan de ene kant de Europese organisaties van tijd tot
tijd een kans bieden aan wie vertaler wil worden en
men aan de andere kant, op grond van recente verklaringen van de Franse minister van Onderwijs, wel
mag hopen dat binnenkort het Nederlands een redelijke plaats zal innemen op de middelbare school.
Doch dit is nog toekomstmuziek. Vooralsnog moet het
Nederlands door de student zo goed als uitsluitend
worden beschouwd als een middel om zijn horizon in
taalkundig, literair en cultureel opzicht te verruimen.
Het is voor mij — dit zult u zich wel kunnen indenken
— steeds biezonder plezierig wanneer ik zie dat de
een of andere student smaak begint te krijgen in 17deeeuwse poezie, in Gezelle, in Couperus, of dat hij van
een vakantieverblijf in Holland of Vlaanderen profijt
heeft weten te trekken om de mensen aldaar, hun
leven en hun problemen te leren kennen.

(2) Voor verderegegevens zij verwezen naar W. Thys en J.M.
Jalink De Nederlandistiek in het buitenland, Den Haag, 1967,
p
ag. 53-65.

Institut islêerlandais te Parijs.
Dames en Heren, de tijd dringt. In plaats dus van voort
te broderen op een onderwerp waaraan misschien te
veel persoonlijke aspecten vastzitten 2 , zal ik nu eindigen met een woord van hulde aan de nagedachtenis
van een man die meer dan wie ook gedaan heeft voor
de verspreiding van de Nederlandse cultuur in het
buitenland. lk bedoel Frits Lugt, de oprichter van het
Institut Nóerlandais te Parijs, waar elke week minstens een lezing of een concert plaatsvindt, en waar
hij met de smaak en de ervaring, die aan hem eigen
waren, zo veel tentoonstellingen heeft georganiseerd
die telkens weer door de pers met enthousiasme werden begroet. Frits Lugt is van ons heengegaan : zijn
werk blijft, zijn voorbeeld ook. Moge dit in en buiten
Frankrijk worden gevolgd, opdat steeds meer niet-Nederlanders aan de Nederlandse geest die waarde leren hechten waarop hij recht heeft als een bestanddeel van onze Europese beschaving.

PROF. DR. PIERRE BRACHIN
Sorbonne, Parijs

Prof. dr. PIERRE BRACHIN werd in 1914 te Montereau (S.-et-M.) geboren,
studeerde Duits, Scandinavische Talen en Rechten en was enkele jaren
leraar Duits. Hij promoveerde in 1950 aan de Universiteit van Parijs tot
„docteur es lettres" met de vermelding „Tres Honorable" op een „these
principale" over „Le Cercle de Munster (1779-1806) et la pensee religieuse
de F.L. Stolberg". Na 1945 was dr. Brachin o.m. verbonden aan de
universiteiten van Nancy en Rennes en werd later „professeur sans chaire"
aan de Universiteit van Bordeaux, waarna hij in 1952 werd benoemd tot
hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Parise Sorbonne.
Professor Brachin is erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde te Gent en lid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden. Momenteel werkt prof. Brachin met enige medewerkers aan een reeks tweetalige bloemlezingen Nederlandse literatuur,
getiteld „Anthologie de la prose Neerlandaise" en „Anthologie de la poèsie
Neerlandaise".
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dig. Om geestelijk volwaardig te worden moesten we
door het water heen worstelen. Het kan ook niet anders bij twee volkeren met dezelfde belangen en doeleinden. We zijn immers takken van dezelfde stam. Uw
voorouders en de onze moesten het water leren beheersen om langs de rivieren en over zee zich in Nederland en Engeland te gaan vestigen. En de zee is
sindsdien de schakel maar ook de barriére tussen ons
geweest.
De zee als brug tussen Engeland en Nederland.

toro4,,, tooi, .14

Rozenhulde met en zonder doornen.
In Dordrecht — waar immers de gebroeders de Witt
zijn grootgebracht en waar de Dordtse Synode heeft
plaatsgevonden — voel ik me op veilig terrein
als ik meen dat er verband bestaat tussen de twee
hoofdkenmerken van de Nederlandse volksaard —
hun heerschappij over het water en hun stoere strijd
voor gewetensvrijheid. Geen vreemdeling heeft deze
kwaliteiten beter aangevoeld en zelfs aan den lijve
gevoeld, dan de Engelsman.
Juist om deze reden zullen de doornen niet kunnen
ontbreken in mijn rozenhulde aan deze stad. Want ik
voel nog hoe ook Samuel Pepys door de doornen gestoken was toen hij Haar aanleiding van Chatham en
de Witt in zijn beroemde dagboek schreef: „Zodoende
winnen de Hollanders het van ons in alle opzichten,
— in wijsheid, moed, kracht, kennis van onze eigen
stromen en succes en zo besluiten ze de oorlog met
de overwinning aan hun kant."
Maar ik heb ook rozen zonder doornen voor de Synode en haar latere steun in de persoon van Willem III,
die besloot „de Engelse natie tot conservatie van
haar gereformeerde religie en haar vrijheden en gerechtigheden ter hulp te komen."
Als ik dus uw doopceel, dames en heren, wil lichten,
sta ik, als het ware, ook in mijn eigen hemd, want we
delen dezelfde initiatie. Het is toch zo waar dat voor
onze beide volkeren het water het materiele symbool
is van onze geestelijke aspiraties. Het is heel eenvou162

Tot in de ontdekkingstochten en de zee-oorlogen was
de zee meer een brug dan een scheiding, zozeer zelfs
dat de verbinding tussen Vlaanderen en Z-0 Engeland
beter was dan de verbinding in beide landen met de
Noordelijke gewesten. Van de gelukkige betrekkingen
in die tijd zijn de lakenhallen in Zuid-Nederland en de
Wool Churches in Oost Engeland magnifieke getuigen.
Ja, zelfs de huidige Nederlandse taal en kultuur zouden als welbespraakte getuigen opgeroepen kunnen
worden, want zonder die drukke zeehandel zou hun
bakermat misschien het slachtoffer geworden zijn van
Franse expansie.
Ook onze taal getuigt van de grote invloed van de
Nederlandse zeemacht, toen en later, in een veelheid
van zeetermen van Nederlandse oorsprong : block,
deck, dock, groove, haul, hoist, ballast, reef, wainscot,
boom, yacht, en zo voort — allemaal woorden die
spreken van een gedeelde ervaring, en die ook een
erkenning inhouden van mensen als Mercator, Ortelius, Blaeu, Grotius, Huygens en hun landgenoten.
Daarentegen herdenken we de keerzijde van deze
zeemacht met een aantal ietwat ironische complimenten, in Dutch courage, Dutch comfort, Dutch treat,
Double Dutch, Dutch uncle.
Macht over dit element, water, betekende dus zowel
materiele welvaart als geestelijke verruiming, uitgedrukt in toekomstverwachtingen aangeduid in de niet
minder dan viermaal voorkomende benaming Nieuw
Amsterdam van kuststeden in Oost en West. Dat de
Engelsen er altijd vlak naast zaten is onmiddellijk duidelijk in de overgang van Nieuw Amsterdam op New
York! Zelfs de populaire naam van de bevolking van
dit nieuwe continent, Yankees, laat iets van deze onophoudelijke rivaliteit horen. Want het woord, zoals
U weet, is waarschijnlijk afgeleid van Jan Kees, die
blijkbaar het prototype was van de Nederlandse boer
in deze nieuwe wereld.
Elders — in Zuid Afrika — staat de plaats Dordrecht
in het teken zowel van onze tegenstrijdigheid als van
onze huidige eensgezindheid tegenover de geestelijke
problematiek door ons beider kolonisatie in dat werelddeel achtergelaten.

HEERSCHAPPIJ OVER HET WATER
STRIJD VOOR GEWETENSVRIJHEID

De principes van Mare Liberum en Fides Libera hangen, zoals al eerder opgemerkt, nauw samen. De vroege uitwisseling van academici uit Leiden en de Engelse universiteiten, de later opgerichte Nederlandse kolonien in Londen, Colchester en Norwich, en de vele
Nederlandse namen op de ledenlijst van de Royal Society zijn daar vreedzame bewijzen van. (U kent immers het verhaal van Boerhave, die in zijn tijd zo beroemd was, dat een brief geadresseerd aan „Boerhave,
Europa" terecht kwam?) Minder vreedzaam misschien,
is het merkwaardige chapiter, ook onderwerp van Vondels „Zungchin", over de aanwezigheid van Nederlandse Jezuieten aan het ontoegankelijke hof van Peking, bezig ondermeer de Chinezen te onderrichten in
het fabriceren van kanonkogels !
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Vruchten van een eeuwenlange strijd.
Welnu, ik zou het U niet kwalijk kunnen nemen als U
zich ging afvragen wat zo'n terugblik op de ontwikkeling van de zeemacht, de Humanisten en de Reformatie, de ontdekkingstochten en de concurrentie met Engeland — laat staan kanonkogels — te maken heeft
met de dag van vandaag. Vooral als U dit hoort uit
de mond van iemand die zelf gediend heeft in de Nederlandse marine achter torpedo's! lk kan U slechts
verzekeren dat ik, dank zij die kennismaking met dertig Nederlanders tijdens de oorlog, naar Nederland
ging om dit Nederland te leren kennen, en dat ik zodoende steeds naar het verleden verwezen werd.
Enkele weken geleden nog — actueler kan het toch
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niet! — reed ik langs de gloednieuwe weg van Leliestad naar Amsterdam. Aan de binnenkant van de dijk
is er een onmetelijk uitzicht op een wuivend gewas.
Daar kan men, met Gezelle, naar het ruisen van het
ranke riet luisteren. Het lied dat we dan horen zingt
n6 van het door helicopters bezaaide slijk als eerste
aanplanting van een nieuw gebied, Flevoland. Het
zingt ook van Wageningen, modern zwaartepunt van
studenten uit de hele wereld op het gebied van experimentele, intensieve landbouwkunde. Het lied zingt
ook van de langs het water (alweer!) naar Alsmeer
gevoerde produkten, die na de veiling door de K.L.M.
nog dezelfde dag bezorgd worden op de feesttafels
van de Waldorf Astoria en de Sjah van Perzie.
Maar ditzelfde lied begint toch met de stamvaders van
Nederland en Engeland, die de oerwereld van moeras,
bos en heide clOOr het water en van het water veroverden. In hetzelfde lied horen we de klanken van „Naar
Oostland willen wi varen", het middeleeuwse lied gezongen door de arbeidsploegen die in heel Duitsland,
tot in Oostenrijk en Palen, grote gebieden gingen reclameren. Later nog in hetzelfde lied horen we de
naam Vermuyden, die Little Holland in Lincolnshire
drooglegde, en van Sir Murdoch MacDonald, die nog
in 1940 bekende dat zijn plan voor de beveiliging tegen overstroming van het Fengebied in geen belangrijke details afweek van het oorspronkelijke ontwerp
van Cornelis Vermuyden. Het was ook een Nederlander die Londen haar eerste waterleiding gaf, en nog
een Nederlander die de haven van Yarmouth bouwde.
Het epos klinkt dan verder door in het heden van de
Deltawerken, de sierlijke halsketting tussen Noord en
Zuid waaraan Delft haast letterlijk haar eigen naam
geschonken heeft. En Europoort, de bekroning van een
Europees idee, de Delftse theorie in praktijk gebracht,
het Mirakel van Delft. Is het een to dichterlijke vrijheid om de praktische uitvoering, de toestroming van
de wereldhandel naar, en uitstraling van, Europoort to
zien als het resultaat van het raadplegen van het orakel in Delft, zoals in een vroeger tijdperk Delfi de
mystieke kern was van een wereldbeschaving?
Maar hier houdt het lied op. Wat U nu verder hoort
is dus toekomstmuziek, zijn louter persoonlijke mijmeringen.
Spectaculaire ontwikkelingssprong.
Mijnheer de Voorzitter, het is bijzonder passend dat
dit jubileum samenvalt met de 25-jarige herdenking
van de Bevrijding, want ik wit de spectaculaire ontwikkelingssprong door dit land sedert de oorlog gemaakt in breder perspectief proberen to zien.
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Het mag ook symbolisch heten, dat Nederland dit jaar
een leidende rot speelt in de kernfysica, getuige de
Nederlands-Duitse en Engelse overeenkomst over het
Proces-Kistenmaker voor de verrijking van uranium.
Want het loslaten van een in dit kleine land — op vier
na het kleinste van de wereld opgesloten kracht
doet inderdaad aan de onrnetelijke potentie van een
kern denken. Of, om een minder figuurlijk voorbeeld
to noemen : de ontdekking en onmiddellijke verspreiding van het aardgas door West Europa is het tastbare bewijs van Uw latent en schijnbaar onuitputtelijk potentieel aan vindingrijkheid, vernuft, durf en
doorzettingsvermogen. Als door willekeurige omstandighede vrijgemaakt, straalt deze kracht nu uit in de
materiele welvaart gebracht door Philips, B.P.M., Unilever en zo veel meer.
De kust van West Rozenburg mag er heel anders uitzien dan de rand van Flevoland, de vreemdeling die
daar staat is zich van dezelfde gedachten bewust. Hij
voelt op beide plaatsen een demonische kracht, gaandeweg door de eeuwen heen in de volksgeest ontwikkeld en nu plotseling losgelaten in een kolossale
zegeviering over het water, de magische vijand, tot
vriend getemd. Hij is ooggetuige van de ironie dat
ditzelfde water nu dienst doet als vervoerder van het
zand dat op de moerassen en in de meren gespoten
wordt als fundering voor steden, wegen en spoorbanen. Hij weet dat Rotterdam uit dit water verrezen is
als een reus, over de hoofden van Londen, New York
en Tokio heen, haar zeearm uitgestrekt om nog ongehoorde tonnages naar de E.E.G. toe to trekken.
Maar de vreemdeling weet ook dat met iedere steen
die op de dam voor de nieuwe tankerhaven gestort
wordt, nog een raam ingegooid wordt van de leegstaande pakhuizen in Liverpool en Londen, en nog een
graf afgesloten wordt in het kerkhof van het Suezkanaal. Hoe kan hij de geschiedenis vergeten? Dit is
toch een herhaling, op zeer vergrote schaal, van de
bloei van Amsterdam en de verzilting van de Schelde.
Het is alsof de Duitse bezetting de geest van de Geuzen weer opgeroepen heeft, Geuzen die nog ondergronds, tijdens de oorlog, het nieuwe Utopia ontwierpen met de daaruitvoortvloeiende economische expansie, zo snel en zo verspreid als zijn voorloper in
de zeventiende eeuw. Maar ook Geuzen die de vrijheidsidealen van Erasmus en Spinoza zó lieten weerklinken, dat deze nieuwe, vitale generatie, met al de
geesteskracht van zijn vooruitstrevende kerkelijke inzichten en de sociale aspiraties van zijn Provo-beweging, spreekbuis is geworden van de progressieven
in de omliggende landen. Met reden heeft de buitenlander dan ook respekt voor de Nederlandse stem in
de raden van Europa en de wereld.

Veroverd op het water : Emmeloord, noord-oost polder

Spanningen in de welvaart.
Er zijn allerlei verklaringen voor deze geestesbloei
(die natuurlijk ook tot uiting komt in de na-oorlogse
kunst en literatuur), maar de twee raakste zijn, mijns
inziens, de bijzonder goede communicaties in het
dichtst bevolkt land van de wereld, en het hoge peil
van het onderwijs. Toch zijn het juist deze factoren
die voor de toekomst enige zorg baren.
Bijna ieder stadsmens voelt de bevolkingsdensiteit en
weep het berm-toerisme te verklaren. Hij leeft dan ook
met deze problematiek mee, en steunt alle pogingen
van regeringswege om de recreatiegebieden uit te
breiden. 'Het is echter een kleine minderheid die ervaring heeft van de uitwerking hiervan in het hoger onderwijs. Aan de toenemende eisen van het lager en
middelbaar Jn derwi js wordt voldaan door middel van
nieuwe scholen, maar bij het hoger onderwijs gaat
men nauwelijks verder dan de bestaande universiteiten uit te breiden. Men leest over studentenrellen en
gaat deze te licht toeschrijvert aan heethoofden onder

de jeugd. Men leest, helaas, over hooglopende ruzies
tussen hoogleraren en beseft misschien niet, dat ze
overwerkt en overspannen zijn van wege het wettelijk
uitblijven van een Humerus clausus, zodat hun leerprogramma's in de war lopen en ze niet genoeg werkruimte hebben. Afgezien dus van de hoogspanning onder staf en studenten resulteert dit onherroepelijk in
een verlenging van de studietijd en een grotere druk
op de schatkist. Merkwaardigerwijze, in deze tijd van
ongekende expansie, heeft nog niemand aan de intellektuele elite gedacht die hier nog steeds niet gerechtigd is — wat in andere landen van Europa en
Amerika reeds lang het geval is — of en toe hun opdracht tijdelijk over te dragen om zich wens in eigen
studeerkamer of in het buitenland op wetenschappelijk
werk te kunnen concentreren. Het belang hiervan gaat
mij zo zeer ter harte dat ik doende ben een drietal Visiting Fellowships voor Nederlandse hoogleraren en docenten in Cambridge op te richten, en in verband hiermee, afspraken heb in de komende week met Nederlands-Engelse firma's die, Haar ik hoop, financiele
steun aan dit project zullen willen verlenen.
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Foutieve geringschatting van eigen waarde.
Dit is toch ook een kwestie van communicatie, en
brengt me dus tot mijn tweede punt. Het gevaar is niet
denkbeeldig dat de naar buiten gerichte programma's
in het hoger onderwijs gebaseerd zijn op een in laatste instantie foutief principe, dat Nederland een Europees- en Wereldcentrum kan worden omdat men hier
in staat is om 'Europees' en zelfs 'universeel' te denken. Cursussen, conferenties, publikaties worden in
de wereldtaal aangeboden. Het Nederlandse produkt
moet verkocht worden, al is het dan maar in vertaling.
lk kan dit illustreren met een brief die ik enkele jaren
geleden ontving van een bekende Nederlandse schrijfster. Daarin schreef ze : „Kunt U me enig idee geven
van de Engelse auteurs die nu veel gelezen worden.
Want ik wil ze graag lezen om misschien ook zo te
schrijven. Zonder vertalingen komt men in ons landje
niet ver."
Dit spreekt van een sours typerende geringschatting
van eigen waarde die moeilijk te verenigen is met de
toch zichtbare en voelbare enorme invloed van Nederland in Europa. En de mening van hen die een specifiek Nederlandse voor een internationale denkwijze
willen opofferen wordt eenvoudig gelogenstraft door
de pijlsnel toenemende internationale belangstelling
voor wat speciaal Nederlands is. Men weet blijkbaar
niet, of vergeet te gauw, dat er niet minder dan 130
universiteiten in het buitenland zijn, waar Nederlands
gedoceerd wordt.
Maar, zegt U misschien, als er dan toch zo'n belangstelling voor de Nederlandse zaak in het buitenland is,
zal dit vermoedelijk een al te grof wegcijferen van het
Nederlands volkseigen tegenwerken. Ja. Maar nu doet
zich nog een verschijnsel voor, dat op de duur bijzonder ernstige gevolgen kan hebben. De huidige crisis
onder de Nederlandse uitgeversmaatschappijen biedt
ons een toekomst waarin slechts populaire lektuur gewaarborgd zal zijn. We staan dus voor het ironisch
feit dat de hedendaagse economische groei de eigen
grond waarop die staat dreigt te overwoekeren en
versmoren.

anderen gesiOten, karakter ten tonele moet voeren.
Als deze volksaard dan inderdaad aan dit yolk eigen
wil zijn en blijven, moet er iets eigen-aardigs in gehandhaafd blijven. En de volksaard moet in haar hele
ontwikkeling in het leven gehouden worden, niet alleen omdat de toekomst in het verlengde van het verleden ligt, maar omdat we zijn waar we zijn juist omdat we op andermans schouders staan.
Dáárom maak ik geen excuses voor het feit dat ik
het heden in zijn verhouding tot gisteren heb gezien,
en ook het verband tussen de stoffelijke en geestelijke ontwikkeling heb aangeduid als aanleiding tot
mijn angst over de toekomst van de geestelijke erfenis in publikaties en het onderwijs. Wat baat het immers, als de belangstelling voor de Nederlandse kultuur in het buitenland groter is dan in Nederland zelf,
als de verbindingen tussen de universiteiten, zo'n
vruchtbaar aspect van de Renaissance, nog niet hersteld zijn en de communicatie door middel van publikaties in de geesteswetenschappen dreigt op te
drogen?
In het heldere bewustzijn dat de taal nooit al zijn geheimen aan de vreemdeling wil prijsgeven, blijf ik er
mee bezig, in de hardnekkige overtuiging dat de literatuur het unieke in de volkspersoonlijkheid ten volste
bevat. Want per slot van rekening, hoe gebrekkig het
resultaat ook is, is er geen andere mogelijkheid voor
iemand die zijn uiteindelijk vertrouwen in uw toekomst
wil delen met een Nederlander voor wie de naoorlogse dageraad nooit aanbrak (H. Marsman, Polderland)
Oneindig is het land,
oneindig zijn de wegen
die naar de kimmen gaan ;
ik loop den morgen tegen
in 't mistig licht der maan.
PETER KING M.A.
University of Cambridge

Eigen karakter handhaven.
De mogelijkheid bestaat, Mijnheer de Voorzitter, dat
bij het eeuwfeest van het Algemeen Nederlands Verbond de Nederlander zo internationaal geworden zal
zijn, dat hij in concrete termen een onherkenbare Prometheus geworden zal zijn, Wiens geestelijke ingewanden, dank zij zijn eerzucht en hebzucht, weggevreten zullen zijn.
De paradox is echter, dat een yolk dat een betekenisvolle rol in het wereldraam wil spelen, zijn eigen, voor
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De heer PETER KING, M.A., geboren
te Wimbledon in 1922, studeerde in
1946-47 te Groningen en daarna te
Londen. Hij promoveerde aldaar bij
prof. Th. Weevers op het proefschrift
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GEZIEN VANUIT AKEN...
NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR IN DUITSLAND

steeds weer religi'euze problemen, enz. Het
Nederlands wordt ervaren als een aanloop
tot iets nieuws of als een terrein voor
wederzijdse verrijking. Alles gebeurt in een
sfeer van Europese openheid, ook nadat
depolitieke grenzen reeds getrokken waren.
Teen
g
het einde van de 19e eeuw staat
men voor een nieuwe situatie. De nationale
grenzen hebben een zichtbare weerslag op
de kultuur. Daarnaast zijn er evenwel europese stromingen. En eland Frankrijk,
Skandinavie, Rusland en Duitsland hebben
voor hun invloedssfeer verscheidene brugenhoofden eslag
gen. Voor de Nederlanden
g
lit het anders. Wij zien een uitstraling en
geen nieuwe impulsen die uit de noordelijke
of zuidelijke Nederlanden in een groter
europees verband doordringen, aithans niet
op het eerste gezicht, want of dit werkelijk
zo is, zou nog moeten onderzocht worden.
Toch blijft men de kennis van de Nederlandse literatuur als belangrijk aanzien voor
de algemene ontwikkeling.

lk zou mij graag veroorloven enkele kritische bemerkingen naar voor to brengen
over de situatie van de Nederlandse taal en
literatuur in Duitsland.
Voor mij werd reeds de algemene kultuurontwikkeling geschetst. lk zal mij derhalve
Bever meer tot enige konkrete probleemstellingen beperken. Wanneer ik daarbij
slechts taal en literatuur als thema weerhoud, dan is dat omdat dit een domein is
met een heel bijzondere problematiek. Voor
de overige kultuurdomeinen liggen de zaken
in veel opzichten veel eenvoudiger.
HOE WAS HET IN VROEGER EEUWEN ?
Ten opzichte van de literatuur kan men
betreuren dat zij niet de weerkiank vindt,
die zij eigenlijk verdient. Ontmoetingen met
de literatuur uit het huidige nederlandse
taalgebied treffen we reeds aan in de middeleeuwen, tot bij Van Veldeke, bij de
mistiekers of bij de bijbelse humanisten,
en in de 17e eeuw. De taal was daarbij
geen hindernis. Men begreep elkander , vertaalde of schreef Late n.
In het middelpunt van de gemeenschappelike belangstelling staan uiteenzettingen
over steeds weer nieuweproblemen naar
inhoud en vorm — zoals b.v. de vrijheid
binnen degemeenschap, een opmerkelijke
elijing
tussen man en vrouw,
kberechtig
g

De vertalingen die op dat ogenblik het licht
zien, de literatuurgeschiedenis of de boeken
die door de bibliotheken worden opgenomen
kunnen deze verschuiving van de instelling
ten opzichte van het Nederlands niet verdoezelen. Deze verschuiving is zo groot, dat
het algemeen bewustzijn van vroegere kulturele impulsen uit de Nederlanden telooreat, waarmee vanzelfsprekend niet de
g
kennis van die feiten door experten bedoeld is.
PERSOONLLIKE INZET VAN ENKELEN
Dit alles maakt het begrijpelijk dat de aanwezigheid van de Nederlandse literatuur
van dat ogenblik of in Duitsland in zeer
grote mate afhankelijk wordt van de persoonlijke inzet van enkelen en van persoonlike kontakten.
Rond de eeuwwisseling speelt de vriendschap tussen Verwey en George een belangrijke rol. Later hebben wij veel to
danken aan Rudolf Alexander Schroder,
maar ook aan Franke, Frings e.a.
De vriendschap tussen Franke en Frings
werd door de eerste wereldoorlog onderbroken. De nieuwe aanlooppogingen die
daarna weer werden ondernomen, ook in
het kader van de universiteiten, werden
door de Hitler-periode en de tweede
wereldoorlog verijdeld.
Maar wij moeten noteren dat veel vertalingen — en bovendien uit verschillende
richtingen — het licht zagen : Walschap,

Heyermans, Theun de Vries, Van de Woestine, Van Schendel, Multatuli, Van Schendel, Couperus, Kloos, Van Eeden en vele
anderen, naast Timmermans. Na de tweede
wereldoorlog was alles veel moeilijker geworden dan vroeger, zowel op het zuiver
zakelijke vlak, als op het vlak van de menselike kontakten.
Een Duitser, die toen zijn land vertegenwoordigde, werd steeds vereenzelvigd met
het vroegere Hitler-rijk, om het even of hi'
aan het regime verbonden was geweest of
erondergeleden had. Bij persoonlijke kontakten la en de zaken natuurlijk wel anders.
Daartegenover ontstond in Duitsland het
beeld van de Nederlander, die vrijer, humaner en onafhankelijker op de Hitlerperiode gereageerd had en — zeker geheel
onbewust — verwachtte men nu dat de
Nederlander ook na de oorlog onafhankelijker, humaner en demokratischer moet zijn.
Een onbevooroordeeld inzicht was toentertijd
aangeen van beide zijden mogelijk. In
Belie was dat alles minder gekompliceerd.
Met het oog op vernieuwde samenwerking
ontstonden in Nederland, Belgie en Duitsland allerhande bijzondere verenigingen als
de Coordinatiecommissie, het Genootschap
Nederland-Duitsland, de Duits-Belgische
vereniging en de Bondswerkgroep van
Duits-Nederlandse verenigingen. Als Nederlanders noem ik hier :prof. van der Veen,
uit Utrecht , prof. Herman Meyer uit Amsterdam, dr. Beermans en de heer Hanepen uit
Den Haag. Aan Duitse zijde waren het
mensen die onbezwaard uit de Hitlereriode waren gekomen die de kontakten
p
opnieuw konden opnemen : prof. Plessner
enprof. Katherina Petersen uit Nedersaksen,prof. Zuhorn, dr. Strunden en dr.
Paasch uit Munster, burgemeester Heusch
en dr. Velz uit Aken, dr. Schweyer, prof.
Frank en de eerste naoorlogse rektor van
de universiteit Keulen,prof. Kroll, uit
Keulen, stadssekretaris Bleibtreu en de
heer Hensel uit DOsseldorf, wiens oorlogsherinneringen thans zijn verschenen. Dat de
voorzitster van deze werkgroep de Keulse
lektor Nederlands was, toonde aan dat men
na de Hitler-tijd een gelijkberechtiging nastreefde en dat men de Nederlandse taal
en kultuur in Duitsland wou vooruithelpen.
Voor het overige werd bewust een soepele
organisatie in acht genomen.
Uit de kontakten met deze werkgroep ontstonden kleinegroepen waarin de vele —
zeker niet kleine — p
roblemen onder elkaar,
Nederlanders, Bel en en Duitsers, behan.field werden. Juist omdat alles zo moeilijk
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was, ging het er alles zeer open aan toe en
werd er,
niet alleen op het terrein van de
literatuur, maar ook inzake ruimere kulturele
kontakten, heel wat bereikt. Het was daarbij
goed dat men onder de leden van de organisatie ook de minister van onderwijs en de
schoolinstanties kon tellen en dat men hulp
kreeg uit ekonomische en diplomatieke
kringen.
Nooit was de arbeid voor de literatuur zo
en g met menselijke opgaven verbonden als
toen. Men kan zich thans nog maar nauwelijks voorstellen dat problemen van menselike verzoening de problemen van de literatuur voorafgingen, tussen afzonderlijke
mensen en tussen groepen.
EEN MOEILIJKE SITUATIE DOORBROKEN
Aan de UNIVERSITEITEN was de situatie
van het Nederlands na de oorlog bijzonder
moeilijk. Er waren slechts lektoren , en, aangezien het vak Nederlands als weinig
dringend gold, bovendien nog buiten het
ewone leerprogramma. Lektoren hebben in
g
Duitsland, in tegenstelling tot andere landen,
alleen de opdracht praktisch de taal en wat
landskennis te onderwijzen. Dat zou betekend hebben dat het Nederlands op uniof gedeeltelijk opversitair niveaunieuw in vraag gesteld zou worden.
Om het Nederlands als wetenschappelijk
vak te beoefenen sloe g men, al naargelang
van deplaatselijke omstandigheden, verschillende we gen in, zo o.m. in Bonn, Hamburg, Frankfurt en Keulen. Vrij levendige
wetenschappelijke kontakten werden opgenomen met Neerlandici in Nederland en
Belgie. Op basis van uitwisseling werden
studieseminaries metgermanisten in het
buitenlandgeorganiseerd. In Keulen kwam
het tot een zeer nauwe samenwerking tussen de vrije Werkgroep en de universiteit.
Men kwam tot eengroter aantal studenten.

Louis Couperus
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Gedeeltelijk werd toen zelfs de mogelijkheid
geschapen, examen of te le en. Uit de zeer
goede samenwerking tussen lektoren, professoren en studenten ontstond uiteindelijk
de eerste leerstoel Nederlands te Keulen.
Een tweede volgde te Munster, waar weer
deplaatselijke Werkgroep nauwe kontakten
met de universiteit onderhield.
Op schoolniveau heeft de Werkgroep in
samenwerking met de bij haar aangesloten
VERENIGING VAN DUITSE LERAREN NEDERLANDS het vak via de schooloverheden
als experiment in een aantal scholen kunnen
doen inschakelen. Het aantal scholen,
dat dit
voorbeeld wilde volgen, was niet gering.
Maar men zou andere organisatorische middelen ter beschikking moeten gehad hebben,
om in deze aangelegenheid werkelijk door
te zetten.
Ook de volkshogescholen werkten vrij vlug
en in behoorlijke mate mee en namen het
Nederlands als een van hun taalvakken in
aanmerking.
Ook Nederlandse en Duitse LITERATUURBEOEFENAARS ontmoetten elkaar. De kontakten verliepen uitstekend en men kwam
binnen afzonderlijke groepen tot het besef
van veel onderling geestelijk verwantschap.
Vooral uit Zuid-Nederland werd veel vertaald door Hermanowski, Pryon, Kunz, e.a.
De boeken werdengelezen. Maar 'men'
hoefde ze niet te kennen. Een tot op heden
nog altijd voelbare situatie.
Met de hulp van de CoOrdinatie-Commissie,
van de Werkgroep en van de Koninklijke
Vlaamse Academie werd de „Bibliotheca
Flandrica" opgericht. Het lag in de bedoeling
om ook vertalingen uit de oudere literatuur
bekendheid tegeven. Waarschijnlijk bleek
echter de naam ietwatproblematisch. Men
had hemgemakkelijk kunnen veranderen.
In elkgeval werd de reeks na een behoorlijk aantal vertalingen stopgezet.

Herman Heyermans

Hier kunnen wij de eerste fase van de
arbeid afsluiten.

NEDERLANDS IN DE GRENSGEBIEDEN
Er heeft zich dan in vrijwel alles een zekere
verschuiving voltrokken. In plaats van een
zekere koncentratie in degrotere steden,
waarvan Dusseldorf het centrum wasgeweest, vonden de aktiviteiten thans meer
in hetgrensgebied plaats. Dusseldorf zelf,
dat tot dusver dezegebieden ondersteund
had, werkte verder. Veel dat tot dan toe
door de Werkgroep werd gedaan, werd nu
door de 'Gemengde Kommissie' overgenomen.
InaindiVivan de levendige
duele kontakten tussen Neerlandici engermanisten kwamen nu — althans in zeer
g
hoe
mate — de Neerlandici uit Nederland
en Belie als groep naar voor. Zij werden
daarbij als het ware vertegenwoordigd door
sprekers, die voordrachten hielden in het
g
rensgebied, wat zich naderhand in het
gehele bondsgebied verspreidde.
De GRENSGEBIEDENplaatsten de Duitsers
voor ekonomische en kulturele ontwikkelingsproblemen. Dit was ook het geval voor
Belie. Voor Nederland lag het anders. Hier
had men een Moerdijkprobleem. Daar kwamen nog speciale taalproblemen bij. In
Nederland was men bevreesd om eengrensvervaging op basis van de taal, via de
dialekten. Juist in haar samenhang met de
grens had de taal onder het Hitler-regime
een zeer bezwarende rolgespeeld. De
bezorgdheid van de Nederlanders was derhalve begrijpelijk. Zij losten het probleem
op door in het grensgebied steeds opnieuw
voordrachten en diskussies te organiseren
in de kringen van de dialektwetenschap.
In het algemeen werd de verhouding behandeld tussen het 'beschaafd' Nederlands,
het Nederduits en de Nederlandse dialekten.

Herman Gorter

Het aksent dat daarbij op de praktische
kennis van de taalgelegd werd, was voor
de Duitse leraren Nederlands een stimulans.
Zij kwamen met het Nederlandse ministerie
van onderwijs en met het onderwijsministerie van Nordrhein-Westfalen tot een
duidelijk omlijnde organisatie en zetten
zich intensief voor het onderwijs Nederlands
in. Zij bereikten uiteindelijk dat het Nederlands werd erkend als examen-hoofdvak
voor het leraarsambt in scholen. Vooral de
heren Kempen, Combecher en Jonas, vroegere studenten van het voormalige lektoraat
te Keulen, moeten hier genoemd worden,
waarbij zich intussen reeds zovele anderen
hebbengevoegd, afgestudeerden van andere
universiteiten, Nederlanders en Bel en.
Er blijft ons nu nog de realisatie van het
onderwijs in de scholen te bespreken.
Professor Heeroma, die de leerstoel Nedersaksisch had aan de universiteit te Groningen, zette zich, met het oog op de Neerlandistiek, in voor het Nederlands aan
de duitse universiteiten.
NEDERLANDS, VOLWAARDIGE TAAL
Spijtig genoeg kwam nu tot uiting dat de
tweede fase een overgangsfase was, waaraan nog veel bijgewerkt moest worden. Het
ontbrak daarbij wel eens aan INFORMATIE.
Prof. Heeroma wees op de verkeerde opvatting van de Duitse hogeschoolgermanisten alsof het Nederlands een soort dialekt
was. De belangstelling bij deze germanisten
voor het Nederlands achtte hi' te klein. Bij
de lektoren zag hi' een mogelijkheid om
studenten voor die opdracht op te leiden.
De oplossing zag hi" als het ware in een
soort 'kolonialisering' waarbijhet onderricht
van het vak door Nederlanders en Bel en
zou worden aangepakt. Zijn landgenoten
verweet hi' te weinig bemoeiingen om de
„export" van hun wetenschap.

Felix Timmermans

Wanneer men de zaken zo stelt, is de zorg
van de Nederlanders begrijpelijk. Een kolonialistische situatie is voor een vak echter
altijd ongunstig. Het verheugt mij daarom
dat wij door een werkelijke informatie de
zaken in een ander licht kunnen stellen.
De tijd dat de germanisten aan de Duitse
hogescholen niet wisten dat het Nederlands
een aparte taal is, is werkelijk voorbij. De
germanistiek en de vergelijkende literatuurwetenschap hebben ook het Nederlands in
hun onderzoek betrokken. lk noem hier
Moser, Schtitzeichel, Ruh, Bäckmann, Dyserinck,
SchOne, Quint, Heinrichs, Schmitt en
Neumann.

de toelating tot het afnemen van examens
gegeven. De opleiding b.v. van leraren is
op deze wijze aan enkele universiteiten gewaarborgd.

Bovendien wordt het Nederlands aan de afzonderlijke universiteiten meer dan vroeger
in de algemene wetenschappelijke geledin en en in het programma betrokken. Het
g
aat daarbijom een soort team-arbeid in
de ruimste zin van het woord. Binnen de
universiteiten was deze wetenschappelijke
inschakeling tijdens de jongste jaren belangrijker dan de persoonlijke kontakten met
Nederland en Belie.
g
De belangstelling die men binnen een universiteit voor het Nederlands ontmoet, is
helemaal niet zogering, als men pleegt
aan te nemen.
1k heb dat ervaren — ik noem hierprof.
Glinz en degehele Akense Germanistiek
als zodanig — toen ik in Aken na mijn
Keulse lektoraatsperiode weer helemaal van
bij het begin het vak moest uitbouwen. Een
gelijkaardige hulp heeft dr. Arendt indertijd
te Berlijn van prof. Heinrichs mogen ervaren.

Over het aantal studenten heb ik slechts
informaties voor wat Aken betreft : 40
studenten Nederlands op 350 germanisten.
Van de 40 zijn er een aantal die het
Nederlands om de taal zelf bestuderen,
een
aantal anderen interesseert zich voor de
Nederlandse kultuur in het kader van een
'germanistenseminarie', terwijI de rest het
,als vak studeert. Eóngermanist op 20 studeert Nederlands als vak. Maar er zijn ook
moeilijkheden. Zij schijnen mij thans echter
niet zozeer hetgevolg te zijn van een
tegeringe waardering van het Nederlands
dan wel van deglobale situatie aan de
Duitse universiteiten.

Het Nederlands is sinds lang examenvak,
officieel in Keulen, Munster en Aken. Praktisch wordt echter ook in Freiburg en Hamburg examen afgenomen, en misschien ook
nog aan andere Duitse universiteiten. Hier
wordt ten aanzien van elk afzonderlijk geval

Gerard Walschap

Op dit ogenblik zijn er twee ordinariaten en
voor het overige lektoren, die volgens de
geldende bepalingen alleen voor het praktische taalonderricht in aanmerking komen,
maargedeeltelijk ook het gehele vak --ook
als examinatoren — vertegenwoordigen. Bij
de aangekondigde hervormingen zijn hier
nieuwe regelingen te verwachten, inzoverre
niet reeds enige regelingen getroffen
werden.

Het zwaartepunt bij de filologie aan onze
universiteiten
gt bij de zo litrote
g
talen', dat wil zeggen : Duits, Engels en
Frans. Dat de 'kleinere en middelgrote t talen
ook onderwezen kunnen worden en bovendien ook nog officieel een schoolvak zijn is
betrekkelijk nieuw (Het Nederlands staat hier
verder dan menig andere taal). Dienteng
evolge i's ook thans nog een en ander
hoofdzakelijk gericht op de grote vakken.
Dat laat zich bij de lektoren natuurlijk
scherper gevoelen dan bij de leerstoelen,
omdat zij te weinig hulp ondervinden en

Johan Daime
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vanuit een voortdurende 'ontwikkeli.ngssituatie' moeten werken. Een en ander
brengt dus wel een zekere overbelasting
met zich mee. Maar ook bij de leerstoelen
kennen wij voor het Nederlands nog altijd
die ontwikkelingssituatie, en daardoor ook
de moeilijkheid om tot een zinvolle arbeidsverdeling en specialisatie te komen zoals
dat bij de grotere vakken mogelijk is. Veel
van wat dri p end zou moeten verwezenlijkt
worden, struikelt over eengebrek aan hulp
en middelen.
Samenvattend kan men zeggen dat de
tweede fase een aanzienlijke vooruitgang te
zien heeftgegeven, maar dat men allicht
nog verder zou zijn gekomen, zo er een
betere onderlinge afstemming zou zijn
geweest.
De Iiteratuurstudenten ontmoeten elkaar
thans ook veelvuldig. In de jongste jaren
werd naar aanleiding van zulke ontmoetin en ook de gehele moderne Nederlandse
literatuur behandeld.
Zij werd in relatief grote mate vertaald door
Jurgen Miliner e.a. Vooral de Nederlandse
moed tot zelfkritiek wordt hier bewonderd.
Aangezien het eenzijdige beeld dat Nederlanders en Duitsers lang van elkaar gehad
hebben, ondertussenplaats heeft gemaakt
voorgroter realisme, is het thans gemakkeDuitsland
om zich deze literatuur
lijker
in
eigen te maken. Nochtans zou men daarbij
toch wel langzamerhand moeten proberen de
kennis van de afzonderlijke schrijvers te
verdiepen (radio, t.v. ,
film (Daisne)). Ook een
literair-kritische konfrontatie met de zo eheten shock-literatuur zal noodzakelijk
blijken, evenals betere mogelijkheden om
tot een betere kennis te komen van de
oudere literatuur zoals Achterberg en
Nijhoff en ook van zulke dichters die men
vroeger tevergeefs heeft aangevat, en die
nochtans de moeite lonen.
HET LOONT DE MOEITE DOOR TE ZETTEN
Tot slot zou ik willen vaststellen dat een
twintigjarige bemoeiing om de ontwikkeling
van het Nederlands in Duitsland aangetoond
heeft dat het de moeite loont, dOOr te zetten.
Zij heeft echter ook naar voor gebracht, dat
het in velegevallen nog aan meer soliede
g
rondsla gen ontbreekt, die nu toch wel
eindelijk definiti.ef gelegd zullen moeten
worden.
Misschien ma g ik nu nog enkele wensen
naar voren brengen, zoals bvb : meer kon-
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takten, en een betere afstemming tussen
universiteit, school en literatuur. Of anders
gezegd : meer evenwicht, niet alleen taalen dialektproblemen, maar ook meer literatuur en algemene linguistiek, niet alleen
nationalegeschiedenis, niet alleen grensgebieden, niet alleen de groten en niet
alleen de jongere generatie, en niet alleen
Nederlanders en Bel en maar meer
„partnership" ook met de Duitsers.
Het Europees perspektief stelt de kultuur
voor nieuwe opgaven met name ook op het
domein van de taal en de literatuur. Wat de
talen betreft zijn veel aspekten in het Europees geheel nog weinig overzichtelijk.
Bij de literatuur zal men wellicht naast de
toe an via de praktische taal ook de introduktie via vertalingen moeten ontwikkelen.
Veel Europese samenhangen zijn nog onaangeroerd.
Ten aanzien van de scholen durf ik vragen
of er naast 'het Nederlands in degrensebieden' niet ook gedacht zou kunnen
g
worden aan zoiets als 'het Nederlands in de
Bondsrepubliek', althans met het zwaartep
unto
op de literatuur.
Belangrijk zou natuurlijk de erkenning zijn
van examens engedeeitelijke examens voor
studenten, docenten of afgestudeerden in
het algemeen, zoals het bij ons reeds tamelijk ver gevorderd is. Niet alleen de Limburgers zouden dan in Aken kunnen studeren en later in Nederland of Belgie of
Duitsland onderwijzen, ook Nederlanders en
Be! en en derhalve ook het Nederlands
zouden ten onzent op een ongedwongen
manier aan hun trekkers komen, en omgekeerd.
Wanneer ik de universiteit als opleidingsen onderzoekscentrum zo bijzonder belicht
heb, dan hoeft dat wel nauwelijks enige
nadere toelichting, vooral wanneer men aan
de onderwijsproblemen van onze tijd denkt.
Maar ook aan de beoefenaars van de literatuur en vele anderegroepen komt een
wezenlijke rol toe. Het doel, aan het Nederlands in het mozaiek van de Europese kulturen, talen en literaturen, de haarpassende
behandeling te verzekeren, moet van verscheidene zijden nagestreefd worden.
Een open onbevangen menselijke samenwerking, zonder vooropgezet beeld van DE
Nederlander, DE Belg en DE Duitser zou
ook dan, wanneer het niet meer om die
relatief weinigen, maar om steeds meer
persoonlijk geengageerden zal gaan, een
niet onaanzienlijke rol spelen.
DR. MARTA BAERLECKEN-HECHTLE

Mevrouw dr. MARTA BAERLECKEN-HECHTLE, geboren te Dusseldorf, studeerde te Keulen, Bonn
en Berlin en promoveerde in 1937 te Keulen op
een proefschrift over Walther von der Vogelweide,
waarna zip assistente werd aan het Nederlands
Instituut te Keulen en vervolgens lector te Bonn
van 1943-44 en lector te Keulen van 1946 tot 1962.
In 1966 werd mevrouw Baerlecken benoemd tot
lector Nederlands aan de nieuwe „Philosophische
Fakultat" van de Technische Hogeschool te Aken.

SPIEGEL VAN DE NEDERLANDEN
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ONTMOETINGEN OVER DE GRENZEN

In het artikel„Bruggen tussen Noord en Zuid” in het vorige nummer van Neerlandia,
wezen wij op de betekenis van de persoonlijke ontmoeting van mensen uit Noord en
Zuid.
Men heeft dat in Noord en Zuid zeer wel begrepen, gezien de vele „ontmoetingen", die
aan weerskanten van degrens vrijwel jaarlijks plaats vinden.
In onderstaande bijdrage belichten wij de belangrijkste daarvan.

DE GROOT-KEMPISCHE KULTUURDAGEN
IN HILVARENBEEK
Wie uitvoering over de Groot-Kempische
Kultuurdagen zou willen worden ingelicht
zouden wij het best het juli-aumer van Neerlandia-1966 in handen willen
drukken. Want daar werden niet minder dan
vijftien bladzijden gewijd aan Hilvarenbeek,
waar op 9 en 10 juli van dat jaar voor de
twintigste maal, in tegenwoordigheid van
de Koningin en Prins Bernard, deze jaarlijkse ontmoetingsdagen werden gehouden.
Het thema voor die jubeldagen luidde : „De
Nederlandse Cultuur en Europa."
Prins Bernhard voerde daar ook het woord.
Op 21 augustus 1946 werd op initiatief van
de Vereniging van Kempische schrijvers in
de abdij van Postel, even over de Belgische
grens een bijeenkomst belegd van persoonlijkheden uit de Antwerpse Kempen, waar
ook een behoorlijke vertegenwoordiging uit
Noord-Brabant aanwezig was. Tijdens het
levendig contact tussen de kultuurgenoten
uit de Zuidelijke en Noordelijke Kempen
kwam toen het voorstel om het volgend jaar
weer bijeen te komen, maar dan in een
feestelijke omlijsting. Burgemeester Meuwese, die onder de aanwezige Noord-Brabanders behoorde, bood zijn gemeente aan.
leder viel hem bij en zo was — op initiatief
van Emiel van Hemeldonck — degeboorte
van de Groot-Kempische Cultuurdagen een
feitgeworden.
Dit jaar was het de 24 ste maal en in 1971
zal het zilveren feest van de Cultuurdagen
van Hilvarenbeek wordengevierd. Zou het
rede kunnen zijn voor Koningin Boudewijn
en Koningin Fabiola om door him aanwezigheid degrote betekenis van Hilvarenbeek
voor de toenadering tussen Noord en Zuid
tot uiting te brengen !
Er is veelgegroeid aan vriendschap, eensgezindheid, veelzijdige waardering en begrip.
Er is immers hetgesprek van man tot man
in een harmonieuse sfeer,
er openen zich
daar nieuwe, echte of misschien welvermeende vergezichten en er is de -heerlijke
onbezorgdheid van een zomers feest. Hil-
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varenbeek betekent een stevig,
e oprechte
handdruk tussen velen uit Vlaanderen en
Nederland.
Hilvarenbeek leeft en zal blijven !even en
groeien, vooral als uit Vlaanderen nog méér
belangstellenden zullen optrekken naar het
Vrijthof, waar een stenen Anton van Duinkerken staat te wachten op de vrienden uit
het hem in !even zo beminde Vlaanderen,
aldus Gaston Claes in de „Gazet van Antwerpen"
DE ZUID-NEDERLANDSE ONTMOETINGEN
TE EINDOVEN
Begin 1965 werd op initiatief van de „Societo lt Cultureel Contact" het eerste Vlaamse
Festival in Eindhovengehouden. Het programma vermeldde : een literaire avond, een
drietal tentoonstellingen van Belgische beeldende kunst en een voorstelling van „Toneel
Vandaag" uit Brussel.
Teneinde de voortgang van deze manifestaties te verzekeren en de verdere uitbreiding
ervan te bevorderen werd de „Stichting
Vlaams Festival" op 11 maart 1966 in het
levengeroepen.
Doel • het stimuleren en vergemakkelijken
van contact en in de ruimste zin tussen de
aan elkaar grenzende of regionaal verbonden Belgische en Nederlandse provincies,
in een gebied dus, waar de integratie bij
uitstek gestalte en inhoud kan krijgen, vanwee de grotere mogelijkheden tot contact
over degrenzen en een beter begrip voor
de toestanden en de mentaliteit in de grensprovincies van het nabuurland.
Het derde Festival van september 1967
kreeg de naam van „Zuid-Nederlandse
Ontmoetingen". Eon nieuwe naam, maar ook
een uitstekend nieuwprogramma dat er
zijn mocht : tien toneelvoorstellingen, vi'
door de Kon. Ned. en vijf door de Kon.
Vlaamse schouwburg.
Daarnaast opera, concerten, cabaret, tentoonstellingen, een literaire avond en films.
Maar dan zijn we er nog niet. Op de „Vier
Provinciendag" kwamen de besturen van de
provincies Antwerpen, de beide Limburgen
en Noord-Brabant bijeen met een driedaags
congres over de bevordering van het wel-

zijn in de grensstreek in het Benelux-middengebied. Het Algemeen Ned. Verbond gaf
een bijzondere Dag gewijd aan „Actuele mogelijkheden voor samenwerking in het Beneluxmiddengebied," in het bijzonder t.o.v. het
hoer onderwijs.
Tot slot de Journalistendag, waarop niet
minder dan 60 Vlamingen (met dames) deelnamen aan een forum, onder voorzitterschap
van de Nederlandse minister van Staat,
mr.
J. Cals. We waren met opzet uitvoering bij
dezeprogrammering om aan te tonen welke
prachtige mogelijkheden er zijn om Zuid
en Noord bij elkaar to brengen en bij elkaar
to houden.
Naar de mening van de hoer Catrijn zou
men een volgende maal de ontmoeting van
personen en verenigingen centraal moeten
stellen.
Deze nog nauwelijks vijf jaar in deze vorm
bestaande ontmoetingsdagen zijn in het geheel van de ontmoetingsmogelijkheden tussen Noord en Zuid niet meer we g to denken. Het Eindhovense streven werd door het
A.N.V.gewaardeerd met het toekennen van
een Visser-Neerlandiaprijs, waardoor de
Stichting financieel ruimer armslag kreeg.
ZUID-VLAAMSE KULTUURDAG IN BREDA
Tot 1961 werd zes jaren achter elkaar in
Hulst (Zw. Vlaanderen), onder leiding van
de heer Stolte, de Frans-Vlaamse Dag gehouden. Op 13 mei 1962 hield dr. P.C. Paardekooper in Breda voor het eerst de ZuidVlaamse Kultuurdag als voortzetting van
de Dag van Hulst.
Deze kultuurdag is indertijd in het !even
geroepen omdat in Nederland en Vlaanderen eengroeiende behoefte werd gevoeld
samenwerking to zoeken met de Nederlandstali en in Noord-Frankrij,
k waartoe ook
reeds van 1947 of de bekende FransVlaamse Dag to Ware em wordt gehouden.
Op die eerste Bredase Kultuurdag, waar
velejongeren uit Noord en Zuid aanwezig
waren, kwamen de twee volgende vragen
naar voren :
1. Wat staat er in de Zuidvlaamse kwestie
de Nederlanders te doen ?
2. Is hetgoed, dat zij op de een of andere
wijze de redden en de bevordering van
de Nederlandse taal en kultuur in ZuidVlaanderen vanuit hetparticuliere milieu
uitbreiden tot acties op het officiele vlak ?
Aileen al door ditprobleem centraal te stellen, kreeg de Bredase kultuurdag — aldus
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ook dr. A.W. Willemsen, daar aanwezig —
van het begin af een bijzondere betekenis.
Wel werd toen benadrukt, dat door ons te
voeren kultuurakties in Frans-Vlaanderen
dienen te worden ingested op de sociaaleconomische ontwikkeling van dat gewest.
Duidelijk is ook naar voren gebracht, dat,
de Nederlander en Vlaming ook stelselmatig
dienen te worden voorgelicht over dat gebied. Ook daarvoor dienen de Bredase kultuurdagen, die een voortreffelijk ontmoetingspunt betekenen voor Noord en Zuid.

FRANS-VLAAMSE KULTUURDAG
TE WAREGEM
Wij hebben stilgestaan bij de ontmoetingsdagen van Hilvarenbeek, Eindhoven en
Breda, alien in Noordgelegen ; nu gaan
we degrens over en houden ons bezig
met de Waregemse Dag, na de tweede
wereldoorlog in het leven geroepen (1947).
Ook deze ontmoetingsdag houdt zich jaarlijks bezig met de Nederlandse culturele
aanwezigheid in Frankrijk. Dat deze Cultuurdag in de loop der jaren goed is aangeslagen blijkt uit het grote aantal deelnemers uit Noord en Zuid, dat naar het
ver afgelegen Ware em trekt. Tussen de
twee en drie honderd deelnemers — en

soms meer — kan men daar jaarlijks
tellen. Op deze cultuurdagen in en steeds
sterker de stemmen klinken, die eisen dat
liefst langs diplomatieke we de Franse
regering wordt genoopt de Nederlandse
taal in het onderwijs in Noord-Frankrijk
zijn rechtmatige plaats te geven.
De heren Andre Demedts en Luc Verbeke
zijn de rote figuren, die zich al die jaren
met hart en ziel en met het brengen van
grote persoonlijke offers hebben ingezet
voor het organiseren van de Waregemse
Dag en voor het bevorderen van activiteiten, die het doel van hun streven moeten
benaderen. Luc Verbeke heeft zeer onlangs
een boekgepubliceerd, dat ons alles vertelt over Zuid-Vlaanderen en zijn vele problemen, een boek dat wij alien lezen
MOETEN.
Het blijft hartverwarmend te ervaren, dat
zovele instanties zich bezighouden met ZuidVlaanderen, waarvoor ook „Ons Erfdeel"
zich sedert vele jaren op voorbeeldige
wijze heeft ingezet en zich nog inzet.
Ware em is een zeer bijzonder ontmoetingspunt, jaarlijks mogelijk gemaakt door
o.a. steun van het Algemeen Nederlands
Verbond, dat ook de Nederlanndse cursussen in Zuid-Vlaanderen financieel krachti g bijstaat. Het voorzitterschap zovele
jaren in handen van Andre Demedts is
sedert kort overgedragen aan de bekwame
senator Leo Vanackere.
De uit verscheidene werkgroepen samengestelde Frans Vlaamse Kultuurdag" vond
op zondag 13 september te Ware em voor
de 23e maalplaats. Wat aan de verruimde
belangstelling verheugend is, is de telkenrenjare groeiende opkomst van Frans-V1amin en zelf. De vier werkgroepen waren dit
jaar : 1. Onderwijs, Toneel en literatuur 2.
Heemkunde, Folklore, Geschiedenis 3. Familiekunde en 4. Informatie. De sektie Ekonomie trad dit jaar niet als zodanig naar
voor, maar organiseerde de plenaire slotvergadering. Een van de meest treffende
momenten op de Frans-Vlaamse Kultuurdag
is steeds de „Prijsuitreiking voor leerlingen
van Nederlandse kursussen en voor deelnemers aan de Nederlandse Taalprijsvraag
voor Frans-Vlamingen".
De werking van het „Komitee voor FransVlaanderen heeft inmiddels tot een succesvol resultaatgeleid : het Nederlands werd in
Frankrijk als keuzevak erkend.

KULTUURDAG EKELSBEKE
Deze Kultuurdag dateert van 1961, als uit-
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bouw van een reeds jaren bestaand yolksfeest, een initiatief vanpastoor Decalf. Hi'
is de jongste uit de reeks besproken ontmoeti ngen.
Is een derde Kultuurdag,
naast Breda en
Ware em verantwoord ? Val ens de heer
Demedts wel, want deze Dag werkt in eigen
gebied, wordt bezocht door echte FransVlamingen, die alles zelf regelen, wat meer
tot hen spreekt dan Ware em, dat van over
de „schreve" komt.
Het jaarlijkse programma wijkt in opzet niet
ver af van het Ware ems programma. De
opkomst op zondag 19 juli was weer zeer
bevredigend.
Opgemerkt dient nog te worden, dat de
laatste jaren een bijzondere belangstelling
voor Ekelsbeke opzettelijk werd bevorderd,
doordat op initiatief van de secretaris van
de Haase
afdeling van 't A.N.V., de heer
g
er bustochten werden ondernomen
P. Burg,
om lezen van de afdelingen den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Breda naar NoordFrankrijk te brengen om daar de Ekelsbeekse Dag mee te maken.
Het zou aanbeveling kunnen verdienen dat
ook Vlaamse afdelingen bij gelegenheden
als de Bredase en de Eindhovense dag hun
lezen op redelijke voorwaarden daarheen
brengen, om uiteraard de Groot-Kempische
Dag van Hilvarenbeek niet te vergeten.
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Emmanuel Looten, kannunik A. Lescroat, mgr. H. Dupont, pastoor G. Decaif, senator Leo Vanackere,
Valeer Arickx, bekende figuren op de kultuurdagen te Waregem en te Ekelsbeke.

Hoogtepunten te Ekelsbeke waren dit jaar
de tentoonstelling : „Uit de Rederijkerskamers" en de toespraken, o.a. van Roger
Rommelaere over het !even en onze taal in
Frans-Vlaanderen.
Over het ontstaan van de taal en het dialect
sprak de heer Ingehelare, een jonge FransVlaming.
Over de rederijkerskamers, die tussen de
15 de en de 19 de eeuw floreerden en beschouwd kunnen worden als de vaandeldragers van de oude moedertaal, spraken kanunnik Lescrowart en Valeer Arickx.
Dat waren dan enkele zeer belangrijke
ontmoetingsdagen, die wij voor onze lezers
weer eens in de herinnering terug riepen.
Maar we zijn er daarmee niet.
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Er zijn nog de Jongerencontacten. Sands
1955 worden deze Contactdagen, afwisselend in Noord en Zuidgehouden. Vele
on geren doen aan deze vakantieweken
j
mee. Het A.N.V. achtte deze contacten van
ze)groot belang, dat zij daaraan financieel
medewerkte en de voorzitter opnam in het
hoofdbestuur.
Niets kan de toenadering tussen Noord en
Zuid zógoed bevorderen als de ontmoetin en tussen jongeren, die straks de fakkel
der integratie verder zullen moeten dragen.
Reeds vijftien jaar wordt in deze richting
door enthousiastepioniers gewerkt. Gestreefd moet worden naar een belangrijke
uitbreiding van dit werk en vooral van het
aantal deelnemers, waaraan de afdelingen

van het A.N.V. veel kunnen bijdragen door
krachtige en sprekende propaganda voor
die vakantieweken te voeren. Die ontmoetin en zijn nl. zo uiterst belangrijk om veel
vooroordelen, die helaas bestaan tussen
Noord en Zuid, voorgoed we te werken.
Herinneren we nog aan de Nederlandse
Congressen, om en om in Noord en Zuid
gehouden, waar niet alleen bestuursleden
en leren van het Verbond aanwezig zijn,
maar ook ministers, leden van de Kamers
der Volksvertegenwoordiging, professoren,
afgevaardigden van tientallen culturele veren[gingen, politici en zo veel andere prominenten. Er zijn de Conferenties der Ned.
Letteren ook om en om in Noord en Zuid
de vakantiecursussen
g
ehouden, er zijn
voor Vlaamse leraren en onderwijzers, die
ook in degelegenheid worden gesteld met
Nederlanders en het Nederlandse leefpatroon kennis te makers, er is het Volkshogeschool- en het Vormingswerk en zoveel meer.
Metgrote voldoening kunnen we verwijzen
naar al die mogelijkheden, die alien beogen
te komen tot meerdere samenwerking over
degrenzen heen, tot het beter leren kennen van elkaar. Wij zijn daar, zowel in
Noord als in Zuid, gelukkig mee, omdat
we nu met meer zekerheid en overtuiging
en met een variant op een gezegde van
Marnix van St. Aldegonde dit overzicht
kunnen afsluiten :
„Wij zullen u o broeders nooit vergeten
Waar wij toch zijn in eenen stronk geplant."
P. DE KAT ANGELINO

BRIEF UIT DE RANDSTAD

Eind september - begin oktober had er een
coup de theatre plaats in de Nederlandse
toneelwereld. Onbehagen Ieefde er al Ianger over de speelprogramma's van de „gezeten"gezelschappen, over de artistieke
en zakelijke leiding en — bij bepaalde
roe pen — over de afstand die tussen Het
g
Toneel en Het Volk ontstaan zou zijn. Met
medewerking van de nieuwe (socialistische)
wethouder van Kunstzaken voor Amsterdam, Han Lammers, kwam nuplotseling
een overeenkomst tot stand tussen het zoeheten Auteurstheater en de Nederlandse
g
Comedie, dit ter bespeling van de hoofdstedelijke Stadsschouwburg. (Het Auteurstheater kwam zeif voort uit de Nederlandse Comedie, diegeldt als „standp laatsg
ezelscha p" voor Amsterdam). Lammers
bracht de Vlaming Hugo Claus die as piraties had met het Auteurstheater, en Guus
Oster, zakelijk directeur van de Nederlandse Comedie, bij elkaar, en dit tweetal
zou eengeheel nieuw plan opzetten voor
het bespelen van de Stadsschouwburg.
De opschudding in de Amsterdamse toneelwereld wasgroot, want wat hier gebeurd was, strookte weinig met de democratiseringsgedachte zoals die bij een aantal van de betrokken artisten leefde. Na
weinig dagen echter trok Oster zich terug
en kort daarna moest ook Claus zijn opdracht teruggeven. Waarop Lammers eveneens afstand nam om vervolgens onderhandelingen te beginnen met de Amsterdamse kunstraad. Ditgesprek is nog lopend,
het draagt een no al politiek karakter.
Opmerkelijke toneelprodukties in de maanden oktober en november waren „Kees de
Jon en" door Toneel roe Centrum en
„Het leven en de werken van Leopold II"
door de Nederlandse Comedie. Overigens
kregen deze twee stukken om geheel uiteenlopende redenen aandacht. Was het publiek opgetogen over de vertoning van

Hugo Claus
Amsterdamse perikelen

„Kees de Jon en" naar de gelijknamige
roman van Theo Thijssen (een critisch
weekblad schreef naar aanleiding van deze
voorstelling : „Het Nederlands toneel bestâát, ook al heeft men dat jarenlang niet
willengeloven !"), het spektakelstuk van
Hugo Claus werd met weinig gejuich ontvan en. De meeste recensenten waren het
er over eens dat het tegewild, te opgeled was, en daardoor niet helemaal geloofwaardig. „Leopold II" kwam tegelijk in
boekvorm op de Nederlandse markt. Markantere uitgaven echter zijn, om ons tot
de afgelopen maanden te beperken, het
verhaal „Corsetten voor een libel" van Anton Koolhaas, en „De verteller", het nieuwste werk van Harry Mulisch. Koolhaas,
grootmeester van wat men de mens-diersituatie in de literatuur zou kunnen noemen, heeft in zijn nieuwste werk zichzelf
opnieuw overtroffen.
Op cultureel gebied dient zeker nog vermeld te worden de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van het Amsterdamse
Kriterion, de bekende avant-garde-bioscoop. Het feest werd gevierd met een
reeks nachtvoorstellingen van befaamde
films der afgelopen jaren.
Met de verkiezingen (eind april 1971) in
het vooruitzicht was er op politiek gebied
heel wat te doen, zij het dat de activiteit
zich in hoofdzaak op het verbale vlak afspeelde : verklaringen van politici, partijvergaderingen, enz. Enkele voormannen van
de jone
p artij Democraten '66 kwamen
g
begin oktober met het opzienbarende plan
om too en via gesprekken in plaatselike afdelingen contact te le en tussen
de Katholieke Volks-partij — qua Kamerpartij van
Nederland —
zetels
de—
en de Partij van de Arbeid. Dit contact
was vrijwel verbroken nadat een kleine
twee jaar geleden de PvdA een resolutie
aannam waarin voor de toekomst regeringssamenwerking met de KVP werd afgewezen. D'66 wilde met haar initiatief een
dreigende impasse in de Nederlandse politiek voorkomen, maar boekte met haar
„onderhandelingen" tot op heden weinig
resultaat.
lntussenging de samenwerking tussen de
driegrote christelijke partijen, KVP, AntiRevolutionaire Partij en Christelijk-Historische Unie,
verder. Men werd het eens over
urgentieprogram" dat dienst moet
een „
gaan doen na de verkiezingen, wanneer
een nieuw kabinetgevormd dient te worden. De driegenoemde groeperingen gaan
echter met een eigen program de verkiezingsstrijd in. De verschillen die er zijn

tussen deze eigen programs en de gezamenlijke verlangenslijst lokten heel wat verklaringen en uitspraken uit, maar niettemin zijn de betrokken partijen vastbesloten degemeenschappelijke we verder of
te le en. Waar de resolutie van de Partij
van de Arbeid nog steeds geldig is, en
het er niet naar uitziet dat ze zal worden
ingetrokken, heerst vrij algemeen de overtuiging dat na de verkiezingen wederom
een regering tot stand komt van ministers
uit de christelijke partijen en de (liberate)
VVD. Overigens kan er nog van alles gebeuren in de maanden van nu tot eind
april, zodat men met voorspellingen toch
dient op te passen. Er verscheen ook weer
een nieuwepartij in de politieke arena :
de Evangelische Solidariteits-Partij. Hierin
hebben zich een aantal radicale vroegere
leven van de Anti-Revolutionairen en andere christelijke politici gebundeld. Het is
overigens zeer de vraag of deze nieuwe
g
roe pering meer succes zal boeken dan
de Politieke Partij Radikalen (PRR), ontstaan uit de linkervleugel van de KVP.
Deze PPR heeft zichgeruime tijd sterk
geroerd, maar kwam er bij de dit jaar gehoudengemeenteraads- en provinciale verkiezingen slechts bescheiden aan te pas.
Nog niet lang geleden werd tijdens een
landelijke vergadering serieus overwogen
om departij maar op te heffen. Het een
echter nietgebeurd is.
Tenslotte nog lets over de deining die in
Nederland ontstond naar aanleiding van de
komende volkstelling. Menigeen vreest dat
door de aard van de te stellen vragen en
door de verwerking en het bewaren van
de verzameldegegevens de privacy van
de Nederlander wordt aangetast. Van hogerhand is wet getracht om dit te weerle en, maar er blijft obstructie teen de
telling bestaan. Of velen zich eraan zullen onttrekken, is een andere vraag. Want
wie niet meedoet, kan een boete van liefst
vijfhonderd gulden tegemoet zien !
JAN VERDONCK
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NAAR EEN FRANSTALIGE DOORBRAAK?

Wij hadden gehoopt dat de windstilte die
sinds juli op het viak van de grondwetsherziening was ingetreden lang genoeg zou
aanhouden om eindelijk eens een trimestrieel overzicht te kunnen schrijven dat niet
helemaal overschaduwd wordt door de
communautaireproblematiek. Wij hadden,
zoals Willem, wijzer kunnen wezen. Want
als zelfs de krantengeen beschouwingen
meer kunnen widen aan een van ouds geliefd thema als een school act omdat de
veel bitsiger discussie rond Brussel en de
grondwetsherziening alle aandacht opeist,
dan moet Neerlandia zich met zijn driemaandelijks overzicht geen illusies meer
maken. U zult dus, met uw kroniekschrijver,
opnieuw het glibberige pad van de gemeenschapsbetrekkingen moeten betreden. En
het einde is vooralsnog niet in het zicht.
Twee zaken hebben duidelijk het politieke
leven in oktober en novembergedomineerd:
Degemeenteraadsverkiezingen en de nieuwepogingen van de regering om de grondwetsherziening door de Kamer te krijgen.
Het is thans, 22 november, niet meer zo
moeilijk om zich aan een evaluatie van
11 oktober en de nawerking ervan te wagen.
Een aantal vaststellingen zijn zonder meer
duidelijk.
1. Noch in Vlaanderen, noch in Wallonie
hebben de verkiezingen een nationale betekenisgekregen. De resultaten zijn zo verschillend van stad tot stad datplaatselijke
motieven duidelijk een overheersende rol
hebbengespeeld. Dat hier een plebisciet
over degrondwetsherziening werd gehouden
kan, spijts voorafgaande pogingen in die
zin door de Volksunie en verklaribgen
achteraf door C.V.P.-(eiders moeilijk worden
volgehouden. Dat die gemeenteraadsverkiezin en uiteindelijk toch een nationale weerslag zouden krijgen is uitsluitend toe te
schrijven aan de wijze waarop Brussel gestemd heeft.
2. In Brussel en omgeving hebben de franstali en wel bewust communautair gestemd.
En met sukses ! Het is een sociologische
wet dat eengroep zich sneller affirmeert
en vlugger op een strijdpositie overgaat
naarmate ze financieel sterker enpsychologisch beter bewapend is. Dat is precies
wat in Brussel isgebeurd. Financiêle macht
en aanzien hadden de franstaligen sinds
lang een status verschaft van waaruit ze
met laatdunkendheid en misprijzen op nederlandstaligen in en neerzien. Men denke
aan de mythe van de Brusselse Bel die
het vaderland moet vrijwaren teen horden
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fanatieke menapiers die alleen hun eigen
onbegrijpelijk taaltje willen praten. Toen de
verkiezingen bewust in de sfeer van de
communautaire spanningen werden betrokken heeft een „harde" en zeer machti'ge
franstalige pers voor de nodige psychologische bolstering gezorgd. De resultaten
kent U.
Om dezelfde reden heeft slechts een klein
gedeelte van de Vlaamse groep het aangedurfd voor een Vlaamse list te kiezen.
De meeste Vlamingen behoren in Brussel
tot de underdogs die elke confrontatie uit
de we g aan omdat zij uit ervaring weten
dat slapende honden beter niet gewekt
worden. Vandaar het opvallende sukses van
Vlaamse kandidaten op Vanden Boeynantslijsten. Veel Vlamingen hebben U.T.B. (Vanden Boeynants) gestemd omdat zij in geen
reele Vlaamse kans meergeloven. De politiek van het minste kwaad dus.
Wie het anders wenst moet eerst het sociologisch en politiek klimaat in Brussel willen
en durven veranderen en dat zal alleen via
sterke drukking vanuit het Vlaamse land
mogelijk zijn. En die drukking dreigt vandaag
opnieuw tot woorden beperkt te blijven. De
Vlaamse kamerleden maken zich zelfs klaar
om de franstalige Brusselaars het geschenk
van hun leven aan te bieden : de totale
verfransing van het onderwijs in Brussel in
ruil voor 2 stemmen meer voor een zeer
ongelukkige grondwetsherziening.
3. De duidelijke verkiezingsoverwinning van
de Franstaligen heeft de machtsverhouding
tussen Vlamingen en Franstaligen in feite
nietgewijzigd. De rampzalige toestand
waarin wij ons in Brussel bevinden is niet
op 11 oktober tot stand gekomen, maar in
het unitaire Belie van de jongste 25 jaar.
Niet het F.D.F. is verantwoordelijk voor de
verfransing van Brussel, wel de diverse reg
eringen die het Brussels probleem steeds
verder hebben laten verrotten. Want Brussel
was en is het sluitstuk van elkepolitiek
die er op gericht is een unitair Belie in
stand te houden. Zulk Belgiê is maar mogelijk
a
ls Brussel
als motor dient en daarom
werd die motor steeds maar sterkergemaakt. Niemand beseft dit beter dan de
heer Vanden Boeynants die reeds herhaaldelijk de Brusselaars heeft gewaarschuwd dat
Brussel leeft dank zij het unitaire systeem.
Maar alle regeringen hebben tot op heden
de Vlaamse en ook de Waalse kritiek op
de bevoorrechtevan Brussel we
gewimpeld als extremisme en onverdraagzaamheid, omdat zij in hun unitair perspectief Brussel nodig hebben. Steeds op-

nieuw werden toegevingen gevraagd ten
voordele van de hoofdstad die hoe !anger
hoe meer diensten en kantoren tot zich
trok. En ziezo, sinds 11 oktober weten we
waartoe het allemaalgediend heeft.
Zullen de Vlaamse ogen open gaan ? Zullen
maatregelen getroffen worden om b.v. met
de decentralisatie eindelijk een aanvang to
maken ? Wie de voorstellen van de regering
inzake degrondwetsherziening overloopt
merkt helaas niets van dit alles. En toch kan
het morgen onherroepelijk to laat zijn. Een
totaal verfranst Brussel is sterkgenoeg om
de leiding van de franstaligen in het land
to nemen en kan via het stelsel van de
dubbele meerderheid in feite scheidsrechter
van de natie worden.
4. De kaakslag die Brussel ons op 11 oktobe toediende is hard aangekomen. Er kon
een tijd lang werkelijk van een verstrakking
van de Vlaamse houding t.o.v. de hoofdstad
gesproken worden. We noteerden stellingnamen in die zin van de meeste Vlaamse
kranten en veel Vlaamsepolitici. Die nieuwe
Vlaamse vastberadenheid heeft het zelfs
mogelijk gemaakt dat de heer Simonet met
zip Brusselse partijgenoten er niet in
slaagde om „nieuwe" kleine Vlaamse toegevingen los to krijgen tijdens de onderhandelingen die einde oktober met de
eerste ministergevoerd werden.
Spijtig genoeg bleef van die onverzettelijkheld niet veel meer over bij de nieuwe
reeks onderhandelingen die tussen 10 en
15 november met de franstalige P.V.V. gevoerd werden. Was de P.V.V. sluwer of
waren de eerste onderhandelingen met de
Brusselse P.S.B. eerder bedoeld als afleidingsmaneuver om to laten zien hoe kranig
de regering stand hield tegenover de Brusseise afdreiging ?
Over het onaanvaardbare compromis dat op
18 november tot stand kwam zullen wij bij
onze beschouwingen in verband met de
grondwetsherziening onmiddellijk nog een
harts g woordje ze en. Maar toch alvast
dit: de koppige weigering van P.V.V., C.V.P.
en B.S.P. om met de Volksunie over een
eendrachtig Vlaams optreden to praten zoals
Prof. Derine dit op 6 november nog eitte
in De Standaard krijgt een bijzonder bittere
nasmaak als men vaststelt dat degezamelike Vlaamse onverzettelijkheid van de drie
partijen er toe geleid heeft dat zij thans
bereid schijnen de beruchte „libertó du Ore
de famille" to aanvaarden, een franstalige
eis waartegen alle Vlaamse organisaties zich
steeds eendrachtig verzet hebben.

En zo zijn we dan weer aan de grondwetsherziening. Twee jaar lang heeft U in deze
kroniek de ups and downs van deze processie van Echternach meegemaakt. Dit
tij dperk loot
p nu wellicht ten einde. Een
aantal franstalige P.V.V.-ers blijkt bereid de
regering in de kamer aan het kworum te
helpen in ruil voor het opgeven van de
Vlaamse eis : een Vlaams kind hoort in een
Nederlandse school thuis, ook in Brussel.
Wanneer niet voldoende Vlaamseparlementsleden de moed opbrengen om dit plan
onmogelijk te maken komt de grondwet er
door.
Het kan misschien voorbarig liken om
thans reeds een oordeel te willen uitspreken
over eengrondwetsherziening die er nog
niet is, maar degegevens waarover wij
thans beschikken maken eenpaar vaststellinen noodzakelijk.
Wat is er in feite overgebleven van de
Vlaamse eis datgeen nieuwe toegevingen
aan het zegevierende Brussel zouden ge-

daan worden ? Goed, we weten het. De
randgemeenten zullen bij het Vlaamse land
blijven. Dat lijkt gunstig. Maar hoe zal de
verfransing van die randgemeenten en gans
Vlaams Brabant worden tegengegaan als
nergens maatregelen voorzien worden om
de sociaal-ekonomische druk van een steeds
verdergroeiend Brussel op te van en en in
te dijken ? De vage plannen voor federaties
vangemeenten zijn zeker niet van aard om
onsgerust te stellen en men vergete toch
niet dat maatregelen die nu niet voorzien
worden er achteraf,gezien de grendelprocedure, niet meer zullen komen. Welke
middelen hebben wij feitelijk om te vermijden dat de sociaal-ekonomische druk op
de kleine Vlaming van de randgemeenten
weldra even sterkgaat we en als in de
agglomeratie ? De taalfaciliteiten worden in
degrondwet opgenomen. Er kunnen dus
steeds meer Franse scholen tot stand komen
op aanvraag van franstalige gezinshoofden.
En wie zal de inwijking van franstalige ge-

zinshoofden tegengaan wanneer het FDF
nu reeds in degemeenteraden zetelt en
zelfs reeds in de schepencolleges, niet alleen in de randgemeenten, maar zelfs er
buiten (Beersel) ? Wie zal de kruidenier
tegenhouden die zich als franstalig gezinshoofd laat door aan omdat zijn klanten nu
eenmaal willen dat hi'j zijn kinderen in het
Frans opvoedt. We herinneren ons toch al
tegoed hoe de taalwetten in Brussel toegepast werden tot men ze nu, in 1971, helemaal wil opdoeken.
Hoot men echt, dat zonder aangepaste
maatregelen, de sociaal-ekonomische druk
ten voordele van het Nederlands zalgaan
werken ? De franstaligen weten wel beter.
Maar het ergste zijn natuurlijk de toegevingen inzake de Brusselse agglomeratie.
Sinds meer dan 20 jaar volgt het Vlaamse
Comite voor Brussel de onderwijssituatie aldaar op de voet. Ma men er echt niet
van uitgaan dat het comitó ter zake enige
ervaring heeft ? Ma men echt de herhaalde
eis van het Vlaams Comite, om ingeen
eval de liberte du ere de famille in Brussel
g
in te voeren met voeten treden zoals de
regeri'ng het thans doet ? Wat baat het dat
Vlaamsegemeenten en provincies het
Vlaams Onderwijscentrum steeds meer en
meergaan steunen als de Vlaamse yolksvertegenwoordigers de bindende adviezen
van dit comitegewoon over het hoofd zien ?
Manu Ruys schreef duidelijke taal wanneer
hij in De Standaard van 21 nov. stelt dat
de regering de totale verfransing van Brussel aanvaardt en bewust de zwakke dijk
doorsteekt die het Nederlands onderwijs in
de hoofdstad beschermt. Waar blijven wij
met al die tientallen beloften van Vlaamse
!eiders in de laatste jaren en maanden zelfs,
dat de taal-vrijheid inzake onderwijs te
Brussel maar kan ingevoerd worden nadat
de sociaal-ekonomische druk ten voordele
van het Frans opgeheven wordt, m.a.w., nadat echte taalvrijheid mogelijk is ? Waar
blijven wij met de sociologische wet dat
vrijheid niet mogelijk is tussen verdrukten,
tussen franstalige machthebbers en Vlaamse
have-nots ? Of zal dit allemaal veranderd
zijn op 1 september 1971 ? Wij kunnen op
het ogenblik dat wij dit schrijven gewoon
nietgeloven dat de Vlaamse kultuurverenigingen niet krachtig zullen reageren op deze
aanslag op iets wat zij sinds jaar en dag
hebben verdedigd. Of zijn ook zij in partijpolitieke structuren verstriktgeraakt zoals
men wel eens hoort beweren ? Wij weigeren
voorlopig het te geloven.
LODE UREEL
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KORT GENOTEERD...

NEDERLANDS TONEELVERBOND
100 JAAR.
Tengevolge van het eeuwfeest van het
Nederlands Toneelverbondging op 21 november in de Amsterdamse schouwburg de
premiere van het toneelstuk van Hugo Claus,
die uit Belie
g
naar Amsterdam is verhuisd,
getiteld : „Het (even van Leopold II", dat
hi' in opdracht van het jubilerende Verbond
heeftgeschreven.
In samenwerking met de Haase Comedie
werd aan 22 'one Nederlandse schrijvers
opdracht gegeven voor het schrijven van
een „mini-play", met een speeltijd van 4 tot
12 minuten. Uit de inzendingen werd een
anderhalf uur durendprogramma samengesteld, bestemd voor de op 11 december
geplande uitvoering.
Voorts werd uitgegeven „Facetten van vijftig
jaar Nederlands Toneel (1920-1970)". Twintig
Nederlandse journalisten en toneelcritici behandelden daarin eenperiode van 50 jaren
toneel. Veel documentair fotomateriaal illustreert deze bijzondere uitgave.
Tenslotte vertoonde het Toneelverbond een
reizend toneelmuseum, dat een kaleidoscopisch beeld geeft van het Nederlands toneelstuk door de eeuwen heen. In de stand
ziet men foto's, maquetten en ander materiaal uit het bezit van het toneelmuseum.
COMPONIST KEES VAN BAAREN
OVERLEDEN.
In de nacht van 1 op 2 september is de
Nederlandse componist van internationale
betekenis, Kees van Baaren, die naast zijn
leraar Willem Pi' er kan worden geplaatst,
op 63-jarige leeftijd overleden.
Nauwelijks een jaar voor zijn heen aan
werd aan zijn hele ceuvre de Sweelinckprijs, de voornaamste Nederlandse muziekprijs toegekend Sedert 1958 was hi directeur van het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag, na elders reeds in dezelfde
functies te zijn werkzaam geweest.
Lange jaren had de overledene zitting in de
adviescommissie voor Muziek m.b.t. de toekenning van Visser-Neerlandiaprijzen door
het Algemeen Nederlands Verbond. De
Overheid eerde hem door hem een „ereg
eld" toe te kennen.
NEDERLANDSE VOLKSHOGESCHOLEN.
Blijkens „De Volkshogeschool", uitgave van
de Vereniging voor Volkshogeschoolwerk,
jaargang 25, met een overzicht van het
cursuswerk 1969, zijn er 14 centra met in
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totaal 25.365 cursistengeregistreerd, te verdelen over 15.666 tussen 18 en 35 jaar,
3.479 daaronder en de rest er boven.
Naar hetgeslacht waren er 13.753 mannelike en 11.612 vrouwelijke cursisten.

van het feit dat hij „een halve eeuw geijverd heeft voor een betere verstandhouding
tussen Zuid en Noord."
NOS-RADIO KOMT MET NIEUWE
TAALRUBRIEK.

WILLEM ELSSCHOT IN NEDERLANDSE T.V.
„De Standaard" van 18 november wijdt een
uitvoerig artikel aan de bewerking van Elsschots „Lijmen - Het Been" voor de T.V.,
uiterst knap werk van Walter van der
Kamp. Vijf afleveringen, elk van ongeveer
vijftig minuten, bij elkaar dus meer dan
vier uur, zullen van begin december of door
de Nederlandse T.V. worden vertoond
(AVRO-televisie).
De heer Huib de Jonghe, die voor „De
Standaard" in Bussum isgaan kijken is
!outer enthousiast teruggereiSd.
Vlaanderen waar uiteraard veel belangstelling voor deze productie bestaat, zal nog
watgeduld moeten hebben.
Kwestie van financier), en de Nederlandse
producties zijn voor Vlaanderen nog altijd
zeer duur.
ZILVEREN JUBILEUM
NEDERLANDSE OMROEPORKESTEN.
Op 11 november jl. was het 25 jaar geleden, dat de bestuurders van de omroeporganisaties AVRO, KRO, NCRV en VARA
besloten tot het vormen van een muziekapparaat in Nederland, dat later onafscheidelijk zou worden verbonden aan de NRU,
thans NOS en sindsdiengrote naam kreeg
ook in het buitenland.
Thans wordt beschikt over : het Radio Philharmonisch Orkest, het Omroeporkest, het
Radio Kamerorkest, het Promenadeorkest
en het Metropole Orkest.
Door hetgeven van een serie orkesten in
diverseplaatsen in het land wordt het jubileumgevierd. Voor andere manifestaties
ontbreken de fondsen.
In totaal tellen de 5 orkesten 315 musici.
Vijf en zeventig vokalisten even nog jaarlijks ongeveer 600 tot 700 concerten voor
de radio en televisie en in concertzalen.
ONDERSCHEIDING
Aan drs. Jef Notemans, oud-docent aan de
Universiteit van Indonesia, en oud-voorzitter van het A.N.V. der beide Limburgen werd
op 4 december te den Haag door ambassadeur van Cauwenberg een koninklijke belgische onderscheiding toegekend op grond

De NOS-radio be on met een nieuwe taalrubriek, die elke dinsdag wordt uitgezonden,
steeds van 15.00 tot 15.10 uur via Hilversum 2. De titel luidt : Van ta-ta tot totale
taal."
Sinds 1966 heeft de NOS, en voorheen de
NRU, een radiorubriek over de Nederlandse
taalgehad. In 1966/67 was dat „Klare taal",
eenprogramma van Drs. Van Dijk en vanaf
oktober 1967 „
Spelen met taal", waarin,
volgens de ondertitel, Bert Jain van de.
hak op de tak door de Nederlandse taaltuin sprong. Eigenlijk leek dat springen van
Bert Jain veel meer op huppelen, zó lichtvoetig was dit programma. Op humoristische
wijze wist hij allerlei taalproblemen te benaderen, zodat je dikwijls het gevoel kreeg
dat ze nauwelijks bestonden.
Helaas overleed hi in de zomer van 1969,
de taal-relativist, de speler-met-taal Bert
Jain.
p
Vooral de redacties op een tinder, pas uitgezonden taalprogramma in zes afleveringen, deden de NOS besluiten zo snel mogelijk opnieuw met een vaste rubriek te beginnen.
Het zoeven bedoeldeprogramma, „Taalbeheersing : basis of barriére ?", ging uit van
degedachte dat de mate van taalbeheersing
voor een belangrijk deel be salt, welke
plaats iemand in de maatschappij kan bereiken.
Op dit thema wordt dikwijls gevarieerd in
Van ta-ta tot totale taal", de nieuwe rubriek
die vanaf 6 oktober iedere dinsdagmiddag
wordt uitgezonden. Maar natuurlijk niet alleen dâarom. Om een indruk tegeven van
de inhoud, zomaar eens eengreep uit de
talloze onderwerpen die in de komende
maanden zullen worden behandeld : „Kindertaalbeinvloeding, thuis en op school",
„Kinderliteratuur", „Taal in het huisgezin",
„Taal in krant en reclame", „Taal en logica",
„Taal enpolitiek", kortom alles wat lit tussen hetprille begin van de kindertaal (ta-ta)
en de meest ingewikkelde vormen van de
volwassen taal : de totale taal.
Drs. Bolle, Neerlandicus en journalist uit
Groningen zal het nieuwe programma verzorgen. De luisteraars kunnen inspraak krijgen in zijn programma, wanneer zij hun taalproblemen sturen naar de NOS-radio, „Van
ta-ta tot totale taal", Postbus 10, Hilversum.

...TUSSEN DOLLART EN SOMME

Langzaam groeide tussen Frans-Vlaanderen
en de andere delen van de oude Nederlanden een bescheiden samenwerking. Het
Davidsfonds wierf in Frans-Vlaanderen leden aan, de heemkundige kring Bachten de
Kupe organiseerde er verschillende herdenkingen en feesten, de VTB gaf een refs ids
uit en Bachten de Kupe een jaarboekje en
een folkloristische gids, ekonomische verenigingen belegden kongressen met FransVlaamse zusterorganisaties, steden en gemeenten verbroederden ondereen en laatst
vermeld, maar niet het minst van betekenis,
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
breidde over Frans-Vlaanderen met verrassend sukses haar bedrijvigheid uit.
Tussen de jongeren uit Frans-Vlaanderen
en de andere gebieden met Nederlandse
cultuur bestaan steeds toenemende contacten op alle gebied.
Aan de rijksuniversiteit van Rijsel werden
in het afgelopen studiejaar 81 eerste-jaars
studenten ingeschreven voor de Nederlandse cursus van prof. Dr. W. Thys, en de do-

FRANS-VLAANDEREN IN VELER BELANGSTELLING.
De Waregemse Kultuurdag geeft elk jaar
aanleiding tot het verschijnen van diverse
publicaties in Nederlandse en Vlaamse
kranten over Frans-Vlaanderen.
Andre Demedts, de stichter en motor van
die Kultuurdagen, publiceerde in 'De Gazet
van Antwerpen' van 5-6 september (de
Kultuurdag viel op zondag 13 september)
een fors artikel onder de titel 'De balans
opmaken van 25 jaar vriendschap'. Als winstpunten noemt hi dat de aandacht van duizenden in die 25jaren op Frans-Vlaanderen werdgevestigd, belangstellenden uit Beliê, Nederland, Zuid-Afrika en elders in de
g
wereld.
Deze belangstelling is niet voor 't minst
toe te schrijven aan de communicatiemiddelen : Ons Erfdeel, Notre Flandre en La
Nouvelle Flandre, voorts de ontmoetingsdagen te Ware em Breda (vroeger Hulst) en
Ekelsbeke.

NEDERLANDS INSTITUUT TE BRUSSEL
De Conferentie der Nederlandse Letteren
(1970) met een honderdtal deelnemers uit
Noord en Zuid verzocht de Ned. regering
nogmaals dri p end de oprichting te overwegen van een Nederlands lnstituut in Brussel.

HELDE

4.1

cent Nederlands te Nanterre, de heer Van
der Stap, werd met in an van het komend studiejaar belast met een Nederlandse leer an aan het Parise lyceum
Louis le Grand.
Demedts schetst degrote invloed ten goede van de Frans-Vlaamse Kultuurdag, beveelt tot standkoming van betere contacten
tussen studenten van Rijsel en Nederlandse universiteiten aan, en betere voorziening
ingoede Nederlandse Iectuur.
Blijvende verwezenlijking van de plannen
voor Frans-Vlaanderen kunnen er slechts
komen als de initiatieven van yolk en overheld, het idealistisch realisme van de eersten door de machtsmiddelen van de tweede worden aangevuld, met andere woorden,
als depioniers het de gezagdragers mogelijk maken hun gemeenschappelijke doeleinden te verwerkelijken.

MATHIAS KEMPPRIJS 1971
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De Mathias Kempprijs, officiêle literatuurprijs voor beide Limburgen, is wederom
uitgeloofd. Inlichtingen verstrekt het secretariaat Heyerhoflaan 11 te Maastricht (Stichtin g Mathias Kempprijs).

Nanterijksche
merijk

WINKLER PRINS PRIJZEN
In het Amsterdamse Concertgebouw zijn in
tegenwoordigheid van Prinses Beatrix en van
de Belgische ambassadeur de eerste vier
'Winkler-Prinsprijzen' uitgereikt, die bedoeld
zijn de wetenschapsbeoefening in Nederland
en Belie
te bevorderen.
g
Prijzen ontvingen : prof. mr. J. A. Ankum,
hoogleraar in Amsterdam, prof. dr. J. A. de
Jonge, hoogleraar aan de V.U. in Amster-.
dam, dr. J. Amesz, lector aan de Leidse universiteit en dr. ir. Broekhoff, lector bij Unilever in Rotterdam.
De Winkler-Prinsstichting, die haar eeuwfeest vierde, bekroonde ook vier Vlamingen
metprijzen van elk 60.000 fr., t.w. Guy
Schrans Jan Rom as,
J. Willems en Th.
Bielen.
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CONTACT- EN 1NFORMATIEBLAD

BENELUX-LUCHTHAVEN ?

Op een te Antwerpen gehouden persconferentie deelde drs. P. H. H. Cremers Lilt
Maastricht mee, dat hi'j een informatieblad
gaat uit even 'De Band' voor de grensprovincies Zeeland, Noord-Brabant, Nederlands Limburg aan de noordkant van de
grens en Belgisch Limburg, Antwerpen, een
stuk Vlaams Brabant en de beide Vlaanderen aan de zuidzijde.
Voor inlichtingen: hr. Deneves, Mosasaurusweg 1, Maastricht, of de heer J. P. Sijbers,
Grote Markt 32 te Maaseik.

Ir. Frits Philips, voorzitter van de raad van
beheer van Philips te Eindhoven en voorzitter van de kamer van koophandel van
oostelijk en noord Brabant, heeft dinsdag
op een vergadering van de kamer te Eindhoven eenpleidooi gehouden voor de vesti in van een Benelux-Iuchthaven in de
buurt van Baarle-Nassau-Hertog-Weelde. De
kamer heeft in samenwerking met andere
kamers van koophandel o.a. uit Antwerpen
en Nederland, alsook deskundigen ter zake
een kommissie opgericht die het probleem
van een nieuwe luchthaven heeft bestudeerd.

KRUGERAVOND BRUSSEL
Voor de twintigste maal werd in het Kongresgebouw te Brussel de jaarlijkse Krugeravond gehouden, georganiseerd door
de Brusselse afdeling van het Davidsfonds.
De voorzitter van het Davidsfonds Brusselgaf een inleiding. Zuidafrikaanse liederen zong Bob Boon Singers. De arnbassadeur van Zuid-Afrika, de heer van Dalsen,
hield een toespraak, waarna voordrachten
van Afrikaansegedichten werd gehouden
door Annelies Vaes en Johan van der Bracht.
Tot slot voorstelling van de film 'Kutlwanong'.
COLLIN CANDIDAAT VOOR VONDELPR1JS
Het curatorium van de (Duitse) Joost van
den Vondelprijs, waarin twee Duitsers, de
Vlaming prof. Draye (KUL) en Van Gheluwe (secr. E.R.V.) en voorts de Nederlanders
dr. A.W. Willemssen (historicus) en oudminister Cals zitting hebben, heeft, na een
stevig debat, de Heer Fernand Collin, gewezen voorzitter van de Kredietbank, candidaat gesteld voor de Joost van den Vondelprijs (150.000 B.F.), een prijs die wordt toegekend aan hem, die door zijn !evenswerk heeft bijgedragen tot de ontplooiing
van de cultuur van zijn land. Eerder reeds
kregen Max Lamberty, mgr. Van Waeyenbergh en Maurice Demeyer deze prijs.
UITWISSELING
Hein Caluwaerts, 10 jaar, zou graag de
paasvakantie '71 doorbrengen in een (jong)
Nederlandsgezin. Liefst in randstad-Holland.
Wie komt er over de Moerdijkbrug ? Korrespondentie-adres : Waterstraat 133, -9110
Sint-Amandsberg (Belgid). Tel. 09 - 51 15 83.
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CAMILLE HUYSMANSPRIJS
De Camille Huysmansprijs, ingesteld ter
ere van de grote Belgische staatsman, zal
in 1971 voor de zesde maal worden toegekend. Een studie of monografie client gewijd te zijn aan actuele of historische aspecten van de sociale economie van Belgid, de Nederlanden, Frankrijk, Luxemburg
of Duitsland, of delen van deze landen.
Nadere bijzonderheden verstrekt het secretariaat van de 'Driejaarlijkse prijS-stichting
Camille Huysmans,
Lamorinierestraat 233,
te Antwerpen.
GEDENKPLAAT
FLORIS VAN DER MUEREN
Dank zij een schenking van VTB-VAB kon
end september een gedenkplaat worden
onthuld aan de voorgevel van het geboortehu g s van de befaamde musicoloog wijlen
prof. dr. Floris van der Mueren.
De overledene maakte jarenlang deel uit
van de Muziek-adviescommissie voor toekenning van de Visser-Neerlandiaprijzen.
ENCYCLOPEDIE VLAAMSE BEWEGING
In het voorjaar 1971 zal het eerste deel verschijnen van een tweedelige Encyclopaedie
van de Vlaamse Beweging, het eerste wetenschappelijk naslagwerk, dat alle mogelijke
informatie en achtergrondartikels over dit
onderwerp brengt. De omvang beslaat 1500
agi'na's, rijk geillustreerd met historische
p
documenten en actuele foto's. Uitgever is
Lannoo. Het tweede deel zal in het najaar
1971 verschijnen. Twee wetenschappelijke
adviseurs, de heren dr. H.J. Elias B. en
dr. A.W. Willemsen N. zullen de redacteuren bijstaan bij hun werk.

ZUIDNEDERLANDSE MAATSCHAPPII
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE
EN GESCHIEDENIS.
Op zaterdag 24 oktober 1970 vierde de
Zuidnederlandse onder rote belangstelling
haar eerste eeuwfeest in de Albertina te
Brussel. Het stond onder de Hoge Beschermin g van Z.M. de Koning.
Op de academische zitting werd het woord
gevoerd door voorzitter Alois Gerlo ; secretaris Gilbert Degroote sprak over De Zuidnederlandse en de culturele toenadering
tussen Noord en Zuid • ondervoorzitter
Theo Luykx handelde over Vlaanderens culturele ontwikkeling 1870-1970. Hulde werd
gebracht aan de jubilerende vereniging door
de bestuurder en de voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academies, resp. Karel
Roelandts en S.. de Laet. De voorzitter van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, H.A. Gomperts, bracht
eveneens een huldegroet.
Ti dens de receptie, die daarop volgde,
werden de tentoongestelde manuscripten bezichtigd, alsook documenten en foto's in
verband met het verleden van het jubilerend
genootschap. J. Deschamps bewerkte de rijk
geillustreerde catalogus : Middelnederlandse
handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken.
Eveneens naar aanleiding van dit jubileum
stelde Claudine Lemaire een bloemlezing
samen in het Frans uit onze Middelnederlandse letterkunde Le Cercle des Choses,
met de medewerking voor de vertalingen van
R. Guiette,
Em. Lauf en Liliane Wouters,
een moose bijdrage tot de verspreiding van
onze oudere cultuur buiten het Nederlandse
taalgebied. Beide werken kan men op de
Albertina, Keizerslaan 4, 1000 Brussel, bekomen.
GENOOTSCHAP „ONZE TAAL".
Tijdens het in oktober in het Scheveningse
Kurhaus gehouden 8ste congres van het
Genootschap „Onze Taal" heeft dr. .1. Veering een magistrale rede gehouden over
„De nieuwe woorden in het Nederlands,
woorden, die men met voldoening kan aanvaarden, maar ook nieuwe woorden, die
men liever niet zou zien opgenomen in officiele Nederlandse woordenboeken. Hiervan
gaf hi' talloze sprekende voorbeelden. Nog
voerden het woord :prof. dr. A. Reichling,
hoogleraar te Amsterdam, literair criticus
Kees Fens, prof. dr. E. Zahn, hoogleraar in
Amsterdam enprof. dr. K. Heeroma van de
universiteit van Groningen.

de eersteplaats moeten over tot inventarisatie van deproblemen op het terrein van hetgrensoverleg.
Van Belgische zijde is voorlopig het parool
'Markeer depas', omdat van Beneluxzijde
ook in deze richting wordt gewerkt. Ook de
Raad van Europese gemeenten heeft een
cotirdinatie-orgaan in het even geroepen,
waarin activiteiten op maatschappelijk en
economischgebied worden gebundeld.
Men meent dat ergevaar bestaat voor doublures van initiatieven enplannen.

NEDERLANDS VOOR
FRANSTALIGE JONGEREN

DE IJZERBEDEVAART
De lJzerbedevaart die dit jaar voor de vakantieperiode, n1 op 5 juli werd gehouden,
is steeds weer een symbool van verregaande eenheid en van verjongende vernieuwing
van de in de Belgische kontekst voor gelijkberechtiging strijdende vlaamse gemeenschap. De 11zerbedevaart plaatst het vredemotief „nooit meer oorlog" centraal. De
Vlaamse frontsoldaten, die te Diksmuide
worden herdacht, belichamen een tweevoudig streven : vrede voor de gehele gemeenschap en individuele vrijheid en eigenheid.
Deze eigenheid wordt gesitueerd in een
hechte kuituurgemeenschap van alle Nederlanders. Bij monde van Meester H. Borginon
werd ditjaar weer een „gewetensonderzoek"gedaan, dat het wantrouwen van de
Vlaamsegemeenschap vertolkte ten opzichte
van degeplande Belgische grondwetsherziening.

AFSCHEID RIK BORGINON
Op de bijeenkomst van 11 november bij de
1.1zertoren nam mr. Rik Borginon afscheid
als voorzitter van het Bedevaartcomite. Men
ziet de tachtigjarige node heengaan. Waardig opvolger van prof. Fransen, toonde hi'
zichgedurende zijn voorzitterschap een man
uit een stuk, strijdbaar, bezonnen en kordaat.
In zijn laatste afscheidswoord stond hi'
nog weer stil bij het probleem Brussel, de

amnestie, de teleurstellende uitslagen van
degemeenteraadsverkiezingen in het Brusseise. Vlaanderen kan desnoods, zo luidde
zijn laatste woord, ook zonder Belie leven.
Als opvolger van de heer Borginon is aangewezen de heer Jozef Coene, geboren 8
aril 1904 te Oedelem, bij Brugge, en advocaat te Aalst.

In de school van de abdij der Benediktijnen van Zevenkerken te Sint Andries
geeft Antoon D'Hoker, leraar te Brussel,
sedert negen jaren vakantiecursussen aan
Franstalige jongeren uit Wallonie en Brussel, wier ouders tot de slotsom zijn gekomen dat de toekomst van hun kinderen
beter verzekerd is, indien ze met het Nederlands redelijk overweg kunnen, en dus
kunnen soilliciteren naarposten, waarvoor
tweetaligheid vereiste is. Per jaar nemen
ongeveer zo'n zevenhonderd cursisten deel
aan deze lessen Nederlands. De cursisten
moeten reeds eenprimaire kennis hebben
bereikt, anders faalt zijn onderwijs, dat
hoofdzakelijk in Nederlands spreken bestaat vanaf de eerste minuut, dat de schooldeuren opengaan.

GRENSPROBLEMEN LIMBURG
yck
De vereniging 'Maasketen Jan van Eck'
kwam onder voorzitterschap van de heer
Dobbelsteyn bijeen ter bespreking van de
mogelijkheden tot bevordering van betere
contacten tussen beide Limburgen, o.a. door
het bouwen van bruggen over de Maas, tegen Welke plannen helaas het Limburgs
(Ned.) provinciaal bestuur nog bezwaren
heeft. Wel werd in het Belgische Maasland
een V.V.V. opgericht op aandringen van
Maasketen en samenwerking tussen de mijnstreken in beide Limburgen zal krachtig
wordengesteund. Jammer, dat t.a.v. streekplanning en vestiging van industriedn (Olieraffinaderij) nog te veel naast elkaar wordt
g
ewerkt.
De besturen van de Nederlandsegrensprovincies Brabant, Limburg en Zeeland gaan
de besturen van de vier Belgische grensprovincies binnenkort uitnodigen voor overleg over de vorming van een contactraad
voor de welzijnsbevordering in het Ned.Bel g. grensgebied. Deze contactraad zal in

GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S
De ministers van Nationale Opvoeding Vermeylen (Nederlands) en Dubois (Frans)
hebben bij de Belgische Senaat een wetsontwerp ingediend betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's
engetuigschriften. De bestaande Belgische
wetgeving houdt nog steeds te veel bestaande
om de be internatioperkingen ih
nate overeenkomsten en verdragen volledig
en oprecht toe te passen. Die verdragen,
ondertekend door de leden van de Raad
van Europa, zijn :
- Het Europees verdrag betreffende de gelijkstelling van diploma's voor toelating
tot de universiteiten (1953),
- Het Europees verdrag betreffende de gelijkwaardigheid van de universitaire studieperiodes (1956),
- Het Europees verdrag betreffende de academische erkenning van universitaire kwalifikaties (1959).
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NAKAARTEN OVER BRUSSEL

Degemeenteraadsverkiezingen te Brussel
hebbengeen verrassing gebracht voor wie
in de cijfers van de parlementsverkiezingen
van 1968 kon lezen. Op een punt hebben
de waarnemers zich verist, waar zij de
veerkracht van de socialistische bur emeesters onderschat hebben. De verliezen
van Simonet en Machtens zijn gering ;
Franck van St.-Gillis verliest zijn meerderheld in stemmen maar niet in zetels terwijl
Cudell zelfs lichtjes vooruitgaat. De „rode
leeuwen" die niet van degrond kwamen
en nergens een zetel haalden, hebben hen
weinig last bezorgd. Wellicht was hun prop
aganda wat al te intellectualistisch. Des
te er er kwamen de slagen aan voor de
socialisten in degemeenten waar zij reeds
in de minderheid waren aismede in de rijke
gemeenten, waar hun kiezers, ondanks de
fransgezinde houding van deze socialisten,
naar het FDF overlie en. Voor het geheel

der 19gemeenten valt de franstalige BSP
op 22,23 %.
De PVV is, zoals verwacht, degrote geslagene. In de agglomeratie valt zij van
33,41 % der stemmen op 21,70 %. Met
uitzondering van Elsene en Brussel verliest
zij haar burgemeesters en verdwijnt zelfs in
traditionele liberalegemeenten uit het
schepencollege. De grote overwinnaar is
natuurlijk het FDF dat in een slag 27,33 %
der stemmen haalt en meteen degrootste
partij van de agglomeratie wordt.
Het FDF zal enkele burgemeesters hebben.
Te Vorst is dat eenplaatselijk volslagen
onbekende advokaat, dhr Lepaffe, die, in
deze van oudsher liberalegemeente, met
de socialisten scheep gaat. De handelaars
van Vorst staan „paf". Te Schaarbeek zal
de heer Nols, van de PVV naar het FDF
overgelopen, burgemeester worden. In 1964
had Nols, die het eerbaar beroep van kok

uitoefent, enorm veel voorkeurstemmen op
de liberale list behaald, maar de burgemeester had er zich teen
g
verzet dat een
„pasteibakker" schepen zou worden van
eengemeente als Schaarbeek. Nu zal
oud-burgemeester Williot in de oppositie
zitten. Een frans spreekwoord zegt dat
„wraak een koude schotel is".
De UTB van Vanden Boeynants heeft betrekkelijk goed stand gehouden (met 19,08%
g
der stemmen teen
21,45% in 1964) • te
Brussel-stad beleefde VDB eenpersoonlijk
succes en in de volkse, door CVP-ers aangevoerde gemeenten (Berchem, Ganshoren,
enz.) won de UTB zelfs terrein. Degrote
uitzondering was St.-Lambrechts-Woluwe,
de rijke gemeente in het zuid-oosten waar
het FDF er bijna in sla g de baron Fallon
zijn burgemeesterssjerp te ontrukken.
In de buurgemeente St.-Pieters-Woluwe,
slag de het FDF wel in haar opzet en hier
zal de roemruchte heer Persoons, bur emeester worden.
De communisten verdwijnen volledig van
het toneel. Wat de Volksunie betreft, deze
wint drie zetels en houdt stand ofgaat nog
licht vooruit ten opzichte van 1968 te oordelen naar de resultaten van Brussel-stad
en van het kanton Molenbeek waar zij in
twee van de viergemeenten opkwam. Een
merkwaardig resultaat werd geboekt door
een Vlaamse kartellijst, aangevoerd door
senator Lode Claes, te Elsene die 1.384
stemmen haalde. Dit succes werd niet bekroond met een zetel. Hadden de Rode
Leeuwen (met o.a. Marnix Gijsen) zich bij
deze Vlaamse kartellijst aangesloten, i.p.v.
apart op te komen, dan had de Vlaamse
zetel in de franse oase in het bereikgele en.
Vlaamse twee- of drie-dracht heeft trouwens
in velegemeenten belet dat de Vlaamse
aanwez[gheid te Brussel tot uiting kwam.
Te Schaarbeek waren er uiteindelijk drie
Vlaamse lijsten, die samen 12 % der stemmen(goed voor zes zetels) zouden hebben
gehaald. Nu is slechts óón Vlaming gekozen.
Zo ziet, mede door eigen schuld, de toekomst van de Brusselse Vlamingen er
somber uit. Een les voor de verkiezingen
van de Brusselse agglomeratieraad...
ANDRE MONTEYNE

N.B. In ons vorig artikel „Wie deelt te Brussel
de lakens uit", vernoemden we de heer Knaepen
„van de Kultuurraad van Vlaanderen". Dit moest
zijn van het Liberaal Vlaams Verbond. Onze excuses
van beide neven...
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VIERDE COLLOQUIUM NEERLANDICUM

In Neerlandica extra Muros, nr. 14, wordt
bovengenoemd Colloquium van Hoogleraren
en Lectoren in de Nederlandistiek aan buitenlandse Universiteiten aangekondigd, dat
intussen van 8 t/m 13 september I.I. in de
Rijksuniversiteit te Gent heeft plaats gevonden en waaraan op 7 september 1970
de oprichting van de I.V.N., die een voortzetting is van de Werkcommissie, was voorafgegaan. Zoals de lezers van Neerlandia
n heeft de Werkcommissie
bekend zal zij,
van 1961 tot 1970 de belangen van de nederlandistiek en haar beoefenaren in het
buitenland behartigd. De I.V.N. zal de activiteiten van de Werkcommissie in meer
constructief verband en in nog nauwer samenwerking met de binnenlandse (Nederlandse en Belgische) nederlandistiek en met
de Belgische en Nederlandse overheden
voortzetten. Dit laatste komt o.m. tot uitdrukking in het felt dat een Nederlandse en
een Belgische hoogleraar in de nederlandistiek in het Dagelijks Bestuur van de I.V.N.
zitting zullen hebben en dat een vertegenwoordiger van het Ministerie van 0. en W.
en dat van N.O. en N.C. de vergaderingen
van het D.B. als waarnemers zullen bijwonen.
De daadwerkelijke belangstelling van het
Algemeen Nederlands Verbond voor deze
over an van WECO naar I.V.N. kwam al
dadelijk tot uiting in de toekenning aan de
Werkcommissie van een Visser-Neerlandiaprijs, waarvan men de oorkonde in het bovenvermelde nummer van Neerlandica extra
Muros, blz. 26, vindt afgebeeld.
Het Vierde Colloquium, dat door meer dan
80 buiten- en binnenlandse docenten en ouddocenten in de nederlandistiek en voorts
door een aantal ambtenaren vangenoemde
ministeries, vertegenwoordigers van de beide ministeries van Buitenlandse Zaken en
anderegasten werd bijgewoond, ma zeker
alsgeslaagd worden beschouwd zowel om
de wetenschappelijk hoogstaande voordrachten en aansluitende vruchtbare discussies
als om degoede organisatie die een geruisloze afloop van de werkzaamheden en
ontspanningen verzekerden. Onder de docenten waren er van heinde en verre, d.w.z.
uit de meeste Europese landen, alsook uit
de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika
en Indonesia. Als sprekers noemen wij : op
de openingszitting de vertegenwoordiger van
de Minister van 0. en W., Mr. P. W. van der
Zijden, op de slotzittin de Minister van
N.C., Prof. dr. Fr. van Mechelen en op de
wetenschappelijke vergaderingen : Prof. dr.
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J.W. Smit (New York), Dr. M. Gijsseling
(Gent), Prof. dr. A. van Loey (Brussel), Prof.
dr. H. Schultink (Utrecht), Drs. G. Borers
g
('s-Gravenhage), Dr. W. Gobbers (Luik), Prof.
dr. A. van Elslander (Gent), Prof. dr. M.
Rutten (Luik) en Prof. dr. W.G. Hellinga
(Amsterdam).
Ook werden er aparte zittingen gewijd aan
didactiek (in secties) en documentatie en
waren er vertoningen van literaire films en
recepties door de Rector van de Gentse
Universiteit en door de Minister van N.C,
de laatstegehouden op het oude doch mooi
gerestaureerde Kasteel Ham bij Brussel,
ingelast. Het geheel werd besloten door
een tweedaagse excursie door het Vlaamse
land,georganiseerd door de Kultuurraad
voor Vlaanderen, verbonden met recepties
en diners aangeboden door de Provinciebesturen van Limburg, Antwerpen, WestVlaanderen en de Stad Antwerpen.
Vangroot belang was ook dat tijdens een
eveneens aan het eigenlijk Colloquium voorafgaande vergadering een vertegenwoordiger van het Ministerie van 0. en W. aan
de buitenlandse docenten van Nederlandse
nationaliteit kon meedelen, dat er thans een
regeling omtrent hun status en toekomstmogelijkheden bij terugkeer naar intra muros
is tot standgekomen, waarnaar zij lange
jaren tevergeefs hadden uitgezien.
In hetgenoemde nr. 14 van Neerlandica
extra Muros treft men naast Mededelingen
voor en Oproepen aan de docenten Nederlands in het buitenland de bekende rubrieken aan. Zo onder „Nieuwe Docentschappen en Mutaties" de vervanging van
Drs. Gerda van Woudenberg, die jarenlang
als lector te Rome werkzaam was, door Dr.
F. Messina en Dr. Enza Inzirillo, die van dr.
N. Morciniec, Wroclaw (Polen) door drs.
H. Predota, voorts de uitzending door 0. en
W. van een tweede lector naar Djakarta,
drs. G.P.A. Termorshuizen. Een nieuw-ontdekt lectoraat Nederlands in de V.S. is dat
aan het Trinity Christian College te Palos
Heights.
VoorgeInteresseerden belangrijke gegevens
treft men ook aan onder „Vacatures en Sol„Het
licitaties", „Leer- en Hulpmddelen",
i
Nederlands in de Wereld", enz.
Van belang op dit gebied is ook de uitgave
door de Werkcommissie in augustus I.I. van
het Verslag van het Derde Colloquium van
Hoogleraren en Lectoren in de Nederlandistiek aan buitenlandse Universiteiten, ge-

houden 5 - 9 september 1967 in „Het Oude
Hof" te 's-Gravenhage (228 bl.) waarin men
verscheidene toen uitgesproken voordrachten o.a. van Prof. dr. K. Heeroma, dr. M.C.
van den Toorn, Prof. dr. R.K.J.E. Antonissen
(Grahamstad), Dr. F. de Tollenaere, Prof. dr.
J.J.M. Timmers, Prof. dr. G. Stuiveling met
de daarbij aansluitende discussies kan nalezen ; voorts depublikatie van List XII
vangenoemde docenten en oud-docenten
met hun ambtelijke en particuliere adressen,
gedateerd op 1-3-1970.
Dr. J.M. JALINK.

N.P. VAN WYK- LOUW

#4? ,

Aan die begin van hierdie eeu is Afrikaans
parlementOr as amptelike Iandstaal naas Enels in Suid-Afrika erken (1925, 1926). Die
g
stryd om Afrikaans het oorwinning beteken
vir hulle wat dit as moedertaalgebruik en
liefgehad het. Een van die belangrikste argumente teen Afrikaans by diegene wat dit
gepraat maargeglo het dat hulle taal nog
eintlik Nederlands was en natuurlik ook by
die Engelssprekende bestryders, wat dat
dit 'n taal was sonder literatuur. Met die
vaslegging en beveiliging van Afrikaans
deur diegrondwet was dit duidelik nie meer
diegeval nie : behalwe die anonieme yolkskuns uit die vorige eeu — die eerste stadium in die leterèregeskiedenis van elke
taal — het Afrikaans by sy amptelike erkenning reeds beskik oor die smartpoêsie wat
gegroei het uit die Anglo-Boere-oorlog
(1899-1902);poesie wat lank nie meer naiewe kinderpraat was nie. Toe reeds was
daar ook al die individu in Afrikaans aan
die woord, die mens wat in 'n sekere sin
buite allegroepsverbande staan, net aan
homselfgetrou, en wel in die poêsie van
C.Louis Leipoldt en Eugene Marais. Maar
dit was nog onopvallend, het nog geen direkte aanspraak gemaak nie. Die oomblik
moes nog aanbreek dat die Afrikaanse gees
tot voile selfbewussyn sou kom en horn
met hartstog sou oorgee aan 'n vormdrif

wat sy fundering soek in die groot literatuur met sy beginsels wat vir alle tale waar
ook in die wereldgeld, sonder om eie lewe
in te boet. Daardie heerlik moment verteenwoordig Nicolaas Petrus Van Wyk Louw
deur sy wese, sy lewe en sy werk.
In die dertigerjare het daar in Afrikaans 'n
digtersgenerasie aan die woord gekom wat
diepoesie opgestoot het tot 'n niveau wat
die tradisie en standaarde van die Afrikaanse digkuns vir goed verander het. Die dertiers
het hulle as digtersgenerasie bewus
g
geword, het geskryf en opgetree vanuit die
perspektief „nuwe generasie". Dit was inderdaad nie 'n beweging so bewus as die
van 80 in Nederland nie, die digters van
dertig het hulleself nooit „dertigers" genoem het, maar het wel besliste onderline kontak gehad, en van hulle was Van
g
Wyk Louw die onbetwiste leier soos hy as
di ter die hooffiguur van dertig geword het.
Hy skryf in die Afrikaanse tydskrif Die
Huisgenoot van 5 Junie 1936 sy eerste groot
opstel wat al die manifes van Dertig genoem is : „Die Rigting van die Afrikaanse
letterkunde". Toe was die Vereniging van
die Vrye Boek reeds in 1935 gestig deur
van Wyk Louw, sy broer W.E.G. Louw en
andere. Van Wyk Louw was van die vereniging die besielde sekretaris. Dertig het in
die stadium 'n duidelike beweging geword.
Wat die dertigers (Van Wyk Louw, W.E.G.
Louw, Elisabeth Eybers, Uys Krige) verbind
het, was die besef van vakmanskap. Hulle
was digters wat die nagedink het oor die
robleme en beginsels van hulle yak en
p
hulle het dusgeweet wat vir hulle versbeoefening uitgesluit was en waaraan daar
behoefte bestaan het in Afrikaans. Die der-tigers het 'n individualistiese digterskap gebring in die plek van die propagandistiese
yolks- en strydpoêsie. Die individuele belydende ek staan sentraal in hulle digkuns,
en dertig beteken dan ook veral 'n hoe opbloei van die belydenisvers.
Van Wyk Louw debuteer in 1935 met Alleenspraak. Die titel suggereer onmiddellik
al die wesensaard van die dertigerpoesie.
In 1937 volg Die Halwe Kring waarin hy sy
belydenisvers vervolmaak met 'n volledige
toespitsing op verfyning van die woord tot
sy grootsmoontlike seggingskrag en suggestiwiteit, die gemeenskaplike strewe van
dertig na die sogenaamde „onvervangbare
woord". Van diegedigte in hierdie bundel
het 'n permanente plek in die Afrikaanse
poesie verower as die mooiste liefdespoêsie wat ons besit en natuurpoesie wat heel-

temal losgemaak is van die naiewe natuurverheerliking sonder meer. Van Wyk Louw
het aan 'n taal wat te laatgekom het vir
diegroot strominge in die wdreldliteratuur
'n eie Renaissance en Romantiekgegee! In
die liefdesgedigte kry ons 'n elementère
belewenis van die Iiefde, vry van konvensie :
„Jy was 'n kind en al die helder wete
van bloed en maagdelikheid was in jou oe ;
jou Iiefde was 'n suiwer- afgemete
deel van jou aardse blydskap, en die hoe
hare en borste teen die wind
an g van jo
g
u
was skugter met 'n ver, ou aardse vrees..."
Dis 'n vryheid hierdie van lewensbeskoulike
konvensie (so het mens nog nie voorheen
in Afrikaans oor die Iiefde durfpraat nie!)
en van literere konvensie : die vrou word
nie meer met tradisionele beelde en vergelykings benoem nie ; sy word op-nuut
vrou as Van Wyk Louw haar in die Iaaste
reel van die sonnet noem „'n laaste kuil
van stilte tussen riet".
Die „aardse blydskap" waarvan ook in hierdie sonnet sprake is, kan mens as deurlopende tema in Die Halwe Kring beskou. Die
vreugde om die skoonheid is nie sonder
pyn nie, want ons belewenis en kennis
daarvan is nie volledig nie. Selfs in die gedig kan die Skoonheid net benader, nooit
volledig gegryp word nie. In die sonnetteiklus Vier Gebede by Jaargetyde in die
s
Boland het ons 'n beweging tot voltooiing
van die sirkel in die natuur maar juis om
diepersoonlike belewenis wat neerkom op
'n betrokkenheid van die ek by die natuurdine is dit een natuurbeskrywing nie. Die
titels van die afsonderlike sonnette beklemtoon die sikliesegang : „Vroegherfs", „Uit
hierdie ligte", Winter", „Eerste Sneeu".
Die sneeu isgeen wit dood nie, dis eerder
die vervulling :
... Die ronde aarde staan
wit oopgekelk en suiwer soos 'n blom —
eenglinstering waar die nuwe waters gaan,
verwagtingloos, want alles het gekom."
Wat die Afrikaansepoesie betref was deur
hierdie bundel van Van Wyk Louw en as
gevolg daarvan ook sprake van 'n sekere
verwagtingloosheid, want „alles het gekom".
Maar dertig het naas sy root en onteense like wins ook sekere gevare met horn
meegebring. Hiervan moes Van Wyk Louw
se kritiese skeppende gees kennis geneem
het, want sy bundel Gestaltes en Diere
(1942) verteenwoordig 'n hoogtepunt in die
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Afrikaanse liriek en dui aireeds deur die
titel die noodwendige ontwikkelingsgang
aan : 'ngroei van belydenis tot gestalte, 'n
toenemendeproses van versobering en verstrakking. In teenstelling tot mekaar staan
in sy eie terminologie dus alleenspraak en
g
estalte. Die Drie Diere-siklus, weer eens
vier sonnette, sou 'n mens kon beskou as
die donkerpendant van die ligte Vier Gebede-siklus a.g.v. die bitterheid en vernieti in wat daarin tot uitdrukking kom ; vier
„swart" sonnette in teenstelling tot vier
„wit" sonnette. Die visioene vandie drie
diere slaan op drie patrone van menslike
heerskappy wat oor die aarde heengegaan
het. Met die oog op die puinhope van Europa na die Tweede Wereldoorlog gaan die
gedagtes van die di ter terug na die vroee
jare van Europa, N.-Afrika en Klein-Asia. Die
teen oormekaar-stel van die twee sikiusse
illustreer ook hoe die poesie van Van Wyk
Louw vanuit diepersoonlike beweeg tot die
objektiewe buitewereld en hierdie wereld is
nie net buite nie, dis ook groot : dit betrek
ander beskawings, literature, tye en gee
daaraan in Afrikaans 'n eiegestalte en nuwe
dimensie. Dis watprof. K. Meeuwesse noem
'n „kollektiwistiese digterskap". In Van Wyk
Louw se oeuvre het hierdie soort digterskap
'n indrukwekkende vorm aangeneem in sy
Iaaste bundel Tristia (1962) : Jane Avril
dans in Parys", „Pierro Della Francesco",
„Henri Rousseau", „Hongarye : November
1956".Die epos Raka (1941) gaan Gestaltes
en Diere vooraf en verteenwoordig daarmee saam die hoogtepunt van Dertig, wat
dieperiode terselfdertyd tot 'n glansende
afsluiting bring. (Wat hierna verskyn uit die
pen van Van Wyk Louw self en ander dertigers behoort nie meer tot die tydperk van
Dertig nie). Ons het in hierdie epos 'n botsing tussen Raka en Koki teen die milieu
van 'nprimitiewe stamlewe. Raka verteenwoordig die swoele onrus en die drif, Koki
die „skoner" onrus wat daarop neerkom
dat hy reeds die dierlike in hom oorwin het.
Koki staan tenoor Raka as die eens ame
enkeling met die profetiese blik wat nogtans solider is met sy stamgenote, wat hulle
leier engewete is. Raka verenig in hom die
laer drifte en as sodanig is hy aantrekkingskrag en bedreiging ; hy doen 'n beroep op
die nie-redelikepri'mitiewe hartstoglewe eie
aan elke mens. Anders as in die tradisionele epos behaal die held nie die oorwinning nie : Koki aan onder,
hy word deur
Raka vernietig, die oerlewe kan sy intrede
doen binne die ommuurde vesting. Die
smart om 'n verlore leier heers aan die
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einde nog by die mense van Koki, asook
die vrees vir Raka,
„maar niemand het gewaag om met een slag
die smal hek ooit weer teen hom te sluit"
Naas hierdie indrukwekkendegestalte-poesie het die belydenisvers egter nie by Van
Wyk Louw verdwyn nie. Sy digterskap is
buitendien soryk en geskakeerd dat dit nie
vatbaar is vir 'n eensydige tipologie nie. Die
belydende ek keer in Tristia terug in 'n
nuwe toonaard : ironies, speels, nederig in
teenstelling tot die swaar, self-bewuste ek
van die begin. Dis miskien veral die rustie
g
nederigheid wat tref :
„Wat ek van mense of van God wil meen
word in my dofheid dof.
lets staan in sterre-en-heldertegeskryf
en ek skryf ná in stof."

Genadelose selfvernuwer, dit was Van Wyk
Louw. Verbete formalis. Tussen Gestaltes
en Diere en Tristia in staan sy Nuwe Verse
(1954) waarin veral die reeks „Klipwerk"
belangrik is, deur homself beskou as moontlik sy beste werk. Dis 'n herontdekking en
herlewing van die volkspoesie, in besonder
die volks-liedjie, maar gestileer, onderwerp
aan Van Wyk Louw se vormkrag sodat dit
op verrassende manier yolks is en nie-volks
nie :
„skraler as 'n riet
o, o skraler as 'n riet
die bloubos het diegoue pit
en ek het die verdriet."

Behalwe di ter was Van Wyk Louw dramaturg, hoorspelskrywer, essayis. Die titels
van sy essaybundels spreek vir hulleself :
Lojale Verset (1939),Berigte te Velde (1939),
Maskers van die Erns (1955), Swaarte- en
Ligpunte (1958), 'n W greld deur Glas (1958)
en Liberale Nasionalisme (1958). Dis 'n
strydvaardige, indringende ondersoek na nasionalisme, tradisie, kultuur, kuns. Maar hy
was in eerste instansie di ter. Die hoorspel se grootheid setel uiteraard in die
woord — losgemaak soos dit is van die toneelmatige —; die versdrama Germanicus
is in eerste instansie leesdrama, maar as
sodanig is dit sy bestaan dubbeiwerd. Op
gebied van die hoorspel het hy 'n enorme
bydrae gelewer met Dias (1952), Da boek
van 'n Soldaat (1961), Die Held (1962), Lewenslyn (1962).

As di ter was Van Wyk Louw ook profeet,
andersgestel : die motief van die di ter-asprofeet wat bekend is in die wereldliteratuur het deur Van Wyk Louw ook in Afrikaans vorm aangeneem. Hy voer die dramatiese alleenspraak vanaf „In Waansin het
ekgevra" (Alleenspraak) via „Die Profeet"
(Die Halwe Kring) tot die grootse hoogtepunt van „Die Hond van God" (Gestaltes
en Diere). En asprofeet is die di ter ook
gewete van sy yolk.
Van Wyk Louw het in die gewone lewe
nooit vir homself dieprofete-mantel omgehang nie. Hy het dit verkies om in stilte sy
werk te doen. Agt jaar lank was hy hoogleraar aan die Universiteit van Amsterdam,
waartydens hy sy bydrae (wat waarskynlik
in Suid-Afrika en Nederland nog nie na
waardegeskat is nie) gelewer het om die
grense van die Afrikaanse literatuur wyer
as die nasionale te le. Daarna was hy as
hoogleraar in die Afrikaanse en Nederlandse
letterkunde tot die einde van sy lewe verbonde aan die Universiteit van die Witwatersrand in Johannesburg. So het hy op litereregebied gevorm en leiding gegee. Sy
boek Vernuwing in die Prosa was 'n duidelike stimulus tot die loskom van die Afrikaanseprosa uit die lokale realisme en die
emansipasie daarvan in die sestigerjare. Hy
het die Hertzogprys, die hoogste toekenning in S.A. op gebied van die Afrikaanse
literatuur, verskeie kere verower • virpoesie, drama, kritieseprosa.
Die merkwaardige van Van Wyk Louw is
egter dat hy ook in die gewone werklikheid so volledig en betrokke was dat hy
telkens weer bereidgevind is om in die
gewone dagbladpers die goeie woord op
die re to tyd te spreek, 'n mens sou kon
se : tussen berigte oor padongelukke, spot
en allerlei menslike vergrype in. Wat dit
homgekos het. kan mens slegs gis : 'n man
wat in 'n kwatryn oor Rembrandt gese het
wat vir homself net so seer kongeld :
„Ek het my swart hoed in my kop getrek :
God het Sy aarde in Sy lig verwek
maar hier teen hierdie venster in die hoek
teen hierdie tafel, hier sit Ek."
Maar dieprofeet van wie hy se „ek moet
die bitter brood van twyfel eet / en daeliks
weer my vlamme-waarheid gryp", het dit
uiteindelik ook moesgryp vir sy yolk.
Vanjaar na die Algemene Verkiesing het in
Die Beeld (Afrikaanse Sondagsblad), 26
April, die laaste stuk sover bekend uit sy
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pen verskyn. Daarin het hy oor die Afrikaanssprekende Suid-Afrikaner ges8 :
„Laat almal maar teen horn woed, net hy
self moet kophou... ter wille van homself
en ook van alma!. As hy dol raak, sal hierdie land 'n waansin ken ... wat soos in die
puinhope van Berlyn kan eindig.
En nooit weet ons met sekerheid hoe nab y
aan ons — dalk net onder die oppervlak
— die waarsin kan wees nie."
En op 'n ander geleentheid oor sy taal :
„Dit is iets waarteen ek tot my dood sal
stry : dat Afrikaans tot 'n lokale taaltjie gedegradeer word : dat hy soos die dialekte
ingroot kultuurlande gebruik word : alleen
vir die behandeling van lokale tematjies.
Dit is vir my do-de-lik.
Afrikaans moet ... alles kan bespreek, ult
alle lande, uit alle tye ... uit sy eie land en
tyd wil eerste, maar ook uit al die ander..."
Dink mens aan hierdie rol wat hy in sy lewe
vir sy yolk vervul het, vra mens jouself onwillekeurig of : Koki is dood --wie sal nou
vir ons die hek teen Raka sluit? Maar hy
was in eerste instansie di ter. Sy werk sal
bly staan solank die Afrikaanse taal bestaan.
Wat vir die jong di ter ideaal en strewe
was, is nou voltooide meesterskap :
„...Dan weet ek het jou hand
my jeug se oopgelate kring voltooi :
mooi is die lewe en die dood is mooi."
LINA SPIES

Med. C.P. SPIES M.A. is lectrix in het Departement
Afrikaans-Nederlands aan de Universiteit van PortElisabeth in Zuid-Afrika, tijdelijk studerend aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam.

Er !even in Duitsland(voornamelijk in de Bondsrepubliek) duizenden Nederlanders. Zij
hebben er zich veelalgevestigd in jaren, waarin economische moeilijkheden in het
vaderland tallozen hebbengedwongen elders een bestaan te zoeken. Dit geschiedde
ook reeds na de Frans-Duitse oorlog van 1870-71. Toen had het jonge Duitse Rijk
spoedig een tekort aan werkkrachten in zijn industrie en zelfs ook in de landbouw, daar
vele arbeiders uit de landbouw de industrie aantrekkelijker vonden. Het aantal Nederlanders, die in Duitsland leefden, heeft in de volgende jaren soms een totaal van
honderdduizend overtroffen. En in latere jaren, als Nederland economische moeilijkheden
beleefde, trokken ook vele arbeiders degrens over.

Ook heden is het aantal Nederlanders in
de Bondsrepubliek weer zeer aanzienlijk.
Dit blijkt wel uit het feit, dat bij de Nederlandse Bond in Duitsland niet minder dan
zevenenvijftig Nederlandse verenigingen zijn
aangesloten.
Na de Eerste Wereldoorlog hadden talrijke
in Duitsland levende landgenoten ernstige
zorgen, doorgaans van sociale aard. Enkele
Nederlanders te Berlin
(waartoe ook de
J
schrijver van dit verhaal behoorde) hebben
toen contact opgenomen met landgenoten
elders in Duitsland, voornamelijk in het
Ruhrgebied waar overigens al een samenwerking tussen Nederlandse verenigingen
bestond, en in andere westelijke delen van
Duitsland. Zij kregen voor hun initiatief
bijzonder veel steun van Chr. Schmid, de
toenmalige Nederlandse consul te Essen.
Aan hem is het te dankengeweest, dat de
bijeenkomst, waarop tot oprichting van de
Bond werd besloten, in 1921 te Essen
werdgehouden.
Het Bondsbestuur was aanvankelijk gevestigd te Berlin met als eerste voorzitter
generaal Wittert, militaire attaché bij het
Nederlandse Gezantschap. Eerst in 1931
werd de zetel van de Bond naar het Westen,
namelijk naar Dortmund, verplaatst. De heer
J.J. Hallebeek, directeur van de NESKA,
werd toen voorzitter.
In de moeilijke jaren hebben de Nederlanders in Duitsland heel veel waardegehecht aan onderlinge contacten. Zij hebben
er, bijvoorbeeld, naar gestreefd, dat hun
kinderen scholen in het vaderland konden
bezoeken en het is hun ookgelukt in Duitsland leergangen in hun moedertaal te organiseren. Meer nog : Aan de Bond is het te
danken, dat het schoolgeld, dat voor buitenlanders hoer
was dan voor Duitsers, tot
g
op het Duitse niveau werd verlaagd. Er zijn
ook voetbalwedstrijden van in Duitsland
levende jongeren in het vaderland gehouden.
Maar de Bond heeft meer verdienstelijk
werk verricht. In dejaren, waarin ook in
Duitsland honer werd geleden, is het de
Bond enkele malengelukt levensmiddelen
uit het vaderland te verkrijgen en onder
de noodlijdende landgenoten te verdelen.
Eenpaar keer heeft de Bond met succes
een beroep op het vaderland gedaan om
Nederlandse kinderen uit Duitsland dege-

legenheid te geven vakanties in het vaderland door te brengen.
Er is meer. Ten einde zijn honderden leden
op de hoogte te houden van het een in
het vaderlandgebeurde, werd de „Post van
Holland" als or aan van de Bond geschapen. Het blad is nu al 42 jaar oud en
verschijnt trouw elke maand. Het is een
waardevol le verbinding van de Nederlanders in Duitsland met hun vaderland en
voor menig Nederlander in Duitsland is het
de enige lectuur in zijn moedertaal.
Om de betekenis van het werk van de
Bond te onderstrepen lijkt het ons juist nog
even op de uitzending der jongeren naar
het vaderland terug te komen. De actie van
de Bond om na de Eerste Wereldoorlog
landgenoten te bewegen Nederlandse kinderen uit Duitsland op te nemen is inderdaad eengroot succes geweest. De 31ste
juli 1931 vertrok een transport van niet
minder dan 118 Bondskinderen naar Nederland. Wij hebben die reis toen meegemaakt.
De kinderen zijn tot de 11 de september
in het vaderlandgebleven. De 12de se
tember ondernamen verdere zestig kinderen
de reis naar Nederland. En inmiddels waren
(de 31ste augustus) twaalf ziekelijke kinderen voor rekening van de Bond naar
Egmond aan Zee gebracht.
Uit de Post van Holland van 29 augustus
1931 citeren wij : „Van de kinderen, die
thans in Nederland vertoeven, krijgen wij
lee
uitstekende berichten. De meesteouders zijn zeer tevreden en zullen slechts
moeilijk van onze kleinen kunnen scheiden.
Bijna alle kinderen worden zwaarder. Er
zijn er, die na drie weken reeds zeven
pond zijn aangekomen... Zijn dat geen
resultaten waar de Bond trots op kan
zijn ?"
DE MOEILIJKE JAREN
In de jaren, waarin Hitler het Duitse bewind
in handen had, heeft de Bond maar een
kwijnend bestaan gekend. Dat is begrijpelijk, want enkele landgenoten, waartoe ook
eenpaar leiders van de Bond behoorden,
hebben zich door dat bewind laten inpalmen en dat maakte samenwerking met
de landgenoten, die hier afkerend tegenover stonden, vrijwel onmogelijk. De Bond
werd overigens in 1942 door het nazi-bewind
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ren, waar hi' een jaar lang heeft vertoefd.
Dit heeft de Haan echter niet weerhouden
onmiddellijk weer de belangen van zijn
landgenoten te aan behartigen. Hi' hield
thuisgeregeld spreekuren voor Nederlanders, die met moeilijkheden te kampen
hadden. Landgenoten, die werkloos of ziek
waren, klopten bij hem aan, omdat zij niet
op dezelfde wijze als hun Duitse lotgenoten
werden behandeld. Menig Nederlander riep
de hulp van de Haan in wanneer hi' geen
oponthoudsvergunning of een verlenging
daarvan kon verkrijgen. De Haan heeft voor
hen alle nodige formulieren op deskundige
wijze in het Duits ingevuld — en meestal
heeft hi'j hierdoor succes kunnen boeken.
Nadat hi' in 1963 met pensioen was gegaan
(hij was procuratiehouder van de „Neska",
een bedrijf van de Nederlandse Rijnvaartvereniging) bleef hi' in Duitsland om tot
zijn overlijden de belangen van zijn landgenoten te behartigen.

DE BOND EN HET A.N.V.
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ontbonden, maar in 1947 weer opgericht.
Henk Peeters werd toen voorzitter van de
Bond en is dit tot 1963gebleven.
de Duitsers Nederland
De dag , waarop
binnenvielen werden in Duitsland heel wat
Nederlandersgeinterneerd. De meesten
hunner werden na enkele weken vrijgelaten
— maar er zijn ook uitzonderingen geweest.
En daarbij denken wij in de eerste plaats
aan Hart de Haan, die jarenlang een van
de leidendepersoonlijkheden van de Nederlandse organisaties in Duitsland is geweest.
Hij was teen jaar oud toen hi met zijn
ouders uit Friesland naar Hamborn emi'greerde. Al in 1928 was hi lid van het
hoofdbestuur van de Nederlandse Bond in
Duitslandgeworden. In 1936 werd hi'
Bondssecretaris en in 1958 Bondsvoorzitter
als opvolger van H.W. Peeters, die toen
naar het vaderland terugkeerde en de Bond
tot heden trouw isgebleven.
Hart de Haan werd de 31ste mei 1940gevan en genomen en twee en een halve
maand opgesloten. Hi' woonde toen te
Duisburg en was de enige landgenoot, die
zo lang achter slot en grendel is gehouden.
Hi' werd ontslagen toen hi' ziek werd, maar
zes weken later werd hi j opnieuw gearresteerd. Men bracht hem toen naar een
gevangenkamp nabij Weissenburg in Beie-
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De belangstelling van het Algemeen Nederlands Verbond voor de Nederlandse Bond
in Duitsland is steeds aanzienlijk en verheugend geweest. Toen de Bond opgericht
werd, hebben A.N.V.-voorzitter De Kanter
en A.N.V.-secretaris van Son terstond hun
sympathie voor deze organisatie van Nederlanders in Duitsland betuigd. Als vertegenwoordiger van het A.N.V. werd toen consul
Schmid uit Essen in het Bondsbestuur opgenomen. Sedert ongeveer 1950 zetelde
Mr. Eskes uit Den Haag als vertegenwoordiger van het A.N.V. in het hoofdbestuur van de Bond, waarvan hi'j steeds
eengeestdriftig aanhanger blijkt te zijn.
Hij werd onlangs opgevolgd door p.v.
A.N.V.-voorzitter J.P.M. Meuwese. En te
vermelden is in dit verband ook, dat tot
degrote vrienden van de Bond wethouder
Scheps uit Zest behoort. Hi heeft maar
zelden verzuimd een Bondscongres bij te
wonen.
De Bondscongressen worden elk jaar doorgaans in een andere Duitse stall gehouden.
Maar zij zijn ook reeds enkele malen in
Nederlandgeorganiseerd. De belangstelling
voor deze congressen is steeds zeer aanzienlijk.

De toestanden zijn na de Tweede Wereldoorlog wel veranderd, maar nog vaak hebben de in Duitsland wonende vreemdelingen met bepaalde moeilijkheden te

kampen. De belangen der Nederlanders
worden dan trouw door de Bond behartigd
en dat draagt er natuurlijk toe bij de aanhankelijkheid van de Nederlanders in Duitsland aan het vaderland te handhaven. Wie,
als wij,
de activiteit van de Bond in de
loop der jaren heeft kunnen volgen,
kan slechts bewondering hiervoor hebben.
Zij alien stellen met voldoening vast, dat
de Nederlandse Bond in Duitsland zijn
menselijke plichten tegenover de landgenoten in Duitsland heeft vervuld.
K.A. MAYER

De Nederlandse Bond in Duitsland
is de overkoepelende politiek
engodsdienstig neutrale organisatie van Nederlandse verenigingen in Duitsland.
Bondsverenigingen bestaan in :
Aken, Anrath, Berlijn, Bochum,
Bonn, Bonn-Bad Godesberg,
Bottrop, BrOggen, Dortmund,
Dusseldorf, Duren, DuisburgHamborn, Duisburg-Ruhrort,
Emden, Essen, Frankfurt am
Main, Gelsenkirchen, Gladbeck, Grefrath, Grevenbroich,
Grossb011esheim, Hagen, Hamburg, Herne, Kaldenkirchen,
Kalkar, Kempen, Keulen, Leverkusen, Lobberich, Mönchengladbach, Wilhelm-Ruhr,
Munster, Munchen, Neurenberg, Oberhausen, Oberhausen-Sterkrade,
OberhausenOsterfeld, Oedt-MOlhausen,
Papenburg, Pulheim, Ratingen,
Schôninghsdorf, Solingen, St.
Tänis, Uedem, Velbert, Wielen,
Xanten.
Nederlanders die lid willen
worden van een bondsvereniging of in hun woonplaats een
Nederlandse vereniging willen
oprichten, wenden zich voor
naderegegevens tot het
bondssecretariaat : 433 M01heim-Ruhr, Sabinenweg 51.

UIT DE VIER WINDSTREKEN

NEDERLANDS, KEUZEVAK IN FRANKRIJK
In Frankrijk is per 14 september 1970 een
wet van kracht waarbij voortaan het Nederlands ma g worden gekozen als eerste
vreemde taal in het secundair onderwijs,
en waarbij de examens voor het baccalaureaat, voor wat de vreemde talen betreft,
in het Nederlands zullen kunnen worden afgenomen.
Doorslaggevend voor deze beslissing was
het feit dat het Nederlands een der officiele talen is van de Europese Ekonomische
Gemeenschap.
Niet alleen kan dit eengelukkige aansluiting
betekenen op de nog bestaande vormen
van Nederlands dialekt met name in Noordk maar in een ruimere kontekst
Frankrij,
wordt hierdoor vooral de mogelijkheid geschapen van meer degelijke en rechtstreekse communicatie en informatie uit en over
de Nederlanden. Het felt dat het Nederlands toegankelijk wordt voor een aantal
invloedrijke personen krijgt in dit verband
een bijzondere betekenis.
Hiernavolgend de desbetreffende tekst uit
de „Journal Officiel de Ia Republique Francaise" van 29 september 1970.
Le ministre de ('education nationale,
Vu le decret n° 62-1173 du 29 septembre
1962 modifie relatif au baccalaureat de l'enseignement du second de re ;
Vu l'arrete du 5 decembre 1969 relatif aux
epreuves du baccalaureat de l'enseignement
du second de re ;
Vu l'avis de la sectionpermanente du consell superieur de ('education nationale,
Arrete :
Art. ler : Les alineas 1 et 4 de ('article 3
de ('arrete du 5 decembre 1969 relatif aux
epreuves du baccalaureat de l'enseignement
du second de re sont abroges et rem laces
ar les dispositions suivantes :
p
Premier alinêa (nouveau).
Les candidats ont a choisir, tantpour les
epreuves ecrites que pour les 6preuves orales, entre les langues vivantes enumerees
ci-aprês : allemand, anglais, arabe dialectal
maghrebin, arabe littera!, espagnol, hebreu
moderne, italien, nèerlandais, portugais,
russe. L'arabe dialectal nepourra plus etre
choisi apartir de la session de 1971 sauf,
et a cette seule session,par les candidats
inscrits au baccalaureat en 1970 ou avant.
Quatriême alinea (nouveau).
Un arrète du ministre de ('education nationale determine les universites oilpeuvent
titre subies les epreuves d'arabe, d'hèbreu

moderne, de neerlandais, deportugais et
de russe.
Art. 2 — Le directeur delegue aux enseignements elementaire et secondaire et le
directeur chargé des Otablissements d'enseignement ólementaire et secondaire sont
charges de ('execution du present arrete,
q
ui sera publió au Journal officiel de Ia
Republique francaise et qui prendra effet
apartir de Ia session 1971 du baccalaureat de l'enseignement du second de re.
Fait a Paris, le 14 septembre 1970.
BELGISCHE KUNST TE KEULEN
De Belgische cultuurattache, de heer A. de
Buck, organiseerde in het Belgisch Huis te
Keulen, een tentoonstelling, gewijd aan
'Belgische Kunst van 1960-1970', waar werken van 27 jonge schilders en beeldhouwers te zien waren.
Dat de belangstelling voor de Belgische
kunst in West-Duitsland aanzienlijk is toegenomen wordt wel bewezen door het felt
dat alleen al in 1970, 45 tentoonstellingen
van werken van Belgische kunstenaars konden wordengehouden.
NEDERLANDSE LITERATUUR IN
DUITSLAND.
In „De Telegraaf" (Amsterdam) van 18 novemberpubliceert Michiel Schmidt een uitvoerig relaas over de buitengewone prestaties van de in het voormalig N.I. geboren
Duitser Jurgen Hillner op het gebied van
de vertaling van het Nederlandse boek in
het Duits, voor hem, die in 1937 op Sumatra werdgeboren en daar de HBS heeft
bezocht en ergo met het Nederlands geen
al tegrote moeite had, niet zo moeilijk. Wij
signaleerden hem reeds in het Oktobernummer van„Neerlandia”, jaargang 1968,
blz. 332 onder de titel : „Het brengen van
de Nederlandse letteren in de Duitse taalwereld door voortreffelijke vertalingen".
Cijfers lie en (hier) niet. In 1967 verschenen in Duitsland minder dan tien Nederlandse vertalingen per jaar, in 1969 waren
het 113 titels, een vertienvoudiging dus.
Nederland is nu ook eenproducent van zeer
belangrijke literatuur voor de Duitsers geworden.
Behalve in verband met zijn vertaalwoede
heeft Hillner ookgrote betekenis voor onze
cultuur omdat hi' zeer intensieve pogingen
deed en doet om het Nederlandse boek in
Duitsland te lanceren. Hi' is daarmee nu
zover, dat de Duitse uitgevers de opbouw
van Nederlandse auteurs op lane termijn

voor een zeer kwaliteitsbewust lezerspubliek
aanpakken. Op de list van buitenlandse
vertaalde boeken staat Nederland nu hum,
g
mer vier, dus hoer
dan Spanje
Italie,
Polen en Rusland.
NEDERLAND-DUITSLAND
In het even over de Oostgrens gelegen Anho vond een tweedaagse conferentie plaats
tussen minister Klompe van CRM in den
Haag en haar Duitse ambtsgenote mevr. K.
Strobel. Besloten werd tot betere voorlichtin g van de grensbevolking over culturele
mogelijkheden, inventarisatie van de bestaande instellingen van sociale, culturele
aard en vangezondheidswezen en verbetering Bier instituten. Men wil streven naar
de opbouw van een groep personen die
zich als deskundigen voortdurend zullen bezighouden met vraagstukken met betrekking tot de grenscontacten.
RADIOCURSUS NEDERLANDS IN
DUITSLAND.
,
De radiocursus Nederlands
die door de
Westdeutsche Rundfunk werd uitgezonden,
is met in an van 17 oktober overgenomen
door Radio Bremen. De uitzending vindt
plaats elke zaterdagavond van 18.45 tot
19.30 u. De belangstelling voor deze cursus
is bijzonder groot. Niet minder dan 11.000
Ieerboekjes, bestemd voor deze cursus,
werden verspreid.

INDONESIE
Mr. J. R. Voute, die al enkele malen Indonesia bezocht,gaf in 'De Telegraaf' nog
eens duidelijk te kennen, dat Indonesia
rijs stelt op de Nederlandse cultuur,
p
leeszalen, bibliotheken, tijdschriften, technische en wetenschappelijke werken, leermiddelen en films. Hier lit, zij het op bescheiden schaal, zeker een taak voor het
Algemeen Nederlands Verbond.
Begin oktober installeerde minister Luns een
culturele adviescommissie Nederland-Indonesie, die de Nederlandse regering zal adviseren over de culturele betrekkingen met
Indonesia. Deze commissie is een uitvloeisel van de in 1968gesloten culturele overeenkomst. De installatie van de advies-commissie werd bijgewoond door de Indonesische ambassadeur,generaal Taswin A. Natadiningrat.
Het 11 novembernummer van 'Uitleg', weekblad van het Departement van Onderwijs
en Wetens-chappen in Den Haag, wijdt een
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uitvoerige beschouwing aan de plaats en
de betekenis van de Nederlandse taal in
indonesiê. Schrijver van die beschouwing
is drs. J. W. de Vries, lector Nederlands
aan de Universitas Indonesia te Djakarta.
Hi'j schat het aantal Indonesiers van de
ouderegeneraties, die voortgezet Nederlands onderwijs hebben genoten en die de
Nederlandse taal nog altijd de taal vinden
waarin zij zich het volledigst kunnen uitdrukken, op 150.000, niet veel op de tientallen miljoenen Indonesiers maar toch een
hoopvol getal.
In velegezinnen is het Nederlands de voertaalgebleven. Zelfs onder de vroegere bedienden van de oude stem el zijn er heel
wat die Nederlands kunnen spreken en het
in elkgeval goed verstaan.
Er zijn Nederlandstalige kerkdiensten, bezocht door meer Indonesiers dan Westerlingen. Het Indonesisch is doorspekt met
Nederlandse woorden. Ook de woordopbouw en zinsbouw van het Indonesisch hebben de invloed van het Nederlands ondergaan.
De oude wetboeken zijn nog altijd in Nederlandse tekst, zodatpassieve kennis van
het Nederlands voor de studenten noodzakelijk is. De 'on ere generatie, die voor
deze moeilijkheden staat, beschouwt in zijn
hart het Nederlands als een relict' het
koloniale verleden.
Er zijn ontstellend veel cursussen Nederlands in Indonesid,goede en slechte, gevolgd door jonge juristen, beambten uit het
bedrijfsleven, hoe militairen, vrouwen van
regeringsfunctionarissen. Huismoeders zijn
g
eabonneerd op Nederlandse damesbladen.
Prins Bernhard opende tijdens zijn verblijf
in Indonesia het cultureel centrum het Erasmushuis, waar o.a. cursussen Nederlands
wordengegeven, waar een bibliotheek is
met 4000 boeken en tijdschriften op elk
gebied.
Er worden ook filmavondengegeven en
vele Indonesiers vinden in toenemende mate
de we g erheen.

BOROBOEDOER
Het Haase
ingenieursbureau Nedeco zal
g
een drie jaar gedurende technische studie
maken ter voorbereiding van de restauratie
van de Boroboedoertempel. Op verzoek van
Indonesia heeft Nederland uit de ontwikkelingssgelden 540.000 gulden uitgetrokken
voor de bekostiging van deze studie.
Zoals bekend treedt de Unesco coOrdinerend op in een Internationale actie om de
uiteindelijke restauratie mogelijk te maken.
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bi j de
Nederlandse
Credietbank

Hoofdkantoor : Herengracht 458,
Amsterdam tel. 232960,
85 vestigingen in Nederland
(en jaarlijks komen daar vijf tot zes kantoren bij).
Gelieerd met The Chase Manhattan Bank
in New York.

* Noot voor Meneer van Dale
Zijn we met het woord "banken" als werkwoord misschien nog net
op tijd voor de uitgave 1971 van uw Groot Woordenboek der Nederlandse Taal ? Waar hoe !anger hoe meer mensen in Nederland
bankrekeningen openen, kunnen we ons voorstellen dat op een
gegeven moment wordt gevraagd: "Waar bankt u ?" Als dat bij de
Nederlandse Credietbank is, beschikt u in elk geval over een beste
bankrelatie.

Nederlandse Credietbank
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OP DE LEESTAFEL

LUC VERBEKE :
VLAANDEREN IN FRANKRIJK.
LUC VERBEKË :

Standaard
Uitgeverij, Antwerpen / Utrecht,
VLAANDEREN IN FRANKRIJK.
1970, 248 blz., prijs 120 BF.
Standaard

Uitgeverij, Antwerpen / Utrecht,

Luc
Verbeke
is wel,
algemeen
sekre1970,
248 blz.,
prijsals
120
BF.
taris van het Comit6 voor de Frans-Vlaamse
Kultuurdagen
goed sekregeLuc Verbeke tois Ware
wel, em
als zeer
algemeen
plaatst
Vlaamse
taris om
van het
het thema
Comité„Taalstrijd
voor de en
Frans-Vlaamse
Kultuurdagen
te Waregem
zeer goedzo-geBeweging
in Fransof Zuid-Vlaanderen"
om het thema
„Taalstrijd
alsplaatst
de ondertitel
van zijn
boek en
hetVlaamse
aanBeweging
in Frans- of Zuid-Vlaanderen"
t to behandelen.
Hi heeft er zichzokondig,
als de niet
ondertitel
boek het
evenwel
zomaarvan
van zijn
afgemaakt.
Het aanis
kondigt, te analyse
behandelen.
heeft overer zich
eengrondige
en eenHijboeiend
evenwel niet zomaar
vanbijwijlen
afgemaakt.
Het is
zichtgeworden
van een
ontroeeen grondige analyse en een boeiend overrende,
soms vertwijfelde en nog steeds verzicht geworden van een bijwijlen ontroebeten stria. lnleiding (Het land en zijn berende, soms vertwijfelde en nog steeds verwoners) en slotbeschouwing (De uitweg)
beten strijd. Inleiding (Het land en zijn bezijn
van Andre Demedts. Het boek bevat
woners) en slotbeschouwing (De uitweg)
jd voor de
moedertaal"
twee
:„
De stria
zijn delen
van André
Demedts.
Het
boek bevat
entwee
Betrekkingen
„
delen : „Detussen
strijd Zuid-Vlaanderen
voor de moedertaal"
enen
Noorden Zuid-Nederland".
Achtereen„Betrekkingen
tussen Zuid-Vlaanderen
volens
worden
behandeld : deAchtereeneerste
g
en
Noorden Zuid-Nederland".
volgensvanworden
: de eerste
uitingen
de strijdbehandeld
voor de moedertaal,
uitingen
van de
strijd voor
een
historisch
overzicht
van de
de moedertaal,
officiele
een van
historisch
overzicht tovan
de officiële
positie
het Nederlands
beginnen
met
het Nederlands
beginnen
met
depositie
Fransevan
omwenteling,
het te
ontstaan
van
Franse Beweging
omwenteling,
het ontstaan van
dede
Vlaamse
in Zuid-Vlaanderen
in Zuid-Vlaanderen
endedeVlaamse
verdere Beweging
ontwikkeling
ervan na de
en de verdere ontwikkeling ervan na de
Eerste
Wereldoorlog. Het tweede deel beEerste Wereldoorlog. Het tweede deel behandelt de belangstelling ten onzent voor
handelt de belangstelling ten onzent voor
Frans-Vlaanderen vanaf de aanhechting tot
Frans-Vlaanderen vanaf de aanhechting tot
heden,
uitvoerig
heden,enentenslotte
tenslottewordt
wordtmeer
meer
uitvoerig
bericht
Fransbericht over
overdedewerking
werkingvan
vande de
FransVlaamse
em. HetHet
Vlaamse Kultuurdagen
Kultuurdagen toteWare
Waregem.
boekgetuigt
zijnzijn
geheel
boek getuigtin in
geheelvan
vanliefde
liefdeenen
wetenschappelijke
wetenschappelijke ernst.
ernst. Als
Alszodanig
zodanigkan
kan
hethetalleen
aanbeveling
alleenmaar
maarzeergrote
zeer grote
aanbevelingververdienen.
dienen.
J.d.G.
J.d.G.

NOUS, LES FLAMANDS DE FRANCE.

NOUS, LES F L A M A N D S DE FRANCE.

Imprimerie Landais, Dunkerque

Imprimerie Landais, Dunkerque

Op kosten van het Comite voor FransOp kosten van het Comité voor FransVlaanderen
Vlaanderen werd
werd onder
onder de
detitel
titel„Nous,
„Nous,lesles
Flamands
Flamands de
de France"
France" op
op3.000
3.000 ex.
ex.een
een
brochure
opgesteld
volgens
brochureverspreid.
verspreid.ZijZijis is
opgesteld
volgens
dederegels
kunst,
direkte
bewoorregelsvan
vandede
kunst,in in
direkte
bewoordin
en in korte
hoofdstukken,
dingen,
in korte
hoofdstukken,met
metspresprekende
kendetitels
titels•;; wij
wijciteren
citeren: :„Nous,
„Nous,les
lesFlaFlamands de
deFrance",
France", Quest
„Ou'estcece
que
Flamands
que
le Ie
Flamand?",
?",„Voyager
,,Voyagerenenparlant
parlantle Ie
Flamand",
mand
Flamand",
,,A partir
du Flamand
apprend
l'Anglais
„Apartir
du Flamand
on on
apprend
l'Anglais
I'Allemand", „le
„leBilinguisme
Bilinguisme est
est une
une
etetl'Allemand",
granderichesse",
richesse",
„l'importance
économique
grande
„l'importance
economique

du Nóerlandais", enz. Het redaktiecomite
is uitsluitend samengesteld uit Frans-Viamin en. De brochure is een pleidooi voor
du Néerlandais", enz. Het redaktieoomité
depraktische voordelen die voortvloeien
is uitsluitend samengesteld uit Frans-Vlauitmingen.
de kennis
van het Nederlands
door
De brochure
is een pleidooi
voor
Frans-Vlamingen.
bemoedigend
en zeker
de praktische Eon
voordelen
die voortvloeien
lofwaardig
initiatief.
uit de kennis
van het Nederlands door
Frans-Vlamingen. Een bemoedigend enJ.d.G.
zeker
lofwaardig

initiatief.

INDONESIA

J.d.G.

INDONESIA ambassade Nederland
Indonesische
Indonesische
ambassade
Nederland
Het
maart/aprilnummer
1970
wijdde ruime
aandacht aan het bezoek van Z.K.H. Prins
Het maart/aprilnummer
Bernhard
aan Indonesia. 1970 wijdde ruime
aandacht
aan
het dit
bezoek
Z.K.H. en
Prins
Het
verslag
over
voor van
Indonesia
Bernhard belangrijke
aan Indonesië.
Nederland
bezoek bevat reacties
Hettalrijke
verslagdagbladen,
over dit voor
Indonesiëdeen
van
die unaniem
Nederland belangrijke bezoek bevat reacties
grote
betekenis ervan voor de goede bevan talrijke dagbladen, die unaniem de
trekkingen tussen beide landen ondergrote betekenis ervan voor de goede bestrepen. Ook de reacties in de Nederlandse
trekkingen tussen beide
landen onderpers
warden
gepubliceerd.
strepen.
Ook
de reacties in de Nederlandse
Op
bladzijde
een portret van de bekende
pers
werden53 gepubliceerd.
dr.Op
Mohamad
als adviseur
toebladzijde Hatta,
53 eendie
portret
van de is
bekende
gewezen
aan deHatta,
Commissie
Vier, waardr. Mohamad
die alsvan
adviseur
is toeaan
de bestrijding
van de corruptie
gewezen
aan de Commissie
van Vier,ward
waartoevertrouwd.
aan de bestrijding van de corruptie werd
toevertrouwd.

Het septembernunnmer was gericht op het
bezoek
vanpresident Soeharto
aan NederHet septembernummer
was gericht
op het
land.
bezoek van president Soeharto aan NederHet
blad bevat een uitstekend woord ter
land.
Het blad
een uitstekend
woord ter
inleiding,
vanbevat
de Indonesische
ambassadeur
vanZ.E.
de Taswin
Indonesische
ambassadeur
ininleiding,
Den Haag
A. Natadiningrat,
in inDen
Z.E.
Taswin
A. Natadiningrat,
die
het Haag
bezoek
een
mogelijkheid
ziet tot
die in het van
bezoek
een mogelijkheid
ziet tot
versterking
de bestaande
betrekkingen
versterking
van de
tussen
Indonesia
en bestaande
Nederlandbetrekkingen
: daarop
tussen
Indonesia artikel
en Nederland
daarop
volgt
een soortgelijk
van onze :ambasvolgt een
soortgelijkmr.
artikel
van onze ambassadeur
in Djakarta,
H. Scheltema.
Versadeur een
in Djakarta,
mr.biografie
H. Scheltema.
Vervolgens
uitgebreide
van presivolgens een uitgebreide biografie van president
Soeharto, korte artikels over de Re udent Soeharto, korte artikels over de Republiek Indonesie,geograffsch gezien, over
bliek Indonesië, geografisch gezien, over
de ontwikkelingsgang van de relaties tussen
de ontwikkelingsgang van de relaties tussen
Indonesia en Nederland, o.a. ook de ontIndonesia en Nederland, o.a. ook de ontwikkelingshulp
van Nederlandse zijde, een
wikkelingshulp van Nederlandse zijde, een
ininhet
hetEngels
Engelsgeschreven
geschrevenbijdrage
bijdrageover
overdede
ratificatie
van
de
culturele
overeenkomst
ratificatie van de culturele overeenkomst
tussen
tussenIndonesia
Indonesië en
enNederland
Nederland en
eneen
eenuituitvoerige
voerigebeschouwing
beschouwingover
overIndonesia's
Indonesië's „vijf„vijfjarenplan
jarenplanRepelita".
Repelita".

mentatie over het Nederlandse museumwezen, een verslag over de bijeenkomst van
de Gemengde Duits-Nederlandse Commismentatie over het Nederlandse museumwesie in Berlin over jeugduitwisseling, culzen, een verslag over de bijeenkomst van
turele
manifestaties
in beide landen,grensde Gemengde
Duits-Nederlandse
Commiscontacten,
onderwijs
de Nederlandse
sie in Berlijn over van
jeugduitwisseling,
cultaal
in de
Bondsrepubliek,
uitwisseling
van
turele
manifestaties
in beide
landen, grensleerkrachten
aan scholen
hogescholen.
contacten, onderwijs
vanende
Nederlandse
Voorts
bijdrage over de
in 1965 to
taal in een
de Bondsrepubliek,
uitwisseling
van
leerkrachten
aan leerstoel
scholen voor
en Nederlandhogescholen.
Keulen
opgerichte
Voorts
een die
bijdrage
over de over
in 1965
se
filologie,
reeds beschikt
eente
Keulen opgerichte
leerstoel
voor Nederlandbibliotheek
van 15.000
boeken.
filologie,
reeds
beschikt van
overalle
een
Insenr 52
vinden die
we een
opsomming
bibliotheek van 15.000
boeken.
kultuurmanifestaties
in 1970,
o.a. in Bonn,
In nr 52 vindenBremen,
we een Bentheim,
opsomming
van alle
Bremershaven,
Viersen,
kuituurmanifestaties in 1970, o.a. in Bonn,
Wesel
en Solingen, alien ale en in de
Bremershaven, Bremen, Bentheim, Viersen,
grensgebieden. Nr 53 bevat een Iijst van
Wesel en Solingen, allen gelegen in de
taaldeskundigen uit Nijmegen, Mook, Well
grensgebieden. Nr 53 bevat een lijst van
entaaldeskundigen
Venlo, die zich uit
bereid
hebben verklaard
Nijmegen, Mook, Well
aan
scholen
Duitsland
en Venlo,
dieinzich
bereid lessen-Nederhebben verklaard
lands
aan tegeven.
scholen in Duitsland
lessen-NederVoorts
een
mededeling dat i'n Krefeld in
lands te
geven.
de stadsbibliotheek alle uit het Nederlands
Voorts een mededeling dat in Krefeld in
vertaalde
werken der „schone letteren" zijn
de stadsbibliotheek alle uit het Nederlands
bijeengebracht,
niet
minder
danletteren"
300 titels.
vertaalde werken
der
„schone
zijn
Inbijeengebracht,
de stadsbibliotheek
van Bocholt
zijn Neniet minder
dan 300
titels.
derlandsegeschriften
In de stadsbibliotheekin het
van Nederlands
Bocholt zijn bijNeeengebracht.
Daze kunnen
daar
worden gederlandse geschriften
in het
Nederlands
bijraadpleegd.
eengebracht. Deze kunnen daar worden geInraadpleegd.
nr 56 is een opsomming gegeven van in
de
in Duitsland
de NederIn naaste
nr 56 istijd
een
opsommingdoor
gegeven
van in
landse
ambassade
to organiseren
de naaste
tijd in Duitsland
door „Ontmoede Nedertin
en met
Nederland"
: in Dinklage
van
landse
ambassade
te organiseren
„Ontmoetingen
met Nederland"
: in Dinklage
van
juni
tot september
(tentoonstellingen,
voorjuni tot september
(tentoonstellingen,
drachten,
concerten over
en weer, voortsvoorin
drachten,
concerten
en weer,
voorts in
Passau
aandeel
van over
Nederland
in daargePassau Europese
aandeel van
Nederland
in daar gehouden
Weken
(ballet, concerten,
houden Europese voordrachten),
Weken (ballet, concerten,
tentoonstellingen,
in Benttentoonstellingen,
voordrachten), Kultuurin Bentheim,
waar de Duits-Nederlandse
heim, werden
waar de
Duits-Nederlandse
Kultuurdagen
gehouden
(concerten, toneeldagen werden gehouden (concerten, toneelopvoeringen,
tentoonstellingen, voordrachopvoeringen, tentoonstellingen, voordrachten en ontmoetingen tussen Duitse en Neten en ontmoetingen tussen Duitse en Nederlandse jongeren.
derlandse jongeren.
Dezelfde of soortgelijke manifestaties in
DezelfdeEmmerich
of soortgelijke
manifestaties
Lubeck,
en Cuxhaven.
Nog eenin
Lubeck, Emmerich en Cuxhaven. Nog een
mededeling
over Nederlands-Belgische Filmmededeling over Nederlands-Belgische Filmdagen in Munster van 29 juni tot 1 juli, een
dagen in Munster van 29 juni tot 1 juli, een
dokumentatie van Nederlandse en in dit jaar
dokumentatie van Nederlandse en in dit jaar
voor
de eerste maal ook van Belgische hevoor de eerste maal ook van Belgische hedendaagse
dendaagse films.
films.
ONS
O N SERFDEEL
ERFDEEL

NIEDERLANDISCHE
NIEDERLANDISCHENOTIZEN
NOTIZEN

dertiende
dertiendejaargang
jaargang

Informatieblad
Informatieblad van
van de
deNederlandse
NederlandseAmbasAmbassade
Bonn.
sadetote
Bonn.

De
algemeenDedertiende
dertiendejaargang
jaargangvan
vanhet
het
algemeennederlands
nederlands kultureel
kultureel tijdschrift
tijdschrift ONS
ONSERFERFDEEL
DEEL bevat
bevat verschillende
verschillende stukken
stukken van
van blijblijUit
vend belang.
belang. Zo
Zozal
zalmen
menzich
zichhet
hetseptemseptemUitde
deininditditjaar
jaarverschenen
verschenennummers
nummersbrenbren- vend
gen
bernummer met
met het
het artikel
artikel Vlaanderen-NeVlaanderen-Negenwij
wijnaar
naarvoren
voren: een
: eenuitstekende
uitstekendedocudocu- bernummer
191
191

derlandse kulturele integratie - Benelux Europa van prof. Brugmans blijven herinneren,
deskulturele
te meer omdat
er in- de
Vlaamse
derlandse
integratie
Benelux
pers en
een repliek
van herinManu
Europa
vanlater
prof.in Brugmans
blijven
Ruys des
ib nummer
vrij vinnige
reaktie
teen
neren,
te meer 2omdat
er in de
Vlaamse
kwam.
gedichten
pers
en Naast
later de
in vertalingen
een repliekvanvan
Manu
van H.C.
ten Berge,
Achterberg
Ruys
in nummer
2 vrij Speliers,
vinnige reaktie
tegen
kwam.
Naast de
van gedichten
en Hamelink
zijn vertalingen
voor literatuurminnaars
invan
H.C. tendeBerge,
Speliers,
Achterberg
De ontwikkeling
van
zonderheid
bijdrage
en
voor literatuurminnaars
indeHamelink
modernezijn
Nederlandse
kritiek van Paul
zonderheid
de bijdrage
ontwikkeling
van
Internationale
de Wispelaere
en deDe
reeks
de
moderneinNederlandse
kritiekletteren
van Paul
van
Impulsen
de Nederlandse
de
Wispelaere
en de erg
reeks
Internationale
Eugene
van Itterbeek
belangwekkend.
Impulsen
in de
Nederlandse
letteren
van
Wie belang
stelt
in de recente
politieke
Eugène van Itterbeek erg belangwekkend.
geschiedenis van Belie kan de artikels
Wie belang stelt in de recente politieke
Herman Vos en de Vlaamse Beweging en
geschiedenis van België kan de artikels
Hendrik de Man en het nationaliteitenvraagHerman Vos en de Vlaamse Beweging en
M. en
Claeys
- Van Haegendoren
stuk van
Hendrik
deDr.
Man
het nationaliteitenvraagniet van
ongelezen
evenmin
als de opgestuk
Dr. M. laten,
Claeys
- Van Haegendoren
merkte
bespreking
Dr. A.W.
niet
ongelezen
laten, die
evenmin
als Willemsen
de opgewijdde bespreking
aan de studie
jaar
Vlaamse
Bewemerkte
die25Dr.
A.W.
Willemsen
g
in van
wijdde
aan H.
deElias.
studie 25 jaar Vlaamse BeweDe van
Kulturele
Kroniek brengt zowat een
ging
H. Elias.
syntese
van wat
de kultuurpagina's
de
De
Kulturele
Kroniek
brengt zowat van
een
krantenvan
uit wat
ons de
taalgebied
in de loop
syntese
kuituurpagina's
van van
de
52 wekengevuld
heeft, terwijl
rubriek
kranten
uit ons taalgebied
in de de
loop
van
Nederlandse
taalen kultuurpolitiek
een
52
weken gevuld
heeft,
terwijl de rubriek
spiegel is van
betrachtingen
en pogingen
Nederlandse
taalen kultuurpolitiek
een
om de is
kultuur
van het yolk der
Lanspiegel
van betrachtingen
en Lage
pogingen
om
deinkuituur
van uit
het to
volk
der Lage Landen
de wereld
dragen.
den
in de
wereld van
uit deze
te dragen.
Bij het
herlezen
recensie bedenk
Bij
het herlezen
recensie
bedenk
ik hoeveel
ik totvan
mijndeze
terechte
ergernis
niet
ikheb
hoeveel
ik tot
mijnde
terechte
ergernis niet
vermeld
: o.a.
zeer verzorgde
layheb
: o.a. foto's
de zeer
verzorgde layout,vermeld
de ontelbare
en reprodukties
van
out,
devan
ontelbare
foto's en
reproduktiesinzonvan
werk
hedendaagse
kunstenaars,
werk
van deprachtige
hedendaagsegeillustreerde
kunstenaars, stukken
inzonderheid
derheid
de prachtige
geïllustreerde
stukken
over Slabbinck,
Raveel,
Brueghel,
Frits
over Slabbinck, Raveel, Brueghel, Frits
van den Berghe ?
van den Berghe ?
Echt een tijdschrift om to lezen en om in te
Echt
een
kijken
I tijdschrift om te lezen en om in te
kijken !
J.d.D.
J.d.D.

EUGEEN DE BOCK

EUGEEN DE

BOCK:

ONDERGANG EN HERSTEL OF HET

ONDERGANG EN HERSTEL OF HET
ONTSTAAN VAN DE VLAAMSE BEWEGING
ONTSTAAN V A N DE V L A A M S E BEWEGING

Uitg. „De Sikkel", Antwerpen (1970) - 15 x

Uitg. „ D e S i k k e l " , Antwerpen (1970) - 15 x
21cm
cm- -292
292blz.
blz.- -360
360FF
21

Toenikik als
als twintigjarige
Toen
twintigjarige de
de geschiedenis
geschiedenis
vande
deVlaamse
Vlaamsebeweging
bewegingwilde
wildeleren
lerenkenkenvan
nen,was
wasikik op
op „Schets
nen,
„Schets eener
eener GeschieGeschiedenisder
der Vlaamsche
VlaamscheBBeweging"
vanprof.
prof.
denis
e w e g i n g " van
aangewezen.BijBijhet
hetlezen
lezenvan
van
Frederic qaangewezen.
P.P.Fredericq
hetpas
verschenenwerk
werkvan
vanEug.
Eug.de
deBock,
Bock,
het
pas verschenen
dat hijzelf
hijzelf noemt
noemt „deze
„deze uitgebreide
uitgebreide heruitheruitdat
vanzijn
zijn „Verkenningen
„Verkenningenin indedeeereerggave"
a v e " van
ste
de negentiende
negentiende eeuw"
ste helft
heift van
van de
eeuw" komt
komt
men
menzowat
zowatininde
desfeer
sfeervan
vande
deeerste
eerste twee
twee
delen
delenvan
vanFredericqs
Fredericqswerk.
werk.Het
Hetmoet
moetechter
echter
192
192

gezegd zijn dat bij de Bock het feitenmateriaal veel uitgebreider en de klimaattekening precieser en objectiever is.
gezegd zijn dat bij de Bock het feitenHet boek
vanuitgebreider
de Bock valt
delen
materiaal
veel
en in
dedrie
klimaatuiteen. Het
eersteen
stuk
schetst degeschietekening
precieser
objectiever
is.
denis
vanvan
de zuidelijke
Nederlanden
van
Het
boek
de Bock valt
in drie delen
omstreeks
1785 tot
„enigszins
arbiuiteen.
Het eerste
stuk1850,
schetst
de geschietrairegrens
echter samenvalt
metvan
een
denis
van dedie
zuidelijke
Nederlanden
omstreeks
1785 tot
1850, van
„enigszins
arbipragmatischer
aanpak
wat dan
de
traire
grensBeweging
die echter
samenvalt
met Eerst
een
Vlaamse
genoemd
wordt".
pragmatischer
aanpak van dan
watde dan
de
de ere veronachtzaming,
bescheiVlaamse
Beweging
w o r d t "Willem
. Eerst I
denpoging
tot eniggenoemd
herstel onder
deenerge
veronachtzaming,
dan de
bescheide vele
verspreide, soms
bijna
bane,
den huchtere,
poging totdan
enigweer
herstel
Willem I
als onder
een steekvlam
sc
en de vele verspreide, soms bijna bange,
heel even opflakkerende momenten van een
schuchtere, dan weer als een steekvlam
ontwakend bewustzijn.
heel even opflakkerende momenten van een
„Het belangrijkst zijn (waren) de tijdschrifontwakend bewustzijn.
ten."belangrijkst
Met deze zijn
zin eindigt
zijn
„Het
(waren) de
de auteur
tijdschrifomzin
in het
tweede
precies
t eeerste
n . " Metdeel,
deze
eindigt
de stuk
auteur
zijn
De tijdschriften"
to behandelen
in een
„
eerste
deel, om in het
tweede stuk en
precies
derde
de„Schrijvers
en dichters”
de
„De
tijdschriften"
te behandelen
en die
in in
een
besproken
periode aan
't woord kwamen
derde
de „Schrijvers
en dichters"
die in deto
besproken
periode aan 't w o o r d kwamen te
laten defileren.
laten
defileren.
Na het
twee eeuwen durende, steeds er er
wordende
de zuidelijke
Na
het twee verval
eeuwenvan
durende,
steeds Nedererger
landen heeft
de van
periode
die de Bock
in dit
wordende
verval
de zuidelijke
Nederboek laat
beslist
Vlaanderen
landen
heeftherleven
de periode
die dat
de Bock
in dit
niet laat
tot een
stuk folklore
de huidige
boek
herleven
beslist of
dattotVlaanderen
van stuk
Zuid-Vlaanderen
zou
niet
tot een
folklore of tot
devervallen,
huidige
status
status
Zuid-Vlaanderen
zou
vervallen,
maar van
zou heropleven
in zo'n
mate
dat het
maar
zou heropleven
in zo'n mate met
dat rijkshet
geleidelijk
tot evenwaardigheid
geleidelijk
met rijksnederlandtot
zouevenwaardigheid
groeien. Die evolutie
heeft
nederland
groeien.
evolutie
heeft
de auteurzou
„verteld"
enDie
in zijn
literaire
acdecenten
auteurduidelijk
„ v e r t e l dweergegeven.
" en in zijn literaire accenten
Jonge duidelijk
„Vlaamseweergegeven.
Nederlanders" (de uitdrukJonge
„Vlaamse
king werd
vaakNederlanders"
gebruikt in die(de
tijd)uitdrukkunnen
king werd vaak gebruikt in die tijd) kunnen
in dit boek, zonder zich een inspanning to
in dit boek, zonder zich een inspanning te
moeten opleggen, even terugkeren tot de
moeten opleggen, even terugkeren tot de
bron van de Vlaamse Beweging en er
bron van de Vlaamse Beweging en er
— ook nuttig voor het heden ! — uit leren
— ook nuttig voor het heden I —
uit leren
hoe noodlottig steeds opnieuw opduikende
hoe noodlottig steeds opnieuw opduikende
onenigheid is voor de groei van de Zuidonenigheid is voor de groei van de Zuidnederlandsegemeenschap.
gemeenschap.
lezersvan
van
nederlandse
DeDelezers
Neerlandia"
kunnen
Bruitleren
lerenwelke
welkede
de
„ N„
e e r l a n d i a " kunnen
eruit
zinwas
wasvan
vande
de eerste
eerste Vlaamse
zin
Vlaamse Beweging
Beweging
enenwelke
welkevergissingen
vergissingenverhinderd
verhinderd hebben
hebben
dat
et et
les
dat„Les
„LesHollandais
Hollandais
lesBeiges
Bel esensemble
ensemble
font
fontune
unedes
desnations
nationsleslesplus
plusfortes
fortesetetles
les
meilleures
monde entier"
(Spilthoorn,
ilthoorn
me dudumonde
entier"
(Sp,
p.p.116).
116).ZeZekunnen
kunnenerermeteen
meteeninin ontdekken
ontdekken
dat
datdedeVlaamse
Vlaamsebeweging
bewegingniet
nietalleen
alleeneen
een
taal- en kuituurbeweging is (was), doch al
taal- en kultuurbeweging is (was), doch al
bij mannen als Gerrits, Snellaert, Zetterbij mannen als Gerrits, Snellaert, Zetterman, Kats, de Potter, Conscience een soman, Kats, de Potter, Conscience een sociaal-ekonomisch
aspect
vertoonde,
dat
ciaal-ekonomisch aspect vertoonde, dat
pas door Lod. de Raet sterk belicht w e r d .
as door Lod. de Raet sterk belicht werd.
P

GVA - OVERZEE
EEN
KRANT VOOR ONZE EMIGRANTEN
GV
A - OVERZEE
Nationalestraat
46R- 2000
EEN
KRANT V O O
O N Z Antwerpen
E EMIGRANTEN
Sedert 27 augustus
op de person
Nationalestraat
46 - 2000wordt
Antwerpen
van het dagblad „Gazet van Antwerpen",
deze nieuwepublikatie
gedrukt.
Sedert
27 augustus wordt
op de persen
Hoe
is door„Gazet
Vlamingen
van
hetvaak
dagblad
van Ainn thet
w e r buitenpen",
deze
publikatie
gedrukt.
landnieuwe
de wens
uitgesproken
een aangepaste
Hoe
vaak
Vlamingen
in moederland
het buitenkrant
in is
dedoor
eigen
taal uit het
land
de wens
uitgesproken
een aangepaste
to mogen
ontvangen
!
krant
de eigen istaal
het moederland
,
GVAin- Overzee
eenuitweekeditie
gedrukt
te op
mogen
ontvangen I en bestemd voor de
luchtpostpapier
GVA
- Overzeein ishet
een
weekeditie,
gedrukt
Vlamingen
buitenland.
Doze
krant
opwilluchtpostpapier
bestemd uitgeweken
voor de
aan de tijdelijk en
of definitief
Vlamingen
in wekelijks
het buitenland.
Deze krant
landgenoten
een overzicht
geven
wil aan de tijdelijk of definitief uitgeweken
van het leven in onze Vlaamsegewesten,
landgenoten wekelijks een overzicht geven
van de belangrijke gebeurtenissen in het
van het leven in onze Vlaamse gewesten,
vaderland.
van de belangrijke gebeurtenissen in het
Elke week zal een keuze wordengebracht
vaderland.

van het Belgisch nieuws dat de vooraf-

Elke week zal een keuze worden gebracht
gaande
dagen innieuws
Gazet dat
van de
Antwerpen
van
het Belgisch
voorafwerd
vermeld.
Zowel
hetpolitiek
en sociaal
gaande dagen in Gazet van Antwerpen
gebeuren
alsZowel
de belangrijke
feiten
op ekowerd
vermeld.
het politiek
en sociaal
nomisch,
en kultureel
gebeuren
alsfinancieel
de belangrijke
feiten opgebied
ekozullen hunplaats
Maar ook
de
nomisch,
financieel krijgen.
en kultureel
gebied
sportaktiviteiten,
de zgn.Maar
„faits-divers",
zullen
hun plaats krijgen.
ook de
sportaktiviteiten,
desteden
zgn. en„dorpen
f a i t s - d i vkrijgen
ers",
het lokale leven in
het
leven
in steden
dorpen krijgen
delokale
nodige
aandacht.
Enenregelmatig
zullen
dedenodige
aandacht.kennis
En regelmatig
zullen
lezers kunnen
maken met
onze
deeigen
lezersvisie
kunnen
kennis
maken
onze
op het
politiek
en met
openbaar
eigen
op land.
het politiek en openbaar
levenvisie
in ons
leven
in ons
land.
Wij zijn
ervan
overtuigd dat dit initiatief

Wij
ervan overtuigd
dat dit zal
initiatief
metzijn
instemming
en met vreugde
worden
met
instemming
en Vlamingen
met vreugde
zal worden
begroet
door de
overzee
op de
begroet
door deinVlamingen
overzee
de
o maar
tevensopelders
eersteplaats
Kong,
eerste
plaats
Kongo,
maar
tevens elders
in Afrika
eninalle
andere
werelddelen.
in Doorheen
Afrika enzijn
alle
andere werelddelen.
berichtgeving
wil GVA-OverDoorheen
zijn berichtgeving
wil GVA-Overzee de band
verstevigen tussen
alle Vlazee
Vlamindeenband
over verstevigen
de grenzentussen
en hetalle
moedermingen over de grenzen en het moederland, en hen van meer nabij het leven laten
land, en hen van méér nabij het leven laten
volgen uit eigen streek, waar ze geboren
volgen uit eigen streek, waar ze geboren
werden en opgroeiden.
werden en opgroeiden.
krijgtdit
dit initiatief
initiatief dan
dan ook
ook een
een mensemenseZoZokrijgt
karakter.ZijZijdie
dieons
onsklein
klein land
land hebben
hebben
lijklijkkarakter.
verlaten
eldersin indedewereld
wereldopopzovele
zovele
verlaten
enen
elders
belangrijke
terreinen
aktief
zijn,vaak
vaakten
ten
belangrijke
terreinen
aktief
zijn,
batevan
vanandere
andere
volkeren
bate
volkeren
uit uit
dedegrote
grote
mensenfamilie,
mensenfamilie,zullen
zullenregelmatig
regelmatig kunnen
kunnen
volgen
welke
de de
grote
kleine lotgevolgen
welke
rote en
en kleine
lotgevallen
enendedeaktivivallenzijn,
zijn,dedeinspanningen
inspanningen
aktiviteiten
teitenvan
vande
de landgenoten
landgenotenin inhet
het eigen
eigen
vaderland,
datdateen
vaderland,
eeneigen
eigenplaats
plaats inneemt
inneemt
eneneen
eenniet
niet onbelangrijke
onbelangrijkerolrolvervult
vervultinin
het
van
wereldvan
van
hetEuropa
Europa
vannunuenenin indedewereld
dede20ste
eeuw."
M.B.
20ste eeuw."
MB.

■••

•

is,

• • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•

•
•
•

•
•

•

•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
„.•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••
••••
•••
• ••
•• • •• • ••••
• ••
•••
•
••
• • • • ••
• • •••
• ••
•

■
•

a

•
•• •• •••• •• •• ••• •• •• •••• ••
•• •• •
•
•• ••
•• ••
• • • • • • • • • •
•

•

•

•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• •
• •
• •
•
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
• •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
••
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • .
• • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • 4 •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • ••
• • •
••

•

• ••
• ••
• ••
• ••
• ••
• •
•• •
•• •
• ••• •
•
••
• • ••
••
II • • •
•
• •
• •
• •
• •
• ••
•
• •
•
•
•• a
•
• • • • • • • • 4 •
• •
•
•
•
• •
•• • •
• •
• • • • • • • J •
•
• • • Er •
•
• • • • • •
•
• • • • • •
•
• • • •

• • •
• • •
• •
• •
• • •
I •. • •
• • •
• ••
• • •
• ••

•

•
•

•

II

•
•

•
•
•

•

••
a•

a

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

• • • • •
•
• • • •
•
• • • • •
•
• • • •
•
• • • • •
•
• • • • ••
• • • • •
•
• • • • •
1
• • • • •
• • • • •
a
• • • • • •
• •
• • •
•

HIER
zit het verschil

tussen een
goed produkt
en goede reklame
voor dat
produkt

het idee dat doet "HAPPEN"
VISUELE KREATIVITEIT
EN GRAFISCHE TECHNIEKEN:
TEKEN- EN FOTOSTUDIO
11

LFL
ii

[IF ( ° ri_ra

TERVUURSELAAN 142 BRUSSEL 4
TEL.: 34.20.37 / 36.17.09

Verantw. uitgever in opdracht van het A.N.V. : Jan De Graeve, Drongenhof 9 - 9000 Gent

