gent
tussen

morgen
welvaart en leefbaarheid

neerlandia
algemeen

openbaar

vervoer

godfried bomans

herwaarderen

camille huysmans

nederlands
tijdschrift

76e JAARGANG

—

1972

—

NUMMER 1

algemeen
nederlands
tijdschrift
neerlandia
verschijnt
zesmaalper jaar

uitgave
algemeen
nederlands
verbond

dr. W.H. van den Berge
algemeen voorzitter

Redactle
M. A. Cageling
Dr. S. W. Couwenberg
Joris de Deurwaerder
P. de Kat Angelino
K. A. Mayer
Andre Monteyne
Johan Soenen
Lode Ureel
Jan Verdonck
Reimond Verschelden
H. A. J. M. Vrijhoef
Herman Welter
Dr. A. W. Willemsen

J.P.M. Meuwese
plv. voorzitter
dr. jur. G.R. Piryns
p
Iv. voorzitter
Raad van advies
dr. I.N.Th. Diepenhorst
drs. H.A. Korthals
dr. J.E. de Quay
dr. L. Roppe
J.H. Scheps
prof. dr. A. Verhulst

Met in an van 1972 wordt volgens het
nieuwe A.N.V.-reglement de contributie centraalgeind, ook voor de leden die aangesloten zijn bij een afdeling. De inning gebeurt voor Nederland door de zorgen van
het A.N.V.-verbondsbureau, Surinamestraat
28, Den Haag en voor Vlaanderen door de
zorgen van het A.N.V.-sekretariaat te Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 28.
Leden die aangesloten zijn bij een afdeling
worden verzocht bij elke betaling deze
afdeling met name te vermelden.

Eindredactie
G.R. Piryns
Redactiesecretariaat
Jan de Graeve
Drongenhof 9
Gent
G. Groothoff
Surinamestraat 28
Den Haag
Lees- en lidgeld
Gewoon : f 12,50
Steun : f 25,—
Jongeren : f 7,—
Losse nummers : f 2.50
Alle betalingen voor Nederland
op postrekening 4460.50
contributies en abonnementen
Al g. Ned. Verbond - Den Haag ;
Administratie voor Nederland :
Surinamestraat 28
Den Haag
Gewoon : 175 Bfr.
Steun : 350 Bfr.
Jongeren : 100 Bfr.
Losse nummers : 35 Bfr.
Alle betalingen voor Vlaanderen
op postrekening 40.18.70 van
Kredietbank - Lozana - Antwerpen, voor
rek. 408-7012041-73 A.N.V. Neerlandia
Administratie voor Vlaanderen :
Jan van Rijswijcklaan 28
Antwerpen
Opmaak : Grafotec, Brussel
Druk : Sanderus, Oudenaarde

IN DIT NUMMER

Blz.

KOMPAS
Neerlandia-koers 1972
Algemene Vergadering A.N.V.
Komt er schot in spellingsvraagstuk (G.G.)
Benelux in de vergrote Europese Gemeenschap (G.G.)

1
2
2
4

Gent morgen — gekneld tussen we lvaart en leefbaarheid P. Wollaert-Van Mossevelde)

5

Bij de dood van Godfried Bomans (Geert Groothoff)

14

Op verkenning i'n Vlaanderen (Jan De Graeve)

15

Openbaar vervoer herwaarderen (Herman Welter)

18

Herinneringen aan Camille Huysmans (K.A. Mayer)

21

SPIEGEL VAN DE NEDERLANDEN
Bezweringen rond een pruttelende kook of L. Ureel)
Metaalconflict in Nederland J. Verdonck)
Timmeren aan de noord-zuidverbinding (P. de Kat Angelino)
Joseph Tillie (Marten Heida)
Kortgenoteerd

25
26
27
28
29

VENSTER OP DE WERELD
„Den Coornhoop Colonie" (M.A. Cageling)
Uit de vier windstreken

32
33

Schrijvende lezers

37

Op de leestafel

40

De cliché's op de frontpagina en op blz. 219 van ons vorig nummer werden, met bereidwillige toestemming van de uit ever, overgenomen uit de fraaie Davidsfondsuitgave „De Vlaamse Opstanding",
eenplatenboek samengesteld en van een merkwaardige inleiding voorzien door Max Lamberty. Warm
aanbevolen.

Verantwoordelijke uit ever in opdracht van het A.N.V.: Jan De Graeve - Drongenhof 9 - 9000 Gent

KOMPAS

Aan alle leden
en lezers
De oproep van het bestuur — gedaan in
een vorig nummer van Neerlandia — om
de contributie vrijwillig te verhogen of een
steunabonnement te nemen, is blijkbaar tot
vele leden en abonnees doorgedrongen.
Onder diegenen, die nog geen gehoor
hebben gegeven aan die oproep, zijn er
ongetwijfeld velen die nog geen beslissing
hebben genomen. Deze herinnering dient
om een duwtje in de goede richting te
geven. De kosten zijn aanzienlijk en de
inkomsten moeten worden versterkt.
Overweeg nog eens goed het belang van
een modern uitgevoerd en actueel Neerlandia en van een werkzaam Algemeen
Nederlands Verbond. En neem een positieve beslissing. Ook een bescheiden extrabijdrage is zeer welkom.
Probeer ook een nieuw lid of abonnee te
werven !
U kunt overschrijven :
voor Nederland op postrekening 4460.50
contributies en abonnementen Algemeen
Nederlands Verbond, Den Haag ;
voor Vlaanderen op postrekening 40.18.70
Kredietbank - Lozana - Antwerpen, voor
rek. 408-7012041-73 A.N.V. Neerlandia.
Onze hartelijke dank aan die leden die
reeds hun steun en medewerking gaven of
dit nog zullen doen.
dr. W.H. van den Berge
algemeen voorzitter ANV
dr. jur. G.R. Piryns
eindredacteur

Neeriandiakoers 1972
De koers van Neerlandia is die van het
Algemeen Nederlands Verbond. Hiermee is
tegelijk zeer veel en zeer weinig gezegd.
Een leesbaar tijdschrift wordt niet gevuld

met bespiegelingen over doelstellingen,
maar met goede informatie over feiten, toestanden en gedachtenstromingen en met
eerlijke en moedige stellingname hiertegenover.
Neerlandia wil beide brengen, op een dubbel vlak :
— de Nederlanden
— de wereld

de uitwisseling van gedachten, kultuurgoed
en informatie tussen alle Nederlandssprekenden. Neerlandia zal daar blijven
voor pleiten.
Maar evenzeer zullen we pleiten voor de
verbetering van de verkeerswegen over de
grenzen heen, een onmisbare voorwaarde
voor een uitgebreider verkeer van mensen
en goederen.

Men mag van Neerlandia geen dogmatische algemeen-Nederlandse teologie verwachten. Er moet ruimte zijn voor schakeringen, open informatie, botsende meningen,
woord en wederwoord, mits het geheel maar
blijft getuigen van onze gemeenschappelijke bekommernis.
Deze bekommernis geldt niet de grootheid
van een abstrakt vaderland, maar het welzijn van de Nederlandse mens en van alle
Nederlandse gewesten in hun eenheid èn
verscheidenheid.
De taak van deze Nederlandse gemeenschap in Europa en de wereld : op een
vanzelfsprekende wijze zichzelf zijn en pretentieloos meedelen wat voor anderen
waardevol kan zijn.

De Nederlanden zijn zelden een rustig gebied geweest. Vandaag zijn de spanningen
en tegenstellingen er groter dan ooit. Neerlandia wil er over berichten en wellicht
een bescheiden bijdrage leveren tot de
onontbeerlijke eendracht door het opruimen
van sommige gemeenplaatsen, misverstanden en vooroordelen.

Alles wat verband houdt met de integratie
van Noord- en Zuid en de uitstraling van
de Nederlanden behoudt vanzelfsprekend
onze aandacht. Maar Neerlandia wil dit zien
in een breder verband.
We willen eraan herinneren dat de Nederlanden niet door één staat worden omvat,
of over twee staten zijn verdeeld, maar
over drie (ook de Nederlanden in Frankrijk
verdienen onze aandacht).
De problemen van de verdeelde Nederlanden kunnen slechts in beperkte mate
worden opgelost door overleg, uitwisseling
en samenwerking. Het afdoende antwoord
op de grote problemen is integratie. Die is
slechts mogelijk door overdracht van een
stuk staatsbevoegdheid zowel aan kleinere
(gewestelijke) als aan grotere eenheden.
Binnen het raam van Benelux en van de
Europese Gemeenschap moet dit mogelijk
zijn en Neerlandia wil daa rvoor ijveren.
Kultuur is meer dan literatuur en kunst.
De leefbaarheid van onze steden, dorpen
en landschappen is belangrijker voor onze
toekomst dan het verschijnen van een
nieuwe dichtbundel.
De bewoonbaarheid van de Nederlanden
zal in de volgende nummers aan bod komen.
De eenheid en vastheid van de Nederlandse spelling, en de verstaanbaarheid van
de Nederlandse taal zijn belangrijk voor

Het afbouwen van de grenzen is geen zaak
van intellectuelen allèèn. De ganse gemeenschap moet er bij betrokken worden. Neerlandia wil helpen zoeken naar wegen en
middelen hiertoe. Gedacht wordt aan grenscontacten, verbroedering van tweeling-gemeenten, jeugduitwisseling, volkshogeschoolwerk, televisie.
Wat bedoelen wij eigenlijk met het eigen
Nederlandse leefpatroon ? Onze belangstelling hie rvoor moet niet alleen op het
verleden, maar vooral op de toekomst gericht zijn. Wij weven vandaag het patroon
van de volgende eeuw.
Bezinning op de menselijke kwaliteit van
de huidige en toekomstige Nederlandse
samenleving behoort tot onze taak.
Talrijke verbindingslijnen kunnen op de
wereldkaart getrokken worden tussen de
Nederlanden (of delen e rv an) en gebieden
als Zuid-Afrika, Indonesië, Zaire, Suriname,
de Antillen.
In vele andere landen hebben groepen
Nederlanders zich tijdelijk of blijvend gevestigd.
De banden waren of zijn van zeer uiteenlopende aard, maar blijven waardevol.
Het past dit in het licht te stellen. We
mogen hierbij onze aandacht niet beperken
tot de tekens van onze aanwezigheid in die
landen, maar moeten vooral een open oog
hebben voor de eigen problemen van die
landen en volkeren.
Zelfs een bescheiden Nederlandse aanwezigheid in verre landen en werelddelen
wordt dan een open venster op de ganse
wereld en de problemen van ontwikkeling,
bevrijding, wereldhandel en internationale
samenwerking, oorlog en vrede die deze
tijd zo diep beroeren.

NEERLANDIA
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Algemene
Vergadering ANV
Het Algemeen Nederlands Verbond houdt
op zaterdag 17 juni a.s. in het Rijnhotel,
Schouwburgplein 1, in Rotterdam de Algemene Vergadering.
Vanaf halftwee tot drie uur heeft de vergadering een huishoudelijk karakter ; de
algemeen voorzitter doet mededelingen over
de toestand en de vooruitzichten van de
vereniging, de secretaris en de penningmeester brengen hun jaarverslagen uit. In
dezelfde vergadering wordt de begroting
vastgesteld.
Van drie tot vijf uur is de vergadering openbaar en houdt Prof. Dr. M. de Vroede, van
de universiteit van Leuven, een inleiding
over het onderwerp : „Vlaamse Beweging
en recente economische ontwikkeling in
België". Na afloop is er gelegenheid voor
een gedachtenwisseling.
Wie gebruik wil maken van een maaltijd
(brood of warm) heeft daarvoor in het
hotel alle gelegenheid. Het Rijnhotel is
gelegen in het centrum van Rotterdam.

Algemeen Nederlands
Verbond in 1972
In de figuurlijke zin is er in de laatste
twee jaren nogal druk getimmerd in en
rond het ANV-huis. De statuten en het huishoudelijk reglement werden gerestaureerd
en aangepast aan een nieuwe stijl. Het
vroegere hoofdbestuur is vervangen door
een kleiner gezelschap, dat zich meer dan
in het verleden op het beleid bezint. De
taken van het dagelijks bestuur beperken
zich thans tot de uitvoering van het beleid
en de behartiging van de dagelijkse zaken.
Het zijn de uitvloeisels van een streven het
ANV slagvaardiger te doen zijn en het de
gelegenheid te geven meer de vinger op
de pols te leggen van het integratiestreven
in Noord en Zuid. En daarop te reageren.
De redactie van „Neerlandia" is daarin
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reeds voorgegaan. Tal van problemen werden aan de orde gesteld met de opzet
informatie te geven en commentaar te leveren, indachtig de opgave een „algemeenNederlands tijdschrift" te zijn en niet slechts
een verenigingsorgaan. Een ontwikkeling
die reeds gaande was op het moment dat
„Neerlandia" in een nieuw jasje werd gestoken.
Het A.N.V.-Vlaanderen heeft op grond van
de nieuwe statutaire bepalingen een strakker en zakelijker organisatievorm gekregen:
naast de plaatselijke afdelingen die in deze
tijd van een lauw verenigingsleven soms
nauwelijks het hoofd boven water konden
houden is een Afdeling Vlaanderen opgericht met een secretariaat in Antwerpen.
Financieel, organisatorisch en administratief
wordt thans gewerkt aan de hand van een
nieuwe formule.
Het nieuwe hoofdbestuur heeft verder, om
de koers uit te zetten van zijn beleid, uit
zijn midden enkele werkgroepen benoemd.
Een werkgroep die zich met het buitenlands cultuurbeleid bezig houdt, onder leiding van mr. J. Fleerackers, een werkgroep
voor het binnenlands cultuurbeleid, waarin
drs. H.J. Brinkman de marsroute aangeeft
en een propagandacommissie met mr. W.
Beernink als eerste man.
En dan daarbij niet te vergeten de werkgroep van jongere leden.
Gewijzigde omstandigheden in het maatschappelijk leven vragen nieuwe, aangepaste middelen. Maar wat men ook onderneemt in het kader van een reorganisatie
en aanpassing in verenigingsverband om
de doelstellingen te propageren en te verwezenlijken, uiteindelijk komt het aan op
de medewerking van allen.

Komt er schot
in spellingsvraagstuk?
Er komt schot in de ingewikkelde kwestie
van de spelling. Een moeilijk vraagstuk
overigens, waarover tal van geleerden en
bewindslieden het hoofd hebben gebogen. De Belgische minister van Nederlandse cultuur, prof. dr. F. van Mechelen
heeft midden maart in Den Haag, op een

werkvergadering van 6 Nederlandse en
Belgische ministers, die verantwoordelijk
zijn voor het cultureel beleid, enkele behartenswaardige opmerkingen gemaakt. Hij
sprak zich sterk uit tegen een voorkeurspelling en was van oordeel, dat er slechts
één spelling mag zijn voor het Nederlands
in België en Nederland. In het kader van
zijn toelichting op het Belgische standpunt
maakte de minister een opmerking waarmee
hij verder reikte dan alleen het vraagstuk
van de spelling : „Wanneer de spelling van
het Nederlands voor beide landen niet dezelfde is dan valt het cultuurgebied uiteen".
Een sterk argument en het doet ons deugd
dat de minister het in zijn toelichting gebruikte. Trouwens, men zou van minister
Van Mechelen moeilijk anders hebben kunnen verwachten. De ministers wensten overigens een duidelijke uitspraak over de
spelling.
Er behoeft niet aan het feit te worden getwijfeld, dat de Nederlandse literatuur zich
over Nederland en het Nederlandssprekende deel van België uitstrekt en derhalve als een eenheid mag worden gezien.
Maar er hebben zich in de geschiedenis
zoveel feiten en ontwikkelingen voorgedaan,
dat anderzijds gesproken kan worden van
een bijzonder ingewikkelde eenheid. Tot
welke misverstanden het een en ander
over en weer heeft geleid, is overbekend.
De oorzaken zijn onbekendheid, gevoeligheden, vertekende beelden van het historisch gebeuren, meer- en minderwaardigheidscomplexen en overtrekken van regionale verschillen. Het zou onverstandig zijn
allen over één kam te scheren. Met recht
kan gezegd worden ; dat de uitzondering
de regel bevestigt. Gelukkig zijn er in
Noord en Zuid duizenden die daar geheel
anders over denken en sedert jaren samenwerken in een geest van respect en verdraagzaamheid op grond van de overtuiging
dat Noord en Zuid één cultuurgebied uitmaken.
Zouden de bestaande tegenstellingen, die
nu eenmaal niet zijn te loochenen, nog
worden aangevuld met een tegenstelling
in de spelling dan raakte men alleen nog
maar verder van huis.
Het wil ons voorkomen, dat het laatste ook
één van de bijkomende overwegingen van
minister Van Mechelen is geweest waarom
hij zijn opmerking maakte.
Verheugd kunnen we temeer zijn, omdat
de minister blijk gaf dat zijn stelling be-
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hoort tot de beleidsbagage van het Belgische kabinet.
Het spellingvraagstuk als zodanig is in de
eerste plaats „voer voor filologen", maar
het is niet minder een zaak die geheel en
al valt binnen het domein van het cultureel
beleid van de overheid. En het laatste betekent een onlosmakelijke verbinding met
de politiek zolang de discussie binnen de
beleidssferen wordt gevoerd. Het overhevelen van het vraagstuk met betrekking
tot de uitwerking van de typische vakproblemen is meer een zaak voor de studeerkamer dan voor de politieke arena. En
ook alleen daar is de „rust" te vinden waarover minister Van Mechelen sprak en die
hij op dit moment beslist noodzakelijk
achtte. Een Academie voor Nederlandse
Taal en Letteren zou een uitkomst zijn en
mede een bindmiddel betekenen om de
eenheid in het Nederlandstalig cultuurgebied
te bewaren en vooral te verstevigen.

G.G.

voor veertien dagen lang — dus van
twaalf nummers — het aantal vreemde
woorden en de verhouding van vreemde
woorden op het aantal regels van de openingsartikelen van de acht kranten.
Merkwaardig resultaat : in de Waarheid
vond men meer vreemde woorden dan in
Handelsblad-NRC ! Het aantal vreemde
woorden per honderd regels bleek voor
Handelsblad-NRC 2,7 procent te bedragen,
voor De Tijd 2,3, voor de Volkskrant 2,9,
voor Trouw 9,2, voor De Waarheid 3,5, Het
Parool 3,9, De Telegraaf 4,2 en het Nieuws
van de Dag 2,2, procent.
Een ander deel van het onderzoek betrof
de lengte van de regels. Men telde het
aantal zinnen per 100 regels en kwam gemiddeld op 21,6. Met 18,9 kwam Handelsblad-NRC uit de bus. De Telegraaf had
19 zinnen per 100 regels ; De Tijd 21,4 ;
Het Parool 23,6 ; Trouw had iets langere
zinnen (20 per honderd regels) en De
Waarheid kwam met de kortste zinnetjes
voor de dag : 23,8 per 100 regels. Verklaring van de leerlingen : Natuurlijk komen de
langste zinnen voor bij die kranten die moeilijke woorden proberen te omschrijven !"

Dure woorden
in de krant

Wedstrijd Schoolkranten

Onder bovengenoemd kopje lazen we in de
Nieuwe Rotterdamse Courant van 4 april:
„Een project verbale expressie stond enige
leerlingen van een tweede klasse van de
scholengemeenschap voor LEAO-LAVO
Abel Jansz. Tasman aan de Da Costastraat
niet zo aan. Weet je wat, zei directeur G.
van der Meulen, jullie gaan gewoon de
krant lezen !

Op initiatief van een werkgroep van jongere
leden organiseert het Algemeen Nederlands
Verbond een schoolkrantenwedstrijd in
Nederland en Vlaanderen. De wedstrijd is
bestemd voor twee groepen van scholieren ; de groep van 12 tot 15 jaar (voortgezet onderwijs), die de opdracht krijgt een
reisverhaal te schrijven naar aanleiding van
indrukken in Vlaanderen, of indrukken in
Nederland. (Een Nederlander schrijft over
Vlaanderen, een Vlaming over Nederland).
Het mag ook een verzonnen verhaal zijn.
De tweede groep, van 16 tot 19 jaar (de
hogere klassen) krijgen drie vragen voorgelegd, waarover zij kunnen schrijven. De
vragen luiden naar keuze: 1) Welke betekennis hecht je aan de grens tussen Nederland en België ?; 2) Welke waarde ken je
toe aan de culturele samenwerking van
Nederland en Vlaanderen ? ; 3) Indachtig
het feit dat in Nederland en Vlaanderen
19 miljoen mensen wonen die Nederlands
spreken, heeft dan die taal naar jouw mening nog een toekomst in een verenigd
Europa ?

En daarbij ontmoetten deze 14- en 15-jarigen
nogal wat vreemde woorden. Het eerste
wat uit het project, dat nu geboren werd,
te voorschijn kwam was een lijst van
vreemde woorden die men netjes in het
woordenboek ging opzoeken. En staan er
in de ene krant soms meer vreemde woorden dan in de andere ? En hoeveel per
honderd regels ?
Het keurig gestencilde rapport van Marianne
van Pul, Marga Ferwerda, Egbert de Groot,
Eddie Róvekamp, Jack van Poppel en Rob
Luypen is thans aan de Amsterdamse dagbladen toegezonden. Men onderzocht hier-

De lengte van de tekst mag tussen de 2
en 5 pagina's kwartoformaat zijn en dient
in de periode tussen 1 april en 1 november
1972 in een schoolkrant te zijn gepubliceerd. Niettemin kunnen scholen die niet
over een schoolkrant beschikken, of leerlingen van die scholen, aan de wedstrijd
deelnemen. In het laatste geval dient de
kopij te worden getypt. De schoolkranten,
of getypte werkstukken dienen uiterlijk 15
november voor Nederland te worden verzonden aan het adres : Verbondsbureau
ANV, Surinamestraat 28, Den Haag en voor
Vlaanderen, Secretariaat Algemeen Nederlands Verbond, Jan van Rijswijcklaan 28 in
Antwerpen. Op de enveloppe vermelden
„Schoolkrantenwedstrijd".
Het werkstuk kan door een of meer auteurs
worden samengesteld, b.v. door een redactie van een schoolkrant. Het is dan ook
noodzakelijk namen en leeftijden te vermelden.
De uitslagen worden in december van dit
jaar bekend gemaakt en de bekroonde
werkstukken in „Neerlandia", rond die tijd,
gepubliceerd. Voor de beide groepen is er
één hoofdprijs : een 3-daagse reis (voor
een of meer personen) naar of Vlaanderen,
of Nederland. De organisatie daarvan wordt
geregeld. Voorts worden talrijke boeken en
abonnementen op Neerlandia als prijzen
uitgeloofd.

ANV- nieuws
Voor de afdeling Den Haag spreekt op
vrijdag 26 mei a.s. in het kader van de
XVIIe Frans- Vlaamse Kultuurdag prof. dr.
P.C. Paardekoper, in de zaal van de Sociale
Academie, Helenastraat 15, Den Haag.
Op 3, 4 en 5 juni wordt een excursie georganiseerd naar Frans-Vlaanderen. Voor
nadere mededelingen kan men zich met de
heer P. Burger, Kempstraat 39, tel. 070637005 in verbinding stellen.
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blijkt bv. duidelijk als men nagaat hoe zwaar
de drielanden thans nog worden gewogen
in de ministerraad van de Europese Gemeenschap wanneer een beslissing moet
worden genomen met gekwalificeerde meerderheid. Straks zal het stemmengewicht van
de Benelux zijn gedaald van 29 % tot
19 % ; de Benelux zal 3 zetels van de 14
bezetten (thans totaal 9). De bevolking van
de Benelux maakt thans nog ongeveer 11
van de Gemeenschap van de Zes uit. Dit
percentage zal dalen tot 8. Wat het bruto
nationaal product betreft, neemt de Benelux nu 12 % voor zijn rekening, straks zal
het 9 % zijn. Ondanks een groeiende afhankelijk van de omringende landen, staat
daar tegenover dat de Beneluxlanden in
een uiterst gunstige positie komen te liggen en meer nog dan voorheen in het
centrum van de Gemeenschap komen te
liggen.

Benelux
in de vergrote
Europese Gemeenschap
De Nederlandse minister van economische
zaken, mr. drs. H.J. Langman, heeft onlangs
op een bijeenkomst in Amsterdam van het
Comité Benelux een rede gehouden over de
rol van de Benelux in de vergrote Europese Gemeenschap. Scherp en bondig hield
de bewindsman zijn gehoor enkele stellingen, die waren toegespitst op de actualiteit,
voor ter verduidelijking van de naar zijn
oordeel noodzakelijke uitgangspunten voor
de in de naaste toekomst te volgen politiek.
Wanneer het van minister Langman zou afhangen behoeft men zich geen zorgen te
maken over een goede nabuurschap en de
wil met elkander gezamenlijk op te trekken.
Minister Langman stelde, dat de Beneluxpa rt ners op velerlei terreinen verder zijn
dan men elders in Europa is. Voor de voornaamste van zijn stellingen vragen wij in
het onderstaande de aandacht van onze
lezers.

Aan de hand van verkorte weergaven van
de belangrijkste bepalingen van het in 1958
tot stand gekomen „Verdrag tot instelling
van de Benelux Economische Unie" merkte
minister Langman op, dat achteraf beschouwd de drie regeringen aan het einde
van de jaren '50 de rol die de Benelux
in de Gemeenschap van de Zes zou kunnen gaan spelen, op de juiste waarde hebben geschat. De Benelux moet nu opnieuw
positie kiezen in een vergrote Europese
Gemeenschap, die een nieuwe start moet
maken en een eigen identiteit moet proberen te vinden op een moment dat de
politieke verhoudingen in de wereld — die
zovele jaren na 1945 als bevroren. leken
— nu in snel tempo bezig zijn te verschuiven naar nieuwe evenwichten. Minister
Langman noemde in dit verband de op
gang komende ontspanning tussen Oost en
West, de spectaculaire economische groei
van Japan en de opkomst van China als
een actieve factor in de wereldpolitiek. Ook
de herwaardering van de Amerikaanse politiek en de daarmee gelijk verlopende hervorming van het monetaire stelsel zijn ont-

4

Mr. drs. H.1. Langman,
Nederlands minister van economische zaken.

wikkelingen die nog lang zullen doorwerken. In welke mate dat het geval zal zijn,
hangt af van de vraag of het Europa van
de Tien in de komende jaren in staat zal
zijn tot een zodanige economische en politieke integratie dat het zich op wereldpeil als een eigen zelfstandigheid kan gedragen en ook aldus wordt aanvaard.
Minister Langman merkte op, dat de tijd
reeds lang voorbij is dat de staten van
West-Europa afzonderlijke economische politiek konden bedrijven en men zich daarbij
kan afvragen hoe lang het nog zal duren
dat zij dat gezamenlijk gaan doen. Momenteel is er sprake van een overgangstijd.
Hoe lang die duurt, weten wij niet. Het is
juist voor de Beneluxlanden, met hoge inen uitvoerquota en met de sterke verwevenheid van onze economie met die van
de omringende landen, met name de Bondsrepubliek en Frankrijk, een actueel vraagstuk. Een versnelde totstandkoming van de
Economische Monetaire Unie verdient dan
ook de voorrang.
Minister Langman voorspelde, dat de toetreding van Engeland tot de EEG de politieke en economische verhoudingen diepgaand zal wijzigen. Het relatief gewicht van
de Benelux zal gevoelig dalen. Dit laatste

De economische integratie van de drie
landen is ver gevorderd. Sinds begin 1971
is er één douanegebied. De minister hoopte
dat ook spoedig van één accijnsgebied kan
worden gesproken. Er is in de afgelopen
drie jaren hard gewerkt aan de openstelling
van de grenzen. Daarmee is enorm veel
werk gemoeid geweest.
Ten aanzien van de toekomst meende de
minister, dat de drie landen zich moeten
toeleggen op de coordinatie van het economisch beleid met de nadruk op de verdere gemeenschappelijke verbetering van
de infra-structuur. Er is reeds een doorbraak, getuige de plannen van de opzet van
een gemeenschappelijk zeehavenbeleid, de
aanleg van de E-10 en straks van de E-3.
Gezamenlijk beleid is voorts nodig op het
terrein van de ruimtelijke ordening en het
milieubeheer. Men zal moeten streven naar
aansluiting op het terrein van industrievestiging, de zorg voor de arbeidsmarkt en
een hoogwaardig milieu, voor evenwichtige
verdeling tussen woon- en industriegebieden
enerzijds en de open groene ruimten anderzijds. „Wij zullen moeten zorgen voor
goede communicatie, vooral in cultureel en
sociaal opzicht."
De minister voegde aan zijn stelling nadrukkelijk toe, dat er een plaats behouden
dient te blijven voor een gezonde concurrentie : de wedijver heeft een positieve invloed op welvaart en welzijn, mits deze
zijn grenzen vindt in een afweging van
wederzijdse belangen, waarbij het welzijn
op de voorgrond dient te staan.

GG.

GENT MORGEN
GEKNELD TUSSEN WELVAART EN LEEFBAARHEID

Gent is de hoofdplaats van de provincie Oost-Vlaanderen.
Een vrij vlakke eretitel voor de trotse hoofdstad van
het roemrijke graafschap Vlaanderen.
Maeterlinck noemde Gent een grimmige, onvriendelijke stad, maar de historische schoonheid ervan
werd nooit betwist. Het symbool ervan is de „optocht
van torens in 't grafelijk Gent", bezongen door Wies
Moens. Daarrond werden in de loop van enkele
eeuwen meer historische gebouwen opgetrokken dan
in Brugge en Antwerpen samen. Pas een halve eeuw
terug heeft Karel Van de Woestijne nog beweerd dat
in dit Gentse centrum geen enkel lelijk gebouw stond
in een straal van 400 m. rond het stadhuis. De wereld
benijdt de Arteveldestad dit kultuurhistorisch patrimonium, maar deze schoonheid vinden wij steeds meer
versluierd terug.
Want Gent worstelt met een Gordiaanse knoop van
problemen en schijnt niet te beschikken over de middelen om ze alle tegelijk op doeltreffende en harmonische wijze aan te pakken en op te lossen.
Alle grote en middelgrote steden ter wereld zitten
gekneld tussen problemen van welvaart en leefbaarheid. In de Nederlanden, met hun hoge bevolkingsdichtheid, waar de steden zo dicht bij elkaar liggen
dat ze op vele plaatsen de neiging vertonen tot onoverzichtelijke klompen aaneen te groeien, is het
vraagstuk bijzonder klemmend. Het wordt gewoon
beangstigend in de kunststeden waar aloude stads-

kernen tegelijk de trots en de wanhoop uitmaken van
alien die hun stad willen herscheppen tot een plaats
waar het voor mensen goed is om als mensen te
wonen, te werken en te !even.
Het is duidelijk dat het toekomstige leefpatroon van
de Nederlanden in grote mate zal bepaald worden
door de bekwaamheid en de durf van deze generatie
op gebieden als stedebouw, ruimtelijke ordening en
nijverheidsplanning.
De belangstelling hiervoor in brede kring is zo gering
en, waar aanwezig, vaak zo eenzijdig gericht, dat grote
bezorgdheid gewettigd is.
We hebben een van onze roemrijke oude steden uitgekozen om enig licht te werpen op deze problemen
die men in mindere of meerdere mate en in wisselende kombinaties terugvindt in vele steden — in alle
Nederlandse gewesten en daarbuiten. Pasklare oplossingen kunnen we helaas niet aanbieden. Maar
elke oplossing begint bij een verruimde belangstelling
en betere informatie over deze problemen. We hebben geen andere bedoeling dan hiertoe een bescheiden bijdrage te leveren.
HAVEN EN VERKEER
Het Gentse stadsbestuur toont zich de waardige erfopvolger van de besturen die eeuwen lang alles
offerden aan hun verzuchtingen om een uitweg Haar
de zee te vinden. Onder de drang van een ekono-

Een bouwmodel van Gent morgen, waarin getracht wordt de nieuwe hortzonitin zo vast te leggen dat de beroemde monumenten opnieuw tot hun
recht komen en de kern vormen van een vernieuwd stadsleven.
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mische heropleving, die vooral steunde op de
mechanische verwerking van de katoenvezel, konden
de Gentse handels- en nijverheidskringen geen genoegen meer nemen met de verzande Sassevaart en
ook niet met de Brugse Vaart of met de Schelde om
de zee te bereiken. Koning Willem I heeft in amper
twee jaar de Gentse droom verwezenlijkt. Nadat in
1825 begonnen was met de graafwerken voor de aanleg van een kanaal van Gent naar Terneuzen, kon
eind '1827 het nieuwe zeekanaal met luister worden
ingehuldigd. Sindsdien bleef de blik van de Gentenaars onafgebroken op de zoute plas gericht. Na de
jongste oorlog wist de haven van Gent geen gelijke
tred meer te houden met de evolutie die zich op het
vlak van de (grotere) scheepsbouw voltrok. De haven
van Gent dreigde toen te verstikken. In 1960 kon het
afsluiten van een Nederlands-Belgisch Verdrag haar
weer veilig te stellen, althans voorlopig.
Ingevolge dit verdrag werd te Terneuzen een nieuwe
zeesluis gebouwd, werd de breedte van het zeekanaal
op Nederlands grondgebied op 150 en op Belgisch
grondgebied op 200 m. gebracht. De uitdieping geschiedde tot 13,50 m.
Maar de nieuwe infrastruktuur geeft de achterstand
op het vlak van de aanvoer van petroleum niet op.
Ongeveer een derde van de tankers die thans op
wereldvlak in bestelling zijn, behoren tot de klasse
van 250.000 ton. In de klasse van 60.000 ton is zelfs
geen enkele tanker in aanbouw. Met de ertsschepen
kan nog een bevredigende koers gevaren worden
(243 van de 272 die thans varen, kunnen Gent binnen),
maar ook hier ziet de toekomst er niet rooskleurig
meer uit. Van de 23 ertsschepen die in aanbouw zijn,

zouden er reeds 12 zijn die meer-dan-60.000-tonners
worden. En bijgevolg ongeschikt voor de bevoorrading van Sidmar en aanverwante staalbedrijven.
In 1969, het eerste jaar met 60.000-ton schepen, steeg
in de Gentse haven de goederenbeweging met meer
dan 240 % tegenover 1967. Hetgeen burgemeester
Van den Daele toen deed besluiten, dat investeringen
in de Gentse havenzone tenminste renderen. Meteen
zette hij een campagne op touw om een kanaal en
zeesluis voor 125.000-tonners te bekomen. Er werden
plannen gemaakt voor een omgekeerd T-kanaal, dat
zou afgetakt worden naar Antwerpen en Gent, vertrekkend van Terneuzen. De kosten voor dit plan
werden geraamd op 26 miljard. Antwerpen was het
met dit plan niet eens, zodat dan maar werd uitgekeken naar een zeekanaal Gent-Zeebrugge, waarvan de kostenraming 19 miljard bedroeg. Om diverse
redenen werd ook dit plan niet gerealizeerd. Tot slot
werd het Super-kanaal van Vlaanderen gelanceerd,
waarvan de kostenraming schommelt tussen 30 en 34
miljard fr. Zeebrugge zou diep landinwaarts een
sluizenkompleks krijgen van 250.000 ton. Een kanaal
zou dan de drie havens verbinden. Dit plan, vertrokken
van het felt dat door verzanding de Schelde voor de
Antwerpse haven steeds meer problemen stelt, zou
meteen alle havenproblemen van Gent, Brugge en
Antwerpen oplossen. Gent gelooft niet in deze kanaalverbinding omdat zij veel tijdverlies met zich zou
brengen. Ook omwille van problemen van verzilting.
De havenoorlog gaat verder. Intussen Wilde de heer
Emiel Claeys, oud-burgemeester van Gent, ter ontlasting van de verzadigde rijksweg nr. 14, die de
verbinding uitmaakt tussen de havens van Antwerpen

Middeleeuwse gildenhuizen, abdijen en hospitalen liggen soms in de stadskern verloren als juwelen die uit hun schrijn gevallen zijn en wachten

om opnieuw in een zinrijk geheel te worden ingepast.
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en Gent en bovendien aansluiting geeft met het nijverheidsgebied in het Franse Noorden, de autoweg E-3
door middel van een invalsweg in de stad zelf
brengen. Dat zal dit jaar nog gebeuren en nu reeds
werd door de uitgevoerde werken 66n van de weinige
parken die Gent nog resten, het Koning Albertpark,
gehalveerd. Door deze autosnelweg tot voorbij de
rand van de middeleeuwse stad te brengen werden
de verkeersproblemen nog verscherpt. Er zijn vooruitzichten, dat 50 procent van het verkeer in de binnenstad zal komen via de invalsweg Gent-Zuid. Dit verklaart meteen waarom, toen door de Jaarbeurs der
Vlaanderen een Internationale urbanistische ideeenwedstrijd 'Gent Morgen' werd ingericht, de deelnemers zoveel belang moesten hechten aan de hachelijke verkeersproblemen in de Arteveldestad.
WATERLOPEN
In de eerste plaats wordt de aandacht gevestigd op
de bedreigde waterlopen, zo typisch voor het Gentse
stadsbeeld. Gent ligt op de samenvloeiing van Leie
en Schelde, maar momenteel zijn er eigenlijk geen
waterlopen meer in Gent. De loop van de Schelde
is stroomopwaarts van de stad afgesloten door een
kleine sluis. De Leie-armen worden aan de rand van
Gent afgesloten, zodat de Leie niet langer in de
Schelde uitmondt. Beide rivieren komen buiten de
stad in de Ringvaart, een '15 km lange waterweg die
ervoor gezorgd heeft dat de schepen niet langer door
de binnenwateren van Gent moeten. Die wateren zijn
dus ekonomisch overbodige stilstaande wateren geworden, die eventueel kunnen gedempt worden om
er een autoweg van te maken. Of een route voor
trams of spoorwegen. Inmiddels neemt de vervuiling

Geslaagde pogingen om de historische rijkdom van de stad op een zinvolle
wijze tot nieuw leven te wekken : een concert van het Festival van Vlaan-

van de Gentse binnenwateren verontrustende vormen
aan. Stroomopwaarts wordt het water door afvalprodukten van de industrie vervuild. Vervolgens lozen
woningen en fabrieken in de stad hun water in de
binnenwateren alsof deze riolen-in-openlucht zouden
zijn. Door het gebrek aan stroming wordt de gisting
van het water bevorderd. Deze toestand van de zogenaamde Gentse rivieren is zo ernstig, dat experts
terzake bevreesd raken voor de volksgezondheid,
vooral bij warme zomers. Teoretisch is het natuurlijk
mogelijk het vervuilde water te zuiveren, maar de
praktijk geeft op deze uitnodiging totnogtoe een
negatief antwoord. Zodat er meteen stemmen opgaan
om de oorzaak van de kwaal bij de wortel aan te
pakken en de rivieren in het stadscentrum te dempen
tot in de eeuwen der eeuwen. Anderen, ekonomischer
ingesteld, stellen voor het bed van de waterwegen te
laten beslapen door tram, trein of auto.
De ene oplossing doet de andere teniet. Men kan
stellen, dat de Gentse watervlakken dienen behouden
te blijven om estetische, toeristische en andere
redenen, maar dan blijft het probleem van de waterverontreiniging en de volksgezondheid. Of men kan de
rivieren en kanalen dempen, maar dan schendt men
onherroepelijk het gezicht van de stad. Door intelligente mensen wordt intens gezocht Haar een degelijke en verantwoorde kompromis-oplossing. In juni
gaf burgemeester Van den Daele de kongressisten
van „Europa Nostra" de verzekering dat de waterlopen vooralsnog niet zouden gedempt worden.
GENT MORGEN
Het komt er in elk geval op aan, zo men tot een verantwoorde globale oplossing voor de Gentse pro-

deren in een der oude abdijen en een kleurrijke bloemenmarkt op de
Kouter.
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blemen wil komen, het belang van de verschillende
funkties die de stad vervult tegen elkaar nauwlettend
of te wegen. Gent is inderdaad een zeehavenstad,
een industriestad, een zakenstad en zetel van bankwezen, verzorgingspool en inkoopstad, centrum voor
onthaal en ontspanning, centrum voor vergaderingen
en kongressen, aktief kultuurcentrum, historische
stad en centrum voor toerisme, administratieve en
juridische zetel, medisch centrum, stad voor hoger
en universitair onderwijs, bloemenstad en tuinbouwcentrum, belangrijk verkeersknooppunt, Internationale
jaarbeursstad, alsook gewoon een woonstad.
Uit de uitslag van de wedstrijd „Gent Morgen",
waarvan de 65 ingezonden projekten door een internationaal samengestelde jury werden beoordeeld, en
die — met behoud van de historische stadskern —
stedebouwkundige oplossingen voor Gent Wilde bekomen, blijkt nu dat unaniem gewenst wordt dat de
Gentse waterlopen zouden behouden blijven die het
karakter van de stad bepalen en een element van
rust vormen. Vanzelfsprekend zouden hierbij zuiveringsstations moeten instaan voor blijvend rein water,
terwijI men er ook aan gedacht heeft de waterlopen
als rekreatief element in te schakelen. lets wat in
Brugge, ondanks de onwelriekende reien (die volgens
de plannen echter spoedig zullen gezuiverd worden),
reeds lang gebeurd is. Met een grote toeloop van
toeristen tot gevolg.
Tekenend is, dat voor de uitslag van „Gent Morgen"
bekend was, de Gentse intelligentia zich steeds verzet
heeft tegen het dempen van de waterlopen, waartoe
men zonder ernstige studie had willen overgaan.

Deze mensen waren er ook altijd van overtuigd, dat,
indien men de rivierbeddingen in de Arteveldestad
zou gebruiken voor het verkeer, de gevolgen voor
de historische gebouwen katastrofaal zouden kunnen
zijn.
Het voorstel van de Maatschappij voor Interkommunaal Vervoer te Gent (M.I.V.G.) om in het centrum
van de stad de trams deels in eigen bedding en
deels in tunnel te laten rijden (het semi-metro-projekt),
werd ook door de ontwerpers van de bekroonde projekten verworpen. Globaal zag men een oplossing
voor de verkeersproblemen in de verbetering van het
gemeenschappelijk vervoer, dat snel, gerieflijk en
goedkoop zou moeten worden. Sommige projekten
zagen de ontwikkeling ervan als rail-gebonden kleine
voertuigen in eigen bedding.
Tot slot spraken de stedebouwkundigen er hun bevreemding over uit, dat aan Gent-Zuid, het punt waar
de E-3 invalt, een ontwerp wordt verwezenlijkt dat
het zwaartepunt van het verkeer letterlijk tot in de
middenstad verlegt, in plaats van het aan de periferie te verspreiden.
De Gentse Trammaatschappij, de verkeerstechnische
dienst van het ministerie van Openbare Werken en
de Nationale Maatschappij voor Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.) storen zich weinig aan de waardevolle informatie gegeven door de organizatoren van
„Gent Morgen", die nu de hulp gekregen hebben van
de (nationale) Bond voor Beter Leefmilieu, om tot een

De ontwikkeling van de haven en de bouw van de autosneiweg E3 met de
daarbijhorende verkeerswisselaars en invalswegen brachten een ware om-

wenteling teweeg.
Maar de economische ontsluiting schiep talloze nieuwe problemen.
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syntese te komen van de beste deeloplossingen
voorgesteld door de deelnemers aan de urbanistische
wedstrijd.

De M.I.V.G. tracht „haar" semi-metro-projekt te bepleiten, de N.M.B.S. heeft een noord-zuid spoorverbinding in Gent op het oog (het voorontwerp ervan
wordt in Brussel reeds onderzocht), terwijI Openbare
Werken met een kleine ring en een nieuwe middenring uitpakt. Hier ook werden natuurlijk kombinaties
van de plannen uitgewerkt.
Een voordeel van het semi-metro-projekt is vanzelfsprekend, dat de trams, die in een eigen bedding of
in een tunnel zouden rijden, het autoverkeer op de
bovengrond niet alleen niet zouden hinderen maar
het bovendien ook ontlasten. Een ander voordeel zou
de lage kostprijs zijn, vermits de tunnelkokers meestal
in de bedding van de waterlopen of onder bestaande
straten zouden gelegen zijn. De nadelen die verbonden zijn aan het invoeren van een semi-metro
zijn velerlei. De semi-metro zou ook enkel in de kuip
van Gent ondergronds lopen, maar integendeel opnieuw bovengronds komen daar waar juist de verkeersknelpunten bestaan. Er zouden ter hoogte van
de tunnelmonden ook nieuwe knelpunten worden geschapen. Verder zouden historisch merkwaardige
plaatsen als de St.-Michielsbrug, de Kraanlei, het
Pand en het Rabot worden geschaad. Tot slot zou de
verlegging van de trams Haar de rand van de stadskuip een vacuum scheppen in de bediening van de
stadskern door openbaar vervoer.
Het plan van de verkeerstechnische dienst van
Openbare Werken biedt o.m. de voordelen, dat de
nieuwe verkeerswegen als stadsautosnelwegen
worden uitgebouwd (ongelijkgrondse kruisingen), dat
de historische rijkdom wordt gerespekteerd, en dat
dure onteigeningen worden vermeden door gebruik
te maken van waterwegen die niet meer door de
scheepvaart worden benut. Het grootste nadeel dat
er aan kleeft, is dat het plan geen oplossing biedt

voor de verkeersproblemen van de agglomeratie,
doch enkel een gebrekkige oplossing voor het doorgaand verkeer door de kleine stadskuip. Ook het
parkeerprobleem wordt in dit projekt niet aangeraakt.

Een vroege industrièle ontwikkeling maakte Gent tot het eerste noverheldscentrum voor Vlaanderen maar Het tevens een erfenis na van troosteloze

fabriekswijken en grauwe steegjes.

NOORD-ZUIDVERBINDING
Er bestaat ook een ontwerp om, door integratie in de
bestaande spoorwegstruktuur, een rechtstreekse verbinding tot stand te brengen tussen het Gentse stadscentrum en alle voorname centra binnen een straal
van 20 km. Burgemeester Van den Daele en schepen
van Openbare Werken De Decker, wijzen..er terecht
op, dat deze zogenaamde noord-zuidverbinding of
S-baan gevaarlijk zou worden voor de stabiliteit van
eerbiedwaardige monumenten, en anderzijds dat deze
verbinding buitensporig kostelijk zou zijn in verhouding tot het te bereiken doel. Deze idee, reeds in
1965 geformuleerd in een studie van het „Studiecentrum voor Regionale Ontwikkeling" van de Rijksuniversiteit-Gent, werd in het kader van het gewestplan „Gent en Kanaalzone", als ontwerp overgenomen.
In essentie is een rechtstreekse spoorlijn voorzien
tussen het St.-Pietersstation, het centrum en het
noorden van Gent. De N.M.B.S. meant een ekonomische rechtvaardiging van het projekt te vinden in
het aantal reizigers dat van deze noord-zuidverbinding
gebruik zou maken — circa 30.000 reizigers per dag
alsook in de tijdwinst die deze reizigers hierbij
zouden boeken. Uit een telling zou in elk geval gebleken zijn, dat bijna 50 % van de reizigers met
vertrek of aankomst in een der Gentse stations onmiddellijk belang zouden hebben bij de aanleg van
een noord-zuidverbinding zoals voorgesteld. De
N.M.B.S. maakt zich bovendien sterk, dat de aanleg
van een n.-z. verbinding door het centrum van Gent
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een stimulans zal betekenen voor het gebruik van het
spoor ten nadele van partikuliere vervoermiddelen.
En zulks zou dan de ideate toepassing mogelijk maken
van het zogenaamde park-and-ride systeem, waarbij
de auto in de minder belangrijke stopplaatsen of
stations kan geparkeerd worden. De N.M.B.S. meent
tot slot, dat de stadstram zijn leefbaarheid zou behouden, waardoor konkurrentie hiermee uitgesloten
is. Want, zo wordt gesteld, de eigenlijke stadsbediening blijft een taak voor de tram (of semi-metro),
terwijI de bediening van de „regio", met rechtstreekse
penetratie tot de stadskern en met verplaatsingen op
halflange afstand tot het domein van de spoorwegen
zou behoren. De ervaring met de n.-z. verbinding te
Brussel zou dit duidelijk aantonen.
Dit plan verwaarloost nogal opvallend het behoud van
de historische stadskern. Ter hoogte van de Graslei
zouden „enkele huizen" moeten worden afgebroken.
Het uitzicht van deze Graslei, werkelijk uniek in
West-Europa is nauwelijks uit Gent weg te denken.
Verder zouden er nog enkele tientallen van de meest
antieke woningen in Gent — o.m. in de Jan Breydelstraat — onder de sloophamer komen. Indien de
historische of toeristische waarde dit vergt, zou kunnen overgegaan worden tot de heropbouw van de
gesloopte woningen ! De N.M.B.S. vergeet ook te
vermelden dat de grondvesten van de woningen aan
Graslei, Koornlei en andere oude straten de daver op
het lijf zouden krijgen als daar een S-baan langs zou
slingeren.
VERWAARLOOSD ERFGOED
De historische stadskernen die we geerfd hebben
moeten leefbaar gehouden worden. Door de stad
open te breken kan het verkeer gediend zijn, maar
door per se een modern verkeer door verouderde
straten, met een zeer smal patroon, te willen persen,
zou Gent als werk-, en woonstad, als rekreatief en
toeristisch centrum vernietigd worden. Dat de Gentenaar reeds vreest voor verstikkingsdood, blijkt wel
uit het felt dat hij de rand van de stad gaat opzoeken
om er — buiten zijn werkmilieu — te gaan !even.
We wezen er reeds op, dat het kultuurhistorisch patrimonium van Gent ongemeen groot is, maar uit de
inrichting van de toeristische dienst blijkt dit niet. In
een moeilijk te vinden gebouw, klopt de toerist ook
in de zomer tevergeefs na 17 u. aan. Binnen de werkuren kan hij er enkele min of meer belangrijke foldertjes, maar geen goede dokumentatie over Gent
krijgen. De reklame die in het buitenland Gent ten
gunste moet komen, betreft praktisch alleen enkele
grote manifestaties als het Festival van Vlaanderen
of de Floralien. Gent is dan ook typisch een stad
10

die het moet stellen met zogenaamde „doorgangstoeristen" die een uurtje oponthoud wensen tussen
een bezoek aan Brussel, Antwerpen of Brugge. De
overnachtingen halen niet eens meer het cijfer van
250.000 per jaar. De toeristen moeten het trouwens
stellen zonder voldoende en aantrekkelijke toeristische wegwijzers, zonder uitgestippelde toeristische reiswegen.
Een andere manier die Gent gebruikt om de „voorbijganger" zo vlug mogelijk kwijt te zijn, is de verwaarlozing van het museumbeleid. Ongeveer den jaar terug
was in de Arteveldestad ongeveer de helft van de
musea gesloten. Onder deze het museum voor Sierkunst en Industriele Vormgeving, waarin zich een
schat aan oude meubels bevindt. Wie er een folder
over Gent op naslaat, kan zelfs ontdekken dat dit
nog steeds tijdelijk — nu reeds 15 jaar — gesloten is.
Momenteel is ook de St.-Baafsabdij waarin oudheidkundige overblijfselen zijn ondergebracht, gesloten.
In de drukste winkelstraat van Gent is het Museum
voor het Verdrag van Gent en zijn Tijd reeds tat van
jaren voor het publiek ontoegankelijk. In dezelfde
Veldstraat kreeg het Hotel d'Hane-Steenhuyse, dat
alweer volgens de folder „eertijds" een museum was
en een prachtig voorbeeld van de bouwkunst in de
18de eeuw, een andere bestemming : het grote pand
werd een Winkel. In het Bijloke-Museum, op oudheidkundig gebied een der rijkste van het land, zoek je
niet alleen vruchteloos naar een catalogus van de
uitzonderlijke schatten, maar dit Museum zou je zelfs
niet eens een inventaris kunnen tonen van wat het
allemaal aan moois bevat. Dit is onlangs nog maar
eens gebleken, toen daar naar schatting een negentigtal oude pistolen spoorloos verdwenen. Van de inhoud van het Museum voor het Verdrag van Gent
en zijn Tijd en van deze van het Museum voor Sierkunst en Industriele Vormgeving kan men trouwens
ook geen inventaris voorleggen. En wat geschreven
over het Gentse Museum voor Schone Kunsten,
volgens de folder „Gent bloemenstad" het belangrijkste provincie-museum van Belgie. Men kan er
gratis binnen, dat wet, maar hele reeksen waardevoile doeken kan men slechts opgerold in de kelder
terugvinden. Men zou ze althans kunnen gaan opzoeken, indien men maar wist Welke werken zich
daar precies bevinden.
Er resten nog enkele musea, waarvan het Centrum
voor Kunst en Kultuur (gewezen St.-Pietersabdij) met
tat van interessante tijdelijke tentoonstellingen zeker
het meest geslaagde is. Voor het overige is het in
Europa unieke Schoolmuseum M. Thiery een van de
Gentse stiefkinderen van de publiciteit. En dus vrij
onbekend en onbemind. Met het Museum voor Volkskunde, waarin onder meer een indrukwekkende ver-

Hoe weinig sours rekening wordt gehouden met de
situatie van de mens en met de historische omgeving,
blijkt uit de manier waarop een biezonder plan van
aanleg werd gemaakt om het Patershol te reanimeren.
Dat Patershol met zijn 270 woningen is een vervallen
patricierswijk vlakbij het wereldberoemde Gravensteen, op een boogscheut van de Koornmarkt. Het
zou een architekturale pare) kunnen zijn aan de
toeristische kroon van de Arteveldestad. Ongeveer
de helft van de woningen is geklasseerd of geklasseerd geweest. Niettemin worden er geklasseerde

woningen gesloopt. Het plan van aanleg voorziet
dat de nauwe steegjes zouden verbreed worden om
er het autoverkeer doorheen te leiden tot op een
groot centraal plein. De gevolgen voor een wijk,
waarin men bij elke stap op het verleden trapt, zijn
natuurlijk rampzalig. Gelukkig is nu de h. Jean Zerck,
een Jong Gents architekt, komen opdagen, die beseft
dat het geheim van Gent als toeristische attraktiepool
o.m. zou kunnen schuilen in de herleving van deze
dode wijk, met behoud van haar oorspronkelijk karakter. Van de toestand van het Patershol heeft hij
proces-verbaal opgemaakt in zeer gedetailleerde
kaarten en plannen. Hierbij stelde de bouwmeester
vast, dat het schema van de steegjes sedert 1567
onveranderd is gebleven, maar het merendeel van
de woningen verkeert in een bouwvallige staat. Arch.
Zerck meent nu dat deze wijk voor een volledige reanimatie in aanmerking komt. Vermits het Patershol
gewoon ligt te verkommeren in de onmiddellijke
nabijheid van het mooiste wat Gent aan historisch
schoon te bieden heeft, heeft hij een projekt uitgewerkt waardoor de stad haar geschiedkundige schatten op een estetisch verantwoorde manier zou
kunnen verzilveren. Zijn plan omvat een hotel, dat de
toeristen de mogelijkheid zou bieden te verblijven in
een bij uitstek historisch kader. De restauratie van
het gewezen klooster van geschoeide Karmelieten
werd hiervoor voorzien. Het zou getransformeerd
worden in een hotel met moderne akkomodatie, maar

Het Gravensteen, de Sint-Baafskatedraal en het Belfort (in de stellingen
voor restauratie) de meest bekende van de vele tientallen monumenten die

men zo moeilijk in het bruisende !even van de moderne stad schijnt te
kunnen integreren.

zameling van ambachtelijk gereedschap uit vervlogen
tijden bij elkaar is gebracht, is het niet anders gesteld. Van de andere bezienswaardigheden in Gent
dient het Belfort genoemd, dat sinds een paar jaar
voor restauratie in de stellingen staat ; verder de nu
ongeveer vijftien jaar aan herstelling onderworpen
St.-Niklaaskerk, alsook — als monument dat de trits
voltooit — de St.-Baafskatedraal, waarnaast een
modern bisschoppelijk paleis in beton wordt opgetrokken. Een vloek tegen de gotische tempel, daar
is iedereen het over eens, maar intussen gebeurt het
toch maar. Achter de schilderachtige vijftiendeeeuwse Rabottorens werden zopas twee grauwe
woonkazernes opgetrokken, die de „drie torentjes"
door hun imponerende massa belachelijk maken.
PATERSHOL : POGING TOT REANIMATIE
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Het aantrekkelijk projekt van een jong Gents architekt : een tot getto vervallen wijk van verwaarloosde oude patriciershuizen doen herleven tot een

toeristisch centrum, vlakbij het hart van de oude stad.

de oorspronkelijke stijI zou behouden blijven. Dit
hotel wordt de magneet van de vernieuwde wijk. Arch.
Zerck kan u verder precies vertellen waar een typisch Gents restaurant zou ingeplant worden, waar
een straatje zou verbreed worden om een panoramisch uitzicht te verkrijgen op het stoere Gravensteen. Hij toont u, hoe de Plotersgracht kan opengelegd worden met de zeven oorspronkelijke bruggen.
Slechts enkele industriele woningen uit de 19de eeuw
worden afgebroken om ze te vervangen door pleintjes.
De h. Zerck meent, dat na de restauratie en de reanimatie zoals hij die gedetailleerd ontworpen heeft
op zijn plannen zal worden ingehaakt door antiekwinkeltjes, souvenirwinkels en boetiekjes. Financies
van overheidswege acht hij dus geen absolute noodzaak. Uit toeristisch oogpunt en ekonomisch een
verantwoord projekt.

grabbel liggen. Zij getuigen van de 19e-eeuwse industriele revolutie. Dagelijks wordt de jeugd daar gekonfronteerd met de naamloze steegjes zonder eind,
die een kontrasterend beeld geven van onze welvaartstaat. Want de beluiken ontberen een minimum aan
komfort. Alleenstaande dompelaars en arme gezinnen hebben er een goedkoop onderdak gevonden,
zodat het niet moeilijk te verklaren is waarom de
historiek van de afbraak der Gentse beluiken zo langzaam wordt geschreven. Personen die van hun krot,
waarin zij reeds lang woonden, Haar een betere
woonst dienden te verhuizen en er drie- en sours
viermaal het bedrag van het vroegere huurgeld
zouden moeten betalen, boden immers weerstand
wanneer zij door officiele instanties werden aangemaand om het beluik te verlaten. Sedert 1904 zijn
er in de Arteveldestad ongeveer 400 beluiken verdwenen, maar er blijven nog 300 woonkernen met
als enig komfort een gemeenschappelijke pomp in
het „binnenstraatje". Begin 1970 troffen we er nog
2.914 bewoonde huizen, met een totaal van 5.813
personen. Momenteel worden tal van woningen in
beluiken betrokken door gastarbeiders, die er een
goedkope huurwoning vinden.
Het ontstaan van de krotwoningen te Gent staat in

BELUIKEN, SOCIALE WONINGEN, GROEN
Gent is natuurlijk móer dan een verzameling unieke
historische gebouwen. Men kan er zelfs geen kind
aantreffen dat het bestaan niet kent van óón van de
driehonderd Gentse beluiken, die, gekend als „poortjes", ergens als een diepe inham van een straat te
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verband met de opkomst van de stad als nijverheidscentrum. Het aantal huizen is in de eerste helft van
de vorige eeuw verdubbeld, terwijI de bebouwde
oppervlakte slechts met 66n vijfde aangroeide. Zo
vlug als dit maar enigszins kon, werden toen duizenden minderwaardige huisjes gebouwd, die werden
samengeperst op veel te enge ruimten in beluiken,
steegjes en achterbuurten. In het centrum van Gent
en in de onmiddellijke omgeving van de nijverheidsinstellingen, werden toen krotten gebouwd op grote
schaal. Maar die tijd ligt nu reeds vele decennia
achter de rug en de nijverheidszone werd verlegd
Haar de kanaalzone. Heden ten dage dringt zich dan
ook een snelle sociale woningbouw op, met groenzones en rekreatie-ruimte. Maar dit blijkt niet best te
willen vlotten. Een typisch voorbeeld is het optrekken
van een aantal flatgebouwen, voor ongeveer 5.000
personen, vlak aan de rand van de „Groene Vallei",
66n van de zeldzame parken in Gent die gisteren nog
gaaf waren. Tussen de flatgebouwen werd een
warenhuis opgetrokken, een wegdek diende verbreed
en een parkeerterrein aangelegd. Dit had dan weer tot
gevolg, dat er tal van bomen moesten aan geloven.
Toen zes natuurbeschermingsverenigingen in juni II.
hun ongerustheid uitdrukten over de nieuwe projekten
aan de „Groene Vallei", zetten zij kwaad bloed bij
sommige overheidspersonen. Men moet zich afvragen
waar het met de leefbaarheid heen gaat in een stad
die per inwoner over amper 5 m 2 groen beschikt. De
mogelijkheden om aan groenpolitiek te doen worden
enorm beperkt in Gent, maar zou niet precies daarom het laatste restje luchtzuiverend leven voor de
mens moeten bewaard worden !
TUSSEN WELVAART EN LEEFBAARHEID
Hoe kan dit alles opgelost worden ?
Haven en industrie uitbouwen, om duurzame werkgelegenheid te verschaffen in een streek die lange
tijd zo kwetsbaar was door haar eenzijdige afhankelijkheid van het wel en wee van een bedrijfstak
(textiel). De hinder opvangen van de groeiende chemische en petrochemische nijverheid. De verkeersproblemen op een verantwoorde wijze oplossen. De
historische stadskern in haar oude luister herstellen,
niet als een openluchtmuseum, maar als het levend
hart van een nieuwe stad. De wonden genezen die
de eerste industriele omwenteling in de stad geslagen
heeft. Het onschatbare kultuurpatrimonium vrijwaren
en zinvol inbouwen in een hedendaagse kultuurbeleving. Sociale woningen bouwen met speelpleinen
en sportterreinen. Beter beantwoorden aan de roeping
van de stad als centrum van onderwijs, handel en
diensten, maar tevens zorgen voor bomen en groen.

Het is zeer de vraag of dit alles mogelijk is met de
beschikbare middelen.
De heer Van den Daele, de huidige burgemeester van
Gent, ziet de zaken groots. De havenpolitiek is voor
hem het belangrijkste middel om de Gentenaar in het
jaar 2000 gelukkig te maken.
„Wij en onze opvolgers mogen geen essentiele afwijkingen toestaan. Steeds moeten de grote opties
voor ogen blijven staan met de taaie hardnekkige wil
die doeleinden onophoudelijk na te streven en uiteindelijk te bereiken".
„Gent is nu weer te eng behuisd en sommige kamerplanologen zouden onze expansie willen afremmen
door ons te omringen en in te sluiten met natuurreservaten. Die zijn er absoluut nodig, maar de groene
longen mogen niet zo ingeplant worden dat ze ons
ekonomisch verstikken".
„Bomen zijn geen heilige koeien en ze mogen het
verkeer niet belemmeren". „Gentenaars, laten wij
groot zien. Niet uit megalomanie, maar omwille van de
moderne dringendheid der tijden, die wij willens nillens
moeten onder ogen zien om de welvaart van de eigen
bevolking en deze van heel het gewest te kunnen
veilig stellen. Daar zullen wij op kleinzielige weerstand botsen. Dat mag ons niet ontmoedigen. Langs
het kanaal heeft de Stad Gent honderden miljoenen
uitgegeven voor infrastruktuurwerken en nieuwe industrieen. Het was nodig..."
De weerstand groeit inderdaad. Omdat sommigen, terecht of ten onrechte, andere opties menen te moeten
nemen om de Gentenaar het aardse heil te bezorgen.
Zo de Oost-Vlaamse Vereniging voor Natuur- en
Stedenschoon, die er in een inventaris op wijst dat
Gent in de Nederlanden de stad is met het grootste
aantal historische gebouwen en monumenten, maar
meteen ook de meest bedreigde stad.
De vereniging stelt dat het behoud van het karakter
en de leefbaarheid van de stad even belangrijk zijn
als de 125.000-ton sluis, die de burgemeester met de
voile inzet van zijn krachten tracht te veroveren.
Zoals op zovele andere gebieden duikt hier weer de
spanning op tussen diegenen die een groeiende welvaart zien als de bron van alle vooruitgang — en de
verdedigers van de kwaliteit van leven en samenleven.
Het is een tegenstelling die niet met woorden kan
worden uitgepraat.
Slechts de bezieling van een nieuwe gemeenschapszin, die het persoonlijk winstbejag als voornaamste
drijfkracht van de vooruitgang durft of te zweren, kan
ons leiden tot de keuze van oplossingen die, binnen
de perken van de beschikbare middelen, het welzijn

van de mens-in-de-gemeenschap centraal stellen.
P. WOLLAERT -VAN MOSSEVELDE
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BIJ DE DOOD VAN GODFRIED BOMANS

Alsgeen ander wist Godfried Bomans als
„Hollander" de brug te slaan met ZuidNederland. Niet alleen omdat hij als schrijver en causeur door Nederlanders aan
weerszijden van de Moerdijk evenzeer werd
gewaardeerd. Maar niet in het minst ook
door depositieve en onbevangen manier
waarop hij in „Een Hollander ontdekt Vlaanderen" — en wat daar direkt aan vooraf
isgegaan — de Vlamingen heeft benaderd.
Het eerlijke aftasten door Bomans van
mensen die de Noord-Zuid verhouding mee
bepalen heeft duidelijk enige begripsverruiming teweeggebracht ten aanzien van de
termen „Vlamingen" en „Hollanders".

Het is woensdag 22 december 1971. De
avondbladen melden de dood van Godfried
Jan Arnold Bomans. In de afgelopen nacht
is hij in zijn huis in Bloemendaal, 58 jaar
oud, aan een hartinfarct overleden. Hi'j was
oververmoeid en kort voor zijn overlijden
werd hij geveld door de griep. Vanavond
zou hij in Den Haag, op een bijeenkomst
van het Algemeen Nederlands Verbond en
de Belgische Vriendenkring, georganiseerd
door de laatstgenoemde vereniging, een inleiding houden. De NCRV-televisie herdenkt
hem. In de huiskamers is het rond kwart
over acht even stil. Want de televisie heeft
hem dichter bij het rote publiek gebracht
in de laatste jaren, dan zijn boeken en
talloze lezingen ooit hadden kunnen bereiken. En toch heeft Godfried, vanaf zijn
eerste werk in 1937 „Mêmoires ofgedenkschriften van mr. Pieter Bas" - het was in
zijn studententijd - tot zijn laatste boek „Een
Hollander ontdekt Vlaanderen" eengroot
aantal lezers aan zich verplicht. Zowel in
Nederland als onder onze Nederlandssprekende Zuiderburen en vrienden. Die lezers
waren zowel in de kinderkamers als de
studeervertrekken, zowel aan de leestafels
in de restaurants als in de eenzaamheid
van de kloostercellen te vinden.
Zijn boeken kwamen regelmatig van de
pers. „Erik, of het kleine insectenboek"
was ook voor de ouderen een verademing
om de angsten van de eerste jaren van de
oorlog en de bezetting voor een poosje te
vergeten. ledereen kende na de bevrijding
„Kopstukken". De avonturen van Pa Pin-

kelman in de „Volkskrant" werden door
duizenden op de voet gevolgd. Het was de.
dagelijkse ochtendliteratuur van havenarbeiders enprofessoren, van winkeliers en studenten, vanpolitici en bisschoppen. Zijn
sprookjesboek, dat eveneens na de oorlog
verscheen,getuigde van zijn speelse en
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spitse geest, gepaard met een enorme fantasie en een ondergrond van wijsheid. Godfried Bomans was dan ook een sprookjesverteller bij de gratie, misschien omdat
hij iets kinderlijks over zich had maar dan
allerminst in de zin van naief.
Bomans was begaafd, bijzonder gecompliceerd ; een man vol verrassingen. Een dromer, maar ook een realist. Een romanticus
met een mystieke inslag en een filosofische
aanleg. Maar daarentegen niet minder was
hij een geestig feestredenaar. Hi' was niet
ge
makkelijk voor zichzelf en daardoor ook
niet voor anderen. Vreemden kwam hij
steeds aarzelend tegemoet. Hi' tastte
iemand af. Viel je niet bij hem in de smaak
dan was elk contact niet meer dan wat van
de wellevendheid wordtgeeist. Bleek er een
aansluiting te bestaan, dan vergat hij in
eengesprek uur en dag. Hi' kon luisteren,
zich in degedachten van een ander verplaatsen en wist te relativeren. Aan bombast en dikdoenerij had hij een afschuwelike hekel. Het deed hem verdriet wanneer
hij daarop stuitte. Zijn critiek was dan niet
mals, maar nimmer kwetsend. Zijn ware
gevoelens gaf hij in de om an niet direct
bloot, wel achter de schrijftafel.
Velen in Nederland en Vlaanderen zullen
zich hem als spreker herinneren, geestig
engevat met een onderstroom van bewogenheid en ernst. Bomans boeide met een
geheel eigen welsprekendheid. De kracht
daarvan school niet in een vloedgolf van
p
rachtige volzinnen als van een Anton van
Duinkerken, waarvoor hij een diepe bewondering koesterde, maar veeleer in zijn aarzelende voordracht, zoekend naar de juiste
woorden. Een woord kreeg dan een bepaalde nadruk, of aan een zin werd een speciale wending gegeven waardoor de humor
en de spitsvondigheid aan zijn betoog ontsprongen. Hi' deed denken aan Chesterton,
wat ook te begrijpen is. Want hij was een
groot kenner van de En else literatuur,
in het bijzonder van de werken en van de
persoon van Charles Dickens. Zijn trots
was het bezit van de wandelstok van
Dickens, die hem door het En else Dickensgenootschap ten geschenke was gegeven.
Van hetzelfdegenootschap was hij ere-lid
en voorzitter van de Nederlandse DickensFellowship. Voor zijn vele verdiensten werd
hij benoemd tot ridder in de orde van
Oranje Nassau.
Als telg uit een traditioneel rooms-katholiek
vader mr. Bomans was een
g
ezin, — zijn
vooraanstaande figuur in de Rooms Katholieke Staatspartij — heeft hij altijd een hang
naar dat verledengetoond. Maar dan met

een scherpe critische inslag. Wat voor
menigeen in het godsdienstig en kerkelijk
leven van voor 1940 als onaantastbare zekerhedengolden, riep bij de jonge Godfried vaak twijfels op. Hi' getuigde daarvan
onlangs in een vraaggesprek met pater Jan
van Kilsdonk.
Hi' voelde bijzonder goed de teleurstellingen van een oudere generatie aan, die
moeilijk de evolutie in het godsdienstig
denken hedentendage kan vol en. Een
beeldenstormer is Godfried Bomans nimmer
geweest. Hi' woo de din en en de zaken
Fri het leven en kon met hartstocht het
goede uit het verleden verdedigen. Het
wezen van de mens en de vraag naar de
zin van het leven hielden hem reeds vroeg
bezig. Daarmee werd zijn schrijverschap
geboren en keerde hij zijn juridische en
psychologische studies de rug toe.
Nu hij is gestorven herinneren wij ons een
nachtelijk gesprek in het oude Larense
„Hamdorff". Juist dat gesprek is ons bijgebleven. Hi' leed onder de critiek die zo
hier en daar op hem werd uitgeoefend,
voortspruitende uit een tikkeltje naijver.
„Och, het doet soms pijn. Maar anderzijds
vind ik het van weinig belang hoe men over
mijn persoon en werk denkt. lk vraag mij
af met meerpijn en worsteling met mezelf,
of ik voldoende aan anderen schenk; bij
het ouder worden komt men steeds meer
tot de ontdekking, hoe betrekkelijk alles
is slechts
wat je voo een
is. belang
Van
voor
ander kunt doen".
In de televisie-uitzending, waarin hij gesprekken voert met zijn broer Arnold, de
monnik, spreken zij over het leven en de
dood. Wandelend over deaden van het
kloosterkerkhof wijst zijn broer hem op een
grafsteen waarop staat gebeiteld : „Het is
volbracht". Zijn broer zegt dan „dat vind
ik een mooie tekst."
Voor Godfried Bomans is het thans ook
volbracht. Na een leven waarin hij alles
betekende voor zijn vrouw en dochter,
voor zijn vele vrienden bij de redactie
van „De Volkskrant", „Elsevier", de omroe p en het Nederlandse en Vlaamse
schrijversgilde en ook voor de ontelbare
anderen, die hij nimmer bij naam heeft
gekend. Vooral de laatsten heeft hij met
zijn schrOven vaak opgebeurd, doen schateren van het lachen, of tot nadenkengebracht.
Een ontelbare schare vol de hem op vrijdag
24 december op zijn laatste gang naar het
Sint Adelbertkerkhof in Bloemendaal.
GEERT GROOTHOFF

OP VERKENNING IN VLAANDEREN

Een Hollander
ontdekt filatinderen

Het beeld van de Vlaming dat na een
dertigtal televisiegesprekken, die bovendien
uitmunten door hun beknoptheid, te voorschijn komt, ma dan al onvolledig zijn —
hoe kan het ook anders ? — het is niettemin verrassend boeiend en veelzijdig.
Wij pogen te kristalliseren rond een aantal hoofdthema's : het vlaamse volkskarakter
(mogen we de term nog gebruiken ?), de
vlaamse ontvoogdingsbeweging, het leefmilieu en de verhouding tussen wat gemakkelijkheidshalve Hollanders en Vlaming
en wordt genoemd.

VOLKSKARAKTER

Het isgeen gewoonte en het ligt ook niet
in de bedoeling van Neerlandia uitvoerige
boekbesprekingen te brengen.
In „Een Hollander ontdekt Vlaanderen" heeft
Godfried Bomans echter zoveel behartenswaardige din en genoteerd, belicht, gezegd
of laten zeggen
,
die direkt in de sfeer
liggen van een betere kennis tussen Noord
en Zuid, dat wij niet kunnen nalaten dit
in Neerlandia te signaleren.
Men moet zich dan ook niet aan een letterkundige kritiek verwachten. Alleen willen
wij graag de kaft van het boek voor u omdraaien.
Bomans :
„Twee weken lang heb ik rondgezworven
alsgast van de B.R.T. door Vlaanderen en
met de bedoeling een reeks uitzendingen
te maken diegetiteld was : Een Nederlander ziet Vlaanderen. Reeds na enkele dagen verzocht ik de leiding van de Belgische
Televisie om die titel te veranderen in
Een Hollander ontdekt Vlaanderen. lk vond
dat bescheidener en ik kwam ertoe omdat
ikgaandeweg mij meer bewust werd minder van Vlaanderen te weten dan ik oorspronkelijk gedacht had. Wij, Hollanders,
hebben de illusie Vlaanderen te kennen,
omdat de Vlamingen dezelfde taal spreken,
omdat het er dicht bij lit" (blz.278)

Een volkskarakter isgeen absoluut gegeven. Dat van de vlamingen is gevormd
door een aantal duidelijk na te wizen invloeden :
— Bomans : „Wat beschouwt u als de
donkerste datum in de Vlaamsegeschiedenis ?"
— Cappuyns : „De val van Antwerpen in
1585. Op dat ogenblik gebeurde het onherstelbare. Niet alleen verliet wat men nu
zou noemen de Iinkse intelligentsia Vlaanderen, maarging ook een groot aantal
rooms-katholieken heen, dat zich niet kon
schikken onder het Spaans bewind. Zij verlieten Vlaanderen en hebben ertoe bijgedragen, in Noord-Nederland de Gouden
Eeuw te doen bloeien...
Voor ons was het een rampzalige verzwakking. Na gedurende drie eeuwen geschiedenisgemaakt te hebben, zouden wij nu gedurende drie eeuwengeschi'edenis onderg
aan".
— Bomans : „U zou het zo kunnen samenvatten, dat de aderlating van Vlaanderen
een bloedtransfusie isgeweest voor NoordNederland".
— „Cappuyns : „Dit is juist, al zou ik de
volgorde hebben omgekeerd". (blz. 73).
Nemen we deze datum en die van 1830
(de afscheiding van Zuidelijk Nederland),
als mijIpalen die geografisch en maatschappelijk de begrenzingen van het Vlaamse
volkskarakter hebben bepaald, dan kan ons
dat een eind weegs helpen om een bonte rij
van karaktertrekken te situeren :
Een Vlaming herkent men doorgaans al aan
zijn taal. De taal is nu niet direkt een karaktertrek, zij kan er echter wel de expressie
van zijn. Het spaans en belgisch-frans bewind hebben het correcte taalgebruik bij de
Vlami'ngen nu niet bepaald in de hand gewerkt. Bomans : „Bijna niemand in Vlaanderen spreekt correct Nederlands". (blz.256)

Daarenboven zijn er accentverschuivingen :
Bomans tot Craeybeckx : „Ik betreur het,
dat veel Vlamingen in Noordnederland een
snort taalscheppende gemeenschap zien. Ze
hebben het i dee dat woorden als vermits,
en kuisen, klaar in de zin
seffens, verwittig,
van rein, enz. enz verkeerd zijn omdat wij
die nietgebruiken" (blz. 16)
Een gesprek tussen Bomans en Walschap
wordt als volt samengevat : „Als ik u goed
begrijp voelt de Vlaming zich dus door zijn
kleinere woordenschatgekortwiekt in zijn
vleugelslag. Hij zou meer willen zeggen
mar
hem ontbreken daartoe de middelen.
a
Hi' is als iemand die gewend is zijn eigen
dialect op een or el te spelen, waar
hij alle registers kan opentrekken, terwijI
hi in het A.B.N. gedoemd is op een harmonium te spelen. lk heb dat altijd wel
vermoed, maar wilde dit uit uw mond bevestigd horen". (184)
Elders heet het : „Hoe dan ook, de Vlamin be zich om het A.B.N. te pakken
te krijgen, omdat hi' dan in het Europese
orkest een duidelijker stem krijgt. Wij Nederlanders zien daar ook een verlies in,
wij horen het Vlaams graag" (blz. 185)
Een aantal karaktertrekken hebben Bomans
bijzonder getroffen, zo bvb. een ontstellend
gebrek aan zelfzekerheid, een minder vormelijke ingesteldheid („Het is typisch om
te zeggen : protocolair ma het juist zijn,
maar menselijk is het verkeerd geweest.
Dat is een distinctie die in Vlaanderen
gemaakt wordt en die ik beschouw
wi'I
als een verrijking van het menselijk !even"
(blz. 55) en een. zekere angst om seri'eus te
zijn"). Bomans : „Ik meen verder nog, dat
er bij de Vlamingen een zekere angst bestaat, ik noem het maar angst, om serieus
te zijn. Wij zijn in onze gesprekken feller,
harder, proberen zolang mogelijk een standpunt vol te houden, schromen niet om ook
het laatste bastion van onsgelijk nog te
verdedigen, terwijI er bij de Vlaming dan
een snort aarzeling komt. Hi' hecht wel
waarde aan zijn mening,
maar liever is hem
nog dat de conversatie genoeglijk blijft"
(blz. 187).
Een ingesteldheid die allicht niet vreemd
is aan een vaststelling van De Wispelaere :
„De kritische functie van de communicatiemedia is bij ons vrijwel afwezig". Waarop Bomans : „Een ernstige beschuldiging
waarvan ik de juistheid nochtans erkennen
moet. Dit houdt ook verband met degeruststellende cumulatie die hier bestaat. De
man van de radio heeft ook weer lets in
een krant te betekenen en een bestuurslid
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van de televisie heeft weer elders een
vin er in de pap. Men kent elkaar en zit
steeds weer om dezelfde tafel... Kritiek
geven betekent hier, dat men altijd een
vriend verraadt". (204). Deze vaststelling
doet Bomans Vlaanderen 'een van onderlinge wierook doortrokken gewest' noemen
(blz. 259), een uitspraak die hi' nuanceert
in eengesprek met Van der Plas :
Van der Plas : „Vind je het !even hier prettier
g
dan in Holland ?"
Bomans : „Jay je krijgt hier meer adem, omdat men elkaar meer ruimte laat. Het is
een die er respect voor het anders zijn van
de ander en daardoor minder agressie.
Er is ook meer warmte en liefheid, zelfs tot
in de klank van de taal, het is net of je
hier telkens omhelsd wordt. Dat is verkwikkend als contrastverschijnsel, maar ook alleen als zodanig... Wat ik hier mis is :
kritiek... Het land is doortrokken van wierook en daar zou ik in stikken. Begrijp
megoed, het is tenslotte het gevolg van
een kwaliteit, maar datgevolg kan ik nu
juist niet gebruiken..." (blz. 274), of nog :
„Vlamingen zijn overleden Hollanders, zij
dragen de lof, die wij voor onze grafzerken
reserveren, al tijdens hun !even rond"
(biz. 277).
Ook de apathische houding ten opzichte
van de overheidgaat niet onopgemerkt
voorbij. Deze apathie neemt evenwel niet
we g dat van diezelfde overheid wordt verlangd dat precies door haar alleproblemen wordengeregeld :
„Wij hebben 't altijd over het gevaar van
facisme en zijn er als de kippen bij om dat
ergens te signaleren, maar juist deze gesteldheid vertoont facistoide trekken. Want
wat is facisme anders dan de blinde bereidheid om de vrije wil te offeren aan de
overheid, wie dat ook moge zijn ?"
Uiteraard komen nog andere facetten aan
bod : zo een meer kieurige geloofsbelevenis, een andersgenuanceerd en soms ook
welgemakkelijker gevoel voor humor en
de behoefte bij de Vlaming om zich af te
zetten teen alle vormen van romantiek,
vooral in verband met het eigene, het
'Vlaamse'. Bomans : „Maar aan de andere
kant zit er in die afkeer ook een element
van verloochening. Het is zelfs de vraag,
of die hevige agressie teen dat 'Vlaamse'
niet een aanwijzing is, dat ze er zelf nog
volop mee te maken hebben". (blz. 271)
Of nog : „Er zijn vormen van afkeer, die op
verwantschap wizen (blz. 151), Een zo sterk
uitgesproken afkeer van romantiek kan OOk
een vorm van romantiek zijn (blz. 49) en :
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Romantiek ? Noem het zo. Maargeef dan
tevens toe dat de angst hiervoor evenzeer
een teken van onvolwassenheid is." (blz.25)

ONTVOOGDINGSBEWEGING
De Vlamingen hebben nu al meer dan 140
jaar onder voogdij van de francofonie geleefd. Een en ander blijft nog onevenwichti'g.
Belie heeft ruim 91/2 miljoen inwoners.
Daarvan zijn' er 51/2 miljoen Vlamingen en
ruim 3 miljoen Walen, terwijI de gemengde
bevolking van Brussel nog een mil'
mensen omvat. Het reeds bestaande overwicht der Vlamingen zal i'n de toekomst
steedsgroter worden. Hun jaarlijkse aanwas bedraagt 51/2 % teen 0,67 % aan de
Waalse kant, zodat in het jaar 2000 de verhouding 65 teen 25 zal zijn, het onvoorspelbare Brussel buiten beschouwing gelaten. Maar zelfs nu reeds is de situatie aldus : Vlaanderen 56 %, Wallonie 32 %,
Brussel 11 %, Duitstalig gebied 1 %. De
besteding der overheidsgelden is daarmee
niet in overeenstemming
wat zich in een
,
scheefgetrokken subsidiebeleid openbaart.
Dit is des te schrijnender, om niet minder
dan. 60 % van de belastingopbrengst uit
Vlaamse arbeid voortkomt. Ile noem slechts
het verstrekken van kredieten met staatswaarborg, die voor Vlaanderen 2 miljard,
voor Wallonie 2,8 miljard frank bedraagt.
Ook de leidendeposten bij de overheidsdienst liggen voor 60 % in Waalse handers,
bij de Generale Staf van het Belgische
leer komen de Vlamingen zelfs niet verder dan 15 13/0 . Ook linguistisch zijn de verhoudingen hier zonderling. Voor 67 % van
de bedrijven in Vlaanderen blijft het Frans
de taal, waarin de directie methet personeel verkeert, voor 80 tot 90 % is het
Frans de taal van de directie zelf."
De ontvoogdingsbeweging heeft zowel een
romantische als een sociale inslag. (Coppieters : „een beweging die alle stromingen
omvat, die niet alleen een taalbeweging
maar ook een sociale, een culturele en
een economische beweging is om tot volledige gelijkberechtiging te komen" (blz. 30)
en Grootjans : „Het is op de eerste plaats
een sociale stria de taalstrijd is daar maar
een facet van" (blz. 55)
De Vlaamse Beweging wordt thans te Brussel uitgevochten. Bomans wijdt daar uitvoerige passages aan, met zeer dikwijls interessante conclusies. In dit verband verwijzen wij naar de vraaggesprekken met
Craeybeckx, van Mechelen, Cappuyns, Gryseels en BUtzler. Af en toe worden in dit

verband hoopvolle verwachtingen naar voor
.a.v.
t.a.v. de culturele autonomie. Herhaaldelijk ook wordt de Vlaamse ontvoogdingsstrijd in een. Europees perspectief gesteld (blz. 29, 36, 272, 185), wat Bomans
de bedenking doet maken of dit soms niet
als een vlucht voor de specifieke eigenheid
wordt aangevoeld. Bomans : ook tussen
de strijd voor het behoud en de ontwikkeling van het eigene en de algemene
sociale bewogenheid wordt niet altijd de
goede aansluiting gevonden.

LEEFMILIEU
De bezorgdheid van Bomans voor de leefbaarheid van stad en land in Vlaanderen
komt in een aantalgesprekken bijzonder
scherp tot uiting. Wij verwijzen hier vooral
naar de ontmoetingen met van Isacker,
Braem, leden van de Vlaamse Ingenieursvereniging en met een student in het Gezelle-museum te Brugge. Dit is zeker niet
het minst belangrijke thema in „Een Hollander ontdekt Vlaanderen". Integendeel
worden in het kader van dit algemeen
probleem een paar zeer specifieke vlaamse
nonchalances aan de kaakgesteld.

INTEGRATIE
Tenslotte komt ook af en toe de verhouding tussen Nederlanders en Vlamingen aan
bod. Uit de weinige uitlatingen in dit verband blijkt niet dat we elkaar heel goed
kennen. Des te meer komt het laatste werk
van Bomans ons voor als een uitgestoken
hand. Men ma g immers niet vergeten dat
Vlamingen niet alleen OOk mensen zijn
(blz. 275) ; Vlamingen zijn óók Nederlanders.

JAN DE GRAEVE

ER IS HOOP, ALS ER BEZIELING IS

Mentaliteitsverandering...

Daar heb je zo'n woord. Wat bedoelt men precies ? Ascese, zeggen anderen. Maar daar is geen
hand toe bereid. En een mentaliteitsverandering komt alleen tot
stand door een begeestering. Het
zijn niet de rationele overwegingen
die tot verbetering leiden, wel de
bezielde. Het probleem is alleen
die bezieling weer te vinden. Waar
ligt de bezieling ?
Terug Haar Moeder Aarde, dat lijkt
me een goed uitgangspunt. De
aarde wordt vergiftigd, redt de
aarde. Een devotie jegens de natuur is een vorm van bezieling die
zinvol lijkt.
We gaan achteruit, er is geen bal
meer aan te doen, behalve als er
weer een bezieling komt. De nadruk moet vallen op die bezieling.
Het zijn de besten die kwaad
worden, daarom is er hoop. We
moeten over hoop praten, niet op
de lijzige manier, waarmee traditiegetrouw het nieuwe jaar zalig
wordt verklaard, maar geinspireerd
en vol vuur.
Er is hoop, als er bezieling is.

Uit „Laatstegesprek met Godfried Bomans",
door Wouter van Dieren (weekblad Humo,
13-1-'72).
Cliché Jeugd en Cultuur
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OPENBAAR VERVOER HERWAARDEREN

Maandag 17 januari 1972 was voor Belgie en Nederland een bijzonder belangrijke dag. In aanwezigheid
van koningin Juliana en koning Boudewijn werd het
E 10 - gedeelte tussen Breda en Antwerpen — de
eerste snelweg tussen Nederland en Begie — op
feestelijke wijze voor het verkeer opengesteld.
Eindelijk ! Ekonomisch en toeristisch is deze verbinding zo belangrijk dat zij voorrang verdiende boven
vele andere. Nu moeten wij er wel aan toevoegen dat
de aanleg van deze autosnelweg vertraging opliep
door de herrie en de kontestatie rond het geplande
trace van de E 10 door het Peerdsbos. Natuurliefhebbers en milieubeschermers waren het met de plannen niet eens. Het gevolg hiervan was dat het Belgisch ministerie van Openbare Werken een aanvaardbaar trace uitstippelde. Enkele jaren geleden was
iets dergelijks gewoon ondenkbaar geweest. Milieubeschermers werden toen nog beschouwd als een
groepje zonderlingen, een stelletje idioten. Die tijd
is gelukkig voorbij.
Tijdens een van de traditionele toespraken die ter
gelegenheid van de opening van de E 10 werden gehouden, raakte minister De Saeger de Peerdsboskwestie aan. „Het Peerdsbos is voor ons land een
gelukkig incident geweest. De natuurliefhebbers hadden gelijk dat zij tegen het oorspronkelijk trace reklameerden. Het nieuw trace is alleszins veel beter. Het
is wel duurder en heeft remmend gewerkt, maar biedt
anderzijds ook het voordeel dat het Peerdsbos-incident bij de ingenieurs en bij hen die nieuwe wegtraces moeten ontwerpen een nieuwe geest heeft
ingeleid."

Nochtans is de aanleg van de autoweg Breda-Antwerpen bijzonder vlug gegaan. Einde 1968 besloten
de Belgische en de Nederlandse ministers de autoweg einde 1971 berijdbaar te maken. Daarvoor moesten 43 km tweemaal twee rijstroken met vijfentwintig
bruggen en viadukten en vijf toegangscomplexen worden gebouwd. Praktisch precies in overeenstemming
met de timing is men daarin geslaagd. lndien alles
meezit, zal nog dit jaar het gedeelte van de E 3 doorheen de Kempen in gebruik genomen worden, waardoor een snelle wegverbinding tussen Antwerpen en
Eindhoven tot stand komt.
Verder is het niet helemaal onmogelijk dat de Limburgse autoweg E 39 einde 1972 voor het verkeer
zal opengesteld worden.
Volgens minister De Saeger zullen in Belgie dit jaar
nog 180 km autosnelweg gereed komen. Belgie is
dus druk bezig zijn enorme achterstand op gebied van
autowegen ten opzichte van Nederland weg te werken. De Belgische overheid — en vooral het ministerie van Openbare Werken — zal echter terdege rekening moeten houden met het felt dat men in de
nabije toekomst niet onbeperkt kan doorgaan met het
plannen van wegen en snelwegen. Vooral niet in de
omgeving van steden en middelgrote centra. Hier
moet een goed uitgebouwd en degelijk openbaar vervoersnet het alternatief brengen.
In dit opzicht was donderdag 27 januari 1972 voor
Nederland een historische dag. Toen namen de Provinciale Staten van Zuid-Holland een motie aan met
het voorstel de aanleg van provinciale weg 16 bis
tussen Den Haag en Leiden — de Leidse Baan — op-

Trolleybus en tram : ideale openbare vervoermiddelen voor stad en omgeving.
Jammer genoeg staan ze niet steeds in de gunst van de overheid.

Verbetering van openbaar vervoer biedt meer uitkomst dan de aanleg van
stadsautowegen. Het groen in en rond onze steden wordt toch al zo zeldzaam.
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nieuw uit te stellen in afwachting van plannen tot
verbetering van het openbaar vervoer, die een beter
oordeel over de noodzaak van deze weg moeilijk
maken. Hiermee kregen de tegenstanders van de
Leidse Baan, waaronder de Werkgroep Milieuhygiene
van de Leidse Universiteit, hun zin. De bezwaren van
de werkgroep tegen de aanleg van deze weg betroffen de aantasting van het voor Nederland unieke natuurgebied tussen Leiden en Den Haag, de aantasting
van het leefmilieu in beide steden en het feit dat de
Leidse Baan slechts tijdelijk het voortdurend toenemend autoverkeer zal kunnen opvangen. Vooral het feit
dat de geprojekteerde Leidse Baan door een natuurgebied zou lopen, vonden velen totaal onverantwoord.
Het is immers bijna ongelooflijk dat zich in het hart
van de Randstad Holland tussen twee steden als Den
Haag en Leiden nog een vrijwel ongeschonden en
aaneengesloten gebied ter grootte van een 5000 ha
— Wassenaar en Voorschoten niet meegerekend —
bevindt waarin het oude en het jonge duin samen met
zeekleigebieden een geheel vormen.
Een groot aantal verkeersdeskundigen heeft ook
scherpe kritiek geleverd op de volgens hen gebrekkige wijze waarop de provincie Zuid-Holland destijds
Naar besluit om deze weg aan te leggen heeft voorbereid. Een oplossing voor het verkeersprobleem met
behulp van het openbaar vervoer was daarbij zelfs
niet overwogen.
Als reaktie op het besluit van de Provinciale Staten
van Zuid-Holland de aanleg van de Leidse Baan voorlopig uit te stellen, besloten de Nederlandse Spoorwegen (NS) ter verbetering van het openbaar vervoer
tussen Den Haag en Leiden met ingang van de nieuwe
dienstregeling op 28 mei in het ochtend- en avondspitsuur alsnog een extra trein in te leggen. Ook de
Noord-Zuidhollandse Vervoermaatschappij heeft besloten, onder voorbehoud van goedkeuring door de
rijksverkeerinspektie, een aantal verbeteringen en uitbreidingen van het busvervoer in de regio Den Haag
en Leiden aan te brengen.
De NS en de NZH zien in de beslissing van Provinciale Staten een uitdaging aan het openbaar vervoer, die gaarne wordt aanvaard. Volgens beide vervoersmaatschappijen ontstaat nu de mogelijkheid de
plannen en suggesties uit te werken die vermeld staan
in hun nota aan Gedeputeerde Staten. In deze nota
worden mogelijkheden opgesomd die kunnen leiden
tot verbetering en uitbreiding van het openbaar vervoer in de Haagse en Leidse regio, zowel per trein
als per bus. Genoemd wordt o.m. de opening van
voorstadstations, verhoging van de frekwentie op het
baanvak Den Haag-Leiden tot acht treinen per uur in
elke richting tijdens de spitsuren, een inhaalgelegenheid voor treinen bij het station Hollandse Spoor in

Minister van Openbare Werken De Saeger :
Het Peerdsbos is voor ons land een gelukkig incident geweest.

Den Haag en verdubbeling van het aantal sporen tot
vier op dit trajekt. Voor het busvervoer wordt eveneens een groot aantal mogelijkheden opgesomd.
De beslissing ten nadele van de Leidse Baan vergroot in ruime mate de kans op een werkelijke ombuiging van het verkeersbeleid in Nederland. En dat
is hoopgevend voor de toekomst. Alle voorspellingen
maken immers duidelijk dat voortgaande exponentiele
groei en onbelemmerd gebruik van de partikuliere
auto tot een volkomen vastlopen van het gehele verkeer leidt.
In Belgie schijnt men zich hiervan niet bewust te zijn.
Sedert jaren levert het ministerie van Openbare Werken onder leiding van de dynamische minister De
Saeger prachtig werk. Het ministerie van Verkeerswezen daarentegen heeft voor het openbaar vervoer
vrijwel niets gedaan. Minister Bertrand hield zich alleen bezig met de verkeersveiligheid. In de nieuwe regering is De Saeger opnieuw minister van Openbare
19
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Deze reklame is beslist niet misleidend...

Werken terwijI Bertrand als Verkeersminister werd
opgevolgd door de Waal Delmotte, een man die ook
al geen belangstelling heeft voor het openbaar vervoer. Het wordt immers de hoogste tijd dat men in
Belgie gaat sleutelen aan een degelijk en aantrekkelijk openbaar vervoer. Tot nog toe houdt men het bij
spektakulaire verre toekomstplannen die geen enkele oplossing voor de huidige verkeersproblemen
brengen.
Met de aftakeling van het uitgebreid tramnet van de
Buurtspoorwegen heeft Belgie een sterke troef uit
handen gegeven. De grootscheepse omschakeling van
trams met een ruime vervoerskapaciteit naar minder
komfortabele autobussen had een gevoelige dating
van het aantal reizigers tot gevolg. Een aantal mensen bij de Buurtspoorwegen geven trouwens toe dat
het opheffen van de tramlijnen de kwaliteit van het
openbaar vervoer geenszins heeft verbeterd.

Op vele plaatsen werd de trambedding bij de weg
gevoegd.
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In Wallonie en rond Brussel bestaan op het ogenblik
nog talrijke buurttramlijnen die echter ook zullen verdwijnen. Niettegenstaande de grote mislukking van de
omschakeling op autobussen, blijft men in de boosheid volharden. Het zou nochtans geen schande zijn,
indien de Buurtspoorwegen en het ministerie van
Verkeerswezen hun beslissingen zouden herzien.
Alleen met klagen over het gebrek aan belangstelling
voor het openbaar vervoer en over de toenemende
verkeerschaos in en rond onze steden lost men niets
op.
In die Belgische steden wordt nog steeds alles gedaan om het de auto zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het meest recent slecht voorbeeld gaf de Stad
Antwerpen. Tramlijn 7 die Mortsel met het Tolhuis
aan de Scheldekaai verbindt, moest enkele maanden
geleden wegens de pre-metrowerken op de Meir beperkt worden tot het Comedieplein. Deze lijnverkorting zou volgens de M.V.A. — de Antwerpse tram- en
busmaatschappij — negen maanden duren. Het Antwerps stadsbestuur lisp echter al lang met plannen
rond om de St.-Katelijnevest tramvrij te maken. Tram
7 hinderde nu eenmaal de auto's. De pre-metrowerken
waren dus slechts een voorwendsel. Terwijl men in de
buitenlandse steden — bijvoorbeeld Amsterdam en
Basel — omgekeerd redeneert en het openbaar vervoer volstrekte voorrang tracht te verlenen door de
automobilisten beperkingen op te leggen, lokt Belgie
de auto's naar de steden. Men hoeft zich dan ook
niet te verwonderen over het feit dat het openbaar
vervoer in Belgie minder populair is dan in Nederland en Zwitserland.
Indien men onze oude stadskernen terug leefbaar en
aantrekkelijk wit maken, moet men het autoverkeer
drastisch beperken. Voor de verplaatsing binnen de
steden moeten wij zoveel mogelijk gebruik maken
van het openbaar vervoer. De vervoersmaatschappijen, die van de stedelijke en gemeentelijke overheid die grootst mogelijke medewerking zouden moeten krijgen, moeten zorgen voor een aantrekkelijke
en verantwoorde frekwentie en voor modern en komfortabel materieel. Liefst trams en trolleybussen. Deze
hebben een grote vervoerskapaciteit, rijden vrijwel
geruisloos en produceren geen uitlaatgassen. Het openbaar vervoer moet immers ook bijdragen tot vermindering van de luchtverontreiniging en de geluidshinder in onze steden.
Voor het voeren van een nieuw verkeersbeleid dient
men niet te wachten tot de kostelijke pre-metro- en
metroprojekten uitgevoerd zijn. Op vrij korte termijn
kan en moet een oplossing gevonden worden voor de
toenemende verkeerschaos in onze steden.
Daar is echter veel politieke moed voor nodig.
Herman WELTER

HERINNERINGEN AAN CAMILLE HUYSMANS

Wist U dat Camille Huysmans jarenlang
een Noord-Nederlander als naaste medewerker heeftgehad ? Onze redacteur K.A.
Mayer is gedurende vijf jaar — in het begin
van zijn loopbaan — secretaris van Camille
Huysmans geweest en wel vlak voor en
tijdens de eerste wereldoorlog. — N.

Portret van Camille Huysmans
door Isidoor Opsomer.

De 31 ste december 1913 heeft Huysmans
mij als secretaris aanvaard en ik ben
zijn naaste medewerker geweest te Brussel,
Den Haag en Stockholm. In de volgende
jaren, toen ik een andere levensweg
had ingeslagen, ben ik met Huysmans
en zijn gezin zeer bevriend gebleven. Tot
kort voor zijn overlijden (hij is 97 jaar oud
eworden) heb ik hem trouw bezocht.
g
Ook nadat ik hem had verlaten heeft hi"
mij niet vergeten. Dat blijkt uit de brieven,
ren van hem heb
die ik in de loop der ja
ontvangen. Hier volgen enkele citaten : „Is
de wereld veel veranderd ? Ja en neen. De
ouderen worden 'on er en de jongeren
worden ouder. De dictators spreken van
democratie en de democraten treden op
voor traditie. Daarom, bekijk de wereld
zoals Tijl, met de kop op de grond en de
benen omhoog. Dan verschijnt de wereld
zoals zij is". (februari 1950).
„Ik verneem zoeven, datgij 60 jaar zijt geworden. Ma g ik mijn beste wensen toesturen ? De mensen van onzegeslachten
leven lang. Zij eten weinig. Zij drinken

weinig. En zij roken weinig. Maar zoals ik
het de jongeren steeds heb voorgehouden :
Maximum voor de rest". (20 mei 1953)
„Ik ben een communist en ben tegenstander van dictatuur, maar ik ben ookgeen
naloper van die andere dictatuur, vertegenwoordigd door generaal Eisenhower, de
industriele dictator... In beide landen, Amerika en Rusland, heeft de arbeidersklas als
zulks weinig in de pap te brokken. Maar in
Rusland staat de dictatuur korter bij het
verdwijnen dan in Amerika... U ziet het :
lk zet mijn ketterijen voort". (30 mei 1959).
De 3de december 1959 schreef Huysmans
mij, dat hi' een Frans boek met de politieke
artikelen van Charles Decoster (de franstalige schrijver o.a. van „Thijl Ulenspiegel")
had uitgegeven. Hi' kondigde tevens het verschijnen van een tweede boek met bladzijden uit Uilenspiegel aan. En verder
schrijft hi' in die brief, dat hi' in 1960 nog
een drietal onuitgegeven Nederlandse
treurspelen uit de 17de en de 18de eeuw
zal laten verschijnen.
Nog een citaat uit dezelfde brief van een
tachtigjarige : „Morgen sta ik op de tribune
te Leuven voor de Jonge Balie met Decoster als onderwerp en, met hetzelfde te
Oostende, toekomende week. lk sprak verlezen week over Jaures te Mechelen en te
Hasselt spreek ik over de wereld van morgen. lk schrijf u dit alles om u het bewijs
te leveren, dat ik mijn werkkracht niet heb
verloren".
En dit is een citaat uit de laatste brief,
die ik van hem ontving, nadat ik hem met
zijn 96ste verjaardag had gelukgewenst :
Ondanks mijn ho en ouderdom bezit ik
„
nog steeds een uitstekende gezondheid en
arbeid ik rustig verder. Mijn werk is mijn
leven en deze stelregel zal ik blijven toepassen tot op mijn laatste levensdag. Maar
deze dag is nog ver of — want een honderdjarige word ik beslist".
Deze laatste brief was echter niet meer met
de handgeschreven, maar et t, vermoedelijk door zijn 'on ere gemalin, waaraan
hi' een en ander had gedicteerd.
Het is overigens geenszins eenvoudig uittreksels uit de brieven van Hysmans te
citeren, omdat hi' een bijzonder origineel
maar tevens uitermate moeilijk handschrift
had.
Kort voor de Eerste Wereldoorlog had
Huysmans een wetsontwerp gemaakt ter bestrijding van het een men in Vlaanderen
„huisvlijt" noemt. Het gin g er om paal en
perk te stellen aan de uitbuiting van arbeidskrachten, voornamelijk vrouwen, die
g
thuis teen
onwaardige Ionen voor het ene

of het andere bedrijf werkzaam waren.
Huysmans had zijn wetsontwerp op grote
vellenpapier gekrabbeld en toen kreeg ik
het overhandigd om het netjes per schrijfmachine bruikbaar te maken. Inmiddels vertrok Huysmans naar En eland om er een
congres bij te wonen. Enkele dagen later
keert hi' naar Brussel terug, waar hij, voor
hij naar het parlement gaat, in een koffiehuis een ander Kamerlid ontmoet. Hi' nodigt mij per telefoon uit eveneens naar
het café te komen om hem te vertellen, wat
er tijdens zijn afwezigheid op zijn secretariaat isgebeurd. Hi' stelt mij aan zijn collea voor en dan vraagt hi' mij : „Is mijn
wetsontwerp gereed ?" lk antwoord ontkennend. Huysmans ontstemd : „En waarom
niet ?" lk : „Omdat ik Uw handschrift niet
heb kunnen ontcijferen". Huysmans teen
zijn collega-volksvertegenwoordiger : „Toch
k mijn handschrift niet kunnen
ongelooflij,
lezen !" Zijn collega : „Maar gij, Huysmans,
kuntgij Uw handschrift lezen ?" — „Neen",
antwoordt Huysmans, „maar ik word daar
niet voor betaald..."
Onverbiddelijk kon Huysmans zijn als hi' de
tegenstanders van de Vlaamse beweging te
lijf ging. In de tijd, dat de strijd om de
vervlaamsing van de Gentse universiteit
woedde, had Gent een burgemeester van
Duitse afkomst. De man, die die afkomst
zoveel mogelijk verloochende, behoorde
tot de hartstochtelijke franskieljons in zijn
stad. Hi'j was ook lid van de Kamer en
g
hield er eens een felle rede teen
de eisen
der Vlamingen. Huysmans reageerde aldus :
„De heer is zo teen het Vlaams gekant,
omdat die tongval hem te zeer herinnert
aan zijn moedertaal."
Huysmans, die uit een katholiek milieu ih
Limburg stamde, was, nadat hi' het atheneum te Hasselt had verlaten, filologie gaan
studeren te Luik. Luik was in ruime mate
een socialistische stad en daar is Huysmans
socialistgeworden. Toen hi' zijn studie beeindigd had, werd hi' tot leraar te Elsene,
een Brusselse voorstad, benoemd. Maar
Elsene had toen een katholieke schepen van
onderwijs en met hem lag Huysmans spoedig overhoop met het gevolg, dat hi' ontslagen werd. Jaren later zaten zowel Huysmans als die wethouder in de Kamer en
daar hield de wethouder eens een rede,
waarin hi' zich beriep op zijn grote politieke
verdraagzaamheid. En toen onderbrak Nuysmans hem aldus : „Maar er is een uitzondering. U hebt mij uit het onderwijs
verdreven. lk ben er U nog altijd erkentelijk voor."
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Huysmans was zeer muzikaal en kon uitstekend zingen. Toen hi' volksvertegenwoordiger was had hi' eens aan een afdeling van de Belgische Werkliedenpartij
(zoals de Belgische socialistische partij
oorspronkelijk heette) beloofd, dat hi' een
lezing over het Vlaamse lied zou houden
en daarbij zou hi' liederen zingen. Maar
enkele dagen voor het zo ver was werd
hi'j voor de eerste maal minister en toen
dacht het bestuur van die afdeling, dat de
lezing wel niet door zou gaan. Men belde
Huysmans op en de jonge minister antwoordde : „Ik begrijp U niet. lk ben toch
iemand die zijn woord houdt. lk heb beloofd
te komen spreken en zingen en ik zal dat
doen." De volgende dag stond in een aantal
Belgische kranten te lezen : „Minister
Huysmans houdt een lezing over het Vlaamse lied en zal daarbij liederen zingen." Dat
zag de katholieke minister-president en die
rende naar het ministerie van Huysmans.
„Maar collega, zei hij, U gaat toch niet
in het openbaar zingen ?" — „Zo, antwoordde Huysmans, en wat doet de bisschop ?"
En nu stap ik over op een artikel, dat
Louis de Brouckere, de 25ste april 1946,
toen Huysmans aan de vooravond van zijn
75ste verjaardag stond, in Le Peuple heeft
g
epubliceerd.
„Wanneer men een zo oude kameraad wil
huldigen, heeft men steeds lust tot spotten,
ware het slechts om de ontroering, niet al
te duidelijk te maken. Camille die zo gaarne anderen besot
en voor wie de satire
p
een zoprachtige uitingsmogelijkheid is."
De Brouckeregeeft dan een terugblik op
het leven van Huysmans. Hi' heeft zich op
de meest verschillendegebieden gewaagd
en zijn bemoeii'ngen zijn atom met een zeldzaam succes bekroondgeworden. Steeds
le de hi' koelbloedigheid aan de dag.
Steedsgaf hi' bewijzen van moed. Men
heeft Huysmans weleens vergeleken met
Voltaire — maar voor de Brouckere doet
hi' meer denken aan Erasmus. De Brouckere wil niet beweren, dat Huysmans een
klassieke humanist was, maar als hi' ten
tide van Erasmus of van Marni'x zou hebbengeleefd,
zou hi zeker een Vlaamse
humanist zijn geweest. En de Brouckere
vindt het vanzelfsprekend, dat deze man
socialist isgeworden.
De veelzijdigheid van Huysmans blijkt namelijk op bijzonder boeiende en indrukwekkende wijze uit de Veertien Brieven
aan een Jonge Socialist, die hi' in 1939,
aan de vooravond van de Tweede Wereld-
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oorlog, in de Volksgazet heeft gepubliceerd.
Dit is de aanvang van zijn eerste brief :
Gij vraagt mij raad, omdat ik ietwat ouder
„
ben dangij. Gij behoort dus niet tot het
ngeren, die beweren, van
eslacht der jo
g
hungeboorte af, alles te weten zonder inspanning en zonder ervaring. Gij zijt misschien in zekere milieus wel een uitzondering. Maar let niet te veel en bij iedereen
op een verschil van ouderdom. lk ken
jongeren, die op dertigjarigen ouderdom
geboren zijn. lk ken oudere, die de wereld
altijd aanschouwen met fri'ssche
nog
oogen."
Uit de zevende brief : „Op uwen ouderdom rijmen en dichten de 'one lui allen.
Eenige stoppen hun dichtader zoodra zij in
het werkelijke leven zijn aan eland. Zoodra
zij trouwen. Zoodra zij moeten zorgen voor
anderen. Hetprozaische komt dan boven.
All e begin is moeilijk en dan ziet men de
wereld eigenlijk nog veel zwarter in, dan
zij is. Laat mij echter toe U een . vriendenraad tegeven.
Word niet al te zuur ! Klaag niet over alles !
Loop niet rond als een treurwilg ! Denk
niet, elk uur van den dag, dat men u
vervolgt, en zorg voor aangename lektuur,
juist in die periode.
Hi'j is mistevreden over zichzelf en over de
anderen. Als hi' wolken ziet voorbij zweven
in de hooge lucht, dan zegt hi' : „'t Gaat
re even. 't Zal bliksemen ! Er gaat een onheilgebeuren". Maar er gebeurt niets. De
wolken driven voorbij. En in plaats van in
de wolken te ziengroote reuzen, die onder
den blauwen hemel driven om wat variatie
tegeven aan ons landschap, zit hij te pezeweven — en te voorspellen en te jammeren over een verveling die nog niet gekomen of over een ongeluk dat nog niet
ebeurd is.
g
De raad dien ik ugeef (vergeet U niet,
dat Huysmans zich hier tot de 'on ere generatie richt) is U te vrijwaren voor zulk
organisch pessimisme, voor stelselmatige
zwartzienerij.
Wij hebben heel weinig echt plezierige
auteurs. Wi'j hebben er een gekend in de
Middeleeuwen en wij weten slechts dat hi'
Willem heette (U weet het, de schepper
van Reinaert de Vos). Maar sedertdien is
onze literatuurpover gebleven in zake
scherts, humor of satire. De Nederlandsche
letterkunde is schrikkelijk didactisch en
lyritch. Wij hebben weinig hekeldichters
die den naam waard zijn, weinig romans
die voor spiritueel door aan en nog minder
komedies die waardig zijn op het toneel
te blijven.

Onze Ulenspiegel werd door een Fransde auteur (U weet het : Charles
schrijven
de Coster) bezongen met geniaal talent.
Met dengrooten Willem hebben . wij geen
aanknopingspunt, in geen enkele der eeuwen die op hem zijn gevolgd. Wij zijn veel
te dikwijls een triestig yolk. En wanneer
onze moderne schrijvers de wereld het
ondersteboven willen laten zien, dan vervallen zij, op enkele uitzonderingen na, in
brutaleplatheden. Men zou haast zeggen,
dat wij beinvloed worden door onze moeilike geographische positie in Europa. Een
klein land met veel inwoners, waar de
menschen hard moeten werken om aan hun
brood te komen, en dat zelfs niet verschoond blijft van oorlog en bezetting, alhoewel wij ons met de zaken van die
anderen niet bemoeien.

DE SOCIALIST HUYSMANS
Het is wel algemeen bekend, dat Nuysmans jarenlang secretaris van de socialistische Internationale, toen deze haar zetel
te Brussel had, is geweest. Hi' was in die
jaren o.a. zeer bevriend met Lenin. Zij
hebben druk met elkaargecorrespondeerd
in het Frans en in 1943 heeft de uitgeverij
Mouton, te Parijs en te 's Gravenhage,
deze briefwi'sseling, voor zover zij achterhaald is kunnen worden,gepubliceerd.
Huysmans heeft toen voor dit interessante
boek nog een voorwoord geschreven. Daarin herinnert hi' er aan, dat hi' in januari
1905 tot secretaris van de Internationale
was benoemd en deze functie tot 1921-22
heeft uitgeoefend. Hi' nam toen ontslag,
vertelt hij, omdat zi'jn eigen partij (de
Belgische Socialistische Partij) zich niet
had kunnen verenigen met zijn initiatief tot
het houden van de Stockholmse socialistische vredesconferentie in 1917. In 1939
heeft hi" echter, op aandringen van de
En else Labour Party die functie hervat,
daar toen zowel de voorzitter als de toenmalige secretaris van de Internationale ontslag hadden genomen. Huysmans beschouwde het toen als zijn plicht de banden tussen departijen, die tot de Inter-.
nationale behoorden, te herstellen. Hi' verzekert in dat voorwoord, dat hi zich nimmer
als een functionaris, die besluiten moest
uitvoeren, heeft beschouwd. Hi' heeft
steeds eigen verantwoordelijkheid aanvaard.
Hi' had een zeer ingewikkelde taak te vervullen en hi'j wilde het zijn medebestuurders,
die ook andere bezigheden hadden, niet
moeilijk maken. Hi' heeft zich toen de

moeitegegeven vrijwel alle bij de Internationale aangesloten partijen te bezoeken.
Aldus heeft Huysmans vele leidende persoonlijkheden, ook uit kringen der vakbeweging, ontmoet en leren kennen.
Over de conferentie van Stockholm schrijft
Huysmans nog, dat hij, in samenwerking
met vertegenwoordigers van de socialistischepartijen in Nederland en Zweden,
in het bijzonder met Troelstra en Branting,
het initiatief tot het houden van deze conferentie heeftgenomen. „Wij waren er van
overtuigd, schrijft hij, dat, indien de Internationale zich niet inspande om de vorming
van een eenzijdig Europa te verhinderen,
een revanche-oorlog te vrezen zou zijn."
Dit is ook juist gebleken.
Bij het vredesoverleg te Stockholm in 1917
heeft Huysmans een beslissende rol gespeeld. Hij was in 1915 of 1916 met zijn
gezin uit Brussel naar Den Haag verhuisd.
Huysmans heeft in Den Haag in overleg
met de Nederlandse socialistische leiders
Troelstra, Albarda, van Kol, Vliegen en Wibaut, aan de 28 bij de socialistische Internationale aangesloten partijen de vraag geriCht, of zij een conferentie van de Internationale. gewenst achtten. 25 van de 28
partijen hebben daarop positief geantwoord.
Teen waren de Franse en de Belgische
socialisten — hun land was immers bezet
— en de Engelsen. Men aarzelde toch in
Den Haag — maar toen brak in maart
1917 de revolutie in Rusland uit. De 10de
april van dat jaar — toen de oververmoeide
Troelstra bij zijn vriend Keesing te Laren
logeerde —, had hij aldaar een onderhoud
met Albarda, van Kol, Wibaut en Huysmans
en daar werd toen besloten tot het houden
van een conferentie, waarop de mogelijkheid van het beeindigen van de oorlog zou
worden besproken. Alle bij de Internationale aangesloten partijen werden uitgenodid teen de 15de mei afgevaardigden
naar de Zweedse hoofdstad te zenden.
Toen het zo ver was reisde Huysmans per
schip naar de Zweedse hoofdstad.
Van daaruit ontbood hij mij telegrafisch.
Toen bleekgeen enkele passagiersverbinding over zee naar Zweden meer te bestaan heb ik eenvoudig aangemonsterd als
tweede steward op een kolenboot en ik ben
behouden naar Stockholmgekomen.
Over de conferentie van Stockholm zal ik
me hier niet verder uitlaten, maar het lijkt
me wel op zijn plaats te citeren wat niemand minder dan Pieter Jelles Troelstra
over Huysmans in zijn Herinneringen heeft
g
eschreven :
„De onafhankelijke en moedige houding,

De katholiek Van Cauwelaert, de liberaal Franck en de socialist Huysmans, de „drie kraaiende haven"
die samen eendrachtig optrokken voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit.

door dezen Belgische socialist in de
oorlogsjaren aangenomen, kan niet genoeg
wordengewaardeerd. Zonder ooit zijn
vaderland ontrouw te worden, vervuld met
felle verontwaardiging over het optreden
der Duitsers tegenover Belgie, is hij niettemin zijn plicht als secretaris der Internationale met trouw en onovertroffen bekwaamheid blijven vervullen. Door de tegenwerking der Duitse overheid gedwongen
naar Den Haag te verhuizen, heeft hij hier
gedurende den oorlog in zeer zorgelijke
omstandigheden geleefd. Belasterd door de
nationalistischepers, om even door spionnen,gewantrouwd door zijn Belgische
partijgenooten, moest hij zich van alien verlatengevoelen. Doch rustig en zeker is
hij zijn we gegaan, zonder zich ooit te
bekommeren over degevaren, die niet alleen zijn positie, maar ook zijn persoon
hebben bedreigd. Hiernaast moet worden
genoemd zijn groote politieke bekwaamheld : Huysmans is een ras-politicus. lk
heb met Huysmans vaak stevig gevochten,
doch ik stel voorop, dat deze veelzijdig ontwikkelde engeestige man een van de beiguren
langrijkste
f is geweest, waarmede
ik in de internationale arbeidersbeweging
heb samengewerkt."

Ten slotte wil ik er aan herinneren, dat
Huysmans eerbied had voor elke eerlijke
overtuiging. In het Bulletin Communal van
de stad Brussel, waar hij toen gemeenteraadslid was, schreef hij de 6de mei 1912
het volgende :
„Wat mu betreft, ik zal een politiek man
— hij weze mijn hardnekkigste vijand —
nooit door den modder sleuren en zoo een
socialistisch blad, waarop ik de geringste
invloed kan uitoefenen, zich moest veroorloven katholieken of liberalen te misprijzen, zoo het moest pogen modder te
werpen op eerlijke overtuigingen, dan zou
ik het op staande voet afkeuren... Indien
ik niet aanneem, dat men de oprechtheid
van mijn socialistische overtuiging aanvalt,
dan aanvaard ik evenmin, dat men de oprechtheid van degodsdienstige overtui'ging
van mijn collegas van de rechterzijde aanvallen zou."

ZO was Huysmans en zo heb ik Huysmans
in de jaren, waarin ik het geluk had zijn
naaste medewerker te mogen zijn, leren
kennen en waarderen.
K.A. MAYER
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BEZWERINGEN BOND EEN PRUTTELENDE KOOKPOT

„When shall we three meet again
In thunder, lightning, or in rain ?
When the hurlyburly's done,
When the battle's lost and won.
Fair is foul, and foul is fair.
Hover through the fog and filthy ai r" .
(Macbeth, I, 1)
Het is een Shakespeariaans beeld. In de
koude december- en januarinachten, een
dozijn grijze staatslieden bezweringen en
formules mompelend rond de pruttelende
kook of waaruit straks de Belgische soep
moetgegeten worden.
We kunnen het niet verhelpen, maar wij
huiveren bij het besef dat dit de ploeg is
die Belgie's toekomst in handen heeft. De
koude stilte, het algemeen scepticisme en
wantrouwen waarop de nieuwe regering,
vooral in de Vlaamse kranten, onthaald
werd wettigen het vermoeden dat de toekomst donker is en onheilspeliend. ledereen kent deproblemen : het enorme tekort
op de begroting met de donkere dreiging
van belastingsverhoging, het spookbeeld
van de stijgende werkeloosheid, de onopgeloste communautaire spookbeelden,
de economische begrenzing van de Brusseise agglomeratie, spanningen in de
onderwijswereld, en zoveel meer...
Maar wie kent het antwoord ? De federalistische oppositiepartijen zijn als overwinnaars uit de dubbele novemberverkiezingen gekomen, hun invloed groeit, maar
zij zijn op het ogenblik nog niet in staat de
oplossing dichterbij te brengen. De stille
dialoog tussen Waalse en Vlaamse federalisten maakt weinig of een vorderingen
en het maneuver van de intelligente Wallingantenleider Perin om in voile Kamer
op een meer constructieve houding van de
Volksunie beroep te doen is alleen psychologisch interessant. Een federalistisch
alternatief is nog niet haalbaar en de
Volksunie zoekt daarom op de eerste plaats
haarposities verder uit te bouwen. Maar
intussen moet het land bestuurd worden
en daaromgaf een aarzeIende, lusteloze
CVP toch maar weer het vertrouwen aan
een kabinet dat feitelijk alle richtingen uit
kan. De Vlaamsepers heeft terecht gewaarschuwd voor het feit dat de verslagen
Simonet en Vanden BoeyBrusselsenants sleutelposities in handen hebben van
waaruit zij ongetwijfeld zullen proberen door
economische uitbreiding van de Brusselse
agglomeratie hun geschonden blazoen weer
op te poetsen. Maar daar staat dan weer
tegenover dat de Vlaamse Van Elslande
Binnenlandse Zaken kreeg. Van Elslande

heeft de totaal mislukte oplossingen van
de vorige regering inzake Brussel hardnekkig verdedigd. Zal hi' nu bewijzen dat
er toch nog Vlaamse vooruitgang kan geboekt worden met zijn „nieuwe bewegingsstrategie" of moet zijn Vlaams blazoen
alleen nieuwe toegevingen aanvaardbaar
maken ? Men kan werkelijk allerhande veronderstellingen maken, maar het lijdt geen
twijfel dat de heer Eyskens een overgangsregering heeft gevormd waarin meer strekkin en en roe en een kans krijgen dan
in het vorige kabinet. Dat heeft veel commentatoren ertoegebracht te spreken van
een vernieuwd unitaristisch offensief. Het
zit er inderdaad allemaal in, veel meer dan
tijdens de vorige legislatuur toen de decentraliserende tendens duidelijk het overwicht had, maar het is beslist niet waar dat
de regering zeif gekozen heeft voor vernieuwd unitarisme. De regering hoot dat
de strekkingen elkaar min of meer in evenwicht zullen houden en hoot intussen op
andere terreinen sukses te boeken. De
woorden vanpremier Eyskens tot de
oppositiepartijen waren niet mis te verstaan : zorg zeif voor een alternatief.
Double, double, toil and trouble,
Fire burn and cauldron bubble"
(Macbeth IV, 1)
Er is natuurlijk ook nog een derde oppositiepartij, de P.V.V. En het is niet uitgesloten dat deze partij, die in het recente
regeringsdebat duidelijk een eigen image
miste, na haar door de heer Van Audenhove met veel ophef aangekondigde partijcongres opnieuw een rol zal willen spelen.
Men weet alleen niet welke. Zal de P.V.V.
resoluut de zijde van de vernieuwing en
dus van de oppositie kiezen of zal zij
terugkeren naar haar vroeger unitarisme en
haar medewerking verlenen aan uitbreiding
van het Brusselse economischegewest,
daarbij de voltooiing van de grondwetsherziening in Brusselse zin mogelijk makend
met eenpaar ministerzetels als wisselmunt. De houding van de P.V.V. zou dus
de doorslag kunnen betekenen voor een
of andere strekking in het zo heterogene
kabinet Eyskens.
Ook de eventuele aanduiding van de jonge
Wilfried Martens als nieuw C.V.P.-voorzitter zou vangrote betekenis kunnen zijn.
De heer Martens behoorde tienjaar geieden tot de leidendegroep van de federalistisch denkende Vlaamse Volksbeweging
en was daarna als C.V.P.-jongere de spil
van de toenadering tussen C.V.P.- en B.S.P.jongeren rond thema's als gemeenschaps-

school enprogressieve frontvorming. De
waarheid verplicht ons helaas te zeggen
dat de heer Martens, ofwel telkens op het
verkeerdepaard wedt en dan rouwmoedig
zijn vergissing inziet, ofwel de volharding
mist om zijn ideeen door te zetten. Vlaanderen herinnert zich levendig de aftocht
van W. Martens uit de Vlaamse Volksbeweging en leest deze week met verbazing hoe de heer Martens in het licht
van zijn eventueel voorzitterschap van de
C.V.P. nu ook deprogressieve frontvorming als een utopie afschrijft. Cynici
zullen zeggen dat de heer Martens een
uitstekendpoliticus belooft te worden. Maar
het is anderzijds toch onbetwistbaar dat de
eventuele aanduiding van Wilfried Martens
op een relance van de federalistische en
p
rogressieve krachten in de C.V.P. zou
wizen. Het is helaas ook hier afwachten.
Tenslotte zal de toekomst van de Nederlandstalige gemeenschap in Belie natuurlijk ook afhangen van de beslistheid van
dezegemeenschap om haar lot in eigen
handen te nemen en dit betekent de nodige
politieke drukking uitoefenen op de regeringspartijen. Maar in dit verband zijn onze
vooruitzichten opnieuw somberder dan
twee maandengeleden. De geduldige Viamin g uit Antwerpen of Hasselt lijkt de kaakslag van de novemberverkiezingen in
Brussel aiweer bijna vergeten. Met uitzondering van het bedreigde Brabant heerst in het
Vlaamse land een opvallende lusteloosheid
en apatie. De rote volksvergaderingen die
het Vlaams Overlegcentrum einde januari
in deprovinciehoofdsteden organiseerde
lokten maximaal 2.000 mensen. Moet men
opnieuw tot spectaculairder maatregelen
zijn toevlucht nemen ?
De oude taalgrensstrijder Flor Grammens
heeft er alvast niet meegewacht. In de
apartheidsgemeente Schaarbeek waar de
F.D.F.-burgemeester Nols de Vlamingen verplicht zich aan een enkel loket aan te
melden heeft de heer Grammens met de
verfspuit gecontesteerd. Terecht I Maar het
is tekenend dat wij na de euforie van de
jongste jaren terug zover staan als in de
jaren 1930-40. Onwil en onmacht om de bestaande taalwetten toe tepassen dwingen
opnieuw tot buitenparlementaire actie.
„Whence camest thou, worthy thane ?
From Scotland,great king !
Where the Norweyan banners flout the sky"
(Macbeth, I, 3)
Veruit het belangrijkste feit van de maand
is natuurlijk de toetreding van GrootBrittanie, lerland, Denemarken en Noor25
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wegen tot de E.E.G. Voor alle niet-Franssprekende Iidstaten is dit ook om andere
dan zuiver economische redenen eengebeurtenis, maar voor ons Vlamingen is het
wellicht een historische dag geworden.
Laten wij toch niet uit het oog verliezen dat
de franstaligen in dit land zich steeds en
altijd van de internationale uitstralingskracht
van het Frans bediend hebben om hun
p
osities in' Brussel en andere Vlaamse
steden te verbeteren. De miljoenensubsidie
voor Alliance Frangaise, het persoonlijk optreden van de heer Pompidou t.o.v. de
ambtenaren van de E.E.G., het bewijst alles
voldoende het belang dat de internationale
frankofonie aan die uitstraling hecht. Het
is hun volste recht, maar WIJ zijn er helaas
steeds en altijd de dupe van geweest.
Daarom is de intrede in Brussel van de
enige taal die internationaal meer prestige
geniet dan het Frans zo ongemeen belangrijk. Wij maken ons heus geen illusies over
de bereidheid van de En else wereld om
g
een dam teen
de frankofonie in Brussel
op te werpen. Maar wij weten maar al te
goed dat de En else aanwezigheid in
Brussel „by its sheer weight" een einde
stelt aan het feitelijke monopolie van een
taal in de Europese instellingen. Wie daaraan nog twijfelt moet dringend nog eens
de lezersbrief lezen van de heer Joosen
in het vorige nummer van Neerlandia
(p. 206-7). Heel veel mensen krijgen voortaan
de broodnodige steun om, even internationaal denkend als de franstaligen,
toch
het verfransingsproces of te remmen. De
actie Engels tweede taal in Vlaanderen van
de Vereniging Vlaamse Leerkrachten is
misschien net op tijd gestart om te beletten
dat wij ook op Europees terrein weer voorgoed de mindere van de franstaligen zouden
worden. En dat men ons vooral niet voor
de voetengooit dat wij al even min verengelsing als verfransing kunnen dulden.
Er is heus voor de volgende honderd jaar
nog een Democratic Front of the English
speaking Belgians te verwachten en
overigens denken wij er niet aan het
Engels te gebruiken waar het niet thuis
hoort. Maar als wij Vlamingen, na 150 jaar
ijverige studie van het Frans nog steeds
geen Vlaamse minister op ons eigen Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben
gekregen, als het buitenland ons nog steeds
verder als een franssprekend land blijft
beschouwen dan is het naief daar de passende conclusies niet uit te willen trekken.
Wij krijgen daar nu de kans toe.
L. UREEL
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Rond 20 februari kwam er een einde aan
een conflict dat uniek was voor de sociaaleconomische verhoudingen in het na-oorlose Nederland. Al van geruime tijd voor
nieuwjaar dateerden de ernstige moeilijkheden in de metaalindustrie,gevolg van de
tegenstellingen rond het afsluiten van een
nieuwe collectieve arbeids-overeenkomst.
Deze tegenstellingen bestonden niet alleen
tussen de „vaste"partijen bij dergelijke onderhandelingen, werkgevers en werknemers,
maar betroffen ook de werknemers onderling. Voor het eerst sinds 1945 immers viel
het „arbeidersfront" uiteen in twee blokken :
enerzijds de vijf metaalarbeidersbonden van
het Nederlands Katholiek Vakverbond en
het Christelijk Nationaal Vakverbond, aan de
andere kant de Industriebond van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Na
moeizame besprekingen in en de bonden
van de twee confessionele vakcentrales accoord met de voorstellen van depatroons,
maar de Industriebond NVV weigerde de
c.a.o. te accepteren. Toen zij dreigde met
stakings- en langzaamaan-acties de werkgevers onder druk te zetten, spanden deze
laatsten een kortgeding aan, en de Amsterdamse rechter Stheeman verbood op een
dwangsom van een miljoen gulden per dag
de NW-bond om stakingen uit te roe en.
Het was juist uit protest tegen het rechterlijk verbod dat rote stakingen uitbraken.
In de metaalindustrie en op de scheepswerven van Amsterdam, Rotterdam, Schiedam,
enz. le den duizenden arbeiders het werk
neer. Een voile veertien dagen duurden deze stakingen, en eerst na enkele mislukte
bemiddelingspogingen van ex-vakbondsfiguren(Coppes, Wijkstra en Albeda) kon mr
R. Erdbrink departijen tot elkaar brengen.
Zijn arbitrage ging overigens uit van dezelfde voorstellen die de bemiddelaars haddengedaan. Over de details van de c.a.o.
(loonverhogingspercentages, pensioenpremies, e.d.) zullen we hier niet uitweiden.
Feit is dat tenslotte een compromis werd
bereikt, waarbij de aanvankelijk weigerende
NW-bond niet voor 100 0/0 zijn zin kreeg,
maar waarbij toch gunstiger voorwaarden
door de arbeiders werden „veroverd" dan
waarmee de confessionele onderhandelaars
in de voorgaande weken accoord waren gegaan.
Het is overigens voor iedereen duidelijk dat
deproblemen niet zijn opgelost met de afsluiting van een nieuw metaal-c.a.o. Met

namegeldt dit voor de verhouding tussen
de vakbonden, die door de hele affaire toch
wel ernstig werd verstoord. Tegelijk rijst de
vraag of er in de verhouding tussen werkevers en werknemers, zoals die sinds de
g
tweede wereldoorlog in Nederland is gegroeid, niet iets zal gaan veranderen. De
periode van noodzakelijke nauwe samenwerking in het belang van de wederopbouw
van het land is verstreken. Populair gezegd :
ieder wil weer voor zijn eigen belang opkomen. Het is vooral de NVV-bond onder
leiding van de strijdbare Arie Groenevelt die
het harmonie-model in de Nederlandse sociaal-economische verhoudingen liever vervan en ziet door het conflictmodel. Binnen
de confessionele bonden is men echter in
het algemeen niet geneigd zich scherper
op te stellen.
Niet vergeten ma worden dat het in de
arbeidsverhoudingen al lang niet meer alleen omgoede lonen, vakantiegeld, enz.
aat, maar dat de arbeiders ook veel meer
g
betrokken wensen te worden bij het beleid
in de ondernemingen. Over deze materie
heerst binnen degezamenlijke Nederlandse
vakbeweging nog een eenheid van opvattin g. De Volkskrant schreef maandag 21
februari : Het
bestaande denken daarover
„
en over andere die er liggende factoren in
het metaalconflict, zal binnen de vakbewe in een extra stimulans hebben gekregen. De toegenomen discussie over de
toekomstige beleidslijn van de vakbewegin g, over de onderlinge samenwerking en
over de arbeidsverhoudingen in Nederland
in de komende jaren, maakt duidelijk dat
het einde van het conflict allerminst betekent dat voor de vakbeweging de zaak
nu rond is."
Gezien de velepublicaties en gesprekken
van de laatste tijd over de macht in het
bedrijfsleven — gesprekken waaraan oak
de vakbeweging druk deelnam — is te verwachten dat in de sociaal-economische sector nog veel over deze zaken gedebatteerd
zal worden. De recente staking die in wezen eveneens meer was dan het naar buiten komen van een loonconflict, zal in die
debatten ongetwijfeld een element vormen
waar men niet langs heen kan.
JAN VERDONCK

TIMMEREN AAN DE NOORD-ZUIDVERBINDING

Geen integratie zonder communicatie.
Daarom is het van zo eminente betekenis,
dat medio januari de autoweg AntwerpenBreda voor het verkeer kon worden opengesteld, waardoor de afstanden tussen Antwerpen, Breda,
Rotterdam en Amsterdam
aanmerkelijk worden bekort en bovendien
de veiligheid in het verkeer bijzonder werd
verbeterd. Noord en Zuid zijn door die
nieuwe we dichter tot elkaar gekomen. Dat
de betekenis daarvan tot in de hoogste
kringen werd ingezien hebben koningin Juliana en koning Boudewijn bewezen, die de
officiele en feestelijke opening hebben bijgewoond en het nieuwe traject zelfs hebben
afgelegd in een bus, samen met vele hoge
autoriteiten uit Noord en Zuid.
De capaciteit van de oude en zeer gevaarlijke we bleef beneden de 8.000. Het klaar
ekomen gedeelte van de E 10 verwerkt
g
straks 50.000 auto's.
Een andergeluid over samenwerking tussen
Noord en Zuid liet de heer Delwaide, schepen van de haven van Antwerpen horen
op een bijeenkomst van de Nederlandse
vereniging te Brussel, waar hi' de havenproblematiek behandelde. Hi' drong er o.a.
op aan, dat de Belgische regering eindelijk
werk zougaan maken met het nakomen
van de beloften, die aan Nederland werden
gedaan, in verband met de industriele en
economische samenwerking. Daartoe is nodig, dat door de nieuwe Belgische regering
aan het hoofd van haar pro gramma de samenwerking met Nederland ondubbelzinnig
wordtgenoteerd en dat de nodige credieten
daartoe worden vrijgemaakt.
Punten, die hi' in zijn rede nog aanstipte,
waren : radaruitrusting langs de Schelde,
zoals deze al bestaat langs de Nieuwe Waterweg. De Schelde echter is de enige rivier tussen een wereidhaven en een
zee, die niet met radarinstallaties is beveiligd. Voorts kwam het Baalhoekprobleem
uiteraard naar voren, de luchtverontreiniging
en een tweede Iuchthaven naast Schiphol,
die volgens de heer Delwaide een Beneluxhaven zal moeten worden.
In Limburg blijft men enthousiast streven
naar verbetering der grenscontacten tussen
Noord en Zuid.
Zo is onlangs te Neerharen een cotirdinatie-comite „Maasland-Zuid" opgericht, dat
er naar wil streven aan beide zijden van
de Maas alle la en van de bevolking in te

schakelen om zo een daadwerkelijk contact
over degrenzen heen tot stand te brengen.
Samenwerking is er al tussen de gemeenten : Rekkem, Uikhoven, Neerharen, Lanaken, Zutendaal, Gellik, Veldwezelt, Vroenhoven, Eysden, St. Geertruid, Gronsveld,
Cadier, Kier, Bemelen, Berg en Terblijt,
Meersen, Bunde en Geulle.
Vooral de Vlaamsegemeenten hebben door
het organiseren van talrijke feestelijke evenementen direct vaart achter hunprogramma'sgezet. Nederland kwam nog niet zo
goed aan bod, in hoofdzaak omdat de
gemeentelijke begrotingen reeds waren vastgesteld en daarop stonden een posten
voor hetgeven van dergelijke feestelijkheden. Maar in 1972 wordt dat antlers.
Er is voorts eengemengde Jongeren Werkgroep „CREOMO" opgericht, die al van
start isgegeaan. De vooruitzichten voor de
activiteiten zijn optimaal. Versnipperde initiatieven zijn gebundeld en drie werkgroepen zullen aan de verschillende initiatieven
gestalte geven.
Een cultureel contact tussen Noord en
Zuid, dat al jaren bestaat, is het Toneeltoernooi der Lae Landen, dat jaarlijks in
Elsloo (Ned. Limburg) gehouden wordt.
Deprijzen van de laatste wedstrijd tussen
Nederlandse en Vlaamse amateurtoneelgezelschappen zijn weer gevallen en Vlaanderen ma g trots zijn op de uitkomst. Op
dit twintigste toernooi trail „De Vlaamse
Vrienden" uit Berchem als overwinnaar
naar voren, met de uitvoering van „De
getemde Feeks" van Shakespeare. De
jury gaf daar niet minder dan 91 punten
voor. De tweedeprijs was ook voor een
Vlaamsgezelschap uit Knokke (het „Koninklijk Gezelschap") met 88 punten en
om de Vlaamse triomfen volledig te maken,
viel ook de derdeprijs toe aan „Sint Genesius" uit Sint Niklaas. Als vierde kwam
de Nederlandse „Ariens groep" uit Eindhoven met 80punten uit de bus. Vol ens
de jury lag, zowel de kwaliteit als het speelpeil, veel hoer dan vorige jaren.
Het Algemeen Nederlands Verbond heeft
voor dit Toneeltoernooi steedsgrote belangstelling getoond, verstrekt o.a. financiele steun voor het aanschaffen vanzen.

prijs werd hem uitgereikt tijdens het zesde
Congres voor Nederlandstalige toneel-, radio- en teievisieschrijvers te Maastricht.
Dezeprijs werd eerder toegekend aan Jan
de Hartog, Hugo Claus, Jan Staal, Tone
Brulin en Dimitri Frenkel Frank.
De heer Gerrit Borers
g van het
Nederlandse Letterkundige Museum en Documentatiecentrum te Den Haag en medewerker aan de tentoonstelling 'Beeldspraak '
te Antwerpen, promoveerde tot doctor in de
Nederlandse Letteren op een proefschrift
over Paul van Ostayen (1896 - 1928).
Met voldoening viel ons oog op een bericht over een ontmoeting van vijftig Vlaamse en Nederlandsejournalisten, die in Bergen op Zoom elkaar vonden en vandaar
naar de Oosterschelde trokken.
Genoemde journalisten, behorend tot de
vriendenkring van het Brabant Perscontact vertegenwoordigden : De Stem, het
Brabants Nieuwsblad, het Provinciaal
Nieuwsblad, de Provinciale Zeeuwse Courant, de Nieuwe Gazet, Het Volk, het Handelsblad en de Gazet van Antwerpen.
Burgemeester drs L. van de Laar van Bergen op- Zoom ontving het gezelschap op
zijn stemmige raadhuis, waar hi' in het kort
de betekenis van het Nederlands-Belgisch
Cultureel Akkoord aanduidde. Bij die gelegenheid bereed de burgemeester van Essen(B) mr. H. Suykerbuyck, in hetparlement zijn stokpaardje, tew. het grensoverleg tussen Belgie en Nederland via BENEGO, de vereniging van grensburgemeesters.
's Middags werd een boottocht van 1 uur
gemaakt over de Oosterschelde met een
bezoek aan de oesterstad lerseke.
Een feestmaal beeindigde deze dag van
samenzijn van tweegroepen mensen, die
behoren tot de voorlichters van Nederlanders en Vlamingen. Dergelijke ontmoetingen, en dan op veel groter schaal, moesten
veel meerplaats vinden. Want geen integratie zonder communicatie en het persoonlijk contact speelt daarbij een uiterst belangrijke rol.
P. DE KAT ANGELINO

Nu we het toch over toneel hebben zij
vermeld dat Herwig Hensen, de 54-jarige
Vlaamse toneelschrijver en dichter, voor
heel zijn werk de prijs voor Nederlandstalie toneelauteurs werd toegekend. Deze
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JOSEPH TILLIE (29-8-1894 - 7-12-1971)

Op mijn bureau ligt een rouwbrief. Hi'
me mij de dood van Joseph Tillie. Op
7 december 1971 is hi'j op ruim 77-jarige
leeftijd in zijn geboortestad Steenvoorde
(Frans-Vlaanderen) overleden.

Als vanzelf dwalen bij het lezen van dit
bericht mijn herinneringen terug naar het
bezoek dat ik in de zomer van 1969 aan
„Ons Huisje" en zijn bewoners gebracht
heb.
Uit de bijdrage. die ik naar aanleiding van
dit bezoek geschreven heb, haal ik het
volgende aan : „De kennismaking was bijzonder hartelijk. Het deed je vergeten, dat
het voor de eerste keer was, dat je deze
man ontmoette. Vermoedelijk zal het feit,
dat ik belang stelde in zijn werkzaamheden
op het terrein van het onderwijs in de
Nederlandse taal daaraan niet vreemd geweest zijn. Na mij binnengelaten te hebben
in de gezellige huiskamer, die tegelijk zijn
werkkamer is,
werd het mij al heel gauw
dat hi' een zeer onderhoudend
du}
verteller is. lk had niet veel meer te doen
dan te luisteren, al vereiste dat wel lets
meer dangewone inspanning, daar zijn
Nederlands of en toegekruid werd met
woorden en begrippen uit het Zuid-Vlaamse
dialect".
Toen ik hem bezocht, was het al een vijftal
jaren geleden, dat hi' de leeftijd der sterken
had overschreden. Hi' vond dat erg jammer.
Toen hij dat zo zei, besefte hi' tenvolle
dat hij de schijn op zich laadde ondankaar te zijn.
b
d Toch is at beslist niet het
eval , waarom hi'ich
z dan ook haast de
g
nodige toelichting te geven. De redenen,
die beide ten nauwste verband houden met
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de toekomst van de Nederlandse zaak in
Zuid-Vlaanderen, liggen in elkaars verlengde. Allereerst betreurt hi' het, omdat
zijn gevorderde leeftijd het hem onmogelijk
maakt nog een root aantal jaren aan deze
g te
zaak, die hem zo na aan het hart lit,
kunnen widen. De tweede reden is het
feit dat hi'j tot dusverre niemand bereid
heeft kunnen vinden straks zijn taak over
te nemen".
Tillie's mening was dit tekenend voor
Naar
de situatie waarin zich de Zuidvlaamse
samenleving bevindt. Natuurlijk staat ook in
dit deel der Nederlanden een nieuwe genertie
klaar om verder te werken aan de
a
taken waaraan de vorige begonnen is.
Maargegeven de huidige stand van zaken
is dit het benauwende, dat een overgrote
meerderheid van deze 'on ere generatie
geen of nauwelijks nog belangstelling op
kan brengen voor de taal van hun ouders
engrootouders. Voor Joseph Tillie is dit
een uitermate teleurstellende ontwikkeling
en het is dan ookgeen wonder, dat hi'
zich zorgen maakt als het gaat over de
toekomst van het Nederlandse erfgoed in
zijn geboortestreek.
Dat Joseph Tillie Nederlands heeft leren
eslist
niet te danken
spreken, heeft hi'
b
aan zijn ouders. Hoewel ze beiden uit de
streek afkomstig waren en teen elkaar
Vlaams spraken, in en ze van de gedachte
uit dat ze hun kinderen een dienst bewezen
als er in huis verder uitsluitend Frans werd
gesproken. Pas toen hi in aanraking kwam
met de wereld buiten hetgezin (en dan met
name toen hij naar school moest) leerde
Tillie de taal van zijn yolk spreken. Voor
r ere studie bood Steenvoorde in Tillie's
ve
jeugd een mogelijkheden. Daarvoor konden ze terecht op het college te Hazebroek.
Op
deze middelbare school was het de
Vlaamse leerlingen uitdrukkelijk verboden
de volkstaal te spreken. Maar volgens
Tillie hebben de 'on ens in zijn tijd zich
weinig van dit verbod aangetrokken. In feite
werkte het averechts, d.w.z. dat het de bewustwording van hun Vlaming-zijn juist in
de hand werkte. In een stemming, waarin
weemoed en trots op wonderlijke wijze
dooreen vermengd zijn, denkt Tillie aan deze
lang vervlogen tijd terug.
Dat zijn Nederlands dat peil bereikt had,
waarvan hi' later als hoofdvertegenwoordi er van Steenvoorde's zuivelindustrie de
vruchten heeftgeplukt, heeft hi' te danken
gehad aan zijn oom. In zijn functie was hi'
in het bijzonder belast met de behartiging
van de vele handelscontacten langs de
Belgische kust.

Dat zijn kennis van het Nederlands hem
„
hierbij uitstekende diensten bewezen heeft
is duidelijk. Op zijn beurt heeft dit re elmatig moeten verblijven in een Nederlandssprekende omgeving niet nagelaten een
positieve invloed uit te oefenen op zijn
taalbeheersing. Het zal er ongetwijfeld in
belangrijke mate toe hebben bijgedragen,
dat hi' enkele jaren na zijn pensionering
een nieuwe taak heeft durven aanvaarden,
namelijk die van leider van een cursus
Nederlands".
In 1948 vindt in Ware em de oprichting
plaats van het „Komitee voor FransVlaanderen". Daar er in die jaren nog
helemaal geen sprake van is, dat voor het
Nederlands een plaats wordt ingeruimd in
het onderwijsprogramma in de noordelijkste Franse departementen, moeten buitenschoolse cursussen in deze leemte voorzien.
Regelmatig trekken Demedts en Verbeke
naar Zuid-Vlaanderen om te proberen het
aantal plaatsen, waar een cursus Nederkan worden gegeven uit te breiden.
lands
Een van deplaatsen, die naar hun mening
voor een dergelijke cursus in aanmerking
kwam, was Steenvoorde, temeer daar van
de toenmalige burgemeester Dr. J.M. Ryckewaert bekend was, dat hi' Nederlandsgezind was. In hun verwachtingen werden
ze niet beschaamd. Tijdens een gesprek,
waarbij de mogelijkheden werden afgetast,
zei de burgemeester hen de nodige medewerking toe. Dat dit maar geen loze belofte was, bleek duidelijk toen het struikelblok van de leraarsvoorziening ter sprake
kwam ; hi'j noemt hen de naam van de dan
al enkele jaren van zijn pensioen genietende Joseph Tillie.
Tijdens het onderhoud was niet ter sprake
ekomen of het Demedts en Verbeke veel
g
moeitegekost had Tillie bereid te vinden
de leiding van de Steenvoordse cursus op
zich te nemen. Nadat ik het artikel had
afgeschreven en hem een afschrift had toegezonden, ontving ik het volgende antwoo rd (17-6-1969) :
„De heren Demedts en Verbeke hebben
niet veel moeite moeten doen om mij ervan
te overtuigen Nederlandse lessen te geven.
Maar ik zei hen, dat ik geen bekwaamhedengenoeg had en ook niet voldoende
kennis van de taal om ze te onderwijzen.
Toen ze fel aangehouden hebben, gaf ik
na verloop van tijd eindelijk een toestemmend antwoord".
Het is niet verwonderlijk dat hi' eerst na
rijp beraad zijn toezegging gaf, temeer daar
hi' al teen de zeventig be on te lopefi,
toen hi' voor deze opgave geplaatst werd.

KORT GENOTEERD

Alleen al daarom heeft Tillie recht op meer
dangewone waardering.
Daar er op het gebied van spraakkunst
(„Grammatica van het Nederlands is moeilijk") en woordenschat nog wel het den en
ander viel te verbeteren enbij te leren, was
het voor hem niet moeilijk hoe hi zijn ti
moest besteden.
Op 24 april had de plechtige opening van
de Nederlandse leer an plaats. De ervaringen die Tillie bij dit werk heeft opgedaan zijn no al teleurstellendgeweest.
De cursussen hadden veel te Ii den van
verloop. Tillie's verzuchting : „Ze volharden
niet !" laat zich in dit verband duidelijk
verstaan.
Op mijn vraag, wat wel de oorzaak was
van dit negatieve resultaat, kwam Tillie
tot de vaststelling dat er bij zijn huidige
leerlingen weinig of geen sprake is van
culturele verbondenheid met de andere
delen der Nederlanden. Tot zijn grote
verdriet blijft het allemaal veel te veel een
zaak van enkelingen.
Toch was Tillie nietpessimistisch wat
betreft de toekomst van het Nederlands.
Het ma g dan waar zijn, dat voor het ogenblik het Nederlandsgeen betekenis heeft,
hetzelfde kan nietgezegd worden als het
gaat over de toekomst. Eens zal de Euromarkt een realiteit worden ; en in dat geheel zal volgens Tillie het Nederlands een
nieuwe kans krijgen. Daarom is Joseph
Tillie vastbesloten door te gaan met lesgeven, zolang zijn gezondheidstoestand het
hem toestaat. Daarvoor kunnen we deze
zich vaak eenzaam voelende strijder voor
onze taal en kultuur in Zuid-Vlaanderen
alleen maar dankbaar zijn.
lk zou het bij deze laatste woorden hebben
kunnen laten. Toch is er nog een ding dat
mij van het hart moet. lk weet dat het
onderwijs in de Nederlandse Taal, zo
het door Tillie werdgegeven, niet overal
even hoog werd aangeslagen. Misschien
hebben deze critici welgelijk als het gaat
over hetpeil waarop dit onderwijs stond.
Trouwens van de beperktheid van zijn
kunnen was hij zeif maar al te zeer overtuigd. Toch heeft dat hem er nooit van
weerhouden op de ingeslagen we g verder
te gaan.
Het beeld dat van deze man in mijn guest
blijft voortleven is dat van een oude man,
die bezig was te werken aan datgene . wat
hi' zag als zijn taak. In de uitoefening van
die taak is hi' velen in de Nederlanden
tot een voorbeeldgeweest.
MARTEN HEIDA

HONDERD JAAR NIEUWE WATERWEG

VESLAGBOEK VAN HET ALGEMEEN
VLAAMS CONGRES (13 juni 1971)

Honderd Jaar Nieuwe Waterweg zal in dit

jaar niet ongemerkt voorbijgaan.
Op 9 maart 1872 voer de „Richard Young"
als eerste stoomboot via de Nieuwe Waterweg naar zee.
Dit felt zal op grootse wijze worden herdacht.
Daartoe is een werkkomitd ingesteld, onder voorzitterschap van mr. A. Blussó van
Oud-Albias, dat eenprogramma heeft ontworpen met evenementen tussen maart en
einde van hetjaar. Nadat de beslissing
gevallen was voor een verbinding tussen
Rotterdam en de Noordzee sla g de Pieter Caland er in de doorsteek naar de
Hoek van Holland te voltooien. Na de zoevengenoemde „Richard Young" voeren in
1872 nog 872 stoom- en zeilschepen de
Nieuwe Waterweg op.
De officiêle viering — zo moesten we in
de „Gazet van Antwerpen" (in de Nederlandsepers zagen wij er geen woord aan
besteed !) lezen —geschiedde op 9 maart
e.k. met een herdenkingsbijeenkomst in
De Doelen, waar enkele vooraanstaande
personen het woord voerden.
In het voorjaar worden een aantal werkbezoekengebracht aan steden in het Rotterdamse achterland, in samenwerking met
het bedrijfsleven. Wethouder H.J. Vieren
van Haven en Economische Ontwikkeling
zal aan die bezoeken deelnemen. Hetgaat
hier voornamelijk om steden langs de Rijn.
Eengroep van belangstellenden, daartoe
speciaal uitgezocht, zal worden uitgenodigd
een bezoek aan Rotterdam te brengen.
De reaches op de werkbezoeken zullen
wordengebruikt voor het organiseren van
de „Havendagen" in september, waarbij dit
jaar speciaal de nadruk zal worden gelegd
op de Waterweg als toegangs- en uitvalspoort van het vasteland.
Ook En eland zal bij dit evenement worden betrokken.
De viering zou dan in het najaar worden
besloten met een bootreis langs de Rijn.
Een tentoonstelling over „Honderd Jaar
Waterweg" zal het gemeente-archief organiseren in de hal van het Stadhuis, om deze
later ook in het buitenland te houden.
Bij de organisatie van de herdenking zijn
mede betrokken de Kamer van Koophandel,
de Stichting „Havenbelangen", de Scheepvaartvereniging „Zuid" en de Havenvereniging Rotterdam.

Het Overlegcentrum van Vlaamse verenig
in en, dat in 1965 op initiatief van het
Davidsfonds, Vermeylenfonds en Willemsfonds werd opgericht, organiseerde op 13
juni 1971 een Algemeen Vlaams Con
met als thema „Brussel".
Het Overlegcentrum roe Bert alle belangrijke Vlaamse culturele en strijdverenigingen, die over de politieke en levensbeschouwelijke grenzen keen . samenwerken en
gemeenschappelijke standpunten formuleren.
De Kultuurraad voor Vlaanderen achtte het
belangrijk om het verslagboek van dit congres uit te, even : de jongste ontwikkelingen rond Brussel wizen erop dat er tijdens
deze nieuwe legislatuur andermaal maatregelen dienen getroffen te worden, die Brussel als hoofdstad van een meertalig land
moeten aanvaardbaar maken. Het congres
heeft dezeproblematiek grondig onderzocht
in verschillende werkgroepen die werden
voorafgegaan door zes referaten : demografie en bodembeleid, onderwijs te Brussel,
subnationaliteit, taalwetgeving, decentralisatie en het Nederlands cultuurleven te
Brussel. De teksten van deze referaten
evenals degoedgekeurde resoluties werden
in het verslagboek opgenomen. Samen met
de slottoespraak van de voorzitter van het
Overlegcentrum en het A. Vermeylenfonds,
Prof. Dr. A. Gerlo, bieden deze documenten
in dit verslagboek een duidelijk overzicht
van de huidige standpunten van de Vlaamse beweging inzake Brussel als hoofdstad
van een meertalig land. Het is duidelijk
dat wanneer met de standpunten van het
Overlegcentrum meer rekening was gehouden, de situatie m.b.t. Brussel niet zopijnlijk zou zijn als ze nu wordt aangevoeld.
Een ruimpubliek vindt er ruime informatie
over hetprobleem Brussel •; voor de be-.
leidsvoerende instanties kan dit verslagboek een handleiding zijn met het oog op
de te nemen beslissingen terzake.
Het verslagboek is uitgegeven door de Kultuurraad voor Vlaanderen. Het wordt niet
in de handelgebracht. Belangstellenden
ontvangen het thuis na storting van 90 fr.
op prk. 14.1929 van de Kultuurraad voor
Vlaanderen te Antwerpen. Op het strookje

vermeldt men : „Verslagboek Vlaams Congres," naam en adres (postnummer) in
drukletters.
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ZUID-NEDERLAND EN NOORD-BELGle
ESN PLANOLOGISCH GEBIED
...........■MINI

Een op elkaar afgestemd ruimtelijk ordeningsbeleid, milieubeheer inbegrepen, van
Belie en Nederland ten aanzien van zeehavenontwikkeling moet als noodzakelijk
worden beschouwd. Over vraagstukken als
het Baalhoekkanaal en de verontreiniging
van de Westerschelde zullen konkrete afspraken met Belgie moeten worden gemaakt. Zuidwest-Nederland en NoordwestBel gie zijn gebieden die niet los van elkaar
kunnen wordengezien.
Dit heeft de Kommissie voor Ruimtelijke
Aspekten Zeehavenontwikkeling van de
Raad van Advies voor Ruimtelijke Ordening
ezegd in een advies over een rapport van
g
de Rijksplanologische Kommissie. Het advies handelt over de ontwikkeling van
Zuidwest-Nederland. Het werd uitgebracht
op verzoek van de Nederlandse minister
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Udink.
De verhouding tot Belgie, zegt de Kommissie, is een aspekt dat in het rapport
van de Rijksplanologische Kommissie niet
wordt aangeroerd. De kommissie ziet een
viertalpunten waaraan naar haar mening,
bij nadere uitwerking van de studie in het
biezonder aandacht moet worden besteed :
de internationale aspekten, de bestuurlijke
aspekten, de milieuproblemen en het
ruimtebeslag.
Sprekend over de verhouding tussen
Belgiê en Nederland wijst de kommissie
dat rondom de Westerschelde een
erop
gebied
datligt,
wanneer men over de
landsgrenzen kijkt, een ontwikkeling kan
kennen di'e vergelijkbaar is met die van
het „Nieuwe-Waterweggebied", ondanks
het felt dat de bereikbaarheid voor schepen
met een zeergrote die an geringer is.
n dient zich echter te realizeren dat men
Me
in
Nederland te maken heeft met
in en
Bee
niet geheel vergelijkbare strukturen, die
bovendien aan een verschillend ruimtelijk
regime zijn onderworpen. Een op elkaar
afgestemde ruimtelijke ordening is een
voorwaarde voor de ontwikkeling van beide
Iandsdelen.
Ook in Belie zullen zich problemen voordoen van overspanning op de arbeidsmarkt,
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indien men voortgaat alle buitenlandse
ondernemingen die zich aanmelden toe te
laten.
Dit maakt, volgens de kommissie, een geharmonizeerd beleid van beide landen des
te meer noodzakelijk. Als een eerste voorwaarde ziet de kommissie de totstandkoming van een geintegreerd denkmodel
voor hetgehele gebied, dat begrensd wordt
door Rotterdam, Zeebrugge, Oostende,
Gent, Antwerpen, West-Brabant. De voorbereiding van dit denkmodel zou bij voorkeur aan een Belgisch-Nederlandse roe
worden opgedragen, die onderzoeksinstituten uit beide landen kan inschakelen.

AFSCHEIDSFEESTJE
FRANS MAES IN AMSTERDAM

Wij hebben vrijdagavond 18 februari 1972
ervaren dat recepties en min of meer officiele feestjes niet altijd even formeel en
saai behoeven te zijn. Het was het afscheid
van Frans Maes, consul-generaal van Belouw.
g
ie, en zijn
vr Frans Maes is benoemd
tot ambassadeur in Ecuador. Loco-burgemeester Wim Polak vertegenwoordigde het
gemeentebestuur, voorts waren er de garnizoenscommandant, leden van de rechterlijke
macht, verlegen vertegenwoordigers van het
bedrijfs- en culturele leven en, uit de aard
van de zaak, de collega's van de scheidende
consul-generaal. Journalisten waren wel bijzonder welkom. Begrijpelijk want Frans
Maes is 16 jaar journalist geweest in dienst
van de B.R.T. Hi' kwam, min of meer bij
toeval, in de diplomatie terecht. Men ontdekte in Brussel dat van de 10 diplomaten
in buitenlandse dienst, er den Vlaming was.
Daarin werd verandering gebracht. Frans
Maes ondernam eenpoging en werd in het
corps opgenomen. Amsterdam zal hem en
zijn vrouw missen. De banden met het echtpaar Maes waren voor iedereen steeds hartelijk bij een eerste kennismaking. Daaruit
zijn honderden vriendschapsbetrekkingen
voortgekomen. Het „Nierstenenhuis" aan het
Museumplein — de naam is aan de woning
gegeven omdat de uroloog Van Gulik het
liet bouwen — krijgt straks andere bewoners wanneer de heer en mevrouw Maes de
Atlantische Oceaan zijn overgestoken op
we g naar hun nieuwe bestemming.

FRANS-VLAANDEREN

De verleden jaar in Frans-Vlaanderen opgerichte Michiel de Swaenkring (de Swaen
was de 17e eeuwse Duinkerkse dichter)
heeft een manifestgepubliceerd, waarin de
volgende doelstellingen worden naar vorenebracht.
g
1. amendering van de wet-Deixon, daterend
van 11 januari 1951, waardoor het Nederlands ook als regionale taal wordt erkend, zoals het Bretoens, het Baskisch,
het Catalaans en het Occitaans ;
2. opleiding van leerkrachten Nederlands en
de inschakeling van lessen Nederlands
in het lager onderwijs ;
3. de effectieve toepassing van de wetGuichard, daterend van september 1970,
inzake het Nederlands voor de baccalaureaats-examens ;
Dezepunten ziet de kring slechts als overgangsmaatregelen. Wil men het voortbestaan en de ontwikkeling van de eigen cultuur waarborgen dan zijn er nog enkele
andere maatregelen nodig, nl. :
a. tweetalig (Nederlands streekdialect en
Frans) kleuteronderwijs ;
b. drie lesurenper week verplichte studie
van het A.B.N. in de la ere school ;
c. het Nederlands als eerste vreemde taal
en enkele bijvakken in het Nederlands
in het middelbaar onderwijs ;
d. studie van het Nederlands in het technisch en het handelsonderwijs.
De Michiel de Swaenkring wil ook ijveren
voor een nederlandstalige uitzending op de
regionale radio en televisie. Voorts zal hi'
handtekeningen verzamelen ter ondersteuning van zijn manifest. Gemeentebesturen
en overheidspersonen in Frans-Vlaanderen
zullen worden ingelicht over de doelstellinen.
g
De Michiel de Swaenkring zou als drukkingsgroep het terrein kunnen effenen
voor een zo ruim mogelijke toepassing in
Frans-Vlaanderen van de wet-Guichard
(toelating van het Nederlands als vreemde
taal in heel Frankrijk), want aan de uitvoering van die wet mankeert nog vrijwel
alles.

VENSTER OP DE WERELD

„DEN COORNHOOP COLONIE”

DE EERSTE BOERDERIJ VAN „VRIJBURGERS" AAN DE KAAP NA MEER DAN
DRIE EEUWEN IN VROEGERE GEDAANTE
HERSTELD DOOR „SIMON VAN DER
STEL STICHTING"

De Heren XVII van de Verenigde OostIndische Compagnie hebben kennelijk een
helder inzicht gehad in de strategische betekenis van de zuidpunt van Afrika. Destijds als tussenstation tussen de Lage Landen en Oost-Indie. Precies halverwege : de
afstand Amsterdam — Kaap de Goede
Hoop en Kaap de Goede Hoop — Batavia
zijn practisch gelijk, nl. ongeveer 6000 zeemijlen. Anderhalve eeuw later hadden de
Britten een even helder inzicht in die strategische positie toen zij in 1806 „in naam
van de Prins van Oranje" de Kaapkolonie
overnamen. Dat was in de Franse tijd".
Het Britse inzicht was evenwel z6 helder,
dat zij in 1813 „vergeten" de Kaap aan
de rechtmatige eigenaar terug to geven.
Wat niet wegneemt, dat nog eens anderhalve eeuw later de Prinsenvlag — oranje, wit, blauw — weer aan de Kaap waait
ke Reals symbool van een onafhankelij
ubliek Zuid-Afrika. Ironie
ni der historie...
p
Het was echter niet voldoende dat de
schepen van de V.O.C. — tevens oorlogsschepen — in de Tafelbaai verschenen en dat er een Nederlandsgarnizoen
aan de Kaap lag, maar die schepen en dat
garnizoen moesten ook bij voortduring
van leefvoorraad worden voorzien. Dat was
de reden dat de Heren XVII reeds twee
jaren nadat Commandeur Jan van Riebeeck
de Prinsenvlag had geplant besloten een
graanboerderij to vestigen en aan „vrije
luyden" toe to vertrouwen. De stichting van

een station aan de Kaap was weliswaar
reeds onmiddellijk gezien als een bevoorradingsnoodzaak — een „Iogistieke" aangelegenheid zou men nu zeggen — maar
aanvankelijk to „ambtelijk" opgezet. In
1654 werd echter deze taak overgedragen
aan het „particulier initiatief" en in october
1655 verleende Jan van Riebeeck zelfs
verlof aan ambtenaren van de V.O.C. om
zich — indien zij dat wensten — als vrije
boeren zelfstandig to vestigen. loch heeft
het nog anderhalf jaar geduurd aleer van
Riebeeck aan negen ambtenaren van de
V.O.C. de vrijbrieven uitreikte om zich als
„vrijburgers" to vestigen. Van Riebeeck
was een man van degelijke voorbereidi'ng
en heeft eerst bij „'t Ronde Bose" —
Ronde Bos is thans een van de tuinvoorsteden van Kaapstad — langs de Amstel
(thans Liesbeeck-rivier) proefterreinen laten aanleggen voor de verbouwing van
koren, haver engerst.
Deproefneming gelukte en datzelfde jaar
werd er bij Coornhoop, ten noorden van de
Hollandse Tuin — een wijk van Kaapstad
heet thans nog Tuinen — een boerderij
een
metgraanschuur gebouwd en
later in het jaar van een fort voorzien.

DANK ZIJ DR. PUNT'S INITIATIEF EN
VOORTVARENDHEID...
Degebouwen van „Den Coornhoop Colonie" hebben drie eeuwen overleefd, al
had „de tand des tijds" die welhaast tot
eenpuinhoop gemaakt. De rote linen
en omtrekken, alsook de indeling waren
echter nog zichtbaar zodat een restauratie
mogelijk werd. Deze restauratie werd dan
ook voltooid en uitgevoerd onder de auspicien van de Simon van der Stel Stichting
en zijn voortvarende directeur Dr. W.H.J.

Punt van Pretoria. Dr. Punt is een zgn. Kruger-Hollander, d.w.z. een Zuid-Afrikaner,
wiens ouders in de Krugerperiode naar
Zuid-Afrika zijn vertrokken. Zijn varier was
Nederlands beroepsofficier (7de R.I. in
Amsterdam) en werd in de Krugertijd lid
van de directie van de Nederl. Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij. In de dertien jaar van haar bestaan heeft de Simon
van der Stel zeer veel werk verzet voor
de opsporing en het wetenschappelijk onderzoek van het een aan schoons en boeiends uit een historie van eeuwen is overgebleven. In over rote meerderheid herinneringen welke op Nederland of Nederlandse overzeesegebiedsdelen betrekking hebben. Vele restauraties van historischegebouwen heeft de Simon van der Stel Stichtin g uitgevoerd. Zij werkt daartoe samen
„
met de Bond Heemschut"
in Nederland.
Dr. Punt bezoekt jaarlijks Nederland voor
dit Joel en heeft niet lang geleden ook
Suriname en de Nederlandse Antillen bezocht. Bij de viering van het tien-jarig bestaan van de Simon van der Stel Stichtin g in april 1969 in het Kasteel van Kaapstad werden door Dr. Punt namens de
Stichting de nageschilderde portretten van
een Nederlandsegoeverneur van de Kaap,
baron van Plettenberg en zijn vrouw geb.
Feith aan de Zuid-Afrikaanse regering aangeboden. De Zuid-Afrikaanse Eerste Minister Vorster en toenmalige Nederlandse
ambassadeur baron Lewe van Aduard voerden daarbij het woord. Het is dan ook niet
zonder reden dat de Stichting welke de
bewaring van de din en die ons resten
uit het verleden nastreeft isgenoemd naar
een andere Nederlandsegoeverneur van de
Kaap : Simon van der Stel en dat de leiding daarbij heeft de Kruger-Hollander en
historicus Dr. Willem Punt.
M.A. CAGELING

Coornhoop Colonie : Na de restauratie.
Coornhoop Colonie : Voor de restauratie.
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UIT DE VIER WINDSTREKEN

DUITSLAND

In Duitsland zal in het Essense Folkwangmuseum, dat dit jaar zijn zilveren jubeljaar
viert — naast andere manifestaties — een
Belgische Week worden georganiseerd.
Deze zgn. Week zal echter 16 dagen duren
en wel van 30 september tot 16 oktober
aanstaande.
Van begin ma tot 9 april kon men er al
middeleeuws beeldhouwwerk en Vlaamse
en Hollandse doeken bewonderen.
Van 12 oktober tot 7 januari 1973 wordt
een tentoonstelling onder de naam „De
kunst sinds 1960" ingericht.
Voorts komen er tentoonstellingen van
lraans aardewerk en een tentoonstelling
„Rhein-Ruhr-1972", waar plastische kunstwerken kunnen worden bezichtigd. Muziek,
architectuur, literatuur en film biedt deze
unieke Folkwang-manifestatie evenzeer.
Voor de bevorderen g van de contacten
n de bewoners in West-Duitsland en
tusse
in Oost-Nederland, aan weerszijden van de
rens dus, is een commissie in het Leven
g
geroepen, de zgn. Euregio-Connmissie",
en wel door de „gemeenschap Rhein-Ems",
de „Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland" en de groep „Twente-Oost-Gelderland".
Voorzitter is Alfred Mozer, die de eerste
voorzitter August Kerst, de beste kenner
van de culturele, historische, sociale en
economische verhoudingen in het gehele
ebied, o pvolg de, nadat deze — nog zo
g
kort na zijn aanstelling — bij een autoongeval om het leven kwam.
De evengenoemde Alfred Mozer verwees
in „Niederl6ndische Notizen (informatieblad
van de Nederlandse ambassade) naar een
in het jaar 1970 verschenen studie getiteld:
„Die Grenze-Trennung oder Begegnung".
Deze studie had betrekking op het DuitsNederlandsgrensgebied Achterhoek-Borken
en was te danken aan een opdracht van
de Duitse Bondsminister voor Jeugd, Gezin
en Gezondheid mevrouw Kathe Strobel en
de toenmalige Nederlandse minister van
CRM, dr. Mara Klompe.
Deze studie heeftgeleid tot het in het leven
roe en van de Euregio-Commissie, die in
onderlinge samenwerking wit proberen het
renscontact te bevorderen.
g
De reeds hierbovengenoemde ministeries
uit de Bondsrepubliek en Nederland en ook
de regering van Nordrhein-Westfalen ver-

klaarden zich bereid — onder bepaalde
voorwaarden —gedurende enige jaren een
experiment te bevorderen, dat in het Eureiogebied een sfeer zou ontwikkelen van
g
bewust streven naar de ontgrenzing der
grenzen, een onderwerp waarover in „Neerlandia" reeds heel wat werdgepubliceerd.
De Euregio-commissie is geen instantie
van ho ere orde. Zij heeft eigen taken, die
zij alleen kan uitvoeren, als zij de medewerking weet te winnen van de constitutionerendegemeenschappen.
Binnen de haar toegemeten grenzen ontwikkelt deze commissie, die naar de huidige
voorzitter de naam draagt van „Mozercommissie", eigen initiatieven, die met
medewerking van de gemeenschappen rijp
zullen wordengemaakt voor uitvoering. Gedacht wordt aan aanvullende activiteiten met
de bedoeling de burgers binnen het gebied
te leren inzien, dat datgebied een geheel
is, een eenheid, of het nugaat om economische, verkeerspolitieke, taalkundige,
sociale dan wel recreatieveprogrammaunten. Maar steeds zullen de mensen
p
wordengeconfronteerd met de grensoverschrijdingen. Want grenzen betekenen
voor de burgers, dat zij met de rug naar
hun nabuur aan de overkant van degrens
staan. De blik is dan alleengericht op het
eigen land of gebied.
Daarom is er behoefte aangemeenschappelijke structuren, die een ontwikkeling bij
de oplossing van gemeenschappelijke problemen, bevorderen.
Men moet dus in ruimeregrenzen leren
denken, daar waar de huidige nodige bedimensies vereisen en
slissingen dergelijke
men moet leren met hetgezicht naar elkaar
toegewend zich te orienteren op de gebieden ter weerszijden van de grens.

FRANKRIJK

Het „Institut Neerlandais" te Parijs bestaat
vijftien jaar. In dit respectabele tijdvak heeft
deze instelling waarlijk niet geslapen. Niet
minder dan 110 tentoonstellingen werden
gehouden, 270 lezingen over archeologie,
rechten, muziek, theologie, economie, techniek, beeldende kunsten enz. Er werden in
het instituut maar ook in kerken en via de
Radio 202 concertengegeven met werken
van 382 componisten, onder wie honderd
Nederlanders. Twee honderd films werden
gedraaid en honderd roe en zijn er rondgeleid. Aldus een uitvoerig artikel in de

Haase Courant. Dit Instituut is een scheppi'ng van Frits Lugt, de wereldberoemde
kenner en verzamelaar van oude tekeningen, die in 1970 in Parijs overleed, 86
jaar oud. In 1953 kocht hi' het hotel Turgot
met het aangrenzende pand, dat uit de
vorige eeuw dateert.
In het hotel bracht hij zijn verzamelingen
onder en stelde een kleine wetenschappelike staf aan. In het andere huis, Rue de
Lille 121, is het Nederlands instituutgevestigd.
Hetgeheel is het eigendom van de stichtin g Custoda, die door Frits Lugt in het
leven isgeroepen voor de voortzetting van
zijn werk. Het lnstituut is een cultureel
centrum met een bestuur van zes leven,
drie namens Custoda en drie namens de
Nederlandse regering, die voor de helft
in de kosten van het centrumparticipeert.
Nergens ter wereld kan Nederland op een
dergelijk cultureel centrum bogen.
Directeur in Parijs is de heer Sadi Gorter.
Voor alle mogelijke informatie wordt het
Instituut ingeschakeld. Een Nederlandse
student informeert b.v. of de leerstoel Nederlands aan de universiteit van Parijs blijft
gehandhaafd. Of een Parise kunsthandel
vraagt naar de kredietwaardigheid van een
Nederlandse beeldhouwer, eengesprek met
instanties in Nederland heeft tot onderwerp
een lezing over Nederlandse molens, waarvoor zeweel belangstelling bestond, dat
deze moest worden herhaald. Zelfs over
een wedstrijd van het Unesco-voetbal weet
men het Instituut te vinden. En met reden.
Want de zeer deskundige heer Gorter is
o.a. Culturele Raad van de Nederlandse
ambassade in Paris, ook is hi' voorzitter
van degemengde commissie voor de uitveering van het Frans-Nederlands culturele
akkoord enpermanent vertegenwoordiger
van Nederland bij de Unesco.
Degehouden tentoonstellingen waren
steeds eengroot museum waardig. Zowel
het Louvre als Leningrad, kerken en particulieren bleken steeds bereid bruiklenen
daarvoor of te staan. Bezoekcijfers van om
de 25.000 zijn een uitzondering. De catalogus voor „Franse tekeningen uit Nederland" kostte f 30 ; tOch werden er 5.000
exemplaren verkocht.
Nederlandse medewerkers aan een in Parijs
tegeven concert kunnen zelfs in het Instituut logeren, waar nl. twintig kamers beschikbaar zijn en gezellige gemeenschapsruimten. In de keuken kan men zeif zijn
warme maaltijden bereiden. Er is gewoonlijk méér vraag naar deze kamers, dan er
voorhanden zijn.
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INDONESIA

Eind maart is de Vlaming Miel Cools, in
opdracht van de Nederlandse regering, voor
een toernee naar Indonesia vertrokken.
Hi zou daar optreden, zowel voor de
n ders , als voor de Indonesische
Nederla
bevolking. De Belgische regering financiert
ook voor een gedeelte deze toernee, die
voorbereid is door de directeur van het
Erasmushuis, de heer Cyriel van Dijk.
Het Erasmushuis (wij schreven daar al
„ is een
eens eerder over in Neerlandia")
culturele stichting, waarvan zowel Nederlanders als Indonesiers kunnen profiteren.
Miel Cools, de zingende Vlaming, zoals hi'
wel genoemd wordt,
komt in Nederland
meer en meer van degrond en trad nog
kort geleden met root succes op in enkele
in de noordelijke provincies gelegen steden. Vlak voor zijn vertrek trad hi' op in
Sittard (Nederlands Limburg) en hi' begint
na terugkeer een nieuwe toernee door
Nederland.
Als steun aan de vertaling van Multatuli's
Max Havelaar in het Indonesisch heeft
Nederland 13.500gulden bijgedragen.
Deze vertaling wordt verzorgd door H.B.
Jasin, een Indonesische literator en C. Termorshuizen, hoogleraar aan de universiteit
van Djakarta,
in de faculteit der letteren.
De eerste oplaag van de Indonesische Max
Havelaar zal 5.000 exemplaren bedragen en
op de markt verkrijgbaar zijn teen een
prijs van 300 tot 400 roepiah, drie tot vier
gulden.
De 'one Indonesische fotograaf en filmer
D. Peransi werd tergelegenheid van „de
Zondag van het Werelddiakonaat" in de
gelegenheid gesteld twee aspecten van het
huidige christelijke engagement in Indonesie te belichten.
De eerste reportage, die we op de Nederlandse T.V. mochten „zien", speelt zich of
in Djakarta ander studenten, die in 1966
actief waren bij de acties teen Soekarno
en in. 1971 tijdens de laatste verkiezingen
rotesteerden te gen de intimidaties, die
P
door de „GOLKAR", een coalitie van militairen en technocraten, op de bevolking
werden uitgeoefend.
Het tweede deelgaf de kijker een portret
van dr. Gunawan Nugroho, een 46-jarige
arts, die in Solo (Soerakarta, op MiddenJava) een centrale figuur is in de stria
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teen de armoede. Bij deze uitvoering viel
bijzonder op het vlekkeloze Nederlands,
dat we daarbij te horen kregen.

SURINAME
NEDERLANDSE ANTILLEN

Aan de Nederlandse minister van Landbouw
ir. P.J. Lardinois zijn de contacten tussen
Nederland met Suriname en de Nederlandse Antillen toevertrouwd en wet op
verzoek van de vice-premier en minister
van Financier), mr. R. Nelissen, die ná de
vorming van het hui'dige kabinet met die
taak werd belast, maar daarvan moest afzien in verband met de zware andere taken.,
die hemgeheel en al opeisten.
De installatie der Koninkrijks-Commissie,
die tot taak heeft de huidige rechtsorde,
vastgelegd in het zgn. Statuut, aan een
critisch onderzoek te onderwerpen, vond
eind maart jl. plaats in het Haagse Conresgebouw, door minister Lardinois, in
g
tegenwoordigheid van H.M. de Koningin,
gedelegeerden, hoogwaardigheidsbekleders,
o.w. depremiers en enkele ministers, genodigden en vertegenwoordigers van de
Pers.
Na de openingsrede van minister Lardinois
kreeg de voorzitter van de Surinaamse
sectie, de heer A.J. Morpurgo, het woord
voor een verkiarende inleiding over de
rijksverhoudingen en het „preludium tot die
samenkomst".
Namens de Antilliaanse sectie sprak de
voorzitter, de heer Isa, en tot slotprof.
mr. W.F. De Gaay Fortman, als voorzitter
van de Nederlandse sectie.
Na zijn bezoek aan „De West" heeft minister-resident
p
Biesheuvel duidelijk laten
uitkomen, dat de rijksdelen overzee bepaald
niet op korte termijn moeten worden losgemaakt van Nederland. Hi' moet niets
hebben van „wilde initiatieven aan de
Noordzee", die niet zijn afgestemd op de
toestanden in het Caribischgebied.
De heer Rozendal,gevolmachtigd minister
voor de Nederlandse Antilien, heeft in een
vraaggesprek duidelijk naar voren gebracht,
dat thans voile aandacht wordtgegeven aan
de voorlichting van de in Nederland vertoevende Antillianen.
Aan bepaalde centra in Nederland : Amsterdam, Breda, Eindhoven, Den Haag, Leiden,
Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht,

worden dagelijks ochtendbulletins verstrekt
met het voornaamste nieuws uit de Antilliaanse bladen. Behalve de nieuwsbladen
zullen ook officiate verslagen van de Staten
en Eilandsraden, publikatiebladen en . afkondigingsbladen en rapporten ter inzage
worden neergelegd, teneinde te voorkomen,
dat de in Nederland vertoevende Antillianen zich een scheve voorstelling gaan
maken over de toestanden enproblemen in
het moederiand.
Degevolmachtigde minister verbeterde het
persoonlijk contact met zijn landgenoten en
voerdegesprekken met hen over hun werk,
hungezin, hun problemen, hun verlangens,
kortom hun wet en wee.
Van bijzondere betekenis is de onlangs in
het levengeroepen Landelijke Stichting
voor Antillianen, waardoor een optimaal resultaat is te bereiken bij de behartiging
van de Antilliaanse belangen.
De heer Rozendal acht verder aantrekking
van economische bedrijvigheid een levenszaak voor de eiianden in de Caribische
zee en zou het toejuichen, indien Europa
zich intenser liet voorlichten over het investeringspotentieel der AntiIlen.
Hi' streeft naar een overeenkomst tussen
de Nederlandse regering en de regering
van de Nederlandse Antilien, met betrekking tot de aanwerving van Antillianen, hun
huisvesting in Nederland en nu nog bestaande andereproblemen.
Een schooltentoonstelling in Leiden waar
panelen en ethografica van Suriname waren
te bezichtigen trok niet minder dan 1.500
scholieren die op deze wijze kennis konden
maken met land en yolk van Suriname.
Leerlingen van het voortgezet onderwijs
openden na het bezoek aan de tentoonstelling discussies er over, in het bijzonder
over deproblematiek van het Moderne
Suriname. Naast de tentoonstelling werden
niet minder dan 27 voorstellingen voor de
scholierengegeven van drie films over
Suriname. Organisator was de STICUSA.
Antilliaanse studenten in de chemische
technologie in Delft hebben een „werkgroep industrialisatie" opgericht, met de bedoeling de mogelijkheden te bestuderen
voor de vestiging van (chemische) industrieen op de Nederlandse AntiIlen. Zij zullen
daarbij aandacht schenken aan : algemene
planning, welke soort industrieen, concurrentiepositie en exportmogelijkheden.
Professor Heertjes heeft zich bereid verklaard deze werkgroep te begeleiden. Een
p
ermanent contact tussen het kabinet van

behoort een algemene voorbereiding voor
terugkeer naar het moederland, in plaats
van in Nederland te blijven rondhangen, met
het fatalegevolg, dat de Antillen in geen
enkel opzicht profiteren van de door hen in
Nederland opgedane kennis en kunde.
Het besluit isgevallen om een ontwerp
landsverordening over de invoering van de
spelling van het Papiamento volgens de
reels van de commissie-Maduro bij de Staten tergoedkeuring in te dienen.
Hoe belangrijk Suriname lijkt in de ogen
van andere landen blijkt wel uit het bezoek
van niet minder dan twintig buitenlandse
ambassadeurs, geaccrediteerd in Den Haag,
aan Suriname, waar zij tien dagen vertoefden.
Het initiatief voor dit bezoek is uitgegaan
van degevolmachtigd minister van Suriname in Den Haag dr. J.D.V. Polanen.
Voorts brachten minister Nelissen (minister van Financien) en de minister-president
mr. B. Biesheuvel bezoeken aan de Antillen
en Suriname.

degevolmachtigde minister en deze roe
isgewaarborgd.
Van de Caribbean Bureau for better Scientific Cooperation" ontvingen wij een Informatieblad voor deelnemers aan de zgn.
C.B.B.S.-groepsreizen naar de Antillen.
Voorgroepen van minstens 25 personen
bedraagt een retour in het laagseizoen voor
volwassenen f 1237 en in het hoogseizoen
f 1337.
Het reisbureau MADURO heeft de technische afhandeling op zich genomen.
Secretariaten in Nederland zijn : Arnhem,
Wichard van Pontlaan en Den Haag, Zwedenburg 83, waar men alle gewenste inlichtingen kan verkrijgen.
Suriname en de Nederlandse Antillen staan
wel bijzonder in het brandpunt bij pers,
televisie, hetparlement en zelfs in Neerlandia, datgeregeld aandacht schonk aan
wat eertijds „De West" werd genoemd.
De Nederlandse regering heeft zich bereid
verklaard voor de derde fase van het Meerjarenplan een bedrag van Nf 400 mil'
ter beschikking te stellen, veertig t.h. als
eengift, vijftig t.h. als lening en tien t.h.
bij wijze van lening door de Ned. Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden n.v.,
ondergarantie van de staat der Nederlanden.
Het Europees Ontwikkelingsfonds heeft een
bedrag van Nf 4.175.000 ter beschikking
gesteld voor de bouw van een aanlegsteiger op St. Maarten, een project, dat belangrijk kan bijdragen tot de economische
ontwikkeling van het eiland.
Zoals bekend wordt hardgewerkt aan een
nieuwe vorm voor de verhoudingen tussen
Nederland en „De West". Sommigen willen
volkomen afscheiding, de anderen wizen
een dergelijke koers ten zeerste af.
Er zijn diverse commissies, die zich zullen
bezighouden met die toekomstige verhoudingen. De Nederlandse Antillen (de A.B.C.eilanden) hebben twee commissiesgevormd, een kleine commissie, de Anti'lliaanse sectie van de Koninkrijkcommissie, die
voor Nederland, Suriname en de Antillen
een keuze voorbereidt uit realiseerbare,
staatkundige alternatieven en de volkenrechterlijke konsekwenties daarvan. Deze
sectie staat onder voorzitterschap van oudpremier R.J. lsa. De zgn. „Grote commissie" heeft tot taak in de Antillen de onderwerpen, die in de Koninkrijkcommissie aan
de orde zullen wordengesteld, nader te

bestuderen en de nodiggeachte voorstellen
te doen. Deze commissie telt momenteel 44
leden.

Ook de Bovenwindse eilanden, Saba, St.
Eustatius en St. Maarten hebben drie commissies in het levengeroepen, die binnen
vijf maanden rapport moeten uitbrengen over de toekomstige staatkundige situatie van
de Antillen in het algemeen en de Bovenwindse eilanden in het bijzonder.
In Nederland roeren de jongeren uit Suriname zich wel heel bijzonder.
Demonstraties en betogingen zijn aan de
orde van de dag. Een protestdemonstratie
teen een eventuele opname van Suriname
in een Gemenebestverhouding leidde zelfs
tot ontsporingen.
Om ook eens een andergeluid te laten
horen vermelden we, dat voor het eerst een
jeugdronnan is geschreven door een Antilliaanse, Diana Lebacs, verschenen bij Leopold onder de titel — „Sherry". Zij geeft
een aangrijpende beschrijving over haar
kwetsende ervaringen in Nederland, waar
zij studeerde, en over diepe teleurstellingen,
die zij niettemin weet te overwinnen, om
dan naar Curaco terug te keren. Een waardevol boek.
De Antilliaanse Studentenraad in Utrecht bele de een conferentie over het thema : „Hier
werken aan de toekomst van de Antillen."
Van belang was de discussie over de noodzaak voor alle Antillianen zich bewust te
worden en hun verantwoordelijkheid te leren kennen met betrekking tot de toekomstige onafhankelijkheid der Antillen, waarbij

ARGENTINIE

Ondergrote belangstelling vond in BuenosAires deprijsuitdeling plaats aan de leerg
linen
van de cursus Nederlands, die een
diploma hadden behaald.
Zij, die in de Vlaamse kolonie slag den
voor hun examen, kunnen zich, zo merkte
de voorzitter van de examencommissie op,
rekenen tot de 20 miljoen Nederlands sprekenden in de wereld.
Na het uitreiken derprijzen, meestal boeken, maar deze maal ook eenprachtig
polshorloge, ter beschikking gesteld door
de 78-jarige Antoon Goemans, trouw lid
van de Vereniging Vlamingen in Argentinie
(V.I.A.), kreeg de heer Leo Poppe het
woord, die helaasgeen vrolijke toon kon
laten horen, maar zijn diepe teleurstelling
uitsprak over de afwezigheid van zovele
Vlamingen, die nalaten toe te treden tot de
Vereniging, maar wel hun best doen te
profiteren van de Sociale Dienst, die al tientallen heeftgeholpen aan pensioenen en
studiebeurzen.
De heer Poppe, in zijn sermoen volledig
gesteund door voorzitter Tritsman, hoopt,
dat het volgend jaar vele „rand-Vlamingen"
er bij zullen zijn. Door tekorten aan contributies kan o.a. aan de bibliotheek weinig

wordengedaan en ook andere nuttige initiatieven hokken doorgebrek aan geld.
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Voor de vierde maal vond in Buenos Aires
Argentinie het examen van de Nederlandse
taalcursus van de vereniging „Vlaanderen
In Argentinie" plaats. Het aantal ingeschreven deelnemers bedroeg 34. Er is een schriftelijk en een mondeling examen, waarvan de
uitslagen eerstdaags zullen kunnen worden
bekendgemaakt. Na de uitreiking van de
diploma's zal dan aan de Ieidsters van de
cursus een feestmaal worden aangeboden.
Niet minder dan 400 Vlamingen en Nederlanders hebben ditjaar deelgenomen aan
de grote feestdag georganiseerd op het
landgoed van Jules Steverlynck, waar grote
tafels in de schaduw van hoog geboomte
degasten noden tot een gezamenlijke feestmaaltijd, nadat ook onder die bomen de
mis werd opgedragen door pater Jan van
Meurs. Om aan dezejaarlijkse feestdag te
Villa Flandria te kunnen deelnemen, hebben
gasten afstanden van 500 km moeten afleggen. Maar de moeite wordt beloond en
de contacten tussen hen, die uit Vlaanderen
en Nederland emigreerden, worden op zo'n
dag weer fiks versterkt.

ZUID-AFRIKA

Wie meent dat in Zuid-Afrika de Nederlanders de meestpopulaire groep immigranten vormen hebben het mis. De Engelsen
winnen het van de Nederlanders, ná de
Engelsen komen de Duitsers en dan eerst
de Nederlanders. Aldus concludeerde de
heer J.C. Pretorius in zijn proefschrift dat
een sociologisch onderzoek tot onderwerp
had.
Dat Engelsen, Duitsers en Nederlanders op
de voorkeurplaatsen staan, houdt wel verband met het feit, dat de landen, waarvandaan deze immigranten komen, worden beschouwd als de traditionele stamleden van
Zuid-Afrika.
De Engelsen zitten op de eerste rij, terwijI
omstreeks 1900 de Britten een strijd op leven en dood hebbengevoerd en dat nog
steeds een taalstrijd met de Engelsen gaande is, terwijI Nederland steun heeft gegeven
aan de Boeren.
Teleurstellend ?
De Nederlander staat duidelijk tegenover
een volksgroep i.c. de Afrikaners, die hun
eigen identiteit willen zoeken en behouden.
Bij de Afrikaanssprekenden staan de Nederlanders bekend als betweterig, bombastisch,
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traditievast, godsdienstig en hardwerkend.
Aldus dit sociologisch onderzoek.
Het jeugdorkest van de Zuid-afrikaanse Radio (S.A.U.K.) zal dit jaar deelnemen aan
het Internationaal Festival voor Jeugd-orkesten, dat te Lausanne wordtgehouden van
24 juli tot 5 augustus. Het zal de eerste
maal zijn, dat een volledig Zuidafrikaans
orkest een toernee onderneemt in Europa.
Het orkest in 1966 opgericht, telt 65 leden.
De Reina Prinsen Geerligsprijs voor ZuidAfrika werd in Kaapstad overhandigd aan
Fanie Olivier, een 21-jarig student van de
Universiteit van Stellenbosch, voor zijn gedichtenbundel :„Gom uit die Sires". Prof.
Louw enprof. Opperman van Stellenbosch
enprof. Lindenburg van de Universiteit van
de Witwatersrand vormden de jury voor de
Zuidafrikaanseprijs. De juryleden voor Nederland en Belie besloten een prijs toe
te kennen voor de 45 inzendingen uit beide
landen I
Voor de eerste maal zal in Johannesburg,
in augustus 1973, een Internationale Triennale worden op touw gezet, onder leiding
van Larry Scully, voorzitter van de Zuidtransvaalse afdeling van de Zuidafrikaanse
Kunstvereniging.
Deze Triennale zalgewijd zijn aan schilderen beeldhouwkunst, architectuur en uitvoerende kunsten.
Zuid-Afrika bezit momenteel zestien universiteiten, waarvan vier met Engels als voertaal, vijf met Afrikaans als voertaal, twee
tweetalige universiteiten en vijf universiteiten voor de niet-blanke bevolkingsgroepen.
Het aantal studenten bedraagt 80.000 en
zal in 1980, naar verwacht wordt, zijn opgeklommen tot 120.000. Enorme bedragen
zijn uitgetrokken voor de hoognodi'ge uitbreidingswerken, zowel van de universiteiten
als van de diverse campussen.
De hoofddirecteur van deprogrammadienst
van de SAUK (Suidafrikaanse radio), de
heer Douglas Fuchs, heeft in een vraaggesprek o.a. medegedeeld, dat dit jaar al
twee Afrikaanse vervolgverhalen en een
reeks documentairesgemaakt zullen worden. Men streeft er naar materiaal in voorraad te hebben voldoende voor een vol
jaar.
Aan de sort
zal ruim aandacht worden
p
besteed. Personeel zal naar het buitenland
wordengezonden voor een intensieve opleiding. De Zuidafrikaanse T.V. begint met

een kanaal, dat voor de helft in het Afrikaans en voor de andere helft in het Engels
zal uitzenden.
Terzelfdertijd zullen zowel zwart-wit als
kleuren TV-toestellen op de markt komen
in twee standaardgrootten.
Vol ens een bericht uit Johannesburg gaat
Philips in Zuid-Afrika een fabriek bouwen
van bijna 9 miljoen gulden.
In 1973 zal de fabriek kunnen worden opg
eleverd.
Onder auspicien van de Zuidafrikaanse ambassadeur te Brussel werd tussen 2 maart
en 8 mei een tentoonstelling gehouden
onder de naam : „Beelden van Zuid-Afrika"
en wel in Brussel in de Kredietbank in de
Arenbergstraat 7, in Hasselt in de Kredietbank, Havermarkt 16, te Antwerpen in het
Torengebouw en te Brugge in de Vlamingestraat 25. De tentoonstelling bood een
overzicht van degeschiedenis, de economie, toeristische bezienswaardigheden en
de bevolki'ngsgroepen van Zuid-Afrika.
Naar Zuid-Afrika emigreerden in 1971 in
totaal 579 Bel en teen
450 in 1970.
g
Er hebben zich echter veel meer Bel en
emeld voor emigratie naar Zuid-Afrika,
g
maar de afdeling lmmigratie van de Zuidafrikaanse ambassade in Brussel werkt
uiterst selectief. Aileen candidaten, die in
het economisch ]even een rol kunnen
spelen, worden aangenomen.
De Bel en, die naar Zuid-Afrika emigreren,
zijn in hoofdzaak technisch geschoolden.
Een andere categorie vindt werk in administratieve functies.
De Zuidafrikaanse invoer bedroeg in 1971
8 miljard gulden, een stijging van 1,1 miljard
of 16 t/h, in vergelijking met 1970. De belangrijkste invoerpartners waren GrootBrittannie, 23 till,
Verenigde Staten : 17 t/h,
de Bondsrepubliek ook 17 t/h.
Na zijn bezoek aan Zuid-Afrika zei de
nieuwe Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, dr. Kurt Waldheim, dat hij
velepersoonlijke contacten had gelegd en
dat hi er zeker van was, dat dit zal bijdragen tot de oplossing van de problemen,
waarvoor Zuid-Afrika en de V.N. zijn gesteld.
Hij dankte in het bijzonder de Eerste Minister voor zijn gastvrijheid en voor de
grote hulp hem geboden bij het beter leren
kennen van land en yolk.

SCHRIJVENDE LEZERS

HOOGLERAAR GEVRAAGD TE KAAPSTAD

Door de universiteit van Kaapstad worden
candidaten uitgenodigd te solliciteren naar
de betrekking van hoogleraar in de Nederlandse cultuurgeschiedenis aan genoemde
universiteit. Begin 1973 dient de betrekking
aanvaard te worden.
De leerstoel in Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de universiteit van Kaapstad werd
in 1950 opgericht. De colleges zijn steeds
in het Zuid-afrikaans gegeven, maar te
beginnen met het cursusjaar 1973 (aanvang
begin maa rt ) zal Engels de voertaal zijn,
teneinde te trachten meer studenten te
bereiken dan voorheen het geval was. Wel
zullen de studenten de toetsen, opstellen
en examens in het Zuidafrikaans mogen
schrijven, indien ze dit willen.
Van de aangestelde hoogleraar wordt verwacht dat hij de leiding zal hebben van
twee cursussen waarin hoofdstukken behandeld worden uit de cultuurgeschiedenis van Nederland, Vlaanderen en de Kaapkolonie (wat de Kaap betreft voornamelijk
uit de Hollandse tijd : 1652-1806), en, te beginnen met het jaar 1974, ook van een
cursus in hoofdstukken uit de cultuurgeschiedenis van de Lage. Landen (Nederland en België), Frankrijk, Engeland, Duitsland en Italië.
Elk der twee cursussen in Nederlandse cultuurgeschiedenis zal uit vier colleges per
week bestaan ; de cursus in Westeuropese
cultuurgeschiedenis uit waarschijnlijk vijf
colleges per week (één college per week
gewijd aan één land of landen-groep).
Verwacht wordt dat de hoogleraar zelf zes
van de acht colleges geeft in de cursussen
in Nederlandse cultuurgeschiedenis, en minstens één in de cursus Westeuropese cultuurgeschiedenis ; dat zijn assistent twee
van de acht colleges in Nederlandse cultuurgeschiedenis geeft en één in de cursus
Westeuropese cultuurgeschiedenis ; en dat
de overige colleges in Westeuropese cultuurgeschiedenis gegeven worden door stafleden van de afdelingen Frans, Engels,
Duits, Italiaans en Kunstgeschiedenis.
Het beginsalaris van de hoogleraar is 8.100
rand. Een rand is ongeveer vijf gulden.
Gedurende de eerste drie jaren is de aanstelling tijdelijk.

Na zesjaar heeft de hoogleraar recht op
een jaar verlof, met vol salaris. Daaraan kan
men de twee maanden van de zomervacantie (midden december tot midden februari) laten aansluiten, zodat een verlofperiode
van 14 maanden bereikbaar is. Wel moet
men voor een geschikte plaatsve rv anger
(wiens salaris door de universiteit betaald
wordt) zorgen.
Als men voor het doen van navorsingswerk
overzee gaat voor een periode van minstens
drie maanden, kan men in aanmerking komen voor een ,,Study Travel Grant."
Het aantal studenten dat in de afgelopen
tien jaar deze colleges volgde, en aan het
einde van het cursusjaar examen deed, wisselde van 40 tot 75 studenten per jaar. In
elk van beide cursussen worden ongeveer
100 colleges per jaar gegeven.
Aan de leerstoel is een bibliotheek verbonden die thans uit ca. 12.000 delen bestaat.
Voor aankoop van boeken en het betalen
van abonnementen op tijdschriften stelt de
universiteit jaarlijks f. 1100 beschikbaar, de
Nederlandse Vereniging Z.A.S.M. f. 3000 en
de Nederlandse regering f. 500. Voorts ontvangt de bibliotheek giften in natura van
de regeringen in Nederland en België, van
wetenschappelijke instellingen en van particulieren.
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Buitenlandse leraren nederlands berusten.
Nederlands op school in de duitse Bondsrepubliek wordt gestremd. Het is op ste rv en
na dood, als gevolg van de uitblijvende
„Nachwuchs" van akademisch gevormde
nederlandisten. Het is weliswaar officieel
schoolvak in Noordrijnland-Westfalen, maar
er komen veel te weinig leerkrachten met
het vak nederlands voort.
Nochtans is Nederland de beste klant van
Noordrijn-Westfalen, vóór Frankrijk en de
USA, en nochtans was het nederlands een
oorspronkelijke kultuurtaal in dit Bondsland
tot ver in de 19e eeuw. Maar de konkrete
„Verstëndigungsvorleistung", het talen-leren,

werd tot nog toe gewoon aan de kleinere
partners, aan Nederlanders en Vlamingen
overgelaten ; deze werden voor hun moeite
met een massieve duitse miskenning gestraft : 99,9 % van de duitse schoollopende jeugd wordt geen nederlands
geboden I En waar dan toch eens het
bestaan van een nederlandse taal vermeld moet worden, b.v. in de schoolboeken, gebeurt dit in ontoereikende maat
of zelfs foutief („Die Flamen sprechen eine
niederdeutsche Mundart"). Zelfs de akademische leerboeken voor de duizenden
toekomstige leraren geven nog steeds een
verkeerd image, op enkele uitzonderingen
na, van het nederlands : dit is het resultaat
van een kritische analyse van de duitse
leerboeken door prof. dr. J. Goossens te
Munster, verschenen is in de reeks „Nachbarn" der nederlandse ambassade te Bonn.
Nog steeds verlopen dus de meeste kontakten tussen die „Nachbarn” in een discriminerend „eenrichtingsverkeer", ten nadele
van de nederlandse taal. Van een brede
zone van tweetaligheid langs de grens van
Aken tot Emden kan helemaal geen sprake
zijn op duits gebied. Het tweede duitse
Bondsland met een gemeenschappelijke
grens met Nederland, Nedersaksen, weigert
al jaren, vriendelijk, de erkenning van het
nederlands als schoolvak. Alle kosten en
moeite moet Nederland dragen om het bekende gezegde waar te maken, „Ohne
Sprache kein Verstehen, kein Verstëndnis
und keine Verstëndigung". Aan de duitse
scholen leert men intussen maar vakken
die iets opbrengen, die „de broodkorf" van
de natie zullen helpen 'vullen.
Dat alles weet men ook in Den Haag waar
men toch al honderden miljoenen guldens
geinvesteerd heeft om het duits praktisch
tot 's lands tweede, ino ff iciële taal te
maken, terwijl de duitse partner zijn bijdrage voor de „Verstëndigung" nog steeds
schuldig blijft. Dankzij de nederlandse inspanning voor een vreemde taal, bestaan
er weinig „Verstëndigungsschwierigkeiten"
met deze partner en deze heeft de enorme
nederlandse geste niet behoeven te honoreren.
En toch heeft Bonn al zeker een jaar lang
op een nederlands initiatief in deze aangelegenheid gewacht, — tevergeefs ? De
uitgebleven realisaties doen dit wel vermoeden. Steeds weer, al meer dan tien
jaar, worden de officiële instanties in Nederland attent gemaakt op de situatie van het
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nederlands in Westduitsland, zonder dat de
„doorbraak" er kwam. Een laatste unieke
gelegenheid bood het koninklijk bezoek aan
de Bondsrepubliek. De „Vereniging duitse
leraren nederlands" heeft toen aan de officiële instanties in beide landen nog eens
een lijst met zaken waarvan het gemis vooral wordt gevoeld voorgelegd, waarvan realisering tussen pa rt ners en buren eigenlijk
„selbstverstëndlich" zou zijn; de ontvangst
e rv an werd intussen bevestigd. De Vereniging is geenszins verwend; van haar leden,
al vele jaren idealistisch met privé middelen
uit eigen portemonnaie in de bres voor het
nederlands in Duitsland, werd nooit
iemand officieel onderscheiden; en niemand
van de leden werd b.v. bij het Staatsbezoek
uitgenodigd.
Of men in Nederland de samenhang tussen
kultuur- en vooral taalpolitiek en „de
centen" niet ziet? Waarom investeren dan
andere naties, die zich wel zelf respecteren,
zoveel op dit gebied ? Zelfs het kleine
Denemarken heeft een eigen schoolnet
weten te verkrijgen in het naburige duitse
Bondsland Sleeswijk-Holstein, van de
Kinderga rten tot het Gymnasium toe.
Heeft het anders wel als „geschëftstuchtige"
bekend staande Nederland niets uit de
indonesische les geleerd, waar binnen een
kleine twintig jaar een hele natie op andere
vreemde talen kon overschakelen, d.i. handelspartners, terwijl in de andere voormalige
kolonies de westerse talen voortleven en
juist een band van nieuwe eenheid met de
betreffende europese staat, het "moederland", hebben kunnen vormen, zeker niet
uitsluitend op cultureel gebied, maar tot
economisch voordeel van beide partners.
Terwijl alle nederlandse hogescholen duits
bieden, bestaan er maar 2 leerstoelen
nederlands in de hele Bondsrepubliek. Juist
in de hoofdstad Bonn echter is het nederlands wetenschappelijk niet vertegenwoordigd, een voorbeeld van bijzonder kortzichtige politiek ! De student komt er b.v.
met keltisch of mongolisch verder, zodoende is er niet één student op duizend
te vinden voor het nederlands. Het veel
kleinere skandinavische taalgebied beschikt
over acht leerstoelen...
Zonder leerstoelen komen er ook nooit de
leraren voor dit vak. Een nederlandist aan
een buitenlandse hogeschool heeft dus een
bijzonder hoge verantwoordelijkheid tegenover het gehele nederlandse taalgebied.
Leidt hij te weinig leraren op, dan kan
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een onvolkomen of foutief image van Nederland en België in de buitenlandse scholen
nooit langzaam weggewerkt worden.
„Straalt" hij niet uit en trekt te weinig
studenten aan, komen er geen journalisten.
(voor Brussel, b.v.), geen diplomaten, geen
politici, kortom geen partners op hoger
niveau voor de nederlandstalige partners
die taal, land en volk reeds van hun universitaire studies af kennen. Daarvoor moet
er ook een nauwe samenwerking komen
tussen universiteit en school, en een groter
potentieel studentenreservoir ook voor de
neerlandistiek, anders blijven de kollegezalen leeg.
Daarom is het bijzonder spijtig, dat de door
een hogeschool in het Rijnland aangeboden
mogelijkheid tot nederlands voor toekomstige leerkrachten, wegens gebrek aan geld
niet tot stand kwam. Ook dit desideratum
werd aan Nederland voorgesteld. Bij de
konferenties en officiële zittingen tussen
Nederlandse en Duitse vaklui over deze
onderwerpen, waar steeds weer de vervelende situatie van het nederlands te berde
komt en op het leraarstekort moet stranden,
komt men al jaren niet vermeldenswaardig
vooruit. Mogelijkheden zijn er, maar die
kosten geld. Zodra iets meer geld kost,
vlot niets meer, anders had men een of
ander van deze punten al kunnen aanpakken :
1. Nederlands en duits krijgen prioriteit als
schoolvak in een ca. 50 km brede grenszone tussen Aken en Emden. In het

binnenland wordt de partnertaal fakultatief.
2. De komende duitse germanisten leren
een tweede germaanse taal (Ndl) met
de nodige konsekwenties voor meer
leerstoelen nederlands.
3. Er komen binationale scholen in grensplaatsen, soms ook in zustersteden en
garnizoensplaatsen ; de grensplaatsen
„betreuen" elkaars scholen op taalgebied, en bieden „Schnellkurse" voor
leerkrachten in de partnertaal, de studie
en het onderwijs ervan moet veel „interessanter" gemaakt worden.
4. Duitse leerkrachten in Nederland/België
zouden bij hun re-integratie in de BRD
ook nederlands moeten kunnen geven.
5. De leraarsuitwisseling op grote schaal
intensiveren.
6. In leraarsopleiding en leerboeken nederlands volwaardig opnemen.
Er zijn beslist nog andere mogelijkheden,
maar hun verwezenlijking zou ook daar een

zaak voor beide partners moeten zijn. De
passieve, welwillende rol van officieel toeschouwer kan, van welke kant dan ook,
alleen de activiteiten van de buitenlandse
nederlandist doen afsterven. De duitse
nederlandist kan en mag niet „pëpstlicher
als der Papst" zijn. Thans kunnen alleen
nog kontakten op het hoogste niveau tussen
de betrokken landen de oplossing brengen,
anders moeten ook de buitenlandse neerlandisten, gezien hun bescheiden mogelijkheden, in de toestand berusten.
JOZEF KEMPEN

VERKEERDE ACADEMIE

Het zou mij niet verwonderen, als prof.
Neutjens reeds een opmerking zou hebben
gemaakt n.a.v. het onderschrift bij de foto
op p. 173 van het jongste nr. van Neerlandia. Het daar afgebeelde gebouw is niet
de zetel van de Kon. VI. Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, maar van de daarnaast bestaande
Kon. VI. Academie voor Taal- en Letterkunde. Een afbeelding van datzelfde gebouw bezigt de laatstgenoemde Academie
als vignet voor haar publikaties.
L.C. MICHELS
Nijmegen

INTEGRATIEBEWEGING VERBREDEN

Hoe verdeeld de reakties op de inleiding
van Drs. H.J.A. Zaat ook waren, zijn opvattingen verdienen zeker aandacht.
Zij die zich afzetten tegen zijn uitlatingen
behoren tot de „intellektuele elite" : mensen die meestal van oordeel zijn dat er
wèl heel wat gedaan wordt om Nederland
en Vlaanderen dichter bij mekaar te brengen. Vaak zijn deze mensen op een of
andere manier zelf betrokken bij de kulturele samenwerking of integratie. Er mag
niet over het hoofd gezien worden dat zowat alle reakties van „gewone mensen"
ontbreken. Daarmee is meteen het hele
probleem omschreven : Vlamingen en Nederlanders vormen nog altijd twee groepen
die niet zo best met mekaar kunnen opschieten, een beperkt groepje intellektuelen

uitgezonderd. Dat lijntje op de landkaa rt
vormtinwekljhdgatienvrj

toestanden en hoo rt de klank van het Nederlands in alledaags gebruik.

VERSTAANBARE TAAL

hoge muur voor de massa.
Wat dan met hetgeen toch bereikt werd ?
Zijn al die vormen van kulturele uitwisseling, — waarvan men geregeld zo graag
de ellenlange lijst publiceert, — dan nutteloos geweest ? Het antwoord op die vraag
kan niet negatief klinken. Maar een belangrijk deel van de uitwisseling richt zich
alvast tot specialisten en zelfs wat ruimer
bedoeld werd, wordt in de praktijk vooral
door intellektuelen gevolgd. Heel die toenadering langs de kulturele samenwerking
om richt zich dus tot een groep die slechts
een deel van de ganse Nederlandstalige
gemeenschap vormt en daa rvan vormen degenen die werkelijk de vruchten plukken
nog een onderdeel. In het kulturele en intellektuele kringetje gezien wordt een enorme hoeveelheid werk geleverd, doch als we
even de ganse gemeenschap bij de juiste
waardering betrekken, wordt het eerder de
spreekwoordelijke druppel op de hete plaat.
Het naar mekaar toe groeien van de twee
volksgroepen is een door de man uit de
straat nauwelijks e rvaren feit en het is op
dat algemene niveau dat de beweringen
van drs. Zaat de waarheid benaderen.
De man uit de straat valt op alle gebieden
moeilijk te benaderen en dus zeker wel
wanneer men hem ook nog een deel van
zijn rese rv e ten opzichte van het andere
deel van de Nederlandstalige gemeenschap
wil ontnemen.
Toch wil ik vaststellen dat er alvast een
gebied is waarop werkelijk praktisch resultaat bereikt werd qua toenadering op een
breder niveau : de televisie. Fijn is dat het
hier niet om een gezochte poging ging,
doch om een toestand die spontaan gegroeid is. De Vlamingen zijn immers zo
weinig tevreden met de prestatie van de
B.R.T., dat al wie binnen het zendbereik
van de Nederlandse televisie valt, bijna
automatisch komt tot een vrij ruim kijken
naar het werk van de zuilen.
En het zijn niet alleen de Amerikaanse
feuilletons die belangstelling genieten.
Programma's als deze van Mies Bouwman
en Willem Duys worden in verhouding gezien in Vlaanderen met evenveel belangstelling gevolgd als in Nederland. Zo krijgt de
brede massa informatie over Nederlandse

Het lijkt me dat vooral in die meer populaire richting verder moet gewerkt worden.
Op teatergebied liggen alvast heel wat mogelijkheden open. Waarom kunnen b.v. de
Brusselse K.V.S. en het Gentse N.T.G. wel
drie weken het plateau van de Antwerpse
K.N.S. bespelen, doch worden uitstapjes
van Nederlandse toneelgroepen altijd beperkt tot een enkele, dure voorstelling. Het
langer bespelen van mekaars schouwburgen in normale voorwaarden zou alvast ook
wat opleveren.
Natuurlijk blijft bij „toneelkontakt" nog altijd een afstand bestaan en behoudt de uitwisseling iets van eenrichtingsverkeer, gezien het gaat om het debiteren van een
tekst die door een niet aanwezige derde
geschreven werd. Ergens zouden meer mogelijkheden moeten gezocht worden om bredere kontakten op gewoon menselijk vlak
mogelijk te maken. Wanneer een intellektueel uit Vlaanderen met een intellektueel uit
Nederland kontakt kan hebben op een of
ander kongres, dan moet ook de mogelijkheid geschapen worden voor de Vlaamse
arbeider om de Nederlandse arbeider van
van mens tot mens te leren kennen. Pas
via dergelijke ontmoetingen kan het naar
mekaar toe groeien werkelijk beginnen.
Als besluit meen ik te mogen stellen dat,
hoe ver gebonden wij wel mogen zijn, er
toch heel wat gebieden zijn waarop wij
(vooralsnog) gescheiden zijn. Met alleen
kulturele integratie kunnen deze dingen niet
alle overbrugd worden en vooral mag nooit
uit het oog verloren worden dat die kulturele samenwerking zoals ze nu gevoerd
wordt slechts een klein deel van de gemeenschap werkelijk raakt. Het kan dus
voor de ingroup der intellektuelen lijken
dat het alles koek en ei is, doch dat is het
helemaal niet meer van zodra men zich ook
eens op het standpunt van de brede volksmassa dur ft plaatsen.
Het is een harde noot om kraken te moeten
vaststellen dat al het integratiewerk misschien nogal egoïstisch was en vooral dat
het slechts resultaat gaf voor een klein
groepje van enkele tienduizenden uit een
ganse gemeenschap van meer dan achttien
miljoen die men meende te hebben bereikt.
EDMOND DE CLEEN
Brussel

In het personeelsblad van drukkerij en
dagblad „Het Volk" te Gent verscheen onlangs, onder bovenstaande titel, een reeks
van taalkundige bijdragen. De redactie
stelde daarin ongeveer 300 dure woorden
en uitdrukkingen aan de kaak, waarvoor
met een beetje goede wil en nadenken
Nederlandse woorden zijn te vinden. Een
gelijke activiteit als het A.N.V. destijds
ondernam, toen een commissie het onnodig
gebruik van vreemde woorden en uitdrukkingen onder de aandacht van de overheid
en het bedrijfsleven ïn Nederland bracht.
Uit de aard van de zaak is gebleken, dat
de voorbeelden die in het personeelsblad
werden aangehaald ook door de commissie
van het A.N.V. werden gebruikt.
De lijsten gingen vergezeld van een toepasselijke tekst, bij wijze van inleiding, als
bv. :
„Woorden behoren tot onze belangrijkste
daden. De taal kan het bestaan openleggen. De taal is een gave, groter dan
wij beseffen. Christus heeft aan Zijn zending gewerkt door te spreken. Hij wordt
zelfs HET WOORD genoemd. In de taal
schuilt een groot geheim" (De nieuwe
Nederlandse catechismus, blz. 517).
„De grote, klaarziende theoretici der socialistische en christelijke werkliedenorganisaties Joseph Wauters en' Louis Colens hebben het nodeloos gebruik van vreemde
woorden in de volkspers scherp gehekeld.
Hun wenken gelden ook nu".
„Het onnodig, dikwijls alleen uit gemakzucht, gebruiken van voor velen moeilijk
verstaanbare vreemde woorden, in gevallen waarin ook algemeen bekende Nederlandse woorden bestaan, kan niet goedgepraat" (Algemeen Nederlands Verbond).
„Wij slaan de leerlingen met al te veel en
al te grote woorden om de oren. Meestal
kunnen wij onze uitleg niet op hun golflengte afstemmen".
Ik groet u op de vuurlinie van onze gemeenschappelijke strijd.
JOZEF

DE GEEST
Gent
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NACHBARN

naire en Curacao, de zgn. benedenwindse
eilanden, ook wel de A.B.C.-eilanden en

Voor ons liggen de nrs. 13 en 14 van
„Nachbarn", uitstekende publikatie van de
Nederlandse ambassade in Bonn.
In nr. 13 wijdt de historicus en filoloog
dr. W. Kohl een 18 bladzijden tellende beschouwing aan „De Nederlanden en Westfalen", in de 16e eeuw, een onderwerp, dat
reeds vele pennen in beweging bracht.
Kohl beperkt zich zuiver tot de politieke
verwikkelingen uitgaande van de Bourgondische Kreits, waardoor de Nederlanden
ook in het Habsburgse Rijk werden opgenomen. Hij staat stil bij de reformatie, de
godsdienstoorlogen, Alva's tijd en diens
gesjacher vaste voet in het Kleefse te
verkrijgen.
In nr. 14 houdt de historicus dr. Burchard
Scheper zich bezig met de betrekkingen
tussen de Nederlanden en het Beneden Wezergebied, beiden gelegen langs de Noordzeekust en daardoor al op dezelfde problemen georienteerd.
Hij schrijft over de „Hollandse" dijkenbouwers, die de Duitsers hielpen bij de
strijd tegen het water, over de Nederlandse
havenbouwer Jacobus Johannes van Ronzelen, in Bremen beroemd om zijn grote deskundigheid als waterbouwkundige, over de
geuzen, onder wie Hans Abels, Duitser van
geboorte en opgeklommen tot vice-admiraal
van Willem van Oranje. Volle aandacht
wordt geschonken aan de „Hollandgangers",
de seizoenarbeiders, die iedere zomer naar
Nederland trokken, waar ze in één seizoen
meer verdienden dan in een heel jaar thuis.
Zeer lezenswaardige bijdragen, die onze
Oosterburen de ogen openen voor de vele
contacten, die al eeuwen her bestonden
tussen de Nederlanden en West-Duitsland.

debovnwis,80kmordwats
liggen : St. Eustatius, St. Maa rten en Saba.
De A.B.C.-eilanden, die op korte afstand van
Zuid-Amerika liggen, ondergingen duidelijke
latijnse invloeden. De Bovenwindse eilanden dragen, dank zij hun geografische ligging, meer een angelsaksisch stempel.
Curacao telt een grote groep blanken:
Nederlanders, Duitsers, Noren, Zwitsers en
de Zuid-Europeanen ni. Portugezen en
Spaanse Joden.
Naast de blanken en de negerbevolking zijn
de ex-slaven, die in 't midden van de 17de
eeuw zijn ingevoerd en gedeeltelijk weer
uitgevoerd naar andere gebieden.
Blanken en negroiden vormen nog steeds
groepen apart, hoewel van raciale taboes
geen sprake is.
Dan is er nog de grote groep van kleurlingen, de mulat, de man of vrouw met
gemengd bloed. Zij proberen zo veel mogelijk tegen de blanke groepen aan te
leunen.
Aruba is het enige eiland, waar geen samensmeltingsproces valt waar te nemen.
Aruba vertoont nauwelijks negroide trekken.
De verklaring daarvoor is, dat Aruba weleer als een plantage van de West Indische
Cie werd beschouwd, waar voornamelijk
blanken woonden, tezamen met een zeer
gering aantal negers, die vrijwel zijn opgegaan in de blanke en Indiaanse oerbevolking. Eerst na de vestiging van de Lago
(Esso-olieraffinaderij), die veel arbeidskrachten van buiten moest aantrekken, kwam de
invasie van negers op Aruba.
Bonaire had aanvankelijk, evenals Aruba
een overwegend blanke bevolking op de
plantages, later kwamen daar slaven bij uit
Curacao voor wie Bonaire een strafkolonie
werd. Er heerst op Bonaire een gemoedelijke verhouding tussen blank, bruin en
zwart.
Deze zeer interessante studie eindigt met
de volgende opmerking:

NIEDERLANDISCHE NOTIZEN
Met het januarinummer van dit informatieblad van de Nederlandse ambassade, bestemd voor de belangstellende lezer in
Duitsland, slaat het blad een andere weg
in, belicht niet meer in één nummer verschillende facetten van ons land, maar wijdt
het gehele nummer aan één onderwerp, in
dit geval aan de provincie Gelderland, een
gewest met een zeer lange grens met West
Duitsland, een grens, die voor velen geen
grens meer is, omdat talrijke contacten aan
weerszijden daa rvan werden gelegd.
Met fraaie illustraties verlucht maken we
kennis met Arnhem, Harderwijk, Doetichem,
museum Kruller-M611er op de Hoge Veluwe,
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bevolking

van de nede rlandse an

de drooggelegde Zuiderzee en de stadjes,
die eens aan de kust e rv an lagen ; om bij
de Veluwe te blijven de oude primitieve industrie der koper- en papiermolens, en de
moderne kunstzijdeindustrie, het werk van
de heidemaatschappij Kema te Arnhem ;
getypeerd wordt het rivierengebied, de Betuwe, dan de Achterhoek, een apart stuk
Gelderland en het Rijk van Nijmegen. Over
de historie van dit gewest schreef de archivaris van Gelderland, de heer P.J. Meij.
Ook het culturele leven in Gelderland wordt
onder de loupe genomen, zodat men wel
kan vaststellen, dat dit nummer van „Notizen" een uitstekend portret geeft van een
der interesantste en qua natuurschoon een
der mooiste Nederlandse provincies.

SCHAKELS
Wij staan steeds weer verbaasd over de
aantrekkelijke presentatie van deze publikaties van het Kabinet voor Surinaamse en
Antilliaanse Zaken (Herengracht 19a, 's-Gravenhage).
Dit nummer 59 houdt zich bezig met de
bevolking van de Nederlandse Antillen, een
menging van vele rassen en landaarden.
Als altijd sieren fraaie gekleurde en witzwarte illustraties deze „Schakels" op. Er
zijn zes Antilliaanse eilanden : Aruba, Bo-

„Voor de uit 50 groepen samengestelde
bevolking van de Nederlandse Antillen is
de enige mogelijkheid om te komen tot een
gezonde maatschappij, het opbouwen van
een maatschappij, waarbinnen de criteria
voor sociale waardering en sociaal verkeer
helemaal los komen te staan van de raciale
elementen van het somatische uiterlijk van
het individu.
Slechts voor een zodanige maatschappij
is een evenwichtige ontwikkeling te voorspellen van de relaties tussen de bevolkingsgroepen".

J.H. Dam

Natuurgebieden van Nederland
Landschappen en avifauna van Nederland en Belgie

Het mooie boek over de natuurgebieden van Nederland en Belgie, dat
enige jaren geleden van de hand van J.H. Dam verscheen, bevat een
schat van waardevolle gegevens voor alien die in de vrije natuur plegen
rond te kijken. Het natuur- en vogelleven in de grensgebieden van land
en water, op de hogere gronden en in de bosgebieden, op de zandvlakten
en de heide, wordt in woord en beeld, levendig en met veel kennis van
zaken overgebracht. Daarnaast besteedt de schrijver aandacht aan het
ontstaan van een aantal specifieke landschapstypen, aan het werk van
natuur- en landschapsbescherming en aan de geschiedenis der natuurreservaten, de bestaande zowel als de verloren gegane. Een aantal bladzijden is gewijd aan de beschrijving van de belangrijkste Belgische natuurgebieden.

Het boek kost I 24,90. Wij bieden dit tijdelijk aan voor f 9,50, franko per
post I 11,—.

Toezending geschiedt uitsluitend door overmaking van f 11,— (of Bfr.
155,—) op po4trekening 9727 (voor Belgie : 9727 Den Haag) t.g.v.

KOENS algemene boekhandel
Bankastraat 10, 's-Gravenhage

Bestellers uit het buitenland worden
verzochtper giro te bestellen, daar voor
overschrijving per bank hoe kosten in
rekening worden gebracht.
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TER INLEIDING

Het toeval van de verjaardagen biedt een welkome gelegenheid om onze
dankbare aandacht te wijden aan twee sleutelfiguren in de geschiedenis
van de algemeen-Nederlandse beweging.
F.A. Snellaert, voorzitter van het eerste Nederlands Kongres in 1849,
overleed een eeuw geleden en wordt dit jaar plechtig herdacht te Gent.
Hippoliet Meert was de grondlegger van het Algemeen Nederlands
Verbond en de stichter van Neerlandia, dat zopas zijn vijfenzeventigste
jaargang heeft afgesloten.
Aan beide voorlopers wordt hierna een bijdrage gewijd.
Dit Hummer wordt afgerond met een herdruk van de studie van Hippoliet
Meert over „Het Nederlandsch Taalgebied".
Het is de bewerking van een voordracht die aanleiding gaf tot de oprichting van het Algemeen Nederlands Verbond.
Om de tekst duidelijk in zijn historisch kader te plaatsen werd de oorspronkelijke spelling behouden.
Neerlandia is geen geschiedkundig tijdschrift en wenst zich niet te specialiseren in gedenkdagen. Een levend tijdschrift moet zich wijden aan
de vraagstukken van vandaag en morgen, zoals alle grote voorgangers
het gedaan hebben in het raam van hun tijd.
Geplaatst in het perspektief van de toenmalige toestanden en gedachtenstromingen blijken Snellaert en Meert boeiende figuren van een indrukwekkend formaat. De ongelooflijke som van scherpzinnigheid, werkkracht,
edelmoedigheid en hardnekkigheid die zij in dienst stelden van de ganse
Nederlandse gemeenschap maken hun levenswerk onaantastbaar voor de
eigenwijze kritiek van ironische nazaten die zouden struikelen over een
verouderd woordgebruik of achterhaalde opvattingen.
De bijdragen van F.A. Corner over Snellaert en van A. de Bruyne over
Meert mogen ons stemmen tot dankbaarheid en tot enige zelfkritiek.
Laten wij het klaarspelen in deze tijd even vooruitstrevend te zijn als deze
oude „flaminganten" (die nooit de generaliteit van alle Nederlanden uit
het oog hebben verloren) en onze prestaties bescheiden spiegelen aan
hun levenswerk.
NEERLANDIA
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F.A. SNELLAERT (1809 -1872)
DE MAN AAN DE BRON

Ere wie ere toekomt. In Noord en Zuid heeft het
Neerlandia-nummer van april 1960 de figuur van Dr.
Snellaert aan de vergetelheid onttrokken. In dat
Hummer, dat geheel gewijd was aan het 34e Nederlands Congres dat op 20-22 mei van dat jaar in Gent
plaats had, komt inderdaad een artikel van de betreurde Roger Gheyselinck voor (t 28 mei 1971) waaruit de Snellaert-figuur ongemeen scherp en boeiend
Haar voren treedt. Bij het 34e congres paste het
inderdaad de stichter en initiatiefnemer van 1849,
„de geleerde vader van de Nederlandse congressen",
zoals Prof. Fredericq hem noemt, even te herdenken.
Maar het artikel van Gheyselinck was veil meer dan
een pieteitsvolle hulde. Het was op Vlaams gebied
zeer bepaald de ontdekking en de aanboring van de
bron. De ene pionier had blijkbaar de andere gevonden. En de broeder had zich in de broeder herkend.
Daarom moet dit Snellaert-artikel, honderd jaar na
diens dood, beginnen met een hoofse groet aan
Gheyselinck. In 1960 kon de man nog niet weten wat
sedertdien door de publikaties van HI Elias en Ada
Deprez nu stilaan over Snellaert, de voortaan grote
Snellaert, bekend is geworden. Zijn intuitie is derhalve des te merkwaardiger. Wellicht wordt die intuitie door een geheime affiniteit uitgelegd : Snellaert
en Gheyselinck... oeroude Westvlamingen, maar
volkomen geemancipeerd allebei ; onstuimig en
onverschrokken, maar koel redenerend allebei; demokratisch en progressief, maar ondogmatisch en
ongebonden ; vrijzinnig, maar toch niet ongelovig ;
Nederlanders uit een stuk, maar wereldburgers. „Onze
toekomst had in West- of Oost-Indie kunnen liggen",
schrijft Snellaert in 1840, en honderd jaar nadien wordt
dat inderdaad Gheyselincks levenswerk. Het onderdrukte, diepe heimwee van de vereenzaamde „taelminnaer" had zich ondertussen alleen maar omgezet
in het vulkanisch gemoed van de geoloog.
In zijn standaardwerk Geschiedenis van de Vlaamse
gedachte roept H.J. Elias de figuur van Snellaert op
meer dan tweehonderd plaatsen op en wijdt er alles
samen tientallen bladzijden aan. In dat werk, waar een
paar honderd Vlaamse voormannen voor het voetlicht
worden gebracht, is Snellaert op een na de vaakst
geciteerde en geanalyseerde persoonlijkheid. „Deze
geneesheer uit de volkswijken heeft dertig jaar op
de bres gestaan voor de Vlaamse belangen en het is
betreurenswaardig dat wij voor hem over geen uitvoerige wetenschappelijke biografie beschikken".
Hopelijk wordt in deze leemte nu vrij spoedig voorzien door het omvangrijke baanbrekend werk van Ada
Deprez (Seminarie voor Nederlandse Literatuur - Prof.
Van Elslander - R. U. Gent). De zes belangrijke publi-

katies die zij sedert 1969 aan Snellaert heeft gewijd
laten verhopen dat het definitieve werk niet lang meer
uitblijven zal. Voor de Vlaamse beweging in onze tijd
zou het een onmisbare leidraad kunnen worden. In
afwachting blijken deze publikaties, en vooral de
kroniek, waaruit voor deze bijdrage kon worden geput,
reeds voldoende stof te leveren voor wat hier volgt.
KORTRIJKSE JEUGDJAREN
In 1809 op 21 juli wordt Ferdinand Augustijn Snellaert
als Frans staatsburger te Kortrijk geboren. Napoleon
is aan het toppunt van zijn macht en in de voormalige
Zuidelijke Nederlanden laat niets voorzien dat de
annexatie bij Frankrijk niet definitief is. In zijn familie
is Ferdinand de tweede oudste van zes. Het geslacht
waar hij toe behoort heeft in vroegere eeuwen heel
vat voorname figuren opgeleverd, maar is thans
teruggevoerd tot het bescheiden bestaan van de
kleine middenstand. Vader Snellaert, Willem Karel,
is in zijn jeugdjaren schoenmaker geweest, sedert
zijn huwelijk met Maria Josepha Monteyne (16-7-1806)
houdt hij een vishandel achter het Kortrijkse stadhuis
in de huidige Papenstraat, waar ook een broer van
hem woont die bakker is. Na de dood van zijn vrouw
(10-1-1826) zal Willem Karel zijn vishandel opgeven
en, na een nieuw huwelijk, bediende worden in de
Berg van barmhartigheid. Een dergelijke loopbaan
getuigt zeker niet van grote welstand.
En toch is de voormalige glorie van het geslacht niet
uitgedoofd. De Snellaerts zijn geen proleten. Zij
houden er van vader op zoon een opvallende intellectuele, kulturele en zelfs politieke belangstelling op
na en deinzen voor contramine niet terug. In een
door en door conservatief milieu, dat nog volkomen
gemodelleerd wordt door de kerk, zijn het uitgesproken en militante aanhangers van de Aufklarung.
Grootvader Snellaert, Joannes Jacobus, was in de
Oostenrijkse tijd een „vyg", dat is een voorstander
van de hervormingen van Jozef II. Willem Karel is
orangist met het woord en met de daad. En onze
Snellaert, Ferdinand Augustijn, zal zich bij de Revo(1) F.A. Snellaerts jeugdjaren te Kortrijk (1809-1827) in : Wetenschappelijke Tijdingen, 1969, nr. 6 ;
De jonge Snellaert (1809-1838), in : Verslagen en Mededelingen
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1970 ;
F.A. Snellaert en J.A. Alberdingk Thijm - Briefwisseling 1843-1872,
Gent, Koninklijke Vlaamse Academie, 1971 ;
Kroniek van F.A. Snellaert, Brugge, Orion, 1972 (ter perse)
Johan Alfried De Laet - Ferdinand Augustijn Snellaert - Briefwissemet een inleiding door Ger. Schmook, Gent, 1972
,
ling 1838-1871
(ter perse) ;
J.F. Willems en F.A. Snellaert : een vriendschap 1836-1846 in :
De Leiegouw, 1972, nr. 2 (ter perse).
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lutie van 1830 gewapenderhand tegen de scheiding
verzetten en de Belgische separatisten bevechten.
Veertien jaar oud begint Ferdinand zijn latijnse humaniorastudie in het oud-Theresiaanse Kortrijks stadscollege, dat alsdan op een honderd meter van zijn
huffs in de Rijselse straat gevestigd was. Hij verblijft
er vier jaar van 1823 tot 1827 en doorloopt er de
zesde tot en met de derde humanioraklas. Het wordt
voor hem en voor ons een boeiende tijd.
In het huidig bisschoppelijk St.-Amandscollege heeft
Gheyselinck de hand kunnen leggen op de schooluitslagen van die tijd. Snellaert komt gewoonlijk onder
de eersten van de klas voor en voor de vakken die
buiten klasverband worden gegeven staat hij zelfs
meestal hoog bovenaan op de ranglijst. Het studieattest dat hem afgeleverd wordt wanneer hij in 1827
het college verlaat vermeldt dat „Ferdinandus Snellaert, geboortig dezer stad, gedurende al de tijd dat
hij het Kollege heeft bijgewoond, met zeer veel
vrucht de Nederduitse taal heeft geoefend, en door
zijn goed gedrag en zeden de liefde en achting alter
regenten heeft verworven. (get.) P. Libeert, Regent
der derde - Kortrijk 28 april 1827". Opvallend hoe in
die tijd reeds de taalstudie een bijzondere vermelding
krijgt
De atmosfeer in de toenmalige Zuidnederlandse
onderwijsinrichtingen moet van 1825 of beslist antihollands geweest zijn. De leraars in dit staats-onderwijs zijn in de regel r.k.-priesters, die in het spoor van
Lamennais het vrijheidsideaal van de Franse revolutie
met enkele tientallen jaren vertraging hebben ontdekt
en er volledig in opgaan. In een stelsel van absolute
vrijheid voor iedereen menen zij ook de beste waarborg te bezitten voor de vrije ontplooiing van de kerk.
Zij zijn ultramontaan en liberaal meteen. In die tijd
was een dergelijke combinatie nog geen samenspel
van water en vuur ; het is immers pas later dat de
encyclieken van Gregorius XVI en Pius IX een afgrond zullen scheppen tussen beide begrippen.
Als liberate ultramontanen staan zij in fel verzet tegen
de onderwijspolitiek van Willem I. Hun geestesleven
is daarenboven volledig Frans-georienteerd en het
Nederlands motief laat hen koud. In het Kortrijks
college is de !eider van het Belgisch verzet priester
de Haerne. Op diens initiatief zullen de lessen in
1829 worden gestaakt en pas na de revolutie zal het
college in 1833 als bisschoppelijke inrichting opnieuw
geopend worden.
Reeds in zijn collegejaren is Snellaert de bewuste
Nederlander en ook de man van de contramine. Als
jongstudent wordt hij de spit van een kleine, Nederlandsgezinde minderheidsgroep, die scherp afsteekt
tegen de „Belgische dwepers" en tegen een meerderheid van onverschilligen. Tot die groep behoren o.m.
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Bruno Van Ackere, de toekomstige heelmeester die
zich na zijn huwelijk met de orangistische dichteres
Maria Doolaeghe te Diksmuide zal vestigen, de latere
Roeselaarse vlaamsgezinde dokter P.J. Legein, en
vooral Snellaerts twee boezemvrienden, Eduard
D'Haene en Armand Doornaert.
1826-1876 : Treedt hier geen onaardig parallelisme aan
het licht tussen de combatieve Snellaertgroep in het
Kortrijks college van 1826 en de wonderklasse van
Albrecht Rodenbach in het Klein Seminarie te Roeselare precies vijftig jaar nadien ? Voor beide leraars
geldt de analogie allerminst. Mgr. de Haerne is zeker
niet de voorloper van Hugo Verriest. Het bewust
Nederlands gevoel is in Vlaanderen immer een minderheidsverschijnsel gebleven en zelfs anderhalve eeuw
Vlaamse beweging heeft aan die grondsituatie weinig
kunnen veranderen. Alles geraakt op de helling zodra
een concurrerende ideologie opduikt. Ook de kleine
kern van 1826 wordt er door bedreigd. E.J. D'Haene,
die voor priester wit studeren, laat het kerkelijk motief
prevaleren en verlaat de groep. Tussen Snellaert en
hem komt het om die reden tot een breuk, die pas
vee! later zal worden hersteld, nadat D'Haene als
leraar van de poesisklas Haar zijn college teruggekeerd, er in de ijver voor de ten dode bedreigde
Nederlandse taal de trouw van zijn eerste liefde teruggevonden heeft. „D'Haene is de boezemvriend mijner
eerste jeugd geweest ; de staatkunde had ons stilzwijgend tot vijanden gemaakt, doch de taal heeft
ons tot elkander teruggebracht en ik heb hem vriendelijk gedwongen op het toneel te verschijnen. Hij
bezit veel kennissen, maer is gelijk de meeste jonge
geestelijken, wat te onverdraagzaam. Professor der
poesis zijnde aan het Kollege te Kortrijk, kan hij voor
onze zaak van een groot nut zijn". Aldus Snellaert
in 1839. In zijn vriend zal hij niet bedrogen worden.
In het sterk particularistische Brugse diocees zal
D'Haene zijn leven lang — hij sterft als pastoor te
Bredene in 1882 — een voorzichtig, maar ondubbelzinnig Nederlands standpunt op taalgebied innemen.
Met de tweede jeugdvriend, A.J. Doornaert, zijn de
betrekkingen ook na 1827 lange jaren even druk en
vertrouwelijk gebleven. Op het aktief van Doornaert
staat een historische verdienste : hij is de man die
het in 1831 aandurft een bundel Vaderlandsche
liederen te Kortrijk uit te geven en op wie aldus,
zonder enige twijfel, de eerste literaire publikatie in
de Nederlandse taal in de onafhankelijk geworden
Belgische staat teruggaat. De correspondentie tussen
beide vrienden getuigt na 1830 van een bevangen
repressie-atmosfeer. „Wit ik mij bij mijn medeburgers
hatelijk maken, vraagt Doornaert aan Snellaert

28-12-1832, ik heb er genoeg of geproefd ; menig
bijtend liedje in straattaal heb ik hun in de neus gewreven, en had de rechterlijke macht voldoende
bewijsstukken tegen mij kunnen inbrengen, ongetwijfeld ware ik hun proof geworden. lk begeef mij
hier weinig in publieke plaatsen om aan de kwaadaardigheden van het domme yolk niet blootgesteld
te worden. Die zich in het bos bevindt moet met de
wolven huilen, en dat doe ik niet graag. De letterkunde die al mijn vreugde en wellust was is door die
vervloekte staatsomwenteling in de schoot der vergetelheid geraakt ; geen begunstigingen meer voor
jonge liefhebbers, geen aanmoedigingen meer, en hij,
die nu in slecht frans een liedje van Leopold I kan
samenknoeien, hij alleen is een recht geleerd man
en wordt bij het dom gemeen er voor aanzien... ik ga
hier maar weinig uit. Kortrijk mishaagt mij meer dan
ooit". Reeds voor de revolutie trouwens blijkt uit een
brief van Doornaert 27-2-1830 dat men in de boekhandel te Kortrijk haast geen Vlaamse werken vindt.
Franse daarentegen in overvloed „en beter koop dan
te Brussel of te Parijs". „Wie is hier de schuld van ?
Veracht u van 's lands taal verfranste bastaardbelgen.
Met Doornaert zal het in het vervolg minder goed
aflopen. Omstreeks 1841 geraakt hij aan lager wal
en overlijdt reeds in 1849. In een brief aan Snellaert
14-7-1841 lezen wij nog de betekenisvolle zin „Ik
heb vernomen dat gij zeer gaarne uw brieven, Welke
gij mij in der tijd geschreven hebt, zoudt terug hebben,
om dezelve voor zekere omstandigheden die ik zeer
wel ken, te vernietigen. Uw voornemen en tevens uw
verzoek kan ik geenszins afkeuren". Men zal zich
herinneren dat 1841 het jaar was van de mislukte
orangistische samenzwering van generaal Vandersmissen, de zgn. conspiration des paniers perces.
Snellaerts vrees wordt in deze constellatie begrijpelijk. Het welsprekende felt blijft evenwel dat Snellaert
het elf jaar na de revolutie nog raadzaam acht de
eigen geschriften te vernietigen of te censureren.
Voor de kleine kern Nederlandsgezinden waren de
eerste jaren van het onafhankelijk Belgie een tijd van
„broodroof en vervolging" (dixit Verspreeuwen), een
onzalige, harde tijd.
NEDERLANDSE JAREN IN MILITAIRE DIENST
(1827-1835)
In 1827 moet Snellaert zijn humaniorastudie na de
derde abrupt stopzetten. De reden hiervan houdt ongetwijfeld verband met het afsterven van zijn moeder
(1826) en het tweede huwelijk van zijn vader enkele
maanden nadien. Vijf minderjarige kinderen zullen

Willem Karel zeer vlug tot een nieuw huwelijk hebben
bewogen, terwijl de aan de oudste zoon geboden
mogelijkheid om op Rijkskosten verder te studeren
met dank moet aangegrepen zijn. Militaire arts oi1
„officier van gezondheid" worden moet Snellaert ongetwijfeld hebben aangesproken. Hij was een soldatennatuur die van zichzelf nog niet wist dat zijn
diepste drijfveer medelijden was. 14 juli 1827 wordt
hij als „onbezoldigd kwekeling" ingeschreven bij de
Kweekschool voor militaire geneeskundigen - Rijkshospitaal te Utrecht. Hier krijgen de officieren van
gezondheid van het Verenigd Koninkrijk hun opleiding.
Normaal duren de studies er vier jaar. Op 21 december 1829 echter, dit is na twee en een half jaar promoveert Snellaert als officier van gezondheid 3e
klasse. Verloren tijd is dit werkelijk te Utrecht voor
Snellaert niet geweest. Hij geraakt er vertrouwd met
de militaire geneeskunde, voor literaire vorming heeft
hij vrije tijd te over en zijn gehele persoonlijkheid
krijgt er de stempel van de Nederlandse kultuur. In
Utrecht ontmoet Snellaert ook de man, die voor de
rest van zijn leven „zijn professor" blijven zal, de
oftalmoloog Dr. Johannes Fredericus Kerst, directeur
van de kweekschool en latere schoonvader van de
pionier van de katholieke emancipatie in Nederland,
met wie Snellaert dertig jaar lang een drukke briefwisseling zal voeren, J.A. Alberdingk Thijm.
Snellaerts militaire carriere zal een bewogen verloop
kennen. Zijn eerste standplaats is het garnizoenshospitaal te Middelburg, maar na enkele maanden
wordt hij naar Antwerpen overgeplaatst en daar geconfronteerd met de gewapende muiterij van zijn
Belgische landgenoten. In de oktoberdagen wordt hij
aktief ingezet en hij doet dat met grote overtuiging.
Het toeval wil dat in het vijandelijke kamp, onder de
enthousiaste patriotten die hij bevecht, er een tweetal
zijn, die nog geen tien jaar later met de orangist
Snellaert zullen samenwerken om de Vlaamse beweging van wal te laten steken : Theodoor Van Rijswijck en Hendrik Conscience.
De scheiding eenmaal voltrokken blijft gezondheidsofficier Snellaert het Nederlandse koninkrijk en zijn
soldateneed trouw. In augustus 1831 wordt hij bij de
Tiendaagse Veldtocht andermaal ingezet in de slag
bij Leuven, waar de zo pas ingehuldigde Belgische
koning verslagen wordt en de directe Franse hulp
van maarschalk Gerard moet inroepen. Om zijn
dapperheid op het slagveld wordt Snellaert met het
Metalen Kruis onderscheiden. En dan maar optrekken
in de vier komende jaren van garnizoenstad naar
garnizoenstad : 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Breda,
Nijmegen, ten slotte Maastricht. Maastricht waar een
belangrijk evenement een onverwacht einde maakt
aan Snellaerts militaire loopbaan. In 1835 inderdaad
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neemt hij ontslag uit het leger en keert naar Vlaanderen terug. Wat is er gebeurd ? Na Snellaerts dood
zal Hendrik Conscience gewagen van een mislukte
idylle, die in 1834-35 te Maastricht zou hebben plaats
gevonden en Snellaert voor het leven zou hebben
gemerkt als een op sentimenteel gebied ten dode
gekwetste man. In het Neerlandia-artikel van 1960 en
vooral in de laatste publicatie die van zijn hand verscheen (De chirurgijn Snellaert in Nieuw Vlaams
Tijdschrift 1970) heeft R. Gheyselinck deze visie fel
aangevochten. Sentimentele romantiek kon volgens
hem in de lijn van Snellaert niet liggen ; hij mocht
de man niet zijn die zich door een meisje uit het
lood liet slaan ; alleen een vrij onbetrouwbare romanticus als Conscience, die het bovendien met zijn
bronnen nooit erg nauw Ham, kon een dergelijk fabeltje hebben gefantaseerd. Ditmaal echter heeft Gheyselinck zich in zijn intuitie vergist en vergaloppeerd.
Uit het omvangrijke Snellaert-archief van de Gentse
universiteitsbibliotheek, waar het stof van meer dan
honderd jaar zich opgehoopt had, heeft de geduldige
arbeid van Ada Deprez het onweerlegbare bewijsmateriaal kunnen halen. Waarom toch moest Gheyselincks laatste publicatie zich hier zo smalend-onrechtvaardig over uitlaten ? Waarom mocht de felle kerel
niet „finir en beaute" ? Uit het twintigtal brieven aan
Snellaert van Edmond Nieuwenhuizen en vooral uit
Snellaerts persoonlijke aantekeningen blijkt in ieder
geval overduidelijk dat Snellaert te Maastricht in
1834-35 in een zware sentimentele crisis gewikkeld
is geworden en dat de nederlaag hem voor immer
heeft gemerkt. De geliefde heette „Jufvrouw Nieuwenhuizen". Het was de zuster van Edmond. Wanneer
hij in juli 1837 het huwelijk van zijn geliefde verneemt, is hij „razend naargeestig". Op 8-1-1840 tracht
Edmond hem te troosten : „Mijn zuster heeft een
man en twee kinderen. Al hetgeen ik van haar zeggen
kan is : ik U duizendmaal feliciteer de n'avoir jamais
allume le flambeau de rhymer-16e avec elle". Tot
eenzaamheid veroordeeld zal Ferdinand Snellaert
evenwel tot grootheid opstaan. De profetische weg
die de zijne zou worden, heeft hier ongetwijfeld een
rijke voedingsbodem gevonden. Op 10 mei 1835 wordt
aan gezondheidsofficier F.A. Snellaert door de
koning der Nederlanden eervol ontslag uit de dienst
verleend.
MED1SCHE STUDIES EN DEFINITIEVE VESTIGING
TE GENT (1835-1838)
Ongetwijfeld heeft ook een andere factor Snellaerts
beslissing bepaald. In zijn lijkrede voor J.F. Willems
(t 1846) komt hij er onomwonden voor uit : „De jeugd
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zei vaarwel aan het krijgswapen en wie uitlandig
was verhaastte zich naar de vaderlijke haardstede
terug, om de heilige strijd des geestes voor het eigen
volksleven aan te gaan". In voile duidelijkheid en
kracht breekt het hoofdmotief hier door. De door de
Belgische repressie getroffen vader van de Vlaamse
beweging had in 1384 inderdaad in zijn voorwoord
tot de Reinaert een oproep gericht, die ons thans
voorzichtig lijkt (et pour cause !) maar door de tijdgenoten zeer duidelijk moet begrepen zijn. „Wie
onder de Vlamingen herinnert zich niet de begeestering, Welke hem overmeesterde bij het lezen van die
heldhaftige oproep van 1834 ?" Voortaan is Snellaert
de vertrouwde medewerker en geesteserfgenaam van
J.F. Willems. Dat in de concrete, politieke uitbouw
van het Vlaams programma de discipel de meester
niet alleen voortzetten zou, maar overtreffen, wist
alsdan nog niemand.
Snellaerts beslissing om aan de Rijksuniversiteit te
Gent het diploma van doctor in de geneeskunde te
behalen lag voor de hand. Op twee jaar tijd en met
drie examens, waarvan twee met onderscheiding,
wordt dat doel inderdaad bereikt. Aan de universiteit
had Snellaert grote steun aan de vermaarde psychiater Prof. Guislain, onder Wiens leiding hij zijn
doctoraatsthesis over de morfologische oculaire invloeden op het geheugen zou afmaken. Een andere
hoogleraar, een zekere Van Coetsem, daarentegen
behandelde hem bepaald vijandig als „patriote de
I'autre couleur".
Aan de Gentse universiteit is sedert 1831 het Frans
uiteraard de akademische taal geworden. Snellaerts
doctoraatsthesis, die oorspronkelijk in het Nederlands gesteld was, werd nadien in Franse vertaling
gepubliceerd. In het vervolg zullen de talrijke medische verslagen, tussenkomsten en publikaties van
zijn hand — op een paar vulgarisatiewerkjes na —
in het Frans gesteld zijn. En toch ! Van zijn studententijd of heeft Snellaert geijverd „opdat in het spoor
van Helmont, Palfijn en Rega Vlaanderen een eigene
geneeskundige school mocht bezitten weerdig van
met iedere andere in vergelijking te komen".
Maar niet alleen in de medische sector moet het
hoofdmotief doorklinken. De Gentse universitaire tijd
is het feitelijk begin van een ontzagwekkende filologische werkzaamheid. Samen met zijn doctoraatsthesis heeft Snellaert een literaire verhandeling
op het getouw. De Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst in Belgie, sedert hare eerste
opkomst tot aen de dood van Albert en Isabella verschijnt in 1838 te Brussel in de reeks M6moires couronnós de l'Academie. Twee jaar voordien had Snellaert reeds het initiatief genomen tot oprichting van
een „Maetschappij van Vlaemsche Letteroefening

De Tael is gantsch het Volk". Het gaat hier niet om
liefhebberij — dwangarbeid is nooit liefhebberij —,
noch zelfs om zuivere wetenschap. „In een tyd van
bevreesdheid en moedeloosheid, waar Vlaamse dichters het niet meer aandurfden een Vlaams woord op
papier te stellen, waar velen eenmaal onze schoolmakkers de tijd niet meer wisten te noemen dat zij
nog een Vlaams boek hadden gezien, omdat alwie
een werk in de moedertaal wilde uitgeven geen
drukker meer vond, erger nog, een tijd waar alwie
voor de „Nederduytsche" zaak wou ijveren politiek
gecompromitteerd was (Noch ik, noch Blommaert,
noch Willems, noch Van Duyse kunnen op het voorplan treden zonder het gevaar te !open de zaak waarvoor wij ijveren te verbrodden)", was de bekendmaking van de literaire adelbrieven van het Nederlands niet alleen de onontbeerlijke grondslag, het was
ook de enig-mogelijke introductie tot de komende
politieke strijd.
Januari 1838. Dr. F.A. Snellaert gaat zich definitief te
Gent vestigen. Zijn twee zusters — vader is zo pas
overleden — komen bij hem inwonen. Vijfendertig
jaar lang is de man vierentwintig uur op vierentwintig
ten dienste van zijn patienten, maar in de avondlijke
en nachtelijke uren, wanneer de anderen hun thuis
gevonden hebben, hun gezin en hun vermaak, is hij
in zijn eenzame woning, over boeken en papieren
neergebogen, steeds maar aan het werk. Een koele,
onverbiddelijke drift heeft het !even van die man beheerst.

MEDICOS 1
Te Gent in de Sint-Jacobswijk gevestigd is Snellaert
zijn gehele leven de dokter der kleine luitjes gebleven,
in omstandigheden die men zich thans moeilijk indenken kan.
Herhaaldelijk heeft hij via een professoraat of een
andere betrekking gepoogd een einde te stellen aan
die dwangarbeid, maar dat is hem niet gelukt. De
winstgevende klienteel is ook nooit zijn deel geweest
— daar zal zijn strijdend flamingantisme wel voor
aansprakelijk zijn — hij heeft onder die onverdraagzaamheid geleden. In 1859 schrijft hij : „Sedert jaren
was ik geneesheer van de bisschop monseigneur
Delebecque, wat mij een nogal ronde winst opbracht.
Dit jaar ben ik van zijne hoogwaardigheid afgedankt".
Zijn vrijmoedige aantekeningen over Arnout van
Geluwe, David Joris en de Nederlandse XVlde eeuwse
(1) Men leze hieromtrent de boeiende studie van Prof. Dr. Elaut,
F.A. Snellaert, degeneesheer : in Verslagen en Mededelingen
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1969.

vrijheidsstrijd waren de kerkvoogd blijkbaar een doorn
in het oog.
Bij de Gentse volksklasse echter is de herinnering
aan de goede samaritaan Dr. Snellaert lange jaren
levendig bewaard gebleven. In feite tekent de sociale
stempel Snellaert als medicus geheel en al. Merkwaardig ook hoe hij reeds in die tijd de sociale inslag
van de geneeskunde aan het touter individualistisch
en caritatief kader onttrokken wilde zien. Wellicht is
de drijvende ideologische kracht van het opkomende
socialisme hem ontgaan, maar hij was rijp voor de
praktijk.
Het strijdvaardig temperament, de man uit den stuk
vinden wij ook op medisch gebied terug. Zijn tussenkomsten in de „Societe de Medecine de Gand" zijn
veelvuldig en worden met gezag uitgesproken. Negenentwintig maal zal hij aldaar als officiele verslaggever
optreden. Vaak slaat hij de spijker op de kop, b.v.
in zijn opvattingen over de cholera ; hij heeft reeds
de kritische, anti-absolutistische geestesinstelling die
de experimentele geneeskunde mogelijk zal maken.
Enkele keren wijkt hij daarvan af en legt hij verklaringen af die wij nu weten fout te zijn ; hij blijft ten
slotte een man van zijn tijd. Steeds echter komt hij
onomwonden voor zijn opinie uit en daarin vooral
herkennen wij hem.
In de dagelijkse omgang en in de intimiteit blijkt
Snellaert, de stoere, stugge en wilsvierkantige, minder hoekig, zelfs bepaald voorzien van humor, tederheid en vriendschap. De schaarse getuigenissen van
zijn omgang met zijn twee ongehuwde zusters Justine
(1811-1903) en Nathalie (1813-1882), die te Gent zijn
huishouding verzorgden, en met zijn twee broers
Alexander (1816-1893) en Jan Willem (1817-1893)
geven daar overtuigende staaltjes van. Ook de laatste
brief, die Snellaert geschreven heeft, zes dagen voor
zijn dood, aan de vriend die de verlatenheid van zijn
laatste levensjaren heeft opgebeurd, Prof. George
Willem Vreede (1809-1880)
Gent, 27 juni 1872
namiddags
„Vriend Vreede,
Beschuldig mij niet van nalatigheid. lk moest voor
lang antwoorden ; maar sedert lang ging mijn gezondheid achteruit. Ook zal ik op uwen brief niet
antwoorden, omdat ik niet weet wat er in staat, en
dat ik niet in staat zou wezen hem te lezen : ik lig
in extremis (niet op zijn Bilderdijksch). Indien ik beter
zal ik U later schrijven ; zoo niet gedenk mijns als
van een besten kameraad."

t.t.
F.A. Snellaert
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Vele afzonderlijke artikelen en voordrachten
daargelaten, zijn er van de hand een veertigtalpublikaties die weerhouden moeten
worden. Ze behandelen de meest uiteenlopende aspecten van onze taal- en kultuurstria, de oude en 'on ere literatuurgeschiedenis, brengen tekstuitgaven of geven redevoeringen weer, te veel om op te sommen.

1836-1840 vele opstellen in de „Bydragen
der Gazette van Gend" en enkele stukken
in het „Belgisch Museum" van J.F. Willems.
1838 Bekroonde verhandeling over de
„Nederlandsche dichtkunst sedert hare opkomst tot aen de dood van Albert en Isabella".
1839 Over de kamers van rhetorika te
Kortrijk.
1840 lets over de toestand onzer tael en
letterkunde.
1840-1844 Snellaertgeeft een eigen tijdschrift uit, het zeer combattieve en ook ten
overstaan vangeestesgenoten kritisch ingestelde „Kunst en Letterbiad" -syt vrolic,
het isgheworden dach-.
1841 Taelcongres en Vlaemsch feest: hoofdmoment van de antiparticularistische spellingstrid
en eerste Vlaamse manifestatie
J
sedert 1830.
1844 Bydragen tot de kennis van den tongval en het taaleigen van Kortrijk.
1845 Het Vlaemsch tooneel in de XVIIde
eeuw.
1846 Drie Spelen van Sinne uit den ti'
der Reformatie.
1846 De Goudbloem van St Nicolaes, hoofdkamer van het land van Waes.
1846 Eertijds, maer en tegenwoordig.
1847 Korte levensschets van Jan Frans
Willems.
1847 Wael en Vlaming.
1848 Oude Vlaemsche liederen J.F. Willems
en F.A. Snellaert).
1849 Redevoering over de noodzakelijkheid
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om met de lotgevallen van 's lands Tael en
Letterkunde bekend te zijn.
1849 Histoire de la litt6rature flamande.
1849 Kort begrip eener geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde (herwerkt in
1855 en 1866).
1851 Eenpaer dagen te Luik en in de Ardennen(proeve van martiaal toerisme).
1851 Dichtregelen voorgelezen bij de inwyding van Jonkheer Ph. Blommaerts boekzael.
1851 Vlaemsche bibliographie of list der
Nederlandsche boeken sedert 1830 in
Belie uitgegeven.
1853 Redevoering over Maerlant en zijn
tijd.
1854 Over den invloed van Maerlantsgeschriften op zijn en latere eeuwen.
1855 Een woord over de cholera.
1855 Arnoud van Gheluwe, bygenaemd de
Vlaemsche Boer.
1857 David Joris, den Vlaemsche herdooper
(1501-1557).
1857 Notice sur Jacques Louis Kesteloot.
1858 Een loo 'e tot in de Pyereneeen.
1859 Marnix van St Aldegonde.
1859 Vlaemsche commissie -Instelling, beraedslagingen, verslag.
1860 Het Nederlandsch volkslied in Fransch
Vlaanderen.
1861-62 Alexanders Geesten J. Van Maerlant) - Inleiding, aanteekeningen, glossarium.
1864 Oude en nieuwe liedjes.
1865 Over den toestand van het Nederlandsch in Belgié.
1865 De laposition de la langue flamande
en Belgique.
1867 Levensschets van Jan Baptist David.
gedichten ut de XIVe
1869 Nederlandschei
eeuw van Jan Boenda;e, Hein van Aken en
anderen.
1872 Levensbericht van M. Adrianus Bo-

gaers.
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Zo is de man heengegaan : onverschrokken, stoisch,
met een tikje humor en de voile mast van hartelijkheid.
„TAELMINNAER"
Dit woord mag ons niet op een dwaalspoor leiden.
„Al wat Snellaert ooit schreef heeft een dubbel doel
ofwel hij poogt het Vlaamse yolk door de voorspiegeling van zijn groots verleden tot besef zijner edele
afkomst en tot nationale trots te verheffen (dat is de
taalminnaar), ofwel (en dat is de politieke vechter)
hij vaart met bitterheid, ja, met gramschap uit tegen
degenen, Welke, volgens hem, uit zucht naar eigenbaat een gans yolk tot zedelijk en stoffelijk verval
zouden willen veroordelen. Zelfs wanneer het onderwerp dat hij behandelt geheel vreemd aan dit vraagpunt schijnt te moeten blijven, wordt hij door zijn
vooringenomenheid voor Vlaanderen medegesleept,
en alles wordt hem een reden om van de strijd voor
moedertaal en volksbestaan te spreken".
Dit getuigenis van Hendrik Conscience (1872) zegt
zeer precies waar het in het omvangrijk filologisch
oeuvre van Snellaert om gaat. Nooit was het aktueel
begrip „geengageerde wetenschap" duidelijker dan
in zijn geval.
Vele afzonderlijke artikelen en voordrachten daargelaten, zijn er van zijn hand een veertigtal publikaties
die weerhouden moeten worden. Ze behandelen de
meest uiteenlopende aspecten van onze taal- en
kultuurstrijd, de oude en jongere literatuurgeschiedenis, brengen tekstuitgaven of geven redevoeringen
weer, te veel om op te sommen.
Daarnaast is er de uitgebreide correspondentie die
hij tientallen jaren lang voert met J.A. Alberdingk
Thijm, J.A. De Laet, G.W. Vreede en anderen, talrijke
bijdragen voor de geschiedenis en de folklore van
zijn geboortestad, enkele gedichten, drie Snellaertliederen — Tja, Gentse snaken, Laat klinken de glazen,
Kent gij wel het land waar de vrijheid woont —,
die zo pas (1972) door Herman Roelstraete voor gemengd koor werden gezet. Ten slotte, en vooral, de
helaas onvoltooid gebleven tekstuitgave van de
leperse chirurg uit de XlVde eeuw Yperman's
Cyrurgie.
Bij dit overzicht dringt zich onvermijdelijk de vraag
op : waar heeft de slavende huisarts daar allemaal
tijd voor gevonden ?
Deskundige filologen laten zich allerminst kleinerend
uit over het filologisch werk van Snellaert. Wat hij
zegt, getuigen zij, is juist en verantwoord, zij het dan
niet altijd volkomen uitgediept. In de Biographie nationale drukt Prof. Vercoullie zich aldus uit : „C'est une

science sure, si pas toujours profonde".
Bij dit alles wordt het historisch belangrijkste wellicht
voorbijgezien. In 1849 heeft te Gent op initiatief van
F.A. Snellaert het eerste Nederlands Congres plaats.
Waar het om gaat zegt Snellaert in zijn openingsrede
bijzonder duidelijk : „Hebben tot nog toe alle middelen gefaald om de Nederlanden door politieke
banden tot elkaar te brengen, laten wij dan naar zedelijke middelen uitzien". Tot de eerste wereldoorlog
zullen in Noord en Zuid 32 Nederlandse congressen
gehouden worden. Zij zijn een doorslaggevende factor
van Nederlandse penetratie en bewustwording in
Vlaanderen geweest. Snellaert had meer gewild : „Ik
heb steeds gewenst dat een fonds kon worden opgericht om Vlaamse jongelingen enige jaren in
Holland te laten studeren". Bij wijze van testament
was dat Snellaerts laatste wens (1870). Het hoeft niet
gezegd dat die wens niet ingewilligd zou worden. Tot
grote schade van de Vlaamse mens.
WEGBEREIDER
Voor Snellaert is de „taalminnarij" grondslag en inleiding tot politieke strijd. Reeds in 1839 klinkt het
onomwonden : de taal is maar een begin, in de grond
gaat het om de nationaliteit, maar het is vooralsnog
niet opportuun het te luid te zeggen. Op die weg
kunnen of durven zij p Gentse vrienden hem niet
volgen. Gewezen orangisten van liberate gezindheid
zijn het allemaal. J.F. Willems, die ver ziet en scherp
denkt, maar voorzichtig spreekt ; Ph. Blommaert, die
reeds in 1832 de alarmkreet van Verlooy herhaalt,
maar verder niet meer op de voorgrond treedt, de
dichteres Maria Doolaeghe, die Snellaerts studievriend Bruno Van Ackere huwt ; Prof. Kesteloot, die
uit de faculteit met voortijdig emeritaat weggepromoveerd wordt, en dan verder Prudent Van Duyse,
Constant Philip Serrure, Frans Rens, die niets voelen
voor politiek. En zo moet de orangist Snellaert zijn
politieke bondgenoten elders zoeken. Hij vindt die
waar men ze het minst zou hebben verwacht. Te Antwerpen ageert een kern jonge mannen, die eerst met
hart en ziel aan de Belgische Revolutie hebben deelgenomen, om nadien — en met Welk een kracht —
het heilig vuur van Vlaanderen te ontdekken. Zij heten
Theodoor Van Ryswyck, Jan De Laet en Hendrik
Conscience. De Leeuw van Vlaenderen van Hendrik
Conscience (1838) met het woord dat er aan voorafgaat, wordt in feite de geboorteakte van het Vlaamsnationale Vlaanderen. Aan de schrandere Snellaert is
de dageraad van de nieuwe toekomst niet ontgaan ;
hij weet onmiddellijk een domper te zetten op zijn
orangistische gevoelens, om de binding met de Ant49

werpse groep niet te missen. Dit blijkt zeer duidelijk
uit de houding die hij in 1839 aanneemt in de kortstondige maar heftige kampanje tegen de XXIV artikelen (het verdrag waarbij Belgie Nederlands Limburg
en duitssprekend Luxemburg aan Nederland moet
afstaan). De Antwerpse patriotten zijn woedend, terwijI
de Gentse orangisten zich over de Belgische vernedering heimelijk verheugen. Snellaert aarzelt niet
om Antwerpen de hand te reiken. Dit lijkt hem immers
onontbeerlijk voor de toekomst van de Nederlandse
zaak in Belgie. De man Snellaert is reaal-politicus
tot in zijn vingertoppen. Met De Laet is hij het vaak
oneens, maar allebei voelen zij politiek. „Op een of
andere wijze zullen wij er op los moeten gaan, zegt
de ene, die het overigens betreurt, „dat er waarachtig
te weinig demonstratieve lust is onder de letterhelden,
omdat schier iedereen ergens van afhangt", terwijl
de andere met profetisch inzicht preciseert „Nooit
zullen de Vlamingen lukken indien zij hun zaak niet
tot de hoogte van een staatkundig vraagpunt verheffen" (1839). Merkwaardig citaat. Wanneer van
1840 af, als eerste uiting van de Vlaamse strijd op
het politieke vlak, naar het wapen van het petitionnement wordt gegrepen, hierbij enkele schamele eisen
vooropstellend, die — hoeft het gezegd ? — in 1914
nog niet ingewilligd zullen zijn, hebben de klaarziende
geesten in Belgie begrepen waar het om gaat. Hoe
schamel ook, de voorgestelde hervormingen moesten
door de op Franse leest geschoeide unitaire Belgische
staat als een wezensbedreiging worden aangevoeld.
Voor Belgie is het Vlaams-nationale Vlaanderen een
onverenigbaar, onverteerbaar vreemd lichaam. Bij de
dof berustende Vlaamse massa is het petitionnement,
onder de tegenkanting van bepaalde geestelijken,
geen groot succes geworden. De betekenis ervan is
er niet minder om. „C'est une lutte qui commence.
Dieu sait oCI cela conduira". De man die zulks in 1840
neerschrijft (Prof. Nypels - Rijksuniversiteit Luik) was
inderdaad van profetische intuitie niet ontbloot.
Was het in 1840 geen gok op de toekomst ? Wie zich
met politiek inlaat, weet waar hij begint, maar niet
waar hij eindigt. Dit zal Snellaert dra ondervinden.
Rond P.F. Van Kerkhoven voelen de jongeren uit de
Antwerpse groep ook voor politiek, maar dan in
duidelijk liberaal-vrijzinnige richting. Conscience, en
straks ook De Laet, worden er uitgekafferd. Dat aanlokkelijk voorbeeld wordt later door de nazaten van
de Gentse orangisten gevolgd. En de katholieken, de
exponenten van de grote meerderheid des yolks 1?
Die blijven doof. Snellaerts bondgenoot in de spellingstrijd, de Leuvense hoogleraar Jan Baptist David,
tot wie de katholiek-traditionalistische, staatsbelgische
richting terugklimt, die de Vlaamse beweging later
zo machtig overheersen zal, is Vlaams tot in het merg,
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maar wil van Vlaamse politiek niet weten. Voor ooze
richting zullen de wegen van Snellaert altijd to voorbarig en te radikaal zijn. Deze evenwel, hoe nuchter
en behoedzaam dan ook, aarzelt niet. Hij zal geen
duimbreed wijken. Reeds in 1837 had hij de zaak
zeer scherp onderkend „als een kwestie van nationaliteit". Hij zal „zich door geen schijnbeeld van vrijheid laten paaien, noch aan ijdele beloften geloven.
Vooruit. Vlaenderen den Leeuw !" (13-4-1840).
Tussen theorie en praktijk gaapt evenwel een afgrond.
De poging om een Vlaams dagblad uit to geven dat
„noch katholiek, noch liberaal zou wezen, maar
vlaamslievend alleen" (Vlaemsch Belgie 1844) lijdt
na enkele maanden schipbreuk. Onder de impuls van
Conscience ontstaat to Antwerpen een snort Vlaamse
loge, de broederschap van de „Hermans" (een verre
prefiguratie van de huidige Orde van de Prince), die
naar de wens van Snellaert „boven de partijen heen
de geheimzinnige drijvende hand moot worden die de
Vlaemse beweging naar haar doel leidt". Het jaar
daarop (1845) — ontstaat hieruit een nieuwe Vlaamse
vereniging met duidelijk politieke inslag, „De Toekomst". Te Gent slaan Snellaert, Blommaert, Heremans en Rens de handen in elkaar en richten een
„Vlaemsch Gezelschap" op (1846) dat hetzelfde doel
nastreeft. Worden deze verenigingen de aanloop van
een Vlaamse partij ? In 1846 was als eerste georganiseerde partij in Belgisch staatsverband de liberate
partij van wal gestoken. Het unionisme had zijn beste
tijd achter de rug. Moest ook het Vlaams motief niet
aan bod komen ? Bij de verkiezingen van 8 mei 1847
hebben Conscience en Snellaert het geprobeerd. De
Vlaamse kandidaat to Gent (Prof. De Block) behaalde
op de katholieke lijst heel wat stemmen, maar werd
niet verkozen en in het „Vlaemsch gezelschap" zelf
begon het partijantagonisme zich onvermijdelijk zeer
scherp af to tekenen. „Liberaal" en „Vlaams" zijn
voortaan concurrerende ideologieen. Heremans en
C. Leirens vallen af, terwijI de zeer sociaal en niet
anti-Vlaamsvoelende J. Stecher, de latere leermeester
van Pirenne, de Snellaertse ideeen in kleurrijke taal
verguist „ce fouillis d'idëes kroites, de rancunes ridicules et surannees, d'enthousiasme archaique et
d'emportements factices (die warboel van enggeestige
gedachten, belachelijke veten, aftandse droombeelden,
middeleeuwse achterlijkheid en opgeschroefde driftbuien)". Beseft Snellaert dat het een vechten tegen
de bierkaai is ? Zijn antwoord (27-7-1847) waarschuwt
„tegen de staatspartijen die tegen ons alleen maar
tweedracht zaaien. Wij moeten op ons zelve staan,
geruggesteund alleen door 't nationaal gevoel. Het
Vlaamse grondbeginsel blijft de enige stut voor het
behoud van onze nationaliteit". In een brief aan Ecrevisse (4-1-1848) bevestigt hij dat standpunt : „Onze

zaak moet zijn als volkspartij voort te werken en ons grazen en men blijft ons voor lammeren houden, die
onder geen van beide vanen te scharen". men aan honden ter bewaring geeft. Een gerust leven
En toch weet de reaal-politicus zich aan te passen inderdaad, tot men ons naar de slachtbank leidt".
en geeft hij de indruk desnoods wat in te binden. En hij voegt er, den moment ontmoedigd, aan toe
Begin 1847 had hij zich in het beroemd (of berucht) „Ach, vriend, als ik de zaak diep inga, dan denk ik
opstel Wael en Vlaming ten scherpste uitgelaten over menigmaal naar Amerika over te steken".
het nationaliteitenprobleem in Belgie. Een Waalse Nochtans zijn de eerbewijzen hem te beurt gevallen.
parlementair, Dr. Sigart, had zich bij de behandeling Hij is Academielid geworden en tot ridder in de
van de hongersnood die toen in Vlaanderen heerste Leopoldsorde benoemd. Met het Belgisch bewind,
de vraag laten ontvallen of het Vlaamse ras geen dat zich na de februarirevolutie van 1848 fel tegen
minderwaardig ras zou zijn, minderwaardig dan door de Franse annexionistische pogingen verzet, zijn de
het taalisolement. De stelling was dat alleen de betrekkingen heel wat verbeterd. In de Beweging zelf
Vlaming die zich de Franse kultuur volkomen eigen staat Snellaerts gezag vrij vast. Hij kan zich niet ten
weet te maken zijn minderwaardigheid verbreekt. Dat onrechte „als een snort van dictator beschouwen op
was Snellaert te veel. Zijn reactie is ongemeen Wiens wenken veel gedaan wordt". Hem valt de eer
scherp. Ditmaal moeten de Walen, en ook de hogere te beurt het eerste Nederlands Congres te openen.
rooms-katholieke clerus, het voor goed ontgelden. Hij wordt straks voorzitter van het Willemsfonds,
Vrij geparafraseerd valt Snellaerts standpunt als volgt waarvan hij op 23 februari 1851 medestichter was.
weer te geven : „Gij, Walen, zijt de laatsten die ons Politiek probeert hij het bij de gemeenteraadsverkieonze achterstand moogt verwijten, want die achter- zingen van 1851 nog even als gematigd liberaal, maar
stand is uw werk. Tweemaal in de geschiedenis, in de wordt om zijn ideologische lauwheid en sterke vlaamsXVlde eeuw en in 1830 (en tweemaal was dat een gezindheid gewantrouwd. Het jaar daarop onderzoekt
rooms-katholiek opzet) werden de Vlamingen in uw hij de mogelijkheid om op een katholieke lijst voor
secessie meegesleept en aan hun natuurlijke voe- te komen, maar blijft ten slotte als Vlaming op zij.
dingsbodem onttrokken, en al die tijd hebt gij als para- Op het stuk van ideologie was Snellaert een vrijsieten op onze rug geleefd. Thans eist gij dat wij zinnige die het geloof niet wou afzweren, een man
ons in naam van uw macht, van de individuele vrijheid van de Aufklarung, een deist die het gebed niet misen van de vooruitgang volledig laten verfransen. Nee, prees. Een vroom man is hij zeker niet geweest en
Walen, dat gaat niet, de vrijheid van het individu moet een besliste tegenstander van het politiek katholiworden voorafgegaan door de volksvrijheid, men kan cisme was hij ongetwijfeld. Hij was „voor 49/50 liberaal, maar dan Vlaams-liberaal", hunkerend naar veralleen vrij worden in een vrij yolk."
Een stuk dat aan duidelijkheid niets te wensen over- draagzaamheid. „Het geloof is een schone zaak",
laat, het enig openbaar geschrift wellicht waar Snel- schrijft hij op 14-4-1850 aan Alberdingk Thijm, „ja
laert zo openlijk zegt wat hij werkelijk meent. Het maar al te zeldzaam in onze eeuw ; het is een touw
kan daarom verwondering baren wanneer einde 1847 die door een zwaar lichaam wordt voortgetrokken en
onder de pen van Snellaert een Verklaring van grond- die u door de handen glijdt. Gij zult spoedig aan het
beginselen verschijnt, die het herstel van de Vlaamse end wezen". Hij had zeker niet de rotsvaste geloofsgrieven uitsluitend in Belgische optiek poneert en overtuiging van zijn correspondent die hem antzich van „de strekking tot eene afzonderlijke natio- woordde : „Lieve vriend, ik heb, met Gods hulp, zo'n
naliteit" uitdrukkelijk distancieert. Na de felle aan- dikke knoop in dat touw gelegen, achter mijn beide
vallen op zijn radikalisme zal de tacticus een strate- vuisten, waarin het gekneld zit, dat er aan geen doorgische terugtocht op de grootste gemene deter wet schieten te denken is".
de meest geraadzame oplossing hebben gevonden. Snellaerts filosofische geaardheid was geen voer voor
Voor velen trouwens gaat de Verklaring nog te ver. politiek. Op dat gebied was hij geen man van zijn
J.B. David vreest dat men te Gent „het vuur met tijd. Zijn streving lag elders en zou zich weldra in
oranjeschellen stookt, een geur die zeer sterk en on- haar voile kracht openbaren. Van 1855 tot 1857 heeft
aangenaam is voor de goede Belgen ; indien de Belgie een eerste-minister die voor een enkele keer
Vlaamse beweging daar komt naar te rieken, dan is in de XIXde eeuw gematigd vlaamsgezind is. Pieter
't er mee uit". In feite is David beducht voor iedere De Decker is een katholieke politicus die een uniopolitieke affirmatie in Vlaamse zin. In 1850 zal hij nistische politiek voert (unionisme = regeringskartel
Snellaert andermaal waarschuwen na diens felle rede van katholieken en liberalen buiten partijverband).
in de Academie. Maar het antwoord laat niet op zich Van hem heeft Snellaert o.a. willen bekomen dat aan
wachten : „Wat hebben wij te winnen met bedaard de Vlaamse boerezonen de mogelijkheid niet zou
als lammeren langs de weg voort te grazen ? Wij worden ontzegd om in het Nederlands landbouw51

onderricht te krijgen : „Maak toch ook van de boer
geen tweeslachtig wezen, maar laat hem opgroeien in
de voile kracht van zijn Vlaamse bewerktuiging. Met
het Frans wordt een kloof tussen de school en de
hoeve geschapen. Als ik denk dat onze Nederlanden
geschikt waren om eeuwenlang een hoofdrol in Europa
te spelen en dat wij gedoemd zijn om van een eigen
staatsbestuur af te bedelen wat een Oostenrijks
despoot aan zijn overwonnen Magyaren schenkt, dan
moet ik wel aan een vervloeking geloven".
Pieter De Decker wil graag iets voor de Vlamingen
doen. In 1856 schrijft hij een prijskamp uit Haar aanleiding van het vijfentwintigjarig bestaan van de
Belgische monarchie. De Antwerpse flaminganten met
Jan Van Ryswyck reageren daarop met een manifest,
dat ons als de anticipatie voorkomt van de oproep
van de Vlaamse soldaten aan de lJzer aan Koning
Albert. De Decker voelt de storm opkomen en wil de
gemoederen bedaren met de instelling van een commissie die de Vlaamse grieven zal onderzoeken. Het
is de befaamde „Vlaemsche commissie" of Grievencommissie, waarvan Snellaert verslaggever wordt.
Het eindverslag (1857) is van zijn hand en vormt meteen het hoogtepunt van zijn politieke activiteit. Het is
een machtig dokument, een brede synthese van de
Vlaamse problematiek in de Belgische staat : een
stuk dat torenhoog uitstijgt boven vele soortgelijke
geschriften die nadien het licht hebben gezien. De
uitbouw is typisch voor de Snellaertse aanpak van
zaken : ondubbelzinnig volksnationaal in principes en
fundering, maar zeer soepel en gematigd in de toepassingen. In de huidige tijd zou de Snellaert-melodie
ongeveer luiden als volgt : Geef aan de Vlaamse gemeenschap haar eigen politieke structuren en zij zal
de wereld verbazen door haar gematigdheid. Zo was
die man.
Maar ook de grootste gematigdheid kon het stuk niet
redden. Charles Rogier, de man van 1830, die De
Decker in 1857 als eerste minister was opgevolgd,
weigerde het verslag to publiceren. Wanneer de commissie uiteindelijk zelf tot publikatie overging (1859),
brak een stortvloed van verontwaardiging los : „plaidoyer dune imagination en &lire, dicte d'un bout a
l'autre par les passions d'un autre age ; mise en accusation formelle et brutale de la Belgique de 1830 ;
monstrueux g8chis dont chaque article est une violation de la libert6 individuelle". Minister Rogier reageerde met een tegenverslag en aarzelde niet de
vaderlandsliefde van de verslaggever en andere commissieleden openlijk in diskrediet to brengen. Een van
hen, Wiens positie to Antwerpen zeer moeilijk geworden was, had het strijdtoneel ondertussen reeds
verlaten ; in 1857 inderdaad had Hendrik Conscience
zich als arrondissementscommissaris to Kortrijk laten
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benoemen. En het is derhalve op Snellaert dat de
voile lading van het odium moest vallen. Wat had de
man misdaan ? Hij had de erkenning van het yolksdualisme geeist, en deze erkenning — hoe gemitigeerd dan ook in de praktijk — werd in die tijd en
nog zó lang daarna als een incivieke daad beschouwd,
een aantasting van de eenheid des vaderlands.
Het antwoord van het strijdende Vlaanderen op deze
striemende afstraffing is 66n moment unaniem geweest. Het verschijnen van Snellaerts rapport werd
in 1859 uitgekozen om to Brussel uiting to geven aan
dat protest. Voor de eerste maal werd hier de aanwezigheid van georganiseerde arbeiders uit Gent genoteerd ; verschillenden onder hen waren voor stakingsfeiten veroordeeld en moesten zich 's anderendaags in de gevangenis aanmelden om hun straf uit
to zitten. Toch waren de redevoeringen op het Banket
opvallend gematigd. Raak merkte Snellaert hierbij op
dat ook de Geuzen van het Eedverbond de Koning
destijds trouw wilden blijven tot de bedelstaf. Al de
argumenten van Rogier terugslingerende, waarschuwde hij er de regering voor „dat de Vlaamse Beweging noch katholiek, noch liberaal was, dat zij het
yolk niet wou in slaap wiegen en evenmin ophitsen
tot revolutie, dat zij geen vijandschap wou stichten
tussen de twee volksstammen, dat zij geen partij van
de vreemde was en evenmin een coterie van arrivisten, dat zij geen beweging van zuiver taal- en letterkundige liefhebberij was voor „le bon vieux flamand",
maar wel stond op volledige gelijkheid voor de grondwet, omdat zij een zaak van nationaliteit was".
De brutale weigering van Rogier had ondertussen
voor gevolg dat de eerste anti-Belgische uitingen in
de Vlaamse beweging aan het licht kwamen. Een spotdicht van Emiel Moyson, een der eerste socialisten
maar ook een verwoede flamingant, op de inauguratie
van de Colonne du Congrés to Brussel op 26 september 1859 is daar een sprekend bewijs van.
„Adieu, Colonn', uw steen en brons
Zijn Frans tot hunne ornementen
Maar toch, er zit iets in van ons...
Ze zijn betaald met onze centen.
Dupa duporum et in saecula saeculorum" (Em.M.)
Snellaert, die zeer dicht stond bij het sociale streven
van Moyson en Jottrand („le flamand c'est la democratie"), kon een antibelgicistische politiek niet waarderen. Wanneer J.A. de Laet, de gewezen Belgische
revolutionair van 1830, zich in 1859 te Antwerpen aan
anti-Belgische uitspattingen bezondigt, keurt Snellaert
dit ten scherpste af. „Zulke jammerlijke tonelen (men
zegt zelfs dat het vaandel van 1830 onder de voeten
is geraakt) passen niet voor oude strijders en zijn
des to zonderlinger wanneer de daders weleer hevige

revolutionairen waren. Doch gebeurd is het".
De allusie van Snellaert op „le bon vieux flamand"
was een citaat van koning Leopold I die hiermee zijn
vaderlijke bezorgdheid voor de Vlaamse taal wou uitspreken. Als folklore en ook als differentieermiddel
tegenover Frankrijk mocht de Vlaamse inbreng best
bewaard worden, op voorwaarde echter dat het niet
verder ging. „Le bon vieux flamand" was iets waar
men bij gelegenheid wel gunsten wou aan gunnen,
maar geen rechten. Edn enkele keer heeft Leopold I
echter wel iets verder gezien : in een uitlating ten
overstaan van Snellaert zegde de vorst het zeer duidelijk : „L'616ment flamand est un des plus puissants
leviers de la nationalitO beige". Het komt ons voor
dat men in de synthese van beide vorstelijke uitspraken de weergave vindt van de constante houding
welke het Belgische koningshuis tegenover Vlaanderen heeft ingenomen.
De gebeurtenissen rond de Grievencommissie vormen het hoogtepunt van Snellaerts politieke loopbaan.
Nu zou het snel bergaf gaan. Uit de zo pas tot stand
gekomen Vlaamse eensgezindheid had het beste mogen verhoopt worden. Maar het tegengestelde is gebeurd. Van 1860 of inderdaad zian wij Snellaert in
steeds scherper konflikt treden met de liberale partij.
De liberale partij die, antiklerikaal vanaf de wieg, sedert 1858 steeds duidelijker in sours scherp antireligieuze zin geradikaliseerd wordt.
„Hoort, Rome smeedt de ketens
voor 't lijf en voor de ziel,
Het zwart gespuis zal 't mensdom
verpletteren met den hiel.
Dan, Geuzen, dan te wapen,
de Vrijheidsvlag in d'hand
Van 't ongediert der papen
verlost ons vaderland"
Voorzeker zal het fanatisme van de overzijde bijwijlen
niet minder groot geweest zijn. Reeds de Bijbel had
het vastgesteld : de ene afgrond roept de andere op.
Maar dat is ook Snellaerts politiek eind geweest. De
man die te Gent de radikaal vrijzinnige richting in de
liberale partij inluidt, is de gewezen stichter van het
roemrijk studentengenootschap „'t Zal Wel Gaen",
Julius Vuylsteke. In de Vlaamse beweging wijst de
naam Julius trouwens op een zeer bepaalde richting
volbloed flamingant, maar eerst en vooral volbloed
Geus en antiklerikaal. Julius De Geyter te Antwerpen,
dichter van het boven geciteerde vers, Julius Sabbe
te Brugge, Julius Hoste te Brussel, Julius De Vigne te
Gent lopen alien in het spoor van Julius Vuylsteke.
Het zijn mensen die bewust en resoluut overgaan tot
de vereenzelviging of identificatie van de Vlaamse ge-

dachte met een alles primerend levensbeschouwelijk
motief : Geus en flamingant, maar geus bovenal.
Tussen Vuylsteke en Snellaert ontbrandt de strijd
en het is Snellaert die het pleit verliest. In oktober
1860 neemt hij ontslag uit de liberale associatie van
Gent, omdat, zo zegt hij, hij niet langer lijdzaam wit
blijven tegenover de „sluwe middelen welke worden
aangewend our onze Vlaamse nationaliteit te versmachten". Dat ontslag wordt echter niet aanvaard
en Snellaert wordt smadelijk uitgestoten. Hij is echter nog altijd voorzitter van het Willemsfonds. Twee
jaar later doet Vuylsteke ook hier een greep Haar de
macht en aldus worden de katholieken uit het Willemsfonds geweerd. Pas dertien jaar nadien (1875)
zullen zij hierop reageren met de oprichting van het
Davidsfonds. Voortaan zal Snellaert in de politiek als
onafhankelijke optreden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1869 zal hij het als dusdanig nog eenmaal tegen Vuylsteke opnemen, maar blijkbaar zonder succes. Deze laatste heeft áón ogenblik de hoop
kunnen koesteren de liberale partij tot radikaal Vlaamse partij am te vormen. Het is een deerlijke mislukking geworden en Vuylsteke heeft zich na een tiental jaren teleurgesteld en verbitterd uit de politiek
teruggetrokken. In zijn laatste levensjaren, rond de
eeuwwisseling, was Vuylsteke grondig overtuigd van
de nutteloosheid van iedere Vlaamse strijd. „Finis
Flandriae" was zijn ontgoochelde mijmering. Hij vergiste zich. Het is na hem geen finis Flandriae geworden. Vuylsteke had alleen de verkeerde weg gekozen.
De identificatie en onderschikking van het Vlaams
motief aan een vreemde doctrine waren hem en zijn
zaak fataal geworden. Snellaert had de andere weg
gewezen : wees al wat ge wilt en, met uw voile inzet,
dien al wat U waardevol toeschijnt, maar in de Vlaamse strijd, wees Vlaming alleen ! Illusie is het, volgens
Snellaert, een ideologische partij tot kampioen van
een nationaliteitsstrijd te maken. Even noodlottige illusie echter te menen dat een nationale partij standhouden kan zonder ideologie. In zijn optiek had de
ideologie van een Vlaamse partij nooit iets anders mogen worden dan een bevrijdende sociale bewogenheid.
Hij had de weg van de toekomst gebaand, maar op
het moment zelf was hij de verslagene. Zijn levensloop zal eindigen, zoals Gheyselinck het genoteerd
heeft, in een woeste kloof van eenzaamheid. Nog eenmaal zal hij in het openbaar de stem verheffen : hij
zal het namelijk openlijk opnemen tegen de hoogste
magistraat van het land, die de Belgisch zeer correcte stetting had verkondigd dat de Franse taal het
enige bindmiddel was en het obligate cement van de
eenheid van het vaderland. Voor de laatste maal is
de lichamelijk versleten, door geldnood gekwelde,
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oudgeworden Snellaert alsdan rechtgestaan en, in
een snedig en waardig betoog als heraut opgetreden
voor zijn vernederd yolk.
Zijn stalen gezondheid begon het inderdaad te begeven. Op nieuwjaarsavond 1870 had hij bij een „geforceerde wandeling" door de storm, op weg naar een
patient tussen Sint-Amandsberg en Destelbergen, een
zware „pleuro-broncho-pneumonie" opgelopen. In de
herstelfaze trof hem daarenboven nog een trombose,
die hij moeizaam te boven kwam. Het jaar daarop was
de lichamelijke aftakeling onomkeerbaar geworden.
Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert overleed te Gent op
3 juli 1872. Enkele dagen later zou hij 63 geworden
zijn. Vier weken voor zijn dood moest hij nog de teleurstelling oplopen dat een door De Decker voorgestelde promotie — het ereteken van officier in de Leopoldsorde „omwille van zijn verdiensten voor de
Vlaamse zaak" — geweigerd werd. „Op mij heeft deze nieuwe belediging alleen voor uitslag dat ik meer
dan ooit Vlaming ben" (31-5-1872)
De eerste parlementaire verworvenheid van de Vlaamse beweging, het tot stand komen van de wet Coremans op het gebruik der talen in strafzaken op 17
augustus 1873 heeft Dr. Snellaert niet meer mogen

beleven. Hij werd op het stedelijk kerkhof van de
Wasstraat buiten de Dampoort ter aarde besteld, om
enkele maanden nadien op het Campo Santo van de
zo pas opgerichte gemeente Sint-Amandsberg, (1872)
naast Willems, Ledeganck en Van Duyse te worden
bijgezet. In 1896 werd hier een praalgraaf met borstbeeld opgericht.
Honderd jaar na zijn dood heeft een Belgische eersteminister in een regeringsdokument het einde van de
unitaire staat aangekondigd, terwijl de gewijzigde
grondwet de herinrichting van het land op communautaire grondslag heeft vastgelegd.
Dat is voorzeker niet de uiteindelijke, maar dan toch
officiele en definitieve bezegeling van het nationaliteitsprincipe, dat Ferdinand Snellaert 130 jaar voordien, als allereerste in dit land, had vooropgesteld
en waar hij tot zijn laatste dag voor gestreden heeft.
In dit herdenkingsjaar zullen alle Nederlanders even
voor hem buigen. Hij is naast Willems, maar op een
andere wijze, de wegbereider geweest van de Vlaamse wedergeboorte.
F.A. COMER

Dr. F.A. Snellaert-herdenking te Sint-Amandsberg
PROGRAMMA
De honderdste verjaring van het overlijden van Dr.
F.A. Snellaert, stichter van de Nederlandse Kongressen, wordt in heel Vlaanderen herdacht.
Speciaal ook te Sint-Amandsberg, waar zijn stoffelijk
overschot werd bijgezet op de Campo Santoheuvel,
naast hetgraf van J.F. Willems.
Er zullen herdenkingsplechtigheden zijn te Kortrijk,
te Antwerpen, te Gent en te Sint-Amandsberg.
De jaarlijkse Campo Santodag zal dit jaar aan Dr.
F.A. Snellaert wordengewijd.
Degemeente Sint-Amandsberg viert haar honderdjarig bestaan. In dankbare herinnering werd reeds
naar Dr. F.A. Snellaert een derpleinen in een der
nieuwe uitbreidingen van de gemeente genoemd.
De Campo Santo-dag wordt dit jaar ingericht op
zaterdag 14 oktober door de Culturele Commissie
Honderd jaar Sint-Amandsberg, bet Cultureel Comitd
Sint-Amandsberg, de Stichting Campo Santo in
samenwerking met het Dr. F.A. Snellaert Comitó.

te 15 u. : in de kapel van het Campo Santo - Herdenkingszitting.
Prof. Dr. L. Elaut, Senator, Hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit te Gent, zal leven
en werk van Dr. F.A. Snellaert behandelen.
te 16 u. : op het Campo Santo - Kransneerlegging
door de deelnemende steden,gemeenten
en verenigingen, op de gravuur van J.F.
Willems en Dr. F.A. Snellaert.
te 17 u. : op het Snellaertplein : Onthulling van het
Dr. F.A. Snellaert-monument.
Evokatie van Dr. F.A. Snellaert door het
Cultureel Comitd.
Degemeente Sint-Amandsberg nodigt bij deze alle
leden van het A.N.V. en lezers van Neerlandia uit
Noord en Zuid uit aan deze herdenkingsplechtigheid
deel te nemen.
Het zal de deelnemers ook mogelijk zijn dezelfde dag
te Gent in de Sint-Pietersabdij de tentoonstelling te
bezoeken „Dr. F.A. Snellaert en zijn tijd".
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HIPPOLIET MEERT (1865-1924)
VADER VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND

De uitgeweken Vlaming Hippoliet Meert, bij verstek
tot twintig jaar dwangarbeid veroordeeld, was op
20 november 1924 overleden te Middelburg in de
kliniek van dr. Adriaan Martens, ook een politiek
vluchteling.
De Gentse fronters (Vlaams-nationalisten), in overeenstemming met de familie van Meert, wilden hem
te Gent begraven, op luisterrijke wijze. Zij dachten
aan de triomfantelijke begrafenis, enige tijd te voren,
van de terdoodveroordeelde dokter Alfons Depla, die
uit 's-Gravenhage teruggebracht werd naar Kortrijk
en daar als het ware in eer hersteld door honderden
Vlamingen : V.O.S-sen, Vlaams-nationalisten en studenten.
„Men" zou zulke „politieke" begrafenis van een veroordeelde aktivist echter geen tweede maal dulden.
Rouwbetogingen werden ten strengste verboden door
de liberate en franskiljonse burgemeester Vandersteghen. Op maandag 24 november 1924 werden alle
wegen die naar Gent leidden van in de vroegte reeds
bewaakt door gendarmen en politie. Alle inkomende
wagens en auto's werden streng doorzocht, om na
te gaan of het lijk van Meert er sours niet in verstopt
was. Ook de karren van de melkboeren moesten eraan geloven.
In Uilenspiegel (thans Roeland) stond een katafalk
opgesteld. De prokureur-generaal in hoogsteigen
persoon kwam er zoeken naar het lijk, dat er niet
was.
Tussen een en twee uur 's namiddags kwamen
fronters, V.O.S.-sen, studenten, leden van Vlaamsnationale organisaties, een groep bestuursleden van
het Algemeen Nederlands Verbond (A.N.V.), de
weduwe van Meert en familieleden, naar de grote zaal.
Er waren veel leeuwevlaggen ; rood de katafalk was
spoedig geen plaats meer voor de ruim veertig
kransen, vanwege de professoren der (Vlaamse)
rijksuniversiteit Gent 1916-1918, van de gekerkerde
Dr. Borms (een doornenkroon), en van allerlei organisaties. Er werden Vlaamse liederen gespeeld.
Boudewijn Maes, gewezen volksvertegenwoordiger
van de Frontpartij, hield een lijkrede. Roza de Guchtenaere, de moedige aktiviste, sprak ook ; eveneens
een student namens het Diets Studentenverbond en
de journalist Liesenborghs in naam van het A.N.V.
Men zong de Vlaamse Leeuw en het Wilhelmus en
dan stelden minstens zeshonderd mensen zich op in
de Korte Kruisstraat en omgeving, de leeuwevlag
(gedragen door de jonge Jef Francois) op kop.

von Weller, algemeen voorzitter en ondervoorzitter
van het A.N.V. ook aangekomen en de stoet zette
zich langzaam in beweging, met vlaggen en bloemenkransen. Als eersten — om de baan vrij te maken ?
— de volksvertegenwoordigers Staf de Clercq en
Henri Picard. Langs de Schelde en over de Brusselse
Laan stapte men in de richting van Ledeberg.
De politie kwam vragen : „Waar gaat gij heen ?",
maar de heren vooraan konden geen antwoord geven,
eenvoudig omdat enkel de familie en Boudewijn Maes
wisten waar de Nederlandse lijkwagen met de Bode
Meert zou aankomen. Tot in Ledeberg ging alles goed.
Om dan echter met het lijk terug door Gent te rijden...
Op de brug gaf de politiekommissaris van de eerste
wijk het bevel : „Stop !" en hij zei tot Liesenborghs
en Boudewijn Maes dat hij het lijk niet mocht doorlaten omdat hij geen onderrichtingen gekregen had.
De Nederlandse autovoerder toonde aan de politiekommissaris het franstalige vrijgeleide dat de Belgische consul te Vlissingen hem gegeven had en
waarin aan alle overheidspersonen gevraagd werd,
het lijk van Hippoliet Meert overal zonder oponthoud
door te laten.
Boudewijn Maes toonde een vrijgeleide om het lijk
langs de kortste weg naar het kerkhof te voeren.
De politiekommissaris zei, dat hij uitsluitend aan de
burgemeester van Gent gehoorzaamheid verschuldigd
was, en dus !...
Een aantal vlaamsgezinden en ook de familieleden
waren nu naderbij gekomen en vroegen de politiekommissaris beleefd om de lijkwagen toch door te
laten.
Met brede gebaren en op schreeuwerige toon weigerde de politieman opnieuw. Niets aan te doen
Achteruit !
Een groep V.O.S.-sen maakte zich al klaar om desnoods de kist op hun schouders naar het kerkhof te
dragen.
De politiekommissaris verloor zijn zelfbeheersing,
werd woest en Wilde de voerder dwingen de wagen
te verlaten.
„Klopt ze uiteen !" zei hij tot zijn agenten, op de
vlaamsgezinden wijzend.
„Flaminganten" uiteenranselen, hoefde aan de Gentse
politie van die tijd geen tweemaal gezegd te worden.
De begrafenisgangers verzetten zich echter (V.O.S.sen waren meer gewoon) maar ook de familieleden
van Meert, de weduwe en andere vrouwen inbegrepen,
werden met de gummiknuppel bewerkt.
De politiekommissaris deed de revolvers trekken. Een
agent loste een schot in een der voorbanden van de
TEGEN EEN LIJK
lijkwagen, zodat er van clOOrrijden geen kwestie meer
was.
Ondertussen waren de Nederlanders De Kanter en Daar stond de lijkwagen nu op de brug, het verkeer
57

stremmend : trams, auto's en voetgangers moesten
wachten, twintig minuten lang. Plots kwamen dertig
bereden gendarmen aangestormd ; zonder enige
waarschuwing sloegen de ruiters met de blote sabel
los op al wie ze raken konden. Vrouwen en meisjes
die bloemen droegen, vielen op de grond of werden
bijna in de Schelde gedrongen. Mejuffer Picard, de
zuster van de Vlaams-nationalistische volksvertegenwoordiger 1 , werd gewond door een trap van een
paard.
Toen de brug „schoongeveegd" was, werd er een
reservewiel geplaatst en de politiekommissaris verzekerde de familieleden van Meert dat zij het lijk naar
de begraafplaats mochten vergezellen. Zij wel, de
„betogers" niet.
De lijkwagen, nu door een Gentenaar bestuurd, begon
weer te rijden ; vaandrigs en bloemendraagsters
werden brutaal achteruitgeduwd en weggedreven
door politie en rijkswacht.
Als de auto een paar honderd meter ver was, gebood
de kommissaris plots aan de chauffeur (de Nederlandse voerder zat links) in voile vaart door te rijden !
Een paar familieleden klampten zich vast aan de lijkwagen ; de weduwe en andere bloedverwanten liepen
nog op een drafje mee maar moesten het opgeven,
— 40 km per uur ! — en de dertig gehelmde ruiters
draafden naast de auto. Een enig zicht...
Op het kerkhof stonden vier grafdelvers en een paar
politiemannen gereed. Enige minuten na de lijkwagen
kwam er nog een auto aan, met enige familieleden
en vrienden.
Drupsgewijze kwamen er meer mensen bij. Als de
kist reeds in de kuil gezonken was, mochten alleen
zij die bloemen droegen naderbij komen. Omdat er
tenslotte zoveel mensen waren, vond de politiekommissaris het beter zich niet meer te verzetten.
Verontwaardigde mannen en wenende vrouwen
kwamen dan buigen voor het graf dat onder bloemen
bedolven werd. Honderden mensen bleven nog een
hele tijd rond het graf staan, roerloos en zwijgend.
Gent had aldus „de schande" van een eerherstel aan
de aktivist Meert niet moeten beleven...

worden en de deelnemers zouden slechts een voor
een voorbij het graf mogen defileren.
In Uilenspiegel spraken daarna Roza de Guchtenaere
en Boudewijn Maes, Herman van Puymbrouck namens
het Vlaamse Front, dr. Antoon Jacob als professor
aan de universiteit Gent 1916-1918, de Nederlander
Schreuder namens groep Nederland van het A.N.V.,
en mejuffer Anita Prins namens de Dietse Bond.
In '1944 werd het graf van Hippoliet Meert tijdens een
bombardement door een granaat vernield.
Het bleef in die toestand liggen totdat het in 1957
door toedoen van het A.N.V. en op initiatief van een
groepje „werkers", onder leiding van wijlen dr. Jef
Goossenaerts, mooi hersteld werd.
Hippoliet Meert was onder andere de onvervangbare
en onvergelijkelijke spil van de werkelijke yolksbeweging die voor de eerste wereldoorlog, van in
1911, maanden lang, heel Vlaanderen aan het roeren
bracht, sours met niet minder dan vierentwintig
meetings op een zondag.
Hippoliet Meert heeft voor Vlaanderen een mogelijk
schitterende wetenschappelijke loopbaan opgeofferd
en zich letterlijk afgesloofd.
„Spectaculaire" flaminganten, politic', Frans van Cauwelaert en Kamiel Huysmans onder andere, werden
bedacht met eredoctoraten van de vernederlandste
Gentse universiteit. Hippoliet Meert werd daarbij
gewoon „vergeten", niet eens vernoemd.
Men vindt zijn naam niet in sommige grote encyklopedieen, wel in de Katholieke Encyclopedie ; ook in
het Lektuur-repertorium, maar daar vanzelfsprekend
niet met zijn hoofdtitels.
En toch, ondanks de officiele geschiedschrijving, is
hij een groot man voor Vlaanderen, neen : voor „heelNederland".
Men hoeft daarom nog niet eens te zweren bij „een
y olk van helden en heiligen"... maar slechts doodgewoon oog te hebben voor edelmoedigheid en zelfverloochening, voor werkkracht en methodisch
zwoegen.
„DE GROOTSTE EZEL..."

EERHERSTEL
Henri Picard en Staf de Clercq interpelleerden in de
Kamer over die schandelijke incidenten.
In oktober 1925 werd op het stedelijk kerkhof te Gent
een monument onthuld op Meerts graf.
Die plechtigheid werd niet verboden maar ze moest
toch „in stilte" doorgaan. Er mocht niet gesproken
(1) Zuster ook van Leo Picard en wijlen dr. Antoon Picard.
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Hippoliet Meert, geboren te Aalst op 1 april 1865,
werd grootgebracht bij een oom en een tante, in een
ijzerwinkel aan de Gentse Steenweg.
Hij ging naar de middelbare school en onderging er,
zoals elke Vlaamse jongen van zijn tijd, onbewust de
slopende kankerende verfransing, totdat een oudere
leerling hem op het jammerlijke daarvan wees.
Pas later zou hij begrijpen hoezeer de Waalse jongens
in algemene ontwikkeling de Vlaamse voor waren.
Niet omdat ze begaafder zouden zijn maar omdat ze

als Waal worden opgevoed terwij1 de Vlaming (het
zijn Meerts eigen woorden) een karikatuur van een
Waal moet worden.
Meert zou zich later altijd het geval herinneren van
Severinus Plas, een struise boerejongen uit Teralfene
die hij op de middelbare school leerde kennen.
Die Plas heeft op de dorpsschool leren rekenen in
zijn eigen taal en kent het verbazend goed. Sommen,
op te lossen met zijn gezond ontwikkeld redeneervermogen, kosten hem geen moeite en in de ogen van
zijn klasgenoten is hij een wiskundig genie.
De teorie echter ! Ondervraagd over geometrie,
triangles isocéles, quadrilatéres, pentagones en hexagones... In zijn eigen taal zou hij de leraar wat rap
overhoop gecijferd hebben, maar nu staat hij daar
als een stommeling en wordt hij door de leraar —
een Waal die geen uitleg kan geven in het Nederlands — nog voor ezel gescholden !
„Eerst later" zo zegt Hippoliet Meert in 1912, „heb
ik begrepen dat de grootste ezel van de twee niet
Severinus Plas was, maar hij, die niet begreep, dat
dergelijk onderwijs krankzinnig is".

Meert wilt dat voorschrift niet volgen, mag het in
geweten niet volgen, meent hij, „als vaderlander".
Waarom niet ?
Omdat er bij voorbeeld leerlingen zijn die betreuren
dat Belgie niet ingelijfd werd door Frankrijk. Omdat
een kollega tijdens de les minachtend gesproken heeft
over Conscience's „Leeuw van Vlaanderen". Omdat
de leraar wiskunde, tegen de wet in, natuur- en wiskunde uitsluitend in 't Frans onderwijst, de vakterminologie niet in 't Nederlands geeft en steeds herhaalt : „Ge komt toch naar de school om Frans to
leren ?"
Meert zegt dan
„Gij komt naar de school om onderwezen to worden
en Frans is maar een der vakken".
Een Waals kollega (te Gent) zegt minachtend tot de
jongens : „Vous irez loin avec votre flamand". (Ge
zult vér geraken met uw Vlaams)
Dat zal Meert eenmaal weerleggen.
Het is noodlottig voor een yolk, „een Frans hoofd
to dragen boven een Vlaamse romp", zegt hij. De normaalscholen zouden leraars moeten vormen die het
onderwijs van het Nederlands als een wáâr apostolaat beschouwen !

„FRANS LEREN..."
Hippoliet Meert volgt het atheneum te Gent en wil
daarna ingenieur worden. Hij wordt echter zwaar ziek,
moet zijn studie aan de universiteit een jaar lang
onderbreken. Dan toch nog ingenieur willen worden,
zou te veel tijd vergen, meent hij, en hij gaat Germaanse talen, aardrijkskunde en geschiedenis studeren.
Baron Leon de Bethune, katoliek volksvertegenwoordiger voor Aalst, helpt de jonge filoloog bijna onmiddellijk aan een betrekking bij het stedelijk ateneum te leper, hoewel de familie Meert te Aalst als
liberaal bekend staat. Te leper leert Meert een interessante kollega kennen : Kamiel Huysmans... Weer
dank zij baron de Bethune geraakt hij in het staatsonderwijs, wordt leraar te Luik, te Brussel, te Leuven,
en eindelijk vast benoemd aan het koninklijk ateneum to Gent, met opdracht om Nederlands en Duits te
onderwijzen. Meerts ideaal is : van iedere Vlaming
een flamingant te maken. De Vlaamse Beweging heeft
tot nu toe zeer weinig echte vlaamsgezinden gemaakt ;
't onderwijs zal het moeten doen. Daarom moet het
in „een warme vaderlandse, Vlaamse geest" gegeven
worden.
„Jonge man, onderwijs Nederlands zoals men ieder
ander vak onderwijst, onzijdig dus, en vermijd zorgvuldig de leerlingen to wijzen op de verdeeldheid, door
de verfransing to weeg gebracht", raadt een oudere
kollega hem aan.

VLAAMS OF NEDERLANDS
Het is niet van ondergeschikt belang of men onze taal
Vlaams of Nederlands noemt, zegt Hippoliet Meert in
1891 en hij staaft dat uitvoerig.
Nederlandse taal... is dat belangrijk ?
Kijk maar naar hetgeen in de Kamer gezegd word !
Cooremans, de vlaamsgezinde volksvertegenwoordiger uit Antwerpen, had het over staatsexamens
waarin de kandidaten moeten bewijzen of ze Frans
en Vlaams kennen. Een Waal zegt daarop : „En waarom geen Waals ?"
Die Waal doet alsof het „Vlaams" een verzameling
van dialekten is zoals het Waals, en in zekere zin
heeft hij gelijk. Nederlands is de algemene taal (beschaafde taal zegt Meert) in Europa : Noord- en ZuidNederland en Frans-Vlaanderen, en buiten ons werelddeel.
„Dat is heel wat meer ontzagwekkend".
De kleine, onopvallende Meert, geen mooiprater, geen
bluffer, wel een werkzaam en wilskrachtig man, schrijft
ondertussen over taal en taalzuivering. Hij publiceert
studies en wordt driemaal bekroond door de Vlaamse
Akademie ; hij polemiseert over wetenschappelijke onderwerpen en er zit in hem blijkbar de stof om een
geleerde to worden.
Ondertussen is en blijft hij leraar aan het ateneum
to Gent. Zijn klaslokaal is niet groot en een weinig
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duister. Taalonderricht geeft hij voortreffelijk : voor
dialekten en gallicismen is hij onverbiddelijk. Hij houdt
van aanschouwelijkheid en als hij, in de Duitse les,
Wilhelm Tell van Schiller behandelt, hangt er een
kaart van het Vierwoudstedenmeer, doen zichtkaarten
de ronde en vertelt hij over zijn reizen in Zwitserland.
Elk jaar, tot bekroning van zijn onderwijs, doet hij
met de leerlingen van de hoogste klas een reisje naar
Nederland, dat hij door en door kent.
Plichtsbewust is hij in de klas enkel maar leraar. Hij
voert geen Vlaamse propaganda maar wekt wel de
nationale geest op. En geen nog zo drukke Vlaamse
aktiviteit buiten de klas zal hem gedurende de lesuren van zijn taak afhouden.
EEN HONDENBAANTJE
Hij is een toegewijd leraar, met voor die tijd buitengewoon brede opvattingen. Zijn franssprekende en
fransgezinde kollega's laten zeker zoveel „vrijheid"
niet aan hun leerlingen als Meert die hen, bij opstel,
steeds uit drie onderwerpen laat kiezen. Zelf veelzijdig gekultiveerd is hij altijd welwillend en tegemoetkomend voor de jongeren. Maar niettemin, voor deze
geleerde, die eigenlijk hoogleraar moest zijn, is het
leraarsambt in de grond toch een hondenbaantje,
ook omdat de franskiljonszoontjes hem tergen. Zij
gooien stinkbommetjes in de klas en maken de stroeve
man op allerlei manieren het leven zuur. Het zijn de
franskiljonnetjes in de klas die de toon aangeven, al
zijn er ook elk jaar vlaamsgezinde jongens. Het franskiljonisme woekert echter op het ateneum te Gent,
en dat is zo heel de duur van Meerts leraarsloopbaan, tot in 1914. De vlaamsgezinde jongens zijn er
maar moeilijk toe te bewegen om Nederlands te spreken ; zij durven niet ; en daar het de gewoonte is,
dat de klas een eenheidsblok vormt tegen de leraar,
zijn de vlaamsgezinde leerlingen meestal te laf om
tegen de franskiljons in te gaan, ook al zijn ze niet
akkoord met de plagerijen. Na schooltijd echter proberen ze dan tegenover de flamingant Meert goed te
maken wat ze tegenover de leraar misdeden.
„De vroegere flaminganten waren bekrompen en zagen alles klein..." kan men vandaag horen en lezen.
Is dat wel zo zeker ?
Hoddenbach van Scheltema, een Nederlands kleermaker te Chicago, schrijft in '1893 in het blad „De Nederlander" een artikel : „Heeft de Nederlandse taal
een toekomst ?" met tot besluit
„Als de Vlamingen maar krachtdadig aan hun taal vasthouden en als onze stamverwanten in Zuid-Afrika 't
zelfde doen, heeft onze taal nog een schone toekomst".
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Dat is naar het hart van Meert.
De vraag of het Nederlands nog een toekomst heeft,
is voor Hippoliet Meert een prikkel. Hij zendt aan
het blad „De Nederlander" een uitgebreide studie
over het Nederlandse taalgebied. Hij beschrijft daarin ook de werking van Internationale organisaties
zoals de Alliance francaise, het Alldeutscher Verband
en andere, en zijn besluit is : wat wij nodig hebben,
dat is een verbond van intellektuelen over heel de
wereld. Konkreet stelt hij voor : een algemeen Nederlands verbond te stichten, een verbond van alle nederlandssprekenden over de gehele wereld, gehecht aan
hun eigen taal en volksaard.
Het voorstel wordt in Chicago goed onthaald en dezelfde Hoddenbach zorgt ervoor dat in een tent op de
wereldtentoonstelling te Chicago, in 1893, een register
klaarligt waarin alien die het voorstel van Meert interessant vinden, hun naam en adres kunnen schrijven.
In 1894 ligt er een gelijkaardig register in de wereldtentoonstelling te Antwerpen. Ook te Amsterdam,
Berlijn en Brussel kan men zijn goedkeuring betuigen. Na enige tijd hebben op deze manier 1570
mensen zich uitgesproken voor een algemeen Nederlands verbond ; en Hippoliet Meert is nog steeds de
ziel van die werking.
HET „ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND"
Op 27 april 1895 houdt Hippoliet Meert in de Brusselse vereniging „De Distel" een voordracht over de
uitgebreidheid van het Nederlandse taalgebied. Diezelfde avond wordt het „Algemeen Nederlands Verbond" (A.N.V.) opgericht met al dadelijk een twintigtal
leden, onder andere Jan Matthijs Brans, Meert zelf,
advokaat Maurits Josson, de dichter Prosper van
Langendonck en de letterkundige Reimond Stijns.
Er zijn statuten nodig, die enige maanden later goedgekeurd worden in „De Vos" op de Grote Markt te
Brussel. Het „voorlopig comite" dat ze goedkeurt, is
de eerste tak van het A.N.V. Er komen nieuwe leden
bij en er worden andere „takken" gesticht : Gent,
Antwerpen... en bij de Guldensporenherdenking te
Gent in '1896 verschijnt het eerste Hummer van Neerlandia, het tijdschrift van het A.N.V. Op het XXlllste
Nederlandse Taal- en Letterkundig Kongres, te Antwerpen, in augustus van hetzelfde jaar, spreekt ook
Hippoliet Meert, over de verspreiding en toekomst van
de Nederlandse taal over de wereld en over een
Algemeen Nederlands Verbond.
„Het bestaat", zegt hij, „het hoeft niet meer gesticht
te worden, maar de steun van het Kongres is zeer
belangrijk".
Dat valt in goede aarde en er wordt een hoofdbe-

Het verslag van de Vlaamsche Hoogeschoolcommissie over
over de verviaamsing van
de Rijksuniversiteit to Gent verscheen als
uitgave van het Algemeen Nederlands
Verbond. Op grote schaal word dit verslag
verspreid, ook in het Frans. Het secretariaat aan de Spiegelstraat to Gent was...
de werkkamer van Hippoliet Meert.
(Cliché Davidsfonds)
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stuur samengesteld : zes Noordnederlanders en zes
Zuidnederlanders waaronder de priester dr. Schaepman en de dichter Marcellus Emants, voor het Noorden ; baron de Maere, liberaal vlaamsgezind politicus ; de dichter Pol de Mont ; de rechtsgeleerde Julius Obrie, en Julius Sabbe, voor het Zuiden. Overwegend „liberalen" ; later komt ook Hippoliet Meert
zelf erbij.
GOEDE WIL...
Het jaar daarop, tijdens een kongres te Dordrecht,
stelt de Nederlander dr. Kiewiet de Jonge voor, een
„Algemene Nederlandse Taalbond" te stichten
Kiewiet de Jonge vermoedt het bestaan van het A.N.V.
niet en als 't blijkt dat anderen, in Vlaanderen nog
wel, hem vOOr zijn met zulk plan, vindt hij het goed
dat men maar best onderhandelt om samen te kunnen voortwerken.
Twee Vlamingen, waaronder Meert, een Noordnederlander en een Zuidafrikaander voeren besprekingen
daarover en de uitslag is : de zetel van het A.N.V.
wordt overgebracht naar Nederland, beschouwd als
het (huidige) brandpunt der Nederlandse kultuur.
Het A.N.V. wordt verdeeld in drie hoofdgroepen : Nederland (met Nederlands Oost- en West-lndie en Amerika), Vlaanderen en Zuid-Afrika.
Zo gaat dan in 1898 het A.N.V. van Gent naar Dordrecht, wordt dr. Kiewiet de Jonge algemeen sekretaris en Meert sekretaris voor Belgie. Het volgende
jaar gaat ook het tijdschrift Neerlandia naar Dordrecht.
Zoals Hippoliet Meert het gewild had, ziet men op
het titelblad, links : het „Taalmonument" te Burgersdorp (Zuid-Afrika) ; in het midden een Zuid-afrikaans
landschap met ossenwagens en Boeren te paard ;
rechts het wapen van de republiek Transvaal met de
leuze „Eendracht maakt macht" ; en daaronder : de
Vlaamse leeuw, de Nederlandse leeuw en het wapen
van de Oranje-Vrijstaat.
In 1914 zal het A.N.V. bijna 14.000 leden tellen, waarvan 8.000 in Nederland en bijna 2.500 in Vlaanderen.
Meert heeft het A.N.V. gesticht in Vlaanderen, twee
en half jaar voor dr. Kiewiet de Jonge aan een dergelijk verbond dacht. Meert ook heeft Neerlandia gesticht. Met zijn gewone edelmoedigheid, in het belang
van de zaak, heeft hij het goedgevonden dat de hoofdzetel naar Dordrecht werd overgebracht, en zelf blijft
hij in Vlaanderen voortwerken voor het A.N.V., even
taai en volhardend. Is hem altijd, en vooral tussen de
twee wereldoorlogen, in Nederland, wel zeker de eer
gegeven die hem als stichter toekwam ?
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SUID-AFRIKA
Wat doet Hippoliet Meert niet alles voor Zuid-Afrika,
vooral in de bange jaren van de Britse oorlog tegen de
Boeren in 1899-1902 ! Protestvergaderingen inrichten
tegen de Jameson-inval, de raid van een door Britse
politici betaalde avonturier tegen de vrije Boerenrepublieken. Het blad „Transvaal" uitgeven, — drieendertig Hummers verschenen — in 1899-1900, om sympatie voor Zuid-Afrika op te wekken. Hij wil een fonds
stichten om de emigratie naar Zuid-Afrika te bevorderen, teneinde daar het Nederlandse element („Dietse", zal men later zeggen) te bevorderen. Een plan
dat toegejuicht wordt maar geen steun vindt. Rondreizen en spreekbeurten organizeren en bevorderen
van Zuidafrikaanse voormannen zoals Andries de Wet,
de veldkornetten Louw en Plokhooy, de generaals
Botha, de la Rey en Kristiaan de Wet. Geld bijeenbrengen voor het inrichten van een ambulance voor
Zuid-Afrika... en zo veel meer. Onbezoldigd werk,
waarvoor hij „de eer" zonder mopperen aan anderen
laat, op voorwaarde dat het maar gebeurt.
WERKEN...
Meert is een zwijgzaam maar uiterst werkzaam man.
Hij kan uren aan een stuk zitten schrijven — fijn en
regelmatig handschrift — bijna zonder een schrapping
of wijziging. Hij houdt van de natuur en gaat graag
op reis. Verder heeft hij voor zichzelf vrijwel niets
nodig, en ondanks zijn bijna Hors uitzicht is hij zeer
menslievend, steeds bereid om te helpen waar hij kan.
Al zijn zwoegen voor het A.N.V., voor Zuid-Afrika en
voor een oneindig aantal initiatieven in verband met
de Vlaamse Beweging, brengt hem niets op, integendeel, kost hem geld. Teneinde daarin te voorzien verzamelt hij postzegels, om met de verkoop daarvan
geld te hebben voor de Vlaamse strijd.
Alle uitgaven voor zichzelf vindt hij te veel, maar toch
heeft hij een wens : taartjes eten : „Als ik eens rijk
ben, koop ik er een dozijn !" zegt hij al lachend, wetend dat hij het toch niet zou doen.
DM zegt hij dan in 't Aalsters, hij die anders altijd
zeer beschaafd spreekt en tegen zijn echtgenote en
familieleden kan „zagen" over „dat Aalsters I"
Meert heeft geen tijd voor ontspanning. Op café
gaan ? Zelden, en dan nog gewoonlijk om iemand te
ontmoeten. Hij houdt wel van biljarten, maar daar heeft
hij ook weeral geen tijd voor.
Hij is een voortreffelijk organisator en een van zijn
suksessen is een grote tentoonstelling, van periodieken in het Nederlands te Gent in 1899 ! De smadelijke uitlating „met 'vloms' komt men nergens !" was

Meert in bloed en geest gebrand... en hij toont nu
meer dan tweeduizend verschillende dag- en weekbladen en tijdschriften in het Nederlands : 306 van de
360 die in Belgie verschijnen; 1612 uit Nederland; 184
van buiten Europa : 70 uit Zuid-Afrika, 57 uit Nederlands Oost-India (Indonesia thans), 40 uit de Verenigde Staten en 17 uit Zuid-Amerika. Men moet
Meert zijn om daarover te beschikken of dat bijeen
te krijgen ; geen officiele of half-officiele installing
helpt hem daarbij. De tentoonstelling trekt veel belangstellenden en maakt een goede indruk. Een klinkend antwoord aan bekrompen franskiljonie.
„LES INTELLECTUELS DE LOOTENHULLE"
De naam Hippoliet Meert is onafscheidelijk verbonden aan de grote beweging voor de vernederlandsing
(vervlaamsing zegt men) van de Gentse rijksuniversiteit, voor 1914.
Het is in het A.N.V. dat Lodewijk de Raet in 1907 zijn
opvattingen daarover kan verdedigen. Het is het
A.N.V. dat het initiatief neemt voor een tweede Hogeschoolkommissie — die men later „de grote Staf"
zal noemen — bestaande uit een vijftigtal laden. De
liberaal Max Rooses is voorzitter en de katoliek Flor
Heuvelmans ondervoorzitter ; de liberaal Meert en de
jood Rudelsheim zijn de sekretarissen en de verslaggever De Raet is ook een vrijzinnige. Geen enkel katoliek vlaamsgezinde zoals Dosfel, Depla, en zoveel
anderen, zullen daar graten in vinden. Enige tienduizenden exemplaren van 't „Verslag" van Lodewijk de Raet worden door de kommissie verspreid.
Het A.N.V. groep Belgie sticht een „Hogeschool
fonds", want er is veel geld nodig, natuurlijk. In maart
1911 verschijnt het maandschrift „De Vlaamsche
Hoogeschool" dat onder andere in Vlaanderen moet
bekend maken wat er in Nederland, in 't Nederlands,
door geleerden gepresteerd wordt — want de meeste
Vlamingen hebben daarvan geen flauw vermoeden en
slikken wat franskiljonie hun voorhoudt : dat men enkel in 't Frans „geleerd" kan zijn.
Er wordt een echte propagandaveldtocht georganizeerd voor hoger onderwijs in de volkstaal en speciaal voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Vijfhonderd openbare vergaderingen ! En in
december 1910 spreken „de Brie kraaiende hanen" 2
Frans van Cauwelaert, Louis Franck en Kamiel Huysmans — katoliek, liberaal en socialist — samen op
een meeting. In een „volkspetitionnement" voor de
„vervlaamsing" van Gent worden honderdduizend
handtekeningen bijeengebracht ; het verzoekschrift
(2) Het woord is van Huysmans.

wordt aan de Kamer voorgelegd, maar professor Leboucq, tolk der franskiljons, schrijft spottend over „les
;iltellectuels de Zoutenaye et de Lootenhulle". Dat
vergt een ar.twoord en het komt er : een afzonderlijke
lijst, onder de titel „Les intellectuals de Lootenhulle",
met 2700 handtekeningen van universiteits-gediplomeerden uit Vlaanderen.
Honderden spannen zich in voor de vernederlandsing
van Gent : sprekers, schrijvers, organisatoren, maar
er zou niets van dat alles gebeurd zijn zonder Hippoliet Meert, de motor van heel die werking.
Hij is de wroeter, de pluizer, die gegevens verzamelt, brochures schrijft of anderen de gegevens voor
brochures bezorgt ; hij maakt de tekst voor strooibiljetten en levert zowel aan volksredenaars als aan
parlementairen de argumenten voor hun toespraken.
Zijn huffs, nummer 20 in de Spiegelstraat te Gent, is
werkelijk het arsenaal der Vlaamse Beweging, „de
wapensmidse" (romantisch, niet ? maar wat een harde werkelijkheid daarachter !). De kleine, woordkarige Meert is geen mooiprater, geen bluffer, geen
geestdriftige van een ogenblik, geen romantieker die
zich door gemoedsbewegingen laat meeslepen — wel
iemand die weet wat hij wil, gestuwd door hetgeen
hij zelf zijn „enthousiasme a froid" noemt (kille geestdrift), en door zijn plichtsgevoel, dat hem ertoe dwingt,
elk ogenblik te werken.
„MUZEUM"
Meert gaat ook wel eens spreken op een meeting als
de „grote" redenaars „geen tijd" hebben of liever
niet Haar ongezellige vergaderingen in afgelegen
plaatsen gaan — en men gelieve eens even te denken aan het reizen in die jaren voor 1914. Ook als
spreker is hij degelijk, zakelijk en nuchter. Maar zijn
arbeidsveld is toch vooral die werkkamer in de Spiegelstraat nummer 20 te Gent, met muren van onder
tot boven verborgen achter boekenrekken waarop een
ontzaglijke dokumentatie methodisch gerangschikt zit.
Onder andere de registers van het A.N.V. en alles wat
met de vervlaamsing van Gent te maken heeft. Daar
is ook een afdeling die hij zelf al lachend „Muzeum"
noemt : een keurverzameling van smaadschriften en
bedreigingen, hem door franskiljons gestuurd. Naamloze brieven, doodsbedreigingen, brieven besmeurd
met uitwerpselen en met zinspelingen op de naam
Meert : „merde"...
Na een vergadering zitten vrienden eens te schertsen
over Meerts onschatbare verdiensten voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Zijzelf zullen
die vernederlandsing nooit beleven, menen ze ; hij
ook niet ; neen, er zal nog veel rapper een standbeeld
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zijn voor Hippoliet Meert dan een universiteit-in-devolkstaal te Gent !
„Aan een standbeeld zou Vlaanderen weinig hebben ;
het zou alleen dienen om de franskiljons na onze dood
nog de gelegenheid te geven ons op hun verfijnde
manier te beschimpen en te bezoedelen", zegt Meert.
AI die smaad en die bedreigingen werden uitgebracht
vOOr de eerste wereldoorlog, toen er van aktivisme
nog geen sprake was, toen niemand op enige manier „Vlaamse Beweging" met „landverraad" 3 in verband kon brengen ; lang vOOr de tweede wereldoorlog, in een tijd toen „collaboratie" en „civisme" onbekende woorden waren — „fascisme" nog móer ! —
en toen de Vlaamse Beweging zeker niet anti-Belgisch was.
Moet men daaruit besluiten dat een sterk, zelfbewust
Vlaanderen altijd zal gehaat en beschimpt worden
door franskiljonie ?
„SIRE, IL N'Y A PAS DE BELGES"
In 1912 vallen de wetgevende verkiezingen niet uit
Haar de wens en de hoop van socialisten en liberalen, zodat de homogeen „katolieke" regering aan het
bewind blijft.
Vooral de Waalse socialisten zijn verbolgen en de
heetgebakerde Waalse socialist Jules Destree, advokaat, politicus, voorman van de artistieke beweging
„La jeune Belgique", schrijft aan koning Albert een
„Open Brief" die onmiddellijk berucht is en nog altijd
nawerkt in de huidige politieke spanningen.
„Lettre au Roi sur la Separation de la Wallonie et de
la Flandre" heet het lange stuk waarin Destree aan
de koning vraagt
„Laat mij U de waarheid zeggen, de grote en ontzettende Waarheid : er zijn geen Belgen", en waarin
hij herhaalt
„U regeert over twee volken. Er zijn, in Belgie, Walen en Vlamingen ; er zijn geen Belgen".
Destree erkent het goed recht der Vlaamse Beweging maar thans — schrijft hij — is het zover gekomen dat het Walenland erdoor bedreigd wordt
Neen, móór dan bedreigd : de Vlamingen hebben aan
het Walenland reeds zeer veel ontnomen
Wat dan wel ?
En Destree aan 't opsommen
de Vlamingen hebben Vlaanderen ontnomen aan de
Walen. Zeker, het is van hen, maar ook een beetje van
de Walen.
Zij hebben aan de Walen hun verleden ontnomen.
Zij hebben aan de Walen hun kunstenaars ontnomen.
(3) „Staatsverraad" ware in dit geval een betere naam.
64

Zij hebben aan de Walen de openbare ambten, de administratie ontnomen. En hun geld. En hun veiligheid.
En hun vrijheid. En hun taal !...
Die opsomming is nog niet eens volledig, volgens
Jules Destree. Hij heeft aan de Koning slechts enkele
zere plekken willen aanwijzen, zegt hij.
Om al die redenen vraagt Destree : bestuurlijke scheiding.
Hij vraagt die aan de Koning, omdat hij geen vertrouwen heeft in de partij-politiek.
„Reponse a la lettre au Roi"
De Antwerpse advokaat Emiel Wildiers beantwoordt
de Brief van Destree met een tweetalige brochure
„De bestuurlijke scheiding van Vlaanderen en Wallonie". Destree wil geen bestuurlijke maar wel politieke scheiding, zegt Wildiers, en dat brengt internationale gevaren mee.
Het grondigste antwoord wordt gegeven door Hippoliet Meert in zijn „Róponse a la Lettre au Roi sur la
Separation de la Wallonie et de la Flandre de M.
Jules Destree".
Tegenover het vlammend betoog van de Waalse litterator stelt Meert een beeld van de Belgische werkelijkheid in de niet mooie maar onweerlegbare taal
van cijfers en statistieken en feiten. Destree, de letterkundige, schreef schoon maar bewees niets ; Meert
weerlegt de acht „beschuldigingen" — „Ils nous ont
pris..." — op verpletterende wijze.
„Mijnheer Destree, u weet niets of van de Vlaamse
grieven en van de Vlaamse Beweging", schrijft Meert.
Werd en wordt er geroofd ? Door de Walen dan.
De Vlamingen zullen hun rechtsherstel bekomen,
langzaam maar zeker, en zonder bestuurlijke scheiding.
En wat de bestuurlijke scheiding betreft
evenals Wildiers en Pol de Mont, en zoals Leo Meert
(de industrieel en letterkundige, kozijn van Hippoliet
Meert) het zegt
„Wanneer in een land twee volken dezelfde rechten
niet genieten, dringt zich de bestuurlijke scheiding op"
zo zegt Hippoliet Meert
de Vlamingen vrezen die scheiding niet en hoeven ze
niet te vrezen. Meert persoonlijk vindt de scheiding
de beste oplossing maar omwille van de eendracht
sluit hij zich aan bij de andere vlaamsgezinden die
de scheiding niet willen.
Meert wordt door niemand weerlegd, ook niet door
Destree, die niet aan cijfers en feiten gedacht heeft
en niet eens een poging waagt.
Het antwoord van Hippoliet Meert verschijnt in „De
Vlaamsche Hoogeschool" en wordt daarna op duizen-

De Vlaamse Hogeschoolcommissie die sedert 1908-1909 de leiding van de Vlaamse
beweging had opgenomen, riep een maandblad in het leven dat van maart 1911 tot
juli 1914 verscheen. Het blad had tot doel
het belangrijkste oogmerk to ondersteunen
dat de Vlaamse Beweging sedert 1830
zich ooit hadgesteld : het verwerven van
een Vlaamse hogeschool (Max Lambert
in „De Vlaamse Opstanding").
(Cliché Davidsfonds)
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den exemplaren in vier verschillende opeenvolgende
brochures verspreid, ook in het Frans en ook in Nederland.
Om het afdoende, zakelijke antwoord van Meert op
de litteraire, grootsprakerige „Lettre au Rol" van Jules
Destree in de ruimste omvang te verspreiden, wordt
er zelfs een speciaal komitee gevormd.
Zevenenzeventig Vlaamse personaliteiten lenen hun
naam daartoe. Daar zijn enkele interessante liberate
en socialistische vlaamsgezinden onder, zoals Boudewijn Maes, Karel Buls, Louis Franck, Leo Augusteyns,
Max Rooses, professor Vercouillie, August Vermeylen,
Pol de Mont, Alberik Deswarte, Julius Hoste jr., Dr.
Claus, Dr. Pieter Tack, Leo Meert, Lodewijk de Raet
en Lode Baekelmans. Maar ook katolieke vlaamsgezinden zoals Frans van Cauwelaert, Dr. Borginon 4,
Adelfons Henderickx, Pieter Daens, dr. Alfons van de
Perre, professor Gustaaf Verriest, Flor Heuvelmans,
Lodewijk Dosfel, Harry Baels, Edmond van Dieren,
dr. Alfons Laporta, dr. Eugeen van Oye, dr. Reimond
Speleers, dr. Alfons Depla, dr. Quintens, dr. Lindekens, dr. August Borms, notaris Persyn... Vlaamse
eendracht rond een moedige brochure van de liberaal
Hippoliet Meert.
NIET SOCIAALVOELEND...
„De vroegere flaminganten waren niet sociaalvoelend".
Oh neen...
Jan-Frans Willems voerde zeker geen strijd voor de
achturendag ; Lodewijk Dosfel ijverde niet voor de
vijfdagenweek en Staf de Clercq dacht niet aan de
ziekte- en invaliditeitsverzekering... Maar Hippoliet
Meert polemiseert in 1910, in „Vooruit", met de socialist Hardyns „over het 11e Julifeest en de Vlaamse
Beweging".
Meert wil bewijzen dat „de werkman" ook nog wat
anders nodig heeft dan alleen maar „biefstukken"
(biefstukken heeft hij nodig !). En Meert schrijft
„Men spreke niet van taalgeliefhebber en klodderspanen. Daar bestaat een Vlaamse kwestie, een
Vlaamse sociale kwestie, omvattende de bestaansvoorwaarden van gans ons yolk ; een Vlaamse kwestie
van benadeling van de Vlaming in zijn stoffelijke belangen, die jaarlijks millioenen en nog betekent ; een
Vlaamse kwestie van gekrenkte eigenwaarde van de
Vlaamse werkman, die te gehoorzamen heeft aan
Waalse chefs, die hem niet verstaan...", en zo gaat
Meert verder, nadat hij bladzijden en bladzijden lang
met namen en cijfers, duidelijk gemaakt heeft wat
(4) Oom van Hendrik Borginon.
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hij bedoelt. Neen, herhaalt hij, de Vlaamse Beweging
is geen „papenwerk" Hoch een „klodderspaan", zoals
sommige socialisten spotten. Meert wijst trouwens
op de socialisten Van Beveren, Cesar de Paepe en
Emiel Moyson, en hij verwacht veel, schrijft hij, van
Kamiel Huysmans.
Als Meert, de taalgeleerde, zó schrijft, is hij in de lijn
van de jongere Lodewijk de Raet, die de vlaamsgezinden ekonomisch leerde denken. Sociaal medegevoel bestond er ook vOOr De Raet. Meer dan een
vlaamsgezinde — een Dosfel, een Jef Goossenaerts,
om maar die twee te noemen — hadden reeds
vroeger, bij professor Julius Mac Leod, geleerd het
sociale in de Vlaamse Strijd te zien en er iets voor
te doen.
Doen... en niet ten bate van zichzelf maar van anderen.
Woorden zijn goedkoop.
DOEN...
Ook voor de arme, verwaarloosde Vlaamse arbeiders
in het Walenland. Het woord pendelarbeiders kent of
althans gebruikt Meert niet, maar zijn bekommernis
om hun lot is echt, hoewel niet „syndikalistisch".
Het Algemeen Nederlands Verbond heeft vroeger
reeds aan de Vlamingen in het Walenland gedacht.
In 1903 zocht men praktische middelen om bij hen
enig „Vlaams" kultureel leven in stand te houden. Er
zou een commissie opgericht worden, een vragenlijst rondgestuurd, gegevens verzameld, en er werd
inderdaad door Omer Wattez een verslag opgemaakt.
Voor dat alles is natuurlijk weer veel geld vereist,
omdat de Vlamingen, de Vlaamse arbeiders in het
Walenland in de eerste plaats, niet gebaat zijn bij een
voordracht of een koncertje hier of daar. Hun stoffelijke toestand moet verbeterd worden.
Zo redeneert Hippoliet Meert, een taalgeleerde, vOOr
1914. Wat wordt dat in de praktijk ?
Brieven schrijven daarover... dat leidt niet tot daden,
weet en ondervindt Meert. Men moet zOlf zien en
erbij zijn. Daarom reist hij herhaaldelijk naar Luik,
bezoekt er mensen, bekomt beloften, maar daar blijft
het bij.
Dan vindt hij een medewerker : de vlaamsgezinde
treinwachter en letterkundige Gustaaf Vermeersch.
Meert gaat nu meermaals naar Charleroi, waar dan
een afdeling van het A.N.V. opgericht wordt. Het
A.N.V. vat ook voet te La Louviere, Namen, Doornik
en Nijvel. Meert interesseert zich tegelijk voor de
Noordnederlanders in die steden. Er worden veel
plannen gemaakt, en statuten opgesteld, en er wordt
toch wat anders bereikt : een „ziekenkas" en een
muziekkorps te Charleroi, elders een biblioteek, maar

het is in de grond toch te weinig, en men kan niet
meer, omdat er geen geld beschikbaar is. Geen geld
voor een in wezen sociaal-kulturele aktie die toch
ten doel heeft (zoals de liberate flamingant prof. Paul
Fredericq zal schrijven) die Vlaamse arbeidsslaven in
het Walenland op te werken „tot Belgische burgers,
voor wie de Waal eerbied krijgt, terwijl nu crachat
de flamin en sale flamin hem op de lippen bestorven
ligt".
In 1905, bij het tienjarig bestaan van het A.N.V.,
wordt Hippoliet Meert te Aalst gehuldigd. Hij krijgt
een kostbaar huldealbum, met gedichten en proza
en tekeningen van vrienden. Dat treft hem diep, maar
als hij dankt, vraagt hij ook : een fonds ten bate van
zijn „Werk der Vlamingen in het Walenland".
DE EERSTE WERELDOORLOG
1914.
Na de bezetting van Gent door de Duitsers doet
Meert aanvankelijk niet mee aan de beweging die
na enige tijd het Aktivisme zal genoemd worden.
De werking van het A.N.V. gaat voort, onder de bezetting, en Meert richt een reeks lessen in over de
geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.
Ze worden goed bijgewoond en hij beschouwt dat
als een uiting van „verkleefdheid aan de Vlaamse
zaak en als uiting van onze nationaliteit".
In de ogen van de Duitsers heeft het A.N.V. geen
politiek karakter, en het staat inderdaad boven de
meest verschillende partij-politieke tegenstellingen.
Ook door andere verenigingen worden er trouwens
niet-politieke voordrachten ingericht.
Zolang verkeer over de grens met het onzijdige
Nederland enigszins mogelijk is, wordt Meert nog
door het hoofdbestuur van het A.N.V. (te Dordrecht)
geraadpleegd.
Later, als hij in de Vlaamse politiek een eigen standpunt gaat innemen, keert het A.N.V. (tak Nederland)
zich van hem af, uit voorzichtigheid. Hij wordt niet
meer geraadpleegd en er zijn zelfs geen kontakten
meer.
SCHEIDING DER WEGEN
Te Gent, zoals ook te Brussel en te Antwerpen, kan
men reeds vanaf het begin van de bezetting drie
soorten vlaamsgezinden onderscheiden.
Er zijn de onvoorwaardelijk loyalen tegenover en getrouwen aan de Belgische staatsidee, die later de
naam „passieven" krijgen.
Een tweede snort zou men voorwaardelijk getrouwen

kunnen noemen ; zolang Belgie geen hinderpaal blijkt
voor de volledige ontplooiing van Vlaanderen, zijn zij
trouw aan Belgie.
Dr. Reimond Speleers, de befaamde oogarts, is zulk
een flamingant. Ook dr. Leonard Willems, afstammeling van Jan-Frans ; Boudewijn Maes eveneens, en
Hippoliet Meert.
Sommige van die flaminganten zullen later toch aktivist worden : Speleers en Meert onder andere.
Tenslotte zijn er de „ruitenbrekers" : de mannen van
„De Vlaamsche Post", de Friese dominee Domela
Nieuwenhuys Nyegaard, Leo Picard, Marcel Minnaert.
Meert is voorzichtig en spoort aan tot voorzichtigheid,
in het belang van de Vlaamse zaak.
Voorzichtigheid behoort trouwens tot zijn aard. In
1912 kwam de Leidse filosoof professor Rolland —
„de donderaar", volgens dominee Domela — voordrachten houden in de Aula van de universiteit. Omwille van zijn „uitdagende" teorieen in verband met
het religieuze probleem werd hem vrij spoedig de
Aula geweigerd. Volgens sommigen ook om hetgeen
hij niet zei maar te verstaan gaf en dat door iedereen
begrepen werd... Het A.N.V. zorgde toen voor een
zaal. Meert vond de voordrachten wet mooi, maar
toch wat gevaarlijk. Vrijzinnig als hij was, Wilde hij
steeds alles vermijden wat op propaganda voor zijn
„filozofische" overtuiging kon lijken en de eendracht
in het Vlaamse kamp schaden.
Als dan dominee Domela met zijn jonge veulens in
1915 „De Vlaamsche Post" gaat uitgeven — strijdendVlaams dagblad, onder Duitse censuur (kan niet
anders) — verschijnt er in „Vooruit" een protest tegen
dat plan.
Ondertekenaars zijn de professoren Camiel de
Bruyne en Paul Fredericq, dr. Leonard Willems, dr.
R. Speleers, en ook Hippoliet Meert, sekretaris van
het A.N.V.
UNIVERSITEIT GENT 1916-1918
Maar ook Meert wordt radikaler. Hij behoort tot het
groepje Gentse intellektuelen die vanaf mei 1915 besprekingen voeren met een Duitse commissie, over
het heropenen van de Gentse universiteit, en dit niet
meer in het Frans maar wet in 't Nederlands.
Voor latere generaties is het wellicht onbegrijpelijk
hoe er zulke hartstochten konden ontketend worden
rond de vraag of de bezetter (in Belgie !) het recht
had, een rijksuniversiteit te heropenen, en vooral of
hij het Frans als onderrichts- en administratietaal
mocht vervangen door het Nederlands ; de taal van
een financiele „Oberschicht" door de volkstaal.
Als er in 1916 'n Hogeschoolbond wordt opgericht, om
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de aktie ten gunste van de „Vlaamse universiteit" te
steunen, is Meert een der twee sekretarissen.
De „Vlaamse universiteit" was een recht, vOOr de
oorlog ; geen gunst.
Zij blijft een recht, ook nu, ondanks de Duitse bezetting.
Wij aanvaarden van de Duitse bezettende overheid,
die thans in feite hier de macht en het gezag draagt,
geen gunst, maar een recht.
Zo redeneren Meert en zijn vrienden.
In 1917 wordt Hippoliet Meert professor aan de Gentse
universiteit, de „Von Bissing-universiteit" zoals de
franskiljons, de niet-flamingantische maar Belgische
massa en zelfs enige vlaamsgezinden ze smalend
noemen, naar de naam van de Duitse gouverneurgeneraal.
Meert heeft zich echter reeds vroeger „gekompromitteerd". Toen in 1916 het „ministerie van kunsten en
wetenschappen" gesplitst werd in een Vlaamse en
een Waalse afdeling (kulturele autonomie ? !) had hij
de benoeming tot direkteur-generaal voor het middelbaar onderwijs aanvaard.
VOLKSOPBEUR1NG
Daardoor kon Meert niet meer zoveel doen voor
Volksopbeuring, een sociaal werk waarmee niet hij
maar wel dr. Gustaaf Doussy te Kortrijk begonnen
was.
Volksopbeuring wil de krijgsgevangenen in de Duitse
kampen stoffelijk en intellektueel helpen, met pakjes,
brieven, boeken. Volksopbeuring geeft ook hulp en
bijstand aan de armen en noodlijdenden — en of er
veel zijn, in deze oorlogsjaren ! — en aan de kinderen. Het wil trachten het lot der vele werkloze arbeiders te lenigen en in 't algemeen álles steunen dat
„tot opbeuring der volksklasse" kan dienen.
Als Doussy en dr. Reimond Speleers in oktober 1915
te Gent met Volksopbeuring beginnen, vragen zij de
medewerking van Meert ; hij immers is een organisator.
DE RAAD VAN VLAANDEREN
Meert is erbij als de Raad van Vlaanderen gesticht
wordt, te Brussel, in februari 1917. Hij is lid van de
eerste en ook van de tweede „Raad" en in de tweede
is hij een der zeven zogenaamde „wilden" of onafhanIcelijken. Niet zo „ultra" als de „Jong-Vlamingen",
die een zelfstandige Staat Vlaanderen willen, maar
toch bij de radikalen, die met 54 de meerderheid
vormen. Hij gaat dus verder dan de 39 „unionisten"
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(federalisten) die ijveren voor federalisme binnen
Belgie, onder de kroon van Saksen-Coburg-Gotha.
In juli 1918 neemt hij schriftelijk ontslag uit de Raad
van Vlaanderen, omwille van een redevoering die
rijkskanselier von Hertling in de Rijksdag houdt over
het toekomstig lot van Belgie.
Hoe stellen de Duitsers zich dat voor ?
Heel anders dan de aktivisten
Belgie wordt hersteld ; Duitsland wil met Belgie in
vriendschap leven.
Over Vlaanderen... geen enkel woord in de redevoering van de rijkskanselier.
Of dat ontnuchterend werkt op de aktivisten, vooral
op de voorstanders van de onafhankelijke Staat
Vlaanderen... Geen hulp of steun van „de grote Germaanse broeder" te verwachten
Zelfs Hippoliet Meert gebruikt nu het woord „verraad", aan het adres van de Duitsers die, volgens
hem, de aktivisten gebruikt hebben als speelgoed.
„GEEN LAFHEID ?"
Hoe een uiteraard voorzichtig man zoals Hippoliet
Meert dan toch in het avontuur van het Aktivisme
terecht gekomen was ?
Loyaal Belgische vlaamsgezinden zoals Frans van
Cauwelaert, Julius Hoste, Leo van Puyvelde en
anderen hadden in het onzijdige Nederland een manifest gepubliceerd waarin zij onder andere zelden dat
Vlaanderen zijn recht moest bekomen maar dat eerst
Belgie vrij en geheel onafhankelijk moet zijn ; naar
de wens van koning Albert zouden zij de Vlaamse
strijd staken tot na het einde van de oorlog. Zij verwierpen tevens de idee „Zelfbestuur", ook voor na
de oorlog.
Meert stemde met dat manifest niet in en schreef
een brief die verscheen in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant.
Het is lafheid, aldus Meert, te zwijgen wanneer de
franskiljons onder en ondanks de bezetting voortgaan
met de flaminganten aan te vallen, terwijl het beambten- en ambtenarendom voortgaat de Vlamingen
te sarren en te tergen met opgedrongen Frans, onder
de bezetting ; wanneer de kanker der verfransing
voortwoekert ; wanneer in de Vlaamse scholen, onder
de bezetting, steeds hetzelfde idiote onderwijsstelsel
in voege blijft ; terwijl Maurice Maeterlinck, Jules
Destree, Andre de Mares, Gerard Harry en anderen
in Frankrijk tegen de flaminganten schrijven ; terwijl
een Raymond Colleye ongestraft mag schrijven „La
Belgique sera latine ou ne sera pas" ; terwijl onze
taal in de vluchtelingenkampen in Frankrijk en Nederland miskend wordt... en hij somde nog veel meer

misbruiken op. Maar de vlaamsgezinden, zij all6en,
zouden moeten zwijgen in het belang van Belgie ?
Hoe worden ook nu nog Vlaamse mensen, vluchtelingen, behandeld als ze inlichtingen of hulp vragen
aan de Belgische ambassade in Den Haag ?
Zwijgen ? Neen ! De Vlamingen moeten nil doen
voelen dat zij niet als yolk willen ten onder gaan.
Wij vragen aan de Duitsers geen voordelen maar
aanvaarden het recht dat zij ons geven. De franskiljons genieten voordelen in Vlaanderen, ook nu,
onder de Duitse bezetting.
Veronderstel eens, aldus Hippoliet Meert, dat de
Duitse overheid de hand ging houden aan de toepassing van de Belgische taalwetten ! Moeten wij dan
protesteren ? Moeten wij dan rnisschien meeheulen
met de franskiljons ?
En Belgie ?
Niet om het even welk hersteld Belgie is ons welkom.
Het moet een waarachtig vaderland zijn waarin we
ons kunnen thuisvoelen. Niet als verdrukten, vernederden en gesarden. Het moet een Belgie met een
Vlaams Vlaanderen zijn.
Het moet daarom uit zijn, uit „met de ons bekende
officiele geniepige verfransing".
Niet zwijgen, voortstrijden, „vinnig, ongenadig, tot het
uiterste !" schreef Meert in 1915.
IN DEN VREEMDE
Als in 1918 de Duitse nederlaag zeker is en terwijI
het Duitse leger aftrekt, vlucht Hippoliet Meert. Hij

had naar Nederland willen gaan maar zijn visum was
niet op tijd gereed. Daarom maar naar Duitsland. Een
beroerde reis, onder andere omdat hij al hardhorig
was. En (menselijk drama...) omdat zijn vrouw hem
niet vergezelde...
In Hannover poogde hij de kost te verdienen met een
postzegelhandeltje. Hij verkocht ook vulpennen en
kantoorbenodigdheden. Af en toe reisde hij eens naar
Nederland, in de hoop zijn zaak uit te breiden. Op een
vergadering van het A.N.V., onder voorzitterschap
van kolonel Oudendijk, werd hem toen hulde gebracht,
maar het A.N.V. kon hem niet stoffelijk steunen en
hij keerde maar terug naar Hannover.
In maart 1924 was Meerts toestand wanhopig. Dat
hij te Gent bij verstek tot twintig jaar dwangarbeid
veroordeeld werd, woog hem niet zo zwaar. Erger
was dat hij zijn werkkamer miste, zijn archief, zijn
ziel... en dat het A.N.V., zijn kind, hem naar zijn
mening ten onder liet gaan.
In september 1924 kon hij zich eindelijk te 's-Gravenhage vestigen met zijn vrouw. Het eerste dat hij deed,
toen hij zijn nieuwe woonst betrad, was : een grote
leeuwevlag tegen de muur vastmaken.
In de herfst van datzelfde jaar stelde dr. Martens vast
dat Meert nog hoogstens tot Kerstmis kon !even. Hij
zou sterven aan de gevolgen van de langdurige ondervoeding ; zijn ziekteverschijnselen waren niets anders
dan voorboden van de onafwendbare ineenstorting.
Meert wist het. Zijn laatste dagen in de kliniek te
Middelburg waren zijn allerbeste sedert november
1918.
ARTHUR DE BRUYNE
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HET NEDERLANDSCH TAALGEBIED (1897)
EEN STUDIE VAN HIPPOLIET MEERT

Bij 't schrijven van wetenschappelijke werken is de
vraag : in Welke taal zal ik schrijven, voor den auteur
een quaestie van niet te onderschatten gewicht. Verschillende beweegredenen kunnen de keus van de
taal bepalen. Schrijft de auteur geen ander taal dan
zijn moedertaal, dan bestaat er voor hem geen keus.
Doch, in den tegenwoordigen toestand van de beschaving, met de dagelijks toenemende ontwikkeling
van de wetenschap, is de ware geleerde, die buiten
zijn eigen taal niet nog een of meer vreemde talen
kent, niet meer denkbaar : de studie van vreemde
talen is, voor den beoefenaar van de wetenschap,
thans onontbeerlijk : men moet wetenschappelijke
werken, in die talen geschreven, kunnen raadplegen.
Maar, zelfs wanneer men een vreemde taal voldoende kent, om zonder moeite wetenschappelijke
werken in die taal geschreven, te kunnen verstaan,
kan men zich nog niet schriftelijk van die taal bedienen. Het kost een buitengewone inspanning om
een vreemde taal te leeren hanteeren als zijn moedertaal. Eigenlijk slaagt men daar nooit in en zal men zijn
gedachte nooit met even groote helderheid in een
vreemde als in zijn eigen taal vermogen uit te drukken.
Het is dus niet zonder dringende noodzakelijkheid,
dat men bij 't schrijven van een werk zijn toevlucht
neemt tot een vreemde taal. Die keus wordt dan bepaald door de omstandigheid, dat er in de taal, die
men zelf spreekt, omdat haar gebied zoo beperkt is,
geen beoefenaars genoeg zijn van een bepaalde
wetenschap om de uitgave van een boek mogelijk te
maken. Dat is een besluit uit noodwendigheid. De
beweegreden kan minder edel zijn: te schrijven in een
vreemde taal, die door millioenen menschen gesproken wordt, kan voordeel opleveren. Dat is een
besluit uit belang. Deze beweegreden is de laatste,
waaraan een echt wetenschappelijk man zou moeten
gehoorzamen.
Wanneer men behoort tot een kleine natie, komt men
er al gemakkelijk toe om in een vreemde taal te
schrijven omdat men de waarde van de eigen taal
onderschat. Haar gebied is zoo eng, dat men gaat
twijfelen aan de mogelijkheid van een wetenschappelijke literatuur in de eigen taal. Vele Nederlanders i
denken zoo; verloochenen daarom hun eigen taal.
Vlamingen doen het, omdat ze door eeuwenlange
verfransching, de eigen taal zoo verleerd hebben, dat
ze er zich niet met gemak weten van te bedienen ;
dat bij hen het zelfstandigheidsgevoel zoo verzwakt
is, dat ze die taal minachten ; dat ze, door het eeuwig
staren op hun eenig ideaal, de Fransche beschaving,
zoo volkomen gebiologiseerd zijn, dat ze, in vollen
(1) We vatten dat woord op in den ruimen zin van alien die tot den
Nederlandschen stam behooren : Noordnederlanders, Vlamingen, Nederlandsche
Afrikaners.

ernst, meenen dat hun taal voor wetenschappelijke

doeleinden niet te gebruiken is. Dat verlies van het
zelfstandigheidsgevoel maakt ze dan ook erg eenzijdig : zoozeer gaan ze in de Fransche beschaving
op, dat ze alleen Fransche wetenschap kennen. In
Zuid-Afrika is het wetenschappelijk leven nog niet
zoo ontwikkeld als in de oude wereld. Toch zijn een
niet gering getal van onze stamgenooten daar verengelscht en kunnen we daar dezelfde toestanden
waarnemen als in Vlaanderen.
In Noord-Nederland heerscht een druk en veelzijdig
geestesleven, waarvan de nationale taal de tolk is,
zonder dat ze een vreemde als mededingster te
duchten heeft. De letterkunde bloeit er en doet in haar
uitingen ternauwernood voor eenige moderne letterkunde onder. Op wetenschappelijk gebied neemt men
evenwel een verschijnsel waar, dat minder vleiend is
voor onzen stamtrots. Wel bestaat er in 't Nederlandsch een zeer degelijke en veelzijdige wetenschappelijke literatuur ; maar het getal van de beoefenaars van de wetenschap, die in een vreemde taal
schrijven, is niet gering. Wat is daar de oorzaak van ?
Is de oorzaak een ziekelijke neiging bij het Nederlandsche yolk voor het exotische, die zich schijnt te
openbaren in het volkomen nutteloos gebruik van een
vreemde taal, liefst Fransch, in opschriften van hotels,
restauraties, in advertenties als : Hautes nouveautes
in alle genres voor Heeren. Geurige parfumerien.
Specialiteit in articles de Paris, Vienne et Londres 2;
neiging die in zorgwekkende mate algemeen wordt en
haast zal gelden als een karaktertrek van het yolk ?
Die gekke verslingerdheid is kwalijk te rijmen met
wetenschappelijken ernst en we moeten aannemen,
dat hier alleen kleinmoedigheid in 't spel is, onderschatting van de belangrijkheid van eigen taal. Die
onderschatting is alleszins misplaatst en doet het
eigen yolk, den eigen stam, grooten ondienst. Onontbeerlijk is het geenszins, dat de Nederlandsche
beoefenaars van de wetenschap zich van een vreemde taal bedienen om hun werk gewaardeerd te zien
ook in 't buitenland. Het doorluchtig voorbeeld van
Kuenen is daar om dit te staven, wat de geschiedenis van de godsdiensten betreft. Hij, die deze wetenschap beoefent, wordt genoodzaakt Nederlandsch
te studeeren om kennis te nemen van de werken van
de school van Leiden. Hadden alle groote mannen,
die de Nederlandsche wetenschap tot sieraad strekken, uitsluitend in 't Nederlandsch geschreven, de
wetenschappelijke wereld zou thans genoodzaakt zijn
notitie van het Nederlandsch te nemen. Dat de kennis
van onze taal zich verbreide is voor onzen stam van
het hoogste belang.
(2) Letterlijk afgeschreven.
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Onze taal is geen taal, die uitsterft ; geen, die achteruitgaat. Er is een tijd geweest, dat het Fransch de
wereldtaal mocht heeten ; het was, overal in Europa,
de taal van de diplomatie. Het gebruik er van was
verre verbreid. Het Fransch is in dit opzicht erg
achteruitgegaan. Het aantal individuen, die het
spreken, neemt niet toe ; het cijfer van de bevolking
van Frankrijk blijft stilstaan, terwijI het bevolkingscijfer van Duitschland, dus het getal Duitsch-sprekenden, sedert 1870 met millioenen is vermeerderd ;
dit aantal neemt jaarlijks in aanzienlijke mate toe. Bij
ons geen achteruitgang, geen stilstand. Nederland's
bevolking was in 1823 van 2.613.500 inwoners tegen
5.000.000 nu. Het aantal Vlaamsch-sprekenden in
Belgie was in 1866 2.700.000.
Het aantal Nederlandsch-sprekenden neemt gestadig
toe over een uitgebreid gebied. Onze taal heeft een
toekomst. Die toekomst hangt of van 't zelfstandigheidsgevoel, door den Nederlandschen stam aan den
dag gelegd. In dit opzicht is het van overwegend
belang, dat de Nederlandsche geleerde in 't Nederlandsch schrijft. Een wetenschap, wordt, althans in
Holland, zoo goed als uitsluitend in onze taal beoefend : de Rechtswetenschap, dit omdat 's lands
wetten in 't Nederlandsch gesteld zijn. In Belgie
schreef men tot voor korten tijd over 't Recht alleen
in 't Fransch en zooverre ging bij onze Rechtsgeleerden en bij onze politieke mannen de onkunde, dat
ze beweerden, dat het Nederlandsch niet geschikt
was tot de wetenschappelijke beoefening van het
Recht. Dat werd, met den meesten ernst, verkondigd
in Tijdschriften ; in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ; in den Senaat ! Vlamingen, die Belgische
wetten moesten helpen maken, wisten niet, dat er in
hun eigen taal een rechtsletterkunde bestaat, die wel
in omvang, maar geenszins in degelijkheid, voor een
ander onderdoet ! Zij wisten niet, dat het Nederlandsche Wetboek van Strafrecht in 't opzicht van de
terminologie een model is en dat het, wat zijn innerlijke waarde betreft, de bewondering van bevoegde
criminalisten afdwingt. Dadelijk na zijn verschijnen
koos een Fransch procureur-generaal het tot onderwerp van zijn jaarlijksche mercuriale. Het werd door
den Hoogleeraar Emilio Busa (Turijn) in 't Italiaansch
vertaald. Onze rechtsgeleerden wisten niet, dat Mr.
G. Diephuis, Mr. C.W. Opzoomer, standaardwerken
hadden geschreven over het Burgerlijk Recht ; dat
zeer gewaardeerde werken bestonden over 't Burgerlijk Recht door Prof. Land, Prof. Asser ; over het
Handelsrecht door Mr. J.G. Kist, Prof. J. de Wal, Mr.
P.M.C. Asser ; over de Burgerlijke Rechtsvordering
door Mr. A. de Pinto en Prof. Van Boneval-Faure ;
over Strafrecht door Mr. G.A. Van Hamel ; over Internationaal Privaatrecht door Mr. P.M.C. Asser. Van dit
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alles wisten ze geen iota. Sedert het begin van 1897
verschijnt te Brussel het Rechtskundig Tijdschrift,
dat den stoot gaf tot de beoefening van 't Recht in
het Nederlandsch door Vlamingen en tengevolge van
het erkennen van 't Nederlandsch als tweede officiele
taal in Belgie, zullen onze juristen wel genoodzaakt
zijn kennis te nemen van de bestaande Nederlandsche Rechtsliteratuur. Onze taal heeft hiermee dus
weer een flinken stap vooruit gedaan in Belgie. In
Zuid-Afrika worden de wetten van de onafhankelijke
Republieken in 't Nederlandsch opgesteld. Onze taal
zal hier de taal van de Rechtswetenschap worden.
Dit werk van den Heer Josson, het eerste omvangrijk
werk over het Zuidafrikaansche Recht, zal ongetwijfeld door andere gevolgd worden.
Maar dat is niet genoeg. Algemeen moet het gebruik
van de eigen taal op wetenschappelijk gebied worden.
Dat zal het. Er zijn bemoedigende teekenen. We willen
er niet over uitweiden ; alleen een feit aanstippen.
Hollandsche plantkundigen schrijven zeer veel in een
vreemde taal : Fransch of Duitsch. Te Gent werd
door den Hoogleeraar Julius Mac Leod het Kruidkundig Genootschap Dodonaea opgericht 3 ter wetenschappelijke beoefening van de plantkunde in eigen
taal. Het telde bij zijn stichting 9 leden en heeft er
nu 245 ; telt vier Afdeelingen : Antwerpen, Gent, Lier,
Turnhout ; heeft sedert 1889 negen geillustreerde
jaarboeken uitgegeven met meer dan 75 botanische
verhandelingen, Welker inhoud in buitenlandsche tijdschriften (Duitschland, Engeland, Amerika, Frankrijk)
werd besproken. In de Afdeelingen worden wetenschappelijke voordrachten gehouden over Kruidkunde.
Te Gent worden 4 openbare leergangen gegeven.
Sedert 1895 geeft het Genootschap, in samenwerking
met het phytopathologisch laboratorium Willie Commelin Scholten, te Amsterdam, het Tijdschrift over
Plantenziekten uit (Red. Prof. Ritzema Bos en G.
Staes). Kort, het heeft zich gedurende zijn tienjarig
bestaan zeer verdienstelijk weten te maken jegens de
Nederlandsche wetenschap.
Een ander feit van beteekenis is aan te stippen : het
houden van het eerste Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, op Zondag 26 September 1897 te
Gent, alweer voorbereid door denzelfden Hoogleeraar
en dat een blijde verrassing heeft gebaard. Het inrichten van een dergelijk Congres was zeer gewaagd
in een land, waar de wetenschappelijke taal tot nog
toe het Fransch is geweest omdat het hooger onderwijs in deze wetenschappen uitsluitend in 't Fransch
wordt verstrekt. Zou men in zulk land menschen genoeg aantreffen, die in staat zouden zijn om in 't
Nederlandsch, waarin ze niet hun opleiding hadden
(3) Dec. 1887

genoten, te kunnen en te willen spreken over wetenschappelijke onderwerpen, ten einde met die krachten
een Congres van eenige beteekenis te houden ? De
verwachtingen werden meer dan overtroffen : twintig
sprekers lazen belangrijke wetenschappelijke verhandelingen 4 ; een honderdtal belangstellenden hadden zich als leden aangemeld ; naast de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen zijn dus de
Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen gekomen
die, wij hopen 't, weldra Nederlandsche zullen worden,
zooals we ook vast verhopen, dat dit eerste Vlaamsch
wetenschappelijk Congres den stoot zal geven tot
drukker beoefening van de wetenschap in eigen taal.
Dat dergelijke gebeurtenissen zich in Viaanderen
voordoen, Iigt nogal in den aard der zaak. De aan
hun taal gehechte Vlamingen zien voor oogen Welke
noodlottige gevolgen voor de geheele volksontwikkeling voortspruiten uit de verbastering van een gedeelte van de Vlaamsche samenleving. Dat gedeelte,
dat zijn taal afgezworen heeft, kan zich wel in een
vreemde taal ontwikkelen, maar voor het geheele
yolk kan die vreemde taal onmogelijk het voertuig
van de beschaving zijn, zoodat uit dien misstand
achterlijkheid voortspruit voor het grootste gedeelte
van het yolk. Zij streven er dus naar om het yolksleven in al zijn uitingen to vervlaamschen. Kleinmoedigheid, die anderen zou aanzetten om zich voor
wetenschappelijke doeleinden van een vreemde taal
to bedienen heeft geen vat op hen. Hun streven kan
niet nalaten aanstekelijk to werken. Trouwens er is
volstrekt geen reden om kleinmoedig to zijn. We
hebben het reeds gezegd : onze taal is geen van de
talon, die achteruit gaan ; het aantal Nederlandschsprekenden neemt gestadig toe ; ons taalgebied is
niet zoo eng ; het is integendeel zeer ruim en op dat
uitgebreide taalgebied heeft het Nederlandsch een
zeer schoone toekomst, als wij, Nederlanders, aan
onze taal die toekomst weten voor to bereiden. Dat
verlangen we hier in 't licht to stellen.
Onze taal, het Nederlandsch, behoort tot de IndoEuropeesche talenfamilie, namelijk de talon gesproken
door de Indiers, Iraniers, Armeniers, Grieken, Italiers,
Kelten, Slaven, Littauers en Germanen, die evenals
de volkeren, die ze spraken, een gemeenschappelijken oorsprong hebben, dat wil zeggen, van een en
dezelfde oorspronkelijke grondtaal afstammen. Onder
de lndo-Europeesche talon maken de Germaansche
talon een zelfstandige groep uit, die zich gesplitst
heeft in Oostgermaansch, waartoe behoorden : het
Gotisch, dat zonder afstammelingen uitgestorven is
en het Oudnoorsch, dat voortleeft in het Deensch,
(4) Die in de Handelingen van 't Congres zullen verschijnen.

Zweedsch, Norweegsch en 1Jslandsch ; en het Westgermaansch, tot Welk taalgebied behoorden de Longobarden, Beieren, Alemannen, Bourgondiers, Franken,
Hessen, Thuringers, Angelen, Sassen, Jutten en
Friezen. Van deze staken Angelen, Jutten en Sassen
over naar Brittanje, — dat naar de eersten Engeland
genoemd werd, brachten daar hun Germaansche taal
mee, die de Keltische verdrong en waaruit zich, onder
den invloed van de geromaniseerde Noormannen na
de verovering in 1066 het hedendaagsch Engelsch
gevormd heeft, dat wel een groot aantal romaansche
woorden heeft opgenomen, maar waarvan de grondslag zuiver Germaansch is gebleven.
Op het vasteland splitste zich het Westgermaansch
in Opperduitsch (tongvallen van de zuidelijke stammen) en Nederduitsch (tongvallen van de noordelijke
volken). Tot de Nederduitsche volken behoorden de
stammen, die de Nederlanden bewoonden, en uit Wier
tongvallen de Nederlandsche taal zich gevormd heeft.
Het gebied van het Nederduitsch, waarvan het Nederlandsch taalgebied maar een onderdeel is, strekt zich
uit langsheen de Noord- en de Oost-Zee, van Calais
tot bezuiden Memel, benoorden een lijn die van Calais
bezuiden Brussel, benoorden Aken en Keulen over
Kassel, Dessau, Wittenberg, Frankfort a.d. Oder,
Bromberg, Lotzen, Tilsitt tot aan de monding van den
Niemen loopt.
Onder de Nederduitsche tongvallen is het alleen het
Nederlandsch, dat een letterkundige taal geworden is
met een rijke letterkunde. Tengevolge van historische
omstandigheden geldt thans het zoogenoemde Hoogduitsch als letterkundige taal voor de Nederduitschers
in Duitschland.
Ons eigen taalgebied omvat thans : Fransch-Vlaanderen, Vlaamsch-Belgie, Noord-Nederland.
De Germanen die onzen bodem hebben bevolkt, behoorden tot Brie verschillende stammen : Friezen,
Franken, Saksen, die ieder hun eigen tongval spraken.
Frankisch en Saksisch stonden veel dichter bij elkander dan bij het Friesch, dat helemaal op zich
zelf staat. Die laatste tongval is dan ook die, die 't
minst invloed gehad heeft op de vorming van onze
schrijftaal. Vroeger was 't gebied van het Friesch veel
uitgebreider dan nu. Het reikte langsheen de Noordzee van het Zwin (Noorden van West-Vlaanderen) tot
aan de grenzen van Denemarken. Thans is dat gebied
geslonken tot de provincie Friesland. De Friezen bewoonden vanouds onzen bociem en hebben geen deel
genomen aan de groote Germaansche volksverhuizingen, die Germaansche stammen gebracht hebben
verre buiten 't gebied dat ze oorspronkelijk bezetten.
Zoo woonden de Sassen aanvankelijk tusschen de
Eider, de Elbe en de Trave ten zuiden van Denemarken. Vandaar uit veroverden zij allengs de landen
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ter linkerzijde van de Elbe tot over de Eems, tot aan
de Lippe en de Unstrut. Zij bevolkten een deel van
Nederland, waar hun tongvallen, die gedeeltelijk het
Friesch verdrongen, gesproken worden in een groot
deel van Gelderland, Overijsel, Drente en Groningen.
Het grootste gedeelte van den Nederlandschen
bodem werd ingenomen door de Franken, die we 't
eerst in de 3e eeuw na Christus ontmoeten aan den
Beneden-Rijn en die we vandaar allengskens zien afzakken Haar het Zuiden. In de 4e eeuw na Chr. zijn
ze verdeeld in Salische en Ripuarische Franken (ripa
= never). De laatsten verbreidden zich stroomopwaarts langs de oevers van den Rijn, drongen
langs den linkeroever tot aan de Ardennen en later,
door de gewesten van de Alemanen en de Bourgondiers heen tot over de Lauter, en maakten zich
op den rechteroever meester van de landen tusschen
de Main en de Roer oostwaarts tot aan de Werra,
later langs de Neckar tot aan de Enz. De Salische
Franken bevolkten Vlaamsch-Belgie en FranschVlaanderen en trokken van hier uit ter verovering van
Gallie waar ze het Frankische Rijk stichtten, hun
naam aan het land gaven en aan de taal, die er gesproken wordt en die de hunne niet is.
Het is de tongval van de Franken 5 die de grondslag
is van de Nederlandsche schrijftaal. Immers het is
in Zuid-Nederland dat eerst in onze taal geschreven
wordt ; onder de Nederlandsche gewesten is het
Vlaanderen, dat in de middeleeuwen zich het krachtigst ontwikkelt ; daar ook bloeit de letterkunde het
vroegst en zoo groot was de luister verspreid door
dat gewest, dat het in de tweede helft van de 12e
eeuw in Duitschland voornaam stond Vlaamsche uitdrukkingen te bezigen.
Na de 16e eeuw en na de ongelukken die Vlaanderen
onder de Spaansche overheersching teisteren, is het
vooral in het Noorden, dat de Letteren een schitterenden bloei beleven en sedert dien tijd is het Holland,
welks invloed op de schrijftaal overwegend wordt en
't is ook door de expansie van Holland, dat het Nederlandsch zich buiten de Europeesche grenzen verbreidt. Binnen deze grenzen verkeert het niet overal
in denzelfden toestand van bloei. Fransch-Vlaanderen
is sedert 1678 door veroveringen van Lodewijk XIV
bij Frankrijk ingelijfd en stond sedert dien tijd aan
den steeds grooter wordenden Franschen invloed
bloot, terwijl maatregelen genomen werden om onze
taal ten onder te brengen. In 1803 verbood Napoleon I
de moedertaal te gebruiken in eenig openbaar stuk
of bij eenige openbare gelegenheid ; zelfs stukken
(5) Nederfrankisch om hem te onderscheiden van het Frankisch gesproken
door Opperduitsche volksstammen.
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van heel privaten aard als testamenten, notarieele
acten, enz. moesten in 't Fransch opgesteld zijn. Sedert
1833, onder de regeering van Louis-Philippe is het
Nederlandsch in Fransch-Vlaanderen uit de openbare
school gebannen en wordt dus niet meer onderwezen. Aileen in de kerk hoort de Vlaming nog zijn
taal. lederen Zondag hoort hij nog een Vlaamsch
sermoen en als kind hoort hij nog zijn taal in de catechismusles. Zelfs uit de Kerk heeft men het Vlaamsch
willen bannen : in het Conseil d'arrondissement van
Duinkerke werd in 1896 de wensch uitgedrukt, dat
het voortaan ook in de kerken streng zou verboden
zijn Vlaamsch te gebruiken ; doch dat voorstel werd
door 4 stemmen tegen 3 afgestemd.
De toestand, waarin onze taal in den Noordelijken
uithoek van Frankrijk verkeert, is zeker niet schitterend. Toch bewijst het voortleven van het Nederlandsch, aldaar gesproken onder den vorm van een
tongval, die zeer wet op het West-Vlaamsch gelijkt,
hoe taai een taal is. Meer dan twee honderd jaar is
Fransch-Vlaanderen bij Frankrijk ingelijfd ; gedurende
tweehonderd jaar zijn dwangmiddelen in 't werk gesteld geworden om de taal uit te roeien ; en toch
wordt ze na die tweehonderd jaar in dien Zuidelijken
Westhoek van ons taalgebied nog door een bevolking
van 200.000 zielen gesproken in de arrondissementen
Duinkerke en Hazebroek.
In Belgie had men, na de betreurlijke scheiding van
de Nederlanden in 1830, ook maatregelen genomen
om onze taal uit te roeien en 't Fransch te doen
overheerschen. Een decreet van den 16 November
1830 riep het Fransch uit tot eenige officieele taal,
„omdat het Vlaamsch en het Duitsch, waar die in
Belgie gehoord worden, gesproken worden in tongvallen die van provincie tot provincie, van stad tot
stad verschillen". Het was hierbij natuurlijk alleen om
een voorwendsel te doen, daar de Waalsche dialecten
(tongvallen van het Fransch) niet minder „van provincie tot provincie, van stad tot stad verschillen".
Deze dialecten vinden hun letterkundige uitdrukking
in een beschaafde taal, het Fransch, evenals de
Vlaamsche dialecten hun letterkundige uitdrukking
vinden in het Nederlandsch, aan Holland en Vlaanderen gemeen.
Verder werden alle maatregelen genomen om onze
taal in een staat van minderheid te brengen en, zoo
mogelijk, ze allengs te doen uitsterven. Onze taal werd
gebannen uit de Staten-Kamers, uit de Provincie- en
Gemeenteraden ; uit het leger ; uit de rechtszaal ;
grootendeels uit het onderwijs. Het hooger en het
middelbaar onderwijs werden volkomen verfranscht.
Van het lager onderwijs bleef het Nederlandsch het
voertuig omdat er daarvoor geen ander voertaal moge-

lijk was. Maar het middelbaar onderwijs werd zoo
ingericht, dat de jonge Vlaming, dadelijk nadat hij in
zijn eigen taal had leeren lezen, aanving met de
studie van een vreemde taal, die voor heel zijn
volgend leven de voertaal zou zijn, waardoor hem
kennis zou aangebracht worden. Dat dergelijk onderwijsstelsel uit een paedagogisch oogpunt doorslecht
was, deed er niets toe, mits maar het doel bereikt
werd : de verfransching van de Vlaamsche bevolking,
waartoe ook de verfransching van 't Bestuur in al zijn
vertakkingen moest medehelpen.
Deze taalverdrukking had evenwel een gansch
tegenovergestelden uitslag : ze riep verzet in 't leven.
De Vlaamsche Beweging ontstond ; dat is de strijd
tot herovering van de ontroofde taalrechten, tot het
erlangen van de volkomen taalgelijkheid tusschen
Walen en Vlamingen. Vaderlanders gehecht aan de
moedertaal als Willems, Blommaert, Snellaert, Serrure
deden de liefde voor de veronachtzaamde moedertaal weer ontvlammen ; naast en na hen kwamen een
legertje ander schrijvers, die de sinds lang sluimerende letterkunde weer deden bloeien en onder steeds
talrijker en talrijker scharen van hun yolk het zelfstandigheidsgevoel opwekten. Dat gevoel van eigenwaarde had niet langer vrede met de onderdrukking
van de Nederlandsche taal en haar verbanning uit het
Bestuur. In 1840 vragen een aantal verzoekschriften
uit 214 gemeenten het gebruik van de Nederlandsche
taal voor de Gemeentelijke en de Provinciale zaken.
De Provincieraad van Antwerpen vraagt, dat de beambten, die in aanraking moeten komen met het
publiek, het Nederlandsch zouden kennen en dat
officieele berichten en kennisgevingen in de twee
talen zouden gesteld worden. Sedert dien tijd zijn de
Vlaamschgezinden onafgebroken werkzaam geweest
om aan de Nederlandsche taal haar ontroofde rechten weer te doen toekennen. In 1854 deed de Nederlandsche taal weer haar intrede in de Hoogeschool
van Gent, — waaruit ze sedert 24 jaar aebannen was,
— door de inrichting van een leergang in de Nederlandsche letterkunde.
Den 11 November 1864 neemt het Belgisch Staatsbestuur voor 't onderricht in 't Nederlandsch in de
officieele scholen, voor het Bestuur en alle officieele
kennisgevingen, de spelling aan van 't Woordenboek
der Nederlandsche Taal van De Vries en Te Winkel,
waardoor de taaleenheid tusschen Noord en Zuid
verzekerd wordt.
In 1878 bepaalde een nieuwe taalwet, dat in de provincien Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen, ook
in het arrondissement Leuven van de provincie
Brabant, alle berichten, uitgaande van Staatsambtenaren en bestemd voor het publiek, in 't Nederlandsch
moesten gesteld worden en mochten vergezeld gaan

van een vertaling in het Fransch.
Tot in 1883 was het onderwijs in de middelbare
scholen en de athenaea volkomen verfranscht. Een
taalwet, dit jaar aangenomen, bepaalde dat in de
voorbereidende afdeeling van de middelbare scholen
het Nederlandsch de voertaal van het onderwijs zou
zijn, alsook in de lagere scholen van de athenaea en
dat na 1886 vijf vakken in de athenaea tot in Rhetorika in 't Nederlandsch zouden gegeven worden
namelijk Nederlandsch, Duitsch en Engelsch en twee
andere vakken door den Minister te bepalen.
In 1886 werd te Gent door het Staatsbestuur een
Koninklijke Academie voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde gesticht, die de Nederlandsche taalstudie reeds krachtig bevorderd heeft.
In 1889 schrijft een nieuwe taalwet de Nederlandsche
rechtspleging voor in Vlaamsche rechtbanken.
Proces-verbaal zal in 't Nederlandsch opgemaakt
worden ; de beschuldiging in 't Nederlandsch voorgedragen en 't vonnis in 't Nederlandsch gewezen,
wanneer de beschuldigde het Fransch onmachtig is.
Aileen op uitdrukkelijk verzoek van zijn client mag
de verdediger zich in 't Fransch uitdrukken.
Eindelijk werd in 1897 nog een taalwet aangenomen,
die het kommando in 't Nederlandsch voorschrijft
voor de burgerwacht (schutterij) in de Vlaamsche
provincien en het wetsontwerp De Vriendt-Coremans,
waarbij het Nederlandsch verheven zou worden tot
den rang van tweede officieele taal in Belgie is nog
aanhangig voor de Kamer.
Ziedaar met korte trekken den rechtstoestand geschetst, waarin het Nederlandsch verkeert in Belgie.
Om deze schets te volledigen zouden wij er moeten
bijvoegen, dat het Nederlandsch in de laatste jaren
een aanzienlijke plaats is gaan bekleeden in het
openbaar leven in Vlaanderen.
Voorheen was de taal, die gebezigd werd in de
Statenkamers, in de Vlaamsche Provincie- en Gemeenteraden zoo goed als uitsluitend Fransch. Thans
is daarin een aanzienlijke verandering gekomen. Dat
door vele afgevaardigden uit het Vlaamsche land
Nederlandsch gesproken wordt, kan niet gezegd
worden. Toch wordt het door enkelen gesproken en
dat is een groote stap vooruit. Die het niet spreken,
laten het na, omdat vele Waalsche afgevaardigden het
niet zouden verstaan. Edoch, thans wordt in alle
Waalsche Athenaea en Middelbare scholen Nederlandsch geleerd, zoodat het aantal Walen, die 't
Nederlandsch volkomen onkundig zijn, al kleiner en
kleiner zal worden en dat men in de toekomst kan
voorzien, dat steeds meer en meer Vlaamsche afgevaardigden in de Kamer Nederlandsch zullen spreken.
Wat Provincie- en Gemeenteraden betreft, in alle
wordt thans Nederlandsch gesproken en verschillende
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hebben deze taal tot officieele taal gekozen.
Met deze beweging tot het heroveren van de Vlaamsche taalrechten en het in eer herstellen van het
Nederlandsch in Vlaanderen, ging gepaard een herleving van de Nederlandsche letterkunde in Belgie,
die voor 1815 in onze gewesten bijna uitgestorven
was. De letterkundige beweging was het ontkiemen
van het zaad gestrooid onder de Regeering van
Koning Willem I in den korten tijd van onze vereeniging met Holland. Tal van schrijvers gingen de lang
veronachtzaamde moedertaal beoefenen en lang niet
zonder goed gevolg. Het zal volstaan de namen te
noemen van Jan Frans Willems, Prudens van Duyze,
Frans Rens, Dautzenberg, Blommaert, Snellaert, Serrure, Heremans, de Laet, Conscience, de twee van
Ryswyck's, Jan Van Beers, Mevr. Van Ackere, Mevr.
Courtmans, David, Frans de Cart, Sleeckx, de twee
Sniedersen, Jul. De Geyter, Vuylsteke, Emanuel Hiel,
J. Van Droogenbroeck, Rosalie en Virginie Loveling,
Max Rooses, Coopman, Hilda Ram, Pal de Mont, Van
Langendonck, Stijns, Teirlinck, Brans, enz. enz. Wij
slaan onwillens eenige namen over. Het ligt niet in
ons bestek deze letterkundige herleving te beschrijven. Toch mag gezegd worden, am er het gewicht te
doen van uitkomen, dat het buitenland van deze herlevende letterkunde heeft willen kennis nemen en dat
de beste onzer schrijvers hun werken in vreemde
talen hebben zien overzetten G.
Nog op een ander gebied zag de Vlaamsche Beweging haar streven tot opwekking van 't zelfstandigheidsgevoel van 't Vlaamsche yolk met een goeden
uitslag bekroond. In de middeleeuwen had de Vlaamsche muziekschool krachtig gebloeid. Haar toonkundigen en zangers waren Europa door beroemd. Ook
die roem was vergeten. Het is 't werk geweest van
een muzikalen reus, Peter Benoit, hem weer te heroveren. In 1867 aanvaardde hij het bestuur van de
Muziekschool van Antwerpen, waarin het onderwijs
door hem op echt Vlaamschen grondslag werd ingericht, aansluitende aan de nationale tradities en in
overeenstemming met den volksgeest. Door zijn
meesterlijke werken heeft hij onsterfelijken roem verworven, die verre de grenzen van zijn vaderland
overgeschreden is. Zijn Lucifer, woorden van E. Hiel,
werd door de Philharmonic Society te Londen in Albert
Hall uitgevoerd ; Charlotte Corday en de Pacificatie
van Gent in St James Hall voor 9.000 toehoorders.
Ander werken van hem werden uitgevoerd in Amsterdam, 's Gravenhage, Berlijn, Hamburg, Wiesbaden,
Praag, Weenen, Dresden, Mainz, Leipzig, Bayreuth,
(6) Van Conscience's werken verschenen b.v. twee van elkander onafhankeIijke reeksen overzettingen in het Fransch ; twee evenzeer verschillende in
het Engelsch ; twee in het Italiaansch ; in het Duitsch werden zijn werken
vertaald door Freiherr Melchior von Diepenbrock, Prins-Bisschop van Breslau ;
aFzonderlijke werken werden vertaald in 't Deensch, Poolsch, Czechisch.
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Parijs, Nantes, Angers, New-York, Cincinnatti. Machtig
is zijn voorbeeld en zijn invloed geweest. Het heilrijkste gevolg van zijn streven zal wel geweest zijn
het ontstaan van het Vlaamsch lyrisch drama en van
de Vlaamsche opera. Sedert enkele jaren werden te
Antwerpen lyrische drama's opgevoerd. Eerst in 1896
werd een echte Vlaamsche opera vertoond met overweldigenden bijval : Herbergprinses van Nestor de
Tiere, muziek van Jan Blockx. Dit gewrocht werd in
den winter van 1896-97 vijf en twintig maal opgevoerd
in den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen,
werd reeds opgevoerd te Amsterdam en zal dezen
winter opgevoerd warden in de Opera te Parijs, waar
het ook, in 't Fransch vertaald, uitgegeven wordt.
Ziedaar een zeer beknopte schets van de heroveringen gedaan door de Vlaamsche Beweging. Zeker
is het er nog verre van af, dat het Nederlandsch in
Vlaamsch Belgie in volkomen normalen toestand zou
verkeeren, dat is, dat het zijn eigen plaats niet meer
zou moeten bevechten op een vreemde indringster
en zou gebezigd worden bij alle, zoo veelzijdige
uitingen van een modern volksleven. Maar wanneer
men een blik slaat op de afgelegde baan, mag men
gerust de toekomst te gemoet zien. Vrees was er
onder de Fransche overheersching en na 1830, dat
het Nederlandsch in Belgie kon ten ondergaan. Niet
alleen is die vrees nu sedert lang zonder grond ; maar
stap voor stap gaan we de volledige zegepraal van
de Vlaamsche Beweging te gemoet. Het is niet genoeg, dat de taalrechten van het Vlaamsche Volk
door taalwetten gewaarborgd zijn. Een gedeelte van
dat yolk, de hoogere standen, hebben de volkstaal
losgelaten en hebben zich in het maatschappelijk
verkeer leeren bedienen van een vreemde taal. Dat
is voorzeker een misstand, omdat er alzoo een kloof
ontstaat tusschen de ontwikkelde standen en de
lagere schichten van de maatschappij, die aldus den
beschavenden invloed van de eerste niet kunnen
ondergaan. Het spreekt vanzelf, dat daar achterlijkheid moet uit voortspruiten voor het yolk in zijn globale massa. Deze kloof moet gedempt ; de hoogere
standen moeten teruggebracht warden tot de waardeering van de volkstaal. Waardeering en kennis van
de volkstaal komen geleidelijk, wanneer de veroverde
wetten kennis van de volkstaal onontbeerlijk maken
voor alien, die lets willen zijn in de Vlaamsche semen!ey ing. Een degelijker onderwijs brengt die kennis
aan. Maar de kroon moet op dat werk van vervlaamsching van ons maatschappelijk leven geplaatst
warden, door de stichting van de Vlaamsche Hoogeschool. Het hooger onderwijs wordt te Gent thans
verstrekt in het Fransch behalve voor enkele vakken.
De studien van de jongelieden uit onze ontwikkelde
standen krijgen dus hun beslag in het Fransch. Al

zouden velen, die aan hun taal gehecht zijn, zich in
het maatschappelijk verkeer willen bedienen van hun
moedertaal onder een beschaafden vorm, ze zouden,
door gebrek aan oefening daarin, het niet kunnen
omdat hun kennis hun aangebracht werd in een
vreemde taal, omdat hun denken een Fransche plooi
gekregen heeft. Anders wordt dat, wanneer hun studien in 't Nederlandsch hun beslag krijgen. Dan
krijgen ze aan de Hoogeschool de gewoonte om beschaafd hun moedertaal te spreken in plaats van
Fransch. Dan gaan jaar aan jaar dokters, advocaten,
aanstaande notarissen, leeraars enz. de samenleving
in, die 't gebruik van een beschaafde taal verbreiden
en de verfransching afbreuk doen. Wanneer de Vlaamsche Beweging dien uitslag bereikt, duurt het niet
lang voor het Nederlandsch ook in Belgie in volkomen
normalen toestand leeft7.
Over dien toestand van onze taal in Noord-Nederland
kunnen we zeer kort zijn ; deze is volkomen normaal ;
het is de toestand, waarin de taal verkeert van ieder
beschaafd yolk, dat de vrije beschikking over zijn
eigen lotgevallen heeft ; haar plaats in 't eigen land
wordt niet bedreigd door een vreemde ; ze is de taal
van het bestuur, het onderwijs, de nijverheid, den
handel, de wetenschap, de kunst. Ze wordt gesproken
onder een beschaafden vorm in het maatschappelijk
verkeer.
In ons aldus geschetste Europeesch taalgebied, wordt
Nederlandsch gesproken door 5.000.000 menschen in
Noord-Nederland ; door 3.400.000 s in Vlaamsch
Belgie ; door nagenoeg 200.000 in Fransch Vlaanderen. Laten we die laatsten terzijde, dan hebben we
in Europa een doorloopend taalgebied van meer dan
8.000.000 menschen. Zooals we 't vroeger zeiden is
er voor ons noch achteruitgang noch stilstand, wat
treft het aantal individuen die onze taal spreken.
Nederland's bevolking was in 1823 2.613.500 inwoners
tegen 5.000.000 nu. Het aantal Vlaamsch-sprekenden
in Belgie was in 1866 2.700.000. Dus een aanzienlijke
vermeerdering in 1890. Deze vermeerdering is van 't
hoogste belang in den strijd, dien een yolk te leveren
heeft tot in stand houden van een eigen beschaving ;
want vele uitingen van de beschaving worden slechts
dan mogelijk, wanneer een zeer groot getal individuet.), die dezelfde taal spreken, er van genieten
kunnen.
Van zijn bevolking heeft Noord-Nederland duizenden
afgestaan voor de emigratie, die in deze eeuw hoofd(7) Men leze over de vernederlandsching van de Gentsche Hoogeschool, het
Verslag van de Commissie belast met het onderzoeken van de wenschelijkheid
van het inrichten eener Nederlandsche Hoogeschool in Vlaamsch Belgie,
in Neerlandia, Sept. 1897.
(8) Volgens de optelling van 1890. Op dit oogenblik zal het aantal Nederlandsch-sprekenden in aanzienlijke mate toegenomen zijn.

zakelijk gegaan is Haar de Vereenigde Staten. De
Nederlanders waren onder de vroegste kolonisten in
Noord-Amerika. Door hen werden de eerste volkplantingen gesticht op de Westkust van Noord-Amerika ; in 1612 stichtten ze Nieuw Amsterdam, dat New
York geworden is ; dan Breukelen (Brooklijn) ; Bloemendaal (Bloomingdale) ; Haarlem (Harlem) enz. Deze
landstreek droeg in dezen tijd den naam van NieuwNederland ; Nieuw-Nederland valt in 1664 in de handen van de Engelschen en is thans New Jersey geworden. Daarop is een instrooming van duizenden
Angelsaksers gevolgd. De Nederlandsche kolonisten,
die zich hier gevestigd hadden, zijn langzamerhand
verengelscht en hun nakomelingen hebben de taal van
hun vaderen verleerd. Dat wil niet zeggen, dat ze alle
gehechtheid aan het oude moederland hebben afgelegd. In hen leeft integendeel nog een wakkere
stamtrots. Te New-York hebben ze een Vereeniging
gesticht, de Holland-Society, waarvan alleen zij leden
kunnen worden, die hun afstamming van oud-Nederlandsche kolonisten kunnen bewijzen. Onder hen —
ze heeten in Amerika de „Knickerbockers" — zijn er
velen, die door fortuin en maatschappelijken stand een
zeer aanzienlijke plaats in de Amerikaansche samenleving bekleeden. leder jaar houdt de Holland-Society
nog een vergadering, waarin de dagen van Nederland's grootheid op zee herdacht worden. Ze heeft
50.000 dollars ten koste gelegd aan een ruiterstandbeeld van Willem den Zwijger, dat ze geschonken heeft aan de stad New-York om op een
openbaar plein geplaatst te worden. Ook het besef
van Nederlandsche stamsolidariteit bezielt haar. Zoo
zond ze in April 1896 een manifest aan President
Kruger en Generaal Joubert, waarin ze den inval van
Jameson afkeurt „als een schandelijke beleediging
jegens een weerloos yolk", en „alien die er hetzij
openlijk of heimelijk deel aan namen" acht zij „schuldig aan een daad van landroof, Welke de zwaarste
straf bij de wet bedreigd, verdient".
Behalve deze Knickerbockers zijn de Nederlanders,
die zich in de Vereenigde Staten in de XIXe gevestigd
hebben, en daar volkplantingen stichtten, zeer talrijk.
Zoo vindt men talrijke volkplantingen met Nederlandsche namen : Holland, Friesland, Oostburg, Prinsburg, Vlissingen, Amsterdam, De Pere, Hoboken,
Zeeland, Pella, Middelburg, Overijsel, Graafschap,
Drenthe, Wilhelmina, enz.; andere die aan Nederland
of zijn geschiedenis herinneren : Orange-City. In tai
van Amerikaansche steden hebben Nederlanders zich
in dichte massa's nedergezet. Zoo te Chicago, waar
er een 30.000 zijn (Vlamingen en Hollanders), te
Battle-Creek, Englewood, Kewanee, Millwaukee, NewYork, San Francisco, Paterson, Roseland, Gano,
Kalamazoo, Cleveland enz. In deze steden verschijnen
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ook tal van Nederlandsche bladen : te Chicago De
Nederlander, Excelsior ; te Holland, Mich., De Grondwet ; te Kalamazoo : De Hollandsche Amerikaan ; te
Paterson : De Telegraaf ; te Passaic : Het Oosten ; te
Pella : Pella's Weekblad ; te Orange-City : De Vrije
Hollander ; te De Pere : De Volksstem ; te Grand
Rapids : De Standaard, De Vrijheidsbanier ; te BattleCreek : De Evangelie-Bode ; te Greenbay : Onze
Standaard; te Springfield : De Bode; te Sioux-Center
Het Sioux-Center Nieuwsblad; enz., enz.
Ook hebben de Nederlanders, op onderscheidene
plaatsen, vereenigingen gesticht ter beoefening van
de Nederlandsche letterkunde, het Nederlandsch
tooneel, den Nederlandschen zang. In het 66n stadje
Paterson bestaan de volgende Rederijkersmaatschappijen : De Bloemenkrans, Harmonie, Tot Nut van 't
Algemeen, Excelsior en de Friesche Vereeniging
Uetspanning troch Ynspanning. Het Nederlandsch
begrafenisfonds Zelf-Hulp van Chicago telt 7.000
leden.
In Zuid-Amerika wordt onze taal gesproken in de
Nederlandse Kolonien Curacao en Suriname. De
Kolonie Curacao bestaat uit de eilanden Aruba,
Bonaire, Curacao, Saba, St Eustachius en de helft
van St Marten. Op de Brie eerste eilanden wordt
Nederiandsch gesproken door Hollanders en kleurlingen ; minder door de daar wonende negers en
mulatten alhoewel het zich in den laatsten tijd onder
de laatsten verbreidt onder den invloed van de school.
In de Kolonie wonen ook talrijke Israelieten van Portugeesche of Spaansche afkomst, die zich onder elkaar
van het Spaansch bedienen, doch algemeen Nederlandsch verstaan ; velen spreken het ook ; enkele
Israelietische families spreken onder elkaar ook
Nederlandsch. In deze Kolonie verschijnen enkele
Nederlandsche bladen, b.v. De Arubasche Courant op
Aruba ; op Curacao De Vrijmoedige, De Wekker,
Amigo e di Curacao (in 't Spaansch en 't Nederlandsch). In de Kolonie Suriname hebben we een
Kolonie met Nederlandsch bestuur, Nederlandsche
ambtenaren en ingezetenen, Nederlandsche scholen,
een Nederlandsche dagbladpers. Zoolang deze Kolonien onder Nederlandsche vlag blijven heeft onze taal
hier een veld voor haar verbreiding. Denzelfden toestand nemen we waar in Nederlandsch Oost-Indie,
met dit verschil, dat deze Kolonie oneindig uitgebreider is en welvarender en dat zich hier, buiten de
inboorlingen een aanzienlijk getal Nederlandschsprekenden bevinden : Nederlandsche ambtenaren,
planters, industrieelen, en andere Europeanen wier
getal 60.000 overtreft. Ook wordt Nederlandsch gesproken door de Indo's d.i. afstammelingen van Europeanen en inlandsche moeders ; ook, maar minder
door de inboorlingen. Door de meest ontwikkelden
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onder deze wordt de kennis van het Nederlandsch op
prijs gesteld. Immers, zoodra ze zich tot hoogere beschaving willen verheffen, wordt de kennis van een
Europeesche taal, waarin een uitgebreide letterkunde
het kapitaal van de moderne beschaving behelst, hun
onmisbaar ; en de eerste Europeesche taal, waar ze
kennis mede maken, is de onze. Dertig millioen onderdanen staan onder Nederlandsch gezag en voor die
talrijke millioenen menschen wordt het Nederlandsch
de taal die hun den weg tot hoogere beschaving ontsluit.
Het ruimste veld voor haar verbreiding heeft onze taal
in Zuid-Afrika. Nadat in 1652 Kaapstad werd gesticht,
hadden de Nederlanders, die zich daar aanvankelijk
hadden neergezet, zich van lieverlede over de omringende landstreek verbreid, aan de beoefening van
landbouw en veeteelt den naam van Boeren dankend,
die een nationale naam geworden is. Toen in 't begin
van deze eeuw de Kaap-Kolonie in Engelsche handen
gevallen is, waren ze nog niet verder gedrongen dan
de Buffelrivier ten Noorden, de Vischrivier ten Westen,
die destijds de grens bepaalden. Ze telden nog niet
meer dan 6.000 volwassenen. Thans hebben ze zich
over gansch Zuid-Afrika verspreid en vindt men hen
gevestigd buiten de Kolonie : in Namaqualand, Damaraland, Bechuanaland, Matabeleland, Gazaland. Met
hen heeft onze taal zich verbreid onder den vorm van
het Kaapsch-Hollandsch niet alleen doordien zij zelf
er aan vasthouden maar doordien ze zich heeft voortgeplant onder de inboorlingen. Omtrent deze verbreiding en het aantal Nederlandsch-sprekenden in
Z. A. deelde Zed. Dr H. Muller, Consul-Generaal van
den Oranje-Vrijstaat, den Haag, ons enkele inlichtingen
mee. De beschaafde Hottentotten, d.w.z. alle Hottentotten wonende in de Kolonies en Republieken, hebben Hollandsch als hun moedertaal aangenomen en
spreken het onder elkaar, maar zeer verbasterd.
Wanneer men als Hollandsch-sprekend aanneemt de
leden van de Nederduitsch-Hervormde en de Afr.
Gereformeerde Kerk, heeft men voor de KaapKolonie 229.000 of 61 % van de blanke bevolking ;
van de 50.000 Hottentotten behooren 54 % tot deze
kerk; maar ook de anderen zijn evenzeer Hollandschsprekend. De half-blanken in de Kaap-Kolonie tellen
248.000 en deze spreken voor de meerderheid Hollandsch ; de Maleiers — 14.000 — alle. Natal heeft
een blanke bevolking van 43.000 waarvan '10.000
Nederlandsch spreken. In Zululand wonen slechts 548
blanken, waarvan de meesten Hollandsch spreken ;
de Zulu's spreken het weinig. Basufoland 218.000 gekleurden, spreken meest Hollandsch, maar niet als
moedertaal ; van de 578 blanken hier spreken de
helft Nederlandsch. Bechuanaland 5784 blanken,

spreken de helft Hollandsch, 165.000 gekleurden,
spreken meest Hollandsch, maar niet als moedertaal.
Matabeleland en Masjonaland 2500 blanken, waarvan
1/4 Hollandsch spreken. Oranje-Vrijstaat 78.000
blanken, waarvan 3/4 Nederlandsch spreken ; 130.000
gekleurden spreken het alle, maar niet als moedertaal. Zuidafr. Republiek 260.000 blanken, waarvan
± 200.000 Hollandsch spreken ; 650.000 gekleurden
spreken __L-- alien Hollandsch, maar niet als moedertaal. Swazieland 500 blanken spreken alle Hollandsch.
In het Duitsch protectoraat spreken 116.000 BastaardHottentotten ± alle Hollandsch, meest als moedertaal
Kort, over gansch Zuid-Afrika, wordt Hollandsch gesproken of verstaan. „Vele Engelschen spreken goed
en gemakkelijk de Boerentaal", zegt Dr. H.P.N. Muller
in zijn Reisherinneringen ; „en overal behalve in de
zeeplaatsen, ben ik met Hollandsch goed kunnen
terechtkomen."
Zeer hoog naar het Noorden zijn Afrikaners thans
doorgedrongen. Sedert 1880 zijn ze gevestigd in
Portugeesch Angola, benoorden de Kunene, te San
Januario op de Hoogvlakte van Humpata. Van hieruit
zijn weer enkele families nog meer naar het Noorden
getrokken en zijn gevestigd te Bihe, Hanja, Bailundu.
Zelfs is in 1895 een trek van Afrikaners van Humpata
uit, op 't punt geweest plaats te grijpen naar den
Congo-Vrijstaat, waar de Boeren in Kwango plaatsen
zouden krijgen. Die trek is ondergebleven, doch het
is niet gezegd dat onze stamgenooten niet te eeniger
tijd het gebied van den Congo betreden, waar ze in
aanraking komen met Vlamingen, die hunne taal
spreken. Behalve de Afrikaners is er te Humpata nog
een kleine bevolking van gekleurden, die als dienstboden met de Boeren uit Transvaal gekomen zijn, en
die nu voor het meerendeel onafhankelijk geworden
zijn en alien goed Hollandsch spreken.
Zeer uitgebreid is dus in Z. A. het gebied van onze
taal. Doch ze heeft een zeer geduchten mededinger
in het Engelsch. Dadelijk nadat de Kaap-Kolonie in
hun handen gevallen was, zijn de Engelschen begonnen met onze taal te verdrukken, die ze gaarne
hadden uitgeroeid, net zooals de Franschen het gaarne
in Vlaanderen hadden gedaan, toen ons land bij
Frankrijk was ingelijfd. Het landsbestuur werd verengelscht ; de Nederlandsche taal uit de rechtbank
verbannen. Een groot getal Engelschen zijn sedert
het begin van deze eeuw in de Kolonie gestroomd,
hebben zich ook elders over Z. A. verspreid en met
hen heeft zich het gebruik van de Engelsche taal in
Z. A. verbreid. Lang, zeer lang hebben de Afrikaners
den verengelschenden invloed ondergaan zonder een
poging daar tegenover in 't werk te stellen. Wel woog
hun de Engelsche taalverdrukking zwaar, maar het

duurde tot 1881 voor er spraak was van een ontwaking van de Afrikaners als zelfstandig yolk in de
Kolonie. In dat jaar werd de Afrikaner Bond gesticht
en de oprichting van dit lichaam heeft voorzeker een
gunstigen invloed gehad op het Afrikanerdom ; ze
heeft den lust ingeboezemd tot het lezen van Hollandsche bladen ; heeft een levendig belang doen
stellen in de opleiding van de kinderen en heeft aangespoord tot het deelnemen aan de regeling van de
wetten en regeering van het land 9 . Gunstig werken
ook de Debatvereenigingen en de Christelijke Jongelingsvereenigingen, omdat de jonge Afrikaners daar
de gelegenheid vinden om zich te oefenen in het
denken, het spreken, het lezen, het schrijven van nuttige en leerzame quaestien over maatschappelijke
onderwerpen of over de boerderij. De oprichting van
den Afrikaner-Bond heeft de intrede voorbereid van
onze taal in het Kaapsche Parlement. In het jaar 1882
werd een wet aangenomen, waarbij het gebruik van
de Hollandsche taal werd toegelaten naast het
Engelsch. Thans hoort men in het Huis bijna evenveel
Hollandsch als Engelsch ". Ander veroveringen zijn
daarop gevolgd ; onze taal is niet !anger uit de gerechtshoven gebannen : magistraten moeten hun vonnissen, procureurs en notarissen hun acten ook in 't
Nederlandsch stellen. In 1888 werd het examen in 't
Nederlandsch voor den civielen dienst verplichtend
gesteld.
Sedert 1849 worden door Noord- en Zuidnederlandsche deelnemers om beurten in een Zuid- en een
Noordnederlandsche stad, de Nederlandsche Taal- en
letterkundige Congressen gehouden. Zuid-Afrika had
zijn eerste Taalcongres op 31 October 1890 onder
voorzitterschap van Professor P.J.G. De Vos. Dat
congres leidde tot het oprichten van den Zuidafrikaanschen Taalbond, die werkzaam zou zijn voor de verspreiding van duidelijk, in echt grammaticaal Hollandsch geschreven boeken ; het houden van vergaderingen en voorlezingen in het Hollandsch ; het
oprichten van Bondstakken in de buitendistricten. De
werkzaamheid van den Taalbond heeft veel bijgedragen om de belangstelling in de volkstaal levendig
te doen worden en om haar rechten te doen erkennen.
In 1892 kon dan ook een monument te Burgersdorp
ingehuldigd worden tot herinnering aan de gelijkstelling van het Nederlandsch met het Engelsch in de
Kolonie.
Men meene evenwel niet, dat men die gelijkstelling
naar de letter moet opvatten. Feitelijk wordt het Hollandsch door de meerderheid van de blanke bevolking van de Kolonie gesproken. Toch voert het
(9) De Taalbeweging in de Kaap-Kolonie, door W.-J. Viljoen.
(10) !bid
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Engelsch officieel den boventoon en is het onderwijs
in hooge mate verengelscht. Hierin zit het gevaar.
Door hun verengelschte opvoeding leeren de Afrikaansche kinderen de taal van hun ouders verachten
en zoo zou deze al meer en meer achteruitgaan. Dan
is het uit met het zelfstandig bestaan van de Afrikaners. De redding van de Afrikaansche nationaliteit
hangt of van een onderwijs, doortrokken van nationalen geest en ingericht op nationalen grondslag, d.i.
met het Nederlandsch als voertaal of medium —
zooals men in Z. A. zegt, — in de scholen bezocht
door kinderen, wier moedertaal Hollandsch is.
Is het in de Kolonie Natal niet beter gesteld met het
Hollandsch, veel gunstiger is de toestand in de Republieken, waar het Nederlandsch de eenige officieele
taal is van het Bestuur. Bepaaldelijk wordt in de Zuidafrikaansche Republiek krachtig vastgehouden aan
een nationaal stelsel van onderwijs met het Nederlandsch als voertaal. Geen subsidies worden aan
private scholen toegestaan, zoo daar het Hollandsch,
niet het medium van onderwijs is. In de scholen waar
de kinderen het Engelsch tot moedertaal hebben kan
aanvankelijk het Nederlandsch het medium niet zijn;
maar hier moet er voor gezorgd worden, dat de
kinderen een voldoende kennis van 't Nederlandsch
opdoen om later in de hoogste klassen de lessen met
Nederlandsch als medium te kunnen volgen. Het
onderwijs ontwikkelt zich zeer flink en geregeld in de
Z. A. R. en werd bekroond door de oprichting van een
Staatsgymnasium ", de eerste stap naar de Nederlandsche Hoogeschool. Die moet er komen, wil het
Nederlanderdom op den duur zegevierend treden uit
den strijd tusschen nationaliteiten in Z. A. De Hoogeschool immers levert aan de samenleving, die personen, die in het maatschappelijk leven de hoofdrol
spelen. Ze vormt de hoogste verstandelijke krachten
van de natie, wier ontplooiing en werkzaamheid niet
alleen de welvaart van land en yolk moeten voorbereiden, maar van Welker algemeene richting het zal
afhangen of het algeheele yolk vastberaden een eigen,
zelfstandige beschaving zal ontwikkelen, dan wel of
het zich vlijen zal in het juk van een vreemde beschaving, van vreemden invloed, die wel eens op
vreemde overheersching uitloopt. Beseft men 't gevaar, dat voor de zelfstandigheid van de Republiek
het felt oplevert, dat haar zonen voor het meerendeel
genoodzaakt zijn hun hooger onderwijs te gaan ontvangen aan Engelsche Universiteiten ? Zeker moet de
Engelsche beschaving, die haar toppunt bereikt heeft,
op nog jonge en onervaren gemoederen een overweldigende indruk maken, wanneer ze die gaan vergelijken bij die van hun eigen land, en 't gevaar staat
(11) Ook de oprichting van de nu reeds bloeiende Staatsmeisjesschool te
Pretoria is voor de nationale opvoeding van overwegend belang.
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wel voor de deur, dat ze zich dan den Engelschen
invloed gevangen geven en naar 't vaderland terugkomen met geesten en harten, die voor goed een
Engelsche plooi hebben aangenomen en Engelsche
neigingen hebben gekregen. Als hoofd en hart van
de jongelingschap aldus verengelscht zijn, hoe zal zij
dan den strijd tot handhaving van 's lands zelfstandigheid aanbinden, dien de vaderen tot nog toe zegevierend hebben volgehouden ? Dan, die vervreemding van eigen card werkt verlammend. Zeker is het,
dat zij, die in een vreemde taal opgeleid worden en
geestelijk vervreemden van hun stam, waar ze toch
stoffelijk blijven toe behooren, geen aandrang gevoelen tot geesteswerkzaamheid ; immers op ieder
gebied levert hun de vreemde, krachtig ontwikkelde
beschaving, wat hun eigen ontwikkeling vereischt ;
ze koesteren zich in 't genot van de vruchten van
die beschaving, maar zelf blijven ze onvruchtbaar. Ze
missen den prikkel tot zelfstandige, geestelijke werkzaamheid : een ideaal ; de edele zucht om 't yolk,
waaruit ze gesproten zijn, zoo hoog mogelijk op te
voeren. Een eigen, Nederlandsche Hoogeschool te
krijgen is daarom voor de Zuidafrikaansche Republiek
een levensquaestie : van vreemde natien kan ze
zonder gevaar met betrekking tot handel en nijverheid
afhankelijk zijn ; de hoogste geestelijke opleiding van
haar kinderen moet ze — 't staat er 61 op — zelf in
handen nemen. Reeds werd een Mijnbouwschool opgericht, die kan beschouwd worden als de eerste
faculteit in de Hoogeschool van de toekomst. Laat de
voltooiing van het gebouw niet te lang uitblijven. Het
zelfstandig bestaan van de Republiek zal er door versterkt en verzekerd worden.
Wanneer we aldus onze blikken laten weiden over
het uitgestrekte gebied over de wereld, waarover
onze taal verbreid is, dan is er geen reden om ons
door kleinmoedigheid te laten bekruipen. Onder de
kleinere moderne volken is er geen, dat een zoo uitgebreid taalgebied heeft ; onder de groote natien zijn
er ternauwernood enkele wier taalgebied het onze in
uitgestrektheid overtreft. We mogen zeggen : onze
taal heeft een schitterende toekomst ; maar onze stam,
met zijn nauwer aan elkaar aangesloten hoofdvertakkingen, moet haar die met een hooggespannen, krachtigen wil weten voor te bereiden. Laten we ons, Nederlanders over de wereld, leiden door eene hooge bezieling : den wil om trots alles en trots alien vast te
houden aan onze zelfstandigheid, dan hebben we 't
in onze macht om ons op te werken tot een hoogte,
die ons met eere een glansrijke plaats doet innemen
in de rij van de volken.
H. MEERT
Gent, 5 December 1897.

Oordeelkundig beleggen in effecten
is

— bijdragen tot de economische expansie en de voordelen ervan genieten
— voor de belegde gelden een behoorlijk rendement bekomen
— op termijn behoud van koopkracht verzekeren
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Vlaamse beweging en
ekonomische ontwikkeling
Voor de algemene vergadering van het
Algemeen Nederlands Verbond hield historicus Prof. Dr. M. de Vroede (KUL) te
Rotterdam een gedokumenteerde uiteenzetting over „Vlaamse Beweging en de
recente ekonomische ontwikkelingen in
Vlaanderen". Uitgangspunt van zijn uiteenzetting was de vraag naar de relatie tussen
de ekonomische opgang van de Vlaamse
gewesten tijdens de laatste twee decennia
en de Vlaamse Beweging.
Hij stelde voorafgaandelijk vast dat bij de
aanvang van de jaren 1950, de sociaal-ekonomische situatie van de Vlaamse gewesten
essentieel gekarakterizeerd werd door een
onvoldoende valorisatie van de aanwezige
arbeidskrachten.
Symptomen daarvan waren : het typisch
Vlaams werkloosheidsverschijnsel ; de mobiliteit van de arbeidskrachten (ongeveer
225.000 werkforenzen); de overbeze tt ing van
de agrarische en van de middenstandssektor.
Hij zag als verklaring van deze ongunstige
sociaal-ekonomische situatie het feit dat de
19e-eeuwse ontwikkeling van de fabrieksindustrie zich in Wallonië situeerde. Verder
gaf de traditionele Belgische ekonomische
politiek de voorrang aan de Waalse grootnijverheid. De politieke macht was immers
in die jaren nog steeds grotendeels in
handen van franstaligen.
De struktuur van het Vlaamse bedrijfsleven
werd gekenmerkt door het familiaal karakter, dit wil ondermeer zeggen dat de
nodige kapitalen om een bedrijf te modernizeren meestal ontbraken. Ook het ambachtelijk karakter van deze bedrijven, meestal
op de produktie van verbruiksgoederen gericht, verhinderde een normale ekonomische
ontwikkeling.
Toen kwam de ontwikkeling sede rt circa de
jaren 1950. De bevolking in Vlaanderen
steeg van 53,7 procent van de rijksbevolking
naar 56,1 procent ; de werkgelegenheid is
het sterkst toegenomen in Vlaanderen (ze
bereikt 51 procent van het totaal in België,
tegen 43 procent in 1950); Het aantal gekontroleerde volledig werklozen is in Vlaanderen gedaald van ongeveer 120.000 tot
27.000 personen. Vóór 1975 dienen er echter
347.000 nieuwe werkgelegenheden in Vlaan-

deren gekreëerd te worden!
Prof. Dr. M. de Vroede stipte aan dat men
bij het onderzoek van deze ekonomische
problemen in België aandacht moet hebben
voor het effekt van de aangroei van het
aantal vreemdelingen. Van 1950 tot 1970
bedroeg deze aangroei 7,8 procent in
Vlaanderen, 98,6 procent in Wallonië en
86 procent in Brussel.
KRUISINVLOEDEN
Ten behoeve van de aanwezige Nederlanders gaf Prof. de Vroede een overzicht
van het ontstaan en de groei van de Vlaamse Beweging. Aanvankelijk was deze beweging gericht op de herwaardering van
de Nederlandse taal, werd een kultuurbeweging, om ve rv olgens, inzonderheid na
de tweede wereldoorlog, een sociaal-ekonomische richting in te slaan. Het is echter
duidelijk dat de ekonomische groei niet
zonder meer aan deze Vlaamse Beweging
kan toegeschreven worden.
Zo is er weinig verband, voor zover het
buitenlandse investeringen betreft, die in
Vlaanderen een ongemeen belangrijke rol
bij de ekonomische expansie hebben gespeeld. Deze investeringen werden in
Vlaanderen verricht omwille van de kansen
op hogere rendabiliteit, ruimere arbeidsmarkt, enz., doch ook door de verschillende
Vlaamse initiatieven om buitenlandse investeringen aan te trekken. Het feit dat
Vlaamse ekonomisten hier een rol speelden,
dient te worden aangestipt.
Belangrijk was eveneens de aanzienlijke
Vlaamse aktie op het terrein van de regionaal-ekonomische politiek ; die speelde
bijvoorbeeld een rol bij het verwerpen van
de 50/50-verhouding van de kredieten die
toegekend werden in het kader van de
regionale expansiewetten. De Vlaamse
parlementsleden verwierpen deze verhouding op de grond van grotere behoeften
in Vlaanderen. Belangrijk is het optreden
van de Vlaamse ekonomisten (o.m. de
school van Leuven). Zowel in de ekonomische instellingen en organizaties als in
het bedrijfsleven traden zij stimulerend op,
niet alleen op zuiver ekonomisch vlak maar
ook ten aanzien van het leggen van dwarsverbindingen tussen de ekonomische en de
kulturele ontplooiing van Vlaanderen. In se
is dit optreden het resultaat van een jarenlange strijd tot vernederlandsing van het
onderwijs, inzonderheid het hoger onderwijs.
De relatie tussen de Vlaamse Beweging en
de ekonomische expansie is echter niet
altijd gemakkelijk vast te stellen. Belang-

rijke organizaties hadden volgens hun statuten geen belangstelling voor de Vlaamse
problematiek. Wanneer men echter de
praktijk van hun werk bekijkt, komt men
soms tot andere vaststellingen. Andere organizaties oriënteerden zich zeer bewust op
de Vlaamse problemen, bijvoorbeeld het
VEV, het Davidsfonds dat sede rt 1954
duidelijk aandacht voor sociaal-ekonomische problemen had, de Stichting-Lodewijk de Raet, e.a.
Was de periode tussen de beide wereldoorlogen een aanlooptijd, dan mag men
stellen dat de doorbraak van de Vlaamse
Beweging in een sociaal-ekonomische
richting, een verwo rv enheid is voor de
periode na de tweede wereldoorlog.
Talrijke goed geinformeerde Nederlanders
(een verheugende vaststelling) stelden
nadien nog talrijke vragen.
M. CANTRIIN

Het Nederlands in de
uitgebreide Europese
Gemeenschap
Wat me als eenzaam verdediger op laag niveau van het Nederlands als werktaal in de
diensten van de Commissie der Europese
Gemeenschappen reeds eerder bij geruchte
ter ore kwam, werd vrijdag 2 juni I.I. door
Professor Coppé,.lid van de Commissie der
Europese Gemeenschappen, in zijn causerie
voor de „Alumni-Leuven", bevestigd.
Bij die gelegenheid werd namelijk door
spreker op een desbetreffende vraag uit de
zaal, nog iets méér geantwoord dan dat
„Duitsers en Fransen zich gezamenlijk zullen ve rz etten tegen de exclusiviteit van het
Engels in de interne E.E.G.-administratie"
zoals het verslag over die causerie in de
Gazet van Antwerpen van 5 juni vermeldt.
Professor Copp& deelde namelijk ook nog
mee dat na de uitbreiding, naar buiten uit de
zeven talen (het Keltisch der leren is dus
al onder tafel verdwenen) gebruikt zullen
worden maar dat binnenshuis drie werktalen
zullen worden gebruikt, het Duits, het Engels
en het Frans (alphabetische volgorde, honi
soit qui mal y pense !).
Spreker stelde als voldongen feit dat thans
reeds het Duits en Frans de werktalen voor
intern verkeer zouden zijn, hetgeen moge-
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lijk juist is voor verschillende diensten (die
daardoor moeilijker toegankelijk zijn voor
Italiaans- of Nederlandssprekenden) maar
iedere juridische basis mist.
Volgens a rt ikel 1 van de Verordening nr.
1/1958 van de Raad dd. 15 april 1958, (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 6-10-1958, blz. 385), zijn de officiële
en de werktalen van de instellingen het
Duits, het Frans, het Italiaans en het Nederlands.
In artikel 28 van het voor de Europese ambtenaren geldende statuut is bepaald dat de
ambtenaar een grondige kennis van een dier
talen en een voor de dienst noodzakelijke
voldoende kennis van een der andere drie
talen moet hebben.
Het recht van de ambtenaren om hun moedertaal (mits een der vier genoemde talen)
te gebruiken in de uitoefening van hun functies, werd ondermeer nog eens duidelijk bevestigd door de Raad van Ministers van de
Europese Gemeenschappen in het antwoord
op een schriftelijke vraag nr. 348/69, gesteld
door een Nederlands lid van het Europees
Parlement (Publikatieblad der Europese Gemeenschappen nr. C. 13 van 3-2-1970, blz.
5).
Wanneer dus per 1 januari 1973 de uitbreiding van de Gemeenschappen zal meebrengen dat, wat de facto nu hier en daar al gebeurt, een legale basis gaat krijgen door
aanpassing met name van de genoemde
Verordening 1/1958 tot regeling van het
taalgebruik en door wijziging van het ambtenarenstatuut, zal daarmee de rol als Europese taal voor het Nederlands (en het Italiaans) zijn uitgespeeld.
Of het juist is om als Vlaming deze ontwikkeling lijdzaam aan te zien omdat nu de
Italianen als grotere taalgroep maar eens op
de barrikade moeten klimmen, kan ik al
Nederlander niet beoordelen.
Wat ik wel vrees is dat mijn strijd tegen de
tendens om het Nederlands als werktaal te
doen verdwijnen, definitief verloren is.
Nu reeds leerde me de ervaring dat met juridische argumenten achter zich, het verdedigen van het Nederlands in de E.E.G.-keuken, vechten tegen de bierkaai betekent.
Als voorbeeld moge dienen dat ik me in
mijn laatste beoordeling door mijn superieuren (in het Frans) heb moeten laten welgevallen dat ik het predikaat „supérieur à
la normale" niet verdiende omdat ik het
vorig jaar „waagde" gebruik te maken van
mijn statutair recht om alleen nog in het
Nederlands en Duits te werken en dus niet
meer ook nog eens in het Frans.
Dat besluit nam ik destijds als reaktie op
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aansporing van het Franse staatshoofd gericht tot de Franstalige Europese ambtenaren om alleen nog maar het Frans te gebruiken in de dienst (wat dus statutair niet
mag I).
Als zulke dingen nu al kunnen nu er nog
een juridische basis is voor het gebruik
van het Nederlands in Europa, dan vraag
ik me in gemoede af wat dat later wordt !
Het lijkt me nuttig hieraan nu alvast enige
ruchtbaarheid te geven, ik heb persoonlijk
dan tenminste de voldoening voor mijn kinderen te hebben gedaan wat mogelijk is, in
de hoop dat hogergeplaatsten voor hun kinderen en voor alle Nederlandssprekenden
ook zullen doen wat zij op hun niveau
kunnen bereiken.
E.C. JOOSEN

25e Frans- Vlaamse
kultuurdag te Waregem
ZONDAG 10 SEPTEMBER 1972.

Om 10 uur : Sektievergaderingen van de
Werkgroepen :
Onderwijs :
Inleiding over de kansen voor het onderwijs van het Nederlands in Frans-Vlaanderen, door de heer Camille Taccoen, eredi
Vlaanderen).
-rektu,Ble(FransPaneelgesprek, „Vlaanderen en het internationaal kultureel beleid" ; met de medewerking van de politici Karel Blanckaert (CVP),
Herman Decroo (PVV), Eugeen De Facq
(VU) en een vertegenwoordiger van de BSP.
Literatuur, Pers, Toneel:
Lic. Chris Vandale (Kortrijk) : „Betekenis
van Michiel De Swaen in het algemeen en
voor Frans-Vlaanderen in zijn tijd".
Pascal Deleersnijder (Duinkerke) : „Doel en
werking van de Michiel De Swaenkring".
Jeugd en Informatie :
André Demedts: „Frans-Vlaanderen, Land
en Volk".
Heemkunde, Volkskunde, Geschiedenis :
Nicolaas Bourgeois (Hazebroek) : „Een visie
van een Frans-Vlaming op de geschiedenis
van Vlaanderen in Frankrijk".
Bespreking Franse persartikelen i.v.m. de

geschiedenis van Frans- Vlaanderen en de
situatie van de moedertaal.

Grenskontakten :
Streekontwikkeling, Toerisme, Natuurbescherming. Inleidingen door Paul Kempynck

en Jan Hardeman.
Familiekunde :

W. Van Hille : „Het archief van Frans-Vlaanderen voor familiegeschiedenis ". — Verslag
over de werking door M. Mispelon.
Ekonomie :
Verhouding tussen Vlaamse en Noordfranse
havens (sprekers aangezocht).
Om 12 uur :
Gelegenheid tot middagmalen in het Parkhotel Groenhove, H. Lebbestraat, 1 (ingang
stadion, richting Deerlijk). Dagschotel, drank
en bediening inbegrepen : 120 B.F. Geen inschrijving vooraf. Betaling ter plaatse te regelen.
Om 14.30 uur : Algemene vergadering in de
schouwburg van het Kultuurcentrum
Inleiding door Senator Leo Vanackere, algemeen voorzitter.
In Memoriam Jozef Tillie en Godfried Bomans door C. Moeyaert.
Dr. Jan Klaas (St.-Omaars) : „Het regionalisme in Frankrijk".
Prof. Dr. P.K. Paardekooper: „De volkstaal
in Frans-Vlaanderen en het ABN".
Pauze.
Feestgroeten o.m. uit Frans-Vlanderen door
G. Decalf en P. Deverrewaere.
André Demedts, erevoorzitter : „Ons Erfdeel, 15 jaar."
„Huldewoord aan Kan: A. Lescrowart, Kan.
Maxime Deswarte en Jozef Storme".
Prijsuitdeling voor de winnaars van de Taalen Letterkundige Prijsvraag voor FransVlaanderen en voor de leerlingen van de
Nederlandse kursussen in Frans-Vlaanderen,
met verslag door Luc Verbeke, algemeen
sekretaris.
De Frans-Vlaamse Kultuurdagen worden georganiseerd door het Komitee voor FransVlaanderen met de bijzondere steun van het
Ministerie van Nederlandse Kultuur, de Kultuurraad voor Vlaanderen, het Algemeen
Nederlands Verbond, het provinciaal bestuur, het gemeentebestuur, het Noordstarfonds, de Kredietbank, V.T.B.-V.A.B., het
Davidsfonds en andere beschermende kulturele verenigingen.
De toegang tot de bijeenkomsten is vrij en
kosteloos. Steun wordt dankbaar aanvaard
op de postrekening 538041 van Luc Verbeke, Vanderhaeghenstr. 46, 8790 Waregem.

LEEFBAARHEID IN DEVENTER
VOORBEELD VAN DEMOCRATISCH GROEPSWERK

WAAROM DEVENTER ?
De Oost-Nederlandse stad Deventer werkt aan leefbaarheid. Kijk eens aan. Het zou interessant zijn ware
het niet dat dit overal gebeurt. Geen wonder trouwens nu niet alleen elke stad maar hele volken worden
geconfronteerd met de dramatische paradox van een
wijdverbreid en roerig onbehagen in een situatie van
voorheen ongekende welvaart. Het streven Haar leefbaarheid is er op gericht, de werking van deze paradox zoveel mogelijk te beperken zodat een toestand
kan ontstaan waarmee men vrede heeft ; een geprolongeerde gemeenschapservaring van tevredenheid, die wezenlijk verschilt van de gezapigheid,
waarmee welvaart door velen wordt ondergaan.
De activiteiten, die daarop zijn gericht, vertonen nationaal en internationaal, in Rijk en gemeenten natuurlijk verschillende nuances.
Wat er in Deventer wordt ondernomen om de leefbaarheid van de stad te bewaren en te intensiveren
is in zover opmerkelijk, dat het gebeurt in een
uitgesproken democratisch teamverband. De atom
betreurde vervreemding tussen overheid en burgerij
verandert hier gaandeweg in een werkelijke en
werkzame relatie. Daardoor is er tussen beide
partners communicatie en deze laatste is altijd kenbaar aan hetgeen zij in positieve zin uitricht. In
Deventer is dat, heel konkreet, de vormgeving aan
een leefbare stadswijk-in-opbouw en de verhoging
van de leefbaarheid in andere stadsdelen.
Daarom Deventer.
LEEFBAARHEID, WAT IS DAT ?

Museum De Drie Haringen. In dit architektontsch
juweeltje aan de Deventer Brink is Nederlands
grootste speelgoedverzamelIng ondergebracht.

Nu de beruchte Babylonische spraakverwarring zich
in de westerse wereld lijkt voort te zetten heeft het
wellicht zin, bij wijze van prolong een beetje over
dat begrip leefbaarheid te filosoferen. Om te beginnen
zal men het woord in de verklarende handwoordenboeken uit de vijftiger jaren niet vinden. De goede,
dikke Van Dale neemt het voor het eerst op in de
uitgave van 1965 en omschrijft „Ieefbaar" als „geschikt om als leven te worden doorgebracht." Dat
kan men in de tijd van de BTW een „toegevoegde
betekenis" noemen, ontstaan uit de benauwende problematiek van de explosieve maatschappijveranderingen, ingezet na de Tweede Wereldoorlog. Van
Dale's omschrijving is vrij algemeen aanvaard zij het
niet zonder bedenking. Immers, wanneer „zichtbaar"
datgene is wat gezien kan worden dan is „Ieefbaar"
datgene wat geleefd kan worden, niet waar ? Nu kan
zowel abstract als konkreet eindeloos veel gezien
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worden, maar leven kan alleen maar geleefd worden.
Daarom zijn „Ieefbaar" en „leefbaarheid" eigenlijk
noodwoorden zoals gehorige, inderhaast opgetrokken
flatmammoets eigenlijk noodwoningen zijn. Beide
zijn kenmerkend voor een gemeenschap in Hood ;
een toestand, die de gehele geschiedenis door heeft
bestaan, maar die eerst in onze tijd in voile omvang
en diepte openbaar geworden is en die ons overrompeld heeft. Het is alsof de explosie van de eerste
atoombom boven de Japanse steden Hiroshima en
Nagasaki ons geconfronteerd heeft met een kernexplosie in de samenleving. Zij vertoont zich aan ons
niet langer als gemeenschap maar als on-gemeenschap. Wat wij eufemistisch als „samenleving" betitelen is in werkelijkheid slechts het „verzameld
!even" van aan en met elkaar strijdige individuen.
Als gevolg van de snel verworven welvaart hebben
zij aan zichzelf genoeg en vertonen dan ook de
neiginq, zich van de ander en het andere te isoleren.
[De gangbare uitdrukking „voor mij hoeft het niet"
is op dit punt onthullend.] Zo werd de kloof voelbaar
tussen overheid en burgerij, kerk en gelovigen,
directie en personeel, generatie en generatie. Zelfs
de wetenschap werd opgesplitst in aan elkaar strijdige specialismen. Een onontwarbare kluwen van niet
langer functionerende relaties, die elkaar daardoor
naar het leven staan ; een chaos, waarin communicatie voornamelijk als stoornis wordt ervaren. Een
baaierd van mensen en groepen, nauwelijks in toom
gehouden door een onmenselijk, bestuurlijk „apparaat", geprogrammeerd door de centrale computer.
De moordaanslag van de eerste stedebouwer Kain
tegen de landbouwer Abel blijkt onverminderd actueel
nu de natuur wordt aangerand en overzichtelijke
leefgemeenschappen zoals dorpen en steden worden
aaneengebouwd tot troosteloze steenwoestenijen.
In onafzienbare reeksen hoogopgestapelde woondozen leeft „mensenmateriaal" vaak vereenzaamd en
geplaaad door een permanente vloedgolf van veelvormig lawaai, waardoor bezinning en concentratie
niet langer mogelijk zijn.
Leefbaarheid ; we ervaren in verontrustende mate
wat het NIET is.
VOORWAARDEN
Geobsedeerd door de vooruitgang vergeten wij ten
aanzien van de samenleving het veiligheidsvoorschrift
in acht te nemen, dat voor elke weggebruiker geldt.
In de maximum snelheid waarmee wij voort — en
aan vele dingen voorbij — jagen op weg naar de
toekomst verzuimen wij in het spiegeltje te kiiken
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naar hetgeen van achter op ons toekomt. Onveranderlijke gemeenschapswetten zitten ons als het ware
achterna en willen ons passeren zodat wij ze opnieuw
kunnen volgen in het vertrouwen op hun blijvende,
want wezenlijke waarde.
Een van die wezensbelangrijke wetten uit het verleden is, dat „leefbaarheid" slechts mogelijk is in
overzichtelijke leefgemeenschappen, waar bestuurders en burgers elkaar kennen en de relatie tussen
beiden kan functioneren, met andere woorden : waar
communicatie mogelijk is.
De psychiater-filosoof Erich Fromm stelt het aldus
„boven een bepaalde grootte van omvang gaat het
konkrete kontakt onherroepelijk verloren aan het
abstrakte. Daarbij vervaagt ook de zin voor werkelijkheid. De eerste, die dit probleem zag, was Aristoteles. HO was van oordeel, dat men in een stad, die
naar inwonertal wat wij tegenwoordig een kleine stad
zouden noemen, overschreed, niet goed zou kunnen
leven."
Het probleem van de leefbaarheid was dus reeds in
de bloeitijd van de Griekse wijsbegeerte bekend.
Het doet wellicht wat onwennig aan wanneer wij
daarenboven een voorbeeld uit het Nieuwe Testament
aanhalen, waarin op zeer diepzinnige wijze het wezen
van de „leefbaarheid" wordt aangeduid. Dat is het
geval wanneer de apostel Petrus mede namens een
tweetal begeleidende vrienden tot zijn leermeester
zegt : Heer, het is hier goed te zijn. Laat ons hier
drie hutten bouwen ; een voor U, een voor Moses en
een voor Elia. Petrus voelde zich kennelijk happy
in de situatie van het moment en wel door de sublieme
ervaring van wat wij vandaag de dag communicatie
noemen. Door het voorstel van de huttenbouw Wilde
hij de situatie bestendigen; eer (dat is : erkenning),
huisvesting en privacy bieden aan de gasten en aldus
verbinding handhaven met wijze mensen uit het
verleden ; een !eider en een verkondiger, architecten
van samenleving.
Erkenning in persoonlijke relatie, huisvesting, privacy,
het zijn wezenlijke voorwaarden tot „leefbaarheid".
Ze zijn dat ook vandaag nog en wee ons als ze het
ook niet morgen zijn. Ter aanpassing in de moderne
verhoudingen dienen ze verder te worden ontwikkeld
overeenkomstig de eisen van de tijd. Die ontwikkeling vereist opdeling van de stad in leefgemeenschappen van beperkte omvang ; milieu-kernen, toegerust met het comfort en de voorzieningen, die ons
door de gaven van wetenschap en techniek, organisatie en management worden geboden ; bestuur in
samenspraak tussen overheid en burgerij, want
slechts samenspraak leidt tot samendoen en samenleving en daarmee tot „leefbaarheid".

MODEL VAN EEN „LEEFBARE" STAD
Deventer is een „leefbare" stad en als zodanig een
spectaculair en verrassend voorbeeld voor Nederland. Aldus zonder meer gesteld lijkt dit een kreet uit
een VVV-folder.
Hoe is de werkelijkheid ? Waaruit blijkt die modelleefbaarheid op het terrein van wonen, werk, onderwijs, cultuur en ontspanning ? Wat voor stad is
Deventer ?
Om te beginnen is het een mooie, gave, historische
stad ; een juweel onder de oude steden. Het moderne
leven speelt er zich of in een rijk decor van voortreffelijk geconserveerde gebouwen van grote schoonheid qua architectuur en materiaal ; romantische
pleintjes, schilderachtige hoekjes en hofjes, waar een
rustzoekend mens zich kan verkwikken aan de zo
zeldzaam geworden stilte. Natuurlijk zijn er wijken,
waarin de huizen geleidelijk zijn verkrot en waarin
„kaalslag" is gepleegd. Elders zouden ze zijn afgebroken en vervangen door flatgebouwen. Niet aldus
in Deventer. Toen de gemeente besloot, dat er aan
de verkrotte stadsdelen lets gedaan moest worden
riep zij de bewoners bijeen. Ze kwamen in groten
getale. In samenspraak werden stadsbestuur en
burgers het met elkaar eens. Eerst daarna werd een
plan opgesteld van een gecoordineerde aanpak van
de zaak. Het gevolg was, dat het verkrotte Bergkwartier een juweel van een wijk werd. Opslagplaatsen en magazijnen verdwenen. De woningen
werden zo fraai herbouwd dat de dominee, de dokter

Nieuwe plannen krijgen vaste vorm.

en de notaris er terugkeerden. Bij Huisvesting ligt
een lange lijst van mensen, die zich dolgraag in die
nieuwe, oude wijk willen vestigen in weerwil van
huurprijzen tot f. 5600.- per jaar. Het eveneens ten
dele verkrotte Noorderbergkwartier, waar in vroeger
tijden de poorters en de kleine ambachtslieden
woonden, wordt ook al fraai opgeknapt en wet op
basis van het historische stratenplan. Honderden
woningen worden er in de vroegere staat hersteld.
Zij zullen worden bewoond door mensen, die slechts
de laagste gangbare huren kunnen betalen. Rijksmonumentenzorg en het ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) denken
daar een bepaalde formule voor uit. Het ministerie
is over de Deventer aanpak ronduit enthousiast. Geen
wonder. Het omvangrijke restauratieproces wordt
begonnen op een financiele basis van slechts anderhalf millioen gulden. Deventer is de eerste stad in
Nederland, die de rewiring en de burgerij een plan
kon aanbieden niet slechts tot restauratie van een
aantal waardevolle gebouwen maar van hele stadswijken, zelfs wanneer daarmee eventueel andere
stadsdelen moeten worden opgeofferd. Met hartelijke
instemming van de bevolking durft Deventer het zelfs
aan, drastisch op te treden tegen de auto. Onder de
leuze „het blik van de Brink" zal dit prachtige plein
straks vrij zijn van de lange rijen auto's, die het thans
ontsieren. Het blik zal worden verwezen Haar een
parkeergarage. Andere stadsdelen worden met dezelfde zorg en toewijding aangepakt als het historisch centrum. Dat gebeurt in nauw overleg met de

Toekomstprojekten worden getoetst aan het algemeen belang.
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Merkwaardige oude gevels worden voortreffelijk gerestaureerd.

buurtverenigingen. Men gaat daarbij te werk volgens
de zeer gelukkig gebleken procedure, die bij de verbetering van woningen en woonomgeving in de
arbeiderswijk het Rode Dorp werd gevolgd. Het begon
met groepsgesprekken per straat. De bewoners
kozen iemand als hun vertegenwoordiger. De gekozenen van alle straten vormden de buurtgroep en
deze fungeerde als gesprekspartner van een ambtelijke werkgroep. Deze werkte het plan uit en bracht
het daarna in openbare discussie.
Overigens moet men hieruit niet afleiden dat de
democratie in deze stad slechts functioneert als gemoedelijke buurtpraat met koffie en Deventer koek.
Verbetering van woningen en woonomgevina en alles
wat daar verder aan te pas komt is nu eenmaal een
continue aangelegenheid. Daarom wordt de samenspraak tussen burgers en overheid voortdurend begeleid met behulp van de modernste organisatietechnieken.
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De bijeenkomsten van gemeentelijke werkgroepen en
buurtbewoners worden vaak door honderden mensen
bezocht. Het mag wel als een spectaculaire bijzonderheld worden aangemerkt, dat een buurtvereniging
een prominent architect als Hertzbergen zo enthousiast voor een aantal plannen wist te maken, dat een
subsidie uit de experimenten-pot van CRM werd verkregen.
Wonen, sociale zaak van hoogste betekenis, maar
hoe zit het met werken voor een bijzonder snel gegroeide bevolking ? In 1950 had de stad 47.195 inwoners, tien jaar later al 56.556 en weer tien jaar
later 66.315. De bedrijfsbevolking omvat 25.750 personen, de beroepsbevolking ongeveer 20.000, daarbij
inbegrepen een groep van 1.500 buitenlanders
Turken, Spanjaarden en Italianen. Werkgelegenheid
wordt geboden in de tapijtindustrie, de fabricage van
blik, capsules en ander kleinmetaal ; verder in de
fabricage van koek en in de grafische industrie. Het
Kluwerconcern is een van de grootste en belangrijkste grafische bedrijven en uitgeverijen in Nederland. Doordat Deventer geen grond meer heeft om te
bouwen en het project tot de bouw van een „Dubbelstad" aan de andere never van de lissel in 1968
door de regering werd afgewezen is er nogal wat
werkloosheid in de bouwvakken. Ook de opheffing
van de internationaal befaamde Burgers Rijwielindustrie heeft tot werkloosheid geleid. Onrustbarend
is de situatie op dit punt echter niet. Het werkloosheidsciifer van Deventer ligt in elk geval een eind
onder het landelijk gemiddelde. Het gebrek aan grond
heeft ook de woningnood verscherpt. De wachtlijst
van woningzoekenden was enkele jaren geleden zo
goed als schoon. Nu staan er weer 1.500 woningzoekenden ingeschreven.
De buitenlanders zijn volkomen in de bevolking opgenomen. Een stichting ijvert voor hun belangen. Ze
hebben een eigen societeit in het soliede opgeknapte
gebouw van een voormalige HBS. Italianen zijn
Deventenaren geworden en worden zelfs door de
goede zorgen van het stadsbestuur onderwezen in
hun eigen cultuur ! Voor Turken — zij zijn in de
meerderheid — worden cursussen in de Nederlandse
taal gegeven. Het tekent de sfeer dat toen enkele
Belgische families, bewoners van het Regionale
Woonwagenkamp waren uitgewezen, stadsbestuur en
burgerij geen moeite hebben gespaard, om die
mensen in Deventer te houden. Het is gelukt ook !
Met dat al is er te veel werkgelegenheid voor onen laaggeschoolden maar bepaald te weinig voor
mensen van LTS en MIS niveau en voor Witte boordenmannetjes. Er is in Deventer te weinig gelegenheid
om voorbereidend wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs te volgen. Er is bijvoorbeeld geen

HTS. Wel is er nog de vroeger zo belangrijke Tropische Landbouwschool. Zij heeft menig leerling afgeleverd die het tot een prominente managerfunctie
heeft gebracht. De studenten van deze school
brengen door hun van de universiteit overgenomen
„mores" en corpsleven overigens heel wat gezelligheid in de stad.
Tegenover het hiaat in de onderwijsvoorzieningen
van hoger niveau staat het juist daarom merkwaardige
felt, dat Deventer een centrum van wetenschapsbeoefening is. De intense belangstelling daarvoor is
wellicht te herleiden tot het verleden toen Deventer
zijn tot ver over de streekgrenzen befaamde klassieke
Athenaeum had en Geert Groote met de Broeders
en Zusters des Gemeenen Levens er de mystiek beoefende. Van dat Athenaeum is alleen nog de prachtige stijlvolle boekerij met haar kostbare verzameling
oude handschriften overgebleven. Zij wordt ook vandaag nog intercontinentaal geraadpleegd. Ook werd
zij aanleiding tot de vestiging van een der vier Nederlandse Bibliotheekscholen. Voorts is er een Laboratoriumschool en — uitzonderlijk in Nederland — een
aantal gesloten ziekenhuizen, waarin de behandeling
van patienten aan een beperkt aantal specialisten is
toevertrouwd. De aard van deze ziekenhuizen leidde
tot bijzondere belangstelling voor de medische wetenschap. De Deventer ziekenhuizen waren de eerste in
Nederland, die de bevoegdheid verkregen tot opleiding in een aantal specialismen. Dat gebeurt in
nauwe samenwerking met de medische faculteit van
de Rijksuniversiteit in Groningen. Gemiddeld eenmaal
per twee weken begint een in Groningen afgestudeerd
medisch doctorandus in Deventer aan zijn postdoctorale studie.
Geen leefbaarheid zonder cultuur en ontspanning.
Ook wat op deze terreinen in deze kleine stad gebeurt is even karakteristiek als spectaculair. De
Deventer Schouwburg heeft de hoogste bezoekgraad van heel Nederland — Amsterdam niet uitgezonderd ! — en daarmee het geringste tekort op
de exploitatierekening. Alle grote toneelgezelschappen, de operagroep Forum en het Overijssels Philharmonisch Orkest treden er frequent op. Het is ook
het podium voor diverse Deventer cabaretgroepen en
een bloeiende operette-vereniging. De „Iagere"
burgerij mist hier alle drempelvrees. Ook gezelligheid
staat in Deventer hoog genoteerd als voorwaarde tot
leefbaarheid. Aileen reeds de binnenstad telt zeventig
kroegen. De talrijke clubs hebben hun eigen kroeg
maar ook hun eigen restaurant. De langharige liefhebber van de luidruchtige jukebox met bijpassende
verlichting heeft zijn „tent" ; joden kunnen in Shalom

Ook het hart van Deventer geniet van de goede zorgen
van de gehele bevolking.

het Nieuw Israelitisch Weekblad lezen. Tussen de
clubs heerst een plezierige wedijver. Ontplooit de
ene een initiatief dan kan men er donder opzeggen
dat er een reeks initiatieven van andere clubs volgt.
Zelfs heeft Deventer nog een onvervalste Herensocieteit. Een opmerkelijke primeur voor Nederland
is ook de stichting van een Dienstverlenend Centrum
voor Kunst en Kunstenaars in de stedendriehoek
Deventer-Apeldoorn-Zutphen. Het wordt een driejarig experiment, een project waarmee een kwart
miljoen gulden is gemoeid. Het idee is geboren uit
de wens, de kunstenaar te bevrijden van de vernederende steuntrekkerij onder de benaming Contraprestatie. Het Centrum gaat uit van de gedachte, dat
de kunstenaar in staat moet worden gesteld, zich
waar te maken. Weet hij veel van marketing, werving
en verkoop ? Het Centrum neemt dit van hem over.
Er wordt een speciale man voor aangesteld. Na ballot87

tage in de vorm van beoordeling op kwaliteit en
vakmanschap wordt van elke kunstenaar de nodige
documentatie bijeengebracht. Zijn werken worden
gefotografeerd, knipsels en alle mogelijke andere
gegevens worden geregistreerd. Er komt een verhuurcentrum van kunstwerken en het publiek zal
tijdens regionale en plaatselijke tentoonstellingen gelegenheid krijgen er kennis van te nemen.
Ook op sportgebied heeft Deventer een landelijke
primeur : de eerste kunstijsbaan. Buiten de stedelijke
sportparken zijn er ook wijk- en buurtvoorzieningen
voor sport en spel vooral voor de jeugd. Eenvoudige
speelplaatsjes in nieuwe en nude stadsbuurten, door
de bewoners zelf aangelegd en onderhouden.
Leefbaarheid is in Deventer meer dan een kreet. Het
is een werkelijkheid op het behoud waarvan het stadsbestuur voortdurend attent is. Zo is het de eerste
stad in Nederland — houdt het niet op met primeurs ?
— waar een burgerraadman zal worden aangesteld.
Zijn task ? Raadslid Huis in 't Veld formuleert die
aldus : „hij moet de rechten van de mens ten opzichte van de gemeente versterken en de mensen
helpen functioneren in de papierwinkel van de bureaucratie. Hij moet serieus alle mogelijke klachten op
aanwezigheid van onrecht onderzoeken. En al blijkt
in het buitenland, dat 90% slechts op schijnonrecht
berust, in de overige tien procent zal recht gedaan
moeten worden."

Bijeenkomsten van gemeentelijke werkgroepen en buurtbewoners...

Gemeente en industrie tezamen hebben een stichting
Public Relations gecreeerd, niet om een geprolongeerde vriendelijkheidsmaskerade tegenover de
buitenwereld op te voeren maar om er achter te komen
wat de Deventenaren en degenen die er vroeger
hebben gewoond of geruime tijd hebben vertoefd,
van Deventer vinden. Public Relations, propagandaorgaan tot het aantrekken van werkgelegenheid biedende diensten en bedrijven maar tegelijk middel
tot zelfonderzoek aan de hand van opvattingen van
degenen, die afstand van Deventer hebben genomen.
LEEFBAARHEIDSPROJECT STEENBURGGE
Een nieuwe primeur is in de maak ; een nieuwe stadswijk, in talrijke hoorzittingen en informatie-avonden
ontworpen door 8tadsbestuur en burgerij. Een wijk
voor 12.000 mensen, die in 3.000 huizen zullen worden
gehuisvest. Buurten in lobvorm tussen het groen ;
scharrelpaadjes voor jongemensen, die in nieuwe
wijken nauwelijks gelegenheid hebben tot een vrijpartijtje ; kinderen, die langs smalle zandpaadjes
spelend Haar school gaan ; verkeer langs een weg
midden door parkgebied maar ongeschikt voor doorverkeer ; een knus satellietstadje waarin geen dak
hoger mag reiken dan tot beneden de boomtoppen ;
een eigen gezellige brink met winkels en dienstencentra en met een weekmarkt ; 'n medische groepspraktijk, een buurthuis, een rijdende secretarie en
zelfs een restaurant voor „romantisch tafelen" in een
van de tien boerderijen, die er nu nog staan.
De bouw kan beginnen zodra de Tweede Kamer
haar fiat zal hebben gegeven aan de annexatie van
het riante, landelijke dorp Diepenveen want het plan
is op grond van die gemeente geprojecteerd. Het
eigenlijke dorp zal onaangetast blijven.
Deventer heeft bewezen, hoe het schoonheid weet te
waarderen en te behouden. De stad weet ook wat er
nodig is om de luide roep om „Ieefbaarheid" op de
best mogelijke manier te beantwoorden.
Fijne stad dat Deventer.
JAN A.W. KESSELS
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IN DE GEEST VAN DE ZWIJGER
GENERALITEIT, VERDRAAGZAAMHEID, VOLHARDING

.

-,.1.7:4

Men moet geen historicus zijn om te weten dat het
lot van de Lage Landen nauw verbonden is geweest
met de persoon en de politiek van Willem de Zwijger.
De geschiedenis mag weliswaar niet de dienstmaagd
zijn van de politiek, maar zij kan ons toch helpen om
onze politiek te bepalen en om onze verbinding met
het verleden naar de toekomst te richten m.a.w. de
geschiedenis wordt geschreven naar het verleden,
maar... zij wordt beleefd naar de toekomst.
Daarom komt de figuur van Oranje thans zoveel
dichter bij ons te staan. Zijn idee van het algemeen
belang der Nederlanden krijgt opnieuw gestalte in
de hedendaagse integratiegedachte. Zijn falen en zijn
tragische ondergang in de verdeeldheid grijpen ons
des te sterker aan omdat wij, in ogenblikken van
teleurstelling en ontmoediging, ook scherper de tweeheid dan de eenheid in de Nederlanden aanvoelen.
In de eerste plaats is Willem de Zwijger de incarnatie
van de generaliteitsgedachte d.w.z. van het grote
vaderland. Zijn levenslange inzet om het particuliere
en provinciale belang te doen wijken voor het algemene, voor het grote geheel der Nederlanden, moet
ons de weg tonen naar onze mogelijkheden.
Zeker, Willem van Oranje heeft de generaliteitsidee
niet uitgevonden. In de 15e eeuw, de Bourgondische
Eeuw, was uit een langzame territoriale en politieke
ontwikkeling een vaag, heel vaag eenheidsbesef
gegroeid, dat de weerkracht van onze vorstendommen
tegenover Frankrijk en het Duitse Rijk had versterkt.
Karel V stimuleerde die eenheidsgedachte nog door
de 17 provincien ten eeuwigen dage tot een en onverdeelbare Unie — dit was in 1548-1549 — uit te
roepen, vrij van alle banden met het buitenland.
Willem van Oranje die reeds aan het hof te Brussel
verbleef, was op dat ogenblik 15 jaar oud.
Of de Nederlanden voor Karel V een doel op zichzelf
waren ? Het lijkt er naar dat zij eerder een middel
waren om de Habsburgse wereldpolitiek te dienen.
Toen Karel V in 1555 troonsafstand deed in aanwezigheid van de 22-jarige Willem van Oranje, droeg hij de
Nederlanden over aan zijn zoon Filips II die moest
trachten de Habsburgse wereldmacht te vestigen,
waarvoor de Nederlanden de onmisbare steun waren
de Nederlanden in dienst van een dynastie !
Willem van Oranje die tot dan toe veel belangstelling
had getoond voor wijn en vrouwen — dat moet gezegd worden — begon stilaan te beseffen dat hij een
levenstaak te vervullen had. Met de jaren werd hij
ernstiger, interesseerde hij zich meer voor de politieke problemen : hij ontdekte zichzelf.
Hij zag de wankele basis van de Nederlanden
amper 3 miljoen inwoners, omringd door wereldmachten, geen staat, geen echte natie, wel een ve r89

zameling vorstendommen met sociale en religieuze
tegenstellingen. Karel V had nog eerbied betoond
voor de vrijheden van het land maar met Filips II
was geen land te bezeilen.
Toen de opstand in 1566 losbrak — de bekende
beeldenstorm — kwam Willem, die nog maar 33 jaar
oud was, als politiek en moreel figuur op het voorplan. Hij betreurde die uitspatting van geweld omdat
zij zijn idee van generaliteit, het geliefkoosde woord
van de 16e eeuw, van het gemeenschappelijke vaderland, in gevaar bracht. De godsdienstige kloof tussen
katholieken en protestanten kon immers aanleiding
geven tot een burgeroorlog, die een einde zou kunnen
stellen aan zijn politiek ideaal van het One vaderland.
En dit ideaal was geen utopie
Omstreeks 1566 kiemde er een sterk algemeen
Nederlands nationaliteitsbesef : in de geuzenliederen
van die tijd hoort men het begrip Nederland als het
geheel der 17 Provincien. Die generaliteitsidee staat
niet meer ten dienste van een dynastie, zoals onder
Karel V, maar krijgt nu een nationale inslag d.w.z.
ten dienste van het yolk. De separatistische strekkingen zijn weliswaar niet verdwenen : het provincialisme en de godsdienstige rivaliteit doorkruisen voortdurend de generaliteitsidee.
Tegenslagen en onbegrip hebben echter nooit het
geloof van Willem in de generaliteit vernietigd. Met
de pacificatie van Gent (1576) — dat merkwaardig
dokument — kreeg de 43-jarige Willem nieuwe hoop
dat alle Nederlandse vorstendommen (met uitzondering van Luxemburg) eensgezind de strijd zouden
voeren. Toen de kloof onvermijdelijk bleek en er in
1579 twee Unies ontstonden (Atrecht en Utrecht) was
Willem diep teleurgesteld, hoewel niet verslagen
deze Unies deugen niet, was zijn reaktie ! Het werd
voor hem duidelijker dat hij definitief en resoluut
moest kiezen tussen het vorstelijke dynastieke belang
en de belangen van het yolk.
In 1581 kontesteert hij, in de Akte van Verlatinge, de
oude opvatting van het vorstelijk recht en schaart hij
zich achter de nieuwe nationale historische krachten
o.a. met volgende woorden „...en dat de onderdanen
niet door God zijn geschapen terwille van de koning
maar de koning terwille van de onderdanen zonder
wie hij geen koning is, om over hen rechtvaardig en
billijk te regeren, om hen te verdedigen en lief te
hebben als een vader zijn kinderen en een herder
zijn schapen, en wanneer hij dat niet doet... zijn de
onderdanen gerechtigd hem niet langer als vorst te
erkennen maar hem of te danken en in zijn plaats een
ander die hen beschermt als vorst te nemen".
En toen hij in 1584 werd vermoord was zijn laatste
gedachte bij het yolk : „Mon Dieu, aie pitie de mon
&lie et de ce pauvre peuple".
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Zijn generaliteitsidee, hoewel niet verwezenlijkt, is
nooit helemaal verloren gegaan. Trouwens de scheiding tussen Noord en Zuid is een betreurenswaardig
toeval geweest : er waren noch diepgaande karakterverschillen noch godsdienstig onderscheid. De scheidingslijn tussen Nederland en Belgie is een gevolg
van militaire gebeurtenissen, zij heeft niets te maken
met kulturele, politieke en godsdienstige verschillen.
De scheuring kwam niet langs de taalgrens, maar
dwars door de Nederlandssprekende gewesten omdat
de troepen van Alexander Farnese, veldheer van
Filips II, niet eerder konden gestuit worden. Voor
Willem van Oranje en zijn Nederlanders bestond geen
probleem van tweetaligheid : in het grote geheel van
de Lage Landen was er plaats voor drie kulturen nl.
de Nederlandse, de Franse en de Duitse.
Al te vaak heeft men voorgesteld dat de scheuring
een natuurlijk gevolg was van de verscheidenheid
tussen Noord en Zuid. Er bestonden inderdaad verschillen tussen Vlaanderen en Holland, zoals er ook
bestonden, en bestaan, tussen Holland en Friesland,
tussen Vlaanderen en Brabant. De verschillen die men
bedoelt zijn maar gekomen na de scheiding, drie, vier
eeuwen lang zijn zij gegroeid.
En wat het zogenaamde verschil in godsdienst betreft
het Calvinisme vindt aanvankelijk zijn vurigste aanhangers in het Zuiden en de Vlamingen zijn zeker niet
katholiek gebleven of geworden uit natuurlijke aanleg.
Het calvinistische Noorden en het katholieke Zuiden
is een taaie mythe, en doet het nog altijd. Het godsdienstig verschil is heel langzaam gegroeid na de
scheiding en was in het grensgebied onderhevig aan
de wisselende kansen van de oorlog.
Nog vOOr zijn dood besefte Willem van Oranje dat
zijn levensdroom maar heel weinig kans maakte en
dat het eenheidsgevoel nog te zwak ontwikkeld was
om de basis te worden van een solide natie. En toch
weigerde hij te kapituleren en die geringe kans niet
te wagen : „Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden".
Belgie en Nederland zijn dus toevalsprodukten, helemaal vreemd aan de moderne taalstrijd, maar ze zijn
verder historisch ontwikkeld en historische realiteiten
geworden. De inwerking van de Franse kultuur is een
historische constante en is op zichzelf een goed op
voorwaarde dat degenen die ze ondergaan er niet aan
ten onder gaan : wat ons niet vernietigt, maakt ons
sterker.
Wij stipten reeds aan dat de generaliteitsidee nooit
helemaal verloren ging. We vinden hiervan zelfs
sporen in officiele toenaderingspogingen tussen de
twee wereldoorlogen vooral in de jaren 1936-38 o.a.
in de rot van Belgie en Nederland in de Oslo-groep.
Na de tweede wereldoorlog kwamen het Belgisch-

Nederlands Kultureel Akkoord en het Beneluxverdrag
tot stand.
In de Vlaamse Beweging bleef de Groot-Nederlandse
gedachte levendig, zij het dan overwegend slechts
in de Nederlandstalige Nederlanden.
Ook in het Noorden bleven velen bekommerd om hel
grote geheel.

In de tweede plaats willen wij in Willem van Oranje
een oprechte verdraagzaamheid erkennen in het
belang van alien, van de hele natie, in een tijd van
haat en dwingelandij over de geest der mensen.
Voor de fanatieke Filips II — het was bijna normaal
fanatiek te zijn — waren wetten en principes goed
of kwaad : hij was de dogmaticus, de mens was
Allegorische voorstelling van de Pacificatie van Gent (8 november 1576),
waarbij Willem de Zwijger er in slaagde tijdelijk de tegenstellingen te be•
zweren die de Nederlanders verscheurden.
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ondergeschikt. Voor Willem kwam de mens op de
eerste plaats : hij erkende de rechten van het individu.
„Ik kan niet goedkeuren dat vorsten trachten te heersen over het geweten van hun onderdanen". Wat
klinkt dat aktueel, van onze tijd !
De charmante, aantrekkelijke en luchthartige Willem
der jaren 1550-55 is in de jaren 1566-70 een ernstige
bezadigde politieke leider geworden. Portretten van
die jaren laten ons een bijna melancholische en bezorgde man zien.
De Beeldenstorm was een zware slag geweest : hoe
zou hij de extremisten in beide kampen, het katholieke en het calvinistische, kunnen beteugelen ? Hoe
zou hij de burgeroorlog kunnen vermijden ? Zijn verdraagzaamheid, zijn gematigdheid beschouwde men
als verraad, als lafheid en laksheid ! Toen hij inzag
dat de revolutie weinig kans had te slagen zonder
het dynamisme en de agressiviteit van de calvinistische extremisten, ging hij in 1573 tot het Calvinisme over. Toch bleef hij pleiten voor verdraagzaamheid.
Zijn tolerantie kreeg voor korte tijd overwicht in de
Pacificatie van Gent (1576) en weer kon hij hopen
toen hij het volgend jaar zijn intrede hield te Brussel,
toegejuicht als de vader van het vaderland. Men verweet hem spoedig dat hij zichzelf zocht in plaats van
de Nederlanden : de Calvinisten begrepen zijn tolerantie niet. Met het uiteenvallen van de Pacificatie in
de Unies van Atrecht en Utrecht betreurde hij de onverzoenlijkheid van de Staten van Holland, die het
katholicisme verboden.
Hij bleef hartstochtelijk geloven dat de mensen ooit
partij zouden kiezen voor de verdraagzaamheid.
Moeten wij hier beklemtonen dat hij zijn tijd vooruit
was en de weg heeft gebaand naar ideeen van de
toekomst ?
In de derde plaats willen wij onderstrepen : zijn onverzettelijk geloof in de Nederlandse zaak, ondanks
de dreigende tragische ontwikkeling van het gebeuren. Hij was vasthoudend en koppig, een vurig
politiek gelovige, eenmaal dat hij de situatie kende.
Als realist, meer een man van daden dan van woorden,
doorvorste hij de politieke mogelijkheden. Hij gaf
weinig om politieke dogma's : wat mogelijk was moest
erkend en verwezenlijkt worden.
Toen hij in '1569 zwaar ziek werd, schreef Alva : „Wij
kunnen de Prins van Oranje als een dode afschrijven".
Willem replikeerde : „Met Gods hulp zal ik doorgaan".
Hij zag zich met de jaren armer worden : veel van
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zijn landgoederen waren verloren gegaan, desondanks hield hij stand : „Je maintiendrai !". Een
Engels agent in de Nederlanden schreef over hem
hij wordt niet ontmoedigd door enig verlies of door
tegenwerking, hij is een zeldzaam mens.
Bij het dieptepunt van zijn strijd, in 1574, schreef hij
„Wanneer we zullen moeten ondergaan in Gods naam,
zullen wij deze eer hebben, te hebben gedaan wat
geen andere natie voor ons deed, te weten ons te
hebben verdedigd en gehandhaafd in zulk klein land
tegen zulke machtige vijand".
Ondanks ballingschap, nederlagen, teleurstellingen
(ook met zijn vrouwen) bleef hij : „kalm te midden
der woedende baren" zoals zijn devies luidde.
Hij voelde de grote tragedie beter dan de andere
!eiders. Hij had de tragedie in haar voile omvang begrepen, bij het beleg van Leiden : de politieke en
godsdienstige disputen in eigen rangen, de egoistische
bekommernissen, het op de spits gedreven particularisme, het onbegrip. De vaste, hartstochtelijke wil
om niet ten onder te gaan belichaamt zich slechts in
weinigen : Willem is 66n van die weinigen. Hier wordt
het verschil tussen een 'eider en een diktator zeer
duidelijk : een diktator beheerst zijn milieu, is in wezen
onverdraagzaam, een !eider beinvloedt alle krachten
door er zich aan te onderwerpen, is in wezen verdraagzaam. Altijd heeft Willem zich onderworpen in
voile eerbied aan het gezag der staten en aan de
rechten en vrijheden van het yolk.

Onze konklusie moge bondig zijn. Als mens, als politicus is Willem van Oranje wezenlijk van ons. Hij leert
ons de generaliteit niet uit het oog te verliezen en
onze verdeeldheid te vergeten. Hij leert ons de omringende kulturen te apprecieren, met het historisch
gegroeide rekening te houden, alle kleinheid en onbegrip te bannen.
Wij willen bij Oranje nog geen moderne demokratie,
ook geen verdediging van de moderne rechten van de
mens ontdekken : wij willen onze tijd niet projekteren
in de 16e eeuw. Toch beleefde hij de geschiedenis
naar de toekomst door zijn geduldig en vasthoudend
ideaal van de Generaliteit der Lage Landen, zijn hechte
belangstelling voor de zaak van het yolk en voor de
verdraagzaamheid.
De geest van Oranje betekent generaliteit, verdraagzaamheid en volharding.
Moge deze geest ons eraan herinneren dat eenheid
en veelheid in de Lage Landen geen tegenstelling
zijn.
Prof. J. DEMEY

HOREN EN ZIEN IN ZUID-AFRIKA

Tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika heb ik op 3 maart jl. voor de afdeling
Kaapstad, op verzoek van haar voorzitter, een voordracht gehouden
over „Accentverschuivingen in het Algemeen Nederlands Verbond".
Voor een afdeling van het verbond is zulk een voordracht in theorie
overbodig. De afdeling Kaapstad evenwel ligt z6 ver weg, de leden
leven in een z6 ander geestelijk klimaat en de feitelijke betrekkingen
met het ANV in Europa zijn z6 beperkt, dat ik een opzettelijke bespreking van de ontwikkeling van het verbond in Nederland en Vlaanderen,
van de vraagstukken die het op zijn weg ontmoet, van de gevolgde
werkwijze en van de organisatorische maatregelen die in verband daarmede zijn getroffen, nuttig heb geacht. Daarbij heb ik vooropgesteld dat,
zowel feitelijk als volgens de nieuwe statuten, de Nederlandse cultuur
en de Nederlandse cultuurgemeenschap en met name de integratie van
de Europese delen ervan — Nederland en Vlaanderen — centraal staan.
En verder dat het verbond, in overeenstemming met de in Zuid-Afrika
gangbare zienswijze, op het standpunt staat dat een zelfstandige Zuidafrikaanse cultuur tot ontwikkeling is gekomen, die — zonder daarvan
deel uit te maken — met de Nederlandse cultuur verwant is. Het verbond
hecht er grote waarde aan de verbindingen met de Zuidafrikaanse cultuur te onderhouden en te versterken. De ingetreden ontwikkeling brengt
overigens mee dat het in het ANV gebezigde z.g. drie-harken zinnebeeld
de feitelijke toestand niet meer weergeeft. Het is als het ware zo dat
twee van de drie harken langzaam aan door een vaartuig worden vervangen en dat de derde bark een eigen koers heeft uitgezet en volgt.

Kerkplein in Pretoria met monument Paul Kruger.

ray

Bij de keuze van het onderwerp van de
voordracht heeft ook een rolgespeeld wat
men zou kunnen noemen degedachte van
wederkerigheid. Mijn bezoek had de ruime
strekking een indruk te verkrijgen van de
aldaar zich voordoende vraagstukken en
van de wijze waarop zij worden aangepakt
Algemeen bestaat in Zuid-Afrika de verwachting dat zulk een kennisneming tot een
verdieping van inzicht zal leiden en het vormen van eengenuanceerd oordeel over de
Zuidafrikaanse samenleving zal bevorderen.
lk ben van mening dat ook aan het omgekeerde behoefte bestaat : dat voor in ZuidAfrika wonenden het zich verdiepen in de
feitelijke toestand in Nederland en Vlaanderen, in de vraagstukken die daar aan de
orde zijn en in het algemene geestelijke klimaat daar, van belang is. Al was het slechts
om deter zicht te krijgen op de vooral uit
Nederland komende felle reacties op belangrijke kanten van de Zuidafrikaanse samenleving, reacties die voor een deel samenhangen met een geheel andere historische ontwikkeling en mede zijn bepaald
door de in en na de oorlog opgedane eigen
ervaringen. Ook een bescheiden bijdrage
als een voordracht voor de afdeling Kaapstad kan daartoe zijn nut hebben.
Aan de avond bij die afdeling zal ik goede
herinneringen bewaren, evenals aan het bezoek aan de Afrikaans-Nederlandse boekerij
van het ANV in Kaapstad, waar met bescheiden middelen en eengrote persoonlike inzet van de bibliothecaresse en dames-assistenten, eengoed bezocht centrum van Nederlandse cultuur in stand wordt
gehouden.
Dit zijn overigens de enige activiteiten die ik
als algemeen voorzitter van het ANV in
Zuid-Afrika heb verricht. De reis zeif en het
gevolgde werkschema waren persoonlijk.
Voor het een hier volgt geldt hetzelfde.

De reis heeftplaats gehad in hetzelfde kader waarin, op uitnodiging van de Zuidafrikaanse regering, o.m. een aantal Nederlandse en Belgische kamerleden, journalisten, juristen e.a., Zuid-Afrika heeft bezocht.
Dat kader is overigens het tegendeel van
een keurslijf. Afhankelijk van ieders bijzondere belangstelling kunnen die steden, streken, instellingen e.d. worden bezocht en die
gesprekken worden georganiseerd die men
verkiest. Men doet natuurlijk verstandig in
dat opzicht niet passief te blijven en duidelijk zijn wensen naar voren te brengen. Dat
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heb ik dan ookgedaan en ik kan verkiaren
dat daaraangeen enkele direkte of indirekte
beperking in de we is gelegd, maar dat integendeel ook achteraf opkomende aanvullinen alsnog in het programma werden in-.
gebouwd. Zo had ik — naast vele persoonakten
lijke
konten bezoeken o.m. aan de
Bantoewijk Soweto en aan universiteiten —
gesprekken met enkele ministers, politici
van de regeringspartij en van de blanke oppositiepartijen, politici, ook uit oppositieparti en van de Bantoes, de kleurlingen en de
Indiers, kerkelijke leiders, professoren, rechters,journalisten van regeringspers en oppositiepers, vertegenwoordigers uit handel
en Industrie en een aantal hoofdambtenaren.
Zuid-West-Afrika stond niet op het programma • een Belgisch senator, die ik ontmoette en waarmede ik enkele van bovenvermeldegesprekken gezamenlijk voerde,
had dit wel doen opnemen en bezocht dat
land juist toen ook Waldheim daar was.
Het aantal feiten, indrukken en opvattingen
dat men bij een dergelijk bezoek te verwerken krijgt is overstelpend. Daarvan een
samenvatting te geven is niet alleen zeer
k maar voor een artikel in Neerlandia
moeilij,
ook niet nodig. Een keuze moet worden gemaakt. lk stel mij voor enkele facetten er
uit te lichten en in hun onderlinge samenhang en historische ontwikkeling te bezien
en wel die welke, naar mijn gevoel, voor
die samenleving kenmerkend zijo en in het
voile licht van de belangstelling staan.
Vooraf een algemene opmerking. De taal is
afwisselend Afrikaans of Engels, met dien
verstande dat een bezoeker in eengesprek
met een blanke of een kleurling zeif praktisch steeds Nederlands kan spreken. Omgekeerd kan na korte tijd het Afrikaans
goed worden begrepen, al kijkt men wel
even op als b.v. enkele op een landweg stilstaande auto's, zeer tekenend, als „een
klompie karre" en een roe 'e majorettes
als„drompoppies” worden aangeduid. Al
lit het accent in grote steden als Johannesburg, Kaapstad en Durban op het Engels
en op het platteland op het Afrikaans, toch
bestaat er, mede door ver licht onderwijs
in beide talen, een vergaande tweetaligheid
waarbij aan geen van beide talen een ereplaats is ingeruimd : de volgorde bij allerlei
soort openbare aanwijzingen is afwisselend.
Hetgesprek met een Bantoe is gewoonlijk
in het Engels.
Bij een poging het geheel van ervaringen te
overzien, dringt zich bij mij vooreerst de
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gedachte op : dit is een mikrokosmos. Binnen degrenzen van de republiek Zuid-Afrika
zijn zowat alle problemen en daaruit voortvloeiende spanningen, die zich in de wereld
van vandaag voordoen, samengedrongen.
Neem vooreerst de samenstelling van de
bevolking.
Op een bevolking van ruim 21 miljoen bijna
4 miljoen blanken, voor de grootste helft
afstammende van Nederlandse, maar b.v.
ook Duitse, immigranten en voor het grootste deel Afrikaanstalig ; voor de kleinste
helft afkomstig van Engelssprekende immigranten. Het verloop van de geschiedenis
heeft totgrote tegenstellingen geleid, die, al
worden zij ongetwijfeld zwakker, nog steeds
een merkbare rol spelen. De weerslag daarvan ondergaat men duidelijk bij dagelijkse
lezing van Afrikaanstalige en Engelstalige
kranten. De integratie van beide delen is
wel ver voortgeschreden, maar nog niet afgesloten. De omstandigheid dat in deze
eeuw tot 1948 de regering in hoofdzaak Engels georienteerd was en sedert dat jaar
onafgebroken uitsluitend in handen is van
de Nationalepartij, die voor het grootste
deel steunt op het Afrikaanstalige deel,
werkt in dit opzicht naar riqn men ng verti agend.

deze samenleving aandacht. Aan de ene
kant kenmerken van een hoog ontwikkelde
industriestaat, metgrote steden en een dichte bevolking ; aan de andere kant — voor
zover niet onbewoonbaar(woestijnen) —
enorme dunbevolktegebieden, waarin in
hoofdzaak landbouw en veeteelt worden uitgeoefend en dit op een wijze die afwisselt
van hoog ontwikkeld tot uiterst primitief.
De opkomst van de industrie dagtekent van
de tweede helft van de negentiende eeuw,
tijd van de ontdekking, in het Noorden, van
diamantvelden en vangoudvelden. De
komst van de mijnindustrie heeft een toeloop van blanken en een eerste grote toeloop van Bantoes en zo in sterke mate een
verstedelijking teweeggebracht. In het Noorden lit ook de verreweg grootste stad Johannesburg (1,3 miljoen). Na de laatste oorlog is een aanzienlijke versnelling van het
industrialisatieproces ingetreden. Dat protes
is in Zuid-Afrika sneller verlopen dan in de
Verenigde Staten, En eland of Frankrijk.

Verder ongeveer 2 miljoen kleurlingen : een
ongelijksoortige groep bestaande, in vole variaties, uit kruisingen van Hottentotten —
oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika
— blanken, negers en Maleiers. Zij wonen
voor eengroot deel in de Kaapprovincie,
behoren veelal tot een van de Christelijke
kerken, terwijI een bepaalde min of meer
gesloten groep Mohammedaan is.

De aanzienlijke groei van de basisindustrieen, ook ijzer, staal, steenkool, electriciteit,
en van andere tot ontwikkeling gekomen
industrieen(verwerking) — die in economische betekenis de mijnindustrie hebben
overvleugeld — hebben tot een verdere
uitbreiding van steden en een steeds grotere drang van Bantoearbeidskrachten naar
de industriegebieden geleid, met alle daaraan verbondenproblemen van infrastructuur
en behuizing. Gevolg daarvan is ook het in
meer of mindere mate losraken van die stedelijke bevolking van de streken waarvan
zij afkomstig waren en de stamverbanden
waarin zij leefden. lk heb niet de juiste aantallen daarvan, naar de thans bestaande toestand, kunnen nagaan, maar het felt dat in
de mijnindustrie meer dan 600.000 en in de
verwerkingsindustrieen bijna 300.000 Bantoes werkzaam zijn en 't felt dat — tezamen
met die Bantoes die in andere sectoren in de
steden werkzaam zijn — het gaat in totaal,
leden van hetgezin meegerekend, om bijna
5 miljoen Bantoes, geven een indruk over de
omvang van het verschijnsel.

En tenslotte meer dan een half miljoen Indiers, voornamelijk in en rond Durban ; voor
hetgrootste deel (Hindoes) als contractarbeider en voor een klein deel (Mohammedanen) als zelfstandige handelaren in de
19e eeuw uit Indiagekomen. Als blijvende
burgers van Zuid-Afrika zijn zij eerst in
1962 erkend.
Daarnaast verdient een tweede facet van

De industriêle ontwikkeling heeft, direkt en
indirekt, vrijwel ononderbroken een sterke
stijging van het bruto nationals product teweeggebracht ; in de zestiger jaren bedroeg
het reelegroeipercentage (dus afgezien van
prijsstijgingen) gemiddeld 6 ; de laatste jaren is het lager en is het beleid gericht op
51/2 %. Het stijgingspercentage per hoofd
van de bevolking is, mede ten gevolge van

Ver ,olgeris rond 15 miljoen Bantoes, verdeeld over een achttal volken als Zoeloes,
Xosa's (Transkei), Tswana's e.a., elk met
eigen tradities en een eigen taal, in het alemeen onderling niet verstaanbaar, zodat,
g
indien nodig, in het bijzonder Engels als
hulptaal wordt gebruikt. Ten dele nog levende in stamverband, ten dele in steden, ten
dele bij blanken op het platteland.

de snellegroei van de niet-blanke bevolking, veel geringer (1,5 %). Voor een bevredigende verdere groei zijn de ontginning van
degrote hoeveelheden ertsen, aanwezig in
het centraalgebied, en toevloed van buitenlands kapitaal van wezenlijk belang.
Teen die dynamische ontwikkeling steekt
het leven op het platteland af. Enerzijds
landbouw- en veeteeltbedrijven van blanken,
veelal eenzaamgelegen „plaatsen", met uitgestrekte landerijen, bewerkt met behulp
van Bantoewerkkrachten. Mais, suiker, rundvee, wol. Droogte en andere la en ; zo
nodig gesubsidieerd. Wel stable' maar, op
de lange afstand gezien, toch relatief achteruitgaande. In deze eeuw konden vele blanke boeren, door het zakken vanprijzen in
het bijzonder rond 1925, het niet anger volhouden, verlieten de boerderijen en kwamen
terecht in de steden. In andere delen van
hetplatteland leven Bantoes in stamverband,grotendeels in streken, waar zij van
oudsher wonen. Verspreid bij elkaar staande hutten, met wat landbouw, in hoofdzaak
voor eigen gebruik (vooral mass ) en veeteelt, veelal nog uitgeoefend op primitieve
wijze. Lae Ievensstandaard, grote werkeloosheid en daaruit voortvloeiende aantrekkingskracht van de steden.
Bij de volkstelling van 1970 bleken tussen
10 miljoen mensen d.i. 48% in de stedelijke
gebieden te wonen en de rest, rond 11 miljoen, d.i. 52% op het platteland. Voor de
blanken en de kleurlingen zijn de percentages stedelingen veel groter, nI. 87 onderscheidenlijk 74.

vandaag aan de dag nog een bijzondere omstandigheid bij. De blanke bevolkingsgroep
heeft de leiding in economisch en politiek
opzicht. Vijftig jaar en korter geleden was
dat daar waar blanken en niet-blanken samenleefden niets bijzonders ; het was zo in
Nederlands-Indie, in Congo, in de Britse en
de Fransegebieden en, in een ander verband, eveneens in de Verenigde Staten. Dit
is na de oorlog snel en radikaal veranderd.
Nederlanders, Bel en, Britten en Fransen,
veelal tijdelijk in de koloniale gebieden vertoevende, zijn naar hun eigen Ianden teruggekeerd en de zelfstandig geworden gebieden regelen thans, met vallen en opstaan en
niet zelden metgrote, soms bloedige, strubbelingen, hun eigen zaken. Zulk een gang
van zaken is niet in allegevallen mogelijk ;
niet b.v. in de Verenigde Staten en evenmin
in Zuid-Afrika. In beide landen is de loop
van degeschiedenis nu eenmaal zo dat elke
bevolkingsgroep er terecht aanspraak op
maakt daar te wonen en te leven, waarbij de
vraag wie, na het praktisch verdwijnen van
de oorspronkelijk bevolking (lndianen, Hottentotten en Bosjesmannen) nu de eerste
was, weinig of niets ter zake doet. Trouwens,
los daarvan, is een vertrek van een van de
bevolkingsgroepen gewoonweg zowel een
feitelijke als een economische onmogelijkheid, zodat op de een of andere wijze een

vorm voor het samenleven moet worden
gevonden.
Het kangeen verwondering wekken dat de
wijze waarop die samenleving, in het gegeven staatsverband van Zuid-Afrika, feitelijk en juridisch gestalte krijgt voornamelijk
wordt bepaald door die bevolkingsgroep die
zowel economisch, alspolitiek de leiding
heeft, d.i. de blanke bevolkingsgroep. Afgezien van revolutionaire omwentelingen, zijn
in degeschiedenis nauwelijks voorbeelden
te vinden waarin dat antlers is verso en.
De wezenlijke vraag is veeleer of vorm en
inhoud van die samenleving redelijk en verantwoord zijn. Verantwoord vooral in die zin
dat niet uitsluitend of niet onevenredig de
economische en sociale belangen en de
rechtspositie van de leidende groep worden
gediend; maar evenzeer die van de andere
bevolkingsgroepen en niet minder dat daarbij rekening wordt gehouden met de strevin en van die roe en welke, vanzelfsprekend,gericht zijn op economische en sociale
vooruitgang en juridische gelijkheid. De
verhoudingen moeten mitsdien voor een verdere ontwikkeling voldoende — en voldoende snelle — aanpassingsmogelijkheden en
aanpassingen vertonen, bij gebreke waarvan
de spanningen te root worden om de we
van eengeleidelijke ontwikkeling te volgen.

Soweto. Bantoe-„stad" bij Johannesburg.

Samengevat : inderdaad een mikrokosmos.
Vele in dezelfde staat naast elkaar levende
zeer verschillende volken en cultuurpatronen, door verstedelijking ten dele open ebroken. Snelle overgangen van een statisch
bestaan naar de dynamiek van een moderne
maatschappij. Door de geschiedenis bepaalde sociale verhoudingen en daarmede samenhangende grote welstandsverschillen.
Het zijn verschijnselen die op vele plaatsen
ter wereld voorkomen maar die zich a.h.w.
hier ingeconcentreerde vorm aandienen. De
vroegere en de hedendaagse geschiedenis,
zowel van staten waarin uitsluitend blanken
of uitsluitend niet-blanken samenleven als
van staten met blanken en niet-blanken, leveren ruimschoots stof voor het inzicht dat
zulk een toestand tot ongewoon grote
spanningen kan leiden.
Voor zoveel Zuid-Afrika betreft, komt daar
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Het is duidelijk dat hier de gevaren liggen.
Volksgroepen letten nu eenmaal — zoals
de ervaring leert — in de eerste plaats op
hun eigen belangen, en dit zeker indien vitale belangen op het spel staan. Dit felt
kan niet worden weggecijferd. Het komt er
eigenlijk op aan — hoe moeilijk dat ook is
— die belangen te zien op de Ian ere afstand, bij welke zienswijze, en daarop gericht beleid, de tegenstellingen minder
scherp blijken te zijn dan zij aanvankelijk
liken.
Voor Zuid-Afrika is dat alles niet antlers.
Er komt echter, tot op zekere hoogte van
buiten af, nog een factor bij.
Voor een deel samenhangende met de ten
opzichte van de Westerse wereld afgelegen
ligging, voor een ander deel geworteld in
degeschiedenis en de feitelijke levensomstandigheden van de blanke bevolking, heeft
zich ingrote delen van de blanke gemeenschap een geestelijk klimaat ontwikkeld dat
zekere trekken van isolement vertoont en
in iedergeval slechts op een zekere afstand de snelle ontwikkeling in denken en
aanvoelen volt
die de Westerse wereld de
g
laatste tientallen jaren kenmerkt. Daaruit komende kon ik mij op verschillend gebied —
sociaal, kerkelijk, universitair, maar ook
meer in het algemeen — bij herhaling niet
aan de indruk onttrekken te zijn teruggeplaatst in een sfeer die in Nederland en andere Westerse landen in de dertiger jaren
algemeen bestond. Het brengt mede dat in
Zuid-Afrika de oplossingen die, aansluitende
aan de historischgegroeide toestand, tot
stand zijn en worden gebracht vanuit die optiek worden bezien en beoordeeld. Hier ligt
een bron van moeilijkheden en conflikten.
Immers, ondanks de zeer ingrijpende verschillen, die — in het bijzonder aangaande
economische stelsels — nog bestaan, is het
nu eenmaal zo dat er zich op bepaalde punten een min of meer algemene wereldopinie
vormt. Een van de zaken, die zowel door
blanke volken als door niet-blanke volken
uiterst kritisch wordt begeleid, en wel op
een wijze die zich langs verschillende wegen krachtig doet gelden, is een samenlevingsverhouding tussen blanken en nietblanken, indien eerstgenoemden daarin een
leidende rol spelen. Dit nu is in Zuid-Afrika
hetgeval, en reeds dit feit moet tot moeilijkheden leiden. Zij spitsen zich licht toe tot
een conflikt als, het een eveneens het geval
is, de regeling van die verhoudingen op
kleurverschillen isgegrond. Bij de weerstanden voegen zich dan sterk werkende motieven vangodsdienstige, zedelijke of emotio96

nele aard. Hetgaat hier om de bekende
„apartheidspolitiek", ook wet genoemd „de
politiek van de gescheiden ontwikkeling".
Na de oorlog is in de blanke bevolking een
scherpe politieke strijd ontbrand tussen de
regeringspartij en de Nationale partij. Teen
de achtergrond van de, mede door naweeen van de oorlog, ontstane ondoorzichtige
toestand engegroeide tegenstellingen, had
de z.g. Tomlinson Commissie in een 17-deli
rapport als het ware een blauwdruk vervaardigd over de wijze waarop een veelvolkige samenleving, sterk gewikkeld in een industrieelproces, zich langs evolutionaire
we g zou kunnen ontwikkelen. Nadat de Nationalepartij in 1947 zich ter zake in een
politiek manifest tot de bevolking had gericht, heeft diepartij in 1948 met een krappe
meerderheid van twee zetels de verkiezingen gewonnen, het regeringskasteel bezet,
dat rapport als grondslag voor het te voeren beleid aanvaard en zich krachtig gezet
aan de uitvoering ervan. Voor die uitvoering
is ruimschootsgelegenheid geweest aan ezien diepartij, met stijgende meerderheden,
tot dusverre aan de regering is gebleven, zij
het dat juist tijdens mijn verblijf bij enkele
tussentijdse verkiezingen verliezen zijn geleden.

gebied — in de eerste plaats woningvoorziening, verder onderwijs, gezondheidszorg,
waaronder verbetering van voedingstoestanden — maar ook op economish gebied —
by. infrastructuur, industrievestigingen, landbouwvoorlichting — hebben zowel door het
verstrekken van financiele bijdragen als op
andere wijze rote inspanningen plaatsgehad en zijn belangrijke resultaten bereikt ter
verbetering van de levensomstandigheden
van de niet-blanke bevolkingsgroepen. Enkele daarvan komen hierna nog ter sprake.
Het karakter vangescheidenheid van de
ontwikkeling betekent vooreerst dat op politiekgebied de onderscheidene Bantoevolken, de kleurlingen en de Indiers hun eigen
overheden met zelfbestuur, autonomie hebben, zowelplaatselijke overheden, streekengebiedsoverheden en ten slotte op het
hoogste niveau territoriale overheden.

Uitgaande van de opvatting dat de in de
republiek van Zuid-Afrika levende volken
niet tot een homogene natie zijn samengegroeid, dat een verdere ontwikkeling van de
onderscheidene volksgroepen moet worden
nagestreefd met behoud van eigen identiteit en dat licht optredende wrijvingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, is
het beleidgericht op een gescheiden ontwikkeling. Die ontwikkeling zal in ieder geval in de eerstkomendeperiode, zich voltrekken binnen de republiek, waarvan de reering en het parlement uitsluitend door
g
blanken wordengevormd.
Wezenlijk is verder dat de onderscheiding
tussen de bevolkingsgroepen rust op rasof kleurverschillen, medebrengende dat
over an van de ene groep naar de andere
in be inset niet mogelijk is en dat, hierna
aan te duiden, beperkingen aan het onderline
g
verkeer tussen de onderscheidene
roe pen, en met name tussen blanken en
g
niet-blanken, zijn gesteld.

Wat deze laatste overheden betreft, deze
worden, voor zoveel de Bantoes betreft,
g
evestigd in de gebieden waar die volken
van oudsher woonden en voor eengroot
deel nog wonen ; de thuislanden. In die gebieden hebben de daartoe behorende Bantoes, naast het burgerschap van de republiek, een eigen staatsburgerschap, worden
een eigen regering en eigen parlementen
gevormd en alleen zij kunnen daar eigendom hebben, terwijI omgekeerd in blanke
gebieden alleen blanken eigenaar kunnen
zijn. De onderscheidene overheden hebben
uitvoerende en wetgevende bevoegdheid op
bij wet vastgelegde terreinen als landbouw
en veeteelt, industrie, we en en openbare
werken, onderwijs, belastingen, justitie e.a.
De opzet is erop gericht dat in het eindstadium de thuislandenpolitiek onafhankelijk
zijn en vrijwillig kunnen besluiten al of niet
te blijven deeluitmaken van een Zuidafrikaansegemeenschap van volken, een soort
g
emenebest.
Bij de vorming van de Bantoeoverheden
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij die
organen, die in de stamtraditie wortelen ;
op het hoogste niveau wordt de hoofdminister — die de andere ministers benoemt —
verkozen door het eigen parlement en wordt
hetparlement, aan welke zij verantwoording
verschuldigd zijn, samengesteld bij algemeen kiesrecht.

Het kenmerk vangescheidenheid van die
ontwikkeling is het meest opvallend. Alvorens daarop in te aan is het van belang
vast te stellen dat hetgaat om een ontwikkelingsbeleid. In het bijzonder op sociaal

De totale omvang van de thuislanden beloopt bijna 16 miljoen hectare, terwijI uitbreiding met rond 6 miljoen hectare is toegezegd ; tezamen in totaal rond 3,5 maal de
g
rootte van de Beneluxlanden.

Het is er verre van dat de opbouw van deze
kort aangeduide politieke structuur reeds
voltooid is. Zij is in ontwikkeling. Zo zijn
sedert 1948 een 1200 lagere Bantoeautoriteitengevormd. Een drietal Bantoevolken
heeft, in bovenegeven
aangzin, zelfbestuur
verworven, nl. de Xosa's (Transkei), de
Tswana's en nog onlangs de Zoeloes. Voor
andere Bantoevolkengeldt een min of meer
vergaande overgangsregeling.
De verkozen Bantoehoofdministers worden
in dit stadium benoemd door depresident
van de republiek. Van de parlementen wordt
nog slechts een deel van de leden verkozen en voor een ander deel worden de
leden door de regering van de republiek benoemd, vrijwel steeds uit de traditionele
leiders. Zo bestaat thans hetparlement van
de Xosa's in de Transkei uit 45gekozen en
64 benoemde leden(„kapiteins"); opmerking verdient dat de „regeringspartij" ook
onder degekozen leden de meerderheid
heeft.
Geleidelijk worden meer bevoegdheden aan
de Bantoeregeringen en parlementen overgedragen, terwijl ook de over an van adviserende taken naar wetgevende en uitvoerende bevoegdheden van plaatselijke, en
streek- engebiedsautoriteiten eveneens nog
in ontwikkeling is. Vermelding verdient verder dat in het totaal van de financiele middelen de subsidies van de blanke overheden
een overheersende rol spelen ; autonomie
bestaat over de verdeling ervan. In dit stadium is voorts nog een aantal blanke functionarissen, meestal op leidende plaatsen, in
dienst van de Bantoeregeringen en la ere
autoriteiten, in afwachting van het beschikbaar komen van ervaren eigen mensen.
Ook nog een ander punt verdient vermelding. De afbakening van de woongebieden
voor de verschillende bevolkingsgroepen is
nog in beweging. Zo zijn de thuislanden niet
een aaneengesloten geheel en bestaan
soms zelfs uit eengroot aantal niet aaneeng
esloten gebieden. De Transkei is met twee
delen — eengroot en een klein deel — in
de meestgunstige en Zoeloeland met 29
delen in de meest ongunstige positie. Afrondin en worden tot stand gebracht die dan
totgedwongen verplaatsingen van roe en
personen leiden.

Naast het bestaan vanplaatselijke autoriteiten, is voor de kleurlingengemeenschap
in haargeheel wel een kleurlingenraad ingesteld, die uit 40 verkozen en 20 benoemde
leden bestaat. Aan die raad komt voor een
aantal zaken wetgevende bevoegdheid en
voor het overige adviserende bevoegdheid
toe. Een, behalve de voorzitter, daaruit verkozen lichaam heeft uitvoerende bevoegdheid. De toestand is hier zo dat in de kleurlingenraad de „regeringspartij" slechts de
meerderheid heeft dank zij de benoemde leden. Bijzonder voor deze groep is dat over
haar uiteindelijke juridische en sociale toekomstgeen zekerheid bestaat. Voor die
groep, die tengevolge van de tussen
die zij inneemt, het toch al moeilijk heeft,
is dit een negatieve factor.
De ontwikkeling naar zelfregering is voor
de Indischegemeenschap het minst ver
voortgeschreden. Tot dusverre bestaat de
voor degehele gemeenschap ingestelde
raad nog uitsluitend uit benoemde leden en
heeft hij slechts adviserende bevoegdheid.
Samenstelling door verkiezing en wetgevende bevoegdheid is in uitzicht gesteld voor
de naaste toekomst.
Ook indien wordt afgezien van de hiervoor
aangeduide overgangstoestand, is de feite-

s be taande toestand van die aard dat
lijk
bij de verwerkelijking van de hiervoor aangeduide grondstructuur in de praktijk zeer
grote problemen rijzen.
De kern daarvan is de spanning tussen die
opzet en het patroon van het economische
p
roductieproces waarin zich — behalve in
de agrarische sector in de niet-blanke gebieden — van oudsher een integratie heeft
voltrokken. Miljoenen niet-blanken immers
wonen en (of) werken, zoals reedsgezegd,
in door blanken beheerde industriele, agrarische en andere ondernemingen, en dus
niet alleen in de stedelijke gebieden, maar
ook op het platteland. De verschillende bevolkingsgroepen leven dus feitelijk dichter
bij elkaar en zijn in hun bestaan meer afhankelijk van elkaar dan de grondconceptie
zou doen vermoeden.
Een aantal wettelijke bepalingen is nu van
kracht om in hetpersoonlijke en het sociale
verkeer degescheiden ontwikkeling, de
apartheid, toch to handhaven.
Zo zijn in de stedelijke gebieden voor nietblanken, of bepaalde roe en ervan, afzonderlijke wijken aangewezen, waar zij wonen
of — daarop kom ik nog terug — verblijven.
Zo liggen bij Johannesburg en andere steden
verschillende van die wijken, soms zo uitge-

Zoeloeland met kralen.

Het vorenstaande is toegespitst op de Bantoevolken. Voor de kleurlingen en de lndiêrs
geldt in hoofdzaak hetzelfde, met dien verstande dat, op het hoogste niveau, daarvoor
geen thuislanden bestaan, noch in uitzicht
zijn gesteld.
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strekt dat hetpraktisch zelf steden zijn ; in
degrootste, Soweto ,
wonen rond een half
miljoen Bantoes. Voor die wijken bestaat
veelal eenplaatselijke en, mogelijk, een
streek-Bantoeautoriteit. De aldaar wonende
of verblijvende Bantoes hebben het staatsburgerschap van het thuisland — b.v. de
Transkei — vanwaar zij afkomstig zijn en
in dat land hebben zij ook stemrecht voor
hetparlement. In de Transkei vernam ik dat
voor de laatste verkiezingen voor het parlement een bevredigend aantal van dat recht
gebruik heeft gemaakt. Het is evenwel duidelijk dat hier een zwak punt van de politieke structuur ligt, zeker met het oog op die
Bantoes die al vele jaren niet in hun thuisland wonen • ook al moge enige tijd de
band daarmede nog levendig zijn, op de
duur zal zij toch verzwakken en zal een
aldusgeorganiseerd stemrecht niet als volwaardig worden aangevoeld.
Met het oog op de handhaving van de
apartheid bestaat vender een verbod van
huwelijk en sexueel verkeer tussen blanken
en niet-blanken engeldt een aantal bijzondere voorschriften omtrent het sociale verkeer : afzonderlijke café's, restaurants, biosco en treinen, bussen, afzonderlijke sportbeoefening e.d.
Enkele belangrijke feiten betreffende het
economisch leven, in het bijzonder op het
gebied van de arbeidsverhoudingen, hangen ten dele samen met het stelsel, maar
hebben ook los daarvan zelfstandige betekenis.
Vooreerst het volgende. Het beleid is gericht op een be perking van de hiervoor al
ter sprake gekomen toevloed van niet-blanke werknemers naar blanke, in het bijzonder
industrielegebieden. De toevloed wordt afgestemd op de daar bestaande werkgelegenheid en heeft betrekking zowel op het
aldaar, metgezin, aan wonen als op het,
met behoud van eigen woonplaats, aldaar
aan werken.
g
Aileen de even die in die gebieden geboren
zijn of gedurende een betrekkelijk lange tijd
vast werk hebben, hebben aanspraak daar
met hungezinnen to wonen. Een verdere
uitbreiding van de niet-blanke bevolking in
diegebieden gaat niet alleen in teen het
algemene beleid, maar daarbij zit ook voor
de wens om ondraaglijke woningtoestanden
to voorkomen.
Anderen worden in het algemeen slechts
toegelaten — en dan zonder hun gezinnen
— om aldaar to werken en wel onder een
arbeidscontract dat wordt afgesloten voor
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een beperkte duur, gewoonlijk negen maanden of een jaar. Het lit
g
voor de hand
dat deze scheiding tussen de woonplaats
en de veelal verafgelegen plaats van arbeid en dus hetgescheiden even van gezinnen,grote hardheden en gevaren in zich
sluit. Het in Europa bestaande systeem van
gastarbeiders toont dit overigens voldoende
aan.
De controle wordt uitgeoefend door middel
van een systeem van verplichte passen voor
de niet-blankegroepen. Desondanks komt
onregelmatige aanwezigheid, en in het algemeen overtreding van de z.g. paswetten,
veelvuldig voor. Bij gebreke van een geldie pas is men strafbaar — in een jaar
600.000, dikwijls formele, overtredingen —
en wordt men, bij ontdekking, teruggezonden naar deplaats waar men thuis hoort —
in earl jaar in meer dan 30.000 gevallen —,
zij het dat onlangs een bemiddelingsinstantie is ingesteld, die nagaat of er een andere
oplossing kan worden gevonden en straf of
terugzending achterwege kan blijven.
Een belangrijk onderdeel van het beleid is
erop gericht in de thuislanden zelf of in
kleurlingengebieden, dan wel in de nabije
omgeving, voldoende werkgelegenheid to
scheppen. Dit is een geweldige opgave. Zowel de niet-blanke overheden zelf als verschillende met bijstand van de centrale
overheid opgerichte lichamen verstrekken
financiele en andere hulp voor de oprichtin g door Bantoes en kleurlingen van,
meestal kleine, ondernemingen of voor behuizingsdoeleinden.
Daarnaast wordt oprichting bevorderd van
z..g
„grensindustrieen", d.z. industrieen van
blanke ondernemers zo dicht mogelijk gevestigd bij niet-blanke gebieden. Daartoe
zijn verschillende fiscale en andere faciliteiten in het levengeroepen en is met overheidsgeld een nijverheidsontwikkelingscorporatie opgericht die, vooral in het aanvangsstadium, „zachte" leningen verstrekt
of in aandelen deelneemt in een nieuwe
„grensindustrie". Sinds 1960 hebben in dat
kader industriele investeringen plaatsgehad
voor rond 400 miljoen rand terwijI de bijkomende kosten en toegestane faciliteiten
rond 50 miljoen rand belopen.
Hoewel inmiddels tangs beide we en een
flink aantal arbeidsplaatsen is geschapen en
verwacht ma g worden dat, na de aanloopjaren waarin het accent op de infrastructuur
moest wordengelegd, het protes vlotter zal
kunnen verlopen, zullen deze op decentra-

lisatiegerichte maatregelen de trekarbeid
wel kunnen matigen, maar niet kunnen uitsluiten. Het feit dat de afstand tussen de
woonplaats en de grensindustrieen dikwijls
toch nog root is, heeft er overigens toe
geleid om, in afwijking van het tot voor kort
gehandhaafde strikte uitgangspunt, onlangs
to besluiten dat ook blanke industrieen in
de niet-blankegebieden mogen worden gesticht, doch enkel op „agentschapsbasis",
het een hierop neerkomt dat na een overeengekomen aantal jaren de onderneming in
Bantoehanden moet worden overgedragen.
Voor de arbeidsverhoudingen is, naast de
beperkingen in wonen en werken, als tweedepunt belangrijk het feit dat, in het algemeengesproken, de blanke werknemers de
ho ere posities bezetten en geschoolde arbead verrichten, terwijI de niet-blanken voor
het over rote deel ongeschoolde arbeiders
zijn. Tot op rote hoogte is dit, in het gegeven ontwikkelingspatroon, voor de hand
liggend. Evenzeer dat dot sterke loon- en
welstandsverschillen insluit, ook omdat er
nu eenmaal, tegenover een tekort aan blanke werknemers, een overvloedig aanbod van
niet-blanke arbeidskrachten is, veelal met
een beperkte productiviteit. Tegenover bijna
1,5 miljoen economisch aktieve blanken,
waaronder veel vrouwen, staan bijna 5 miljoen Bantoes (waarvan 1 miljoen geacht
worden werkeloos to zijn of slechts gedeeltelijk to werken) en 750.000 kleurlingen.
Er bestaan bepalingen die deze tot welstandsverschillen leidende factoren kunstmatig versterken. Zo het felt dat er in
de blankegebeiden wel blanke werknemersorganisaties bestaan, maar dat organisaties
van niet-blanke werknemers daar niet worden erkend. Ondanks het felt dat hier en
daar een wel erkendepolitieke arbeidersartijen
e zekere invloed kan uitoefenen, en
p
dat er wettelijk een nijverheidsraad bestaat voor overleg tussen werkgevers en
werknemers, is dit toch een zeer belangrijke versterking van de positie van de
blanke werknemers. Daarbij komt nog dat
bepaalde functies slechts door blanken —
in sommige gevallen ook door kleurlingen
— mogen worden vervuld en dat veelal voor
hetzelfde werk een ongelijk loon is vastgesteld ; beide omstandigheden roepen vanzelfsprekend, in het bijzonder bij de kleurlinen,
rote weerstanden op.
g
De wortel van de „jobreservation" lit in
het hiervoor reeds aangeduide toestromen
van blanke boeren naar de steden. Voor
stedelijke arbeid ongeschoold zijnde wend

hen, naast plaatsing in overheids- en semioverheidsfuncties, bescherming geboden tegen de voor hen niet te dragen concurrentie
van niet-blanke arbeidskrachten door het
aan hen voorbehouden van functies. Die
bestaat nog steeds, voornamelijk steunende
op afspraken tussen vakverenigingen van
de blanke werknemers en werkgevers en
op regelingen van overheidsdiensten en, in
een beperkt aantal gevallen, steunende op
een door de overheid afgekondigde „jobreservation". Dit instituut heeft een taai
!even, al heeftgeleidelijke inkrimping, onlangs b.v. bij de spoorwegen, plaats. Meer
in het algemeen hebben de pogingen om de
rote gaping tussen de lonen van blanken
g
en niet-blanken te vernauwen tot dusverre
weinig of een resultaat opgeleverd.
Afgezien van de psychologische en sociale
kant werken, ook van economisch oogunt gezien deze ten bate van de blanken
P
bestaande kunstmatige factoren niet gunstig.
Zij belemmeren het meest efficiente gebruik van het beschikbare arbeidspotentieel,
zowel dat van de blanke als van de andere
bevolkingsgroepen. Het is overigens begrijpelijk dat het voornamelijk de „kleine
blanke man" is die — relatief een hoog
loon ontvangende en praktisch geen werkeloosheid, minder dan 0,5%, kennende — die
bijzondere regelingen in stand tracht te
houden en de ingang zijnde afbrokkeling
daarvan afremt. Trouwens ook meer in het
algemeen gesproken, telkens blijkt in gesprekken dat handhaving van de onderscheidene facetten van het apartheidsbeleid
zwaarder lit voor die groep van de blanke
bevolking dan voor de andere roe en, wier
belangen daarbij minder zijn betrokken dan
wel in een tegengestelde richting gaan.

staat veel of te doen aan de sociale enpolitieke betekenis van deze feiten.
Aan de andere kant is ook waar dat de industriêlegroei, en daarmede het zo belangrijke scheppen van werkgelegenheid, in
sterke mate in de hand is en wordtgewerkt
door de lage lonen. Zij oefenen ook invloed
uit op de werkwijze van de industrieen in
zoverre bij ho ere lonen spoedig een werkwijze zou moeten worden gevolgd, die tot
minder arbeidsplaatsen voert met alle daaraan verbonden kwalijke gevolgen. Een beter
evenwicht in de inkomensverdeling zou ongetwijfeld een bijdrage tot verhoging van de
lonen van de niet-blanke werknemers kunnen zijn. Maar ook niet meer dan dat. Een
aanzienlijke verbetering zal alleen maar
kunnen intreden bij een verhoging van het
nationale inkomen, hetzij door opvoering
van deproductiviteit, hetzij door het aanboren van nieuwe bronnen.
lk ben mij bewust dat het vorenstaande onvoldoende scherp en genuanceerd is. Toch
meen ik verder te moeten volstaan met een
korte aanvulling — min of meer in telegramstijI — met enkele gegevens over sommige afzonderlijke onderwerpen.

Godsdienst. — Meer dan de helft van de
blanke bevolking is lid van de Nederduits
Gereformeerde kerk, de Nederduits Hervormde kerk of de Gereformeerde kerk ;
ook rond 1/2 miljoen kleurlingen en 1/2 miljoen Bantoes zijn lid van die kerken. De
diensten zijn, practisch gesproken, voor de
bevolkingsgroepen afzonderlijk, zij het niet
op principiêle, maar op praktische gronden.
De Anglicaanse kerk en de R.K. kerk hebben elk 1 1/4 miljoen leden, de laatste
praktisch alleen niet-blanken. In het algemeengemengde diensten. Daarnaast bestaan
vele kleinere kerken en, al of niet Christelike, godsdienstige gemeenschappen. Belangrijk daarvan zijn met name de talloze
Bantoesekten. Vele Bantoes zijn niet lid
van enige kerk of godsdienstige gemeenschap. De Indiérs zijn overwegend Hindoe
en overigens Mohammedaan.
Onderwijs. — Afgezien van een aantal bijzondere, kerkelijk georienteerde, scholen is
het onderwijs, op de gebruikelijke niveaus,
openbaar onderwijs, opgezet op de grondslag van gescheiden ontwikkeling met, in
beginsel, de moedertaal als voertaal. Voor
blanken en, met enkele uitzondering,
en voor

Pariement van de Transkei in Umtata, hoofdstad.

Meer nog dan de verschillen in loon tussen
blanken en niet-blanken is vangroot sociaal
enpolitiek belang dat de lonen in het bijzonder van de Bantoes ook op zichzelf
gezien laag zijn. Over de gemiddelde lonen
van stedelijke werknemers zijn verschillende, no al afwijkende, berekeningen gemaakt. Een ervan kwam tot eengemiddeld
loon van 78 rand, nauwelijks voldoende tot
dekking van de kosten van levensonderhoud
voor een normaalgezin van 5 personen, berekend volgens een bescheiden Bantoe-index. Velen blijven vanzelfsprekend onder
hetgemiddelde.
Noch het feit dat vooral de Bantoes nog in
ontwikkeling zijn achtergebleven, noch overwegingen van economische aard zijn in
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kleurlingen, verplicht lager onderwijs in Afrikaans en Engels. Geen verplicht lager
onderwijs voor Bantoes ; nochtans neemt
het schoolbezoek snel toe en thans volgen
rond 80 % van de Bantoekinderen — rond
2,5 miljoen — dit onderwijs ; in vele gevallen evenwel niet de normale 7 jaar of
slechts een halve dag. In totaal zijn er
voor Bantoes rond 9000 la ere scholen en
rond 400 middelbare scholen.

Geschillen tussen Bantoes worden mede beheerst door het traditionele stamrecht. De
rechtzittingen zijn openbaar ; speciale hoven voor bijzondere zaken bestaan niet.
Onlangs is van overheidswege een organisatie opgericht voor juridische bijstand aan
personen van alle bevolkingsgroepen ; kosteloos voor on- en minvermogenden.
Enkele bijzondere punten en uitzonderingen
verdienen vermelding.

Van de in totaal 11 universiteiten zijn er 3
voor Bantoes, 1 voor kleurlingen en 1 voor
Indidrs. Het accent in de universiteiten voor
niet-blanken ligt op de a-vakken, het een,
althans voor de Bantoes, aansluit bij hun
aanleg ; het grootste aantal studenten volgt
opvoedkunde (toekomstige onderwijskrachten). Degrootste universiteit van Zuid-Afrika werkt enkel met schriftelijke cursussen
en isgemend.
Alle universiteiten kennen
g
dezelfdegraden toe. Studie aan een universiteit bestemd voor een andere bevolsroep is mogelijk in een faculteit die
kingg
in de eigen universiteit niet bestaat. Het totaal aantal ingeschreven studenten beloopt
bijna 90.000, waarvan ongeveer 12 a 13.000
niet-blanken.
Verreweg het grootste deel van de onderwijskosten voor niet-blanken — voor Bantoes in totaal jaarlijks 90.000.000 rand —
komt rechtstreeks of via begrotingen van
niet-blanke overheden ten taste van de republiek. Tot dusverre wordt van Bantoes een
bijdrage voor lager onderwijs en de bouw
van scholengevorderd ; in Soweto beloopt
die bijdrage maandelijks 38 cent per gezin.
Bantoe universiteitsstudenten betalengeringe college- en examengelden. Ook voor
niet-blanken bestaan verder opleidingen voor
landbouw, industrie en handwerk, evenwel
in beperkte omvang.

1. Naast een filmkeuring bestaat er een
lichaam dat ingevoerde onzedelijke e.d. publicaties kan verbieden ; beroep op de rechter is mogelijk.

Rechtstoestand. — Uitgangspunten zijn de
gewone reels die de verhouding van uitvoerende macht, wetgevende macht en
rechterlijke macht zomede de verhouding
tussen overheid en burgers regelen.
Zo worden de rechters voor het !even benoemd en zij gedragen zich geheel onafhankelijk. Dit geldt evenzeer voor de zwarte magistraten, die in gewone civiele en
strafzaken optreden evenwel met beroep op
een hoer, door blanken samengesteld collee. In het algemeen Romeins-Hollands
recht, met invloed van het En else recht.
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2. Er bestaat een aantal bijzondere wetten :
met name de anti-communistenwet, de terroristenwet, een sabotagewet en een wet
tegen onwettige organisaties.
In die wetten zijn zeer ruim geformuleerde
strafbare feiten opgenomen, met zware daarop gestelde straffen, waaronder in ernstige
gevallen de doodstraf. Een verbod van organisaties, lidmaatschappen en bijeenkomsten en meldingsplichten zijn daarin opgenomen. Daarenboven zijn voor bepaalde uitvoerende autoriteiten bijzonder vergaande

bevoegdheden vastgelegd. De meest ingrijpende daarvan is de mogelijkheid om personen die worden verdacht van in die wetten strafbaargestelde feiten en personen
van wie aannemelijk is dat zij daarover kunnengetuigen, gedurende een onbeperkte
tijd in hechtenis te nemen dan wel aan hen
een bepaalde verblijfplaats aan te wizen
of het verblijf op bepaalde plaatsen te verbieden. Een beroep op rechterlijke tussenkomst staat niet open ; wel een beroep op
de desbetreffende minister.
Opvallend is vooral de volstrekte afwijzing
van communisme en de radicale bestrijding
van alle uitingen ervan. In de anti-communistenwet zijn de gebezigde formuleringen ruimer dan in de andere wetten. TerwijI in het algemeen persvrijheid bestaat,
kan op rond van die wet elke publicatie,
ook een krant of anderperiodiek, worden
verboden, indien de inhoud de strekking of
de werking heeft communisme te bevorderen ; zeer ruime bevoegdheden tot onderzoek zijn gegeven. De andere hiervoor genoemde wetten vinden
in hunde bijzonder moeilijke positie waarin Zuid-Afrika,
mede door invloeden van buitenaf, zich ziet
g
eplaatst.

De samenleving in Zuid-Afrika, in het bijzonder voor zoveel betreft de
regeling van de verhouding tussen de onderscheidene bevolkingsgroepen, draagt duidelijk het stempel dat de reeds bijna 25 jaar aan het
bewind zijnde, op de Nationale partij steunende regeringen erop hebben
gezet. Het is niet zo dat vOOr die tijd de verhouding tussen de groepen
— wat betreft politieke leiding, economisch leven en het sociale verkeer
— feitelijk zoveel anders was en dat die regeringen daarin een omwenteling hebben tot stand gebracht. Het tegendeel is het geval. Wel
is het zo dat bewust de richting van gescheiden ontwikkeling van de
bevolkingsgroepen is ingeslagen en dat daaraan ook stelselmatig wettelijk en organisatorisch gestalte is gegeven.
lk heb gepoogd om, tegen de historische achtergrond, enkele factoren
en tendensen, die kenmerkend zijn voor de Zuidafrikaanse samenleving,
zoals die zich onder het beleid van de afgelopen periode heeft ontwikkeld, weer te geven en te belichten. In het binnenland heeft dat
beleid, zowel onder blanken als niet-blanken, naast bijval, veel kritiek
en weerstand gewekt of is het met een zeker scepticisme ontvangen.
Dit is ook thans nog het geval. lk stel mij voor daaraan in een volgend
artikel aandacht te wijden. Het is dan tijd ook mijn persoonlijke indruk
of opvatting over een aantal punten tot uitdrukking te brengen.
W.H. VAN DEN BERGE
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Wie tot vOOr vijf jaar met milieubescherming kwam
aandraven werd door de goegemeente minzaam gerangschikt bij de poetische vrienden van de natuur, de
padvinders en de leden van de dierenbescherming.
Wie zich de jongste vijf jaar met milieubescherming
inliet moest ofwel tot die categorie van jongeren behoren die alles wat zij onder ogen krijgen in een bepaalde maatschappij-kritiek betrekken, ofwel tot de
categorie van de verspreiders van ongezonde sensatie.
Als zodanig kwam het probleem van het bedreigde
milieu toch wel in de aktualiteit. Pro- en contradebatten werden uit stofferige zaaltjes en uit de zolderkamertjes van natuurdwepers gehaald en via de televisie in de huiskamers van de publieke opinie geprojekteerd.
De bezorgdheid van een kleine minderheid is nu uitgegroeid tot een bewuste gevoeligheid bij een publieke opinie die merkt dat het geen kwestie is van
natuurdweperij maar van gassen, giftige lucht, besmet
water, vergiftigde gewassen, en een beangstigende
ontregeling van natuurlijke levensvoorwaarden die het
leven — ook het menselijk leven — grotendeels dreigt
te vernietigen. Een boom is niet alleen een natuurlijk
zonnescherm voor een zalig middagdutje, maar een
natuurfenomeen dat ons in staat stelt al ademend in
leven te blijven.
Het besef groeit dat de strijd van de mens tegen de
natuur thans plaats moet maken voor de strijd voor
het behoud van de natuur of althans voor het zoeken
Haar een leefbaar evenwicht tussen wat de mens op
de natuur heeft veroverd en wat hij door de vernietiging ervan dreigt te verliezen.
Het is geen kwestie van absolute prioriteiten maar van
een sluitend beleid.
Gehoopt wordt dat de bezorgdheid van wat gemakkelijkheidshalve de publieke opinie wordt genoemd
zou vertaald worden door politieke druk die noodzakelijk zou maken dat het economisch en sociaal
beleid in een ruimere optiek van 'menselijke leefbaarheid' zou worden ingekaderd.
Dat dit heel speciaal voor de steden en het landschap
in de Nederlanden een prangend probleem is, zal
wel niemand ontkennen die zich de kuststrook van
Duinkerke tot Delfzijl even voor ogen kan halen.
De opeenstapeling van havenzones — de ene al belangrijker dan de andere — draagt zeer zeker bij tot
de welvaart van de nederlanders in Noord en Zuid.
Maar welvaart is slechts een element van welzijn,
waaraan het steeds ondergeschikt moet blijven. En
wanneer bvb. geen evenwichtig havenbeleid kan worden uitgestippeld, dan kan een willekeurige uitzwerming van vervuilende industrieen via de ontregeling
van het leefmilieu het welzijn — en het menselijk
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zijn als zodanig — wezenlijk verstoren. Dan vormt
de havenexpansie een ernstige bedreiging : men mag
zich immers niet ontveinzen dat de Nederlanden via
de mondingen van Maas, Schelde en Rijn de helft
van de verpestende keerzijde van Europa's welvaart
te verwerken krijgen. En het loopt wel degelijk uit
de hand : in een stad als Rotterdam worden geregeld
op bepaalde tijdstippen uitzonderlijk veel gevallen gesignaleerd van brakende kinderen. Het verschijnsel
houdt duidelijk verband met milieuvervuiling. Tot een
duidelijke vaststelling van oorzaak en gevolg is men
echter nog niet gekomen. Wetenschapslui zijn nog
niet eens aan een komplete analyse van de vervuiling
toe. Ondertussen geeft men ronduit toe dat het drinkwater in Rotterdam ondrinkbaar is, althans volgens
overal elders ter wereld geldende normen. Te Rotterdam heeft men die normen echter verlaagd. Omdat het niet anders meer kan. We zitten op de helling.
Men moet bij dit alles toch maar niet vergeten dat de
bedreiging van ons leefmilieu in de eerste plaats ligt
bij de mens zelf. Bij het zoeken Haar een leefbaar
evenwicht kunnen evenmin de industrie als de natuur als absoluut worden gesteld. Het is immers de
mens die er in grote mate de evolutie van kan bepalen en ombuigen in positieve of in negatieve zin.
Beleidsvoering die haar inspiratie put in gemeenschapszin is een vrij abstrakte aangelegenheid.
Veelal wordt het beleid in concreto bepaald door het
recht van de sterkste en de machtigste groepen of
individuen, die uiteindelijk het algemeen belang ondergeschikt maken aan eigenbelang. Tegenover elke
beleidsvorm moet controle staan en druk.
Ten aanzien van een na te streven leefbaar en evenwichtig milieu zou men een gemeenschappelijke inspanning mogen verwachten. Een gemeenschappelijke
inspanning veronderstelt echter een gemeenschappelijk inzicht. Het gebrek aan een dergelijk inzicht zal
blijkbaar een der grootste struikelblokken zijn voor
een doelmatige aanpak inzake milieubeheer.
De gemeenschappelijke bezorgdheid omzetten in een
gemeenschappelijk inzicht blijkt een der voornaamste
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opgaven te zijn van hen die het probleem hebben
onderkend.
Om tot een gemeenschappelijk inzicht te komen moet
men uiteraard oog hebben voor de diverse opvattingen die terzake aan bod komen.
In die zin zijn de jongste tijd enige tendenzen aan
bod gekomen die allicht de krachtlijnen kunnen vormen van een toekomstig beleid inzake milieubeheer.
Het geruchtmakende rapport van Rome, dat door het
Massachussets Institute of Technology, in opdracht
van de Club van Rome die samengesteld is uit sociologen, ecologen, industrielen, bankiers, economisten
en andere meer uit 30 landen, werd opgesteld, heeft
als voorzichtige maar niettemin duidelijke conclusie
gesteld dat de economische groei moet worden afgeremd. Het begrip Z.E.G. (Zero Economic Growth)
zou in de komende jaren wel eens het leidmotief
kunnen zijn in de strijd voor een leefbare wereld.
In juli werd te Stockholm door de Verenigde Naties
een Wereldcongres Leefmilieu georganiseerd. Uit een
en ander blijkt inderdaad dat het probleem wereldomvattend is. Zodat ook Afrika te Stockholm vertegenwoordigd was. Ten aanzien van de na te streven economische en technische ontwikkeling staan de zg.
ontwikkelingslanden voor een keuze, daar waar de
geindustrialiseerde landen veelal voor een voldongen
felt zijn geplaatst.
Aan deze gevarieerde informatie zullen wij in Neerlandia gaarne blijvende aandacht besteden. Een zich
opdringende taak, dachten wij, voor wie aandacht
beweert te hebben niet voor de Nederlanden als abstractie, maar voor de Nederlandse MENS. De zorg
voor het leefmilieu dreigt in de toekomst, en dus ook
in de volgende Hummers van Neerlandia, steeds meer
stof tot nadenken te zullen leveren.
Wie stuurt ons nieuws over initiatieven ter zake
uit alle gewesten van de Nederlanden ?
JAN DE GRAEVE

SPIEGEL VAN DE NEDERLANDEN
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EN MAAR VERDER BAKKELEIEN
OVER DE STAATSHERVORMING

Vlaanderen heeft zijn kultuurraad. Maanden
terug, ter gelegenheid van de parlementsverkiezingen, werd het door de regeringspartijen van de daken uitgebazuind hoe eindeli een van de voornaamste doeleinden
van de Vlaamse Beweging, de kulturele autonomie, verwezenlijkt was. Het korreltje
zout waarmee de Vlaamsepressiegroepen
en de Vlaamse oppositiepartij dat namen
werd met bredegebaren weggewuifd.
Dindsdag 12 april was het zover. Het dekreet Chabert op de taal van de eedaflegging in Vlaamse gemeente- provincie- agglomeratie- en federatieraden was de eerste
wetgevende beslissing van de kultuurraad.
Een late hulde aan de hardnekkigheid van
burgemeester Soens, die door de CVP-pers
als eengroot succes, maar door de Vlaamse BSP als een lachertje werd voorgesteld.
Tijdens dezelfde vergadering hield minister
van Mechelen eenprogrammarede over het
kultuurbeleid. Zijn herinneren aan de verovering van Den Briel door de Zwijger in
1572, in de onvervalste stijI van de traditionele Vlaamse Beweging, lokte op de BSPbanken spotlachjes uit. De pers besteedde
ruime aandacht aan de beschouwingen die
de minister aan de kulturele samenwerking
met Nederland wijdde : „De nieuwe grondwettelijke toestand schept de mogelijkheid
de samenwerking binnen het ene en gehele
Nederlandse kultuurgebied tussen Nederland en nederlandstalig Belgie op een nieuwe leest te schoeien. Het zal inderdaad mogelijk worden nieuwe afspraken tot stand te
brengen die de draagkracht van onze gemeenschappelijke taal en kultuur moeten
versterken."
En of en toe kon de kultuurraad nog wel
eens bijeen. Op 2 mei bijvoorbeeld, toen de
kultuurraad de verklaring van de minister
besprak. De sprekers vielen de minister bij
in zijn streven naar intenser samenwerking
met het noorden. De socialistenpleitten
voor meer invloed van de overheid in de
kulturele sektor, de PVV-woordvoerder
sprak de vrees uit dat het kultuurbeleid de
belastingbetaler heel wat geld zou kosten en
de VU-fraktieleider zette zijn „volksnationalistische" visie op de kultuur uiteen. Het
bleef een vrij akademisch debat na een programmarede, waarvan de kranten zich in hun
verslagen niet eens meer wisten te herinneren wanneer ze precies was uitgesproken.
Ingewijden weten ondertussen te vertellen
hoe er omheen de bevoegdheid en de werking van de kultuurraden achter de schermen stevig aan de touwtjes getrokken wordt.
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De Vlaamse BSP-voorzitter die tergelegenheld van de 1-meivieringen met fierheid verkondigde dat zijn partij de enige unitaire
partij is gebleven, last een gelegenheid
voorbijgaan om de bevoegdheid van de kultuurraad te minimaliseren. Het heet dat de
socialistische Kamervoorzitter Van Acker
telkens weer onoverkomelijke moeilijkheden
inroept als er een vergadering van de kultuurraad — in „zijn" kamergebouw — moet
voorbereid. Anderzijds valt het op hoe de
hele Volksuniefraktie haast voltallig alle bijeenkomsten bijwoont : voor de federalisten
is de kultuurraad duidelijk een instrument
om verdere federalisering of te dwingen.
Het woord federalisme is overigens sinds
Ian g niet meer taboe. In een uitgebalanceerde rede hield R. Derine op het Davidsfondskongres een pleidooi voor federalisme, naar
zijn opvattingen een Vlaamse wetgevende
macht met een uitvoerend kollege en een
gewestelijke fiskaliteit. De opvattingen van
prof. Derine liggen dicht bij die van het
Vlaams Ekonomisch Verbond, eens een van
de vele Vlaamsepressiegroepen, maar
thans officieel vertegenwoordiger van het
bedrijfsleven in Vlaanderen. Gelijkaardige
opvattingen hoorde men trouwens ook in de
rede vanprof. Suetens ti dens de jongste
Vlaamse Sociale Week.
Het initiatief van de PSC-voorzitter Nothomb
om met alle Waalsepartijen overleg te gaan
plegen over de voltooiing van de staatshervorming lokte luide woede uit bij de BSP.
De Waalsepartijvoorzitter Leburton ging
niet op de uitnodiging in, maar de andere
Waalsepartijen kwamen alle opdagen. Het
werd ineens helder duidelijk hoe de BSP
niet alleen in een Vlaams maar ook in een
Waals deelparlement in een minderheidspositie zou staan. Eens te meer werd het
„staatsbehoudend" karakter van de socialistischepartij in de verf gezet. En helemaal
onverwacht eiste in de Kamer de BSP-fraktieleider dat het beruchte ontwerp dat de
Voerstreek van Limburg moet Iosmaken onmiddellijk op de agenda zou gezet worden.
TerwijI BSP-voorzitter Van Eynde knorrig
liet verstaan dat de socialisten wel eens
lastig zouden kunnen worden bij de herziefling van het schoolpakt als de Waalse jonker niet met zijn kwajongensstreken ophield.
VU-voorzitter Van der Elst verzocht ondertussen de nieuwe CVP-voorzitter eengelijkaardig initiatief te nemen en een overleg
tussen alle Vlaamsepartijen te beginnen. En
deers berichtte dat de CVP zelf aan een
plan voor de voltooiing van de staatsher-

vorming knutselde en daarmee in het najaar
op de proppen zou komen.
Tenslotte kwam het tot een topoverleg tussen de !eiders van de regeringspartijen. Er
werd een timing uitgewerkt voor de afwerking van de kommunautaire problematiek. In
augustus zal de regering haar ontwerp over
de GOM's klaarhebben. Het ontwerp van
wet op de gewestraden moet ingediend tegen het begin van de parlementaire zittijd.
Aan de toepassing van de taalwetten langs
de taalgrens en te Brussel zal er dringend
gesleuteld worden. Teen 15 september zal
men een advieskommissie installeren die de
begrotingsbevoegdheden van parlement en
kultuurraden moet uitdokteren. Een wetsontwerp voor de Duitse kultuurraad zal men op
1 september indienen. En het Voerontwerp
nog voor de vakantie : het enige dat
de Vlamingen niet bepaald lit...
De cohesie van de regering is na deze besprekingen wel wat steviger geworden. Voorzitter Martens antwoordde aan de VU-voorzitter dat hi' het regeringsakkoord trouw
bleef en niet op zijn voorstel in ging, er aan
toevoegend dat zijn partij zou rekening houden met de verzuchtingen van de Vlaamse
bevolking, een terminologie die bepaald
aan de zwijgende meerderheid van Nixon
doet denkent
10-6-1972

Joris DE DEURWAERDER

RIJKSOVERHEID HEEFT EEN TAAK
TEN AANZIEN VAN DE FRIESE CULTUUR

BELANGWEKKEND WERK VAN DE
COMMISSIE-VAN OMMEN

In het nummer 5/1971 van „Neerlandia"
wijdden wij een korte schets aan de huidige
problematiek van Friesland. Het betrof
slechts een aanstippen van enkele hoofdtrekken en in dat korte bestek kon op bepaalde kwesties niet uitvoerig worden ingegaan. Zo bleef o.m. het „Rapport van de
Commissie Friese-Taalproblematiek" van enkele jaren geleden onbesproken, wat ons
eigenlijk een beetje aan het hart ging. Want
hierin wordt een uitermate belangrijke en
actuele zaak aangesneden.
Het rapport werd opgesteld met de bedoeling aan de regering advies uit te brengen.
Het was het omvangrijke en belangrijke
werk van een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende departementen, onder voorzitterschap van mr. L.B.
van Ommen, hoofd van de directie Jeugdzaken, Volksontwikkeling en Sport van het
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. De opdracht van de
commissie hield de voorbereiding in van
eengezamenlijk antwoord aan de Ried fan
de Fryske Beweging, die zich met een aantal suggesties voor een Friese taalpolitiek
vanwege de rijksoverheid tot de ministerraad hadgewend. Voorts was de opdracht
voorstellen te doen ten aanzien van het algemeen regeringsbeleid met betrekking tot
vraagstukken op het terrein van de Friese
cultuur. Cultuur werd door de commissie
in een beperkte betekenis gezien, nl dat
het bij het overheidsbeleid inzake de Friese
cultuurgaat om een beleid t.a.v. die aspecten van de cultuur, die rechtstreeks met de
taal in verband staan. Daaraangingen reeds
jarengeleden vooraf de zgn. wet-Cals, die
het mogelijk maakt dat de Friese taal als
afzonderlijk leervak wordt gedoceerd, voorts
dat het Fries als voertaal wordtgebruikt tot
in de 3de klasse van het basisonderwijs
en de mogelijkheid omtrent het opnemen
van het Fries in het lee Ian van de rijkskweekscholen en de instelling van de rijksakten Fries I.o. en m.o.-A en B. De wettelijke regeling kwam in 1955 tot stand. Een
jaar later werd een wet van kracht, houdende enige regelingen betreffende het gebruik van de Friese taal, in het bijzonder
in het rechtsverkeer. Op grond van doze
wet werden mogelijkheden geopend een
eed of belofte in het Fries of te le en
zich op een terechtzitting to bedienen van

het Fries, akten e.d. in de Friese taal te
stellen voorzien van een Nederlandse vertaling, en als beddigde vertaler voor de
Friese taal op to treden. Aan de samenstelling van het rapport ging een hearing met
verschillende instanties vooraf, alsmede besprekingen met het provinciaal bestuur van
Friesland.
STREKKING VAN ADVIES
Bij het opstellen van haar advies ten aanzien van het beleid is de commissie van de
volgende stellen uitgegaan. De Friese taal
en de Friese taalcultuur maken een wezenlijk element uit van het Nederlandse cultuurpatroon. Op grond daarvan heeft de
rijksoverheid mode een task met betrekking
tot de instandhouding en de bevordering
van de Friese taal en de Friese taalcultuur
en kan zij niet onverschillig staan tegenover
de vraagstukken, die aan de tweetaligheid
zijn verbonden. De commissie adviseerde
een beleid, dat dan ookgericht dient to
zijn op het waarborgen van de eigenheid
van de Friese taal en cultuur, waarbij rekening moot worden gehouden met de eenheed van het culturele beleid op het niveau
van de rijksoverheid en de belangen van de
Friese bevolking ; het een en ander in samenspel met het provinciaal bestuur en de
gemeenten. De commissie gaf voorts to kennen, dat bij de verwezenlijking en de
standpuntbepaling van het beleid ten opzichte van de van Friese zijde naar voren
gebrachte wensen, acht moest worden geslagen op het een nationaal uit een oogpunt van rijkseenheid en rechtsgelijkheid
mogelijk en wenselijk is.
De commissie sprak zich uit voor het plaatsen van een afzonderlijke post op de rijksbegroting voor de bevordering van de
Friese taal en cultuur. Op die wijze wordt
door de rijksoverheid bijgedragen tot een
streven naar decentralisatie van het beleid,
die ook op andere wijze in het kader van
het algemene regeringsbeleid wordt nagestreefd. De regering kon zich daarmee verenigen. Bij het samenstellen van de adviesnota meende de commissie to moeten
aansluiten op het een in Friesland als probleem wordt ervaren, als eengevolg waarvan zij ook zo concreet mogelijke voorstellen kon doen.
VOORSTELLEN ONDERWIJS
Het zou to ver voeren in dit bestek uitvoerig
op alle voorstellen in te aan. Wij beperken

ons dan ook tot een kort overzicht. Het
verlangen in de overwegend Friestalige gebieden voor het kleuteronderwijs het Fries
als voertaal tegebruiken sprak de commissee aan. Hoewel instemming werd betuigd
met de wens het diploma „Frysk foar Beukerliedsters" — Fries voor kleuterleidsters
— als een diploma to beschouwen waarvoorgemeentebesturen een vergoeding kunnengeven, gaf de regering to kennen zich
op de gevolgen daarvan to willen beraden
met betrekking tot andere akten en di loma's. Eengelijk voorbehoud maakte de
regering voor het Fries als voertaal voor het
basisonderwijs ; thans wordt het Fries alszodanig gebruikt tot in de derde klasse.
De commissiepleitte voor uitbreiding met
het voorschrijven van een aantal maximumuren. Over het Fries als leervak merkte de
commissie op, dat het principieel juist is to
stellen, dat het Friese kind in de Friese
taal wordt onderwezen, omdat dat noodzakelijk is voor zijn totale ontwikkeling. „Ook
om deel to kunnen nemen aan het Friese
culturele !even is het van hetgrootste belang dat het kind een analfabeet blijft in
die taal."
Degevraagde omzetting van de bestaande
mogelijkheid de Friese taal als apart leervak aan het leer Ian van het basis- en
voortgezet onderwijs toe to voegen in een
verplichting achtte de commissie vooralsnog ongewenst. Men le de de nadruk op de
hieraan verbondengevolgen o.m. voor de
vele kinderen, die dientengevolge in een ongunstige pedagogische-didactische situatie
zouden kunnen verkeren. Ook bij de Friessprekende ouders zouden weerstanden kunnen worden opgeroepen. Verzet zou ook
verwacht kunnen worden van de niet-Friesp
srekende
Friezen en de niet-Friezen in de
provincie. Het is zelfs de vraag of dwang in
dit opzicht niet de omgekeerde uitwerking
zou hebben van het een met het voorstel
wordt beoogd, aldus de commissie. Men
achtte eerder een breed opgezette voorlichtin g nodig.
Het voorstel van de Ried fan de Fryske Bewe in om het wetenschappelijk onderwijs
in de Friese taal- en letterkunde uit to breiden stuitte bij de commissie op verzet, die
zich daarvoor beriep op een uiteenzetting
van de zijde van het departement van Onderwijs en Wetenschappen. Genoemd ministerie verschafte een overzicht van het aantal
studenten in de Friese taal- en letterkunde,
in het cursusjaar 1969-1970, alsmede van
het aantal toehoorders bij de studieverrichtin g aan de onderscheiden universiteiten. De
cijfers gaven het volgende beeld :
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Rijksuniversiteit Groningen :
studenten met Fries als hoofdvak
studenten met Fries als bijvak
toehoorders
cursus Fries voor niet-Friezen

3
15
19
12

Vrije Universiteit te Amsterdam
studenten met Fries als hoofdvak
studenten met Fries als bijvak
toehoorders

2
4
30

Rijksuniversiteit Leiden
studenten met Fries als hoofdvak

0

Universiteit van Amsterdam
(bijzondere leerstoel)
studenten met Fries als hoofdvak
studenten met Fries als bijvak en
toehoorders

20

Rijksuniversiteit Utrecht
studenten met Fries als hoofdvak
studenten met Fries als bijvak
toehoorders

2
17
4

0

De commissie achtte hetgeenszins gerechtvaardigd, gelet op het aantal studerenden
tot een uitbreiding van het aantal leerstoelen te adviseren. Men zag evenmin aanleiding te voldoen aan de wens aan de Rijksuniversiteit te Utrecht eengewone leerstoel
in te stellen.„De Ried fan de Fryske Beweging” heeft noch de noodzaak van deze
voorzieningen aangetoond, noch die van het
aanstellen van een hoogleraar die aan verschillende universiteiten Friese literatuur
kan doceren. Op grond van de beschikbare
egevens bestaat de indruk, dat de twee
g
gewone leerstoelen, t.w. die te Groningen
en de vacerende leerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, de vraag naar onderwijs in de Friese taal- en letterkunde zullen kunnen dekken. Wellicht is er aanleiding
een van de bijzondere leerstoelen om te
zetten in een buitengewone leerstoel voor
moderne Friese letterkunde. Dit is dan echter een zaak die de Provinsiale Underwysrie
fan Frysl6n aangaat in overleg met de betrokken universiteiten." Aldus de commissie.
Op grond van dezelfde overwegingen zag
de commissie niet in, waarom uitbreiding
zou wordengegeven aan het Fries Instituut
van de rijksuniversiteit te Groningen, dat
wordtgeleid door een hoogleraar-directeur
en 4 wetenschappelijke medewerkers.
Van Friese zijde werd gevraagd de „personeelsstop", of de „bevriezing" van de
Fryske Akademy op te heffen. Het departement van Onderwijs en- Wetenschappen
meende dat de Fryske Akademy reeds in
een bevoorrechtepositie verkeerde, doordat
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de haar verleende subsidie isgebaseerd
op een verhouding van 50% door het Rijk en
50% door de provinciale overheid en begunstigers. Van die kant was men van oordeel,
dat subsidietoekenning aan de Fryske Akademy, een niet aan een universiteit verbonden instelling, moet worden bezien tegen de achtergrond van de nationale problematiek van het wetenschapsbeleid en van
het beleid met betrekking tot de aan universiteiten verbonden wetenschappelijke instituten. Daarom wenste het ministerie in de
situatiegeen wijziging te brengen. Voorts
werd opgemerkt dat een vergelijking met de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam bezijden de werkelijkheid is ;
het laatste instituut is een advieslichaam van
de regering, wat de Fryske Akademy niet is.
Hoewel de commissie er begrip voor toonde
dat subsidiering van de Fryske Akademy
moet worden bezien in het kader van het
nationale wetenschapsbeleid, was zij van
opvatting dat het toch gerechtvaardigd is extra aandacht te vragen voor het wetenschappelijk werk dat onder toezicht van de
Fryske Akademy in het belang van de Friese taal wordt verricht. Zij beval derhalve aan
dat de werkzaamheden ten behoeve van de
samenstelling van het Groot Fries Woordenboek, mede om vertraging hierin te voorkomen, als wetenschappelijk werk door het
Rijk zouden wordengesubsidieerd. Daarbij
werd verwezen naar de steun van het Rijk
ten behoeve van de samenstelling van het
Nederlands Woordenboek door het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie. De commissie beval de overweging aan tot benoeming
van een taalpsycholoog met het oog op de
bijzondere problematiek van de tweetaligheid

CULTURELE PROJECTEN
De commissie stelde dat het ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
het Frysk Letterkundig Museum dient te
subsidiêren, omdat het Nederlands Letterkundig Museum reeds een subsidie ontvan t. Voor extra geldelijke steun aan de
Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden achtte
de commissiegeen termen aanwezig • de
instelling is weliswaar een Friese (in Frieslandgevestigde) bibliotheek, maar geen
Friestalig instituut. Het voorstel van de commissie een extra rijkssubsidie toe te kennen
voor de Fryske Kultuerried kreeg de medewerking van de regering. Voor de Friese
schoolradioprogramma's werd extra zendtijd
bepleit, omdat de Friese schoolradio in belangrijke mate kan bijdragen tot de bevor-

dering van de kennis en het gebruik van de
Friese taal. De commissie adviseerde derhalve degevraagde zendmachtiging voor de
regionale omroep te verlenen.

FRIES IN DE RECHTSPRAAK
Bij de wet van 11 mei 1956 werd het monJelin g gebruik van het Fries in de rechtspraak geregeld. Zowel uit de wet als uit de
memorie van toelichting valt of te leiden dat
het schriftelijk gebruik van de Friese taal
wordt uitgesloten.
De Ried fan de Fryske Beweging bracht
tegen de wet bezwaren in, o.a. met de aantekening : „Een in levend gebruik zijnde cultuurtaal, zoals het Fries, verdient en behoeft
ook de status van in het officiele verkeer
gebruikte taal."
De commissie verdiepte zich in de vraag
wat de tweetaligheid in Friesland op dit stuk
van zakenprecies inhoudt en kwam daarbij
tot degevolgtrekking, dat de tweetaligheid
in Friesland eengeheel ander karakter heeft
dan b.v. de tweetaligheid in Belie en de
meertaligheid in Zwitserland. Algemeen
wordt erkend en bep!eit dat in Friesland
naast het Fries ook het Nederlands door
iedereen wordt beheerst. De commissie
stelde voorts, „dat van een algemeen schriftelijk taalgebruik van het Fries niet kan wordengesproken."
De commissie merkte verder op, dat het
schriftelijk gebruik van een taal in het
rechtsverkeer alleen mogelijk is, indien
mede degehele wetgeving in die taal geschiedt, en vertaling van wet en jurisprudentie, zowel kwantitatief als kwalitatief, is niet
te onderschatten. De vertalingen uit het
Frans of Engels in het Nederlands, noodzakelijk als internationaal tot stand gekomen
verdragen ook voor Nederland gelding krijgen, tengevolge waarvan de nationale wet
moet worden aangepast, kunnen tot voorbeeld strekken van deze moeilijkheden.
De commissie vreesde dat de toelating van
de Friese taal in het schriftelijk rechtsverkeer zou kunnen leiden tot minder juiste
rechtstoepassing en tot nadelige gevolgen
voor de rechtzoekende.
In een vergadering van een „bijzondere
commissie" uit de Tweede Kamer werd in
1971grote lof toegezwaaid aan minister mej.
dr. M.A. Klompe en aan de commissie - Van
Ommen voor de inhoud van het rapport.
Er werden in deze vergadering geen fundamentele veranderingen in de voorstellen van
de commissie aangebracht.
Geert GROOTHOFF

EENSGEZIND HAVENBELEID?

De recentepolemieken rond de in planting
van de nieuwe 125.000 dwt.-zeesluis te
Zeebrugge hebben sinds enkele maanden
de aandacht weer scherp toegespitst op de
Belgische havenproblematiek. Van bepaalde
zijde wordt steeds opnieuw het havenbeleid
in ons land aangevochten en bekritizeerd.
Sommigen beweren dat in Belie absoluut
een sprake is van nationaal havenbeleid
g
en doen tevens uitschijnen dat de verdere
uitbouw van de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent niet oordeelkundig is gepland en een rekening houdt met de realitelt. Hiermede willen kritikasters vooral aantonen dat de haven van Zeebrugge sterk
wordt benadeeld en door zogenaamd onverantwoorde beslissingen en besluiten van
de autoriteiten de kansen niet krijgt om uit
tegroeien tot volwaardige diepzeehaven.
Het is verkeerd de niet-ingewijde te willen
doen voorkomen dat in andere landen wel
een nationaal havenbeleid wordtgevoerd.
Zelfs Nederland, dat door sommigen zo
graag tot voorbeeld wordt gesteld, is daar
nog steeds niet in geslaagd. Niet zo lang
g
eleden heeft de h. Drees, minister van
Verkeer en Waterstaat, er in een nota aan
de vaste kommissie van de Eerste Kamer
nadrukkelijk op gewezen dat voorshands
nog een nationaal plan voor de expansie

van de Nederlandse zeehavens te verwachten is. Verwijzend naar de diverse
rapporten en studies betoogde hi' dat deze
ongetwijfeld hebben bijgedragen tot de
ideeenvorming, maar weinig doelmatig zijn
ebleken en in het geheel niet rezulteerden
g
in het opstellen van 66n enkel plan, dat als
leidraad zou kunnen dienen voor het uitstippelen van een nationaal havenbeleid.
Ook in Frankrijk en West-Duitsland bestaat
vooralsnog een werkelijk geleidend plan,
al worden bij onze Zuiderburen de havens
van Duinkerken, Le Havre en Fos-Marseille
volgens hun reele mogelijkheden uitgebouwd en lanceren de Duitsers regelmatig
projekten in verband met de aanleg van
terminals en eilanden in voile zee voor de
ontvangst van zeer rote superschepen.
ledereen is er zich tenvolle van bewust
dat een aktief nationaal havenbeleid van
essentieel belang is voor de groei van de
Belgische ekonomie. Dit betekent dat er
moet worden naargestreefd de havens van
Antwerpen, Zeebrugge en Gent datgene te
geven waarop zij redelijkerwijze recht
hebben. Het betekent eveneens dat client
rekening gehouden met prioritaire rechten
en dat de verdere uitbouw van de Belgische zeehavens het nationaal belang moet
dienen. Het zou evenwelgetuigen van een

kortzichtige visie indien men de Belgische
havenproblematiek alleen maar van uit een
louter nationalegezichtshoek zou benaderen. Men moet ruimer denken en oplossin en nastreven in het perspektief van de
Benelux en de voortschrijdende Europese
integratie. Slechts wanneer dit gebeurt
bestaat de kans dat in ons land ooit een
eensgezinde nationale havenpolitiek tot
stand komt, diegesteund gaat op wederzijdse verstandhouding en begrip en op
werkelijke samenwerking. Om dit Joel te
bereiken is het noodzakelijk dat iedereen,
die de havenproblematiek aansnijdt, opbouwend werk 'evert en zijn visie duldelijk
formuleert en eerlijk verdedigt.
In bepaalde middens schijnt men dit niet te
willen begrijpen en tracht men door afbrekende kritiek de openbare opinie te beinvloeden en verkeerdelijk en onvolledig in
te lichten.
In dit verband verwijzen wij naar het februari-nummer '72 van het maandblad
„Kultuurleven", waarin, onder de titel
„Machten en manipulaties rond de havenproblemen in Belie", een dossier werd gepubliceerd met de bedoeling te onderzoeken in hoeverre de indruk, dat het
huidig havenbeleid een resultante is van
een verreikend machtsspel en van manipu-
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laties, al of niet waar is.
Het zou ongetwijfeld een uitstekend initiatiefgeweest zijn. indien de benadering en
het onderzoek van de complexe haven problematiek, die reeds verschillende jaren
aanleiding geeft tot heel wat meningsverschillen, niet zo negatief en afbrekend
zouden zijn gebeurd.
Wij moeten eerlijkheidshalve bekennen dat
in de besluiten van de werkgroep aan het
einde van het dossier toch enkele konkrete
enpositieve voorstellen worden geformuleerd. In eenpleidooi voor een totaal
nieuwe aanpak in het Belgisch havenbeleid
wordt de oprichting van een staatssekretariaat speci'aal voor havenbeleid of de aanstelling van een regeringskommissaris gesuggereerd. De keuze van de personen
hierbij is belangrijk. Ze dient in elk geval
tegebeuren buiten de kringen en de invloeden die voor de huidi'ge toestand van
de Belgische havens verantwoordelijk zijn.
Een nieuw havenbeleid zou moeten tot
stand komen door middel van beleidsnota's,
waarin deprojekten worden voorgesteld
met alle argumenten en gegevens die hieromtrent aan bod zijn gekomen. De beleidsnota's dienen aan de openbaarheid voorgelegd, zodat de mogelijkheid geschapen
wordt dat dezeprojekten door deskundigen
bestudeerd engeamendeerd worden en
dat ze kunnen besproken worden door de
onderscheiden kommunikatie-media.
Slechts dan is er sprake van een open
nationaal beleid voor een kwestie van
nationaal belang.
In deze argumentatie zit ongetwijfeld veal
grond van waarheid en zij is dan ook het
overwegen waard.
Wij durven dan ook verhopen dat voortaan
alle inspanningen zullen gericht worden
naar een reeel nationaal havenbeleid, dank
zij inspraak en overleg. Maar dan moet dit
ook eerlijk en opbouwend geschieden.
MARCEL PRINSEN

FRIESE CULTUUR ONTBREEKT IN NOTA
INTERNATIONALE CULTURELE
BETREKKINGEN

Degedeputeerde staten van Friesland hebben een nota van de ministers van buitenlandse zaken, van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk en van onderwijs en wetenschappen betreffende de Internationale Culturele betrekkingen voorgelegd aan de Frys-
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ke Akademy, de Fryske Kultuurried en de
Fryske Rie (het contactor aan met de Duitse
Frieslanden).
In de algemene beschouwingen van de nota
wordtgesteld, dat Nederland met de principiele uitgangspunten voor internationale
samenwerking, zoals deze in de in de nota
aangehaalde verklaring van de Unesco zijn
geformuleerd, heeft ingestemd. Dit houdt
dus onder meer in, dat de Nederlandse regering van mening is, dat alle culturen bestaansrecht hebben en dat elk van die culturen zijn eigen waarde heeft die recht
geeft op respect en handhaving. De nota
stelt verder, dat de Europese cultuur wordt
gekenmerkt door het feit, dat zij slechts als
een eenheid kan worden beschouwd mits
men oog heeft voor haar rijke veelvormigheid.
Degedeputeerde staten van Friesland onderschrijven deze stellingen gaarne, maar zijn
van oordeel, dat deze in het vervolg van de
nota niet meer doorklinken, voorzover het
betreft de verscheidenheid van de culturen
binnen het Nederlandse taalgebied, omdat
de nota uitgaat van een eenheidscultuur in
Nederland op basis van de Nederlandse
taal.
Aan de in het rapport van de Commissie
Friese Taalpolitiek en door de regering omschreven uitgangspunten voor een Friese
taalpolitiek is in de nota geen aandacht besteed.
In dit rapport werd gesteld : „ZoaIs er in het
Europese cultuurgebied verschillende nationaal bepaalde culturen zijn, zo zijn ook in
het Nederlandse cultuurgebied gebieden te
onderscheiden met een culturele eenheid,
die wordengekenmerkt door specifiek gewestelijk bepaalde en in de loop der eeuwen
gegroeide elementen en die in onderlinge
wisselwerking vorm geven aan het Nederlands culturelepatroon als geheel. In deze
zin is deprovincie Friesland een gebied met
culturele eigenheid binnen de Nederlandse
cultuur.
De Friese cultuur is daarbij niet slechts een
afzonderlijke, van andere te onderscheiden
cultuur, maar vormt bovendien een element
van betekenis in onze nationale cultuur."
De beleidsnota betreffende de Internationale culturele betrekkingen geeft wel een
andere interpretatie van het begrip Nederlandse cultuur, waaronder eengrotere verscheidenheid van cultuuruitingen wordt verstaan dan voorheen. Hierbij worden de gewestelijke culturen niet genoemd. In een
brief aan de leden van de vaste commissies
uit de Tweede Kamer voor cultuur, recreatie
en maatschappelijk werk, onderwijs en we-

tenschappen en buitenlandse zaken, noemen
edeputeerde staten dit een omissie in de
g
nota, die ook isgesignaleerd door het Centrum voor Staatkundige Vorming, dat van
oordeel is, dat de regionale differentiatie
van de Nederlandse cultuur, waar dat teas
komt, tot uiting dient te komen in de culturele betrekkingen met het buitenland.
Daarbij wordt vooral gedacht aan het culturelegrensverkeer. De Friese cultuur neemt
naar de mening van het Centrum een bijzondereplaats in.
Degedeputeerde staten wizen er in dit verband op dat al sinds de twintiger jaren culturele betrekkingen worden onderhouden
tussen de drie Frieslanden met als basis de
Friese taal en cultuur. Als voorbeelden van
deze betrekkingen noemen zij de driejaarlijkse congressen over de gezamenlijke problematieken, het organiseren van uitwisselingsprogramma's (boeren, onderwijzers,
enz.), wetenschappelijke contacten met de
Ostfriesische Landschaft te Aurich en het
Nordfriske Instituut te Bredstedt. Ook van
deze contacten wordt in de ministeriele nota
metgeen woord ere t.
In hun brief wizen de gedeputeerde staten
verder nog op de vele buitenlandse relaties
van de Fryske Akademy, die bijvoorbeeld
125 buitenlandse leden (een kwart van het
totaal) heeft, om de drie jaar een filologencongres organiseert waar buitenlandse geleerden aan deelnemen en haar wetenschapelijk tijdschrift „It Beaken" naar meer dan
P
30 wetenschappelijke instellingen in Europa
en Amerika stuurt. Ook de Fryske Kultuerried heeft veel buitenlandse contacten o.a.
met Friese emigranten, die van materiaal
worden voorzien om hun culturele identiteit
te kunnen bewaren. De raad zou het bijzonder belangrijk vinden als er mogelijkheden zouden komen om voor het(projekt)
ondervvijs in deze landen geschikte lessen
over Friesland (en ook Nederland) samen
te stellen.
De Fryske Akademy, de Fryske Kultuerried
en de Fryske Rie hebben laten weten, dat
zij graag zouden zien, dat in de bestaande
en nog op te richten Nederlandse culturele
instituten in het buitenland, medegezien
de belangstelling, die er buiten Nederland
voor de Friese cultuur bestaat, eenplaats
wordtgeruimd voor de Friese cultuur. Gedeputeerde staten sluiten zich in hun brief
volledig aan bij de door de drie organisatiesgemaakte opmerkingen. Ook zij achten het bijzonder van belang, dat de Friese
cultuur ook in het kader van de internationale culturele betrekkingen die erkenning
krijgt, die zij verdient. Naar hun oordeel

zal ook de Nederlandse culturele overheidsvoorlichting in het buitenland, voorzover dit
niet hetgeval is, aandacht moeten besteden
aan de verscheidenheid van de Nederlandse
cultuur.
Degedeputeerde staten wizen er verder nog
op, dat er naast de Friese contacten met
Duitsland nog velerlei andere culturele contacten bestaan tussen de aan beide zijden
van de Duits-Belgische grens gelegen gebieden. Het zou naar de mening van de gedeputeerde staten geheel in de lijn liggen
van deze reeel opgebouwde contacten, dat
van rijkswege meer financier) beschikbaar
wordengesteld dan thans het geval is en
zeker wanneer de in de nota voorgestelde
en onvermijdelijk meer geld vragende
plannen zullen worden uitgevoerd.
De Fryske Rie zal naar de mening van de
g
edeputeerde staten moeten deelnemen aan
het overleg over de in het kader van het
cultureel verdrag met Dutisland te subsidierenprojecten, aldus het Bureau voor Voorlichting van de Provincie Friesland.

„FLEVOHOF" TREKT MEER DAN
MILJOEN BEZOEKERS

Een smetteloos blauwe hemel staat strak
gespannen boven het wide Oostelijk Flevoland. Als een re en van stofgoud rolt het
zonlicht in brede banen over degroene
velden. Het woelige water, opgezweept door
de oostenwind, zoekt zich met de witgekroonde golven een we naar het oude
land. Scherp tekenen zich de torentjes van
Elburg en Harderwijk teen de heldere lucht
af. Aan de overkant is vaag de gekartelde
lijn zichtbaar van de heuvelen en de bossen
op de Veluwe.
De stria
teen het water behoort tot de
j
meest befaamde Nederlandse tradities met
wereldvermaardheid. Sedert de aanleg van
de Afsluitdijk is de oude Zuiderzee steeds
strakker in de boeiengeslagen en werden
grote stukken land aan het water ontworteld en in cultuurgrond omgetoverd. In
de rtieuwe oorden van de landaanwinning
heerst nog de rust van de natuur met de
bonte flora en de vogelstand die elders
door de aanwas van de steden en de
wegenaanleg en, niet te vergeten de industrialisatie, tot een minimum zijn verdrongen. De lucht is er nog zuiver. Geen

Oostelijk Flevoland lit
g
de „Flevohof" ; een
permanente landbouwmanifestatie. Op een
oppervlakte van 140 ha is alles bijeengebracht — en voor zover mogelijk in vol
bedrijf — wat met het agrarisch leven in
Nederland heeft te maken. En dat is niet
gering.
Wanneer men op het uitgestrekte terrein
met de bredepaden, de wide gazons, de
bloembedden, de boompartijen, de heuvels
en de meertjes, ronddoolt doet niets aan
een tentoonstelling herinneren. Terecht is
in deze schilderachtige en landelijke omgeving de slagzin „Een dag op het land"
van toepassing ; een benaming die dan ook
al snel opgang heeft gemaakt. Sedert
Prinses Beatrix in mei 1971 de „Flevohof"
opende hebben meer dan een mil' bezoekers dit evenement bezichtigd.
Alles wat er op „Flevohof" is te zien en
te beleven is voor de stedeling even boeiend als verrassend. De voorlichting is
doeltreffend met de vele kaarten, folders,
opschriften, statistische tabellen, toelichtin en en fotomateriaal.
Het hoofdpaviljoen geeft een algemeen
overzicht van de Nederlandse landbouw,
een tweedepaviljoen is gewijd aan de zuivel, een derde aan het samenspel van
natuur en wetenschap. En dan staat men
nog maar aan het begin van wat te bezichtigen valt. Een veehoudersbedrijf van

35 ha met 100 koeien, 36 varkens en 5.000
kippen, met een loopbrug voor de bezoekers
boven de stallen om alles beter te kunnen
vol en, is een ware trekpleister. Men kan
een champignonkwekerij bezoekert, door
bloemenkassen wandelen, de bijenstallen
bewonderen en zich op de hoogte stellen
van aard en werkwijze van de nieuwste
landbouwmachines. Het is werkelijk te veel
om er een volledige opsomming van te
geven.
De expositiegebouwen, de restaurants, de
terrassen, het wandelpark met een prachtig
rosarium beslaan enkele tientallen ha.
Ware attracties zijn de kinderboerderij, het
kinderdorp en het indianen-dorp.
Enorme bedragen, tot een totale som van
f 20.000.000.-, zijn er in de opzet geinvesteerd.
Thans wordt aan een uitbreiding gewerkt.
De capaciteit van de parkeerplaatsen waar
ruimte is voor 8.000 auto's en 100 bussen
wordt opgevoerd tot de mogelijkheid 10.000
auto's teparkeren. De restaurants worden
vergroot en in de paviljoens worden verbeteringen aangebracht.
„Een dag op het land" onder de wide
hemel boven oostelijk Flevoland is een
verademing, een leerrijke ontspanning. Kortom eengebeuren dat men zich niet ma
ontzeggen.
G.G.

hoge flatgebouwen, noch fabrieksschoor-

stenen ontsieren het landschap. Maar men
kan zich wel afvragen, voor hoelang...
Aan de Spijkweg van Biddinghuizen in
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ONZE EMIGRANTEN
EEN VERGETEN "VERGETEN GROEP"

Het kultuurbeleid van de regering werd door
minister Van Mechelen uiteengezet in de
kultuurraad op dinsdag 11 april jl. Een bespreking vol de tijdens de zitting van de
raad op 2 mei. Op 16 mei heeft de minister
dan de sprekers van 2 mei beantwoord. Zowel in de beleidsnota als bij de bespreking
ervan werd een „vergeten groep" zodanig
vergeten, dat hij niet eens werd vermeld :
die van de honderdduizenden Vlamingen
in het buitenland.
We hebben ons als toeschouwer en als toehoorder in deplaats gesteld van een Vlamin g die geografisch zijn geboorteland heeft
verlaten. Eerst hebben we aandachtig geluisterd naar de mededeling van minister
Van Mechelen.
Naargelang we luisterden hebben we enkele uitspraken genoteerd, met in de rand
onze eigen bedenkingen van uit de vergeten hoek waarin de omstandigheden ons
hebbengedrongen of geleid.
Het kultuurbeleid wordt in een historisch
kadergeplaatst. Het is een antwoord op de
historische uitdaging.
Behoren wij, Vlamingen in het buitenland,
niet tot de even die het meest betrokken
geweest zijn bij de historische gevolgen
van de Vlaamse bewogenheid? En toch
wordt het historisch kader van de beleidsnota niet doorgetrokken, over de grenzen
heen, waar wij ons gevestigd hebben, en
waar we nog steeds Vlaming zijn.
Het kultuurbeleid heeft oog voor hen die
eografisch tot Vlaanderen behoren. Maar
g
wat met ons? We voelen ons nochtans kultureel enpsychologisch gebonden met
Vlaanderen. De historische logika, waarop
in de beleidsnota wordt beroep gedaan, zou
moeten uitmonden bij ons, langs het spoor
dat door ons, miserie-emigranten en pioniers, technici en industrièlen werdgetrokken en diepe kanalen heeft gegraven in de
vijf kontinenten.
De minister wees erop dat we tot de tien
rijkste landen behoren, en aldus de ethische
plicht en de mogelijkheid hebben deel to nemen aan hetganse wereldgebeuren.
Nu komt het, hoopten we, nu wordt aan ons
gedacht. We zijn immers een aanwezige zuil
waarop die deelname zich kan vastzetten.
Daarom kunnen we niet verwaarioosd worden, als instrument niet, en ook niet als
objekt.
Het kultuurbeleid zal duur zijn, zei de minister, maar het is een nuttige investering.
Waar evenwel degemeenten tekort schieten of waar zich kulturele behoeften stellen
van nationaal belang worden initiatieven ge-

nomen door het rijk zelf. Het en gebeurde
to Brussel.
Het een hopelijk binnenkort ook bij ons, de
Vlamingen in het buitenland zal gebeuren.
Door het rijk zelf, of door gespecializeerde
organisaties die het good met ons menen,
die ons kennen en begrijpen, maar vaak
machteloos staan bij gebrek aan middelen.
Onze kulturele behoeften — en mogelijkheden — zijn immers ook van nationaal belang. We leven op de mondiale kruispunten
waar de kulturen elkaar ontmoeten. En het
zougoed zijn indien we er als volwaardige
Vlamingen konden aanwezig zijn.
Bij voorkeur moet de bestaande infrastruktuurgebruikt worden, poneert de beleidsnota. We dachten hierbij hoe nuttig onze
verenigingen konden zijn, als bestaande infrastruktuur en vergaderzalen, waarbinnen
we beveiliging en uitbouw zoeken van onze
historischepersoonlijkheid en van waaruit
we uitstralen naar onze omgeving. En onze
biblioteken, onze eigen lokale radio-uurtjes,
onze leerstoelen neerlandistiek en de kursussen Nederlands voor onze kinderen, onze toneelgezelschappen en sportverenigintentoonstellingen...
Inderdaad een bestaande infrastruktuur
waarop met overheidssteun en een realistische aanpak in het buitenland zeer good
werk to leveren is. Maar ze werd niet opg
emerkt.
Toen sprak de minister over de vergeten
groepen die om prioriteit vroegen in het kultuurbeleid.
Hij be on met en opsomming. De bejaarden,
degehandicapten. De kunstenaars, vooral
de kreatieve... We hebben toen vergeefs
g
ewacht tot wijo z uden vermeld worden.
Zijn wij dan door ons geboorteland zodanig
vergeten dat we zelfs niet to sprake komen
in de rij der „vergeten groepen"? Onze
vergeten groep is nochtans niet enkel een
historisch exponent van Vlaanderens bewogenheid, die nog een integrerend deel uitmaakt van Vlaanderen als kultuurgemeenschap, maar numeriek zijn we zeer talrijk,
talrijker dan de Vlamingen in Brussel, en
minstens even bedreigd als degenen in
onze kulturele entiteit, even talrijk zelfs als
een Vlaamseprovincie. Maar onze vergeten
groep werd niet opgemerkt..
Inzake internationaal kultureel beleid is de
minister van oordeel dat men, in hetperspektief van een uitdijnend wereldbeeld de
diverse eigen kulturen steeds verder zal
blijven beklemtonen.
Wijzelf hebben het reeds aan den onIi'dervonden. Heterogene gemeenschappen
als Noord-Amerika, waar iedereen naast zijn

staatsburgerschap en zijn Amerikaan- of
Canadees-zijn nog de eigenschappen, het
levenspatroon bezit van de historische persoonlijkheid — d.i. van de kultuurgemeenschap waaruit hijzelf of zijn voorouders zijn
voortgekomen — staven overduidelijk dit
inzicht, en roe pt dan ook de konsekwentie
op met onze eigen kultuur, waar ook ter
wereld, to kunnen in voeling blijven.
Onmiddellijk hierop zegt de minister dat
de Vlaamse kultuur de wereld iets to bieden heeft.
Welke bedding is veiliger en doeltreffender
dan deze van de kanalen door onze tienduizenden emigranten getrokken, om langs
die we g aan kultuurspreiding to doen. De
bron lit in Vlaanderen en de mondingen in
de vijf kontinenten. Een buitenlands beleid
dat tevensgericht is op ons, in de diaspora,
en via ons op de gastlanden. Prestigieuse
kultuurmanifestaties in het buitenland hebben besIist hun nut. De behoefte blijft echter aan een eigen kultuurbeleid dat doorgespeeld wordt naar ons, Vlamingen in het
buitenland, los van een monopolie van het
konsulair en diplomatiek korps, zoals het
kultuurbeleid in Belgie ook geen staatsmonopolie wil zijn, wet een harmonisch samenwerken tussen overheid engemeenschap.
Bij de B.R.T. zal een programmaraad worden opgericht die advies kan verschaffen
aan de raad van beheer. De taak van deze
hoge vergadering, aldus de minister, is determinerend voor de ontwikkeling van het
kultuurbeleid in dit land.
We menen, gezien vanuit onze diaspora, het
begrip „in ons land" zo to mogen interpreteren : het beleid dat in dit land, in casu
Vlaanderen, gevoerd wordt, het een niet
uitsluit dat dit beleid ook op het buitenland
kangericht zijn. We denken hierbij vooral
aan de werelduitzendingen, die voor ons
van zo root belang zijn. We hebben vaak
de indruk dat niet alleen wij tot de vergeten
groepen behoren, maar ook de medewerkers van de wereldomroep, stuk voor stuk
onze vrienden, met de stem van wie we vertrouwd zijn, en die voor ons vaak nog de
enige levende binding zijn met Vlaanderen.
Het kan toch niet dat niemand aan ons zou
denken. Doorheen deganse mededeling van
het kultuurbeleid van de regering hadden
we een hart voelen kloppen zoals het in
eeuwen niet meer had kunnen kloppen in
Vlaanderen. We leven ver van Vlaanderen,
inderdaad. Maar we zijn nog altijd Vlaming.
Zo hebben we vol aandacht besprekingen
gevolgd, die in de kultuurraad gevoerd werden over het kultuurbeleid van de regering.
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We hoorden enkele stemmen die even naar
ons toekwamen :
De aandacht moet bij voorrang gaan naar
de kultureel achtergestelden.
Daar horen wij toch bij, wij die om den brode, zonder intellektuele bagage, of met deze
bagage als pionier, industrieel of wetenschapsmens buiten de beveiligende grenze van het eigen inspirerend milieu wonen.
Maar de opsomming van de achtergestelden
beperkte zich weer tot de zieken, de invalieden en de bejaarden.
Gelijke kansen voor iedereen, of nog : prioriteit voor de achterstand van de achtergebleven groepen.
Dus ook voor ons die buiten de grenzen le-.
ven, en alleen reeds door die omstandigheden achterstand hebben ingelopen, maar
nog Vlaming zijn.
Onze bilaterale akkoorden waren steeds
unitair geinspireerd, zij moeten thans een
meer regionale inslag krijgen. In de internationale kulturele akkoorden moet onze yolksgemeenschap in ieder geval zichzelf kunnen
erkennen.
Dat is nu eindelijk lets duidelijks. In die
kulturele akkoorden met onze gastlanden
zullen de belangen van ons, die er verblijven, behartigd worden, en bij de uitwerking
zullen we betrokken worden.
ervan
Verstedelijking wekt vereenzaming van de
in de hand, hieruit vloeit niet alleen
mens
maatscappelijk
maar ook een kulturele
h
een
verarming voort.
Hetzelfde kangezegd worden van ons, emigranten, die via afzondering en vereenzamin g — hoe weiwillend het gastland ook is
—naar kulturele armoede gaan. Daarom
hebben wij ook een toegestoken hand node g
van overheidswege om niet te ontaarden ti'
dens de integratieperiode in ons nieuw midden. Een integratie de dan uitmondt, wat de
emigrant betreft, in een verrijking met de
kultuurwaarden van het gastland zonder verlies van de eigen kulturele waarden, en wat
hetgastland betreft in een spontane uitstraling van de Nederlandse kultuur door onze
aanwezigheid.
Sommige sprekers overschreden wel even
de grens : tot in Frankrijk, en daar waar
leerstoelen neerlandistiek zijn.
Een ander beriep zich op artikel 50 van het
EEG-verdrag dat poneert een kulturele uitwisseling tussen de leden te bevorderen.
En toen dacht iemand aan degastarbeiders
in Vlaanderen.
Toen hebben we andermaalgejuicht ; elke
uitwisseling van kulturen is een verrijking
voor de individuen en voor degemeenschappen.
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Nu is het maar een stap toe naar ons, dachten we. Maar weer werd hi'j niet gezet. Wel
werdgesuggereerd in de kultuurraad een
werkgroep op te richten voor een koherente
kultuurpolitiek voor de vreemdelingen in
Vlaanderen. Niemand dacht aan het nut van
een werkgroep voor een koherente kultuurpolitiek voor en met de Vlamingen in den
vreemde...

CENTRALE RAAD VOOR KULTUURBELEID
Zowel de regereing als de parlementairen
die in de bespreking tussen kwamen hebben
een „centrale raad voor kultuurbeleid" in
het vooruitzichtgesteld, om de kultuurraad
advies tegeven en wetenschappelijk te helpen voorbereiden.
Hoe de raad ook zal samengesteld worden,
we ho en dat hi' in zover efficient zal zijn
dat wij niet anger de meest vergeten groep
zouden uitmaken. Uit de onwetendheid over
ons bestaan, onzep roblemen en onze mog
eli jkheden die duidelijk aan het licht trad,
zowel in de beleidsnota als in de tussenkomsten van de twintig sprekers in de kultuurraad, blijkt de noodzaak inderdaad beroe p te doen op instellingen en personen
die vertrouwd zijn met de meest verscheiden vormen van onze nationale en internationale aktieradius. Dus ook instellingen die
met het buitenland vertrouwd zijn, zoals de
Stichting Ons Erfdeel", het „Komitee voor
„
Frans-Vlaanderen", de „Internationale Vereniging voor Neerlandistiek", en de specifieke socio-kulturelepost-emigratieverenigingen zoals Band" voor de Vlamingen in het
voor hen kultuur-vreemde Wallonie, en „Belgie" in de Wereld" voor de Vlamingen in
het buitenland.
Een afzonderlijke werkgroep in de kultuurraad, die de kulturele belangen behartigt
van de Vlamingen in het buitenland zou niet
een overdreven luxe zijn. Integendeel, hi'
blijkt een noodzaak. Een ekwivalent van wat
onze lotgenoten b.v. uit Frankrijk hebben
eigen vertegenwoordigers in hun parlement,
met als opdracht de noden en mogelijkheden
van Frankrijks emigranten te behartigen. De
centrale raad voor kultuurbeleid zou nuttig
komplementair zijn voor een expliciet opgezette werkgroep.

VERTROUWEN
Het is inderdaad opvallend dat de kulturele
beleidsnota en de daaropvolgende besprekin en een aandacht geschonken hebben

aan de Vlamingen in het buitenland.
Dit berust beslist niet op onwil. Het is des
te duidelijker een bewijs van onwetendheid.
De internationale inspiratie ontbreekt omdat
we niet voldoende onze Internationale dimensie kennen. Nochtans Leven in het buitenland tienduizenden Vlamingen, hier geboren, en honderdduizenden nakomelingen van
uitgeweken Vlamingen, met nog een psychologische, socio-kulturele min of meer latente
binding. In een reportage die we onlangs
maakten, en die eerlang als omnibus „Vlaanderen in de wereld" bij D.A.P. verschijnt,
komen we voor de V.S.A. tot een totaal van
750.000personen.
Tienprocent min of meer bewuste vlaamsvoelenden zou een legertie van 75.000 maken, eónprocent zou nog altijd 7.500 personen betekenen.
De beleidsnota aanvaardt de noodzaak van
kulturele centra in Vlaanderen waarom ook
niet deze van kulturele bruggenhoofden in
het buitenland bij de grotere Vlaamse nederzettingen ? Meer dan honderd jaar hebben
ze standgehouden in de meest ongunstige
omstandigheden. Nu we kultureel autonoom
zijn kunnen we onze eigen mogelijkheden
en aanwezige infrastruktuur opnieuw een
goede beurt geven.
De kulturele inzet van en met onze Vlamingen in het buitenland, in groep en individueel, is een bijdrage voor de verdere ontvoogding van de ganse Vlaamse gemeenschap, en tevens een aanbreng voor de
gastlanden.
Nergens is er sprake van een kultuurbeleid
voor onze militairen in Duitsland. Dit beleid ma g niet het monopolie zijn van landsverdediging, evenmin als dit van de Vlamingen in het buitenland het monopolie kan
zijn van buitenlandse zaken. Er zijn uiteraard
raakpunten met landsverdediging en buitenlandse zaken, maar een overleg met de kultuurraad dringt zich op.
En de zeelieden? En de ontwikkelingstechnici? Evenveel vergeten roe en.
We zijn echter vol vertrouwen, gezien de
veronachtzaming enkel op onwetendheid berust en niet op onwil. Impliciet worden de
Vlaamse diaspora bedacht waar minister
Van Mechelen duidelijk stelt dat geen enkelegroep ma uitgesloten worden.
De reden die onze hoop wettigt lit immers vervat in het slot van de beleidsnota,
waar de minister zijn vertrouwen uitspreekt
in de toekomst van de Nederlandse Kultuur
in Belie en in de wereld. Het een, aldus
het beknopt verslag, applaus uitlokte op
alle banken.
A. VERTHE

UIT DE VIER WINDSTREKEN

AUSTRALIE

BELANGSTELLING VOOR NEDERLANDS
Dr. Wouters, de man die in Australia dag
en nacht in de weer is voor de behartiging
van de Nederlandse taal, heeft herhaalde
malen op de Nederlandse Verenigingen druk
uitgeoefend om lessen in de Nederlandse
taal te organiseren. De belangstelling bleek
nietgroot en het ijveren om de interesse
aan te kweken voor dr. Wouters moeizaam.
De redactie van „De Stuw" het or aan
van de Nederlands Australische Vereniging
in Illawarra(Wollongong) schrijft ons dat
men terplaatse met lessen is begonnen.
Menging van de veronderstelling uit, dat
op een tiental belangstellenden mocht wordengerekend. Achteraf zijn er 33 gegadigden op de eerste les komen opdagen.
In de kringen van de besturen van andere
Nederlandse verenigingen blijkt, aldus de
redactie van „De Stuw," dat men ook daar
binnenkort weer lessengaat geven. Tot
nog toe was er eenperiode van stilstand.
Dr. Wouters is voor zijn onvermoeid doorzetten te prijzen

ZUID-AFRIKA

BULLETIN VAN DE STIGTING
SIMON VAN DER STEL
Directeur van dit maandblad uit Zuid-Afrika
is dr. W.H.J. Punt, die tijdens bezoeken aan
Nederland nooit naliet een bezoek te brengen aan het A.N.V.-kantoor in den Haag.
Hoofdredacteur is dr. Jan Ploeger, met wie
het secretariaat in de Surinamestraat een
geregelde briefwisseling onderhield.
De „Stigting Simon van der Stel" zou men
kunnen vergelijken met Monumentenzorg of
met de Stichting Hendrik de Keyzer, een
lichaam dus, dat zich het lot van de honderden monumenten in Zuid-Afrika aantrekt
en steeds streeft naar restauratie van die
monumenten, die dreigen in verval te geraken.
De Stigting is genoemd naar Simon van
der Stel, die leefde van 1639 -1712 en
gouverneur der Kaapkolonie was in de jaren
1679-1699. Hij stichtte ook de stad Stellenbosch, waar thans op een enorme universiteit honderden studenten staan ingeschreven.

STIGTING

FOUNDATION

SIMON VAN DER STEL
BULLETIN 24

Het maandblad houdt zich dus vooral bezig
met alles wat verband houdt met de Zuidafrikaanse architectuur, maar ook met monumenten buiten Zuid-Afrika, zoals straks
blijken zal.
Elk nummer is met foto's, kaarten en tekeningen rijk geillustreerd, waardoor de lezer
eengoede indruk krijgt van de objecten,
waarmee de Stigting bezig is, of van plan is
haar aandacht tegaan schenken. Het
spreekt vanzelf, dat het maandblad alle
mogelijke gegevens, b y . over de historische
betekenis, de stijl, de bouwer en de perconen, die ergewoond hebben, verstrekt.
We doen eengreep uit de stroom van bijdragen in dit nummer. Artikelen, die zich
tot de Kaapprovincie beperken zijn o.a. van
de hand van Hans Fransen, die een in het
engels geschreven artikel leverde over The
square Plan in Cape-Architecture," waarin
hij, aan de hand van de bouwvorm, een
indeling geeft in I,-T.-H.-U.-L.- en TT-gebouwen en met tekeningen verduidelijkt,
waarover hij het heeft en ook aangeeft waar
men dat soort huizen kan vinden.
Prof. dr. D. Bax beschrijft „'n Woonvertrek
van 'n Kaapse boer uit het begin van de
19 de eeuw." Dr. Jan Ploeger stelt ons
„Die eerste Vrijburgers" voor. Voor deze
Vrijburgers is een gedenkplaat opgericht
op een van deplaatsen, waar in 1657 en
1658 de eerste „grondbrieven" aan een aantal Vrijburgers werden uitgereikt. De Vrijburgergedenkdag valt op 24 mei en werd
in 1971gehouden op het historische landgoed „Coornhoop".

We nemen kennis van een verslag over een
tentoonstelling van die- en waterverfschilderijen, betrekking hebbende op oude gebouwen en straten in de Kaapprovincie.
Voorts een relaas over „Die Kasteel De
Goede Hoop," het belangrijkste militairhistorische monument waarover de Kaapprovincie beschikt.
Diverse monumenten worden opgesomd, die
aan restauratie toe zijn, waarbij bijzondere
belangstelli. ng wordt gevraagd voor het huis
waarinpresident Paul Kruger te Boekenhoutfontein heeftgewoond.
Buiten de Kaap werd aandacht gegeven
aan het Jan van Riebeeckhuis te Culemborg, het huis „de Fonteyn". Daarbij wordt
opgemerkt dat, blijkens de jongste navorsin en van de Utrechtse archivaris mr. P.J.
W. Belt es dat huis wel degelijk het geboortehuis van Van Riebeeck was en niet
het woonhuis van een familielid, bij wie hi
wel eens enige tijd verbleef.
We vindengegevens over de restauratie
van Fort Zeelandia in Paramaribo, de restauratie van de Keulse Dom, het Nederlands
paleisje Het Loo, dat tot het Oran -seum zal worden omgebouwd, het oud Nederlands kasteel te Elmina in Ghana, daterend uit 1869 (zie het titelblad) en de laatste Friese burcht, „Die Schierstins" in
Veenwouden.
Ook richt het maandblad zijn blik op Vlaanderen en schenkt aandacht aan een brochure van Andries van den Abeele,gemeenteraadslid van Brugge, die spijtig opmerkt,
dat vele van de Vlaamse historische steden door vandalen wordengeregeerd : Gent,
Antwerpen, Brussel, Mechelen, en uit elkaar zijn gerafeld. Gelukkig gaat er een
andere wind waaien en hameren talrijke
heemkundige en historische kringen, culturele verenigingen en organisaties op dezelfde nage!.
Het abonnementsgeld voor het Bulletin bedraagt drie Rand. De afmetingen zijn 18 bij
24.
Het titelbiad van dit nummer biedt ons een
gezicht op kasteel Elmina in Ghana, gezien
van de heuvel Sint Jago. Ghana was eertijds een Nederlandse kolonie.

DUITSE BONDSREPUBLIEK

Een der oudste tijdschriften, die op onze
leestafelgeregeld terechtkomen, is „De
Post van Holland", het maandblad van de
op 6 augustus 1921 opgerichte Nederlandse
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Bond in Duitsiand, eenpolitiek en godsdienstig neutraal periodiek. In hoofdzaak in
W.-Duitsland bestaan een vijftigtal Nederlandse verenigingen, die in die Bond hun
overkoepeling vinden.
In de loop van deze eeuw zijn honderden
Nederlandsegezinnen naar Duitsiand verhuisd, waar toen betere arbeidsmogelijkheden bestonden in een tijd, dat Nederland
zuchtte onder werkloosheid of leed onder
schaarste van werkmogelijkheden.
In degrootindustrie konden de Nederlanders, verspreid over vele steden, een
nieuw bestaan vinden. Zij zijn misschien
geemigreerd met de gedachte naar het
vaderland terug te keren, maar de meesten
zijn gebleven, behielden hun Nederlandse
nationaliteit, wat wel eens moeilijkheden
gaf, o.a. in de oorlogsjaren.
Het verlangen om contact met de landgenoten te bevorderen en eventueel samen
naar oplossing van opduikende moeilijkheden te zoeken heeftgeleid tot het in
het leven roe en van verenigingen, die met
alle mogelijke middelen de landgenoten
bijeenhielden. Dank zij de alle verenigingen
overkoepelende Bond kon een maandblad
worden uitgegeven, waardoor eenieder
op de hoogte werd gehouden over het een
in eigen kringen, maar vooral ook in het
moederlandgaande is.
We mogen met stelligheid opmerken, dat
de „Post van Holland" een der beste periodieken is onder de in het Nederlands
(gedeeltelijk Duitse tekst) in het buitenland
uitgegeven tijdschriften, waarin we het doen
en laten van landgenoten in den vreemde
kunnen beluisteren.
Teneinde een juist beeld te schetsen van
ditgoed verzorgde maandblad hebben we
de nummers november en december 1971
en januari '72 voor ons genomen.
Elk nummer toont op de omslag een fraaie
foto. In de opgenoemde nummers : het IJ
in Amsterdam, een fotogenomen op het
moment dat Nederlands koningin haar
handtekening plaatste in het gouden boek
van de stad Hamburg en dan zeer van pas
in het januari-nummer een beeld van een
Nederlandse winter met het bekende i'svermaak, schaatsenrijden en ijszeilen.
Op de binnenzijde van het titeiblad worden
gewoonlijk verenigingsgegevens opgenomen, mededelingen van de Bondssecretaris,
oproepen voor bijeenkomsten en congressen.
In het novembernummer ('71) spreekt de
redactie haar voldoening uit over het dat
jaar gehouden congres in Dortmund, met
de ondertitel „
een gouden toekomst". Dat
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congres werd nI. gehouden ter viering van
het vijftigjarig bestaan van de Bond, waarover onze redacteur, de heer K.A. Mayer te
Rotterdam, medeoprichter van de Bond en
correspondent van de „Post van Holland"
in het september-oktobernummer van „Neerlandia" (blz. 163) een ooggetuigeverslag
uitbracht. Het eigen verslag, opgemaakt
door de Bondssecretaris met een foto van
de heer Mayer, die zo juist de dank heeft
aanvaard van de Bondsvoorzitter na de
toespraak van de heer Mayer, volt in
extenso. Er volt dan een verslag van de
sociale commissie over het boekjaar 19701971, een list van binnengekomen contributies van de verenigingen en een medeJelin g over het adres, gericht tot de minister van onderwijs van Nedersaksen, uitgegaan van het A.N.V., de Internationale
Vereniging voor Nederlandistiek en de
Kultuurraad voor Vlaanderen, met een pleidooi voor invoering van de Nederlandse
taal en cultuurgeschiedenis op scholen en
pedagogische akademies in de grensgebieden.
In elk nummer wordt Sportnieuws uit
Nederland overgenomen. Er wordt steeds
een bladzijde voor de jeugd ingeruimd, in
het januarinummer van het St. Nikolaasfeest
met alles wat daarbij behoort en altijd
nieuws uit de verenigingen, waar wel altijd
een lid is, dat een bijzondere huldiging in
ontvangst heeft te nemen, of waar bijzondere manifestatiesplaats vonden. Uit
alles blijkt, dat men warm met elkaar mee-

leeft. Dat blijkt ook en vooral op de congressen, waar talloze landgenoten ook uit
de verstgelegen oorden, naar toe ti' en
minder waarschijnlijk om naar redevoeringen
te luisteren, dan wel oude vertrouwdegezichten te zien en weer eensgenoeglijk
bij te praten.
De agenda's van de in het maandblad opgenomen verenigingen houden de lezers op
de hoogte van alle te verwachten activiteiten. Aan belangrijke personen, die voor
de Bond zich hebben ingezet, wordt als de
omstandigheden daartoe aanleiding geven
(jubilea, een afscheid, overlijden) bijzondere
aandachtgeschonken.
Van de hand van de heer K.A. Mayer vindt
mengeregeld een vaste „Brief uit het
vaderland", waarin al wat voor onze landgenoten in Duitsland van betekenis wordt
geacht, aan de orde wordt gesteld. Men
kan zich voor zeker houden, dat deze brief
gespeld wordt. De heer Mayer staat over
degrens hoog genoteerd, dat ma men
van ons aannemen.
Dat voor het staatsbezoek van koningin
Juliana enprins Bernhard aan de Bondsrepubliek enkele bladzijden werden ingeruimd spreekt wel haast van zelf, als men
weet welk een warmeplaats ons koningshuis in de harten onzer landgenoten aan de
overzijde van de Oostergrens heeft.
Enkele kerenpubliceert de „Post van Holland" voor duitstalige lezers bijdragen in
het Duits, vaak ontleend aan degrote Duitse dagbladen.
Een belangrijke bijdrage mogen we niet ongenoemd laten en wel het artikel van de
bekende Limburger drs. Jef Notermans, die
over Hendrik van Veldeke zijn visie gaf
en dat verstaat hij, als man, die een bijzondere en diepgaande studie van deze
12de eeuwse dichter heeftgeaakt. In die
studiegeeft hi' o.a. een samenvattend
overzicht en typering van de 25 minneliederen van Veldeke.
In de redactie van het maandblad zitten :
G. Looijen, bondssecretaris, wonende te
MOlheim, J. Verkley uit Venlo (journalist),
A. Wintjes uit Grefrath en A. Verhaegh te
Nettetal. Correspondenten zijn : J.A. de
Jonge te Nijmegen, K.A. Mayer uit Rotterdam, A. Meuwese uit Hilvarenbeek (A.N.V.bestuurslid) en W. van Uden te Nijmegen.
Het adres van de redactie is : 433 Mulheim
(Ruhr) 3, Sabineweg 51. De abonnementsprijs bedraagt DM 10 per jaar, bij francotoezending. Losse nummers DM 1, of een
gulden. Maten van het blad zijn 21 bij 30.
Elk nummer is rijk geillustreerd met goed
fotomateriaal.

OP DE LEESTAFEL

M. LAMBERTY
DE VLAAMSE OPSTANDING I
Uitg. Davidsfonds - Leuven

Nog een kijk- en leesboek over de geschiedenis van de Vlaamse Beweging! Als kijkboek bepaald heerlijk. Er zijn niet minder
dan 228 platen met beelden uit een ver en
uit een meer recent Vlaams verleden, beginnend in de luisterrijke periode waarin de
Nederlanden als de Leo Belgicus werden
voorgesteld. De 288e afbeelding stelt het
verwoeste leper voor van het jaar 1914,
jaar dat een dikke streep door de optimistische verwachtingen van de Vlaamse Bewegers trok. Tussenin beelden uit de verscheurde Nederlanden van Filips II, de Oostenrijkse en Franse tijd, de Verenigde Nederlanden. Enigszins ongewoon in een werk
over de Vlaamse opstanding zijn de uitvoerige en wel erg entoesiast voorgestelde
prenten over de Belgische „revolutie" van
1830. De beeldenreeks getiteld „de Vlaamse volkskracht" begint met een reproduktie
van de frontpagina van Verlooys verhandeling en bevat een schat aan illustratiemateriaal over de pionierstijd van de Vlaamse
opstanding, terecht en treffend aangevuld
met beelden over de opkomst van de arbeidersbeweging. Een groot aantal van deze
afbeeldingen, opgediept uit het persoonlijk
archief van professor Lamberty, werden niet
eerder gepubliceerd.
Met het tekstgedeelte van dit werk ben ik
minder gelukkig. Ongetwijfeld, het tweedelig
essay — 1. het politieke raam ; 2. de Vlaamse volkskracht — is een bijzonder leesbaar
stuk dat aan de niet ingewijde belangstellende lezer een verdedigbaar beeld van de
ontwikkeling van de Vlaamse Beweging
schetst. Niettemin vraagt men zich af of er
in deze tijd van kritische kontestatie nu echt
wel zoveel behoefte was aan een vrij apologetisch essay, daar waar het aan vulgariserende werken met een ove rz ichtelijke voorstelling van de feitelijke ontwikkeling der
Vlaamse Beweging nog altijd duidelijk ontbreekt.
Bovendien is het nogal verwonderlijk dat
ideeën die decennia geleden in Vlaanderen
met grote belangstelling werden onthaald
door een moderne Vlaamse strijdvereniging
nog maar eens op de markt worden gegooid. Recent historiografisch onde rz oek
heeft althans gedeeltelijk de stellingen van
Lamberty op de helling gezet.
Tenslotte : het Davidsfonds heeft in de

jongste tijd herhaaldelijk met nadruk op de
katolieke uitgangspunten van zijn werking
gewezen, zodat men zich met enige verwondering afvraagt of het dan in eigen rangen
niet een jongere historiograaf had kunnen
vinden om vanuit een hedendaagse visie
over de Vlaamse Beweging te schrijven. Dat
de opdracht aan de verdienstelijke Max
Lamberty werd toevertrouwd getuigt van een
openheid, die een paar decennia geleden
nog toejuichenswaardiger zou geweest zijn.

aan stijl van de Vlamingen (206).
Ook de foto's waarmee Paul Van den
Abeele dit boeiend boek illustree rt zijn verrassend : Lefèvre drinkt champagne met een
kloosterlinge, Van Audenhove balt een internationale-vuist en Coppieters glimlacht gelukkig bij het huisorgeltje.

J.d.D.

NEDERLANDS CULTUREEL CONTACT
JAARVERSLAG 1969-70

J.d.D.

H. DE RIDDER en FR. VERLEYEN
WAAR IS NU MIJN MOOIE BOOMGAARD?
10 politieke portretten.
234 blz., gebonden 210 fr.
Uitg. Lannoo, Tielt/Utrecht

Men herinnert zich hoe deze gesprekken
met politici, gepubliceerd in De Standaard
in 1970-1971, herhaaldelijk sensatie verwekten. Een paar keer leidde de publikatie tot
bewogen polemieken. Misschien omdat de
onde rv raagden, naar de mening van gesprekspartner Coppieters, rustig de geschiedenis mogen ve rvalsen (148)? De onbehouwen mening van deze VU-politicus over 't
Pallieterke lokte destijd wilde indianenkreten uit : de stoere „stylieten van de Vlaamse
beweging" (149) zijn er nog altijd boos om.
Wat deze Belgische politici in hun jeugd
over de Vlaamse beweging wisten en dachten is bepaald onthullend. Voor Lefèvre was
de flamingant meestal een boer, de VNV-er
een gestampte boer (36). Omer Van Audenhove bekent eerlijk dat die hele Vlaamse
kwestie voor hem neerkwam op VNV, onvaderlandsheid en gevaar voor vrijheid (85).
Van den Boeynants heeft het meegemaakt
hoe Duitse bewakers de Belgische krijgsgevangenen moesten beschermen tegen hun
VNV-landgenoten (104). Leburton had grote
bewondering voor vader Anseele die zich
van zijn taalgemeenschap niets aantrok
(121). Coppieters vond de Vlaams-nationalistische jeugd van toen veel te doctrinair
en autoritair (144). Alfons Vranckx hield
van het vaderland, maar de Brabanconne
was zo vaak tegen ons misbruikt, dat hij
weigerde recht te staan (162). Op de stedelijke school van Antwerpen had Jos van
Eynde discussies met een paar activistische
onderwijzers (181). Gaston Eyskens nam
niet deel aan de studentikoze bieravonden
en voelt nog soms gêne wegens het gebrek

Wel een nakomertje, een verslag over 19691970, dat in 1972 op onze tafel komt.
Het jaa rv erslag publiceert veel opmerkingen, vaststellingen, plannen, activiteiten enz.
die echter nu wel erg belegen zijn geworden, al kan men dan uit dit oude verslag met voldoening constateren, dat zij,
die dit werk op zich hebben genomen,
niet stil hebben gezeten en veel van hun
kostelijke tijd er aan gegeven hebben en
met volkomen inzet van zichzelf zich hebben gekweten van de taak, die zij vrijwillig op zich hebben genomen.
Rapport wordt uitgebracht over contacten
met CRM en kamerleden over welzijnsbeleid, contacten ook met omroepzaken en
Teleac.
De sectie musische vorming kwam geregeld
bijeen. Een rapport over creativiteitscentra,
o.a. IVAK te Delfzijl, de Meerpaal te Dronten, en de Tamboer te Hoogeveen, elk met
eigen activiteiten.
De bibliotheek, inde rt ijd gevormd, dank zij
een subsidie van het Prins .Bernhardfonds,
wordt geregeld aangevuld. Deze boekerij
omvat alleen documentatie over cultureelen welzijnsbeleid.
Er zijn vaste plannen voor een bijzondere
leerstoel cultuurbeleid, die zal worden ondergebracht bij de faculteit der sociale wetenschappen. Deze leerstoel zal zich bezighouden met de beleidsvorming op het terrein van de cultuur in ruimste betekenis.
Op bladzijde 30 worden gegevens gepubliceerd over de Belgisch-Nederlandse subcommissie voor volksontwikkeling en cultureel grensverkeer, het werkterrein daarvan, de samenstelling van de commissie en
haar taakomschrijving.
Eén bladzijde is ingeruimd voor de Stichting
Culturele Integratie van Noord en Zuid. In
deze stichting is Nederland vertegenwoordigd door de heer J.P.M. Meuwese en drs.
G.A.J. Abbenhuis.
Het verslag werd afgerond met documentaire informatie, een lijst van namen der
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bestuursleden, namen van verenigingen en
instellingen, waaronder het Algemeen Nederlands Verbond en de namen van de
bestuursleden van de verschillende secties, met een lijst van publikaties van het
N.C.C. sedert 1950, in totaal niet minder
dan 54.

SEPTENTRION is dezelfde als die van het
Vlaams-Nederlandse tijdschrift „ONS ERFDEEL".

SEPTENTRION
REVUE DE CULTURE NEERLANDAISE

De redaktie opent het eerste nummer van
SEPTENTRION met een „Avant-propos"
waarin zij, uitgaande van een Gide-citaat,
wijst op de betekenis van een relatief kleine
kultuur als de Nederlandse voor de Europese beschaving.
André Malraux — een van Du Perrons
trouwste vrienden — geeft zijn visie op de
hoofdpersoon uit „Het Land van Herkomst"
van Eddy Du Perron, een roman waarin Malraux zelf ook een belangrijke rol speelt.
Eugene van Itterbeek gaat nader in op de
relatie Du Perron-Malraux.
Sadi de Gorter brengt korrekties op het
Franse beeld van de schilder Vincent van
Gogh. Hij maakt duidelijk dat de Nederlandse oorsprong van Van Gogh bepalend is
geweest voor zijn pikturaal werk.
In een uitgebreide beschouwing schetst
Edward Schillebeeckx, hoogleraar te Nijmegen, de heel speciale ontwikkeling die de
Nederlandse Katolieke kerk doormaakt.
Anton Kamphoff belicht een van de internationaal meest bekende balletgroepen : het
Nederlands Dans Theater.
Maddy Buysse vertaalde vier gedichten van
Hugo Claus in het Frans. Eric Standaert situeert deze gedichten in het geheel van het
oeuvre van Claus.
Hendrik Brugmans ontleedt wederzijdse
verhoudingen, gevoeligheden en banden die
Nederlanders en Vlamingen kenmerken.
In de bijdrage van Walter Thys wordt de
situatie van het Nederlands aan de Rijselse
universiteit uiteengezet.
In een met veel fraaie illustraties verlucht
artikel, belicht laak Brouwers de veelzijdigheid van de Vlaamse schilder Octave Landuyt.
Het nummer eindigt met enkele korte rubrieken waarin gegevens zijn opgenomen
over het Holland Festival, het Festival van
Vlaanderen, de aktiviteiten van het Institut
Néerlandais te Parijs en het Nederlandse
boek in Franse vertaling.

SEPTENTRION, revue de culture néerlandaise, is een nieuw, geheel Franstalig tijdschrift dat artikelen bevat over de Nederlandse kultuur en samenleving in Nederland
en Vlaams-België, én over Nederlands-Franse en Frans-Nederlandse relaties, speciaal
op kultureel gebied.
De eerste jaargang (1972) zal uit drie nummers bestaan, elk met een omvang van 96
bladzijden. Aan de typografische vormgeving van SEPTENTRION wordt speciale aandacht gegeven ; het blad wordt uitgebreid
geillustreerd, o.a. met fraaie kleurenreprodukties.
Het tijdschrift is een uitgave van de '„Stichting Ons Erfdeel vzw". De redaktie van
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De redaktie van SEPTENTRION laat zich
bijstaan door een „Comité de Conseil”,
waarin een aantal prominente Franstaligen
uit Frankrijk en België zitting hebben genomen.

Het redaktieadres van SEPTENTRION is :
in België : Murissonstraat 160, 8530 Rekkem
in Nederland : Kerkstraat 1, Raamsdonkdorp, Nbr.

DELTA
Winternummer 1971-72

Een in het engels geredigeerd kwartaalblad
met de bijtitel : „A review of arts, life and
thought in the Netherlands." Dit tijdschrift
is in het bijzonder bestemd voor de Nederlanders en vrienden van Nederland ïn het
buitenland, voor wie alle mogelijke interessante facetten van land en volk van de
Lage Landen door deskundige medewerkers
op smaakvolle en dus aantrekkelijke wijze
worden belicht.
Delta wordt uitgegeven door „The Delta International Publication Foundation", adres
J.J. Viottastraat 41, Amsterdam.
Prof. L.M. de Rijk, hoogleraar in de oude
en middeleeuwse wijsbegeerte aan de Leidse Universiteit opent de rij van medewerkers met een achttien bladzijden tellend
betoog over de huidige samenleving, de
aard er van en de aan te wijzen mogelijkheden er onder uit te komen. Hij snijdt dus
een onderwerp aan, dat sedert de laatste
tijden zelfs het onderwerp van gesprek
van de mens op straat is geworden, laat
staan in de stadhuizen en parlementen,
waar de „Umwertung aller Werten" al even
vaak aan de orde komt. Van het wijsgerig
betoog zullen belangstellenden zelf moeten
kennis nemen. In een kort bestek is het
onmogelijk een beschouwing aan dit onderwerp te wijden, die niet-lezers van het
wijdse betoog een duidelijk inzicht zouden
bijbrengen over dit waarlijk niet eenvoudige onderwerp. Op dit a rt ikel volgen zeven gedichten van Rutger Kopland, nom de
plume van de psychiater Rutger van den
Hoofdakker, werkzaam aan het academisch
ziekenhuis in Groningen.
Jan van der Kam verrijkte het winternummer van Delta met een boeiend verhaal
met unieke foto's over de vogels langs
de Friese Waddenkust.
Op blz. 39 de traditionele bijdrage van
Simon Carmiggelt.
Professor Van Emde Boas, voor wie in 1971
een nieuwe leerstoel werd ingericht aan
de universiteit van Amsterdam, sprak een
inaugurele rede uit, waaraan een artikel in
„Delta" is ontleend. Professor van Emde
Boas hoopt bij het opleiden van de nieuwe artsen vooral de strijd aan te binden
tegen de honderd en een „taboes" op het
punt van de „sex" een onderwerp dat de
laatste jaren ook meer en meer in de belangstelling komt, zowel van de medici als
van de leken.

Oordeelkundig beleggen in effecten
is

— bijdragen tot de ecoromische expansie en de voordelen ervan genieten
— voor de belegde golden eon behoorlijk rendement bekomen
— op termijn behoud van koopkracht verzekeren

In Welke effecten beleggen en hoe, dat zest U de
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Bibliotheek
„De Franse Nederlanden"
Op 28 mei 1968 overleed E.H. Jean-Marie
Gantois, een der voormannen van de Vlaamse Beweging in Frankrijk die, vooral in het
interbellum, zich volledig gaf voor een nationale herleving in zijn Franse Nederlanden
o.a. als stuwende kracht in 't "Vlaamse Verbond van Frankrijk" en als onvermoeibare
publicist in „Le Lion de Flandre" en „De
Torrewachter".
Kon de geestelijke erfenis van abbé Gantois
niet verloren gaan, heel anders was het gesteld met zijn bibliotheek over de Franse
Nederlanden, die hij vanaf de twintiger jaren
had opgebouwd en tot aan zijn dood steeds
verder had uitgebouwd. De familie van de
afgestorvene heeft dit levenswerk evenwel
voor versnippering kunnen behoeden door
de bibliotheek in haar geheel over te maken
aan de vereniging „Zannekin", waarin
Gantois na de oorlog de drijvende kracht
was en zijn vooroorlogse strijd voor de
Franse Nederlanden, met de hem eigen
visies en werkmethodes, had heropgenomen.

De kontakten tussen „Zannekin", op zoek
naar een geschikte bestemming voor deze
boekenstapel, en de K(atholieke) U(niversiteit) L(euven) A(fdeling) K(ortrijk) resulteerden uiteindelijk in een verkoop van het fonds
Gantois aan deze universitaire instelling te
Kortrijk, die het in een afzonderlijk lokaal
op de nieuwe campus onderbracht.
Is de bewarende functie van een bibliothecaire instelling belangrijk, zij kan geenszins
haar hoofddoel zijn. Het fonds Gantois
moest dan ook door de K.U.L.A.K. geordend
en wetenschappelijk verwerkt worden om
het uiteindelijk voor studiegebruik te kunnen openstellen.
Deze niet geringe taak nadert nu haar voltooiing.
Bij deze gelegenheid organiseerde de overheid van de K.U.L.A.K. op 22 oktober '72
op de campus een „academische zitting
J.M. Gantois", die een zeer grote belangstelling kreeg en waarvoor men uit alle
hoeken van Vlaanderen en zelfs uit Nederland en Frankrijk was komen opdagen.
Dr. Karel Goddeeris, voorzitter van de raad
van beheer van de K.U.L.A.K., sprak een
welkomstwoord uit en leidde de diverse
sprekers in. André Demedts bracht een
levensschets van de gevierde. Eric Defoort
onderzocht de perspectieven voor een
Gantoisstudie. Dr. Jan Klaas uit Sint-Omaars .
had het over de menselijke eigenschappen
van zijn intieme vriend Gantois. Prof. Lode
Wils belichte de waarde van het historisch
oeuvre van de Frans-Vlaamse voorman terwijl prof. Pieter Gorissen het fonds J.M.
Gantois situeerde in de bibliotheekpolitiek
van de K.U.L.A.K.
Meester Schaap bracht nog een korte groet
namens de vereniging Zannekin, waarin
Gantois na de oorlog een belangrijke rol
had gespeeld.
Daarop werd het woord verleend aan senator Leo Vanackere, secretaris van de Kultuurraad voor de Nederlandse Kultuurgemeenschap. Hieruit bleek dat de K.U.L.A.K.
deze academische zitting niet wilde zien als
het eindpunt van een werking die in juni
1969, toen de bibliotheek Gantois werd aangekocht, van sta rt ging. Senator Vanackere
voerde er immers het woord als voorzitter
van een komitee dat samen met de bibliotheekleiding van de K.U.L.A.K. het fonds
J.M. Gantois zal uitbouwen tot een gespecialiseerde bibliotheek over de Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Frangais. Monseigneur Maertens, rektor van de Kortrijkse Afdeling, sprak het slotwoord uit.
De belangstelling voor de Franse Nederlanden gaat steeds in stijgende lijn. Dit

blijkt o.a. uit de immer groeiende aandacht die de Frans-Vlaamse Kultuurdagen te Waregem krijgen en waarvan de vijfentwintigste in de reeks op 10
september laatstleden onder een zeer grote
belangstelling doorging, uit de werfkracht
van een blad als „Ons Erfdeel" uit de recente start van het franstalige „Septentrion".
De talrijke initiatieven in Noord-Frankrijk
zelf, zoals de werking van de te Duinkerke
gestichte Michiel De Swaen kring en de
publicatie van „Le Courier Lillois" die op
enige beweging in het Rijselse studentenmilieu wijst, zijn symptonen van een identiek verschijnsel langs de andere zijde van
de staatsgrens. Ook in het officiële Vlaanderen beweegt er iets. De debatten die
volgden op de regeringsmededeling van de
Minister van Nederlandse Kultuur, prof. dr.
Frans Van Mechelen en het antwoord van
de minister hierop tijdens de zitting van de
Nederlandse Kultuurraad op 11 april 1972,
bewijzen dit uitstekend.
In deze evolutie mag de uitbouw van een
grote wetenschappelijke bibliotheek over de
Franse Nederlanden niet ontbreken.
Sinds 28 mei 1968, datum van J.M. Gantois'
overlijden, kende men allesbehalve een stilstand in de uitgeverswereld. Boeken, tijdschriften en publicaties allerhande die
betrekking hebben op de Franse Nederlanden, ontbreken sinds 1968 geenszins op
de markt. Het ophalen van deze achterstand, alsmede het minutieus verantwoord
bijhouden van de nieuwe publicaties is geen
geringe taak.

E. DEFOORT
Adjunct- bibliothecaris K.U.L.A.K.

Erkenning Friese taal
Alle fracties van de Tweede Kamer in Nederland hebben de wens geuit dat de regering zo snel mogelijk het onderwijs in
de Friese taal wettelijk zal voorschrijven.
Ook de culturele activiteiten in Friesland
verdienen de steun, aldus alle fracties.
Met name wordt de samenstelling van het
Fries woordenboek genoemd, wat met
steun van het rijk dient te geschieden. De
provinciale bibliotheek dient als een wetenschappelijke instelling te worden erkend.
De redactie van „Neerlandia" verheugt zich
over deze ontwikkeling en besteedde in
enkele nummers uitvoerig aandacht aan
Friesland.
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Maurits van Gijsegem,
erelid A.N.V.
De algemene vergadering van het A.N.V.
benoemde op 17 juni jl. de heer Maurits
van Gijsegem, oud - secretaris van de afdeling Brussel van het A.N.V. en oud- hoofdbestuurslid van het verbond, tot erelid.

De heer Van Gijsegem werd in 1929 lid
van het A.N.V. Zijn beweegredenen waren
de ergerlijke verwaarlozing van de Nederlandse cultuurbelangen in het Vlaamse
landsgedeelte, voornamelijk op onderwijsgebied, de onrechtvaardige behandeling van
de Nederlandse gemeenschap in Vlaanderen
in economisch en sociale aangelegenheden,
en de voortschrijdende verfransing in de
hoofdstad en haar omgeving.
De heer Van Gijsegem leerde het A.N.V.
vooral kennen uit de geschriften van Hippoliet Meert en het baanbrekende werk van
Meert als secretaris van de „Vlaamsche
Hoogeschoolcommissie". In het bijzonder
gold voor de heer Van Gijsegem als motief : het groeiend besef dat de staatkundige
scheiding van Noord en Zuid, in 1830, voor
de Vlamingen een tijdperk van culturele
verwaarlozing en economisch ve rv al had ingeluid.
In 1935 werd de heer Van Gijsegem secretaris van de afdeling Brussel van het A.N.V.
Het zou te ver voeren, om een opsomming
te geven van alles wat hij in 35 jaar als
secretaris heeft ondernomen en tot stand
wist te brengen.
Het is aan zijn idealisme, toewijding, ijver
en werkkracht, en vooral aan zijn organisatorische talenten, te danken dat na de
oorlog in 1946 de afdeling Brussel herrees
en het werk van de boekverspreiding werd
he rv at. Van Brussel uit stimuleerde de heer
Van Gijsegem de oprichting van afdelingen
elders.
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Van het begin van 1964 tot in het voorjaar
van 1971 was de heer Van Gijsegem lid
van het hoofdbestuur.
Veel is het A.N.V. aan de heer Van Gijsegem verschuldigd.

Europese minderheden
In het seminarie, dat plaats had in het
Europahuis van Bemelen - Maastricht, waaraan deskundigen uit verscheidene landen
en een twintigtal afgevaardigden van minderheidsgroepen deelnamen, werd een resolutie
aangenomen, waarin werd vastgesteld, dat
gebrek aan informatie op het gebied van
de minderheidsgroepen in Europa de belangrijkste oorzaak blijft, dat er zo weinig
wordt gedaan aan de oplossing van de situatie van Basken, Bretoenen, Catalanen,
Friezen, Slovenen, enz.
De bedoeling is, dat in de komende jaren
een reeks van dergelijke bijeenkomsten zal
worden gehouden om het probleem der
minderheden wetenschappelijk te benaderen
en concrete oplossingen voor te stellen.
In de resolutie staat verder, dat universiteiten, uitgevers en culturele instellingen erover moeten waken, dat in landkaarten,
schoolboeken, encyclopedieën, wetenschappelijke publikaties en reisgidsen geen onjuistheden voorkomen en dat elke bevolkingsgroep kansen moet krijgen op volledige ontplooiing. De resolutie zal worden
voorgelegd aan de Europese instellingen,
nationale regeringen en regionale overheden.

Uitwisseling tussen
Grensgebieden
In de eerste helft van dit jaar vond er in
Assen een interessante ontmoeting plaats
tussen bewoners van het Nederlandse en
Duitse grensgebied. In het kader van het
Duits-Nederlands Cultureel Verdrag werden
Cultuurdagen gehouden. De vraag of de
Drentse hoofdstad daarmee een primeur
had is zowel positief als negatief te beantwoorden. Het was inderdaad de eerste
maal dat deze cultuurdagen op Nederlands
grondgebied werden gehouden, maar het
initiatief hiertoe werd reeds in 1954 in het
Duitse Bentheim genomen. De jarenlange

traditie die aan de andere kant van de
grens groeide, kreeg door de cultuurdagen
in Assen een verlengstuk. Samen aan
nieuwe grenstradities bouwen, dat is de gezamenlijke achtergrond van Bentheim en
Asendi—aturljknieovallig — elkaars partnerstad zijn. Het doel
van de cultuurdagen is drieledig :
— een regelmatige confrontatie van de
culturen aan beide zijden van de grens ;
— de bevordering van de verstandhouding
tussen de bevolkingen ;
— een uitwisseling tussen verenigingen en
personen.
Wat dat eerste betreft is vanaf eind mei
tot en met de maand juli in Assen een tentoonstelling te zien geweest van kunstenaars
uit de grensprovincies Groningen, Drenthe
en Overijssel en uit het aangrenzende Land
Niedersachsen. Onderdelen daarvan waren
een expositie van schilderijen in het gemeentehuis, grafiekwerken in het ontmoetingscentrum „De Kolk" en een buitenexpositie op de fraaie Asser Brink.
Daarnaast liep gelijktijdig in Het Ontvangershuis een expositie „Tussen IJssel en
Weser", een uitbeelding van de culturele
betrekkingen van de prehistorische tijd tot
de negentiende eeuw.
Een belangrijk element tijdens de cultuurdagen was de uitwisseling van een aantal
Nederlandse en Duitse scholieren. Uit Bentheim, Neuenhaus en Meppen waren ruim
90 leerlingen van middelbare scholen te
gast bij Asser leeftijdgenoten. Grote waarde
aan deze ontmoeting van twee dagen —
die de jongeren zelf overigens te kort
vonden — hechtten ook de twee inleiders
van de openingsdag.
Dat waren Frau Gesandtin dr. Elisabeth
Scheibe van de Duitse Botschaft in Den
Haag en mr. R. Hotke, waarnemend directeur-generaal voor Cultuur van het Ministerie van CRM. Samen met vele officiële
gasten woonden zij tal van evenementen bij.
Zo was er een stijlvolle opvoering van
Brecht's „Mutter Courage" door het Osnabriicker Stadttheater en een concert door
het Noordelijk Filharmonisch Orkest met
als solist prof. Klaus Schilde uit Detmold,
piano. Burgemeester G. Grolleman van
Assen stelde aan het eind van de twee
cultuurdagen met recht vast, dat ook deze
ontmoeting — in feite een geïnstitutionaliseerd gebeuren in het kader van de vele
andere grenscontacten — een nuttige bijdrage had geleverd tot wat prof. dr. H.J.
Prakke uit Meppen eens de „Entgrenzung
der Grenze" noemde.
De beurt is in 1974 weer aan Bentheim.

DIALOOG IN EN MET ZUID-AFRIKA

In het artikel „Horen en zien in Zuid-Afrika" heb ik een aantal factoren,
die kenmerkend zijn voor de Zuidafrikaanse samenleving, zoals die
zich onder de sinds 1947 aan het bewind zijnde regeringen heeft ontwikkeld, kort weergegeven en belicht.
Het gevoerde beleid, met name voor zover het gericht is op een gescheiden ontwikkeling van de verschillende bevolkingsgroepen en die
systematisch tot uitvoering brengt, ontmoet ook in Zuid-Afrika zelf veel
kritiek.
Belangrijke exponenten daarvan zijn vooreerst de blanke oppositiepartijen, de Verenigde partij en de Progressieve partij, en ook de daarmede verwante, voornamelijk Engelstalige, pers. Men behoeft slechts
enkele dagen oppositiebladen te lezen om van die kritische instelling
overtuigd te zijn. Ook als men, komende uit Nederland, al een aantal
jaren aan een polarisatie van opvattingen gewoon is, dan nog valt het
op dat geen blad voor de mond wordt genomen en dat ongezouten
kritiek op het beleid van de regering en van de Nationale partij wordt
uitgeoefend. Van een pers die, onder een zekere druk, monddood zou
zijn, is geen sprake

Over eónpunt bestaat evenwel overeenstemming : namelijk dat invoering voor het
centrale bewind nu of op korte termijn van
een stelsel van „een man een stem" onverantwoord zou zijn. Dit is trouwens ook, voor
zover mij bleek, — enkele extremistische
groepen terzijde gelaten — de opvatting
van de niet-blankepartijen en leiders. Een
chaos zou daarvan hetgevolg zijn, waarmedegeen enkele bevolkingsgroep zou zijn
gediend. Het valt trouwens ook niet in te
zien wat theoretisch ofpraktisch gewonnen zou worden met het vervangen van
het bestaande stelsel door een zwarte massa-dictatuur, zonder enige bescherming van
minderheidsgroepen (blanken, kleurlingen,
Indiers). Bij het bepleiten van zulk een oplossing kan — indien niet ingegeven door
een zeldzame naiviteit — nauwelijks anders
dan een bewust streven naar revolutionair
geweld voorzitten.
Degenoemde oppositiepartijen keren zich
wel teen het min of meer dogmatisch en
systematisch doorvoeren van het apartheidsbeleid en het niet doen deelhebben, in de
een of andere vorm, van de niet-blanke bevolkingg
sroepen aan het centrale bewind.
Behalve in stria teen deze hoofdrichting
van het regeringsbeleid openbaart zich dat
verschil van inzicht bij vele onderdelen op
politiek en economisch gebied en in sterke
mate ook bij de wettelijke beperkingen die
aan hetpersoonlijke en sociale verkeer tussen blanken en niet-blanken zijn gesteld.
Belangwekkend is het staatkundige standpunt van de meest radikale oppositiepartij,
de kleine Progressieve partij (ben zetel in
de Volksraad). Zij staat een politieke integratie voor, in de overtuiging dat de politiekegrondconceptie van een moderne
staat, waarin — zoals in Zuid-Afrika het
geval is — het economische bestaan van
de verschillende volksgroepen in zo sterke
mate is vervlochten, met alle daaraan verbonden drijfkrachten, niet op een onderscheid van nationaliteiten of rassen kan
rusten. Zij stelt dat de thuislanden-gedachte
voor Bantoes ten hoogste een deeloplossing
kan zijn, niet passende voor de stedelijke
Bantoe-bevolking van rond 5 miljoen ; de
voor kleurlingen en Indiers gekozen politieke struktuur acht zij evenmin deugdelijk.
Zij wil bij de organisatie van de uit zeer
verschillende bestanddelen opgebouwde
staat zoveel mogelijk aansluiten bij de maatschappelijke werkelijkheid en in die geest
meer provincies vormen dan de bestaande
vier (Transvaal, Oranje Vrijstaat, Kaapprovincie en Natal). Dieprovincies moeten
g
rote bevoegdheden hebben en behoren
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maatschappelijk zo goed mogelijk een organische eenheid uit te maken ; een Bantoethuisland zou zulk eenprovincie kunnen
zijn. Voor het kiesrecht van de raden in de
rovincies komen alle daar wonenden, van
p
welke bevolkingsgroep ook, in aanmerking.
Wel zouden daarvoor bepaalde eisen moeten wordengesteld — b.v. een aantal jaren
onderwijs — terwijI in die raden ook een
vertegenwoordIging moet zijn van diegenen
diegeen stemrecht hebben. De verschillendeprovincies zullen, ook in de samenstelling van de bevolking, van elkander afwijkende karaktertrekken vertonen en daarin
kan, in maatschappelijke zin, zowel een
beleid van integratie als van gescheidenheid, b.v. in onderwijs, worden gevolgd,
zulks afhankelijk van de omstandigheden.
In de centrale staatsorganen zijn alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd met een
; die
waarborg voor minderheidsgroepen
organen hebben slechts beperkte bevoegdheden. Deze algemene opzet komt neer
op een territorials herindeling van de staat
in „deelstaten", eengrote autonomie van
die delen en een kiesrecht voor die delen,
dat herinnert aan de tijd dat in Nederland
en in Belie nog niet een algemeen kiesrecht bestond.
Is deze opzet, op zichzelf gezien, duidelijk,
de algemene staatkundige conceptie van de
grootste oppositiepartij, de Verenigde partij, is minder doorzichtig. Wezenlijk is het
vooropstellen van een pragmatische benadering met raadpleging en deelneming van
alle bevolkingsgroepen op alle niveaus, dus
ook in de centrale staatsorganen. Een gescheiden ontwi'kkeling van de volksgroepen
wordt aanvaard, maargeen dwangapartheid,
afzonderlijke
met
b.v. café'
s e.d. De Verenigde partij staat op het standpunt dat
met deelneming van alle roe en aan het
centrale bewind — met waarborgen voor
minderheden — zo snel mogelijk moet worden aangevangen
terwijI eerst in een later
,
stadium ookgemengd bestuur op la ere
niveaus moet tot stand komen. Hoe een
en ander zich verhoudt met de statutaire
vooropstelling van de noodzaak van blanke
leiding „ in het belang van zowel de blanke
als van de niet-blanke bevolkingsgroepen",
is niet zeer duidelijk. De indruk wordt verkregen dat, vergeleken met de Nationale
partij — behalve dan het belangrijke verschilpunt van inspraak in het centrale bewind — er vooral een verschil is in algemene houding : een minder patriarchale
en meer dynamische opstelling. Dit verschil
komt dan tot uiting in de praktijk van elke
dag bij tal van afzonderlijke vraagstukken
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op allerlei gebied.
De standpunten van de Bantoe politici wier
artijen in de thuislanden aan het bewind
p
zijn worden voor een groot deel beheerst
door overwegingen van praktische politiek.
Ten dele kunnen zij voor het op gescheiden
ontwikkeling gerichte beleid begrip opbrengen of zien het als een experiment dat
aan de voor hungroepen bereikte en te
bereiken resultaten moet wordengetoetst,
ten dele schikken zij er zich in en trachten
er het beste van te maken. Onder de belangrijkste leiders kunnen worden genoemd
Matanzima, hoofdminister voor de Transkei
en de Zoeloeleider Buthelezi. Hun kritiek
— op politiek gebied — richt zich dan ook
vooral op concrete punten als verdere overdracht van bevoegdheden en uitbreiding
van hetgebied van hun thuislanden, terwijl
ghet
met name Buthelezi zich verzet teen
verdelen van de Bantoes in verschillende
etnischegroepen en hi' daartegenover hun
eenheid bepleit. Maar vooral staan centraal
verbetering van de economische en sociale
toestanden en de mate en het tempo waarin
dat door de blanke instanties wordt bevorderd : ho ere subsidies, betere infrastructuur en meer industrialisatie of andere
werkgelegenheid in hun thuislanden, hoere lonen en afbouw van loonverschillen
g
met blanken.
In de Indischegemeenschap, die teen de
achtergrond van een oeroude traditie, een
root zelfbewustzijn en zelfvertrouwen heeft,
g
kunnen in het algemeen positieve geluiden
worden beluisterd. Het omgekeerde is het
geval bij de kleurlingen, ook bij de partij
die aan het bewind is. Dezegroep heeft
in veel mindere mate een eigen identiteit,
staat het dichtst bij de blanken en wenst
daarmede te wordengelijkgesteld. Zij worden daaringesterkt door het feit dat zij
vroeger in de Kaapprovincie, waar zij grotendeels wonen, en in Natal praktisch gelijke, grondwettelijk gewaarborgde, politieke
rechten hadden als de blanken. Begrijpelijk
is dat vooral zij zich stoten aan hun politieke, economische en sociale achterstelling bij de blanken en aan de beperkingen
in hetpersoonlijke verkeer, zonder dat dit
evenwel betekent dat zij, als groep, teen
het uitgangspunt van gescheiden ontwikkeling van Bantoes zijn. Zij worden ongeduldi'g
en hun kritische houding wordt versterkt
door de onzekerheid die het blanke bewind doet voortbestaan aangaande hun toekomstige status. Een netelig probleem dat
steeds krachtiger een rol zal aan spelen.
Bij de oppositiepartijen van Bantoes, kleurlinen
en Indiers klinken meer radicale
g

geluiden. Daaronder bevinden zich groepen
die het uitgangspunt van gescheiden ontwikkeling volstrekt verwerpen en op die
grondslag niet tot samenwerking bereid
zijn. Maar ook p ier concentreren de feitelike grieven zich toch in de eerste plaats
op factoren van economische aard als te
loonverschillen, het feit dat
age lonen ,
vakbonden van niet-blanken in de blanke
ebieden niet officieel worden erkend, de
g
bestaande beperkingen bij het vervullen van
functies en diegeldende bij het zoeken van
werk ingebieden waar een vrije toestromin g van arbeidskrachten niet is toegestaan.
De Nederduitsgereformeerde kerk, de Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk benaderen het huidige apartheidsstelsel positief, zij het, gelukkig, niet op principiele
gronden, maar uitsluitend op overwegingen
vanpraktisch beleid. Daartegenover is de
algemene instelling van de Rooms katholieke kerk, van de Anglicaanse kerk en van
de Zuidafrikaanse Raad van kerken —
waarvan zij en een groot aantal andere
kerken, ook Bantoekerken, deel uitmaken
— afwijzend met name op grond van de
daaringelegen achterstelling van niet-blanken en de daaraan verbonden onrechtvaardigheden en hardheden in persoonlijke en
ezinsverhoudingen ; ook de vrees voor een
g
uitbarsti. ng van geweld speelt daarbij een
rol. De opstelling van die kerken is uiteraard meergenuanceerd dan die van sommige daartoe behorende geestelijken, die
in de laatste tijd met het bestaande stelsel
rechtstreeks in botsing zijn gekomen en
op wie strafrechtelijke of administratieve
sancties zijn toegepast.
Afzonderlijke vermelding verdient het Christelijk Instituut, waarvan vooraanstaande personen, afkomstig van verschillende kerken
en richtingen, deel uitmaken. Het stelt zich,
mede in de overtuiging dat het apartheidsbeleid het tegengestelde bereikt van wat
het beoogt, daartegen principieel en aktief
op. Het ziet als zijn taak om, in een geest
van verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen, een dialoog gaande te
houden en heeft zich daartoegezet aan het
ui'twerken van een naar zijn inzicht voor
deze samenleving moreel aanvaardbaar en
praktisch uitvoerbaar alternatief. Het onderhoudt voorts belangrijke contacten met
de vele Bantoe-kerken en organiseert voor
die kerken een opleiding van geestelijke
leiders. Met deze algemene instelling voor
ogen kan het een verwondering wekken
dat het Christelijk Instituut — en trouwens
ook de Zuidafrikaanse Raad van kerken

— krachtig afstand heeft genomen van de
bekende beslissingen van de Wereldraad
van kerken omgiften te doen aan roe en
ter bestrijding van racisme, daaronder begrepen bewegingen in ballingschap en vrijheidsstrijders. Verwacht moet worden dat
het evenzeer zal zijn gekant tegen de kortgeleden in Driebergen genomen beslissing
van de Wereldraad tot het ontraden van
buitenlandse investeringen in Zuid-Afrika.
Evenzeer is begrijpelijk dat elk geweld om
veranderingen te bewerken wordt verworpen.
Ten slotte zij nog vermeld dat ook in de
studentenwereld scherpe tegenstellingen bestaan tussen voor- en tegenstanders van het
gevoerde beleid, waarbij als algemene lijn
kan gelden dat voorstanders zich vooral
bevinden onder de blanke Afrikaanstalige
en tegenstanders onder de Engelstalige
blanke en niet-blanke studenten. Tussen
de drie, in het algemeen naar die onderscheiding georganiseerde, studentenverenig
in en bestaan weinig contacten.

lk acht het voor een buitenstaander een
hachelijke zaak om een gefundeerd oordeel
uit te spreken over de Zuidafrikaanse samenleving en met name over het daar
gevoerde beleid inzake de verhouding van
de blanke en de niet-blanke bevolkingsgroepen. lk vraag mij trouwens of of dit
en het vervolgens met allerlei middelen
in an doen vinden van dat oordeel wel
zo voor de hand lit als gewoonlijk zo
vanzelfsprekend wordt aangenomen. Tijdens
eengesprek dat ik voerde met een geestelijke, die zich kritisch tegenover dat beleid opstelt, zei hi' het onjuist te vinden
dat een aantalgelijkgerichte collega's, ook
jaren werkzaam in Zuid-Afrika, er niet toe
konden besluiten hun eigen nationaliteit op
te geven en de Zuidafrikaanse nationaliteit
aan te vragen. Hi' was van mening dat hun
afwijzing om op te gaan in de Zuidafrikaansegemeenschap met alle daaraan verbondengoede en kwade kansen afbreuk
deed aan de morele kracht van hun verzet
en aldus toch een min of meer vrijblijvend

karakter behield. Het is een denkwijze die
in iedergeval hen, die ook niet tijdelijk
aan boord zijn maar aan de wal staan, zou
moeten aansporen tot het in acht nemen
van een zekere reserve en bescheidenheid.
Dat vorenbedoeldegedachtengang overigens niet zo hoog genoteerd staat als zij
wel verdient, valt te meer te betreuren
omdat, a.h.w. dagelijks, blijkt dat aan buitenstaanders een oordeel over elders in de
wereld bestaande toestanden — zowel in
Zuid-Afrika als elders —gewoonlijk lichter
valt dan aan insiders. Het is mij opgevallen
dat, bij alle diepgaande verschillen die in
Zuid-Afrika bestaan en hoe verschillende
we en men ook wil bewandelen, vrijwel
alle daar bestaandegroepen en richtingen
in hun bemoeiingen om een aanvaardbare
samenleving op te bouwen meer besef van
de eisen en de behoeften van deze zo
heterogeen samengestelde gemeenschap
aan de dag le en dan gewoonlijk buiten
Zuid-Afrika wordt opgebracht. Dit is overigens in overeenstemming met het alge-
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mene verschijnsel dat, hoe minder men gehinderd wordt door kennis van zaken, het
des tegemakkelijker valt een oordeel te
vellen over allerlei toestanden. Hetgebruiken van en zich laten leiden door slagwoorden engemeenplaatsen lit dan gevaarlijk dichtbij.
Een oordeelsvorming kan overigens nog een
ernstiger gebrek vertonen dan oppervlakkigheid namelijk het daarbij gebruiken van
tweeerlei weegsteen. Dit nu is, naar een
oud-testamentisch woord, „den Here een
gruwel". Krasse staaltjes daarvan doen zich
veelvuldig voor : het aanleggen van zeer
hoe maatstaven aan bepaalde samenlevingspatronen en het richten van de schijnwerpers op hun tekort, terwijI bij andere
de ook daar aanwezige even ernstige, zo
niet meer ernstige, gebreken of niet voor
het voetlicht wordengebracht, ofwel in
sterke mate wordengerelativeerd. Zulk een
„selectieve verontwaardiging" — men zou
ook kunnen zeggen morele discriminatie
—geeft gewoonlijk evenveel, zo niet meer,
inzicht in degene die oordeelt, dan in de
zaak die wordt beoordeeld. Wie — zonder
vooringenomenheid, althans met een pogin g daartoe — de toestanden in vele delen van de wereld aan zich voorbij laat
Bantoe-studenten : naar een nieuw leefklimaat ?

gaan en het onrecht en geweld die zich
allerwege openbaren op zich laat inwerken,
aan hem kost het moeite veel witte schapen
te zien en enkele zwarte schapen. Toch
is de behoefte aan een zwart-wit tekening
groot ; het grondpatroon van de vroegere
„schelmenroman" is blijkbaar niet zo achterhaald als men wel zou denken.
Men kan, naar mijn mening, zich van het
verwijt van discriminatoir optreden niet afmaken met te stellen dat op taktische grondenprioriteiten moeten worden gesteld. Het
water van de zee wast niet of dat dan
toch een eenzijdige, en dus in de grond
onjuiste, oordeelsvorming wordt bevorderd.
Dit is bijzonder kwalijk indien men zich zet
aan de beinvloeding van de openbare mening, werkende met het gezag van hoge
ethische normen. Dat steekt zeer nauw en
bij een verstrengeling met taktische overwegingen — die het gezag van die normen
niet hebben — kan hetgevaar van eenzijdigheid vrijwel niet worden vermeden en
in iedergeval wordt het in de openbare
oordeelsvorming niet vermeden. Hier vooral
lit, naar mijn mening, de reden dat het
hierboven aangeduide optreden van de Wereldraad van kerken ook bij velen die het
evangelie als richtsnoer voor alle !evens-

terreinen aanvaarden zo veel ernstig verzet
oproept.
Het is nauwelijks te ontkennen, meen ik,
dat vele oordelen over en veroordelingen
van de verhoudingen in Zuid-Afrika aan een
of meer van bovenaangeduide gebreken lijden en tevens dat factoren van nationale
en internationalepolitiek daarbij mede een
belangrijke rol spelen. De omvang die dit
verschijnsel heeft aangenomen noodzaakt er
uitdrukkelijk melding van te maken. Vanzelfsprekend betekent het vorenstaande
evenwel niet dat er ook voor buitenstaandersgeen ruimte zou zijn voor een oordeelsvorming over en kritiek op verhoudin en in andere landen en dus ook op
die in Zuid-Afrika. Zij zullen evenwel, behalve door voldoende feitelijke kennis van
zaken,gedragen moeten worden door een
besef van de door de loop van de geschiedenis, menselijke factoren en andere oorzaken nu eenmaal bestaande veelvormigheid
en vooralgebrekkigheid van samenlevingsverbanden, door de bereidheid open te staan
voor de voor een bepaald beleid aangevoerde redenen en door de wil een en
ander bij de oordeelsvorming en kritiek
te doen meewegen. In zuk een benadering
schuilt, meen ik, een kracht die kan bijdragon tot verbetering van allerlei samenlevingsvormen, zelfs dan indien op een
aantalpunten, hetzij op godsdienstige,
ethische of anderegronden, diepgaande
verschillen van inzicht blijven.
De ervaring leert dat in een staat, waarin
verscheidene rassen en volksgroepen met
grote verschillen in stadium van ontwikkeling en cultuurpatroon of met godsdienstige
tegenstellingen moeten samenleven op allerleigebied geregeld rate spanningen optreden. Bijna dagelijks bevestigen pers- en
radioberichten die stelling : men denke
slechts aan de meest recente voorbeelden
als Bangla-Desh, Boeroendi, Uganda, Ulster.
Het is zelf zo dat in landen zonder die
verschillen, als Nederland, indien daarin
b.v.gastarbeiders aanwezig zijn, uitlopers
van zulke spanningen voelbaar zijn. In de
structuur en het bestuur van eerstbedoelde
staten weerspiegelt zich die situatie en wel
zo dat deze zelden of nooit overeenkomen
met die in democratische eenheidsstaten.
In het ergste geval de meest radikale diktatuur en onderdrukking van groepen, in
het bestegeval een min of meer ingewikkelde regeling ter bescherming van de beIan en van de afzonderlijke groepen
een straf beIeid om een uitbarsting van
bestaande spanningen to voorkomen.
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Zuid-Afrika is zulk een heterogene staat
en wel op een uitgesproken wijze. Vanuit
die werkelijkheid en met het uitgangspunt
dat ook de toekomst van de blanke bevolkingsgroep in Zuid-Afrika moet zijn gewaarborgd, is bij de opbouw van het politieke en maatschappelij ke leven een beaalde structuurevolg
gd en is het bestuur
P
daaraan aangepast. Voor het ogenblik in
het midden latende of het volgen van de
we g van gescheiden ontwikkeling alle onderdelen van het beleid zoals het wordt
gevoerd behoeft in to sluiten, rijst vooreerst de vraag of — in zijn algemeenheid bezien ditgrondpatroon zo stork
in negatieve zin afsteekt bij andere wegen, welke in zulk een situatie worden gevolgd, dat het reeds uit dien hoofde moot
worden afgewezen. Dit nu is, n.m.m. niet
hetgeval, zeker niet indien men bedenkt
dat een redelijk en onmiddellijk uitvoerbaar
alternatief blijkt to ontbreken, een alternatief
dat ik aithans in anti-Zuid-Afrika beschouwin en niet hob aangetroffen.
Ziet men het zo dan wordt alles minder eenvoudig en dringt zich al dadelijk de noodzaak tot het maken van onderscheidingen
op. Zo is het probleem van de structurele
opbouw van een staatsvorm op de grondslag van afzonderlijke voiksgroepen, die een
eigen ontwikkeling volgen, van een andere
aard dan vraagstukken van economische
aard (loonverschillen, be perking van toevloed van arbeidskrachten e.a.), die immers
in iedergeval voor een belangrijk deel, een
andere wortel hebben. Wettelijke beperkingen in het persoonlijke en sociale verkeer
tussen blanken en niet-blanken dragon weer
een ander karakter. Zo komt niet een maar
een aantal vraagpunten aan de orde. Vooreerst de vraag of onder de gegeven omstandigheden de hoofdrichting van de ingeslagen we voor alle bevolkingsgroepen
goede kansen voor een gunstige ontwikkeling op Ian ere termijn biedt, dan wel of een
andere we g betere kansen geeft. Verder
de vraag of de wijze waarop aan de grondgedachte van gescheiden ontwikkeling, en
moor in het algenneen aan de verhouding
tussen de bevolkingsgroepen, feitelijk gestalte is en wordtgegeven, wel verantwoord
en niet to star is, zomede de vraag welke
daaraan klevendegebreken kunnen en behoren to worden verwijderd. En ten slotte
de uiterst belangrijke vraag of voor een
voortschrijdende ontwikkeling wenselijke
aanpassingen worden tot stand gebracht
en dit in het vereiste tempo. Over die en
anderepunten bestaan diepgaande verschillen van inzicht. Het bleek reeds uit de

hiervoor aangeduide in Zuid-Afrika levende opvattingen en zulke verschillen bestaan ook bij die buitenstaanders die oog
hebben voor de in Zuid-Afrika bestaande,
niet eenvoudige, werkelijkheid en die naar
een woord van de Nederlandse consul-generaal in Kaapstad, niet behoren tot hen „wier
ideaal is Zuid-Afrika niet to begrijpen".
Het is duidelijk dat de hierboven als juist
en fair aangemerkte benadering afwijkt van
die welke velen, met name buiten ZuidAfrika, voorstaan. Uitgaande, ofwel van het
standpunt dat het grondbeginsel van gescheiden ontwikkeling massief moot worden
verworpen, dan wel van de opvatting dat
de wijze waarop de verhouding tussen de
bevolkingsgroepen in de praktijk wordt verwerkelijkt onaanvaardbare kanten vertoont,
wordt elke dialoog geweigerd en wordt op
een confrontatie met dan wel op een isolement van Zuid-Afrika aangestuurd. Dit
afwijzen van een dialoog is, moon ik, niet
verantwoord zelfs niet al zouden alien die
dit voorstaan hun handen in onschuld kunnen wassen. Nochtans wordt in die richtin g de publieke opinie in sterke mate bewerkt.
Ditgeschiedt ook op internationaal niveau. Voor zoveel de Afrikaanse staten

betreft sluit het z..g
manifest van Lusaka
weliswaargeen „dialoog" uit, maar het
daaringehanteerde begrip kan nauwelijks
als zodanig worden aangemerkt, als men
bedenkt dat tevens het voortzetten van een
beleidgericht op het met de wapens een
Bind maken aan de apartheidspolitiek wordt
aanbevolen. Onder invloed van de organisatie voor Afrikaanse eenheid is het confrontatie standpunt nog verder verhard. Toch
bestaat ook onder de „zwarte" statengeen
eensgezindheid. Voorstanders van een dialoo g met Zuid-Afrika zijn met name de
lvoorkust, bij monde van president Houphouet-Boigny en — waarschijnlijk onder invloed van Frankrijk een aantal andere
voormalige Franse kolonien, zomede Malawi en Lesotho, beide binnen Zuid-Afrika
gelegen, onafhankelijke staten.
Het is voorts bekend dat de Verenigde
Naties een hole serie „scherpe resoluties",
houdende veroordeling van de apartheidspolitiek, teen Zuid-Afrika heeft aangenomen. Voor de meeste daarvan heeft ook
Nederlandgestemd. De Nederlandse reg
ering heeft wel steeds — anders dan vele
andere landen — het standpunt ingenomen
dat haarprincipiele afwijzing van de apartheidspolitiek niet inhoudt dat kontakten met

Athlone : busvervoer, alleen voor kleurlingen.
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Zuid-Afrika moeten worden vermeden. Zij
is van oordeel — nog onlangs in november
1971 in de U.N. tot uitdrukking gebracht
— dat het isoleren van Zuid-Afrika niet
juist is en veeleer ertoe zal leiden dat
Zuid-Afrika zich dan sterker in hetgevoerde beleid zal vastbijten. Zij verwacht meer
resultaat van een dialoog en is verder van
mening dat een bestendiging van tussen
Nederland en Zuid-Afrika bestaande betrekkin en met name op economisch, cultureel en kerkelijk terrein, zinvol is. Bij een
resolutie, waarbij de pogingen van ZuidAfrika om tot een dialoog te komen werdengedoodverfd als een taktische beweging om de wereldopinie in verwarring te
brengen en waarbij werd aanbevolen emiratie naar Zuid-Afrika te ontraden heeft
g
zij weliswaar niet tegengestemd, maar wel
zich van stemming onthouden. Dat de Nederlandse regering niet voor een resolutie
heeftgestemd die uitgaat van de kwade
trouw van de Zuidafrikaanse regering en
die aldus het niveau bij de aanpak van
internationalegeschillen aanzienlijk doet dalen, moet worden toegejuicht.
n zoals de zaken thans
Zie ikgoed dan zij,
liggen, de kansen op een dialoog met het
buitenland, althans met het officiele buiten-

land, hoe wenselijk ook, slechts beperkt.
Zou daarbij enig standpunt bij voorbaat van
de tafel wordengeveegd dan zou het overigens veel zin missen en kan daarvan geen
positief resultaat worden verwacht. Een eerste belang is evenwel een beraad in ZuidAfrika zelf. Ook hierom omdat toch moet
worden verwacht dat degenen wier belangen op kortere en Ian ere afstand rechtstreeks op het spel staan een zekere „common sense" kunnen ontwikkelen, medebrengende een grotere bereidheid om de ingewikkelde situatie in hun standpunt te verwerken en zich meer te richten op feitelike gedragslijnen dan op theoretische en
schematische bespiegelingen.
Een dialoog is vooreerst belangrijk tussen
de blanke bevolkingsdelen : de regerende
meerderheid en de oppositiepartijen. Men
krijgt niet de indruk dat deze op de meest
vruchtbare wijze wordt gevoerd. De politieke verhoudingen brengen mede dat elk
van departijen en de daarmede verwante
pers om taktische redenen geneigd zijn de
verschillen sterk uit te meten. Er zijn omstandigheden waarin zulk een polarisatie
nuttig is. In een tijd evenwel waarin een
land zowel internationaal als in het binnenland moeilijke tijden doormaakt en zich een

Het kerkplein te Pretoria. Op de achtergrond het gerechtshof.
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we g naar de toekomst moet banen, ligt dat
niet voor de hand en zijn daarin rote gevarengelegen. Als buitenstaander ben ik geneigd te menen dat de relativerende werking
die, naar beide kanten, zou uit aan van een
vrijwillige of gedwongen coalitie van de regeringspartij en de grootste oppositiepartij
in dit stadium heilzaam zou zijn. Dit zou
ook medebrengen dat dan a.h.w. vanzelf,
inplaats van de vraag hoe goed of hoe
slecht het in het verledengevoerde beleid
isgeweest, het beleid voor de toekomst
centraal komt te staan. En daarop komt
het aan.
Zeker even belangrijk is voortzetting van
de dialoog tussen de blanke en niet-blanke
bevolkingsgroepen. Het tot uitvoering gekomen stelsel vangescheiden ontwikkeling
heeft in ledergeval dit voordeel gehad dat
voor de niet-blankegroepen belangrijke organen, met eigen verantwoordelijkheden,
zijn geschapen, die als gesprekspartner kunnen dienen en waarvan het bestaan alleen
reeds hetgevoel van eigenwaarde van die
groepen verhoogt. Dit blijft wâar, ook nu
die organen niet een positie hebben die
overeenkomt met de blanke instanties. Mede
door het aanwezig zijn van een aantal
bekwame leiders is met de niet-blanke bevolkingsgroepen in fete een dialoog op
gang gebracht, die reeds vruchten draagt.
Punten voor een dialoog zijn er, zoals hiervoor en uit mijn artikel „Horen en zien in
Zuid-Afrika" bleek, te over. De 25 jaar geleden voor de samenleving vervaardigde
blauwdruk isgeen eeuwig edikt ; ze moet
nader worden bezien en opnieuw getoetst. In staatkundig opzicht zal, dacht ik,
de vraag naar inspraak, in de een of andere
vorm, van de niet-blanke bevolkingsgroepen
in het centrale bewind op de agenda moeten staan. Een zo snel mogelijke voortgang
van hetproces van zelfbestuur van die
groepen is voorts van root gewicht, waarbij het vraagstuk van een meer als volwaardig aansprekende, wellicht minder dogmatische, oplossing van de politieke status van
de niet-blanke stedelijke bevolking uitzonderlijk zwaar wee t. Ook vraagstukken van
de uitbreiding en afronding van de Bantoethuislanden en depolitieke toekomst der
kleurlingen zullen steeds meer in het centrum komen.
Ongetwijfeld bestaat er ook ruimte voor een
gedachtenwisseling of alle bijzondere be palinen van strafrechtelijke en administratiefrechtelijke acrd, gericht teen degenen die
in hun verzet met het stelsel in botsing komen, in de bestaande vormgehandhaafd
moeten blijven. Daarbij zal echter moeten

vooropstaan het recht en de plicht van elke
overheid om teen het opvoeren van spanningen, die licht tot uitbarstingen van geweld leiden, die maatregelen te nemen die
de omstandigheden vereisen.
Bijzonder belangrijk zijn ook de vraagstukken op economisch gebied. Vaststaat naar
mijn mening dat slechts door een toenemin g van het nationaal produkt een voldoende welstandsverbetering van de snel
groeiende niet-blanke bevolkingsgroepen
kan worden bereikt. Niettemin zou eengezamenlijke inspanning gericht op het terugdri p en van de grote welstandsverschillen
tussen blanken en niet-blanken in meer dan
den opzicht grote waarde hebben. Het meer
efficientgebruik maken van het bestaande
arbeidspotentieel is een van de middelen
die beide doeleindengelijkelijk dient. Het
betekent overleg over een versnelling van
hetproces om niet-blanke arbeidskrachten
eschoolde arbeid te doen verrichten, een
g
verdere terugdringing van de z.g. „job-reservation" en een uitbreiding van het technisch onderwijs aan niet-blanke arbeidskrachten. Om de in mijn vorig artikel genoemde redenen zal, in de een of andere
vorm, het beleidgericht op beperking van
een toevloed in wonen en werken van nietblanke arbeidskrachten naar de stedelijke
gebieden moeten worden voortgezet. Toch
zal, ook na een verdere economische ontwikkeling op industrieel en landbouwgebied
van de Bantoe-thuislanden, het verschijnsel
van trekarbeid niet verdwijnen. Het zal
zaak zijn de daaraan verbonden bezwaren
zoveel als mogelijk is te matigen.
Ten slotte het bijzonder gevoelige terrein
van het verbod van huwelijk en sexueel
verkeer tussen blanken en niet-blanken en
de beperkingen in het sociale verkeer („kleine apartheid") als afzonderlijke café's, afzonderlijke ingangen, taxi's e.d. Het zijn
vooral die in depersoonlijke, menselijke,
sfeer afdalende wettelijke regelen welke
e ethische en emotionele
op godsdienstig,
gronden veel aanstoot even. Een opvatting
van meerwaardigheid van blanken boven
niet-blanken moet, meen 1k, zonder meer
worden afgewezen en kan die beperkingen
ingeen enkel opzicht schragen. Als maatregelen van praktisch beleid in een bepaald
stadium van de Zuidafrikaanse samenlevin g bestaat ruimte voor verschil van inzicht. Wat het verbod van huwelijk en sexueel verkeer betreft is daarbij van belang,
dat in het algemeen gesproken, dit verbod
— anders dan bij de kleurlingen — bij de
Bantoe-volken, die eigen identiteit willen
bewaren,geen verzet van betekenis oproept,

terwijI voorts moet worden bedacht dat kinderengeboren uit blanken en niet-blanken
in de Bantoe-gemeenschap niet worden aanvaard. Wat de vormen van de „kleine apartheid" betreft, zij spelen in het gevoelsleven
van de Bantoes een kleinere rol, dan men
als Europeaan geneigd is aan te nemen, in
iedergeval minder dan de achterstelling op
economischgebied. Een voorzichtig praces
van afbouw van deze, uit een andere tijd
stammende, regelen is reeds begonnen ;
het zal zaak zijn dit proces zoveel mogelijk
te versnellen. Een Zuidafrikaansepoliticus
sprak tegenover mij de verwachting uit dat
binnen een tiental jaren alleen nog enkele
restanten, als folklore, zouden bestaan. lk
hoop dat hi' in die verwachting niet zal
worden beschaamd.
Van oudsher bestaan tussen Nederland en
Zuid-Afrika bijzondere banden ; trouwens
hoevelepersoonlijke en zakelijke betrekkin en bestaan ook thans nog. Uit die bijzondere verhouding kan voor een deel worden verklaard dat in Nederland toestanden
in Zuid-Afrika meer indruk maken dan wat

zich afspeelt in vele andere landen. Omgekeerd is het ook zo dat zeer velen in ZuidAfrika bijzonder gevoelig zijn voor opvattin en en houdingen van en in Nederland.
De omstandigheid dat de feitelijke toestand
en het algemeen geestelijke klimaat in beide
landen zo verschillend zijn, gevoegd bij het
feit dat zowel aan Nederlanders als aan de
van hen afstammende Zuid-Afrikaners een
zekere dogmatische instelling niet vreemd
is, zijn voor die verhouding negatieve factoren. Toch is het, voor zoveel Nederland
betreft, naar mijn mening een historische
taak met Zuid-Afrika in contact te blijven
en degedachtenwisseling op gang te houden. Dit let naar mijn mening de plicht
op tot en het vermijden van een overtrokken oordeelsvorming
,
wil niet de daarin
gelegen positieve waarde in zijn tegendeel
verzekeren. Daaraan ontbreekt veel, maar,
naar mijn stellige mening meer in openbare
meningsuitingen dan in de veelal meer
nuchtere opvattingen van individuele personen in alle la en van de bevolking.
W.H. VAN DEN BERGE
Het voortrekkersmonument te Pretoria.
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ONTLUIKEND REGIONALISME

Regionaal beleid is gericht op de bevordering van de
menselijke activiteiten, rekening houdend met de
eisen van techniek en ekonomie maar ook met het
karakter, de behoeften en verlangens van de bevolking en met de kenmerken van het grondgebied.
ONEVENWICHTIG
Konkreet wil het europees regionaal beleid, via de
ontwikkeling der natuurlijke gewesten, een alternatief
bieden voor de fundamenteel onevenwichtige europese toestand, waarin een paar centrale kernen een
bevoorrechte ontwikkeling kennen ten koste van uitgestrekte, verwaarloosde randgebieden. Het regionaal
beleid wil trachten deze kloof te dempen.
WANKELE SOEVEREINITEIT
Het regionalisme is gericht op een nieuw evenwicht,
op het rechtzetten van een in vele opzichten scheefgetrokken situatie. Het huidige Europa is noq steeds
een conglomeraat van soevereine centralistische
staten. Het „Europe des patries" beroept zich op de
bestaande orde, die steunt op een bijna absolute
soevereiniteit der staten.
Hun „integriteit" en „soevereiniteit" worden als heilige en onaantastbare waarden voorgesteld. Nochtans leidt een kort onderzoek Haar de totstandkoming en de evolutie van deze bestaande orde nu
niet precies tot een pleidooi voor de eeuwigheidswaarde ervan.
Immers, tussen 1815 en 1865 zijn er in Europa 27 staten ontstaan. In diezelfde periode verdwenen 23
staten, waarvan sommige ondertussen weer herrezen
en naderhand weer eens verdwenen. De hiernavolgende lijst illustreert duidelijk het relatieve van de „gevestigde" orde.
Sinds 1815 ontstane staten
(' voor de tweede maal ontstaan)
Servie 1815
Griekenland 1822 (* 1830)
Belgie 1830 (* 1831) (* 1839)
Roemenie '1859 (' 1861) (* 1878)
Noordduitse Bond 1866
Luxemburg 1867
Bulgarije 1878 (* 1885) (* 1908)
Montenegro 1878
Noorwegen 1905
Albanie 1912
Finland 1917
Oekraine 1917
Polen 1918
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Estland 1918
Letland 1918
Litauen 1919
Tsjechoslowakije 1918 (* 1919-1920-1945)
Danzig 1919
lerland 1921
Fiume 1918, 1921
Vaticaanstad 1929 (*)
Slowakije 1939
Kroatie 1941
[island 1944
Cyprus 1959
Malta 1961
Na 1815 verdwenen staten
(* Sindsdien opnieuw ontstaan
zie vorige lijst)
Massa-Carrara 1829
Krakau 1846
Lucca 1847
Parma 1859
Toscane 1860
Napels-Sicilie 1860
Vaticaanstad 1870 (* 1929)
Montenegro 1918
Oekraine 1920
Fiume 1924
Oostenrijk 1938 (* 1945)
Tsjechoslowakije 1939 (* 1945)
Albanie 1939 (* 1945)
Polen 1939 (* 1945)
Danzig 1939
Litauen 1940
Letland 1940
Estland 1940
Kroatie 1944
Slowakije 1946
Triest 1954
Saarland 1952
De laatste 150 jaar is er in Europa om de drie jaar
gemiddeld een staat ontstaan of verdwenen. In het
ontstaan en de ondergang van staten is in de loop
van deze 150 jaar orde, noch doel, noch stabiliteit
te erkennen. Bovendien kan men, afgezien van door
het ontstaan of verdwijnen van staten veroorzaakte
scheuringen, nog 17 extra-grenswijzigingen aanduiden. De opsomming ervan ontlenen wij aan een
bijdrage van L.C.D. Joos in „Europese gemeenschap"
nr. 138, met als titel „Het Europa der Vaderlanden".
Daarbij worden dan grensherzieningen in verschillende delen van Europa tengevolge van een diplomatenconferentie of een groep van verdragen als een
verandering beschouwd

1839 : Belie krijgt zijn definitieve grenzen met Nederland
en Luxemburg.
1856 : Rusland staat een deel van Bessarabia af.
: Oostenrijk staat Lombardije aan Piemont-Sardinia af
1
1860 : Frankrijk verkrijgt Savoie en het graafschap Nice
1864 : Denemarken staat Sleeswijk-Holstein af.
1866 : Piemont-Sardinia annexeert Venetia
1871 : Frankrijk staat de Elzas aan Duitsland af.
1878 : Serviê en Montenegro breiden hun gebied uit.
Cyprus komt in en else handen.
1880 : Griekenland verkrijgt Thessalia.
1885 : Bulgarije krijgt het bestuur over Oost-Roemenie.
1890 : En eland staat Helgoland aan Duitsland af.
1909: Oostenrijk annexeert Bosnie-Herzegowina.
1912 : Bulgarije en Roemenie breiden hun gebied uit.
1913 : Bulgarije moet een deel van zijn grondgebied aan
Roemenie tern even.
1922 : De Polen annexeren Wilno.
1923 : Het memelgebied komt bij Litauen.
1945 : Tende en Brig (bij Nice) worden bij Frankrijk ingelijfd.

In totaal betekent dat in de periode van 1815 tot 1965
niet minder dan 67 herzieningen van de kaart van
Europa. Bovendien hebben van de twaalf europese
staten die sinds 1815 zonder onderbreking hebben
bestaan slechts drie geen grenswijzigingen ondergaan
(Zwitserland, Spanje, Portugal) wat evenwel de twee
laatste landen er niet van weerhoudt gebiedswijzigingen to eisen, zoals overigens nagenoeg alle soevereine staten zich vroeg of laat aan gebiedsroof
hebben bezondigd.
NIEUW EVENWICHT
In tegenstelling tot de Haar macht strevende en terzake behoudsgezinde centralistische staten, beoogt
het regionaal beleid eenheid in verscheidenheid. Beide
begrippen zijn complementair, niet tegengesteld.
Nochtans is het juist op dit terrein dat de verwarring
der geesten wordt uitgebuit. Een eenzijdige beklemtoning van de verscheidenheid roept immers versnippering op, en een strakke interpretatie van de
eenheid betekent dodende uniformiteit. De polarisering van deze begrippen is even gemakkelijk als gevaarlijk. Een juist begrip van europese eenheid in
verscheidenheid keert zich tegen de bestaande verstarring van soevereine staten, niet tegen het regionalisme.
Het Europa der gewesten steunt op een evenwichtige
bevoegdheidsverdeling tussen Europese gemeenschap, staten, gewesten en gemeenten.

EUROPESE REGIO'S
Een regionaal alternatief veronderstelt een inventaris
van de regio's in de europese gemeenschap. De
Europese Commissie stelde in 1969 een analytische
balans op, waarbij werd uitgegaan van drie criteria
— de demografische ontwikkeling
— de beroepsbevolking en de werkgelegenheid
— het produkt en het inkomen.
Dit analytisch onderzoek leverde een classificatie op
zoals hiernavolgend in kaart gebracht. Er zijn geindustrialiseerde, semi-geindustrialiseerde en landbouwregio's. De Nederlanden (Benelux en NoordFrankrijk) slaan europese rekords inzake bevolkingsdichtheid en door de industrie in beslag genomen
oppervlakte.
De kaart van de europese gewesten is gebaseerd
op verslagen van europese deskundigen die o.a. gedeeltelijk verschenen zijn in „30 lours d'Europe" jrg.
1971 - nr. 152, uitgave van de Service d'Information
des Communautes Europeennes en in „Comunidad
Europea" september 1971.
De kaart geeft de eenendertig europese makrogewesten weer : twee voor Nederland, twee voor
Belgie-Luksemburg, acht voor Duitsland, negen voor
Frankrijk en tien voor Italie ; alsook de vier mikrogewesten die geen deel uitmaken van een makrowest namelijk : Berlijn, Bremen, Brussel en Hamburg.
De europese regio's hebben tachtig mikro-gewesten
namelijk : de eenentwintig „regions de programme"
van Frankrijk, de vierentwintig duitse mikro-gewesten,
de vier mikro-gewesten van Nederland en de twintig
bestuurs „regioni" van Italie. In Belgie-Luksemburg
werd de indeling in basisstreken nog niet doorgevoerd.
BELGIE-LUXEMBURG
De twee makro-gewesten zijn Vlaanderen en Wallonie, terwijl Brussel als mikro-gewest wordt erkend.
De andere mikro-regio's werden nog niet afgebakend
door de belgische overheid.
NEDERLAND
De kaart toont de mikro-gewesten Noord, Oost, West
en Zuid. Noord en Oost samen vormen het eerste
makro-gewest, West en Zuid samen het tweede.
Wij moeten er de nadruk op leggen dat de europese
deskundigen in een der verslagen duidelijk stellen
„Men is trouwens van mening dat bij de afbakening
van gewesten in de Gemeenschap sommige daarvan
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dwars over de nationale grenzen zullen komen te Hggen. Dit is in het bijzonder van toepassing op Belgie,
wegens de centrale ligging van dat land en de lengte
van zijn grenzen.
Het is dan ook wenselijk later de mogelijkheid te overwegen om bepaalde delen van het belgische grondgebied, in verband met de ontwikkeling ervan, te verenigen met andere streken van de buurlanden". 1
DUITSLAND
De kaart geeft de acht makro-regio's weer en
de drie mikro-gewesten die geen deel uitmaken van
een makro-gewest namelijk Berlijn, Bremen en Hamburg.
Baden-Wurttemberg bestaat uit : SCidliches Oberrheingebiet, Schwarzwald-Alb en Oberschabenbodenseegebiet, nordliches Oberrheingebiet en mittlerer
Neckarraum, Odenwald-Wohenlohe Gebiet ;
Bayern bestaat uit : Schwabische und Oberbayerische
Hochebene einschlieslich westliches Allgau und Bodenseegebiet, Donaubecken-Bayrischer Wald, Frankischer Jura, Frankisches Keupergebiet und RhOn, Industrieraum Nurnberg-Oberfranken, Mainfrankischer
Wirtschaftsraum ;
Saar bestaat uitsluitend uit Saarland ;
Rheinland-Pfalz uit het gebied Eifel-HunsrCick-Westpfalz en het gebied Linksseitige Oberrheinische Tiefebene-Mittelrhein-Unterlahn en Westerwald.
Hessen uit SOdhessen en Nordhessen ;
Schleswig-Holstein tenslotte valt zoals Saarland
samen met de basisstreek.
Naast deze eenentwintig mikro-gewesten zijn er nog
drie die geen deel uitmaken van een makro-gewest
het zijn Berlijn, Bremen en Hamburg.

Wat de makro-gewesten Nord en Paris betreft vallen
deze samen met de mikro-gewesten Nord en region
parisienne. De andere makro-gewesten zijn onderverdeeld in twee of meerdere mikro-gewesten.
Haute Normandie, Picardie, Champagne en Centre
vormen samen de Bassin parisien; Lorraine, Alsace en
Franche-Comte vormen het makro-gewest Est; BasseNormandie, Bretagne en Pays de la Loire vormen het
grote sociaal ekonomische gewest Ouest; het gewest
Sud-Est bestaat uit de basisstreken Bourgogne en
Rhone-Alpes het gewest Massif Central wordt samengesteld uit Auvergne en Limousin; de Sud-Ouest uit
Poitou-Charente, Aquitaine en Midi-Pyrenees ; het
makro-gewest Mediterranee tenslotte bestaat uit
het mikro-gewest Languedoc en het mikro-gewest
Provence -Cote d'Azur - Corse.
ITALIE
Wat Italie betreft kregen de tien grote sociaal-ekonomische gewesten nog geen naam. Het eerste bestaat
uit de mikro-gewesten Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
en Lombardia; het tweede uit Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia en Emilia Romagna; het
derde uit Toscana, Umbria en Marche; het vierde valt
samen met het mikro-gewest Lazio; het vijfde makrogewest bestaat uit Abruzzi en Molise; het zesde valt
samen met het mikro-gewest Campania; het zevende
makro-gewest behelst Puglia en Basilicata terwijl de
drie laatste makro-gewesten samenvallen met de mikro gewesten Calabria, Sicilia en Sardegna.
Nota : De grenzen van deze 31 makro- en 80 mikrogewesten houden rekening met de bestaande nationale grenzen. Er zullen zich minieme wijzigingen voordoen van het moment de indeling zal kunnen geschieden over de nationale grenzen heen.
De regionalisering van Denemarken, Groot-Britannie,
lerland en Noorwegen werd hier niet besproken, omdat de studie hiervan in deze landen nog maar pas
is aangevangen, behalve voor wat betreft GrootBrittannie.

FRANKRIJK
GRENZEN RELATIVEREN
De negen grote sociaal-ekonomische gewesten van
Frankrijk zijn : Nord, Bassin parisien, Est, Paris,
Ouest, Sud-Est, Massif Central, Sud-Ouest en Mediterrande.
(1) Dokumenten over de regionale ekonomie deel II blz. 95.
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Op basis van deze indeling werd in sommige europese landen reeds een begin gemaakt van regionaal
beleid.
Zulk een intern regionaal beleid blijft uiteraard beperkt binnen de nationale grenzen. De europese stra-

tegen hebben tot dusver nog niet aan de rationale
grenzen durven tornen.
Anderzijds is het een felt dat deze indeling zonder de
staatsgrenzen aan te taster, een flinke relativering van
deze grenzen meebrengt, zodra aan de regio's min
of meer belangrijke bevoegdheden worden toegekend.
In de Europese gemeenschap zullen, tussen de gemeerschappen en de gemeente drie bevoegdheidsniveau's bestaan
— de staat ;
— het gewest (makro-regio) ;
- de streek (mikro-regio).
Het ligt voor de hand dat het zwaartepunt dat nu zeer
sterk bij de staten ligt, geleidelijk zal verschuiven,
naar boven toe in de richting van de gemeenschap,
en naar beneden toe in de richting van de gewesten.
In toenemende mate zal de Europese gemeenschap
bevoegdheden verwerven op het gebied van het muntwezen en de geldomloop, de landsverdediging en de
buitenlandse zaken, de rechten van de mens, de ontwikkelingssamenwerking, de Internationale handel,
het energiebeleid.
De bevoegdheidssfeer van de gewesten zal verder te
vinden zijn in de regionaal-economische en culturele
sfeer, nl. onderwijs, kunsten, wetenschappen, radio en
televisie; toerisme, recreatie en maatschappelijk werk;
ruimtelijke ordering en grondbeleid, demografisch beleid en tewerkstelling.
Het toezicht op plaatselijke en provinciale besturen
zal eveneens aan de gewesten worden overgedragen.
Deze besturen zullen vooral technische en administratieve taken uitvoeren, die bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bevolking moeten worden gebracht.
BASISREGELING
Vanuit europese hoogte bekeken zijn de regio's in de
lage landen bij de zee : Noord-, Oost-Nederland (van
Friesland tot Gelderland), Holland (de drie provincies
van de randstad), Zuid-Nederland (Zeeland, Brabant
en Limburg), Vlaanderen, Wallonie, Luxemburg en de
Franse Nederlanden (le Nord).

Brussel wordt als een mikro-gewest beschouwd.
Voor wie echter met zijn neus op de kaart en op de
werkelijkheid gaat liggen, zijn de zaken wel iets ingewikkelder.
Aan preciese afbakeningen is men nog niet overal
toe. En daar zit heel wat springstof in, zelfs zo men
het voorstel van de europese commissie als basisregeling aanvaardt.
HISTORISCHE KANS
Maar zelfs deze voorzichtige voorstellen hebben sluimerende krachten losgemaakt die gaandeweg vaste
gestalte krijgen.
In Noord-Frankrijk bijvoorbeeld, waar thans een
nieuwe generatie frans-vlamingen aan bod komt.
Zonder meewarig heimwee, gedragen door een Jong
regionalistisch bewustzijn dat grenzen aanvaardt,
maar relativeert : les Pays Bas Francais, de Franse
Nederlanden.
Een ontluikend regionalisme dat bruggen slaat.
In Belgie zijn Vlaanderen en Wallonie op zoek naar
een eigen gestalte. Toetssteen wordt Brussel.
In Nederland wil het Noord-Oosten niet meer een
verre provincie zijn maar een gewest met een eigen
gezicht. Ook in de andere europese landen wordt een
nieuw evenwicht nagestreefd op basis van gelijke
ontwikkelingskansen voor de regio's.
Precies deze kansen op een evenwaardige regionale
ontwikkeling houden in zich de mogelijkheid dat
grenzen een nieuwe funktie krijgen. Dat zij als barrieres worden afgebroken. Dat de grenzen bruggen
worden. Dit betekent een nieuwe kans voor gars
Europa, maar in het bijzonder voor de Nederlanden,
die sinds eeuwen te lijden hebben order de verkaveling van hun gebied over drie soevereine staten, waarvan de grenzen dwars door alle natuurlijke gewesten
werden getrokken.
JAN DE GRAEVE
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DE CULTURELE COMMISSIE VAN BRUSSEL

Onder de vele merkwaardige instellingen die dank zij
de nieuwe Belgische grondwet het licht zagen, is de
minst eigenaardige zeker niet de Brusselse culturele
commissie, of, om haar bij haar wettelijke naam te
noemen : de Nederlandse Commissie voor de Cultuur
van de Brusselse agglomeratie. Zoals zovele andere
nieuwe instellingen van het half-federate of geregionaliseerde Belgie, dankt zij haar ontstaan zowel aan
practisch-administratieve als aan „communautaire"
overwegingen.
Tot de eerste behoort de jarenlange erkende noodzaak de gemeentelijke versnippering van de grote
agglomeraties te ondervangen door de oprichting
van agglomeratie-organen die geleidelijk de bevoegdheden van de aparte gemeenten van die agglomeraties zouden overnemen. Tijdens de besprekingen
in de zogenaamde groep der XXVIII (voorbereidende
parlementaire grondwetwerkgroep) bleak er aanvankelijk een tendens aanwezig om onderwijs en cultuur
op te nemen in de reeks bevoegdheden die de gemeenten van meetaf aan de nieuwe agglomeratieorganen zouden overdragen ; later heeft men die idea
laten varen. Aileen voor wat betreft de Brusselse agglomeratie werd zij behouden. Daar echter gevreesd
werd dat deze agglomeratie wet eens in handen zou
kunnen komen van een meerderheid die de Vlaamse
minderheid van Brussel niet goedgezind was (vrees
die later bewaarheid werd), werd besloten dat cultuur
en onderwijs niet zouden worden overgedragen aan
het agglomeratiebestuur, maar in handen zouden
worden gegeven van een tweeledig (Nederlandstalig
en Franstalig) cultureel college (later commissie genoemd) met dien verstande dat de laden van het
Vlaams college door de Nederlandstalige verkozenen
van de agglomeratieraad zouden worden aangeduid
en de Waalse door de Franstaligen. Zo zouden de
Nederlandstaligen, vrij van elke frankofone voogdij,
hun eigen cultureel beleid op agglomeratievlak kunnen
voeren.
HET WETTELIJK STATUUT VAN DE COMMISSIE
Uiteindelijk heeft de grondwetgever geopteerd voor
drie afzonderlijke culturele commissies : een Nederlandse, een Franse en een „verenigde", gevormd uit
de twee 6Ontalige commissies samen. Hun samenstelling, bevoegdheid enz. warden geregeld door het
nieuwe grondwetartikel 108ter, §4, 5 en 6 en verder
uitgewerkt in de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van
gemeenten, art. 72 tot 83. Artikel 72§2 van deze wet
bepaalt dat de Culturele Commissies wat hun bevoegdheid betreft, de agglomeratie vertegenwoordigen
met uitsluiting van alle andere organen van de agglo130

meratie. Hun opdracht wordt als volgt omschreven
zij hebben dezelfde bevoegdheid als de andere inrichtende machten inzake voorschoolse, naschoolse
en culturele aangelegenheden, met inbegrip van de
vrijetijdsbesteding en de sport, alsmede inzake het
onderwijs. Elko commissie heeft inzonderheid tot taak
1. een programmatie voor de culturele en de voorschoolse, de naschoolse en de onderwijsinfrastructuur
to bepalen en uit to voeren ;
2. de vereiste instellingen op to richten, to beheren
en hun toelagen to verlenen onder de voorwaarden
bepaald door de onderwijswet van 29 mei 1959 ;
3. aanbevelingen to doen aan de wetgevende kamers,
de cultuurraden, de regering, de provincie, de agglomeratie en de gemeenten van de agglomeratie en aan
deze overheden adviezen to geven, hetzij op eigen
initiatief, hetzij op verzoek van voornoemde overheden ;
4. culturele initiatieven to Haman en aan to moedigen;
5. iedere andere opdracht to vervullen die de wetgevende macht, de cultuurraden of de regering hen
zou geven.
De „verenigde" commissies oefenen de bevoegdheden uit van de culturele commissies wanneer het
gaat om zaken van gemeenschappelijk belang. Zij
hebben tot taak de nationale en Internationale roeping
van Brussel to bevorderen.
De commissies kunnen verordeningen en besluiten
uitvaardigen die echter niet strijdig mogen zijn met
de wetten, de decreten en de algemene en provinciale
reglementen. Op overtreding van hun verordeningen
en besluiten kunnen de commissies politiestraffen
stellen.
Financieel is echter de zelfstandigheid van de commissies heel wat geringer. Hun voornaamste inkomstenbron is immers de dotatie die elke cultuurraad voor de ontwikkeling van zijn cultuurgemeenschap to Brussel voorbehouden heeft. De wijze waarop deze dotatie ingeschreven wordt op de begroting
zal ongetwijfeld bepalend zijn voor de mate waarin
de cultuurcommissies een eigen cultuurbeleid zullen
kunnen voeren. Het is mogelijk dat de Nederlandse
cultuurraad de dotatie voor de Brusselse cultuurcommissie op verschillende posten, elk voor een specifiek doel zou inschrijven: in dat geval zou de cultuurcommissie alleen maar als een postbus fungeren, wat
alleszins niet zou stroken met de geest van de grondwetgever. Normaal was dat de Nederlandse cultuurraad een globate som zou inschrijven voor Brussel,
zodat de cultuurcommissie, binnen de grenzen van
dat bedrag een autonoom beleid zou kunnen voeren.
Maar de zaak is nog niet geregeld.

Een ander delicaat punt dat reeds bij de voorbereidende besprekingen van de grondwet stof deed opwaaien is de Vlaamse vrees dat de Brusselse gemeenten nog alleen de Franse cultuur- en onderwijszaken zouden financieren, terwijI voor de Nederlandse
cultuuraangelegenheden, de Nederlandse cultuurraad
zou moeten opdraaien.
Om dit te ondervangen mogen de commissies belastingen heffen op de Brusselse gemeenten met dien
verstande dat deze inkomstenbron slechts langs het
kanaal van de verenigde commissie — zoals gezegd,
paritair samengesteld uit Nederlandse en Franse corm
missarissen — kan worden aangesproken. Voor het
overige dienen deze belastingen vooral om de eigen
werking van de verenigde commissie te spijzen.
Per saldo kunnen de cultuurcommissies dus beschouwd worden als een autonome vleugel van het

agglomeratiecollege terwijI zij op financieel gebied
door sommige autoriteiten als een parastatale B
worden aanzien. Inzake aanduiding van de leden
volgen zij echter de regels van de commissies van
openbare onderstand.
Dit betekent dat de leden slechts voor een derde politieke mandatarissen (agglomeratieraadsleden) mogen
zijn. Dit niet-politieke aspect werd trouwens geaccentueerd door de grondwet waar deze bepaalt dat de
commissieleden aangeduid worden „omwille van hun
bijzondere bevoegdheid". Nochtans besloot de wetgever wijselijk dat de Commissie in haar samenstelling
de grote tendenzen van het Vlaamse Brusselse kiezerskorps zou weerspiegelen : dit is de reden waarom een getrapte verkiezing volgens het stelsel van
de commissie van openbare onderstand werd verkozen.

Van links naar rechts : A. Monteyne, A. Rymenans, mevr. Vermoeren - Bettens, M. Knaepen, H. Weckx,
E. Spiegeleer, S. Szondi, J. Verlooy, J. Beghin, R. Steyaert.
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POLITIEKE MOEILIJKHEDEN
Spijtig genoeg kwam een list van de franstaligen dit
opzet doorkruisen. Om dit te begrijpen is het nuttig
even terug te grijpen Haar de agglomeratieraadsverkiezingen van november 1971. De franstalige kartellijst „Rassemblement Bruxellois" (P.L.P. en Front des
Francophones) slaagde er toen in de absolute meerderheid te behalen in het agglomeratiecollege door
een aantal Vlaamse „collaborateurs" (zoals de
Vlaamse pers ze noemde) op hun lijst te brengen
en hun kiezers het wachtwoord mee te geven
geen naamstem uit te brengen. Dank zij de Waalse
stemmen werden aldus elf Vlaamse „beni-oui-ours"
verkozen, wat hen tevens drie van de zes aan de
Vlamingen voorbehouden schepenzetels opleverde.
De zetelverdeling in de Vlaamse groep beantwoordde
hierdoor niet meer aan de werkelijke verhoudingen
binnen het Vlaams-Brussels kiezerskorps, zoals blijkt
uit deze tabel
Aantal stemmen

Volksunie
C .V.P.*
Vlaamse BSP
Vlaamse PVV*
2-talige BSP*
PLP-FDF*
Communist. p.*
Totaal

37.300
19.300
12.600
2.600
2.600
2.300
1.000
77.700

Aantal verkozenen

5
9
1
3
11
30

* Naamstemmen uitgebracht op N-kandidaten.

Wat de uitslagen voor de CVP, de Vlaamse PVV en
de BSP-strekking Simonet betreft, moet worden aangenomen dat een aantal Vlaamse Brusselaars een kopstem uitbrachten of stemden voor een populaire figuur
(burgemeester) maar dit belet niet dat de uitslag als
ondemocratisch moet worden bestempeld, vooral dan
wat betreft de vertegenwoordiging van het franstalige
kartel. Vermits de verkiezing van de leden der Nederlandse culturele commissie door de Nederlandse agglomeratieverkozenen gebeurt, kan men stellen dat
de commissie evenmin representatief is voor het
Vlaamse kiezerskorps van Brussel. Indien zij zou zijn
samengesteld in verhouding tot de uitgebrachte stemmen dan zou de elfkoppige commissie hebben bestaan
uit vijf of zes Volksunie, drie CVP-ers en twee Vlaamse BSP-ers. Nu werden vier vertegenwoordigers van
het Franstalige kartel verkozen, vier CVP-ers, twee
VU-ers en een BSP-er-strekking Simonet. De Rode
en Blauwe Leeuwen vielen door de mand, wat enige
begrijpelijke verbittering verwekte.
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Deze onverwachte uitslag schlep al direct twee moeilijkheden. Zo had de commissie, in de geest van de
wet, ongetwijfeld collegiaal moeten samenwerken. Dit
zou echter betekend hebben dat de vertegenwoordigers van de Brusselse francofonen — waarvan de
gevoelens ten opzichte van de Vlaamse minderheid
voldoende bekend zijn (zelfs de als gematigd Franstalige beschouwde socialistische minister Simonet
noemt de verfransing onomkeerbaar) — mede het
Vlaamse culturele beleid in de hoofdstad zouden bepalen. Om dit gevaar te bezweren sloten de CVP- en
VU-fracties een bestuursakkoord zodat het beleid van
de commissie duidelijk in handen bleef van een meerderheid van bona-fide Vlamingen. (De heer Rymenans, verkozene van de BSP-strekking Simonet
wenste niet aan te sluiten bij de meerderheid die dus
bestaat uit de vier CVP en de twee VU.).
Als gevolg van deze regeling is deze meerderheid
zich gaan gedragen als een snort schepencollege of
een bestendige deputatie, waarbij de minderheid de
rol van oppositie speelt.
Een tweede moeilijkheid was dat zoals gezegd, op
het eerste gezicht enkele filosofische strekkingen van
het Vlaamse kiezerskorps niet meer aan bod komen
in de commissie. Nu is het cultuurpact uitdrukkelijk
van toepassing op . de culturele commissies. Tijdens
een debat ingericht door de Stichting Lod. De Raet,
kort na de installatie van de commissie, eisten de
vertegenwoordigers van de Vlaamse BSP en de PVV
een georganiseerde inspraak bij de besluitvorming
van de Commissie, waarbij zij zich beriepen op dit
cultuurpact. (Op te merken valt dat alhoewel de Volksunie het cultuurpact niet heeft ondertekend, haar vertegenwoordigers in de cultuurcommissie de verbintenis aangegaan hebben de geest van dit pact te eerbiedigen.).
Nu is de zaak natuurlijk ingewikkelder: Want het
cultuurpakt zegt dat alle vertegenwoordigde fracties
moeten worden gekend inzake de benoemingen, toelagen enz. Welnu, de socialistische en de liberate
ideologische richting zijn in de Commissie vertegenwoordigd, niet door de Vlaamse BSP of de PVV,
maar door de BSP-strekking Simonet en door de
PLP verbonden met de Francofonen. Het is duidelijk
dat een letterlijke interpretatie van het cultuurpact gevolgen zou hebben die geen enkele Vlaming, hij weze
socialist of liberaal, kan wensen. Het is anderzijds niet
zonder belang erop te wijzen dat een der belangrijkste
broodheren van de Commissie, de socialistische minister van Nationale Opvoeding is. Hoe dan ook, voor
de werking van de Commissie is het van vitaal belang
dat een oplossing gevonden wordt, waarbij misschien
niet de letter maar dan toch de geest van het cultuurpact geerbiedigd wordt.

EERSTE STAPPEN

meerderheid. In de sectie onderwijs (voorzitter : de
heer Hugo Weckx) zijn dit

In hoeverre de Commissie erin zal slagen haar taak te a) voorschools onderwijs, met inbegrip van peutervervullen, laat staan haar hoofddoel, de bescherming tuinen, kinderkribben enz. (voorzitter : de heer S.
Szondi).
van de Vlaamse gemeenschap, te bereiken, is nog een
groot vraagteken. Vooralsnog is onduidelijk hoe groot b) onderwijs „strict° sensu" (voorz.: H. Weckx).
haar financiele middelen zullen zijn, of ho6ver haar c) naschoolse (para- en postscolaire) activiteiten
autonomie zal reiken. Zal zij inderdaad bepaalde (voorz.: Hr. J. Verlooy).
onderwijs- of cultuurinrichtingen van de gemeenten
In de sectie „cultuur" (voorz.: Andre Monteyne) zijn
of de staat kunnen overnemen, of er zelf kunnen
dit
oprichten, of daarentegen, alleen maar adviserend
moeten werken ? Hoe zal zij staan ten opzichte van
a) jeugd en sport (voorz.: Hr. Jan Beghin)
de Franse culturele commissie en hoe zal zij in de
b) volksontwikkeling, met inbegrip van verenigingsverenigde commissie kunnen werken ? Het felt dat
haar grondwettelijk bepaalde bevoegdheden toever- leven, biblioteekwezen, permanente vorming enz.
trouwd werden, betekent immers nog niet dat zij die (voorzitster : Mej. Rika Steyaert)
ook effectief zal kunnen uitoefenen. Voor enkele c) culturele uitstraling met inbegrip van kunst, kultuurweken verklaarde de vice-goeverneur van Brabant, spreiding en kunstonderricht (voorz.: A. Monteyne).
de heer Cappuyns, nog in een interview met het
Brusselse blad „Le Soir" dat alhoewel hij wettelijk De algemene voorzitter is dhr. Hugo Weckx, schepen
opdracht had de Europese roeping van Brussel te te St.-Agatha-Berchem ; ondervoorzitters zijn de
bevorderen, de ruimtelijke ordening te Brussel te heren Szondi, wel bekend om zijn Vlaamse actie te
coOrdineren enz. hij in de praktijk nooit in staat is Etterbeek inzonderheid voor de peutertuinen, en Jos
gesteld deze opdrachten te vervullen. Het gevaar is Verlooy, bekend in teaterkringen.
niet denkbeeldig dat de culturele commissie een zo- Jan Beghin is gemeenteraadslid (het jongste van
veelste machteloze instelling wordt doordat haar niet Belgie) te Ganshoren, mej. Steyaert vertegenwoordigt
de K.A.V. (Katholieke Arbeidersvrouwen).
de materiele mogelijkheden gegeven worden om haar
opdracht te vervullen. Dit ware des te spijtiger daar Buiten uw dienaar zijn de overige commissarissen de
zij o.a. opgericht werd als tegenprestatie voor het voormelde heer A. Rymenans, lid van de Socialistische
herstel van de vrijheid van de familievader te Brussel Culturele Actie ; de heer Maurits Knaepen, directeurgeneraal op het Ministerie van Nationale Opvoeding,
die er in de praktijk op neerkomt dat de sociaal-economische dwang die te Brussel op de kleine Vlaamse ere-kabinetschef van verschillende ministers van
Onderwijs en gewezen secretaris van De Gemengde
man uitgeoefend wordt om zijn kinderen Haar een
Technische
Commissie ter uitvoering van het
franse school te sturen, opnieuw ongehinderd kan
spelen. De Nederlandse culturele commissie kan Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord en dhr. E.
weliswaar deze sociaal-economische dwang niet weg- Spiegeleer, ambtenaar op de gemeente Etterbeek en
bekend in kringen van het Vlaamse liefhebberstoneel.
nemen, maar in de veronderstelling dat zij bij machte
is haar opdracht te vervullen kan zij toch bepaalde De heren Spiegeleer en Knaepen vertegenwoordigen
Conservatoire maatregelen treffen in afwachting dat de liberate fractie in het PLP-FDF-kartel. Het FDF
door de invoering van de subnationaliteit, de Vlaamse wordt vertegenwoordigd door twee dames : mevr.
Vermoeren-Bettens en mevr. De Roeck-Gijbels. Deze
Brusselaar definitief beschermd wordt.
Op deze en zovele andere vragen kan vooralsnog laatste mochten wij tot dusver (medio-oktober) nog
geen antwoord worden gegeven. De nieuwe instelling niet begroeten op de commissievergaderingen.
heeft nog maar haar eerste schuchtere stappen gezet
en vermits elke stap een precedent betekent gaat zij
uiteraard zeer voorzichtig tewerk. Wellicht is het
nuttig even het eerste organisatieschema van de Commissie voor te stellen zoals het in september 1972
goedgekeurd werd.
ANDRE MONTEYNE
Binnen de Commissie werden twee grote secties opgericht, namelijk onderwijs en cultuur. Elke sectie
De heer A. Monteyne is voorzitter van
de Nederlandse Jeugdraad voor Brussel
wordt nog eens onderverdeeld in drie afdelingen
en lid van de culturele commissie van
Brussel.
(werkgroepen) elk voorgezeten door een lid van de
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DE PLAATS VAN HET NEDERLANDS IN DE E.E.G.

In de Euromarkt wordt het Nederlands, dat door een
bevolkingsgroep van bijna 20 millioen mensen wordt
gesproken, intensiever dan ooit geconfronteerd met
andere machtige taalgroepen, de Duitse, de Franse
en de Italiaanse, en straks eveneens met de Engelse,
talen welke alle zonder uitzondering eveneens een
eerbiedwaardige cultuur hebben voortgebracht en
waarvan er enkele haar invloed op wereldvlak uitoefenen. Welke positie neemt het Nederlands daartussen in ?
HET FORMEEL-JURIDISCH ASPEKT
Bezien wij het formeel-juridisch aspekt van deze
vraag aliereerst, dan stellen wij vast, dat in het Verdrag van Parijs van 1951, waarbij de eerste Europese
Gemeenschap, die voor Kolen en Staal, werd opgericht, geen enkele waarborg wordt geboden voor een
gelijkberechtiging van de vier talen, het Duits, Frans,
ltaliaans en Nederlands. Het verdrag is slechts in
een taal, in het Frans opgesteld, zodat alleen die tekst
als authentiek is te beschouwen. Over het toe te
passen taalregiem zwijgt het verdrag. Wel heeft de
Raad van Ministers terstond in 1952 bij een akkoord
besloten, dat de bovengenoemde vier talen de officiele en werktalen zouden zijn, doch zo'n akkoord
biedt geen waarborg ; het kan, formeel gezien, bij
een Hader besluit worden gewijzigd. De Verdragen
van Rome, waarbij in 1958 de Europese Economische
Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie werden opgericht, bieden daarentegen
wel de nodige waarborgen op taalgebied. Beide verdragen bepalen met zoveel woorden, dat de teksten
in de vier talen alle authentiek zijn, waardoor de gelijkwaardigheid van deze talen wordt erkend. Voorts
wordt in beide verdragen bepaald, dat het taalregiem
door de Raad van Ministers bij eenstemmig besluit
wordt vastgesteld. Deze eis van eenstemmigheid
wijst erop, dat de auteurs van beide verdragen de
grote politieke betekenis van dit besluit hebben willen
onderstrepen. De Raad van Ministers heeft op grond
van de bovenvermelde bepalingen unaniem besloten,
dat het Duits, Frans, ltaliaans en Nederlands de officiele talen en de werktalen van de instellingen van
de Gemeenschappen zijn.
DE TOEPASSING IN DE PRAKTUK
Bij het Europese Parlement en het Economisch en
Sociaal Comitó, waarin naast overheidsvertegenwoordigers werkgevers- en werknemersorganizaties
zitting hebben, wordt de gelijkwaardigheid van de
vier officiele talen tijdens de voltallige vergaderingen
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en in de commissievergaderingen zorgvuldig in acht
genomen. In de Raad van Ministers wordt ook, als
regel op grond van dokumenten in de vier talen beraadslaagd. Het reglement van orde laat echter in
dringende gevallen afwijking van deze regel toe. De
Europese Commissie heeft voor haar vergaderingen
twee werktalen aangewezen, Frans en Duits. Alle
officiele dokumenten en rapporten van de Commissie
worden echter in de vier talen onderzocht en gepubliceerd.
De snelle toename van de werkzaamheden bij de
Raad en de Europese Commissie heeft ertoe geleid,
dat op ambtelijk vlak het Frans vrij snel een overheersende positie als werktaal heeft ingenomen. Het
is vrij gemakkelijk deze situatie aan te klagen, maar
in de praktijk is het zeer moeilijk een alternatief te
vinden. Het is nu eenmaal onvermijdelijk in het omvangrijke apparaat van 6000 tot 7000 Europese ambtenaren, afkomstig uit de diverse landen van de Gemeenschappen, een werkmethode toe te passen die
een doelmatige administratie waarborgt, en met name
Haar een voertaal uit te zien. Het Frans komt dan
vooral in aanmerking, omdat die taal door praktisch
alle ambtenaren in voldoende mate wordt gekend.
OVERIGE ASPEKTEN VAN HET ONDERWERP
Hoewel de verdragen van Parijs en Rome slechts een
sociaal-economische integratie van de lid-staten beogen ligt het voor de hand, dat de intensivering van
het personen- en handelsverkeer mede van invloed
is op de positie van de talen in de Gemeenschap.
Wij zien dan ook, dat de producenten uit de andere
taalgroepen grote belangstelling hebben voor de koopkracht, welke in het Nederlandse taalgebied beschikbaar is en dat zij hun waren mede met Nederlandse
etiketten en in het Nederlands gestelde gebruiksaanwijzingen ten verkoop aanbieden. Het vrije personenverkeer tussen de lid-staten leidt er voorts toe,
dat wederzijds meer begrip ontstaat voor elkaars teal
en cultuur. De aktieve cultuurpolitiek, welke verschillende lid-staten voeren, bevordert dit proces in belangrijke mate. Ook het Nederlands kan van deze ontwikkeling profiteren vooral nu enkele voorwaarden
welke in dit opzicht van groot belang zijn, zich gunstig
ontwikkelen. Wij denken hierbij in de eerste plaats aan
de noodzakelijkheid, dat binnen het taalgebied eenheid van opvatting bestaat tussen het noorden en het
zuiden omtrent het taalgebruik. Op dit punt is een
grote verbetering ingetreden, dank zij de goede
samenwerking op taalgebied tussen noord en zuid
en het betere wederzijdse begrip, dat daaruit is voortgevloeid. In de tweede plaats moet het van essen-

tieel belang worden geacht dat de zuidgrens van het
taalgebied een vaste lijn gaat volgen, die niet steeds
heen en weer wordt geschoven onder politieke druk.
De nieuwste grondwetswijzigingen schijnen hiertoe
gunstige voorwaarden te hebben geschapen. Manifestaties als de Europalia, waar de verschillende
landen de gelegenheid krijgen de meest representatieve uitingen van hun cultuur in internationaal verband te tonen en uit te dragen, vormen een recent
voorbeeld van een geslaagde poging tot cultuurspreiding. Ook op het gebied van het onderwijs blijkt
er in het buitenland voor het Nederlands belangstelling te bestaan. Aan ongeveer 90 universiteiten
over de gehele wereld worden cursussen in het Nederlands gedoceerd. Wij beschikken niet over cijfers voor
West-Europa afzonderlijk, doch een aantal van deze
cursussen wordt ook aan universiteiten in de lidstaten van de Europese Gemeenschappen gegeven,
vooral in Duitsland, en sinds kort enkele in Frankrijk.
In dit laatste land werd onlangs besloten het Nederlands toe te laten tot het baccalaureaatsexamen.

CONCLUSIE
Na de voorafgaande beschouwingen mag de conclusie
worden getrokken dat het Nederlands binnen het
kader van de Europese Gemeenschappen zijn positie
heeft weten te handhaven en, vergeleken met de
situatie van voor de oorlog, heeft versterkt. Willen
wij deze situatie gehandhaafd zien, ook in een uitgebreide Gemeenschap met nog meer talen, dan zullen wij in de eerste plaats erop bedacht moeten zijn
de eigen taal gaaf en ongeschonden te bewaren. In
dit verband citeren wij gaarne de boodschap Welke
de heer Van Elslande, toenmalig Minister van de
Nederlandse Cultuur in Belgie, meegaf bij het verschijnen van „Europa onderweg", een uitgave van de
Europese Beweging in Nederland van 1967: „een
cultuur-scheppend Nederlandstalig gebied", aldus
deze bewindsman, „heeft tot plicht te ijveren voor de
vrijwaring en de uitstraling van de Nederlandse taal
en cultuur zoals ook de andere cultuurgebieden erop
staan dit te doen".
DR. JUR. J.A. MUILWIJK
Hoofdambtenaar bij de E.E.G.

BRITANNICA

ENCYCLOPAEDIA

Het Algemeen Nederlands Verbond is onlangs met Encyclopaedia Britannica overeengekomen
u in degelegenheid te stellen zich to erg een gereduceerde prijs de nieuwste editie van
Encyclopaedia Britannica (in de En else taal) aan te schaffen. Een prijs, die lager ligt dan
voor niet-leden van het ANV.
Als eengevolg van dit speciale groepsaanbod — het geldt slechts voor de leden van het
ANV — ontvangt u terstond : de complete Encyclopaedica Britannica, bestaande uit 24 delen,
naar inhoud rijker dan welke andere encyclopedie ook.
Bij intekening kunt u dan nog een keuze doen — zonder prijsverhoging — uit, b y. de 3 delen
van de zeventalige Websters dictionaire, de 550 pagina's tellende Britannica Internationale
wereld atlas, de op maat gemaakte boekenkast, het gebruik van het Britannica Onderzoek
Centrum en van de Studiegidsen. Voor volledige informatie en bijzonderheden over de
lleen—
uw
a naam en adres in te vullen,
wijze van betaling heeft u — geheel vrijblijyend
onderstaande strook uit te knippen en op te sturen. Doe het nog vandaag want dit speciale
aanbod is slechts van korte duur

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA
POSTBUS 1985
NASSAUPLEIN
DEN HAAG.
Naam (in drukletters) •
Adres (geen postbus) Tel.:

Plaats •

,
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DE KLEINKUNST, NEKKA EN DE NEDERLANDEN

De kleinkunst is in de Nederlanden een
belangrijke aangelegenheid geworden. Wat
een tiental jaren geleden nog bescheiden
ogingen waren van enkele individualisten
p
diegitaartokkelend probeerden op te tornen
teen de overvloed van — vooral zoeterige
— commerciele amusementsmuziek, is nu
zeif in hoe mate commercieel geworden.
AIles bij elkaar is de opgang die de kleinkunst zowel in Noord als in Zuid heeftgekend, een merkwaardig fenomeen. Een fenomeen dat stellig verband houdt met de
grotere bewustwording van de mogelijkheden van het Nederlands in Vlaanderen,
met eengevoeligere taalkreativiteit en ook
wel met de toegenomen kulturele belangstelling. (Alhoewel er heus geen reden bestaat om over dit laatste opgetogen te gaan
doen). De kleinkunst-rage heeft bovendien
een duidelijke weerslag op de kulturele
toenadering tussen Noord en Zuid. Misschien is deze toenadering op geen enkel
ander kultureel terrein zo spectaculair. Alhoewel deze toenadering no al eenzijdig
is. Vlaanderen importeert ijverig Noordnederlandse kleinkunst, terwijI het Noorden
eerder koud schijnt te blijven voor de
Vlaamse equivalenten.
HET STRAATLIED
In dit verband moeten we wizen op de

Miel Cools
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vrij grote verschillen die inzake kleinkunst
tussen. Noord en Zuid(gelukkig) bestaan.
TerwijI boven de grote rivieren het kabaret
op een hoog peil staat — van Don Quichocking tot Hemeltje Lief — is Vlaanderen onklopbaar op gebied van volksmuziek. Verder
beschikt Noord-Nederland over een benijdenswaardig assortiment chansoniers, die
in Vlaanderen erg op prijs
gesteld worden.
Denken we maar aan Dimitri van Toren,
die eigenlijk in Vlaanderen „gelanceerd"
is — en er zijn er nog. Artiesten als (indertijd) Boudewijn de Groot, Peter Blanker,
en zelfs Jules Decorte, hebben vaak meer
optredens in Vlaanderen te verwerken (gehad) dan in hun eigen land. Op dat gebied
zit het dus welgoed. Vlaanderen staat open
voor de Noordnederlandse kleinkunstkultuur. Men kijkt vol bewondering en met
een tikkeltje nijd neer op de plankvastheid,
de taalbeheersing en -goochelkunst waar
men in het Noorden op 'n vaak briljante
wijze we g mee weet. Heel wat Vlamingen
hebben in de loop der jaren pogingen ondernomen om een en ander te imiteren. Het is
hen meestal slecht bekomen.
Omgekeerd liggen de zaken anders. Buiten
Miel Cools, die de laatste tijd meer en meer
vaste voet aan de Noordnederlandsegrond
krijgt (en terecht), lijkt Vlaanderen in Noordnederlandse ogen ontwikkelingsgebied inzake kleinkunst.
Zo komt het dat men in Noord-Nederland
niets weet over de opzienbarende evolutie
die zich de laatste jaren in Vlaanderen
heeft voorgedaan. Met name de opgang van
het oude Vlaamse yolks- en straatlied. De
man die aan de basis hiervan ligt, is
Wannes Van de Velde. Ofschoon deze
sympathieke Antwerpenaar aanvankelijk op
no al wat tegenkanting stootte vanwege de
„beschaafde" kleinkunstliefhebbers, is het
nu allemaalgrondig veranderd. Het is vooral
de 'on ere generatie die bij de „folk"
zweert, vooral we ens het autenthiek, ong
ekunsteld en „ongekuist" karakter ervan.
Men is niet zo erg meer voor het mooi gestileerde, hoogbeschaafde, min of meer
poetische gitaargetokkel van de „troebadoers", die dan ook niet meer zo vaak in
de stad" zijn. Alhoewel er natuurlijk nog
altijd een publiek voor is. En eigenlijk is
het wel jammer dat begaafde artiesten als
Will Ferdy, Paul Staes, Kor Van der Goten,
Hugo Raspoet en zelfs Miel Cools meer en
meer naar de achtergrond worden gedrongen.
Deze modeverschijnselen buiten beschouwing gelaten, kunnen we met genoegen
vaststellen dat de kleinkunst floreert in

Vlaanderen. Niet in het minst door het
nieuwe bloed dat de „straatzangers" er
hebben ingebracht. Het is jammer dat men
boven de Moerdijk niet goed op de hoogte
is van deze jongste, boeiende en kleurrijke
evolutie in het Vlaamse kleinkunstwereldje.
Om aan deze „kommunikatiestoornis" lets
te doen, heeft het Algemeen Nederlands
Zangverbond (ANZ) uit Antwerpen een
lovenswaardig initiatief genomen. De organisatie van „Nekka" („Nederlandse Kleinkunst Antwerpen"), dat op 8 oktober te
Antwerpen en te Eindhoven plaatshad, is
een schot in de roosgebleken. En dit hoewel er heel wat kritiek op het initiatief uit
te brengen is, en trouwens in grote mate
uitgebracht w6rd.
SPEKTAKEL
We moeten elkaargeen Liesbeth noemen :
kleinkunst in een sportpaleis gaat niet. En
dan heus niet alleen omwille van dealmende akoestiek. Kleinkunst hoortgenoten
te worden in het sfeervolle kader van
kleine zaaltjes of zolders, waar de artiest
hetpubliek in de ogen kan blikken en omgekeerd. Waar de artiest de tijd krijgt om
op de mensen in te spelen. Het is slechts
in zo'n kader dat de ware kleinkunstenaar
tot ontplooiing komt — en kan beoordeeld
worden. Zo bekeken is kleinkunst in een

Jules Decorte
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sportpaleis met 12.000 aanwezigen gevaarlijk, omdat dan alleen de show-mensen en
zij die het „simpelste" of populairste rep
ertoire hebben, overkomen.
Typisch in dit verband was het optreden
van een Dimitri van Toren.
Dimitri had de(verdienstelijke) fout be aan
nieuwe nummers te zingen. Het publiek
voelde zich niet in de stemming om ernaar
te luisteren. Het wou aktie,plezier, ambiance. Indien Dimitri nu zijn welbekende
Dierentuin" of die „katten uit haar warme
bed" had bezongen, hij zou op Nekka een
groot man zijn geweest.
De Vlaamse zanger-drinkebroer Zjef Vanuytsel deed het verstandiger. Hij zong zijn
twee tot op de draad versleten nummers
„Houten Kop" en „High Society" en de
mensen kregen er niet genoeg van. De
onverbiddelijke logica van een opgezweept
publiek. Dat bovendien voor het grootste
gedeelte uit 16- tot 19-jarige leden van
jeugdbewegingen bestond, die met bussen
van overal in Vlaanderen naar het sportpaleis waren getransporteerd.
Nochtans was het een soms verrassend
sportief publiek. Dimitri van Toren zou elders
van hetpodium zijn gejoeld, in Antwerpen
bleef het rustig. De omstreden Will Ferdy,
die vorig jaar ophef maakte toen hij in
een TV-uitzending had verklaard homofiel
te zijn waarmee hi' heel deugdzaam Vlaan-

Jan Dewilde

deren teen zich in het harnas joeg, had
de aanvankelijk no al vijandige massa met
twee aangepaste nummers „knock-out" gekregen. Terecht, en gelukkig, kreeg hi' een
lawine van toejuichingen en werden de
overblijvende jouwers voor schut gezet.
Een andere opvallende figuur van deze
Mekka 72 was de niet erg bekende Lea
Cousin, een chansonniêre die velen heeft
verrast door haar indrukwekkende stielkennis, waarmee ze vrij zwakke nummers er
toch kon „doordrukken". De sympatieke,
no al onbeholpen lijkende Jan Dewilde
veroverde weer alle harten met een loeier
van „een vrolijk lentelied". En dan was er
natuurlijk ook Miel Cools, die samen met
Lea Cousin en Peggy & Donald vooral
ophef maakte met een erg puntig, melodieus satirisch nummer : „Si non e vero".
Jules Decorte zette het hele sportpaleis
weer in vuur en viam met zijn pittig
Brussel-liedje :
„...Ik heb over Nederland heel wat te klagen,
om tal vanprobiemen op ieder gebied.
Maar wat wij aan kruisen ook hebben te
[dragen,
een kruis zoals Brussel, nee DATgoddank
[niet".
EINDHOVEN
Ondanks het feit dat Nekka een „contradictio in terminis" moetgenoemd worden
— kleinkunst in een sportpaleis, kom nou,
— zijn wij er voorstander van. Dank zij de
organisatie en de regie die 6f was, het
vloeiende tempo waardoor een tijd verlorenging en het felt dat geen enkele
artiest doorzakte,gingen alle 12.000 aanwezigen verblijd naar huis. De paar duizend
die er niet meer in konden, werdengetroost
door optredens die enkele folk-groepen op
de weide vOOr het Sportpaleis ten geschenkegaven (het was overigens een heerlijk weertje). Alles bij elkaar is Nekka een
ontzagwekkende stunt. Een stunt die voor
de kleinkunst een niet te onderschatten
promotie betekent. En die alleen al om die
redengeslaagd moet genoemd worden.
Geslaagd was overigens ook de Eindhovense Nekka, die de avond van dezelfde
dag plaatshad. Ook hier zat de zaal —
het Philips Ontspanningscentrum — afgeladen vol. Ook hier veroverden de Vlaamse
volkszangers de harten, alhoewel de aanwezige Noordnederlanders er waarschijnlijk niet biezonder veel van be re hebben. Het was vooral de Westvlaamse bard
Willem Vermandere die met zijn ondeugende, tedere en diepzinnige liedjes en

met zijn persoonlijke charme het publiek
op zijn hand kreeg.
Het experiment is geslaagd. En dit hoewel
de meeste Vlaamse deelnemende zangers
er eigenlijk met gemengde gevoelens aan
zijn begonnen. Men was vooral bang voor
de „andere mentaliteit", voor de sprong in
het „onbekende". De sprong is genomen
en niemand isgestruikeld of lets gebroken.
Het A.N.Z. heeft in elkgeval lets gepresteerd voor de kleinkunst. Het A.N.Z.
heeft zijn naam niet gestolen. Het is inderdaad Nederlands. Goed zo.
JOS VRANCKX
Tergelegenheid van Nekka 72 werd door
uitgeverij De Gale te Antwerpen een
„kleinkunst pocket" uitgegeven, onder het
motto „Who's who in de kleinkunstwereld?".
Het boekje werd samengesteld door Diana
Freys, die met een fijngevoelige pen „waarin
wat mist van september is gekropen" de
portretten van Noord- en Zuidnederlandse
kleinkunstenaars heeftgepenseeld. Het
boekje bevat bovendien de teksten van de
liedjes, die op Nekka ten gehore werden
gebracht, en het is opgefleurd met recente
foto's van de behandelde artiesten. Voor
iedereen diegraag weet wat in het hedendaagse kleinkunstwereldje te koop is, een
„must". Te verkrijgen bij boekhandel De
Vlijt, St.-Andriesstraat 2, B-2000 Antwerpen.

Ed. Kooyman
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DEMOCRATIE IS DOUR

GEZAGSCRISIS

De loon- en deprijspolitiek liggen ons
zwaar op de maag. De ondernemers en de
vakbonden bevechten elkaar in de kranten
en op de beeldbuis en liggen voortdurend
met elkander overhoop aan de conferentietafei. En van beide zijden wordt het regeringskasteel onder vuur genomen. Bedrijven
sluiten. Het leer van werklozen groeit met
de dag. Het huishoudboekje van de regering
vertoont een droevig beeld en met bezorgdheld vraagt men zich of hoe het allemaal
zal aflopen. Het kabinet heeft het moeilijk en in de boezem van het partijwezen is het ook niet om over naar huis
te schrijven. Tijdens het schrijven van
dit artikel zijn er spanningen binnen het
kabinet en zien we de verkiezingen van
eind november in afwachting van een nieuw
kabinet.

Het een en ander brengt gevolgen met zich
mee. De sluiting van tal van bedrijven heeft
een stuk onzekerheidgebracht in vele Nederlandsegezinnen. De ouderen denken met
schrik aan de dertiger jaren, toen rijen
werklozen voor de stempellokalen stonden.
De jongeren, opgevoed in een periode van
welvaart, worden opstandig en van die zijde
zijn de verwijten niet van de lucht. Toch
reageert de jeugd niet louter negatief. De
Nederlandse jongeren zijn critischer ingesteld dan de vorige generatie, omdat zij veel
minder dan hun ouders in bepaalde „vakjes" zijn ingedeeld met een roostertje van
reels in de zak, wat wel en wat niet geast
is. Gezag meten zij niet of naar rang en
stand, maar veeleer naar depersoonlijkheid
van de even, die het gezag bekleden. Over
de vrijheidszin van de jongeren, de jeugd
eigen, behoeft men zich een zorgen te maken ; een vrijheid die overigens volkomen
past in de denkbeelden en opvattingen van
het Nederlandse yolk, dat sedert eeuwen de
tolerantie in het vaandel heeftgeschreven.
Zorgelijk zou het worden wanneer de 'ongeren de spelregels van de democratie zouden verwaarlozen en in het vaarwater van
de anarchie terecht kwamen. Daarmee zou
aan de democratie de doodsteek zijn toegebracht. Psychologen en sociologen spreken
over eengezagscrisis. Niemand zal het bestaan daarvan ontkennen. Maar een crisis
kan ook zuiverend werken, wanneer het
oude dat niet langer dienstbaar is wordt afgezworen en het nieuwe naar waarde beproefd, met behoud van hetgeen uit het verleden zinvol en van waarde isgebleken.
Prinses Beatrix en Prins Claus hebben in dit
opzicht een goed voorbeeld gegeven, toen
zij, aan de vooravond van een werkbezoek
aan deprovincie Groningen te kennen gayen in de eersteplaats in contact te willen
komen met de bevolking en niet slechts met
de autoriteiten. Het is de wil te breken met
een traditie en eenprotocol die in Nederland, vooral bij de jongeren en ook bij de
ouderen die de verandering van de tijdsomstandigheden begrijpen, hebben afgedaan.
Democratisering, inspraak, betrokken worden bij de dagelijkse gang van zaken, hetzij
in depolitiek, in de kerken, of het bedrijfsleven, zijn aan de orde van de dag en be pag
len in hoe
mate het Nederland van thans.
Dat zich daarbij gespannen verhoudingen
voordoen tussen een bisschop en het kerkyolk, raden van bestuur en sommige ondernemingsraden, volksvertegenwoordigers en
partijbesturen, omroepbestuurders en kij-

Ma g je in Amsterdam in het Vondelpark slapen of geeft dat aanstoot? Dient de rechterlike macht de touwtjes strakker te trekken
in de strijd tegen de bankovervallen en andere misdaden? Kunnen de strijdkrachten
hun task aan met wat de minister van financien wil afschuiven, of zou het met een tikkeltje minder ook nog gaan? Hebben we er
goed aan gedaan de Evangelische Omroep
tot de status van C-omroep te bombarderen,
of maken we hetgehele bestel nog ingewikkelder dan het reeds is? Over een ding zijn
we het eens : de democratie is duur !

Het zijn zo herhaaldelijk de vragen waarover
de Nederlander zich 's morgens bij het ontbijt, na de ochtendbladen te hebben gelezen, bezint. Dezelfde vragen die in de trein,
ofgedurende de koffiepauze op kantoor,
worden besproken. En dan zwijg ik nog
maar over de heibel in de beroepssport,
over het wel of nietgeoorloofd zijn van het
maken van reclame door een omroepvereniging bij een actie om geld in te zamelen
voor het voortbestaan van het televisieprogramma „Ombudsman". Het zijn vaak de
typische „beginselen" die meer in de gesprekken overheersen dan het nuchter zakelijk inzicht. Wie dan ook de verantwoordelijkheid heeft voor het beleid, hetzij in
Den Haag of in Staphorst, om het iedereen
naar de zin te maken en tegelijkertijd orde
op zaken te stellen, moet dan ook wel bijzonder voorzichtig laveren.

*

kers en luisteraars, leraren en scholieren,
om overprofessoren en studenten maar niet
te spreken, is een vanzelfsprekend verschijnsel. Er is tijd voor nodig.

VERKIEZINGEN
Het is voor iedereen in Nederland nog een
volkomen duistere zaak hoe het nieuwe
kabinet er na de verkiezingen van 29 november a.s. zal uitzien. In de eersteplaats
is dat volkomen afhankelijk van de uitslag
van de verkiezingen. En niemand kan voorspellen hoe die uitslag zal luiden.
Maar er is evenmin een zinnig woord te
zeggen over combinaties van partijen die
straks de regeringsverantwoordelijkheid
willen aanvaarden waarbij de zekerheid
bestaat dat een nieuw kabinet op een
meerderheidskabinet samenstellen, want
En een combinatie is vereist wil men een
meerderheidskabinet samen stellen, want
geen der partijen beschikt over meer dan
de helft van het totale aantal zetels. Wanneer men vanuit een objectieve gezichtshoek let op de verschillende uitspraken en
besluiten van departij-congressen, nauwkeurig het verloop heeft gevolgd van de
algemene beschouwingen in de Tweede
Kamer, en nagaat wat de partijleiders op
verkiezingsbijeenkomsten hebben gezegd
of in televisiedebatten te berde hebbengebracht, dan is de duidelijkheid van de aan
tegane bondgenootschappen ver te zoeken. Nogmaals, aithans met betrekking tot
het vormen van een stabiele regering die
verzekerd kan zijn van een grote steun in
de volksvertegenwoordiging. En op dit stuk
van zaken maakt men zich ernstige zorgen.
De oude samenstelling was die van K.V.P.,
A.R.P., C.H.U. (het confessionele blok),
V.V.D. en DS '70. De twee ministers van
DS '70 zijn onlangs afgetreden. Een herstel
van deze coalitie zit er momenteel niet in.
Met het nieuwe verkiezingsprogramma van
de V.V.D. is het niet aan te nemen dat de
confessionelen met de liberalen in zee zullengaan. Het progressieve blok van P.v.d.A.,
D' 66 en P.P.R. heeft duidelijk te kennen
gegeven op de partijcongressen geen accoord met de confessionelen aan tegaan.
Van de kant van de laatsten is ondanks die
duidelijke uitspraak, wel herhaalde malen
opgemerkt voor samenwerking met de progressieven te voelen. Van K.V.P.-zijde heeft
men inmiddels, o.m. bij de algemene beschouwingen, van de liberate V.V.D. enige
afstandgenomen.
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IN DE

REGERINGSVERANTWOORDELIJKHEID
DELEN
Wat de zaak nog veel ingewikkelder maakt
is dat in departijen zeif allerminst overeenstemming bestaat met wie men wel en
met wie men niet samen de regeringsverantwoordelijkheid wenst te dragen. Het
ma g dan zijn dat b y . het congres van de
P.v.d.A. samenwerking met de K.V.P. heeft
afgewezen dat betekent nog niet dat het
congres daar met 100% achterstond. Min of
meer kan dat ook van anderepartijen wordengesteld. Ook in de blokken bestaan
meningsverschillen nl. over programmapunten en men heeft in de top van de
P.v.d.A. en D' 66 moeitegenoeg gehad naar
buiten als een eenheid op te treden b y . met
betrekking tot de NATO-paragraaf.
Aangenomen dat een terugkeer van de oude
coalitie van de confessionelen met V.V.D.
en DS '70geen haalbare kaart is, welke
mogelijkheden blijven dan over, in aanmerking genomen dat ook een samen aan
van de confessionelen en deprogressieve
combinatie niet is te realiseren ?
In de eersteplaats kan men dan denken
aan een minderheidskabinet van het confessionele blok. Er van uitgaande dat de
confessionelen afkerig zijn van het proramma van de liberalen kunnen K.V.P.,
g
A.R.P. en C.H.U. een beleid voeren dat is
afgestemd op de wensen van de progressieven. Althans om het vol te kunnen houden. Omgekeerd zou een minderheidskabinet van deprogressieven een beleid moeten uitstippelen dat aanspreekt bij de confessionelen. Aldusgeredeneerd komen we
aan in de hoek van een extraparlementair
kabinet.
Maar dan zouden departijen wel in die tijd
moetenproberen uit te vinden welke combinatie aanvaardbaar is om een meerderheidskabinet te formeren.
Alles bij elkaar genomen is het een bijzonder ondoorzichtig geheel, wat merle tot
bezorgdheid aanleiding geeft nu het land
voor enormegrote problemen staat.
Een nieuwtje is, dat de K.V.P., de A.R.P.
en de C.H.U. het aantal ministeries van 14
tot 5 of 6 willen terugbrengen. Deze kernministeries zouden dan met een aantal yakministers en staatssecretarissen onder leiding van een „superminister" grote terreinen
met samenhangende problemen moeten bestrijke
n.
GEERT GROOTHOFF
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MIST

KAFKA-SFEER
Jozef K., de ongelukkige hoofdfiguur van
„Het Proces", ontwaakt met een schok
wanneer de dagvaarding voor de rechtbank
onder zijn deur geschoven wordt. Op hallucinerende wijze vertelt Kafka ons dan verder
de laatste. verbijsterende weken die aan de
onder an van Jozef K. voorafgaan. Gevan en in een maalstroom van onbegrijpelike gebeurtenissen zal Jozef K. uiteindelijk
ten ondergaan. Vele van die symptomen
zou Jozef K. deze septembermaand met een
ruling herkend hebben. De macht, het gezag, regeert met koude hand vanuit een
onzichtbare, ongenaakbare hoogte, waar
wetten, zelfs degrondwet niet Ian er van
tel zijn. Maar intussen worden mensen als
Grammens voor de rechtergedaagd omdat
zij de wet willen zien toepassen. Men denkt
te dromen wanneer men leest dat de leider
van de regerende B.S.P. op de vraag of er
regeringsmoeilijkheden zijn ijskoud antwoordt dat „de regering niet in gevaar kan
zijn omdat zij onvervangbaar is". Het is
zuivere Kafkalogika. En of er moeilijkheden
zijn !
De list lijkt eindeloos. Maar het merkwaardige is dat er geen behoefte meer
schijnt te bestaan om voor die moeilijkheden
een oplossing te vinden. Er worden totaal
tegenstrijdige verklaringen afgelegd, nieuwe
commissies opgericht, waarvan vooraf vaststaat dat zij nooit verder dan een toestand
van totale chaos zullengeraken, maar het
gewone levers gaat gewoon normaal door.
De vakantie is voorbij, de eindejaarsfeesten
nog veraf. Tussen twee feesten door sluit
het welvarende yolk zijn ogen voor alles
wat tot denken aanzet. Jozef K. wordt opnieuw voor de rechtergedaagd, maar Vlaanderen slaapt rustig door.
Wij hebben lukraak een lijstje aangelegd
van totaal onbegrijpelijke feiten en gebeurtenissen uit de maand september. We zullen
de feiten niet toelichten, dat hebben de
kranten algedaan. De kranten die ook over
hetproces van Jozef K. schreven.

ZIET U ER KLAAR IN ?
Degrondwetsherziening die minder dan
twee jaar geleden het vaderland voor vijftig
jaar op nieuwe paden had moeten leiden
wordt sinds de vakantie een mislukking geacht. Het agglomeratiecollege, dat de Vlamin en in Brussel had moeten beschermen,

wordtgeleid door Franstaligen. De Duitse
minderheid bleef in de kou staan. De kultuurraden zijn financieel volledig afhankelijk van het unitaire parlement. Federatieraden missen bevoegdheden. U kunt het
lijstje aanvullen. De C.V.P. loot dan ook
metplannen op zak om de ganse grondwetsherziening in federalistische zin te herbe inners. Op 10 oktober worden deze plannen aanvaard op het partijcongres in Antwerpen in tegenwoordigheid van de C.V.P.
premier en de C.V.P.-ministers die op hetzelfde congres trouwens even vurig het
regeringsakkoord en de lopende grondwetsherziening verdedigen. Hoe men aan een
nieuwegrondwetsherziening kan denken en
intussen de lopende grondwetsherziening
verder afhandelen bleek niemand een zorg.
De deelnemersgingen tevreden naar huis,
de kranten schakelden van de septembertwijfels over de samenhang in de regeringsploeg over naar het rustige optimisme
van „hersteld vertrouwen" datpast bij de
opening van de parlementaire zittijd. En voor
de rest heeftgeen mens buiten de congreszaal verder veel vragen gesteld.
Waarom ook ? Zelfs depolitiek geinteresseerde lezer is het beu steeds opnieuw
totaal nieuwe en vermoedelijk kansloze
plannen ernstig te moeten opnemen. Neem
nou de krantenartikels over „een zekere
aarzeling bij de C.V.P. om de nieuwe plan-nen inzake regionalisering met de Volksunie te bespreken", prompt gevolgd door
het bericht dat de B.S.P.-partijraad van
elf oktober vangeen nieuwe grondwetsherziening horen wil. Met wie moeten die
plannen dan w61 uitgevoerd worden ? En
heeft het in die omstandigheden wel zin te
verwachten datopinie
deer
er belangstelling voor opbrengen zou ?
Uw verslaggever meent met de Londense
Times dat depublieke opinie in Belie stilaan tengunste van het federalisme geevolueerd is (The Times, 31 mei 1972) en dat
depolitieke partijen thans hun achterhaalde
programma's aanpassen aan de nieuwe realiteit. Toegegeven dat dit een belangrijk
fenomeen is, maar het maakt meteen toch
ook duidelijk waarom er een politieke
apathie heerst. De regeringspartijen stimuleren en leiden niet meer. Ze hinkengewoon achterna en velen voeren maar al te
goed aan dat de evolutie nog volop bezig
is, zodat het weinig zin heeft zijn kruit te
willen verschieten op plannen die er morgen
anders zullen uitzien.

Onbegrijpelijker nog is de stilte random de
regeringsontwerpen i.v.m. de Voerstreek.
Nadat de Raad van State in september gesteld had dat de regeringsontwerpen i.v.m.
de Voerstreek ongrondwettelijk zijn, verklaarde de eerste minister eerst dat hi'j dat
advies niet kende en een week later konden
we doodleuk lezen dat de regering in feite
niet verplicht is zich aan de grondwet te
houden.

Zo staat dan in 1972 weer eengrijze Flor
Grammens voor de rechter omdat hi'j in de
toepassing van de wet geloven blijft. De
p
laats is Schaarbeek. Eerst is het dossier
niet klaar. De voigende keer is de advokaat
niet aanvaardbaar. Hetproces wordt uitgesteld. Maar in Schaarbeek komt Jozef K.
in naam
Vlaanderen
vanweldra opnieuw voor de rechter. Hetgerecht moet
zijn blinde loop hebben.

Geen reactie in ons vaderland.
POGING TOT SYNTHESE
Wel reactie ingans Europa teen de
vogelvangst in Belgie en minister Tindemansgrijpt eindelijk in. Zelfs de oppositie
kniktgoedkeurend ; maar vice-premier
Cools dreigt met represailles teen de
middenstanders (ministerie Tindemans) als
het verbod op de vogelvangst niet ingetrokken wordt of uitgebreid tot de jagers.
Gelukkig staat de C.V.P. achter haar minister. Dacht U ? Drieparlementsleden van
diepartij stapten in Roeselare op achter
poppen die de minister aan de galg wensen.
Er komt nu een commissie om te zien wat
men verder doen kan. Maar daarmee is
het lijstje op verre na niet af.
De nationaie schooipaktcommissie die een
akkoord zal uitwerken tussen de drie nationalepartijen vooraleer de niet-nationale partijen mee aan tafel mogen zitten, is met
haar rapport klaargekomen. En wat lezen we
in „De Standaard" van 28 september : „De
grote tema's zijn dus onder alle deelnemende partijen te bediscussieren. Het protokol schijnt bovendien niet eens de bepaling
te bevatten dat de driepartijen in hun
onderhandelingen met de andere partijen
zullen vasthouden aan enkelepunten waarover wel een akkoord met drie mogelijk
was". Ziezo, dat is het nationale akkoord
dan, en als men bedenkt dat ditgeweldige
resultaat na drie maanden bereikt werd,
heeft men een idee over wat ons verder
te wachten staat. De eerste fase beleefde
men trouwens reeds op 12 oktober wanneer
men het over de ondertekening van dit
protocol zelfs niet eens kon worden.
in de taalgrensgemeenten worden alle wettelijke bepalingen nu streng toegepast, zegt
de minister van binnenlandse zaken. Regeringscommissarissen zijn dus niet nodig. Tot
het TAK-comite het tegenovergestelde bewijst en tenslotte zelf orde op zaken gaat
stellen. Wat oak weer niet zondergevaar
is, want het Belgische gerecht is niet mals
voor wie de wet toepassen wil.

Men zal het ons niet ten kwade duiden
dat wij een duidelijke krachtlijnen in de
mistige politieke herfstwereld hebben weten
te ontwaren. Die zijn er, naar wij menen,
trouwens oak niet. De regering heeft geen
oplossing op zak voor de vele problemen
die we opgesomd hebben. Gewoon omdat
depublieke opinie sneller geevolueerd is
dan depolitieke instellingen. De verschuivin en die zich in het kiezerskorps voorgedaan hebben tussen de parlementsverkiezingen in november 1972 en de federatieverkiezingen 14 dagen later waren geen
toeval. Ze beantwoordden aan een mentaliteitsverschuiving die op parlementair viak
uiteraard niet meer kon uitgedrukt worden.
Daarmee steunt het huidige parlement en
dus oak de regering op politieke machtsverhoudingen die niet meer met de werkelijkheid overeenkomen. Aileen nieuwe verkiezingen kunnen de nieuwe krachten een
kansgunnen. Maar het is begrijpelijk dat
de regering daar niet van weten wil. Daarom is de Kafkalogika van de heer Van den
Eynde zo typisch : „De regering kan niet
verdwijnen omdat zij onvervangbaar is".
Een ander houvast schijnt er inderdaad
niet meer te zijn.

plaats vinden leidden op een week tijd tot
de ontdekking van sluikopslagplaatsen van
gift in Hasselt en Buizingen. Wordt het niet
stilaan tijd dat elke fabriek verplicht wordt
mede te delen hoeveel alvalprodukten geproduceerd worden en wat er precies mee
gebeurt ? Zo kunnen we misschien vermijden dat zich via het grondwater een catastrafe met ongekende afmetingen voordoet.
En aangezien niet alleen de Belgische bevolking door de nalatigheid van de Belgische inspectiediensten bedreigd wordt
kan meteengevraagd worden of andere
landengeen recht hebben op controle op
wat er met de afvalstoffen in Belie
gebeurt.
g
GOED NIEUWS OOK ZOWAAR.
Zowel Nekka 72, het kleinkunstfestival in
het Antwerpse sportpaleis en in Eindhoven
als de VLOT '72 (Vlaamse Onderwijs-tentoonstelling) werden een weergaloos sukses.
Op de eerste manifestatie moesten zelfs
5.000 mensen bij gebrek aan plaats geweigerd worden en voor VLOT '72 ligt de
we g nu open naar een jaarlijkse massale
ontmoeting van opvoeders, uitgevers en
fabrikanten uitgans het Nederlandse taalgebied. Samen met de NOT is VLOT '72
een daadwerkelijke stap vooruit op de
lane we naar kulturele integratie.
L. UREEL

AL EEN VAT, KIST OF KRAT CYANKALI
GEHAD ?
Moeten wij nog vermelden waar men overal
cyankali gevonden heeft deze maand ? De
1.200 ton cyankali die in Haneche „ontdekt"
werden waren in feite reeds vaakgesignaleerd geworden door kringen van
milieuvrienden. Ook de sluikstortingen van
dodelijk gift in Kemzeke waren bekend.
Aileen had niemand het ooit nodig gevonden veel aandacht te besteden aan
mensen die de volksgezondheid belangrijker achten dan de industrie. En zie, daar
is nuplots verandering in gekomen. Kontroles die jaren geleden hadden moeten
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TIMMEREN AAN DE NOORD-ZUIDVERBINDING

De Noord-Zuidintegratie kan op duurzame
wijze worden verwezenlijkt, schrijft P.G.
Ruysschaert in „Het Pennoen" van maart.
Maar dan moet wel aan enkele voorwaarden
worden voldaan.
1. Het bewustzijn te behoren tot den Nederlandse cultuurgemeenschap behoort door
te dringen in álle la van de Nederlandse bevolking in Noord en Zuid ;
2. De regeringen van Noord en Zuid dienen
passende akkoorden af te sluiten en
supranationale organen te scheppen,
waardoor de culturele en economische
integratie van de Nederlanden werkelijkheid wordt ;
3. De samenwerking aan weerszijden van
de binnengrenzen dient met bijzondere
aandacht te worden behartigd.
Problemen dus van volksopvoeding, regeringsbeleid en plaatselijke samenwerking.
Hi' ziet hier rote taken weggelegd voor
de vele sociale, economische, culturele
vlaamsgezinde verenigingen.
Belangrijk acht hi' het uitwisselen van studenten, van docenten, hoogleraren, ruiling
van Ieerkrachten, waarvoor de we g wettelijk is geplaveid.
Gelijkschakeling van de terminologie in de
onderwijsboeken van Noord en Zuid.
Studenten van Nederland en Vlaanderen
dienen te worden toegelaten tot 611e universiteiten in Noord en Zuid, metgelijke
geldigheid van de diploma's.
Noodzakelijk is een herziening van het
onderwijs in de nationale geschiedenis waar
tot op heden ongelooflijke enormiteiten nog
steeds wordengehandhaafd.
Tenslotte be left Ruysschaert nog : integratie op het gebied van het volksontwikkelingswerk, samenwerking op het gebied
van het amateurstoneel en intense en steeds
toenemende overschrijding van de grens,
ter bevordering van het persoonlijk contact.
*
„De Gazet van Antwerpen" begroette in de
Scheldestad een sympatieke culturele invasie vanuit het Noorden : een uitzending
in de Antwerpse Dierentuin van KRO-brandpunt, Seth Gaaikema als cabaretier en
Sylvia de Leur, de opvoering van een
Nederlands toneelstuk, onder regie van Paul
Cammerman in een Antwerpse schouwburg
en tenslotte een Nederlandse film in Metro.
Sylvia de Leur (echtgenote van de Rotterdamse arts dr. Gisolf) zei in een vraaggesprek, dat nauwelijks lets meer over is
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in haar kringen van de vroeger getoonde
neerbuigende vriendelijkheid, die pleats
maakte voor oprechte appreciatie voor de
Vlaamse levensstijl. Dr. Gisolf, met zijn
vrouw meegetrokken, vond dat Vlaanderen
veel meer en veel betere schrijvers heeft
dan Noord-Nederland. Voor zijn literaire
studies en ook voor anderen in het Noorden
staan Vlaamse schrijvers vooraan, van de
schrijver van de vos Reinaarde af tot Elsschot en Claus toe.
*
Tergelegenheid van de Nederlandse Boekenweek hield Pierre Dubois zich bezig
met de al zovele malen aangesneden
verhouding van Vlamingen en Nederlanders,
waarover wijlen Godfried Bomans en de
Wispelaere nog kort geleden hun visie
gaven.
De Wispelaere hield het nog op hautain,
laatdunkend en zelfingenomen. Dubois vindt
een dergelijke visie van de Hollander op
de Zuiderburen eenvoudig onbetamelijk. Er
zijn thans nog alleen maar schijngronden
voor over, voortkomend uit een tekort aan
inzicht en kennis van zaken, die de dragers
van een dergelijke houding per definitie niet
siert.
Vol ens Dubois zijn er talloze gronden aanwezig om ons te verrijken met de verschillen, die er ongetwijfeld zijn, maar die.
geen aanleiding mogen vormen tot de superieure houding der Noordelingen.
Dubois heeft uit de op de Boekenweek
ingezonden boeken, die werken uitgekozen,
waaruit het een en ander te distilleren valt
t.a.v. de Vlaamseen de verhouding tot de Nederlanders, om zó te proberen inzicht en kennis van zaken te doen
groeien en de Nederlander het besef bij te
brengen, wat er van de Vlamingen, hun
leefwijze, levensinzichten, mentaliteit en
insteliing valt te leren.
Hi'j wijst dan op het boek van Bomans :
„Een Hollander ontdekt Vlaanderen", waarover al uitvoerig werd geschreven. Dan
noemt hi'j Gaston Durez,
een min of meer
Vlaamse Bomans, die o.a. een boek schreef:
„Jullie wordengek" ; een verzameling interviews over humor,goede mensen, Nederland, Vlaanderen,geschiedenis, geloof en
boeken. Tweegesprekken hield hi' met Bomans en Gerard Knuvelder. Maar het zijn
degesprekken met Vlamingen, die zijn boek
zo boeiend maken : Louis-Paul Boon, Marcel
Vande Wiele, Hendrik Elias, Karel Joncheere,
omdat we daarin een enorme hoeveelheid
variaties vinden m.b.t. hetgenuanceerde

beeld, dat zij veelal van de Vlamingen
geven. Een opmerking van Jonckheere :
„De Nederlanders weten niet wat ze verliezen doorgeen Vlaming te zijn".
Dubois staat stil bij Karel Jonckheere's
boekje : „In een anekdote betrapt", waarin
hi' een verrassend beeld heeft ontworpen
van schrijvers en literaire gebeurtenissen
uit Vlaanderen en Nederland, flink door
elkaargehusseld.
Nog maakt Dubois melding van Paul van de
„
Velde met Zelfspottend
Vlaanderen" en
Dries Jansen met „Vlaanderen, krijsende
partij". Het laatste boekje bestaat uit aforismen, spotterijen, sarcasmen, zelfcritiek
van Vlamingen op Vlamingen. Deze schrijvers ze en : laten wij proberen de Hollanders vOOr te zijn. Daarin, aldus Dubois
lit misschien nog een overschotje van het
oude complex, maar niettemin is dit bundeltje
een van volwassenheid in het
bewijs
genre, dat de „Hollanders" graag zien.
*
In Eindhoven werd de „Literaire Dag" voor
jongeren uit Noord en Zuid gehouden. De
Vlaamse deelnemers zonden meergedichten enprozastukken in dan de concurrenten
uit de zuidelijke provincies van Nederland.
De Vlamingen wonnen negen van de vijftien
prijzen. Op de lezingen en de voorstellingen
in de Eindhovense schouwburg liet de
Vlaamse jeugd echter verstek gaan, hoewel
de Nederlandse organisatoren zich grote
inspanningen hadden getroost.
Deze Literaire Dag wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Litteraire
Da en te Eindhoven in het kader van de
„Zuid-Nederlandse Ontmoetingen", waarover in „Neerlandia" in de loop der jaren
heel wat werdgepubliceerd. Als waardering voor haar werk kreeg deze Stichting
enkele jaren geleden een Visser-Neerlandiaprijs (toen nog onder de naam „Stichting
Vlaams Festival - Eindhoven").
*
Twintig Belgische leraren, werkzaam bij het
buitengewoon lager onderwijs, zijn voor
een studiereis een week in Nederlandgeweest.
De trip werd ingeleid door inspecteur C.K.
Hamelink. Degroep bezocht in Amsterdam
een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.
Een ander bezoekgold Haarlem en een
derde den Haag, waar een technische
school werd bezocht.

In Belgisch Limburg hebben zich tot nu
toe 85 Nederlandse ondernemingen ged die werk verlenen aan 11.300 man.
vestig,
Gunstige investeringsvoorwaarden in Belie,
sluiting van 35 bedrijven met 1.600 man in
Nederlands Limburg, goedkope grondprijzen, grotere hoeveelheden der Belgische
gemeentebesturen om beslissingen te nemen
over nieuwe industrievergunningen, dat zijn
allemaal factoren, die bij de Nederlandse
vestigingen in Belie meespelen.
De economische raad van Nederlands Limburg heeft contact opgenomen met de raad
voor werkgelegenheid in Belgisch Limburg.
In het vervolg zullen twee BeIgen de zittin en van de Nederlandse Limburgse raad
bijwonen en omgekeerd twee Nederlanders
de zitting van de Belgische Limburgse
Raad.
*
Aan de Schelde- Rijnverbinding, wordt weer
een nieuw deel toegevoegd, waarvoor op
17 augustus een aanbesteding plaatsvond.
Het betreft hier een kanaalgedeelte ter
lengte van 850 m. door de Prins Hendrikpolder (het smalle deel waarmede Sint Philipsland aan Noord-Brabant vastzit). Voorts
een kanaalvak ter lento van 3,5 km op de
Slikken van de Heene, ten noorden van
Sint Philipsland.
Dit laatstegedeelte komt dan uit op het
Volkerak, het eindpunt van de nieuwe
vaarweg.
Zijn deze werken voltooid, dan wordt Sint
Philipsland weer een eiland, wat het altijd
geweest is.
De nieuwe vaarroute zal in het voorjaar
1975 voor de binnenvaart worden openg
esteld.
Alsdan is er weer eengoede verbinding
en nu over het water tussen Noord en Zuid
gereedgekomen.
*
De vestiging van een olieraffinaderij en
petrochemische industrie bij Ternaaien,
wordt bedreigd met ernstige milleuverontreiniging. Hierover is al eerder in „Neerlandia" het een en ander opgemerkt.
Er is een verklaring vrijgekomen van staatssecretaris voor de Waalse streekeconomie
Close, die beweert dat de Belgische re ering zich uitsluitend zou hebben verplicht
de Nederlandse regering een nota te
zenden, als antwoord op de door Nederland
teen die vestiging geuite bezwaren.
Maar Buitenlandse Zaken in Den Haag

wijst er op, dat eerder werd overeengekomen, dat de Nederlandse regering, na
ontvangst van eerdergenoemde Nota, opnieuw zou worden in degelegenheid gesteld
met Belie overleg te plegen over de vestiging van de raffinaderij bij Luik en dat de
Beigische regering in elk geval geen definitief besluit zou nemen, alvorens nogmaals
overleg zou zijn gepleegd.
De Nederlandse regering, die de Nota van
de heer Close heeft ontvangen, wacht nu
met spanning op een tweede onderhoud.
*
Tussen Noord en Zuid,groeit in deze tijd
van koel en rationeel denken een nieuw
klimaat, verklaarde mr. Johan Fleerackers
te Brussel voor de Vereniging voor Internationale Relaties (V.1.R.A.).
Hi' wees op de spellings-krakelen, waardoor de Nederlanders zich in elkgeval
bewust zijn geworden, dat het om een gemeenschappelijke kwestie gaat. Van belang
achtte hi'j voorts de door Noord en Zuid te
organiseren tentoonstelling te Moskou en
het verkrijgen van een officiele status van
het Nederlands in Frankrijk.
In Vlaanderen, zo constateerde Fleerackers
verder, is de laatste tien jaar een enorme
universitaire expansie ontstaan en heel wat
achterstand op cultureel gebied werd ing
ehaald.
Tot slot vroeg men zich af, hoe het taalE.E.G.
erruimde
ebruik zal zijn
in een v
g
,
of er voor Noord en Zuid in bepaalde
derde landen niet totgemeenschappelijke
kulturele attaches dient overgegaan, hoe
het met de kommunikatiemedia en o.a. met
de beeldcassettesgaat worden, het vertaalbeleid, onzegemeenschappelijke akademie
voor Nederlandse letteren, enz. Het voornaamstepunt noemde hij : een nodige mentale omvorming in Nederland.
De heer Vogelaer, wees er in zijn slotwoord
nog op, dat hi' bij culturele samenwerking
ook wilde insluiten meer samenwerking op
sportgebied tussen Noord en Zuid.
*
De Vlaamse literator Paul de Wispelaere,
heeft in een artikel, dat een voile bladzijde
beslaat in het Haase „Vaderland", waarbij
hi'j werkzaam is, geprobeerd antwoord te
geven op de vraag : „Vertoont de huidige
Nederlandse literatuur in Noord en Zuid een
eenheid ?" Hi' komt tot de uitspraak, dat
die eenheid er niet is, hi'j somt verschillen
op, die in Noord en Zuid eenmaal bestaan,

allemaal tegenstellingen, die zich ook manifesteren in de literatuur van beidegroepen
in Noord en Zuid.
De Wispelaere begint met zijn ongenoegen
uit te spreken over de minderheidspositie
der Vlamingen in het parlement, in de top
van de administratie, in de magistratuur, in
het leger, in de top van de sociale en economische structuren en dat, hoewel de
Vlamingen qua zielental de Walen ver
vooruitstreven. Hi' noemt de bekende, beschamende cijfers op velerlei gebied, die
nergens rekening houden met de 60-40
verhouding tussen Vlaamse en Waalse
bevolking.
Hi' noemt die cijfers, omdat die de achterrond vormen van allerlei kenmerken en
g
verschijnselen in de Vlaamse literatuur en
het Vlaamse literaire leven, verschijnselen,
die men in het Noorden tevergeefs zal
zoeken, omdat daar die rampzalige situaties nu eenmaal niet bestaan, noch ooit
bestonden.
Vervolgens zet De Wispelaere het zoeklicht op menig Vlaams schrijver : de oudsten
uit de middeleeuwen, dan Vermeylen, Teirlinck, Van de Woestijne, Streuvels, Buysse,
Timmermans, Claes, Walschap (volgens de
Wispelaere zou Walschap hem en andere
progressieve Vlaamse literatoren het liefst
tegen de muur zetten, omdat zij de literatuur van het Vlaamse yolk hebben vervreemd !), Ivo Michiels, Gust Gils, Hugo
Claus, Hugo Raes, Paul Snoek, Ward
Ruyslinck, Jef Geeraerts, Willi Roggeman,
Daniel Robberechts, Mark Insingen e.a. en
typeert hen vzv. de plaatsruimte dat toeliet.
De laatstgenoemden noemt hi' de 66rste
genera van Vlaamse schrijvers, die zich
probleemloos en vanzelfsprekend van de
v ende algemene Nederlandse cultuurtaal
le
bedienen en in hoofdzaak in Nederland hun
werk uitgaven.
Daarnaast is er een tweedegroep, die in
Vlaanderen hun werk uitgeven en daar een
rote groep van vooral katholieke lezers
g
trekken.
Het zuidelijk katholicisme, hoe het dan ook
heden wordt beleden en het calvinisme van
het Noorden, hoe dat in de nieuwe tijd ma
zijn bijgevijld, geven niettemin een eigen
mentaliteit aan het Noorden en Vlaanderen,
wat uiteraard ook naar voren moet komen
in hun literatuur.
Vandaar de stelling van De Wispelaere,
dat hi' een eenheid mist, met betrekking
tot de huidige Nederlandse literatuur in
Noord en Zuid.
P. DE KAT ANGELINO
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JOOST VAN DEN VONDELPRIJS 1972.
De Nederlandse kunsthistoricusprof. H.
Gerson (65) in Groningen heeft in Minster,
uit handen van de rector-magnificus prof.
Werner Knopp van de universiteit van Minster de Joost van den Vondelprijs 1972
ontvangen.
Prof. Gerson heeft deprijs gekregen voor
zijn wetenschappelijke arbeid en tevens uit
erkentelijkheid voor „zijn onvermoeibaar
ijveren voor begrip tussen Duitsers en
Nederlanders na de oorlog".
Prof. Gerson werd in Hamm in NoordrijnWestfalengeboren. Hi' werd kort na zijn
promotie in 1935 gedwongen Duitsland te
verlaten.
„DE PRAKKEHOF"
TE MEPPEN-ZWEELOO (DR.)
Prof. dr. H.J. Prakke heeft onder bovenstaande titel een bijzonder interessant geschriftje — 30 bladzijden met illustraties —
samengesteld bestemd voor de vrienden
van „De Prakkehof", uitgegeven bij de Kon.
Van Gorcum en Comp. N.V. „De Prakkehof" was oorspronkelijk een Mepper boerderij, bekend onder de aanduiding „C-47".
De restauratie kwam tot stand door toedoen van hetgemeentebestuur van Zweeloo, de aannemer de heer Js. Westerhof
en de Rijksdienst voor Monumentenzorg.
Burgemeester en wethouders van Zweeloo
hadden vooraf de aandacht van de Provinciale Schoonheidscommissie van Drenthegevestigd op de noodzaak van ingrijpen bij de voorgenomen verbouwing van
de boerderij „Me en C 47". Verzocht werd
daarbij een suggestie te doen, waarbij met
handhaving van het oude uiterlijk toch voldaan zou worden aan de moderne wooneisen. Het betreft hier een boerderij van
zodanige schoonheid,
dat alles in het werk
dient te wordengesteld om deze voor de
toekomst te bewaren. Aldus hetgemeentebestuur van Zweeloo.
Destijds werd een speciale commissie voor
het behoud van landelijke monumenten in
Drenthe in het levengeroepen onder voorzitterschap van de heer H. Meijeringh, lid
van het College van Gedeputeerde Staten.
De commissie stelde een werkprogramma
op, inhoudende :
1) Het opmaken van een inventarisatie van
de landelijke bouwwerken in de provincie
Drenthe, welke voor behoud of restauratie in aanmerking komen. Eerst na
volbrachte inventarisatie zal het ma e-
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lijk zijn een overzicht te verkrijgen van
de omvang van de taak, die de provincie
zich in dezegesteld heeft en zullen de
financiéle consequenties van het volvoeren van deze taak nagegaan kunnen
worden.
2) Het bestuderen van mogelijkheden tot
restauratie en(inwendige) modernisering
van oude boerderijen. Woningverbetering — op zichzelf noodzakelijk — houdt
eengevaar in voor het behoud van het
aanzien van vele boerderijen. De cornmissie zal bezien, in hoeverre woningverbetering gepaard kan gaan met behoud van oude vormen, en op welke
wijze de extra kosten, welke uit deze
vloeien, het beste bestreden kunnen
worden.
3) Het bestuderen vanplannen voor het
behoud van enige typische landelijke
bouwwerken ingeheel oorspronkelijke
staat.
We hebben dit werkprogramma volledig
weergegeven, zoals het in de publicatie van
prof. Prakke is vermeld, om eon indruk to
geven met hoeveel zorg en liefde voor het
oudhistorisch schoon men in Drenthe werkzaam is. De schrijver prijst de voortvarendheid van hetgemeentebestuur van Zweeloo
dat voor het behoud van landelijke monumenten „waarlijk pionierswerk heeft verricht".
Het was de museumdirecteur Helbers die
de naam „Prakkehof" bedacht. De familie
had er zich maar bij aan to passen, aldus
de schrijver. Het zou to ver voeren alle
namen to noemen van degenen die aan de
restauratie hebben bijgedragen.
Belangwekkend is ook, wat prof. Prakke
vertelt over degeschiedenis van Me en
het landschappelijk schoon en het recreatiekarakter van degemeente Zweeloo.
G.G.
BESCHERM ONZE BINNENSTEDEN
„We moeten ons inspannen de binnensteden, die zo nauw verweven zijn met onze
culturelegeschiedenis een functie to geven
en to beschermen", aldus de Nederlandse
staatssecretaris van CRM, de heer Vonhoff
op het onlangs in Middelburg gehouden
congres „Leve(n) de binnenstad".
Het congres was georganiseerd door het
Koninklijk Zeeuws Genootschap, de provinciale commissie Zeeland van de Bond
Heemschut en de Gemeente Middelburg.
De inleiders kwamen tot de conclusie, dat
de oude historische binnensteden zoveel

mogelijk moeten worden bewaard. Voor
het wonen bieden de oude binnensteden
de beste kansen. Nog verdere afbraak door
ingrijpende sanering moot verder worden
voorkomen.
Prof. dr. E.H. ter Kuile, oud-hoogleraar to
Delft, herinnerde aan een uitspraak van de
historicusprof. Huizinga ; „Eon !evensvoorwaarde voor elke cultuur is een zekere
graad van gedrenkt zijn in het verleden".
De oud-hoogleraar stelde dat aan het besef
van verbondenheid met het verleden de
gehele burgerij deel dient to hebben ; geen
factor is daarbij zo stimulerend als visueel
contact. Dat vindt men nergens zo veelzijd
ig en zo intens als in de binnensteden.
Inleider ir. R. Meischkepleitte bij sanering
voor het behoud van wat uit het verleden
waardevol is, voorts toonde hi'j zich een
groot tegenstander van rote saneringsplannen.
Dr. J. But, lector planologie aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam, stelde dat bij
de beoordeling van overheidswege van
voorgenomen binnenstadse vernieuwingsprojecten een kosten-baton-anal verplicht zou moeten worden gesteld.
Prof. ir. J.F. Berghoef pleitte voor een stimulering van het ambacht : hi' merkte op,
dat nieuwe materialen en moderne verwerkingsmethoden in de binnensteden tot
nu toe weinig bevredigende resultaten hebben opgeleverd ; de aangewezen we blijft
hetgebruik van traditionele materialen en
ambachtelijke werkwijze.
Een interessante opmerking van prof. Berkhoof was : „Nu de technologische ontwikkelingen binnen onze maatschappij leiden
tot minderen vaak vreugdelozer arbeid,
rijst de vraag of stimulering van de bouwambachten, enerzijds ter wille van de revalidatie, behoud en onderhoud van binnensteden en verdere monumenten, anderzijds
ten bate van levensvervulling voor een good
deel van de bouwvakkers niet verstandig
zou zijn."
Prof. dr. LI Klaassen zei dat de neiging
tot het stichten van afgedreven koopcentra
tot de situatie zou leiden dat de binnenstad tot de meest vervallen delen van de
stadgaat behoren. Ir. De Cler meende dat de binnenstad slechts kan blijven
leven als er naast de initiatieven van rijk,
provincie en gemeente ook de inspraak is
van de burgerij.
Prof. Van den Berg uit Groningen merkte

op, dat de overheid terzake to veel denkt in
de middenklasse ; het is daarom niet zo
vreemd dat de maatschappelijk zwakkeren
de overheid niet vertrouwen.

VENSTER OP DE WERELD

LAND ZONDER GRENZEN

In het verleden zijn de grenzen van Vlaanderen nooit waterdichtgeweest. Dit heeft
een zelfverdedigende stroom verwekt binnen diegrenzen, een centrifugale draaikolk die naar de die ten zoog. TerwijI
eeuwen lang aan de grenzen werd geknaagd, heeft zich binnenin een sterke,
aaneengesloten gemeenschap gevormd,
met kiemmen die die p en vast geworteld
zitten. Een honkvastegemeenschap.
Hoe vergaat het hen die door de omstandigheden gedwongen werden uit die
gemeenschap te emigreren ? Welke zijn,
voor Vlaanderen, de ethischegevolgen van
deze „bewogenheid" ? Emigreren is bewe en, en elke beweging raakt er ens het
evenwicht.
In een vijftal artikels ho en we de psychologie van de Vlaamse emigrant toe te lichten, aan de hand van bevindingen, cijfers,
ervaringen en inzichten. Wanneer ook de
Noord-Nederlandse emigrant ons beter betrend wordt, kan uit hetgeheel de inspiratie
groeien voor de groot-Nederlandse zelfaffirmatie in de huidige en komende wereldconjunctuur.

SOCIO-CULTURELE ASPECTEN
VAN DE VLAAMSE EMIGRANT
De Vlaamse emigratie, die hier om onze
aandacht vraagt, is deze van de laatste 150
jaar. Ze moet behandeld worden in een
Belgische context, niet alleen omwille van
degevolgen, doch reeds door haar causaliteit : zonder het compromis van 1830, dat
Belie heet, en de daaropvolgende economische accentverschuivingen — niet enkel
op de ondergrond der koolmijnen als polariserende energiebronnen, doch vooral op
grond van energieke sociaal-politieke aantrekkingspolen — zouden tienduizenden
Vlamingen het eigen uitgedroogde erfgoed
moeten verlaten om hun brood elders te
zoeken, en zouden enkele honderden nietVlamingen het Belgisch imperium ook buiten
degrenzen mogen en kunnen uitbreiden.
De cijfers spreken een duidelijke taal : van
de honderdduizendenpersonen die, in
Belgie geboren, thans in het buitenland leven, zijn 80 0/0 Vlamingen. Dit zijn de cijfers
van de levenden. Er zijn perioden geweest
in het verleden, toen 100 °/0 der emigranten
Vlamingen waren. De meesten van hen zijn
thansgestorven. Maar de vele Vlaamse
kerkhoven in Noord-Amerika, en de vergeten
zerken in Latijns-Amerika en in andere continenten blijven hun stille getuigen.
Cijfers ze en echter niet alles. 80 0/, Vla-
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min en. 20 °/0 Walen. De 20 % Walen behoren meestal tot degroep der technici, der
industrielen, der intelligentia ; op een paar
uitzonderingen na behoort geen enkele tot
degroep der miserie-emigranten.
De 80 % daarentegen haien hun numeriek
overwicht bij de kiasse der miserie-emigranten. Pas sinds enkele jaren kan Vlaanderen ook uit weelde emigreren, met zijn
technici, zijn handelslui, zijn kapitaal en zijn
intelligentia.
De taal van de cijfers zwijgt helemaal waar
het om de sfeergaat.
Immers, ook na de uitwijking is de compromis-doem op de Vlaamse emigranten
blijven drukken : op internationaal vlak is
de emigranten-begeleiding van te recente
datum opdat zij er hadden kunnen van genieten. In Belgisch verband werden zij genegeerd. In Vlaams verband stonden ze met
een machteloos thuisfront, dat nog zijn lange
ontvoogdingsstrijd aan het leveren was, en
dat er op verre na niet aan toe was om volwaardig buiten de grenzen op te treden en
een hand te reiken aan de diaspora.
De Vlaamse miserie-emigranten stonden
voor een individuele aanpak en een individueel verloop van de emigratie-procedure,
die bij uitstek een psychologisch proces is.
Individueel, dus verzwakt en bedreigd, omdat hun migratie, die in zich een maatschappelijk fenomeen is, door de maatschappij niet gesteund en beveiligd werd.
Zij komen bovendien in de gastlanden terecht met een historischgehypotikeerd en
gefrustreerd nationaliteitsgevoel, waaraan
zegeen of siechts een onzeker houvast
hebben, door de verwarring en de verdachtmaking die gelegd waren op hun nationaliteit, waarin ze de historischepersoonlijkheid niet duidelijk konden onderscheiden
van het staatsburgerschap...
Hetgrootste deel van de 80 0/0 vormt een
groep van onopvallende, verwaarloosde emigranten. Daarom siaan deze sociologische
kanttekeningen voorai op hen. De anderen,
de Vlaamse weelde-emigranten, zijn inderdaad beter op het migratieproces voorbereid dan de migranten-zonder-bagage.
BINDINGEN
De emigrant biijft gehecht aan het land waar
hi' geboren is, en waar hi' de karaktertrekken en degesteltenis kreeg die verder
gans zijn even vormelijk en inhoudelijk
blijven bepalen, waar hi' ook leeft.
Dezegehechtheid berust op een aantal bindin en. Er is echter een zekere nuancering
vereist om precies de inhoud te achterhaien

van de ervaring „ze houden van hun geboorteland".
De verhouding tot een land is enerzijds
actueelpolitiek en administratief, en anderzijds is het een gevoelsverhouding met
historische achtergronden.
De Belgische uitwijkeling verliest vlug elke
poIitieke binding met zijn geboorteland,
omdat deze verhouding nog onvoiwassen
en kunstmatig was en, buiten een occasionelegemeenschappelijke inzet van Vlamin en en Walen, geremd bleef door de
sociaal-economische tegenstellingen van de
tweegemeenschappen, die er niet in slaagden tot een overtuigende politieke eenheid
uit te groeien.
De emigrant ervaarde zijn uitwijking zeer
vlug als een politieke bevrijding, het loskomen uit een haliucinatie.
Dit is zo voor de Vlamingen. Het is ook
niet zo zeker dat de „vaderlandslievende"
Walen een sterker nationaliteitsbewustzijn
bezitten : door bepaalde voorrechten voeien
g
ze zich in Belie
beter thuis, en ze zweren
dan ook bij het vaderland en zijn vlag.
Zal dit zo blijven wanneer de voorrechten
— blijkbaar het enige historisch motief van
hun vaderlandsiiefde — zullen ophouden ?
Horen we nu reeds, bij de bedreiging van
die voorrechten, niet een sterkere „incivieke" taal in Wallonie dan we ooit in
Vlaanderen hoorden ?
De administratieve binding blijft zolang de
uitwijkeling nog de Belgische nationaiiteit
bezit en in bepaalde omstandigheden een
beroep dient te doen op een Belgische instantie. Hetgrootste deel der Belgische emigranten heeft het staatsburgerschap van het
gastland aangenomen.
De gevoelsbinding is dan ook practisch de
enige reele verbinding die met zijn geboorteland is overgebleven.
Aangezien de gevoelsverhouding tot het geboorteland de verhouding is tot de gemeenschap waarbinnen en waarvan men zijn persoonlijkheid, zijn levenspatroon meekreeg, is
de verhouding van de Vlaamse emigrant tot
zijn geboorteland in feite een verhouding
tot Vlaanderen. Ze houden nog van Belie
en zijn symbolen, voor zover ze dit land
ervaren hebben als het huis waarin hun
volksgemeenschap een onderkomen vond.
We mogen ons niet laten misleiden door
bepaalde begrippen. In Noord-Amerika by.
noemenpractisch alie Clubs van Vlamingen
„Belgian Clubs", maar ze maken een duidelijk onderscheid tussen het Belgs als taal
en het Frans ; het Belgs is hun gewesttaal
uit Vlaanderen.
Het voistaat even nader het begrip „Bel g"

in eengesprek met een emigrant te ontleden, om zeer duidelijk te weten wat hi'
bedoelt : Vlaams.
Trouwens, wanneer hi' de gesteltenis van
Vlaanderen maar even opnieuw kan ervaren en aanvoelen, volstaat dit om voldaan te zijn, om zich omringd te weten,
om niet Ian er eenzaam te zijn.
De Vlaming houdt van zijn land, zijn vaderland :atria, in de Romeinse zin van het
woord, zolang hij het nodig heeft ter beveiliging van de din en die hem dierbaar
zijn. Hij houdt van zijn patria waarvan de
media de enige handelbare zijn in zijn verhouding tot zichzelf, tot het leven, tot de
wereld, tot de mens.
Hij blijft vasthaken aan het land en aan
degesteltenis waarin hij dat land verliet.
Maar zie : we schrijven een tegenspraak.
Hi'j verliet die gesteltenis niet, wel de bodem
waar hij die gesteltenis meekreeg, en waar
ze nog het veiligst beschut wordt, omdat
ze er door velen wordtgedragen.
Dezegesteltenis blijft in zijn leven functioneel, al ondergaat ze in de loop der jaren,
door andere cultuur-sociologische elementen
beinvloed, een vormelijke en inhoudelijke
wijziging.
Wanneer de emigrant na jaren terug in zijn
geboorteland komt meent hij dat alles er
veranderd is. Maar zijn geboorteland is niet
veranderd, wel hijzelf. Hi' stond onbewust
onder invloed van zijn gastland, hi' heeft er

reeds enige vormelijkheden en verhoudin en van overgenomen. Op dat ogenblik
voelt hi' zich als tot twee werelden behorend. Vaak begint dan een nieuwe tragedie : die twee werelden aanvaarden hem
niet meer, of nog niet, in zijn gewijzigde
vorm. Zo staat hi'j weer eens alleen, met
zijn nieuwe persoonlijkheid, gegroeid uit de
ontmoeting van twee gemeenschappen. De
Vlaamse elementen blijven vaak na meerderegeneraties een motorische kracht. De
meesten zijn er zich niet van bewust, maar
dit betekent niet de ontkenning van de
feiten.
Depsychologie van een emigrant is in het
algemeen iets speciaal, omdat precies datgene wat de gedragslijn van de mens helpt
bepalen, namelijk de eigen omgeving, bij
hem is weggevallen.
Hij is uit zijn oude midden losgerukt, en
zijn nieuwe omgeving is hem vreemd. Dit
eldt vooral voor hen die hun land hebben
g
verlaten zonder de bedoeling er ooit terug
te keren. Ze doen al het mogelijke om zo
vlug als het kan met hun nieuwe maatschappij verzoend te geraken. Maar die
maatschappij duldt niet altijd vreemde indringers, of wanneer zij ze wel aanvaardt
is ze zelf zo complex dat het voor een
buitenstaanderpractisch onmogelijk is er
vlug in te integreren.
Elke maatschappij, elke gemeenschap van
mensen bezit immers haar eigen taal, tra-

dities, verleden,gebruiken, wetten en waardeverhoudingen. Om er onvoorbereid in door
te dringen en al die levensvormen tot de
zijne te maken is niet alleen een scherp
inzicht doch ook eengrote zelfverloochening vereist. Er kan wel eens een begenadi de grotelijks in slagen, doch de migratiegeschiedenis leert dat de emigrant minstens een, vaak twee en meergeneraties
aan de oppervlakte blijft van een maatschappij die de zijne niet is. In bepaalde
gevallen is integratie eenvoudig onmogelijk
omwille van de huidskleur, waardoor men
tot in het nageslacht vreemdeling blijft.
De meesten zoeken en vinden veiligheid in
een vorm van zelfbedrog : zij beperken zich
tot het overnemen van enkele uiterlijke
vormelijkheden en het verwerven van het
staatsburgerschap van het gastland. Voor
de rest zijn ze nog in hart en nieren bepaald door de Vlaamse gesteltenis...
Stilaan echter onder aan zij een grote verarming : de oude persoonlijke rijkdommen
worden naar het onderbewustzijn verdro p en, en van de rijkdommen van het
g
astland bezitten ze alleen de vormen, niet
de inhoud.
Men kan als een kunstmatige wet vooropstellen, dat men zo vlug mogelijk moet integreren. Doch de ervaring op gebied van het
internationaal menselijk verkeer dicteert een
niet omver te halen natuurgebonden wet :
een Vlaming blijft een Vlaming, een Pool

„Vlaams" kerkhof in Canada.
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blijft een Pool, een ler blijft een ler, waar
zij ook verblijven : hun gesteltenis kunnen
ze niet afleggen van dag op dag, meestal
ook niet vangeneratie op generatie. Het
is een vaststaand fenomeen : waar de
tweedegeneratie zich tevreden stelt met
de vormelijke integratie en een gegeneerde
distantiering van de eerste generatie, zoekt
de derdegeneratie de we terug naar de
bron
PROBLEMEN EN MOGELIJKHEDEN
De meeste socialeproblemen van de
Belgisch-Viaamse emigrant zijn een gevolg
van zijn verhouding tot de twee vaderlanden.
De verhouding tot de hem omringende
wereld is alles dominerend in het leven
van ieder mens. De din en en gebeurtenissen hebben voor elk mens afzonderlijke
waarde in de mate waarop hij in verhouding
staat tot deze din en en gebeurtenissen, in
feite of in fictie, — doch in degevoels-
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wereld is fictie ook een realiteit.
Deze verhouding-waarde bepaalt geluk of
ongeluk van de mens, van de enkeling en
van degemeenschap. Deze verhoudingwaarde ligt aan de basis zowel van oorlogen als van internationale overeenkomsten.
Deze verhouding-waarde is het ethos van
onze wereld, — het ethos dat verder onze
ethiek zal bepalen.
Er is begrip en inzicht nodig in de verhoudin en van die tweemaal getekende mens :
de Vlaamse emigrant, — getekend als Vlaming, getekend als emigrant.
Er is het zeer lange tijd vreemd blijven aan
degebruikelijke levensmedia in het gastland, terwijI men de eigen media vaak als
onbruikbaar ervaart. Er is hetprobleem van
de jeugd, bij wie de afstand naar de ouders
zo ontzettendgroot is, omdat er niet alleen
een verschil is in leeftijd, verschil in generatie-mentaliteit, maar ook de oceaan-brede
kloof tussen de ouders die in Vlaanderen
opgroeiden en de jeugd die in het gastland
school liep.

Problemen van religieuze aard : andere erediensten, anderegodsdienstvormen, andere
beleving van de eredienst met in het ene
continent nog middeleeuwse mentaliteit en
in het andere continentprimitieve natuurinspiratie, politiek-religieuze spanningen
waarbij de emigrant onvermijdelijk betrokken wordt, ofgodsdienstbedienaars die zo
helemaal anders zijn zodat er geen vanhart-tot-hart is. Al dezeproblemen — er
zijn er andere, o.m. deze van meer practische aard zoals het onderwijsprobleem,
technisch en inhoudelijk — beinvloeden
het bestaan ingans de gamma van zijn
uitingen tot en met de financiele ondernemingen en het familiaal geluk.
De Vlaamse emigrant is niet alleen de potentiele cultuur-uitdrager, zoals we hem
graag in onze dromen zien. Hi' is ook
eenvoudig de huisvader, de broodwinner
in de uitputtende geslotenheid van de
dagelijkse slenter.
Maar hi'j is ook een nieuwe horizont van
mogelijkheden, want met hem is een brug

geslagen naar een andere gemeenschap.
Er zijn weinig begrippen die me zo fascineren als het woordje „brug". Het betekent
de verbinding tussen twee entiteiten die tot
no toe verwijderd waren, vereniging, begrip,
verruiming, nieuwe verhoudingen.
De emigrant is virtueel een brug. Hi' wordt
het ook werkelijk, wanneer hi' het aankan
en wanneer de twee zuilen — het land van
herkomst en hetgastland — hem helpen
schragen.
Dan zijn de mogelijkheden onbegrensd :
over de brug kan de uitwisseling beginnen,
sociaal, cultureel, economisch...
ZELFVERDEDIGING
Bedreiging roept automatisch om verdediin g. De Vlaamse emigrant vindt in het
g
gastland niet onmiddellijk het nodige houvast, en de maatschappij die hi' verliet
heeft hemgeen begeleiding meegegeven.
Ineens met zichzelf alleen voelt hi'j zich
onzeker en angstig. Hi' krijgt schrik van zijn
eigen ontoereikendheid tegenover de nieuwe omstandigheden, en de nieuwe omgeving is angstaanjagend zolang er geen
verhoudingen zijn gegroeid. Meteen berijpen we de Napolitaanse filosoof die
g
schreef : angst voor zichzelf jaagt de mens
naar eengemeenschapsverband.
Zo hebben de Vlaamse emigranten hun
clubs opgericht, waarbinnen zij beveiliging
zoeken.
Ze waren op zichzelf aangewezen en hebben zich een zelfverdediging opgebouwd.
Het wezenlijk sociaal karakter van de mens
wordt soms verdoezeld door een steriel
maatschappij-leven, waarin men zodanig is
opgenomen dat men niet meer onderscheidt

in hoever de mens er is voor de maatschappij en de maatschappij voor de mens.
Doch bij een emigrant komt dit wezenlijk
sociaal element scherp op de voorgrond te
staan : om zichzelf te verdedigen heeft hi'
de steun nodig van gevoelsgebonden medemensen, en om zich deze steun te verzekeren weet hi'j automatisch dat de steun
wederkerig moet zijn. Uit egoisme moet hi'
kunnen zichzelf verloochenen. Op grond
van deze sociale axiomata hebben de
Vlaamse emigranten elkaar opgezocht en
een verenigingsleven opgebouwd.
De noden van de mens staan in verhouding
tot zijn ontwikkeling.
In de middens van nog bijna uitsluitend
materieelgeorienteerden — omdat de miserie hen materieel determineerde — volstaat een verenigingsleven dat ontspanning
biedt en materieel dienstbetoon beoogt.
Waar meergeestelijke behoeften aangevoeld worden, zoekt men naast het sociale
ook het culturele, in de ruimste zin van het
woord. Van dat ogenblik of is het verenig
ingsleven niet enkel etnisch gebonden
maar ook ethisch bepaald.
Deductief kunnen we hieruit afleiden dat
de Vlamingen in het buitenland niet enkel
hun materiêle belangen, doch ook hun persoonlijke ingesteldheid willen verdedigen.
Naar elan de materiele welstand verhoot, groeit de intellectuele belangstelling,
die zich weerspiegelt in het patroon der
verenigingen. Deze belangstelling is er
uiteraard bij hen die met een zekere culturele bagage emigreerden, zoals onze politieke emigranten, of de 'on ere emigranten
die nog voor hun afreis de ontvoogding en
de bewustwording in Vlaanderen hebben
meegemaakt.

Een Belgische club beperkt zich uiteraard
tot wat onderling sociaal dienstbetoon, doch
zodra men op het cultureel terrein komt
worden de verhoudingen gevoelsgeladen,
en de historischgegroeide vooroordelen
en voorrechten maken een evenwichtig
samenleven in clubverband onmogelijk, tenzij men het stelt met een compromis dat
op voorhand de intiemste waarden uitsluit.
Er zijn enkele pogingen om het verenigingsleven ingroot-Nederlands verband te organiseren : dit lijkt enkel mogelijk waar het
persoonlijkheidsbewustzijn voldoende ontwikkeld is om meer dan 150 jaar te kunnen
achteruit kijken, zo sterk dan toch dat ze
kunnen voorbijgaan aan wat de gedragsp
atronen van Noord en Zuid onderscheidt
sinds ze naast en soms teen
g
elkaar werden
opgesteld.
Dit waren enkele bedenkingen over de Viamin g als emigrant, — met de algemene emigrantenproblemen en met de specifieke problemen als Vlaming. Het is nodig hem in
dit verband te kennen om hem in zijn susceptibiliteit te kunnen benaderen en valoriseren, voor hemzelf en als brug naar de
g
astlanden.
Elkegastgemeenschap schept dan nog de
eigen problemen voor de immigrant. In de
volgende artikels zullen we de Vlaamse
emigrant situeren per continent, met de
locale omstandigheden van integratie, materiele verwezenlijkingen, bedreiging, zelfverdediging, problemen en mogelijkheden.
Tenslotte zullen we onderzoeken welke voor
ons, de Vlamingen op het thuisfront, de
ethische consequenties zijn van deze internationale dimensie.
A. VERTHE
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OP DE LEESTAFEL

ONDER ONS
10, avenue du Parc - 92 Vanves (Fr.)

„Onder ons", het tijdschrift van de Nederlandse vereniging in Frankrijk, is een pittige
uitgave. Het is plezierig geillustreerd en
bevat zeer levendig nieuws. Secretaris is
de heer Smeets. Het secretariaat bevindt
zich op nr. 10, avenue du Parc, 92 - Vanves.
Naast berichten uit Nederland en Frankrijk
komt uiteraard het eigen verenigingsleven
aan zijn trekken. Interessant is de geregelde
publicatie van een lijst met „nuttige adressen". De Nederlandse Vereniging groepeert
aile in Frankrijk levende Nederlanders.
Sammie
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P.J. BOUMAN
VAN TIJD TOT TIJD
Uitgave Van Gorcum en Comp., Assen
f 17,50 - Bfr. 250

Prof. dr. P.J. Bouman, oud-hoogleraar van
de rijksuniversiteit van Groningen, heeft met
zijn jongste publicatie, een bijzonder interessant boek toegevoegd aan de vele
werken die in de loop der jaren van zijn
hand zijn verschenen. Bouman behoort tot
degeleerden die over schrijverstalent beschikken. Als socioloog en historicus heeft
hi' voor een root publiek de wetenschap
dichterbij gebracht. En alleen reeds daarin
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schuilt een enorme verdienste. Bouman levert het bewijs dat de historie van het
mensdom allesbehalve een droge stof is.
Hi' is een verteller bij uitstek en uit elke
bladzijde komt de levende mens naar voren
met een boeiende beschrijving van gebeurtenissen en omstandigheden op een dusdanige wijze dat ook de leek een duidelijk
beeld voor ogen krijgt en een inzicht in
het tijdsbestek van de historie dat de cultuur
ten tonele voert. Hi'j schrijft dan ook in de
inleiding :
„Het binnenleiden van mensen dwingt tot
dubbelgrepen beschrijving van wat gebeurd is en hoe hetgebeurde werd beleefd
en doorleefd".
Wat „Van tijd tot tijd" bijzonder waardevol
maakt is dat Bouman aantoont van hoeveel
betekenis de bestudering van de achttiende
eeuw is om te begrijpen wat in onze tijd
de wereld beroert. De jaren tussen 1770
en 1790, slechts twee decennia beschouwt
hi' als „een doorbraak naar een nieuwe
tijd". Zijn keuze valt in zijn boek op de
cultuurcentra Wenen, Weimar, Parijs en Birmin ham. Het is een beperking, een welbewuste keuze, maar hi' merkt terecht op
dat het ook Amsterdam, Kopenhagen, St.
Petersburg, Madrid of Rome hadden kunnen zijn.
In het hoofdstuk Wenen richt hi' de schijnwerper op Mozart, Haydn, Maria Theresia.
In „Weimar" zijn het Goethe en Schiller ;
in „Parijs" vraagt hi' de aandacht voor
Rousseau, Voltaire, Lodewijk XVI en Marie
Antoinette. In „Birmingham" is James Watt
de hoofdfiguur. Nieuwe historische feiten
worden niet onthuld. Het is ook niet het
voornemengeweest van de schrijver. Zijn
opzet was degeschiedenis, niet in de betekenis van de wetenschap, maar als het
verleden aanschouwelijk en begrijpelijk te
maken. En daarin is hij, evenals in zijn werk
„Een handvol mensen" op de van hem bekende wijze geslaagd.
G.G.

DE FRIESE TAAL
Bureau voorlichting, Provinciehuis,
Leeuwarden

Hetprovinciaal bestuur van Friesland heeft
in de Friesland-serie een bijzonder belangwekkend boekje, onder de titel „De Friese
taal" uitgegeven. Binnen een bestek van
ruim 20pagina's worden voor de buitenstaander tal van interessantegegevens opgesomd.

„Dit boekje wil een venster openen op de
mogelijkheden, die er zijn om met de Friese
taal kennis te maken, die te leren en te
gebruiken en daardoor de aparte charme
van het Fries als levende kultutaal te leren
ontdekken. Per slot van rekening is die taal
voor 350.000 van de ruim 500.000 Friezen
de dagelijkse voertaal."
Daarmee is allesgezegd ! Wij bevelen de
lezing van harte aan. Het boekje is verkrijgbaar bij het Bureau voorlichting, Provinciehuis, Leeuwarden.
J. G.

NEDERLANDS CULTUREEL CONTACT
Jaarverslag 1971

In „Neerlandia" 1972, nr. 3 schreven wij
naar aanleiding van het jaarverslag 19691970 van het Nederlands Cultureel Contact
(NCC) „wel een nakomertje, een verslag
over 1969-1970 dat in 1972 op onze tafel
komt". Wij zijn een beetje al te haastig met
deze opmerking geweest en het ware beter
wanneer wasgeschreven : „Als een gevolg
van ons toedoen wordtpas nu het verslag
1969-1970 van het NCC besproken". Kortom de schuld ligt niet bij het NCC en daarvoor bieden we onze verontschuldiging aan.
Welnu : thans hebben wij 't verslag van het
NCC over 1971 dat tal van interessantegegevens bevat. Het zou te ver voeren op het
geheel in te aan. Belangwekkend was de
bijeenkomst die op 5 november in Hilversum
werdgehouden over het profijtbeginsel in
relatie tot het cultuurbeleid.
De conclusie was : „De ontmoeting van economen en culturologen dient te worden
voortgezet. Want zonder duidelijk geformuleerde stellingen van een wetenschappelijk
verantwoord cultuurbeleid zullen ingrijpende
overheidsbezuinigingen in de culturele sector niet overtuigend bestreden kunnen worden, zeker niet wanneer die besnoeiingen
geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd
door toe assn van de door de meeste
economen voorgestane profijtgedachte. De
dialoog tussen overheid en het culturele
terrein is noodzakelijk, zodat de overheid
in het cultureel beleidperspectief kan aanbrengen en zich meer vertrouwen kan verwerven". In dit kader verscheen ook van de
hand van dr. Van Riemsdijk een brochure :
„Waarom speelt de economie in de beleidsvorming een grotere rol dan de cultuur ?".
Over de Stichting Culturele Integratie wordt
gezegd dat men op meer resultaten hoot nu
de culturele autonomie in Belie
een felt
g
isgeworden.

SCHRIJVENDE LEZERS

„LEHRASSISTENT" IN DUITSLAND

Sedert het schooljaar 1971-72 is het'voor
Nederlandse studenten in de Duitse taalen letterkunde mogelijk als „Lehrassistent"
in Duitsland te werken, welke situatie voor
hun Franse en Engelse collega's reeds lang
bestaat. De bedoeling van deze funktie is
in de eerste plaats het vergroten van praktische beheersing der vreemde taal en het
beter leren kennen van land en volk.
In de tweede plaats gaat het om het opdoen van leservaring als assistent van een
bepaalde leraar, die de eigen taal onderwijst. Daartoe geeft men over het algemeen
enige uren konversatieles en treedt op als
invaller. Er wordt hoogstens twaalf uur les
gegeven en de financiële vergoeding is
ruim voldoende.
Van de drie aangeboden plaatsen werden
er het eerste jaar twee bezet, en wel door
beide ondergetekenden, die aan drie gymnasia in Minster en één in Emsdetten als
„Lehrassistent" werkzaam zijn geweest. In
het nu volgende verslag willen we niet alleen onze e rv aringen op schrift stellen, maar
tevens enige kritiek op de bestaande organisatie leveren, alsmede suggesties naar
voren brengen om die te verbeteren.
„Birokratie ist aller Laster Anfang", want
als het aan de Duitse instanties gelegen
had, zouden er nooit „Lehrassistenten" gekomen zijn. Nadat we zelf door vele telefoontjes er achter gekomen waren, welke
scholen een Nederlandse „Lehrassistent"
verwachtten, zijn we begin oktober op eigen
houtje begonnen. Half november (!) kregen
we in Nederland een officiele brief, waarin
we op elkaars scholen aangesteld bleken
te zijn. Was het moeilijk naar Duitsland te
komen, er te zijn was aanvankelijk evenmin
eenvoudig.
Nadat we zelf voor onderdak gezorgd hadden, moesten we voor onze tachtig leerlingen, die op hun vrije middag Nederlands
wilden leren, zelf de lessen gaan schrijven,
daar enigszins bruikbare boeken pas later
bekend werden. We zijn toen met frisse
moed en een indrukwekkend aantal zelfgemaakte stencils aan de slag gegaan. Na
verloop van tijd konden we ook kranten,
platen en dia's gaan gebruiken, zodat de
lessen een wat levendiger karakter kregen.
Aan het eind van het schooljaar beschikten
de leerlingen over een redelijke taalvaardigheid, die ze aan de praktijk konden
toetsen tijdens een vierdaagse, gesubsi-

dieerde reis naar Amsterdam, die we met
de leerlingen gemaakt hebben.
De kursus is de autoriteiten, onze leerlingen en onszelf uitstekend bevallen en voortzetting werd door iedereen gewenst. Voor
ons stond van te voren reeds vast, dat wij
slechts één jaar in Duitsland zouden blijven,
zodat onze nieuwsgierigheid omtrent eventuele opvolgers gaandeweg groeide... en
nu nog steeds groeit, want tot op de dag
van vandaag is ons totaal niets bekend over
een vervolg op onze kursus Nederlands.
Pessimistisch stemt wel, dat pas nà acht
augustus doorr het ministerie van 0. en W.
aan de universiteiten om opvolgers gevraagd
werd. Wil men het vak Nederlands en het
werk van de „Lehrassistenten" in Duitsland, met name in de deelstaat NordrheinWestfalen, tot een serieuze zaak maken,
dan zal de organisatie grondig verbeterd
moeten worden, want hij loopt via zoveel
kanalen, dat ontsporing niet te vermijden
is. Het is niet alleen voor de leraar, maar
ook voor de leerling frustrerend, dat zij bij
het aanbreken van de zome rv akantie geen
enkele zekerheid aangaande de eventuele
voortzetting van de kursus hebben. Voor
een goede organisatie is noodzakelijk : zeer
tijdige informatie aan de universiteiten in
Nederland, zodat het aanbod van die kant
ruim is ; uitgebreide informatie aan degenen, die zich bereid verklaren, als „Lehrassistent" in Duitsland te gaan werken ;
tenslotte een grote mate van medewerking
aan Duitse zijde inzake de huisvesting en
het opvangen van de nieuwe leraren.
We mogen zeker niet vergeten te vermelden, dat Nederlands al enige jaren op de
Duitse scholen als keuze-mogelijkheid bekend is, maar een niet al te energieke
houding van diverse instanties heeft ertoe
geleid, dat het er zeer amateuristisch is blijven aan toegaan, zoals wij van de heer
Kempen van het Allg. Dt. Neuphil. Verband
vernomen hebben. Een beter pleidooi voor
een goed functionerende organisatie lijkt
ons overbodig !
Tenslotte willen we ingaan op de mate van
samenwerking, die er tussen de verschillende personen, die zich voor onderwijs van
het Nederlands in Duitsland inzetten, onderling bestaat of zou moeten bestaan, en op
de samenwerking tussen de universiteiten
en school. Wij hebben de indruk gekregen,
dat iedereen zijn eigen gang gaat en dat van
enig overleg nauwelijks sprake is. Dat er
bij voorbeeld tussen het Nederlands instituut in Minster en de leraren Nederlands
in Westfalen niet samengewerkt wordt, weten we uit eigen e rv aring. Daarentegen ver-

dient de medewerking van het ministerie en
de ambassade in Bonn alle lof.
Ondanks alle bovenstaande kritiek kunnen
we het bestaan van de mogelijkheid, als
„Lehrassistent" in Duitsland te werken,
slechts toejuichen, en hopen wij, dat nog
vele Nederlandse studenten er gebruik van
kunnen en zullen maken.

PAUL LOCHTENBERG
Oostenburgergracht 25
Amsterdam
HERMAN BOESVELD
Biltstraat 100 bis
Utrecht.

HET A.N.V.

VERLOSSEN
„EERBIEDWAARDIGHEID"

VAN ZIJN

Het is me vaak opgevallen dat, door minder
ingewijden, het Algemeen Nederlands Verbond gezien wordt als een club van bezadigde burgers die niet zonder heimwee
en met een ietwat gekrenkte trots terugblikken naar het roemrijke tijdperk van
Hollands Glorie : gouden eeuw, de rijksgebieden overzee die plechtig de Oost en
de West worden genoemd. Aansluitend bij
die glorie, als curiosum, ook nog de Vlaamse primitieven, en Felix Timmermans.
Verder zou in deze club nog plaats zijn
voor een handvol Vlamingen die achter de
Hollanders aanlopen, deze min of meer
voortreffelijk imiterend, en voor zonderlinge
Hollanders die zich met' Belgische binnenlandse aangelegenheden bemoeien, of zelfs
Vlaanderen willen annexeren.
Dit beeld is overtrokken en in elk geval
volkomen achterhaald, zoals onder meer op
verheugende wijze blijkt uit inhoud en
vorm van Neerlandia.
Jongeren èn ouderen hebben de aloude en
nog steeds geldige doelstellingen getoetst
aan de werkelijkheid van vandaag en
morgen.
Het blijkt aldus dat deze doelstellingen tintelend aktueel zijn en door nieuwe generaties gedragen kunnen worden. Juiste en
gerichte informatie is hie rv oor nodig, want
wij moeten een aantal vooroordelen vernietigen.
Wij moeten het A.N.V. verlossen van zijn
„eerbiedwaardigheid" en het naar buiten
doen treden als een aktieve en vooruitstrevende groep, met zeer konkrete taken.
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Mensen hunkeren en streven naar algehele ontplooiing in harmonie met hun omgeving.
Wie een bijdrage wil leveren tot die harmonie in Europa en in de wereld, maar
konkreet wil werken, begint met het afbakenen van een bewerkbaar werkterrein.
Wij kozen de Nederlanden als ons voor de
hand liggend en natuurlijk werkterrein, niet
afgepaald door alléén maar de taal, of
alléén maar de aardrijkskunde, of alléén
maar de kultuur, maar door de intensiteit
van de menselijke kontakten op alle gebied.
PIET BAERT
Gentbrugge

EEN FUIFJE OP DE
BELGISCHE AMBASSADE

Heb je ook het laatste „Neerlandia"-nummer
van 1971 gekregen ? Mooi en degelijk. Over
het gebrek aan spoo rv erbinding tussen
Noord en Zuid, over wetenschapsbeleid
t.a.v. de Neerlandistiek, over Beneluxhavenbeleid, over een paneel van politici
uit Noord en Zuid i.v.m. de kulturele integratie, een goed stuk over Friesland, enz.
En dan lees je over „Examen Nederlands
in Argentinië". Natuurlijk zeg je, ze lezen
de hun toegestuurde ,,schakel" op het
A.N.V.-sekretariaat : ze weten dat V.i.A. voor
de zoveelste keer te Buenos Aires eksamen
Nederlands afnam, dat 'n 35 kinderen en
volwassenen zich in de Argentijnse hoofdstad in onze taal bekwamen, dat twee
leraressen met veel idealisme, in uiterst
moeilijke omstandigheden onze taal blijven
aanleren... Dat alles weten ze daar in 's
Gravenhage ook. Argeloze lezer !
Want dan lees je een bericht over een
eksamen dat afgenomen werd van de 6
leerlingen (jawel : zes) van een privélerares, die weet hoe haar publiciteit te
ve rz orgen.
Ogenblikje. Wij juichen het altijd toe
wanneer Nederlands onderwezen wordt. Dat
betaalde privé-lessen Nederlands in Groot
Buenos Aires worden gegeven, hoe meer,
hoe beter. Ook als het gebeurt door
iemand die hier door V.i.A. als taallerares
Nederlands gelanceerd werd, tot ze ons
plots de rug toekeerde. Omdat men toch
liever in het officiële zonnetje gaat zitten.
Want daar gaat het om. Voor die 6 leer-
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lingen van een privé-lerares stelt men de
Belgische ambassade ter beschikking, (men
staat daar niet onverschillig tegenover de
Nederlandse kultuur) daar komt ook de
Belgische en de Nederlandse ambassadeur
bij te pas en een vertegenwoordiger van de
Nederlandse kolonie en de direkteur van
een Vlaams-Duitse firma, uitgenodigd als
vertegenwoordiger van de Vlaamse gemeenschap. Tenslotte werd de lerares gehuldigd.
Daar moest een glaasje champagne op geledigd, mijne dames en heren !
Ja, daar ging het om. Om in dat officiële
zonnetje te zitten. Natuurlijk dient men de
Nederlandse kultuur. Maar niet in het gezelschap van lieden die in België, meer dan
een kwarteeuw geleden, in de moeilijke
omstandigheden van oorlog en bezetting
ons Nederlandse wezen wilden veilig
stellen; die naderhand veroordeeld werden
omdat ze de trouw aan het volk der Lage
Landen hoger hadden gesteld dan de
loyauteit tegenover een toevallig staatsbestel.
Dat die veroordelingen al lang verjaard zijn?
Natuurlijk, maar er zit blijkbaar nog altijd
een zwarte vlek op die lieden. Men moet
zich maar liefst in hun gezelschap niet laten
zien. Dan wordt je er ook voor beloond.
En gehuldigd. En dan wordt geen toespeling
meer gemaakt op je vader, die na de oorlog
in de Belgische gevangenis kapot gemaakt
werd.
Een bitter woord ? Inderdaad. Maar dat we
bewust neerschrijven om te onderstrepen,
dat de anti-Vlaamse repressie wél geslaagd
is. Bij sommigen althans.
Wij zouden nooit bij dit officiële fuifje rond
6 leerlingen, dat al maanden oud is, in
„de schakel" hebben stilgestaan, indien
„Neerlandia" er niet zo ontroerend over
geschreven had. Nu het openbaar gemaakt
werd, hoorde er echter ook wel kommentaar
bij. We schreven het hierboven neer. Met
een bepaalde bedoeling.
Niet zomaar om eens de voorhang van de
- Vlaamse - keuken te Buenos Aires op
te lichten. Maar om alle Vlamingen aan te
zetten eendrachtig en aktief rond V.i.A. te
staan. Dat ze hun kinderen naar onze
Nederlandse Taalkursus zenden. Dat ze
naar de kulturele avonden komen. Dat ze
de toneelopvoeringen bijwonen. Dat ze zich
in de Nederlandse mis laten zien. Dat ze
hun bijdrage betalen. Van binnen uit moeten
we onze gemeenschap cementeren. Dan
krijgt niemand ze kapot van buiten uit.
Uiteindelijk halen we'tóch onze slag thuis,
hoor ! Ook bij de officiëlen. Maar ook dan

zullen we nog altijd met genoegen terugblikken op al de jaren die aan de uitstraling
van de Nederlandse kultuur gewijd werden,
ver van de officiële zonnestralen.

LEO POPPE
Buenos-Aires

SPELLINGSKWESTIE

Ik ben een trouw lid van het ANV en bovendien 100 % flamingant van kindsbeen af.
Met groeiende ergernis neem ik echter
kennis van de voorstellen inzake spellingswijzigingen van de nederlandse taal zoals
ze door de zg. „progressieven" geformuleerd worden. Ik bedoel hier het weglaten
van het onderscheid tussen „ei" en „ij",
„au" en „ou" en dergelijke meer. Indien
deze lieden hun slag thuishalen, dan zie
ik niet meer in waarom ik mij nog verder
druk zou maken om het behoud en de uitstraling van de nederlandse taal. Ik heb
mij reeds zeer node neergelegd bij de
huidige spelling, o.a. wat het weglaten van
de buigings „n" betreft. Het lezen en genieten van onze grote nederlandse klassieken van Vondel tot Gezelle en Streuvels
is thans reeds een hachelijke zaak geworden. Mocht de nieuwe voorgestelde
„vereenvoudiging" er door komen dan
krijgen wij een haast volkomen nieuwe taal
en moet de lektuur van onze klassieke
schrijven voorbehouden worden aan enkele
taalgeleerden en filologen. Wat mij betreft,
staat mijn besluit vast : als de vereenvoudigde spelling opgelegd wordt, dan
koop ik geen enkel nederlands boek noch
tijdschrift meer (Neerlandia inkluis), en
abonneer ik mij op een Engels of Duits
dagblad of tijdschrift. Liever geen nederlands dan een karikatuur van een nederlands.
En ik zal het als een schande voor onze
generatie beschouwen dat zij onze taal,
welks behoud tussen de grote Europese
taalgemeenschappen reeds zoveel inspanningen vergde, liet verminken en ontluisteren tot leedvermaak van onze belagers en
tot diepe droefenis en ontgoocheling van
hen die hun leven lang alles veil gehad
hebben voor haar redding en haar ontplooiing.

L. COESSENS
Deinze-Astene

Een monument
van Vlaamse
bewustwording
Aldus karakteriseerde Elseviers Weekblad de

Winkler Prins Encyclopedie
vanVlaanderen compleet in 5 delen
waaraan het eerste deel thans is verschenen. De volgende delen verschijnen
met een tussenpoos van telkens 6 maanden.
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prof. dr. .1. I.. Broeckx,
pro f . dr. A. 1)evreker,
prof. dr. Th. I,ui kx
en prof. dr. I,. de Smet.

Met medewerking van 120 Vlaamse deskundigen op het gebied van geschiedenis,
aardrijkskunde, recht, godsdienst,
wijsbegeerte, taal- en letterkunde, toneel,
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•
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Groningen, portret-verbaal van een metropool (Jan A.W. Kessels)
Degroei van de cultuurautonomie in Belgie R. Vandekerckhove)
De Noorderkempen en West-Brabant : een sociografisch onderzoek F. Van Loon)
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De Grote Markt met de befaamde Martinitoren. Rechts boven het oude stadhuis door een viaduct met
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... Stijging van kosten, verhoging van prijzen...

Het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlands Verbond heeft

Verhoging van prijzen, stijging van de kosten...

de Visser-Neerlandiaprijzen 1972 voor een totaalbedrag van f.
133.500 of 1.870.000 Bfr. toegekend.

Een opvallend verschijnsel van deze tijd op alle terreinen van
het maatschappelijk leven. Een euvel waarmee burger en over-

De volledige lijst van de culturele prijzen, de prijzen voor per-

heid heb5en te kampen, de onderneming en de man in het vrije

soonlijke verdienste en de welzijnsprijzen vindt u op de volgende

beroep. Niemand kan er aan voorbij. Ook het A.N.V. niet.

bladzijde.

De kosten die aan de uitgave van „Neerlandia" ten grondslag
liggen stijgen eveneens. Die van het verenigingsleven niet minder.

Verder werden televisieprijzen toegekend aan

Op de algemene vergadering van 17 juni jl. te Rotterdam werd

W.H.F. BISCHOT, Amsterdam voor zijn televisiespel

dan ook een voorstel van het hoofdbestuur ingediend om het

„Pro Memorie"

reeds een aantal jaren op hetzelfde peil gehouden lees- en
lidgeld te verhogen, hetgeen met instemming en begrip werd
begroet. Wij hopen dat ook u de noodzaak daarvan zult inzien.
Het lidmaatschap van het A.N.V., inbegrepen een abonnement op
Neerlandia wordt, met ingang van 1 januari 1973: f. 17,50 of

ANTON KUYTEN, Amsterdam, voor zijn televisiespel „Het zout
der aarde"
THEUN DE VRIES, Amsterdam, voor zijn televisiespel
„De weduwen"

240 Bfr.
Voor jongeren zijn gunstprijzen voorzien : f. 10,— of 140 Bfr.

Mevrouw VEENHUIS - SPIER, Les Paccots, Zwitserland voor haar
televisiespel „De nieuwe Adam"

Onze oproep om de contributie vrijwillig te verhogen of een
steunabonnement te nemen, heeft verleden jaar bij vele leden
en lezers gehoor gevonden.

ANDRE KUYTEN, Den Haag, voor zijn televisiespel
„De huisgenoot"

Wij rekenen opnieuw op de vrijgevigheid van allen die het belang inzien van een eigentijds en modern uitgegeven Neerlandia

Muziekprijzen werden toegekend aan

en van een werkzaam Algemeen Nederlands Verbond.
PIET KETTING, Rotterdam, voor zijn compositie „Vier gedichten"
Alle lezers en leden kunnen onze administratie aanzienlijk verlichten

van Martinus Nijhoff voor één zangstem en 15 instrumenten

en inningskosten helpen uitsparen door hun lees- en

lidgeld voor 1973 over te schrijven :

LOUIS DE MEESTER, Gent, voor zijn compositie „Concertino voor
twee strijkorkesten"

voor NEDERLAND:
op postrekening 4460.50, contributies en abonnementen
Algemeen Nederlands Verbond, Den Haag.

De uitreiking van de prijzen geschiedt in het voorjaar van 1973.
Bij die gelegenheid zullen we nader ingaan op het belang van
de Visser-Neerlandiaprijzen en het werk van de laureaten.

voor VLAANDEREN :
op postrekening 40.18.70 Kredietbank - Lozana - Antwerpen,
voor rekening 408-7012041-73 A.N.V. Neerlandia

LEDEN DIE AANGESLOTEN ZIJN BIJ EEN AFDELING WORDEN
VERZOCHT BIJ ELKE BETALING DEZE AFDELING TE VERMELDEN.
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CULTURELE PRIJZEN
OPENBARE AFRIKAANS-NEDERLANDSE BOEKERIJ
(ANV), Kaapstad.
voor de modernisering van de inrichting.
BELGIË IN DE WERELD v.z.w., Brussel.
voor de 'realisatie van een reeks boeken over de historische en internationale dimensie van Vlaanderen'
STICHTING FRYSKE AKADEMY, Leeuwarden.
als een bijdrage voor de samenstelling van het „Groot
Woordenboek der Friese taal/Great Wurdboek fan de
Fryske tael"
ROB-ROEMANS-STICHTING, Antwerpen.
als aanloopsubsidie om in de „Bibliografie van de
Vlaamse Tijdschri ften" ook Noord-Nederlandse literaire tijdschriften op te nemen.

ve rv aardigen en kosteloos beschikbaar stellen van
invalidenwagentjes
mej. NELLIE KWAKMAN, Volendam.
voor de wijze waarop zij, als jong meisje na het heengaan van haar ouders voor haar broertjes en zusjes
heeft gezorgd
mevrouw C.J.M. PIJNACKER-KIRCH, Amsterdam.
voor haar belangloos sociaal werk onder de bejaarden in een oude Amsterdamse wijk
dr. H.G.W. VAN DER WIELEN, Bakkeveen.
voor zijn baanbrekend werk als grondlegger van het
volkshogeschoolwerk in Nederland en voor zijn sociale en culturele verdiensten voor Friesland
L. WIGMORE, Rotterdam.
voor zijn belangloos werk op het gebied van de sociale hulpverlening aan de jeugd.

VERBOND VAN HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL, Brussel.
voor de behartiging van de Nederlandse cultuurgemeenschap in de openbare diensten

WELZIJNSPRIJZEN

STICHTING HET GROOT-LIMBURGS TONEEL, Maastricht/Hasselt.

voor het menslievende werk van deze stichting

voor de eerste verwezenlijking van de culturele integratie tussen Noord en Zuid op het terrein van het
beroepstoneel

LIMBURGS ONTVANGST-, OBSERVATIE- EN BEHANDELINGSCENTRUM „BETHANIË" v.z.w., Genk

HANS SCHOUWMAN STICHTING, Den Haag.

voor de uitbreiding van materiaal op therapeutisch
gebied

voor het uitgeven van verantwoorde musicologische
historische uitgaven
STICHTING „OP ROAKELDAIS", Warffum (Gr.)
als stimulans het sociaal cultureel werk in het kader
van de ontwikkeling van Noord-Groningen voort te
zetten

PERSOONLIJKE VERDIENSTEN
P. BUYSE, Edingen.
voor zijn baanbrekend werk voor een goed Nederlands taalgebruik, vooral in de overheidsadministratie

STICHTING „BETER MET MAX", Amsterdam.

„HET KOMPAS" v.z.w., Boechout.
voor het inrichten van een sportzaaltje
STICHTING HAAGS FONDS VOOR HET GEBREKKIGE KIND, Den Haag.
voor het aanschaffen van een aantal rolstoelen voor
de Stichting Mytylvormingscentrum
DE LANDELIJKE VERENIGING TOT BEHOUD VAN
DE WADDENZEE, Harlingen.
voor het uitgeven van een brochure over milieubehoud, die gratis aan jongeren beschikbaar zal worden
gesteld
VERENIGING VOOR HEILPAEDAGOGIE, Zeist.

J. JUNGERMAN, Wezep.
voor zijn hulp aan de invalide medemens door het
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voor steun bij een experimenteel project in Zonnehuis „Zeeland"

GRONINGEN, PORTRET-VERBAAL VAN EEN METROPOOL

Wie na lange jaren weer eens de stad bezoekt, waar
hij werd geboren of waar hij lang genoeg heeft gewoond om met de sfeer ervan vertrouwd te zijn, geeft
zijn eindindruk doorgaans weer in de uitspraak : „'t Is
niet meer wat het geweest is". Dat geldt voor elke
stad. „Wien bleibt Wien" is een romantisch leugentje
al is het een „evergreen", net als de gelijknamige
schlager. Er bestaat geen schlager „Groningen blijft
Groningen". In het Gronings stadslied — ten onrechte
„volkslied" genoemd — wordt de stad bezongen als
een pronkjuweel in gouden rand. Pronk, juweel en
goud kunnen als symbolen gelden voor de historisch
gegroeide neiging van de Groninger tot heersen in
rijkdom.
NOSTALGIE
Ook Groningen is niet meer wat het — zelfs tot voor
weinige jaren — geweest is. Zulk een verzuchting is
eigenlijk zo onredelijk als het maar kan, want zij
komt voort uit emotioneel verzet tegen de onverbiddelijke wet der voortdurende verandering. De Romeinen wisten dat al getuige de befaamde uitspraak
„tempora mutantur et nos mutamur in illis" (De tijden
veranderen en daarin ook wij). En nog ouder is de
uitspraak van Aristoteles : „panta rhei" (alles verandert). Het enige nieuwe is de weergaloze, onvolgbare snelheid waarin de veranderingen ons tegenwoordig voortjagen naar, ja, waarheen ?
Een onbarmhartig gebeuren eigenlijk, want in wezen
zijn wij conservatief en progressief tegelijk. Wij willen
dat alles nog beter en gemakkelijker en graag ook
wat vrolijker wordt en tegelijkertijd hechten wij ons
zo sterk aan personen, dingen en toestanden, dat we
ze langer zouden willen vasthouden dan mogelijk
blijkt. Het „Je Maintiendrai" is dan ook ons alter onuitgesproken, vaak ook verdrongen lijfspreuk met uitzondering van degenen, voor wie het verstarring of
voortzetting van een onhoudbare situatie zou betekenen.
Let maar op ; ook de meest fanatieke progressieveling ontkomt niet aan de nostalgie als heimwee naar
„hoe het was". Daarvan getuigen de vraag naar antiek, zelfs nepantiek, de terugkeer van trouwkoetsjes
in het straatbeeld, de talrijke, volmaakt anachronistische woninginterieurs met imitatiekristallen kroonluchters, baldakijnbedden, beharrg met de Bourbonse
lelie als motief ; de vraag naar old-timers, de zonderlinge terugkeer van de lange haardracht, het zwijmelen — door honderdduizenden — in de leefgewoonten van vorsten, prinsen en prinsessen-oudestijl, het handhaven van Sinterklaas en de kerstballen.
Zelfs de zo nuchtere Groninger handhaaft nog altijd
— in '1972 voor de driehonderdste maal in successie

— zijn „nationale" feestdag van de 28e augustus.
De bevrijding in 1672 van de furieuze Bommen Berend spreekt hem klaarblijkelijk sterker aan dan de
Duitsers in 1945.
Conservatief dus en tezelfder tijd progressief ; een
tegenstelling, die men even gemakshalve als dwaas
als „links" en „rechts" duidt. Dwaas, jawel, want
links en rechts zijn slechts bestaanbaar als weerszijden van een midden als regelend centrum. Het wit
zowel door „links" als door „rechts" worden gedomineerd, maar goed ; om de kastelein uit de film Irma
la Douce te citeren : that's another story.
Intussen, wat is dat voor een stad, Groningen ? Heeft
zij een karakter zo verschillend van andere vaderlandse steden, dat je kunt zeggen : er is maar 66n Groningen zoals er maar een Karel I is al zijn ze per
vrachtwagen leverbaar ? Wat is dat voor mens, de
Groninger ? Heeft hij karaktertrekken waardoor hij
zich duidelijk van andere bewoners van dit land onderscheidt ?
DE STAD
Het heeft wellicht meer zin dan ooit tevoren, in een
tijd van overrompelend-massale verstedelijking ons
vooral even te bezinnen op het fenomeen „stad" en
daarmee vervolgens de stad Groningen te confronteren. „La plus noble facon de penser a I'avenir c'est
de respecter le passé", zegt Georges Duhamel.
Welnu, de landman Kam vlucht nadat hij de veehouder Abel, zijn broer, dodelijk heeft genegeerd. Hij
is de legendarische figuur in wie het menselijk conflict zich voor het eerst gewelddadig openbaart. De
vrees, dat nu anderen hem zullen doen, wat hij Abel
deed, drijft de eenzame voort. Hij zoekt bescherming
tegen broeiende dreiging, die hij buiten zichzelf aanwezig acht, tot in de natuur toe. Hij bouwt de stad,
omwalt en pantsert haar. De eerste stedenbouwer,
de eerste technicus. De stad wordt als hij ; een gepantserde vesting. Zij omwalt ook zijn eigen conflictsituatie, maar menend dat de dreiging in de eerste plaats van buiten komt, waant hij zich binnen de
ommuring veilig. Met zijn mede-stedelingen heeft hij
tat van belangen gemeen. En hoewel hij in conflict
met zichzelf is en daardoor met de wereld daarbuiten
gaat hij leven als in gemeenschap. Zij krijgt gestalte
in „de stad" ; gestalte krijgt karakter ; de stad wordt
groepspersoonlijkheid, onderscheiden van andere. Zij
krijgt een naam : Henoch, Athene, Rome, Amsterdam
en Groningen. Een stad in het open, vlakke land dat
in harde arbeid moest worden ontgonnen en beschermd tegen de loerende dreiging van het water.
Een stad, hooghartig en tegelijk lokkend en lonkend
als een vorstelijke hoer.
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De stad vervult van haar ontstaan of een samenhoudende en behoudende functie. Ommuurde gemeenschap, beschermd bezit. In de twaalfde eeuw is
Groningen een klein handelscentrum waarin de rijke
graankoopman domineert. Friezen veroveren de stad
in 1251. Twee honderd jaar later streeft Groningen
naar uitbreiding door verovering van Friese gebieden.
Dat lukte. De verhouding is eigenlijk nooit meer goed
gekomen. De Groninger verdraagt elke „provinciaal"
zelfs zijn volstrekte tegenvoeter, de zuiderling, beter
dan de Fries. Bij alle verschil hebben ze misschien
te veel karaktertrekken met elkaar gemeen. Welk verschil is er tussen de boerenvorsten van de Friese
„states" en die van de Groninger „borgen" 7 Kleiaristocraten met de bijbel naast de boekhouding, heersend over hun particuliere Beloofde Land, de candidaathuwelijkspartner van hun dochters metend naar
de mate van zijn geld, zijn grond of zijn vee.
Het karakter van een stad is dat van haar gemeenschap en daardoor van degenen, die haar van geDrukte in het voetgangersdomein. Sedert enige tijd is het 's avonds feesteIijk verlicht.

slacht op geslacht vormen en voortvormen. Die stedelijke gemeenschap dankt haar karakter aan strijd.
De strijd om land en bezit, de zware arbeid, de grond
te bewerken en te beschermen. Heren, landarbeiders,
kooplui. Patriciaat, proletariaat, onafscheidelijk aan de
bodem gebonden. Fanatieke vrijheidszin bij de heren,
erbarmelijk minderwaardigheidsgevoel bij de simpele
zielen, die nochtans stug, zwijgzaam en tevreden
werken voor een partij turf, aardappelen, een zij
spek en een blik petroleum. Voor de rijken is God
de gerespecteerde compagnon ; voor de armen een
ongrijpbare, onbegrijpbare macht. Voor hogere
waarden is nauwelijks interesse tot de universiteit
een intellectuele invasie van importbevolking aantrekt
en Groningens stadskarakter met een dimensie verruimt. De fanatieke vrijheidszin der Groningse heren
presteert het in de zeventiende eeuw onder de staatsman-magistraat Coenders de vijandschap te riskeren
van Engeland, Frankrijk, de vorst-bisschop van Utrecht
en de paus. Die vrijheidszin heeft de stad nimmer
verlaten. De Duitsers hebben er tijdens de Tweede
Wereldoorlog een zware dobber aan gehad. Naast
vrijheidszin chauvinisme. De Groninger gelooft van
harte het woord van de prominente architect Tellegen,
volgens hetwelk Nederland maar drie steden heeft ;
Amsterdam, Maastricht en Groningen. Het chauvinisme in deze enige metropool in de Noordelijke
Nederlanden is voor een deel ook het gevolg van het
langdurig isolement, dat ook in de moderne tijd in
weerwil van Inter-city's en het nabije vliegveld Eelde
niet geheel is overwonnen. Het wordt voorts in stand
gehouden door het afgebeten dialect, dat — de Groningers wellicht ten spijt — in tegenstelling tot het
Fries geen taal is
DE MENS
Het karakter van de stad is het karakter van haar
mensen. De Groninger, wat is dat voor iemand ?
Bij mijn weten heeft niemand zijn karakter scherper
getekend dan de Groningse dichter Jan Boer
BOER
As boer zo op zien stukken staait
Mit doemen hoog ien 't vest
Den roeskert het deur 't roege raait
„Dit...het...aal...woater...west."
En as e Hoar zien koren kikt,
Dat willeg wOlft ien wiend
Dat braid hom bie de borst opstrikt
Den denkt e : „Nou's 't aal mien'd."
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En as e noar zien volkje zigt
Dat hauwt ien 't hoaver om,
Dat zwit en schript ien 't zwoule licht,
Den aarbaaidt dat VEUR HOM
Den wordt horn 't wel als mooi tou
En — den stapt e stil noar diek
En kuurt zo deur zien ogen hen
En schoedelt horn — zo riek
Heerserstrots, zucht naar rijkdom ; daarnaast zuinigheid. Die eerste eigenschap maakt de Groninger
vanouds geschikt voor bestuursfuncties. Een der
weinige levende Nederlanders van Europees formaat
is de Groninger dr. Sicco Mansholt. Wijlen Charles
de Gaulle heeft van hem gezegd : „die Mansholt is
een staatsman van allure en hij spreekt bovendien
voortreffelijk Frans. „De voormalige Groninger bierbrouwer D.U. Stikker doet in formaat voor hem niet
onder en bekleedt een belangrijke post bij de Verenigde Naties te New-York. Ook de vroegere Cornmissaris der Koningin, mr. J. Linthorst Homan — destijds omstreden om zijn rol in de Nederlandse Unie
tijdens de Duitse bezetting — bekleedt een hoge bestuurspost bij de Kolen- en Staalgemeenschap te
Brussel. De Groninger is betrouwbaar, trouw en
nuchter-realistisch. Zijn spreekwoordelijke zuinigheid
leidde tot talrijke anecdotes. Zoals deze
Twee Groninger knapen zijn in Artis getuige van het
voederen van een Nijlpaard. Als de oppasser een heel
wittebrood in de opengesperde muil schuift, merkt
een hunner op : da kin nait echt gain. Ook met het
woord gaat hij uiterst sober om. Waar anderen een
tirade nodig hebben kan de Groninger met een enkel
woord volstaan. De eeuwenlange situatie van het
omvangrijke proletariaat van landarbeiders en —
later — fabriekswerkers zal voor de zuinigheid wel
verantwoordelijk zijn zoals de stugge, eenzame
arbeid op het uitgestrekte land hem zwijgzaam heeft
gemaakt. De Groninger mist ten enenmale de spontane hartelijkheid en guile gastvrijheid van de zuiderling. Hij ontvangt zijn gast bij voorkeur op diens
eigen rekening. In café's en restaurants is de overtip
— overigens terecht ongebruikelijk. Daar staat
tegenover dat de Groninger zijn gast onmiddellijk als
kameraad behandelt en hem daarbij tracteert op zijn
ruige, kostelijke humor, intelligent en spits en als zodanig onvergelijkbaar met de zuidelijke leut en lol.
Daarbij laat hij de ander volledig tot zijn recht komen
al is het „amen" altijd aan de Groninger.

Daarvan vormen 13.000 studenten en 4.000 man wetenschappelijk en administratief personeel de universitaire gemeenschap. De gemeenteraad weerspiegelt
de samenstelling van de bevolking naar confessionele en politieke gezindte ; de Partij van de Arbeid
heeft er dertien zetels, de Communistische Partij
Nederland zes, Democraten '66 twee, de confessionele combinatie ARP/Ch.U/KVP tien, het Gereformeerd Politiek Verbond twee, de VVD vijf en de PSP
een. Het college van Burgemeester en Wethouders
is het enige in Nederland, dat geheel uit „linksen"
bestaat sedert het vorige wethouderscollege een door
de raad uitgerangeerde wethouder volgde. De nieuwe
wethouders zijn bovendien de jongsten van Nederland. De loco-burgemeester drs. M.J. van den Berg
(Arb) is 26 jaar, de wethouder voor Milieuzaken en
Jeugdzaken, mr. A.A.M.F. Staatsen (D'66) is 29 ; de
wethouder van Onderwijs en Cultuur, drs.
Wallage

Voor het Stadhuis stopt een curieuze koets uit het Rijtuigmuseum te Leek
(provincie Groningen). Koetsjes met bruidsparen houden hier veelvuldig halt.
De bekende liefde der Groningers voor het paard ? Heimwee naar romantische tijden ? OF allebei ?

DE STAD EN HAAR MENSEN
De stad telt momenteel ongeveer 173.000 inwoners.
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(Arb) 26 ; de wethouder van Financien, A. Barmentloo
(Arb) is 25 jaar en nog student-economie. Sedert hij
wethouder is wordt hij werk-student genoemd. De
wethouder van Sociale Zaken is de communist H.M.
Niemeyer (45), de wethouder van Sport en Recreatie,
M. van Zanten (47) is eveneens communist. Burgemeester Buiter is socialist. Het zal overigens nog
moeten blijken of een geheel rood college de zaken
beter zal kunnen bemeesteren dan een van genieleerde tinten.
INDUSTRIE, HANDEL EN AMBTENARIJ
Vooral de laatste driekwart eeuw is Groningen een
belangrijk economisch en industrieel centrum zoals
het voorheen voornamelijk koopmansstad was. Van de
beroepsbevolking werkt ruim veertig procent in de
industrie ; tabak, rijwielen, confectie, brouwerijen,
koffiebranderijen, sulker, hout en zakken ; voorts in
de scheepsbouw en de scheepvaart. De ambtenarij
groeit als kool op klei. Van betekenis is vanouds ook
Lunchtoerisme op de trappen van het nieuwe stadhuisgedeelte.

de handel in granen zodat de Korenbeurs op de Vismarkt nog altijd volop functioneert. Oppervlakkig geoordeeld naar de royale, luxueuse winkelzaken gaat
het de middenstad goed althans voor zover hij zetelt
in het centrale voetgangersdomein, de Herestraat.
Voor een deel is dat stellig toe te schrijven aan de
vele honderden ambtenaren, die de Gasunie heeft
aangetrokken. Omdat de gemeente er aanvankelijk
een zwaar hoofd in had, of deze Randstadbewoners
zich wel in Groningen zouden willen vestigen werden
ze door de burgemeester tijdens speciale ontvangsten
op sherry onthaald. Bovendien werd hen per gezin
maar liefst tienduizend gulden aangeboden als „ontberingstoeslag". (Alsof de noordelijke metropool in
de Sahara lag en slechts per kameel bereikbaar). Het
pleit in hoge mate _voor de sfeer van de stad, dat
zelfs de vrouwen nog niet voor tienduizend gulden
premie naar de Randstad zouden willen terugkeren.
Staffunctionarissen van de Gasunie wonen in tonnendure landhuizen. Schrille tegenstelling : in de nieuwe
woonwijk Plan Leeuwenberg staat niet minder dan
negentig procent van de eengezinswoningen leeg als
gevolg van de huurprijs van f. 350 per maand, die
de meeste Groningers blijkbaar niet kunnen opbrengen. Het is een van de zeven uitgestrekte stadswijken, die na de Tweede Wereldoorlog op de klei
zijn verrezen als onafzienbare, dodelijk saaie steenwoestijnen.
Met name in de Oosterpoortbuurt in de oude stad is
het kraken van krotwoningen aan de orde van de dag.
In vele huisjes wonen studenten in communes. In
plaats van het huwelijk bloeit de partnerruil. De bewoners van de drie studentenflats leven comfortabeler
en tegen betaalbare huur, afgestemd op de inkomsten
der bursalen. Ook leven er honderden in lange slierten woonboten. De om haar opzet en werkwijze voorbeeldige Stichting Stadsherstel streeft er met enige
gemeentesubsidie naar, veel mensen in de stad te
houden en zodoende de gezellige sfeer te behouden.
Zij doet dat door het opknappen van oude woningen.
Een groot deel van de hogere intelligentsia en ambtenarij geeft er nochtans de voorkeur aan zich te vestigen in naburige dorpen, vooral in Drenthe.
OPENBAAR VERVOER
Groningen is geruime tijd de enige stad in Nederland
geweest waar Politie, fier gezeten hoog boven het
publiek op — weliswaar Friese — hengsten toezag op
het handhaven van orde en gezag. Nog altijd telt het
corps bereden Politie dertien man en vijftien paarden.
Groningen was de eerste stad waar na het afschaffen
van de electrische tram in de kleuren van de plaatselijke voetbalvereniging Be Quick — trollybussen in
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gebruik werden genomen. Nadat Arnhem en Nijmegen
dit voorbeeld hadden gevolgd schafte Groningen ze
weer of wegens hun moeilijke manoeuvreerbaarheid
in de nauwe straten van het centrum. Nu rijden er
dieselbussen. De burgerij heeft daar nogal kritiek op
en geen wonder. Vrijwel na elke tachtig meter moeten
de bussen halt houden voor verkeerslichten. Op drukke uren doet de bus bij voorbeeld over het traject Grote Markt-Corpus Den Hoorn een vol uur ; een afstand
die men te voet in drie kwartier kan afleggen.
Overigens heeft Groningen de stedelijke aderverblikking met alle andere Nederlandse steden gemeen. De
spoorwegverbindingen met 'overig Nederland' laten
daarentegen niets te wensen over.
VERTIER
Om met het duister te beginnen : Groningen heeft
geen nachtclubs maar haar rosse wereldje is in omyang het derde van het land na Amsterdam en Arnhem.
In en buiten dat rosse wereldje reeksen bars, gezellige knijpjes, studentenkroegjes, bruine cafés en proeflokaaltjes. Buiten de 28e augustus oefenen ook de
Meikermis en het circus — vooral het Russische
Staatscircus — grote aantrekkingskracht op de burgerij van de stad en ommeland uit. De zes bioscopen
bestaan evenals elders voornamelijk van sex. Daartegenover bloeit in deze vanouds paardminnende stad
de drafsport. Om de andere zondag trekt zij onverminderd duizenden naar het Stadspark. Zij is er even
geliefd als het ijshockey. De wedstrijden worden massaal bezocht en getuigen telkens weer van het Gronings chauvinisme.

ler in Amsterdam in zover ook deze een unieke sfeer
rond zijn persoon wist te scheppen. Koos Kerstholt
schildert echter niet, maar als hij op dertienjarige
leeftijd niet als hulpje in de melkslijterij van zijn moeder was begonnen en later achtereenvolgens lunchroomhouder en exploitant van een hotel-restaurant
was geworden zou hij het zonder twijfel — naar het
oordeel van notoire, landelijke kritici — tot topacteur
of wellicht litterator hebben gebracht. Zijn Shylock
in De Koopman van Venetie, uitgevoerd door het ensemble van de psychiater dr. Ruth Hoffmann — door
vakkritici op 66n lijn gesteld met het niveau der beste
Nederlandse beroepsgezelschappen — was een onvergetelijke creatie. Hij speelde ook hoofdrollen in
stukken van Jan Fabricius en was jarenlang acteur en
regisseur in de Groninger toneelwereld. Laren achtereen, tot 1 januari van dit jaar, bezette de burgerij ook
de laatste zitplaats in de Schouwburg om Koos in de
Nieuwjaarswens te zien en te horen. In zijn zaak staat
Het representatieve hoofdgebouw van de universiteit. In de nieuwe stadswijk
Paddepoel verrezen in weinige jaren enorme complexen voor de opleiding
van 13.000 studenten uit binnen- en buitenland. Vooral de studie in de medicijnen trekt velen uit de Randstad naar dit noordelijke boiwerk van wetenschap.

KOOS
Groningen heeft niet alleen een karakter maar ook een
hart en dat is wellicht nergens zo duidelijk voelbaar
als in het etablissement van Koos Kerstholt. Het is
Groningens drukste en meest karakteristieke ontmoetingscentrum voor alle mogelijke categorieen mensen ;
zijn exploitant Koos Kerstholt (73) de meest markante
Groninger van vandaag. Hij is bekend bij alle artiesten
van naam in heel Nederland. Wie hunner ook bij Koos
op de Vismarkt binnenwipt krijgt sinds jaar en dag
ongevraagd en kosteloos een glas rode Bordeaux als
welkomstgroet. De kelners kennen de gezichten ; vergissingen zijn niet mogelijk. Koos' zijn restaurant, een
eindeloos diepe pijpela is van voor tot achter bekleed
met prachtige historische wandschilderingen van de
Groninger schilder copiist Timmer en op de warme,
eiken betimmeringen staan in bladfond allerlei klassieke spreuken. Koos Kerstholt is slechts vergelijkbaar met de fameuse restaurateurschilder Frits Schil159

een rek met ijzeren schildjes. De Groningse bezoekers gaan daaraan voorbij omdat zij het zien als een
afscheiding tussen café en restaurant. Die schildjes
bevatten nochtans de initialen en de geboortedata
van prominenten op elk gebied uit geheel artistiek
Nederland. Zij zijn onderscheiden als Koos' eigen
'Onsterfelijken'. Hijzelf is Ridder van Oranje Nassau.
JAN DE ROOS
Geen stad zonder stadstypen. In Groningen is dat
Jan de Roos. Hij heeft onlangs de televisie gehaald.
In een gerafeld frak vol medailles van ondefinieerbare herkomst en betekenis, de hoge hoed nonchalant
achter op het grijze hoofd, slentert hij moeizaam door
de binnenstad en waant zich vermaard operazanger.
In een heftig vibrato stoot hij onherkenbare klanken
uit en waant zich daarbij als heldentenor op de Beihne
van de Scala in Milaan. De man voelt er zich zielsgelukkig bij en weet zich verzekerd van de sympathie
van alle stedelingen.
CULTUUR
Geen stad zonder stadstype maar ook peen stad zonder cultuur. Te oordelen Haar het karakter van de Groninger zou men menen, dat het in nagenoeg elk mens
schuilend musisch element in deze nuchtere, zuinige

stad niet zou gedijen. Het tegendeel is waar. Het
culturele leven is er zo rijk dat men deze noordelijke
metropool met recht het Amsterdam van het Noorden
kan noemen. Dat deze rijkdom warempel niet geheel
en al is toe to schrijven aan de geimporteerde intelligentsia bewijst een figuur als prof. J. Huizinga, cultuurhistoricus en -filosoof van het formaat van een
Erasmus ; een schilder als Hendrik Nicolaas Werkman, die met zijn illustratie van Martin Bubers wereldberoemde Erzahlungen der Chassidim de auteur tot
ontroerde bewondering bracht ; schrijvers als W.F.
Hermans, Bel Campo, Hendrik de Vries, Johan Fabricus, Josef Cohen ; schilders als Jan Alting, Johan
Dijkstra, George Martens van de oudere generatie
naast modernen als Henri de Wolf, Jannes de Vries,
Jan van der Zee en Han Jansen. Deze laatste moge
dan in het dagelijkse leven vertegewoordiger in doperwtjes en sperciebonen zijn, niettemin exposeerde hij
met succes in Washington, Londen, Sankt Gallen en
Gent. Het Groninger Orkest en de Stadsschouwburg
behoren tot de oudste van het land. Het Gronings
Conservatorium telt 222 leerlingen, de Stedelijke Muziekschool — exclusief de wachtlijst — bijna 2000,
de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva heeft
alleen al voor de dagopleidingen 356 leerlingen en
leidt op voor diverse M.O. diploma's. Daarnaast bloeien in deze stad de amateurgezelschappen ; zeven
toneelensembles, tier harmonie- en fanfare orkesten,

Uitvoering begeleid door het Noordelijk Philharmonisch Orkest in de cm haar voortreffelijke akkoestiek
vermaarde concertzaal De Harmonie. Het orkest te!t momenteel 74 man. Dirigent is Charles de Wolf.
Aan koren is er in Groningen geen gebrek. Internationale vermaardheid op allerlei concoursen verwierf het
meer dan honderd jaar oude Gruno.
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een voortreffelijk kamermuziek-ensemble, vijftien popgroepen. De stad doet voor haar kunstenaars het
financieel mogelijke. Zij subsidieert ook amateursensembles uit de studentenwereld sedert deze door het
verlenen van open toegang tot haar lokaliteiten en
societeiten volkomen in de burgerij is geintegreerd.
Helaas heeft het culturele leven hier te kampen met
enkele bijzonder remmende toestanden. Zo moet het
orkest sedert het verlies van de accoustisch kostelijke
concertzaal De Harmonie optreden in de enorme
sporthal van het complex rond de Martinihal. Komt
daar geen oplossing voor dan kon dat wel eens het
einde van het orkest betekenen. Ook de amateurgezelschappen worden met de ondergang bedreigd
voor zover zij zijn aangewezen op het gebruik van
de Evenementenhal. Daar moeten zij namelijk f. 2200
aan zaalhuur betalen, hetgeen voor deze ensembles
eenvoudig in de verste verte niet op te brengen is.
Het is onduidelijk waarom de gemeente heeft verzuimd in het millioenenproject van het ongunstig gelegen Cultureel Centrum een toneeltoren te bouwen.
Vermoedelijk is dat tot de traditionele Groningse zuinigheid te herleiden. Was die toneeltoren er wel dan
zou men de oude, ongezellige schouwburg tegen betaalbaar tarief ter beschikking van de amateurensembles kunnen stellen.

eethuisjes. Het groots opgezette restaurant R 2000,
onderdeel van het Martini-complex, is inmiddels gefailleerd. Het zal worden overgenomen door de exploitant van het volgend jaar te openen Euro Motorhotel.
Met de hotels is het een trieste zaak. Het beste, meest
comfortabele hotel ligt niet in Groningen maar op
weinige kilometers afstand in Paterswolde ; het uniek
gelegen Familiehotel, toonbeeld van sobere voornaamheid, een voorbeeldige keuken, redelijke prijzen, overvloedige parkeergelegenheid en de zo schaars geworden stilte. Ook het nieuwe, grote hotel Helvetia
met zijn riant, burgerlijk café in het stadscentrum en
het enorme Motel Terminus Noord — wel comfortabel
maar hopeloos ongezellig — bieden goede accommodatie. Verschillende ook buiten Groningen bekende
hotels zoals Willems, Baulig en het Hotel Kerstholt
zijn verdwenen, Frigge sterk ingekrompen. Voor deze
gang van zaken zijn oorzaken aan te wijzen die voor
het gehele land gelden, zoals de parkeergelegenheid
en personeelsgebrek, nochtans schrijft men in Groningse horecakringen de kernoorzaak toe aan de vijfdaagse werkweek. Deze is volmaakt in strijd met het
eigenlijke wezen van het hotel ; dag en nacht klaar
staan. Geen kok of kelner is daartoe nog bereid, nu
hij zoveel gemakkelijker inkomsten uit de Werkloosheidskas kan trekken.

TOERISME
OORDEEL ZELF
Elke metropool is toeristenstad. Het zijn vooral Scandinaviers, Amerikanen en Duitsers, die Groningen aandoen ; voor zaken en voor amusement. Aan de vormen van vertier, die deze mensen verlangen, voldoet
de stad niet geheel. Nachtclubs zijn er, zoals gezegd,
niet. Het „natuurschoon" beperkt zich tot de rosse
buurten al is er (nog) een overdaad aan bos en hei
in het naburige Drenthe. Daarentegen zijn gezellige
cafés en tearooms rijkelijk voorhanden evenals talrijke

Groningen, de stad en haar mensen. Het hier geschetste beeld is grotelijks onvolledig. Het doet niet voldoende recht aan dit pronkjewail in golden raand. De
lezer kan dit portret-verbaal van een noordelijke metropool het best zelf en Haar eigen ervaring corrigeren
en voor zichzelf voltooien, eenvoudig door er een paar
dagen door te brengen. Tien tegen een dat hij er zich
spoedig thuisvoelt.
JAN A.W. KESSELS
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DE GROEI VAN DE CULTUURAUTONOMIE IN BELGI

HISTORISCH OVERZICHT
1. - De Grondwetgevers van 1831 waren zo overtuigd
van de bestendige degelijkheid van de ontworpen
teksten, dat zij zware remmen tegen eventuele wijzigingen hadden ingebouwd.
Een wachttijd moest aan elke Grondwetswijziging
voorafgaan. Aanvaarding van een verklaring tot herziening bracht automatisch ontbinding van het Parlement en algemene verkiezingen mede. Het nieuw gekozen Parlement moest in de aanwezigheid van 2/3
van zijn leden voorzien en een positieve meerderheid
van dezelfde maat leveren, en dit zowel in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers als in de Senaat. Deze
voorzorgen hebben inderdaad het verwachte gevolg
gehad. TerwijI de Grondwetgevers (gemiddelde leeftijd : 37 jaar) maar 7 maanden nodig hadden om
eeuwentrotserende teksten op te stellen, heeft men
140 jaar moeten wachten op een grondige vernieuwing
van het Belgische Handvest.
Zelfs de algemene lijnen van het kiesrecht waren in
de grondwettelijke teksten opgenomen, zodat ook
deze weg was afgegrendeld. De verruiming van de
categorieen van kiesgerechtigden werd in 1893 ingevoerd en het algemeen en enkelvoudig stemrecht
kwam eerst in '1921 tot stand (na een revolutionaire
periode toegestaan, als een bekrachtiging na parlementsverkiezingen die reeds op de nieuwe basis
waren gehouden).
Anderzijds moet men toegeven dat vele teksten van
ons Handvest in algemene bewoordingen zijn gesteld,
en dat het Parlement via de interpretatie ervan tot
een rijke schakering van oplossingen is gekomen
(toetsing van de wet aan de Grondwet berust uitsluitend bij het Parlement).
2. - De verre voorbereidingen van de huidige Grondwetsherziening vingen aan met de oprichting van een
Studiecentrum voor de hervorming van de Staat in
1936.
Op 21 mei 1946 diende Pierre Harmel, huidig minister
van buitenlandse zaken, een voorstel van wet in tot
oprichting van een „centrum van onderzoek voor de
nationale oplossing van de maatschappelijke en
rechtskundige vraagstukken in de Vlaamse en Waalse
gewesten". Het Centrum, later kortweg „Centrum
Harmel" genoemd, kreeg gestalte door toedoen van
de wet van 3 mei 1948. Het op 24 april '1958 verschenen eindrapport vormde het uitganqspunt voor de
inmiddels tot stand gekomen of nog op handen zijnde
hervormingen. Het Centrum omvatte 4 afdelingen.
a) De demografische afdeling stelde vast dat er een
faseverschil van 30 jaar bestaat in het nadeel van het
Waalse landsgedeelte, waardoor de parlementaire
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vertegenwoordiging wordt scheefgetrokken. Bevonden
werd ook dat Wallonie behoefte had aan een nataliteitspolitiek, Vlaanderen aan meer werkgelegenheid ;
dat de hoofdstad Brussel te veel krachten en middelen
tot zich trok. Decentralisatie van de openbare en de
particuliere sector werd aanbevolen.
b) De economische afdeling beschreef de structurele
werkloosheid in bepaalde Vlaamse en Waalse gewesten en suggereerde een decentralisatie op economisch gebied en een actief regionaal beleid van
openbare werken en huisvesting, tot verbetering van
de achtergebleven levensstandaard in Vlaanderen.
c) De politieke afdeling durfde de grondwetsherziening
slechts terloops te vermelden, maar ontdekte als onmiddellijke mogelijkheden ter verbetering : de decentralisatie, de hervorming van het toezicht op de
lagere besturen, de deconcentratie, de financiele
autonomie van provincies en gemeenten, de vorming
van stedelijke agglomeraties en de samenwerking van
naburige gemeenten. Grote nadruk werd gelegd op
de vastlegging van de taalgrens.
d) De culturele afdeling stelde de cultuurhomogeniteit
in Vlaanderen en Wallonie voorop en bijzondere maatregelen te Brussel. Twee Cultuurraden moesten
worden opgericht met eigen dotaties en verordenende
bevoegdheid.
Vele besluiten van het Centrum Harmel hebben grote
weerklank gevonden en werden in de daaropvolgende
periode met name onder impuls van de regering
Lefévre-Spaak (1961-1965) in wetgeving omgezet. De
taalgrens werd definitief vastgelegd, de taalregeling
in de centrale besturen en te Brussel ingevoerd
(wetten van 2 augustus en 30 juli 1963). Aldus kwamen
vier taalgebieden tot stand : het Vlaamse land, Wallonie, het tweetalig gebied Brussel, en het Duitse
taalgebied, met enige aanpassingen - „faciliteiten"
genoemd - in de taalgrens- en randgemeenten.
3. - De evolutie voltrok zich verder. Op 6 april 1962
kondigde Eerste minister Lefevre een grondwetsherziening aan.
a) Politieke werkgroep.
Een werkgroep legde een syntheseverslag ter tafel
op 24 oktober 1963. De twee volksgemeenschappen
moesten wederzijdse waarborgen verkrijgen en een
modernisering van de instellingen werd geschetst. De
federate staatsstructuur werd afgewezen, een paritaire Senaat eveneens. In beide Kamers zouden taalgroepen gevormd en bijzondere meerderheden vereist worden voor bepaalde voorbehouden en essentiele materies. Tegelijk zou een grondige decentralisatie (vooral op cultureel gebied) worden uitgevoerd.
b) De Ronde-Tafelconferentie.
Een bijzondere Commissie tot hervorming van de

instellingen werd ingesteld in januari 1964 en was
samengesteld uit afgevaardigden van de drie staatspartijen (C.V.P., B.S.P. en P.V.V.). Drie thema's
stonden centraal : hervorming van de centrale instellingen, decentralisatie en deconcentratie, cultuurautonomie. Einde december 1964 wordt overeenstemming bereikt. De P.V.V. aarzelt (13 januari 1965)
en weigert ten slotte een partijcongres ter ratificatie
te houden. C.V.P. en B.S.P. nemen (op 13 februari
1965) op overtuigende wijze de conclusies aan.
c) De regering leest op 3 maart 1965 een ontwerp
van verklaring tot grondwetsherziening aan het Parlement voor ; het wordt uiteindelijk op 17 april 1965
goedgekeurd. Hierop volgt automatisch de ontbinding
van het Parlement.
4. - Bij de daaropvolgende parlementsverkiezingen
lijden de twee coalitiepartijen (C.V.P. en B.S.P.) zwaar
verlies. Zij bereiken niet eens meer de vereiste tweederde meerderheid. Alle oppositiegroepen, vooral de
P.V.V., boeken aanzienlijke winst, de taalpartijen
groeien aan.
a) De regering Van den Boeynants-De Clercq (C.V.P.P.V.V.), die aan het bewind was van 19-3-1966 tot
7-2-1968, kondigde een afkoelingsperiode aan, maar
wist het „werk" toch te bevorderen door het instellen
van een nieuwe studiegroep : de „Vaste Commissie
voor de verbetering van de betrekkingen tussen de
Belgische taalgemeenschappen", onder leiding van
oud-minister Paul Meyers. Moeilijk te definieren bleek
vooral het statuut van de hoofdstad.
b) Niettemin werden in de Grondwet twee technische
artikelen ingevoegd : artikel 140 dat voorziet in de
gelijkwaardigheid van de Nederlandse en de Franse
tekst van de Grondwet (3 mei 1967), en artikel 131bis
Haar luid waarvan geen herziening van de grondwet
mag worden ingezet of voortgezet in oorlogstijd of
wanneer de Kamers verhinderd zijn bijeen te komen
op het nationale grondgebied.
c) Deze regeringsperiode was gekenmerkt door een
hevige controverse over de Franstalige afdeling van
de Katholieke Universiteit te Leuven, die trouwens
aanleiding was tot de val van de regering (februari
1968).
5. - Er volgden parlementsverkiezingen, nadat een verklaring tot herziening van de grondwet was aangenomen (ongeveer gelijklopend met de vorige). De regering Eyskens-Merlot (C.V.P.-B.S.P.) kwam tot stand
na langdurige en zorgvuldige onderhandelingen. De
situatie werd nog moeilijker omdat de twee regeringspartijen weer aan parlementaire macht hadden ingeboet. De P.V.V.-opgang was gestuit, maar de taalpartijen hadden vorderingen geboekt.

a) Een eerste moeilijkheid was de interpretatie over
het tellen van de onthoudingstemmen. Moesten onthoudingen als negatieve stemmen gelden, of niet opgeteld worden ?
De voorzitters van Kamer en Senaat, daarin gevolgd
door de oppositiepartijen, stonden de eerste interpretatie voor. De meerderheid hield vast aan de klassieke uitlegging, die ook voor wetten geldt, nl. dat
onthoudingen noch voor- noch tegenstemmen zijn.
Onverklaarbaar was de houding van de taalpartijen,
die steeds meer op de staatshervorming aandrongen,
maar ze door een nadelige interpretatie van de stemmingswijze onhaalbaar maakten.
b) De Regering nam het initiatief om een werkgroep
op te richten, waaraan alle partijen medewerkten
(Groep der 28-sept. 1969). De besluiten ervan werden
gepubliceerd op 19 november 1969. Over het statuut
van Brussel waren de meningen fel verdeeld zodat
een bijzondere commissie (groep der 24) werd opgericht, die en niet in slaagde de betwistingen op te
lossen.
c) Ondertussen was de Senaatscommissie reeds vrij
ver gevorderd met de behandeling van de voornaamste voor herziening vatbaar verklaarde artikelen.
Vooral de cultuurautonomie was uitgediept. In plaats
van verordenende bevoegdheid zouden de Cultuurraden wetgevende bevoegdheid krijgen, in de vorm
van decreten. Het werkgebied van de Cultuurraden
werd vrij nauwkeurig afgebakend zowel territoriaal als
inhoudelijk. De regering- Eyskens-Cools (vice-premier
Merlot was intussen overleden) nam dit werk over en
legde een kort synthesevoorstel ter tafel, steunend
tegelijk de teksten van de Senaatscommissie en van
de Werkgroep der 28. Aldus werd een nieuwe start
gegeven (Verklaring Eyskens 18 februari 1970).
6. - Enkele technische artikelen werden goedgekeurd
(opheffing van drie overbodige artikelen, constitutionalisatie van de arbeidsgerechten).
Art. 56ter handelend over de provinciale senatoren
werd verduidelijkt.
a) Belangrijke teksten volgden meteen.
1. Losmaking van Limburg uit het rechtsgebied van
het Hof van Beroep te Luik en oprichting van twee
nieuwe Hoven van Beroep te Antwerpen en te Mons
(art. 104 G.W.).
2. Versterking van de autonomie van provincies en
gemeenten (108 G.W.).
3. Mogelijkheid tot oprichting van grote agglomeraties
en federaties van gemeenten (met fiscale bevoegdheid - art. 110 en 113).
4. Mogelijke overdracht van bevoegdheid Haar internationale instellingen (art. 25bis).
Art. 108ter (pariteit voor Vlamingen en Franstaligen
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te Brussel) haalde de meerderheid niet.
b) De regering trad weer in gesprek met de oppositie
over de essentiele vragen en bereikte een vergelijk
(Verklaring Eyskens 19 november 1970). Zo kwamen
de voornaamste hervormingen toch tot stand.
1. Art. 3 legt de taalgrens vast en beperkt het tweetalige Brusselse gebied tot 19 gemeenten.
2. De Cultuurraden verkrijgen wetgevende bevoegdheid (decreten) op onderwijs- en cultuurgebied (59bis).
3. In het Parlement worden twee taalgroepen ingericht.
(32bis).
4. Gewestvorming (decentralisatie) wordt mogelijk gemaakt.
c) Tenslotte werden uitvoeringswetten voor de nieuwe
procedures goedgekeurd.

1. Over de werking van de Cultuurraden (wetten van
3 juli 1971 en 21 juli 1971).
2. Over de organisatie van agglomeraties en federaties van gemeenten (26 juli 1971) (speciaal voor
Brussel belangrijk).
d) De ontbinding van de Wetgevende Kamers op
29 september 1971 betekende het eindpunt van de
grondwetgevende arbeid ; er werd geen nieuwe verklaring goedgekeurd.
e) Enkele uitvoeringswetten vooral over de gewestvorming (art. 107 quater-overdracht van bevoegdheden
Haar de gewesten) ontbreken alsnog. De regering
Eyskens-Cools (lie) kondigt een ontwerp can. Inmiddels zijn de Cultuurraden in werking getreden.

De Nederlandse Cultuurraad vergadert in de kamer van Volksvertegenwoordigers te Brussel.
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GRONDWETTELLIKE ERKENNING VAN DE
NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP
IN BELGIE
a) De Belgische Staat erkende tot dusver alleen individuele burgers of Rijksorganen (gemeenten en provincies zijn slechts onderverdelingen van het Belgische grondgebied). Nu komt een nieuw publiekrechtelijk begrip tot stand : de cultuurgemeenschap
(van Nederlandstaligen en van Franstaligen).
Aan deze cultuurgemeenschap worden rechten en bevoegdheden toegekend — zelfs tot het uitvaardigen
van wetten in de vorm van decreten. Deze cultuurgemeenschap leidt een eigen, zelfbevestigend bestaan.
Het Belgisch publiekrecht wordt met een nieuw hoofdstuk verrijkt.
b) Dezelfde cultuurgemeenschap zal haar territoriale
integriteit vrijwaren en zij zal haar culturele eenheid
bewerken door middel van een eigen onderwijs- en
cultuurbeleid en aldus haar toekomst bepalen.
c) De middelen die aan de Cultuurgemeenschap
worden toegekend, zal zij eigenmachtig besteden, met
inachtneming van de schoolvrede en zonder discriminatie.
d) Het wetgevend orgaan van de cultuurgemeenschap
is de Cultuurraad. Deze Cultuurraad is uitsluitend
samengesteld uit parlementsleden van Kamer en
Senaat, ingedeeld in een taalgroep. Hij is een verschijningsvorm van de soevereine wetgevende macht
in Belgie.
TERRITORIALE BEVOEGDHEIDSSFEER
a) De Cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap is bevoegd over het Vlaamse taalgebied.
De grenzen van dit taalgebied zijn vastgelegd in de
taalwet voor bestuurszaken van 2 augustus 1963.
De taalgrens kan niet meer gewijzigd worden tenzij de
meerderheid van de taalgroepen, zowel in de Kamer
als in de Senaat, hiermede instemmen. Bovendien
moet in elke Wetgevende Kamer (Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat) een tweederde meerclerheid worden bereikt.
Praktisch betekent deze regel dat zonder de instemming van de meerderheid van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers en Senatoren aan het Vlaamse
taalgebied niet meer geknaagd kan worden, en dat de
Brusselse „olievlek" (nu beperkt tot 19 gemeenten)
niet meer uitgebreid kan worden.
De stabilisatie van de taalgrens is verkregen, de territoriale integriteit van het Vlaamse land staat vast.
b) De Cultuurraad is ook bevoegd voor de instellingen
in het tweetalige hoofdstedelijke gebied (19 gemeen-

ten) die geacht worden tot de Nederlandse cultuurgemeenschap te behoren. Hiermede worden vooral
scholen en culturele instellingen bedoeld. De Cultuurraad kan echter ook zelf nieuwe instellingen in het
leven roepen, evenals de (verticaal gesplitste) departementen van Nationale Opvoeding en van Cultuur
dat vermogen te doen. Verwacht mag worden dat de
Cultuurraad buiten bemoeienis of afremming van
Franstalige zijde, een actieve rol zal vervullen te
Brussel.
c) Te Brussel ook wordt een Nederlandse cultuurcommissie opgericht in het kader van het nieuwe
agglomeratiebestel. Haar veelomvattende bevoegdheld bestrijkt met name alle organisaties en initiatieven met sociaal-culturele inslag ten behoeve van
Vlamingen in de hoofdstad.
De bedoeling is dat die commissie vrijelijk Vlaamse
vestigings- of uitstralingspunten te Brussel zal uitbouwen, boven de plaatselijke (19!) gemeentebesturen, die van oudsher negatief zo niet vijandig ingesteld
zijn t.a.v. Vlaamse initiatieven.
De hoofdstedelijke Vlamingen zullen zich aldus op
menig gebied zelfstandig kunnen organiseren, en beschikken hiertoe over een eigen „inrichtende macht".
INHOUD VAN DE BEVOEGDHEID
a) Allereerst de taalwetgeving.
Wie de moeizame geschiedenis van de geleidelijke
aanvaarding van het Nederlands in Belgie kent, weet
dat deze explosieve materie best binnen de eigen
bevoegdheidssfeer wordt gehouden.
De taalwetgeving bestaat vooral uit de taalregelingen
t.a.v. bestuurszaken, onderwijs en betrekkingen tussen werkgevers en werknemers ; de desbetreffende
bestaande wetgeving kan echter door de Cultuurraad
gewijzigd worden.
Taalregelingen die vender reiken dan het Vlaamse
taalgebied, in taalgrens- en randgemeenten, in
Brussel-hoofdstad en in nationale en Internationale
diensten zijn weggelegd voor de nationale werkgever.
Vooral de taalregelingen terzake van de sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers (vernederlandsing van het bedrijfsleven) zijn voor verbetering vatbaar ; ook enkele twistgevallen, zoals de taal
van de eedaflegging in Vlaamse gemeenten in de omgeving van Brussel, waar Franstalige gemeenteraadsleden weigeren de eed in het Nederlands of te leggen.
(Een decreet hierover werd op 11 april jl. goedgekeurd).
b) Onderwijs.
Het onderwijs is de culturele materie bij uitstek en
behoort vanzelf tot de cultuurautonomie.
Anderzijds mocht men niet in het euvel vervallen
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waarover de Zwitserse autonome kantons zó erg
klagen.
Het ware ondenkbaar in Vlaanderen en Wallonie de
leerplicht, de onderwijsstructuren, de wettelijke diploma's en de materiele regelingen (wedden en toelagen) evenals de schoolbevolkingsnormen anders en
wellicht concurrentieel te laten uitgroeien. Om de eenvormigheid te bewaren, blijft de nationale wetgever
zijn bevoegdheid ter zake bewaren.
Men vergete ook niet dat in Belgie een jarenlange
schoolstrijd heeft gewoed, die beeindigd werd met
het schoolpact (compromis) in 1958-1959. Dit bestand
moest gevrijwaard worden, en handhaving ervan was
niet denkbaar buiten die eenvormige regelingen. De
ministeries van Nationale Opvoeding zijn inmiddels
volledig gesplitst en worden beheerd door volwaardige ministers, die zelfstandig uitvoeringsmaatregelen
voor elk taalgebied uitvaardigen.
c) Culturele aangelegenheden (stricto sensu).
Het was vrij moeilijk deze materie in korte Grondwetteksten neer te schrijven. Een bijzondere wet (van
21 juli 1971) heeft ze opgesomd in elf punten.
1. Bescherming en luister van de taal.
Hieronder wordt vooral verstaan verspreiding en vertaling van Nederlandse letterkundige en wetenschappelijke werken, bevordering van taalbeheersing en
taalzuiverheid, inclusief de spelling.
2. Aanmoediging van de opleiding van onderzoekers.
Oorspronkelijk was het de bedoeling hier het voiledige wetenschappelijk onderzoek ander te brengen.
Maar de vrees bestond dat een klein land als Belgie
geen kostenverdubbeling kan dragen. Anderzijds is
de achterstand van het Vlaamse land op het gebied
van het speurwerk vrij groot, zodat opleiding en scholing van onderzoekers speciale aanmoediging verdient.
3. Kunsten, met inbegrip van toneel en film.
4. Cultureel patrimonium, musea en andere wetenschappelijk-culturele instellingen.
Hieronder vallen de wetgeving op het steden- en natuurschoon (landschap- en monumentenzorg) evenals
de Academies (voor Letterkunde, Geneeskunde, enz.)
5. Bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten.
6. Radio en Televisie (BRT en RTB zijn volledig gesplitst) - uitzonderingen vormen regeringsmededelingen en reclameuitzendingen.
7. Jeugdbeleid.
8. Voortdurende scholing en „culturele animatie".
9. Lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven.
10. Vrijetijdsbesteding en toerisme (o.m. sociaal toerisme).
11. De onderbouw of infrastructuur voor alle rubrieken
sub. 1 tot 10.
d) Internationale culturele samenwerking.
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Dit is t.a.v. Nederland bijzonder belangrijk.
Op het vlak van de uitvoerende macht treedt de
Belgische minister van Nederlandse Cultuur reeds op.
Voortaan treedt de Cultuurraad als wetgever —
decreetgever — op.
SAMENSTELLING EN ZETEL VAN DE CULTUURRAAD
a) In de oorspronkelijke opzet zou alleen de Senaat,
in taalgroepen ingedeeld, de twee Cultuurraden vormen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers (in
haar gewone samenstelling) zou de conflicten tussen
nationale en regionale wetgever oplossen. Een specialisatie van bei-de wetgevende organen zou hiervan
het gevolg zijn. De latere gewestvorming, vooral op
economisch en sociaal vlak zou de Kamer van Volksvertegenwoordigers ten deel vallen, terwijl de Senaat
op dat terrein de conflictgevallen zou oplossen.
Deze vlotte regeling werd niet aangehouden. Er kwam
een zelfbewuste reactie uit de Kamer tegen elke specialiserende beperking op het twee-Kamerstelsel.
Amendementen (uitgaande van P.V.V., V.U. en B.S.P.)
brachten de uitbreiding van de regionale zeggenschap
mede tot alle volksvertegenwoordigers en senatoren.
b) Taalgroepen werden ingesteld, een Nederlandse en
een Franse.
Tot de Nederlandse taalgroep behoren automatisch
alle parlementsleden woonachtig in een eentalig
Vlaamse provincie of dito kies-arrondissement.
De volksvertegenwoordigers en de senatoren uit het
tweetalige kiesarrondissement Brussel, de senatoren
uit de tweetalige provincie Brabant, en de gecoapteerde senatoren bepalen zelf hun taalgroep door de
keuze van de taal waarin zij de eed afleggen. Leggen
zij de eed of in meer dan een taal, dan is de eerstgebruikte taal beslissend voor de voile duur van de
zittingsperiode.
c) De werking is vrijwel gelijklopend met die van
Kamer en Senaat. Reglement van orde en zetel worden
door de Cultuurraad zelf bepaald.
Beide Cultuurraden hebben beslist hun zetel te Brussel te vestigen. Bepaalde partijen mogen dan nog te
verstaan hebben gegeven dat die vestiging voorlopig
is, in afwachting dat over organen en zetel van de
gewestvorming wordt beslist. Aan de vestiging te
Brussel, met name in de Parlementsgebouwen, met
alle accommodatie vandien, zijn ontegenzeggelijk voordelen verbonden, zij het nog maar de centrale ligging.
Vestiging te Mechelen, respectievelijk Namen, zou
permanente pendelbewegingen voor de Volksvertegenwoordigers hebben veroorzaakt, die alleen maar
het absenteisme in de hand hadden kunnen werken.

INTENSITEIT VAN DE WETGEVENDE BEVOEGDHEID
Belangwekkend is hier de afgelegde weg. In het vooroorlogse studiecentrum was er voor ontwerpen van
wet en koninklijke besluiten, in een verplicht advies
voorzien.
Het „Centrum Harmel" zag de bevoegdheid tegelijk
als adviserend en verordenend (delegatie). Op de
Ronde-Tafelconferentie groeide de gedachte verder
uit : de Cultuurraad zou ook de planning van de cultuurwerking op zich nemen. De laatste fase was ineens maximaal : een wetgevend gewestelijk parlement
kwam tot stand (decreten). De Cultuurraad is bevoegd
om bestaande wetten te wijzigen, of nieuwe wetgeving
tot stand te brengen. Anders dan de wet die in beginsel het gehele rijksgebied bestrijkt, heeft het decreet een regionale werkingssfeer (Vlaamse taalgebied en instellingen te Brussel).
MIDDELEN
De Cultuurraad heeft geen fiscale bevoegdheid, hij
ontvangt de middelen vanwege het nationaal parlement, via een dotatie voor de cultuurkredieten (stricto
sensu) en de begroting van Nationale Opvoeding.
De bestemming van de cultuurkredieten kan vrijelijk
door de Cultuurraad bepaald worden ; het betreft globale bedragen voor onderscheiden departementen ;
interne overheveling door de Cultuurraad is mogelijk.
Amendementen door de Cultuurraad aangenomen, die
hogere begrotingsuitgaven meebrengen, moeten door
het Parlement worden gestijfd door middel van bijkredieten.
Het opstellen van de eerste begrotingen zal wel niet
zonder moeite verlopen want allerlei posten uit zeer
uiteenlopende begrotingsdocumenten moeten Haar de
culturele dotatie worden overgeheveld. Een overgangsperiode is onvermijdelijk.
BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN
De aldus geschetste cultuurautonomie is uiteraard
geen federalisme. In federate staten berusten de afbakening van de onderscheiden bevoegdheidssferen
en de berechting van desbetreffende conflicten bij
een Constitutioneel Hof. In Belgie blijft de laatste en
hoogste instantie het landsparlement, dat, zoals gezegd, ook de wet aan de Grondwet toetst.
a) Belangwekkend is vooral de procedure ter voorkoming van conflicten. Daartoe wordt de Raad van
State ingeschakeld. Able voorontwerpen van decreet
moeten aan de Raad van State ter fine van gemotiveerd advies worden voorgelegd (ontwerpen worden

ingediend door de regering, voorstellen door de parlementsleden). De ministers en de voorzitters van de
Cultuurraden mogen de Raad van State een advies
vragen over amendementen op ingediende ontwerpen.
Het staat hen eveneens vrij een zelfde advies te vragen over voorstellen van decreet. Raadpleging van
de Raad van State is verplicht als een derde van de
leden van de Cultuurraad erom verzoekt.
Acht de Raad van State overschrijding van bevoegdheid aanwezig, dan oordeelt eerst het landsparlement.
Daarna kan de behandeling in de Cultuurraad worden
voortgezet.
b) Bij conflicten wordt de Raad van State andermaal
ingeschakeld via een bijzondere afdeling voor bevoegdheidsconflicten. De ministerraad, ten verzoeke
van de Eerste minister, leidt de eis in. Hierop volgt
een prejudiciele uitspraak van de Raad van State.
De ministerraad geeft hierover een gemotiveerd
advies aan het Parlement, en de beide Kamers moeten
zich over het regelingsarrest van de Raad van State
uitspreken (nietig verklaren of niet) binnen een korte
tijdsspanne (60 dagen) en met gewone meerderheid.
De procedure is uiteraard ingewikkpld. Men heeft een
bijzondere afdeling van de Raad van State ter zake
willen specialiseren. De kwestie van de bevoegdheidsverdeling is belangrijk genoeg opdat de ministerraad
erbij betrokken wordt. De onaantastbare eindbeslissing echter blijft bij het Parlement.
UITVOERINGSDIENSTEN
De Cultuurraad heeft geen eigen administratieve
diensten voor de uitvoering van zijn decreten. De bevoegde ministers worden met de uitvoering belast.
Nu is het reeds zo, dat departementen met sterke
culturele inslag (Nationale Opvoeding-Cultuur) van
hoog tot laag gesplitst zijn. Afzonderlijke of gemeenschappelijke koninklijke of ministeriele besluiten worden genomen en in de eigen taal (+ vertaling) in het
Staatsblad gepubliceerd.
„Vertaling" betekent hier dat de „andere" versie niet
rechtsgeldig of gelijkelijk authentiek is.
NABESCHOUWINGEN
De oplossing die aan het nationaliteitenprobleem in
Belgie werd gegeven, is origineel. Er is geen enkel
precedent bekend. Zij is wellicht geroepen om model
te staan voor andere multinationale staten, die aan
dezelfde zorgen laboreren.
Ook in het perspectief van de Europese politieke gemeenschap kan de Belgische oplossing een bruikbare
inspiratiebron worden.
De vrees is immers niet ongewettigd dat het cultu167

rele en regionale streven van de gewesten zou verzinken in het Europese anonieme geheel. Dit risico
kan worden opgevangen door regionale raden met
regionale wetgevende bevoegdheid.
1. Het „imperium" van de Belgische Staat is veilig
gesteld. Alle voorbehouden materies blijven in handen
van het landsparlement en de regering.
2. Weliswaar wordt het nationale Parlement gesplitst
in taalgroepen met bepaalde regionale taken en bevoegdheden.
Er is ooit wel gedacht aan „andere" wetgevers dan
de parlementsleden (cf. Ronde-Tafelconferentie), aan
lichamen waarin provincials raadsleden met leden van
wetenschappelijke academies zouden samenkomen.
Van dat denkbeeld is echter afgezien uit vrees dat
regionalisten veel scherpere eisen zouden stellen
tegenover het nationale Parlement en tegenover de
landsregering dan parlementsleden die tegelijk nationale en regionale zaken to behartigen hebben ; dat
regionalisten to zeer zouden opgaan in hun streven
naar regionale zelfbevestiging, of niet voldoende voorgelicht zouden zijn over nationale behoeften. Nu de
verantwoordelijkheid bij dezelfde personen berust,
mag men verwachten dat die „afgewogen" zullen reageren op het regionale en op het nationale vlak.
De aangehouden formule biedt bovendien het voordeel dat het „alibi" niet meer kan worden ingeroepen.
Vroeger werd de aansprakelijkheid voor tekorten gemakkelijk op het andere volksdeel (bijv. de Vlamingen)
afgewenteld, waar eigen initiatief (van Waalse zijde)
veelal ontbrak.
Een tijdlang heeft men, zoals reeds gezegd, gedacht
aan een formule van cultuurautonomie die uitsluitend
aan de Senaat (in taalgroepen gesplitst) was toebedeeld. De voltallige Kamer van Volksvertegenwoordigers zou op bevoegdheidsconflicten beschikken.
De methods was veel eenvoudiger, de werkwijze was
ook praktischer : nu worden en Kamer en Senaat geimmobiliseerd wanneer een van de Cultuurraden bijeenkomt.
In de uiteindelijk aanvaarde oplossing, waarbij de gezamenlijke Kamerleden en Senatoren van een bepaalde taalgroep de Cultuurraad vormen, ligt de klemtoon
uiteraard op de „volksgemeenschap" daar alle verkozen soevereine mandatarissen in eenzelfde wetgevend orgaan bijeenkomen.
3. Een bijkomend tegengewicht in het voordeel van
de nationale samenhang is de regering die 66n blijft
voor het gehele land. Weliswaar werd ook hier een
communautair evenwicht ingebouwd. De ministerraad
telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers, met uitzondering voor de Eerste minister. De
staatssecretarissen maken geen deel uit van de ministerraad, en tellen niet mode in deze pariteitsregel
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(art. 86bis en 81bis (G.W.). In de regering worden
bovendien de taken gesplitst en een regionale bevoegdheidsverdeling tot stand gebracht (Nederlandstalige en Franstalige ministers van Nationale Opvoeding en van Cultuur). De regionale indeling wordt
verder doorgetrokken bij de staatssecretarissen waar
nu reeds twee staatssecretarissen voor Streekeconomie, twee voor Huisvesting en Ruimtelijke Ordening optreden met gewestelijke bevoegdheid.
4. Het nieuwe artikel 107-quater van de Grondwet
biedt ruimte voor de oprichting van gewestelijke organen met werkgebieden die buiten de bevoeqdheidssfeer van de Cultuurraden vallen. Evenals bevoegdheid aan internationals organen kan worden opgedragen, kan zij ook aan binnenlandse gewestelijke
organen worden gedelegeerd. Deze opdracht zal gegeven worden door middel van een latere wet, die
met bijzondere meerderheid moot worden goedgekeurd. Dit is het basisartikel waardoor een ruime decentralisatie in diverse sectoren uitbreiding zal vinden.
5. Ten slotte is het nuttig terug to blikken op de ontwikkeling die zich in Belgie heeft voltrokken. In 1831
was het Nederlands in Belgie een verboden taal in
bestuur, onderwijs en gerecht. Na veel strijd word
aanvaard dat in Vlaanderen en op zeer beperkte gebieden het Nederlands facultatief mocht worden gebruikt : de Vlamingen verkregen taalfaciliteiten voor
hun moedertaal in eigen taalgebied. Een later stadium
was gekenmerkt door een streven naar verruimde
en officiele tweetaligheid. In een daaropvolgende fase
werd de taalregeling aan de gemeenten overgelaten
op grond van tienjaarlijkse talentellingen, die telkens
weer heftige beroering teweegbrachten : faciliteiten
moesten aan de anderstalige minderheid worden toegestaan. Uiteindelijk word de eentaligheid in Vlaanderen aanvaard, met beperkte faciliteiten voor anderstaligen in een klein aantal taalgrensgemeenten en
randgemeenten van Brussel.
In de nieuwe Grondwet zijn niet alleen de taalgrens
en de taalhomogeniteit in Vlaanderen vastgelegd,
maar wordt ook een Nederlandse cultuurgemeenschap
grondwettelijk erkend en bekleed met wetgevende
macht t.a.v. omvangrijke werkgebieden: taalwetgeving,
onderwijs en culturele aangelegenheden.
Dit laat een verregaande culturele integratie met
Nederland tegemoetzien en zal een krachtige impuls
geven aan de cultuurgroei in Vlaanderen.

Robert VANDEKERCKHOVE
Voorzitter van de Cultuurraad
voor de Nederlandse cultuurgemeenschap.
Overgenomen wit „UITLEG", het weekblad van het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen in Nederland ; met toestemming van de redactie.

DE NOORDERKEMPEN EN WEST-BRABANT :
EEN SOCIOGRAFISCH ONDERZOEK

WAAROM EEN SOCIOGRAFISCH WERK
OVER DE GRENSSTREEK ?
Allen zijn we reeds min of meer vertrouwd met het
begrip „grens". De mens ziet zich inderdaad door de
natuur voor grenzen gesteld, de natuurlijke grenzen.
Woeste gebergten, moerassen, waters, bossen enz.
hebben weliswaar geen „absoluut" karakter, toch zijn
ze nog in sterke mate bepalend voor het sociale leven.
De sociale geografie bijvoorbeeld hecht nog steeds
een grote betekenis aan de natuurlijke gesteldheid
van het aardoppervlak.
Van veel grotere betekenis zijn de grenzen gesteld
door de menselijke gemeenschap, als een creatie van
de menselijke geest. De enige ware grenzen zijn van
politieke en administratieve aard. Nochtans is de rijksgrens veel meer dan een louter administratieve afbakening. Haar brutaal scheidend effect heeft het sociaal-economisch patroon van de streek grondige wijzigingen doen ondergaan. Een eenvoudige rondrit in
de Belgisch-Nederlandse grensstreek in de Noorderkempen laat onmiddellijk toe te constateren dat de
huidige rijksgrens een scherpe scheiding trekt door
het cultuurlandschap. Het eng nationaal en regionaal
overheidsbeleid, zowel van Nederlandse als van Belgische zijde, dat geen rekening hield met de toestand
in het naburige land, is er de oorzaak van dat een
sociaal-economische differentiatie optrad. In ieder
land ontwikkelde zich een eigen levenspatroon, dat
inzonderheid in het leef- en woonklimaat van de inwoners tot uiting komt.
Nochtans bezaten de grensgebieden in de Noorderkempen historisch, territoriaal en cultureel oorspronkelijk een sterke band. Op de meest diverse gebieden waren en zijn de bewoners min of meer op
elkaar aangewezen. Deze beschouwingen mogen hier
volstaan om aan te tonen dat de grensgemeenten een
eigen problematiek en eigen karaktertrekken bezitten.
Er bestaan tendenzen tot aantrekking en tendenzen
tot afstoting, die als het ware een snort golfbeweging
scheppen. Voor de socioloog vormt dit een werkgebied dat nog grotendeels braak ligt. Deze themata
werden dan ook gekozen als onderwerp van een licentieverhandeling in de Sociale Wetenschappen aan
de Rijksuniversiteit te Gent tijdens het academiejaar
1970-1971. De titel luidde „SAMENWERKING EN ORGANISATIE IN DE GRENSSTREEK". „Een sociografisch onderzoek naar de integratie van de Belgische
en Nederlandse jongeren in de Noorderkempen West-Brabant".
Als studieterrein werden vier gemeenten van het
BENEGO-gebied 1 weerhouden nl. Essen, in de Belgische Noorderkempen ; Nispen (Roosendaal), Huy-

Bergen en Hoogerheide in West-Brabant. De draagwijdte van het onderzoek gaat dan ook niet verder
dan dit gebied.
Deze studie is mede geinspireerd geworden door de
drang tot samenwerking die zich enkele jaren geleden
in de Noorderkempen en West-Brabant op velerlei
gebieden uitte en die tot de oprichting van enkele
organismen heeft geleid. Deze tendens tot samenwerking op regionaal of lokaal vlak is dan ook precies
het objekt van de studie geworden, die hier in een
notedop wordt weergegeven. Er rijzen inderdaad vele
problemen op bij een dergelijke samenwerking o.m.
van administratieve en organisatorische aard. Een belangrijke zaak mag niet uit het nog worden verloren.
Om het met de woorden van volksvertegenwoordiger
Mr. H. SUYKERBUYK, burgemeester van Essen, weer
te geven : „De eenwording is slechts half werk, als
het alleen gebeurt van de zijde van instellingen en
bestuur". Zeer terecht beklemtoont hij elders : „Het
is in hoofdzaak iets van de bevolking". Echte integratie is pas mogelijk, wanneer die ook plaats grijpt
op geestelijk vlak, en dit moet van de bevolking uitgaan en niet uitsluitend van de overheid. Vaak staart
men zich blind op bijkomstige verschillen. Onder het
laagje vernis zit en leeft echter dezelfde natuur, de
„Brabantse natuur".
Om even de redenering vooruit te lopen, heeft de
studie concreet tot doel gehad een antwoord te geven
op volgende vragen.
— Hoever is de integratie op dit ogenblik qevorderd ?
— Is de grensbevolking bereid tot verdere contacten
te komen ?
Ergens werd gehoopt de resultaten ervan ook praktisch nuttig te maken. Op het ogenblik van het ontstaan van de studie waren we direct betrokken in de
werking van de Essense jeugdclub „THOR". De integratie van de Belgische en Nederlandse jongeren
rond de Essense grensstreek lag ons nauw aan het
hart. Samen met de technische en financiele mogelijkheden die we bezaten om een behoorlijke steekproef bij elkaar te krijgen, heeft dit de doorslag gegeven om het onderzoek in de jeugdmiddens te laten
plaatsvinden.
Om de eigenlijke basis van de studie Hader te omschrijven en haar verdere uitwerking iets te verduidelijken, zal een kort overzicht worden gegeven van
de voornaamste grensproblemen en van de bestaande
Noord-Zuid samenwerking in de Noorderkempen en
West-Brabant (anno '1969). Er werd hier eerder naar
bondigheid en overzichtelijkheid gestreefd dan naar
volledigheid.
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OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE GRENSPROBLEMEN EN VAN DE BESTAANDE SAMENWERKING
Wanneer de aard van de samenwerkingsproblemen
Hader wordt beschouwd, kunnen drie soorten problemen worden onderscheiden.
— In de eerste plaats zijn er moeilijkheden ingevolge
de bestaande wettelijke en administratieve regelen.
Waar rechtstreeks overieg wenselijk is, wordt het
vaak onmogelijk gemaakt door de te volgen hierarchische omwegen (vb. samenwerking op politioneel
vlak). Soms wordt de praktische uitvoering belemmerd door verschillende reglementaire bepalingen.
Ook verschil in structuur vormt vaak een hinderpaal
(vb. toerisme).
Rechtstreeks kan de samenwerking tussen de grensgemeenten hier niet veel aan doen. Wel kan deze
gewicht in de schaal werpen, de aandacht vragen
voor deze problemen en druk uitoefenen bij de desbetreffende instanties.
— Er bestaan mentaliteitsproblemen bij de gemeenten zelf. De gemeentelijke autonomie is nog geen
ijdel woord. Ook al brokkelt die voortdurend af, toch
beletten het gemeentelijk prestige en het leiden van
een eigen leventje de „wil" tot samenwerking, ook
waar die mogelijk zou zijn. Alhoewel er een sluitende
administratieve oplossing was, is de oprichting van
een gezamelijke huisvuilophaaldienst voor Essen, Ossendrecht en Huybergen enkele jaren geleden mislukt. Dit toont aan dat administratieve problemen
slechts een aspect van het geheel vormen.
— Tenslotte is er de mentaliteit van de bevolking.
Alhoewel de grensbewoners alien Brabanders zijn,
leven de gekende denkbeelden van de „krenterige,
stijve Hollanders" en de „boerse Belzen" nog steeds
verder. Is de afstoting tussen beide groepen werkelijk
zo groot als steeds beweerd wordt ? Is de interesse
voor de samenwerking van Belgische zijde minder
groot dan van Nederlandse zijde, zoals ons vaak
werd voorgehouden ? Deze en nog talrijke andere
vragen, rijzen op bij de behandeling van deze problematiek.
Een overzicht van de concrete problemen kan tot een
opsomming beperkt worden : openstelling van de
grensovergangen, urbanisatie en ruimtelijke ordening,
openbaar vervoer, waterbeheersing en grensoverschrijdend water, nutsvoorzieningen, brandweer- en
ambulancediensten, recreatie, werkgelegenheid, politie, onderwijs, samenwerking op cultureel vlak.
Op de vraag hoe de integratie het best bevorderd
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wordt, antwoordde R. VAN ELSLANDE, oud Belgisch
Minister van Europese Zaken en van de Nederlandse
Cultuur, eens : „... Er is geen beste of betere weg.
leder van onszelf dient op de plaats waar hij staat
in de maatschappij die integratie te bevorderen en
na te streven". Toch zag de minister twee grote wegen, voor het doorbreken van de wederzijdse vooroordelen nl. informatie uitbreiden en de jeugd bij
elkaar brengen.
Met de contacten tussen jongeren uit Vlaanderen en
Nederland gaat het bepaald niet schitterend, noch
algemeen gezien, noch specifief rondom de grens.
Kansen liggen er nochtans meer dan voldoende. De
meeste jonge mensen van vandaag zijn kritisch ingesteld, met een belangstelling tot ver buiten hun
rechtstreekse omgeving. De dialoog met de jeugd
over de grens kan niet anders dan verrijkend zijn
en meteen een bijdrage leveren tot de Noord-Zuid
integratie.
Nationaal gezien bestaan er bijvoorbeeld Jongerencontactweken Nederland-Vlaanderen, er bestaan
eveneens enkele schooluitwisselingen. Het prive-initiatief is beslist onvoldoende om werkelijk gestalte
te geven aan de integratiegedachte bij de jongeren.
Concreet, in de grensstreek bestaat er vrijwel niets.
Vele jeugdclubs, jeugdverenigingen, scholen enz. aan
beide zijden van de grens kunnen zonder veel moeilijkheden hun leden bij elkaar brengen, kennismaken
met elkaars werkwijze, gemeenschappelijke projecten
opzetten enz. Niet alleen de niet-georganiseerde jongeren worden dus onaangeroerd gelaten, de georganiseerden worden evenmin aangesproken.
De jongeren zal men nooit bereiken via congressen
of iets dergelijks. Zij zullen gemakkelijk contacten
leggen in een sfeer en een ruimte waar zij zichzelf
kunnen zijn, waar ze zich graag bezig houden in
sport, discussie en dans.
Door de inzet van jonge mensen kan de culturele
integratie ongetwijfeld een stroomversnelling ondergaan. De meeste jongeren kennen de dorpen in de
naaste omgeving niet, weten nauwelijks iets af van
de eigen karakteristieken van Nederland of Belgie.
Zij kennen ook de gedachte van de culturele integratie niet.
Als uiting van de bestaande samenwerking tussen de
gemeenten zouden we hier enkel BENEGO willen vernoemen (Belgisch-Nederlands Grensoverleg). De allereerste grondslagen ervan werden in begin 1967
gelegd. De eigenlijke oprichting ervan vond plaats
op 29 januari 1968. BENEGO omvat 15 gemeenten
waarbij de vier gemeenten van ons studiegebied.
De motivering van de samenwerking kan schematisch
in vijf punten worden samengevat

— Historische eenheid.
— Geografische eenheid.
— Sociaal-economische eenheid : beide gebieden bezitten ongeveer dezelfde sociaal-economische
structuur, aanleunend bij de Rotterdamse en Antwerpse havengebieden, met nog een doorslaggevende agrarische activiteit en uitgebreide pendelbeweging.
— Samenwerking is ongetwijfeld een stimulans en
drukkingsmiddel : nl. CoOrdinatie van krachten voor
het beschermen van eigen verworvenheden of het
verdedigen van belangen bij de centrale overheid.
— Zonder overleg zijn een hele reeks van moeilijkheden niet op te lossen.
SOCIOLOGISCHE BESCHOUWINGEN
ROND HET INTEGRATIEPROCES
Alhoewel het helemaal niet de bedoeling is hier een
wetenschappelijk betoog op te bouwen, is het onontbeerlijk het integratieproces eens vanuit een sociologisch standpunt te bekijken. Dit om de eenvoudige reden dat de structuur van de studie opgebouwd
werd aan de hand van de theoretische ontleding van
het begrip integratie.
Het begrip „integratie" wordt veel en eveneens in
veel verschillende betekenissen aangewend in de sociale wetenschappen, zodat het absoluut gewenst is
hierin een klaarder inzicht te scheppen. Er wordt gesproken over integratie van een groep, van een onderneming, van Europese integratie enz. Als het begrip „integratie" in deze diverse voorbeelden te gebruiken is, is het van belang de rijkdom van het begrip te inventariseren.
We zullen ons hier beperken met te vermelden dat
er twee grote groepen definities van het begrip „integratie" bestaan, nl. bepalingen die integratie zien als
structuur, en definities die integratie beschouwen als
een proces. Belangrijker voor deze studie zijn veeleer
de sociologische typologieen van integratie. In de sociologische literatuur onderscheidt men vele typen
van integratie, zonder echter tot algemeen aanvaarde
opvattingen te komen, wat zeer normaal is, gezien de
onenigheid over de definitie van integratie zelf. Trouwens de meeste typologieen zijn niet rechtstreeks
geschikt om te gebruiken voor deze studie.
Dit werk werd opgebouwd aan de hand van het
volgend schema, dat goed aangepast scheen aan het
studieobject. Het is een aangepaste typologie van
VAN DOORN-LAMMERS en VAN ZUTHEM. Hierbij
werd het sociaal gedrag als uitgangspunt genomen.

Externe Integratie : interactief aspect.
— Zakelijke verhoudingen
— Persoonlijke verhoudingen
Me menselijke verhoudingen kunnen niet op dezelfde
wijze voorgesteld worden. Er zijn relaties, die in hoofdzaak gesteund zijn op belang. Men gaat hier Haar de
medemens toe, omdat hij kan helpen bij het doel dat
men nastreeft. Dit wordt bedoeld met zakelijke relaties.
In de gemeenschap kunnen nog andere verhoudingen
dan de !outer zakelijke worden waargenomen. Deze
zouden bestempeld kunnen worden als persoonlijke
verhoudingen. De mens wordt hier geen middel voor
het doel, hij wordt het doel zelf.
Interne Integratie: waarin 3 aspecten kunnen onderscheiden worden.
— Het wits-aspect : hiermede worden bedoeld de
opinies over en houding t.o.v. de samenwerking.
Willen de respondenten de samenwerking in de
grensstreek ? Hoe reageren ze er tegen ?
— Het emotioneel aspect : in hoeverre speelt de gevoelswereld een rol bij de integratie.
— Het informatief en cognitief aspect : hoever reikt
de belangstelling van de Belgen voor de Nederlandse toestanden en de gebeurtenissen op Nederlands grondgebied en omgekeerd ? Bestaat er
voldoende informatie over beider initiatieven ?
Vermits van deze diverse aspecten ofwel de frequentie ofwel de intensiteit kan worden vastgesteld, bestaat er ook de mogelijkheid de mate van sociale integratie kwantitatief te benaderen.
HET ONDERZOEK
Uiteraard kunnen de resultaten slechts in grote lijnen
worden gerapporteerd. Slechts de algemene tendensen zullen hier worden vermeld.
De studie omvatte een extensief onderzoek bij 150
proefpersonen van elke nationaliteit door middel van
een schriftelijke enquete (voortaan onderzoek 1) en
een intensief mondeling interview bij 30 Belgische en
evenveel Nederlandse jongeren (onderzoek 2). Het
aantal van 360 respondenten was vrij arbitair gesteld
en werd bepaald door onze technische en financiele
mogelijkheden. Verdere methodologische beschou171

wingen en de verwerking van het materiaal zullen hier
buiten beschouwing worden gelaten.
Alle ondervraagde proefpersonen waren in 1970 tussen 16 en 21 jaar oud, d.w.z. geboren vanaf 1949 tot
en met 1954 en op het ogenblik van het interview
wonende te Essen (Belgie) en te Huybergen, Nispen
en Hoogerheide (Nederland). We waren verplicht verschillende Nederlandse gemeenten te nemen, omdat
hun inwonersaantal te klein is. Alhoewel Nispen geen
afzonderlijke gemeente is (behoort tot de gemeente
Roosendaal-Nispen) werd ze er toch bijgenomen door
haar bijzonder gunstige ligging t.o.v. Essen. Onderzoek 1 bestond uit 54,7 % jongens en 45,3 % meisjes
voor de Belgische respondenten en uit 59,3 % jongens en 40,7 % meisjes voor de Nederlandse groep.
64,0 % van de Belgische proefpersonen studeerde
nog, van de Nederlandse jongeren stdeerde er slechts
44,7 %. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk gelegen
in het felt dat de Nederlandse ondervraagden gemiddeld enkele jaren ouder zijn dan de Belgische. Meer
jongeren hebben dan hun studies reeds beeindigd.
In onderzoek 2 was de sexratio 17 - 13 voor beide
groepen.
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

niet voorgedaan. De ondervraagden begeven zich
meestal naar de dichtst bijgelegen gemeente.
Wanneer de aard van de contacten wordt onderzocht,
blijkt het in de overgrote meerderheid van de gevallen
om eerder „zakelijke" relaties te gaan (winkelcentra).
Voor de Belgische jongeren komt het financieel aspect van deze relaties blijkbaar niet op de eerste
plaats. Een ruimer warenaanbod, aangenamer winkelen in de grootwarenhuizen en „eens weg zijn voor
het plezier" zijn belangrijker. Bij de Nederlandse
jongeren is het financiele van een grotere betekenis.
De grensgemeenten beschikken over een niet te onderschatten natuurschoon, een uitgebreide inventaris
aan historische gebouwen, en een hele reeks andere
toeristische aantrekkelijkheden. De mogelijkheid is
hierdoor ruimschoots aanwezig dat de via het toerisme een weg geschapen wordt naar contacten met de
inwoners van de grensgemeenten uit het andere land.
De resultaten van de Nederlandse jongeren zijn in
dit verband positiever dan deze van de Belgen. Voor
iemand met toeristische belangstelling betekent de
grens geenszins een barriere, integendeel zelfs.
Contacten tussen de Nederlandse en de Belgische
jongeren langs sportactiviteiten, via het ontspanningsleven of door middel van schouwburgbezoek komen
slechts sporadisch voor.

De externe integratie : interactief aspect.

De interne integratie : informatief en cognitief aspect.

Zoals reeds vermeld, werd getracht de integratie vanuit haar vier facetten te benaderen. Het eerste element ervan is het extern aspect : de interactie. Er
werd nagegaan in welke omstandigheden de Belgische en Nederlandse jongeren contacten hebben
over de grens en welke de intensiteit ervan is. Zoals
in een grensstreek normaal te verwachten is, brengen
vrijwel alle jonge mensen, weliswaar met varierende
frequenties, een bezoek aan het buurland. Practisch
geen enkele respondent bezocht nooit de omgevende
Nederlandse of Belgische gemeenten. Wanneer in de
schriftelijke enquete de keuze werd gelaten tussen
dikwijls, soms en nooit, en in de mondelinge tussen
dagelijks, wekelijks, veertiendaags, maandelijks, enige
malen per jaar, en nooit, is de grootste concentratie
te vinden in die groep die of en toe, soms, enkele
keren per jaar over de grens rijdt. Veelvuldig kunnen
de contacten bezwaarlijk worden genoemd.
Roosendaal, dat in het bestudeerde gebied een centrumpositie inneemt, oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit op de Belgische jongeren. Vermits
in de Belgische grensstreek geen enkele gemeente
gelegen is, die de omvang van Roosendaal benadert, heeft een concentratie van antwoorden bij een
gemeente zich voor de Nederlandse respondenten

Als tweede facet van de integratie moet de inwendige of interne integratie behandeld worden. Deze
interne integratie bestaat op haar beurt uit drie aspecten : informatief, wils- en emotioneel aspect.
Onder informatief en cognitief aspect wordt het volgende verstaan : bestaat er vanwege de Belgische
en Nederlandse meisjes en jongens belangstelling
voor hetgeen er over de grens gebeurd ? Houden ze
zich op de hoogte ? Kennen zij en zijn zij voldoende
geinformeerd over het leven in de Nederlandse of
Belgische grensgemeenten. Algemeen gaat het dus
hier om de vraag of Belgen en Nederlanders voldoende over elkaar weten.
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INFORMATIE OVER BENEGO
Het orgaan BENEGO (Belgisch-Nederlands Grensoverleg) zou normalerwijze een belangrijke taak kunnen en moeten vervullen met betrekking tot de integratie. Het was dus in het kader van het informatief
aspect interessant Hader te onderzoeken hoeveel jongeren het bestaan van dit orgaan kennen en hoever
zij eventueel op de hoogte zijn van de werking ervan
en van de resultaten (anno begin 1970).
In het onderzoek 1 werd de vraag gesteld : „Hebt U

reeds horen spreken van BENEGO ?" Ja of Neen. De
onderstaande tabel geeft enkele resultaten weer.
Zijn op de hoogte van
het bestaan van BENEGO

Belgen

%

48

32,0

Nederlanders

eveneens naar voor dat het lokale krantennieuws van
bijzondere betekenis is voor het informatief aspect
van de integratie.

yd

De interne integratie : emotioneel aspect.
41,3

62

Zijn niet op de hoogte van
het bestaan van BENEGO

102

68,0

88

58,7

Totaal

150

100,0

150

100,0

Deze vraag had slechts betrekking op het kennen
van de naam BENEGO. In geval van een positief antwoord werd gevraagd Hader te omschrijven wat het
doel van BENEGO is, zo mogelijk enkele resultaten
weer te geven die men kent of de werking van het organisme. Wij hebben gepoogd de bekomen antwoorden te rangschikken in twee groepen : deze die naar
onze mening degelijk waren geinformeerd en dezen
die het niet waren. De criteria, die gehanteerd werden
voor dit onderscheid zijn de volgende
— De respondenten die enkel de naam BENEGO kenden (of beweerden er al van gehoord te hebben)
of dezen die enkel wisten wat het letterwoord betekende, werden geklasseerd onder „minder goed
geinformeerd".
— De ondervraagden die hiernaast duidelijk het doel
omschreven, sommigen de werking of resultaten,
werden bij de goed geinformeerden geplaatst.
Aan de hand van deze maatstaf werden 18 Belgische
en 30 Nederlandse jongeren bij „goed geinformeerd"
gerangschikt en 30 Belgen en 32 Nederlanders bij
„minder goed".
ALGEMENE KENNIS OMTRENT HET BUURLAND
Er werd getracht in het mondeling interview door een
tiental algemene vragen de kennis over de Nederlandse (Belgische) grensgemeenten te testen. Die
vragen hadden betrekking op actualiteit, kennis aangaande gemeentelijke organisatie, ook geografische
kennis, en bekende personaliteiten. Deze zeer eenvoudige vragen, die wisselden naargelang het moment
waarop het interview plaats had (aanpassing aan de
actualiteit) kon iedereen die zich interesseert voor het
Nederland (Belgie) over de grens, beantwoorden. Hieruit bleek dat de Nederlandse jongeren de Belgische
gemeenten beter kennen dan de Belgische jongeren
de Nederlandse gemeenten. Uit het onderzoek kwam

Het was bij de studie de bedoeling de opinies over
en de houding ten overstaan van de buren over de
grens te onderzoeken, samen met het oordeel over
hun volkskarakter en levenswijze. Onder deze rubriek
werden de volgende kwesties behandeld.
— Sympatie- en antipatiegevoelens t.o.v. de in Belgie
wonende Nederlanders.
— Oordeel over karaktertrekken, gewoonten, gedragingen en omgangsvormen. Welke vond men interessant, verkeerd of belachelijk ?
- Het nationaal gevoel van de ondervraagden.
Uit de bekomen antwoorden bleek dat de Nederlanders te Essen bij de jongeren niet bepaald antipatie
opwekken, Hoch sympatie. Meer dan de helft (52,0 °/0
in onderzoek 1) staat „onverschillig" tegenover hen.
8 % neemt een zeer gunstige houding aan en meer
dan een vierde (27,3 %) staat „gunstig" zonder meer.
De kategorie „sterk afwijzend" is ongeveer even
sterk bezet als deze met een zeer gunstige reactie.
Algemeen dus een onverschillige houding, die iets
verder naar de gunstige kant doorslaat, dan naar de
afwijzende.
Bij het onderzoek naar de karaktertrekken, gewoonten enz. van de grensbewoners werd met opzet de
vraag niet gesplitst in volkskarakter, gewoonten, tradities en gedragingen, omdat het overgrote deel van
de steekproef dit onderscheid toch zeer moeilijk of
helemaal niet kan maken. De Belgische jongeren vonden de volgende kenmerken van de Nederlanders het
interessantst (onderzoek 1): losheid, zich durven uiten,
meer open, spontaan (26,0 %) ; spaarzaamheid (15,3
%) ; sportiviteit (13,9 %) ; modern, progressief (13,3
%). Als verkeerde kenmerken van de Nederlanders
gaven de Belgische jongeren op : zelfingenomenheid,
pronkzucht, pocherij, bluf, hogedunk (36,7 %) ; krenterig, spaarzaam (31,4 %) ; flauw,overdreven beleefd,
saaiheid (16,6 %). Een verdere opsomming zou ons
te ver leiden.
Omgekeerd vonden de Nederlanders de volgende
„karaktertrekken" van de Belgen interessant : gemoedelijkheid, joviale omgang, gastvrijheid (24,5 %) ; improvisatievermogen, pragmatisch, aanpassingsvermogen (21,0 %) ; vrolijkheid, goed humeur, levenslustig (19,1 %). Als verkeerde „karaktertrekken" vonden zij bijvoorbeeld : nonchalant, losse levensgewoonten (28,0 %) ; geslotenheid, afgezonderd zijn, terug173

houdend (22,2 %) ; ouderwets, behoudsgezind, conservatief (17,6 %).
Slechts 4,7 c/0 van de Essense jongeren zou in het
geval dat het zich moest voordoen, „zeer graag"
over de grens wonen en nog eens 4,7 % „graag".
Daartegenover zou 11,4 % van de Nederlandse jongeren „zeer graag" en 15,3 % „graag" in Belgie komen wonen. Geen van beide groepen wenst echter
„zeer graag" of „graag" van nationaliteit te veranderen.

De interne integratie : wilsaspect.
De samenwerking tussen Belgen en Nederlanders
aan de grens staat, wat de meeste terreinen betreft,
nu nog in de kinderschoenen. Het was in dit verband
interessant, ook met het oog op concrete verwezenlijkingen, de opinies en de houding t.o.v. de samenwerking te kennen. Dit is de bedoeling van het derde
element van de interne integratie : het wilsaspect.
Achtereenvolgens werden de opinies van de jongeren nagegaan betreffende de openstelling van
grensovergangen, de samenwerking van de ambulancediensten, de samenwerking op onderwijsgebied, de
samenwerking op ontspanningsgebied, de samenwerking op toeristisch gebied, de oprichting van een organisatie voor de integratie van de Belgische en de
Nederlandse jongeren in de grensstreek, BENEGO.
Hieruit kon worden opgemaakt dat, zolang het om
zakelijke contacten gaat of om contacten waarbij persoonlijk voordeel bestaat of kan bestaan, een positieve tendens doorslaggevend is. Deze positieve reactie bleef zich handhaven t.o.v. dansavonden, maar
was vrij miniem bij sportcontacten, om negatief te
worden bij meer culturele contacten. Dat de geringe
interesse van de jongeren voor deze activiteiten zelf
daar waarschijnlijk de grote oorzaak van is, kon eveneens worden vastgesteld. In globo liet het wilsaspect
een positieve indruk achter, vooral bij de Belgische
jongeren. Wij hebben in de meeste gevallen kunnen
vaststellen, dat er een onderscheid bestaat tussen
Belgen en Nederlanders. De meisjes staan ook minder gunstig t.o.v. een nauwere samenwerking tussen
Belgen en Nederlanders dan de jongens (behalve op
het culturele vlak voor de Belgische en op ontspan-
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ningsvlak voor de Nederlandse meisjes). Een zelfde
vaststelling werd gedaan voor de arbeidende jongeren t.o.v. de studerende jongeren.

BESLUFT
Het is slechts door het interactief aspect, het informatief aspect, het emotioneel aspect en het wilsaspect samen te bundelen dat een inzicht wordt verkregen in de totale stand van de integratie.
Op het tijdstip waarop het onderzoek werd verricht,
is de toenadering tussen Belgen en Nederlanders aan
de grens niet ver gevorderd. Wanneer er wel relaties bestaan, gaat het meestal om „zakelijke" relaties, maar is de frequentie ervan laag. De jongeren bezitten eerder een geringe informatie over het
buurland, vooral de Belgische jongeren. De publieke
opinie in de Belgische grensgemeenten staat eerder
gunstig of onverschillig dan wel negatief tegenover
de aanwezigheid van Nederlanders. Weinigen wensen echter van nationaliteit te veranderen. Bijna alle
jongeren zijn voorstanders van een nauwere samenwerking tussen de grensgemeenten op gebieden waar
die samenwerking ook absoluut noodzakelijk is, alsook op het ontspanningsvlak.
De inspanningen tot integratie aan de grens gaan op
dit ogenblik bijna uitsluitend uit van enkele particuliere personen, behalve natuurlijk op het administratieve vlak. Niet alleen is de continuiteit aldus problematisch, maar alzo wordt eveneens het grote deel
van de bevolking niet bereikt. De initiatieven zijn dus
onvoldoende gekend.
Wij menen dat voor de lokale situatie aan de grens
de georganiseerde jongeren zouden moeten betrokken worden bij de samenwerking. Dezen bereikt men
vrij gemakkelijk en de studie heeft uitgewezen dat er
voldoende mogelijkheden bestaan. Wat betreft de kansen van verdere integratie aan de grens, moet het
woord „optimisme" worden gebruikt. De antwoorden
van de jongeren hebben geleerd, dat het licht voor
de toekomst, zeker nog op groen staat.
F. VAN LOON

SPIEGEL VAN DE NEDERLANDEN

VOERVERBALISME

In een lezersbrief in De Gazet van Antwerp
en werd onlangs herinnerd aan de kordate
taal waarmee een CVP-woordvoerder einde
1965 het standpunt inzake de Voerstreek
van zijn partij vertolkte : „Met de CVP is
over de Voer niet meer tepraten. De Voerstreek is Vlaams en ze zal het blijven.
Voor wie neemt men ons eigenlijk, wanneer
men meent, dat wij bereid zouden zijn, die
diskussie over de reedsgoedgekeurde taalwetten telkens weer te heropenen". Twee
jaar later viel de regering Van den Boeynants. Bij de daaropvolgende verkiezingen
kwam de CVP als een vrij autonome partij
voor de kiezer, met een communautairprogramma dat merkwaardige verschillen vertoonde met dat van de PSC. Maar in juni
van 1968 schonk departij haar vertrouwen
aan de regering Eyskens-Merlot, die in haar
programma een grondwetsherziening voorstelde, waarin een artikel voorzien werd
waardoor het zou mogelijk worden de Voerstreek van deprovincie Limburg af te haken en ze met eengewijzigde taalwetgeving
(Voor wie neemt men ons eigenlijk ?) onder de rechtstreekse bevoogding van het
ministerie van binnenlandse zaken te brengen. Er werd in die dagen gezegd dat de
CVP ernstig voorbehoud maakte teen deze
clausule van het regeerakkoord. Het klinkt
dan ook wat verwonderlijk dat we pas enkele dagen geleden een gezaghebbend
Brussels journalist op het RTB-scherm hoorden ze en dat hi' dat nog niet zo heel
Ian g vernomen had.
Na de verklaring van de Belgische bisschoppen in mei 1966 over de eenheid van
de Katolieke Universiteit van en te Leuven, wierp de PSC zich op als de hardnekkigste verdediger van de aanwezigheid
van de franstalige universiteit te Leuven.
Na de val van Van den Boeynants distancieerde zij zich uitdrukkelijk van de CVP.
En keurde enkele tijd nadien de regeringsverklaring van Eyskens goed, die voorzag
in eengeleidelijke overheveling van LeuvenFrans naar Ottignies !
Ter gelegenheid van de parlementaire debatten over de taalwetten had BSP-voorzitter Jos van Eynde in zijn krant geschreven : „Aileen nationalisten staan in 66n front
met hun kasteelheren en hun ultra's. Socialisten en demokraten nemen overal de
verdediging van de kleine man op, zelfs
al is die kleine mar een Vlaming, zoals in
de Voerstreek". Ook Van Eynde is later
blijkbaar naar het front met de nationalisten
en de kasteelheren overgestapt, want in

176

december 1970 keurde zijn partij net als de
CVP (Voor wie neemt men ons eigenlijk ?)
hetgrondwetsartikel over de Voer goed.
Het heette nu dat dit artikel ook zougebruikt worden om in Vlaamsgebied dat bij
de vastlegging van de taalgrens in 1962
op ongelukkige wijze naar Wallonie was
overgeveld (Komen-Moeskroen) de taalfaciliteiten voor de Vlamingen uit te breiden.
Ongeveer terzelfdertijd keurden ze een wijziging goed van de taalwet van 1963, die
bepaalde dat Vlaamse kinderen in Vlaamse
scholen thuishoorden : uitpersberichten
hebben we de jongste dagen weer eens
kunnen vernemen dat de regering de toen
edane beloften in ruil voor de „libertê du
g
Ore de famille" niet heeft gehonoreerd !
In juni 1971 behandelde het parlement de
wet over de kultuurautonomie. BSP-voorzitter Leburton verklaarde dat zijn partij
haargoedkeuring aan het regeringsontwerp
verbond aan de indiening van het Voerontwerp. Wat geschiedde : het wetsontwerp dat
voorzag in de oprichting van een autonoom
Voerkanton droeg de handtekening van alle
ministers, ook die van de CVP. (Voor wie
neemt men ons eigenlijk ?) Een paar maanden nadien echter ontbond de regering het
p
arlement, zogenaamd omdat er voor de
verdere afwerking van de staatshervorming
en voor een dynamisch sociaal-ekonomisch
beleid een sterk kabinet nodig was. Sterk
was de regering Eyskens bepaald niet meer,
sinds dezelfde heer Leburton verklaard had
dat hi' de CVP beu was.

ELF MAANDEN TOUWTREKKERIJ
Maar de verkiezingen van november 1971
leverden voor de regeringspartijen alleen
maar windeieren op. De federalistische partijen kwamen versterkt in het parlement terug. De Brusselse agglomeratieverkiezing
bracht er het FDF aan de macht en betekende een zware klap voor de Brusselse
topfiguren Simonet en Van den Boeynants.
De klap kwam ook in Vlaanderen hard aan :
de „bewegingsstrategie" van de CVP was
er ongeloofwaardig door geworden. Simonet en Van den Boeynants zagen hun Brusselse machtsdroom verzwinden en kregen
weer belangstelling voor regeringswerk. En
de BSP-leiders stelden vast dat hun frakties in de nieuwe kultuurraden een vrij bescheiden aantal zetels bezetten. De nieuwe
regering Eyskens kwam pas na lange onderhandelingsweken tot stand. De unitaristische
krachten zouden er voortdurend trachten de
lakens naar zich toe te halen en het be-

scheiden federaliserend karakter van de herzienegrondwet verder proberen af te zwakken. Een koers die niet bepaald door de
kiezers wasgewenst. Het onzalige Voerontwerp kwam weer in het regeerakkoord
(Voor wie neemt men ons eigenlijk ?), naast
de herziening van het schoolpakt — een
unitair kluifje ! — en de uitvoering van het
grondwetsartikel 107 water dat de orgag
in drie gewesten met een
nisatie van Belie
ruime autonomie inzake sociaal-ekonomische aangelegenheden voorziet. De
grondwet schrijft voor dat de uitvoeringswet die deze regionalisering vorm geeft met
een twee-derde meerderheid moetgoedgekeurd worden, meerderheid die de re eringsfrakties alleen niet konden opbrengen.
Het regeerakkoord bevatte bovendien de
beperking dat „het in werking stellen van
de regionalisering dient te geschieden met
eerbiediging van de vereisten van ons nationaal beleid en eenglobale strategie".
Om enig inzicht te verkrijgen in het schimmenspel dat in de jongste weken werd opgevoerd lijkt een korte historiek van 107
quater hier gewenst. Het verlangen om de
emeenscha ppen ruime autonomie ook in
g
ekonomische aangelegenheden te verlenen
is in feitegegroeid uit de woelige stakingseriode van 1960-1961, waarin de Waalse
p
linkse vakbondsleider Andre Renard het tenslotte moest afleggen tegen de vastberadenheid van de toenmalige CVP-liberale
regering Eyskens en teen de unitaristische
en reformistische BSP-Ieiding. Hieruit groeide Mouvement Populaire Wallon, die droomde van een autonoom socialistisch Wallonie, met een ekonomisch stelsel naar het
Joegoslavisch model. Deze wallingantische
groep oefende een sterke druk uit op de
Waalse BSP, die in die jaren 1961-1968 met
klem opkwam voor federalisme en ekonomische struktuurhervormingen.
Toen men na de Leuvense crisis in 1968
totparlementsontbinding moest over aan
keurden de Kamers vooraf een verklaring
goed waardoor het volgende parlement een
constituante kon zijn. De federalistische
partijen slaagden er op dat ogenblik niet in
hetparlement verder te doen gaan dan de
afspraken van de kommissie Meyers. Een
ontwikkeling in federalistische zin zat er
nog niet in. Het BSP-CVP-regeerakkoord
van juni 1968 voorzag evenmin de gewestrming zoals die later in het artikel 107
vo
water zou bepaald worden. Er was wel
q
sprake van ekonomische decentralisatie
naar deprovincies en van regionalisering

van het ekonomischplan door oprichting
vangewestelijke ekonomische raden en
ontwikkelingsmaatschappijen. Na de eerste
mislukking van de grondwetsherziening ontstond dan de werkgroep der 28. In de werkgroep verdedigde de CVP-PSC een decentralisatie naar deprovincies toe. De BSP
stelde voor degrondwettelijke indeling van
Belie in twee kultuurgemeenschappen aan
te vullen met een indeling in drie gewesten
met elk een eigen regionale raad, semengesteld uit parlementsleden, met reglementerende bevoegdheid. Deze zou tot uitdrukking komen in dekreten met kracht van reionale wetten. Uit depreking
besen in de
g
werkgroep zou minister-president Eyskens
g
het besluit trekken dat het unitaire Belie
had afgedaan. De regeringsverklaring van
18 februari 1970 waardoor degrondwetsherziening definitief op gang kwam nam het
BSP-standpunt over. De indeling in drie gewesten werd in hetparlement alleen bestreden door de Volksunie, die er het in
Vlaanderengevreesde federalisme met drie
in bespeurde. Het artikel kreeg de steun
van de PVV nadat de bepaling over de fiskale bevoegdheid van de gewestraden er
was uitgeschrapt.

de kranige uitspraken over de gemeenschapsschool werden overstemd door no al
stoere uitspraken over de rechten van het
katoliek onderwijs. Bij de PSC werd de
jone
Luxemburgse kasteelheer Nothomb
g
voorzitter. Zijn initiatief om alle Waalse partijen tot een overleg bijeen te roe en lokte
de woede van de BSP uit. Prompt eiste Leburton dat het Voerontwerp nog voor de
vakantie 1972 bij het parlement moest ingediend zijn. Het ontwerp dat de regering
Eyskens inderdaad voorlegde (Voor wie
neemt men ons eigenlijk ?) werd in september echter door de Raad van State als ongrondwettelijk bestempeld.

In depolitieke ontwikkeling van de jongste
24 maanden hebben zich inmiddels vrij belangrijke verschuivingen voorgedaan. De
Waalse federalist en verkondiger van de
progressieve frontvorming Collard werd aan
de BSP-leiding opgevolgd door het rechtssocialistische en unitaristisch tweemanschap
Leburton-Van Eynde. De federalisten Merlot en Terwagne stierven een vroegtijdige
dood. De federalist Cools werd vice-premier in een regering, waarin de Brusselse
propagandist van een rechts socialisme Simonet en de businessman Van den Boeynants de unitaristische lakens naar zich toe
trokken. Deprogressieve frontvorming werd
naar betere tijden verwezen en het oude
school-strijdros van de verdediging van het
openbaar onderwijs uit de stal gehaald.

De krantenlezer kreeg begin september de
indruk dat men in de CVP reeds aan een
nieuwegrondwetsherziening dacht. De
nieuwegewestraden moesten samenvallen
met de kultuurraden. De nieuwe instellingen
zouden enkel bestaan uit senatoren, terwijI
de Kamer van Volksvertegenwoordigers een
nationaal wetgevend Iichaam zou zijn. Het
CVP-kongres van 8 okt. formuleerde evenwel niet degedachte aan een nieuwe grondwetsherziening maar besteedde wel veel
aandacht aan de financiele middelen, waarover degewestraden moeten beschikken.
Voorgesteld werd de opbrengst van bepaalde lokaliseerbare belastingen aan de gewesten toe te kennen. Het idee om de financiele middelen te bepalen op basis van
de bevolkingsgroepen deed de PSC steieren, die allicht onder invloed van Van
g
den Boeynants ook grote bezwaren had
teen de beperking van het Brussels gewest tot de 19gemeenten. Terwijl PVVvoorzitter Willy Declercq zich in een interview eveneens uitsprak voor een regionale
verdeling van de lokaliseerbare belastingen en voor de versmelting van kultuurraden engewestraden. Maar de BSP-leiding bleef herhalen „Het regeerakkoord en
niets meer !". De VU stelde dat de CVP
ook moest zeggen met wie ze haar ideeen
zou waar maken.

Ook de CVP-PSC onder in een gedaanteverandering. De nog jeugdige, eenmaal revolutionaire federalist, Wilfried Martens
werd voorzitter van departij, de even jonge
Brusselse burgerman Chabert fraktieleider.
Tengevolge van het kumulatieverbod verdwenen een aantal meer unitaristische ouderen. Aileen : de jongeren die tot het parti'-establishment doordrongen begonnen een
andere taal te spreken dan de 'one wolven
die ze tot dangeweest waren. De progressief-frontdroom kwam in het archief terecht,

Martens en Nothomb kwamen in een werkgroep van CVP en PSC samen met de bedoeling scheve situaties aan de taal revs
recht te trekken. Deers berichtte dat de
toegevingen inzake de Voer (Voor wie
neemt men ons eigenlijk ?) zouden gecomenseerd worden door ruimere faciliteiten
p
in Komen-Waasten : de naam Moeskroen
was uit de debatten verdwenen. Er\ deden
geruchten de ronde over een gewestenplan
van minister Simonet en weidra ook over
een alternatief voorstel van minister Van

Elslande dat heel wat verderging. Ook op
de verklaring van Martens dat er om de
vereiste meerderheid te verkrijgen met alle
p
artijen moest gepraat worden bleef de
BSP koppig bij het regeerakkoord zweren.
Voor depolitici in de Wetstraat bleek het
onverwacht sukses van de betoging te Vilvoorde op 15 oktober een verrassing. Het
verbod van minister van binnenlandse zaken
Van Elslande aan degemeentebesturen om
nog anger subsidies te verlenen aan het
Vlaams Onderwijscentrum te Brussel zette
in Vlaanderen opnieuw kwaad bloed. Het
verbodgeldt evenzeer de franskiljonse gemeentebesturen diegeld zouden over hebben voor de Franse kultuurpropaganda in
de Voer, maar een aantal franstalige politici verklaarden het verbodgewoon te zullen negeren. Helemaal zoals de Franse Kultuurraad tenslotte, die ookgeld ter beschikking van het franstalige kultuurwerk in de
Vlaamse randgemeenten stelde.
Nothomb zei op 27 oktober dat de PSC elke
koehandel Voerstreek — Komen of Voerstreek — Brussel afwees, en eenpaar dagen later stelde de Brusselse afdeling van
dezepartij — 4 kamerleden op 212 ! — dat
hetgewest Brussel niet alleen de 19 gemeenten maar ook de randfederaties moest
omvatten. Een standpunt dat niet alleen in
Vlaanderen maar ook in de Waalsepolitiekepartijen op hard verzet stootte : hiermee werd Brussel weer knelpunt nummer
een.
Weer eenpaar dagen later werden de onderhandelaars over het schoolpaktprotokol
het niet eens, vooral omdat er tussen de
regeringspartijen geen overeenstemming
was bereikt over de begrotingsbevoegdheld van de kultuurraden. Er werd ookgefluisterd dat de BSP haar handtekening
afhankelijk maakte van een Voertoegeving
door de CVP. De regering meende het
eerst te kunnen redden met eenparlementskommissie die de kwestie nader zou onderzoeken : FDF, RW en VU verleenden
hun medewerking, maar door de weigering
van de PVV-PLP zou de kommissie niet van
degrond komen. Het PSC-kongres te Binthe op 28 oktober bereed nog maar eens
het Voerstokpaardje en kwam op voor een
groter Brussel. Nothomb hield een verkapte
aanval op de BSP, die naar zijn ze en de
gewestvorming tegenwerkte. Hi' werd hierin
bijgevallen door de VU, die dezelfde week
een kampagne tegen de „staatsbehoudende" BSP zou beginnen.
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LANGZAME EXECUTIE

Op 9 november kwam het dan eindelijk
tot het langverwachte topoverleg tussen de
leiders van de regeringspartijen. Het werden moeizame onderhandelingen die verschillende vergaderdagen aansleepten. Tenslotte kaatsten departijen de bal terug
naar de regering, aan wie opgedragen werd
voorstellen uit te werken. Intussen hadden
de oppositiepartijen, inzonderheid de PVVPLP en de FDF-RW, steeds weer herhaald
dat zij alleen voor de nodige meerderheid
zouden zorgen als ze in de regering mochten. Hetpaste helemaal in de taktiek van de
CVP om door ongewoon vriendelijke verklaringen aan het adres van de FDF/RW
en de VU de regeringspartner in de daaropvolgende dagen onder druk te zetten.
Na vier kabinetsraden was er nog steeds
geen akkoord. Uiteindelijk kwam de eersteopminister metvoorstel
eendagen. In ruil voor toegevingen
en in de Voerstreek zouden er ook faciliteiten voor de
Vlamingen komen in de dorpen Houtem en
Ploegsteert, gemeenten die de meeste Belgen tot dan toe beslist niet dadelijk op
de kaart konden aanwijzen, maar die precies evenveel inwoners hadden als de Voerdorpen : nu waren ook de namen Komen en
Waasten uit het debat verdwenen ! Deewestraden zouden samengesteld zijn uit leden aangeduid door de provincieraden. In
elkegewestraad moest er een uitvoerend
kollege zijn, terwijI er in de regering een
ministerper gewest zou zetelen, die het
uitvoerend kollege zou voorzitten. Het parlement zou de begroting van de gewesten
bepalen. Voor Wallonie en voor de havens
zou er een extra financiele inspanning zijn.
Hetgewest Brussel zou pas afgebakend
worden na raadp!eging van de drie ekonomische raden.
Het mocht niet baten. Drie dagen later
kwam de heer Eyskens aan het parlement
mededelen dat de regeringspartijen het niet
eens konden worden. De krantenlezers en
de TV-kijkers begrepen al evenmin als de
meesteparlementariers waarover. De eerste-minister was er al die weken ingeslaagd ze met nietszeggende verklaringen
voor de mal te houden. Kon hi'j ze vertellen
dat zijn grondwet onuitvoerbaar was gebleken ?
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DE SAEGER INFORMATEUR

Na enkele dagen onverkwikkelijk bakkeleien
over de verantwoordelijkheid voor de crisis,
werd Jos de Saeger, de sterke man van
de CVP, door de koning belast met de
opdracht „zich in te Iichten, eventueel te
onderhandelen en verslag uit te brengen
over de voorwaarden onder welke een regering zou kunnen samengesteld, die de
zekerheid zou hebben een duurzame oplossing te kunnen brengen voor de communautaireproblemen". Vrij vlug na zijn aanstelling le de de informateur aan de voorzitters van BSP, CVP en PSC en daarna
ook aan die van de oppositiepartijen een
voorstel inzakegewestvorming voor. In tegenstelling tot het voorstel Eyskens beperkte het 't gewest Brussel uitdrukkelijk tot
de 19gemeenten. De bevoegdheid van de
g
ewestraden zou nog enkele materies meer
omvatten dan de werkgroep der 28 destijds
had voorzien. Degeleidelijke overdracht
van bevoegdheden door de centrale rijksdiensten aan degewestraden moet voor 31
december 1977 voltooid zijn. De financien
waarover ze kunnen beschikken worden
jaarlijks door het parlement bepaald en die
bedragen worden berekend, rekening houdend met de bevolkingscijfers, met de oppervlakte van het gewest en met mathematische criteria voortvloeiend uit officiele statistischegegevens. De 60 leden van de gewestraden worden verkozen door deprovincieraadsleden. In
deLuik
krijgen de duitstaligen ten minste 1 zetel toegewezen in de Waalse gewestraad. Het is
duidelijk dat dit verkiezingssysteem alvast
de CVP een flink overwicht in de Vlaamse
gewestraad zou verzekeren, maar de kommunisten zouden er helemaal niet aan te
pas komen. Als alternatief voorstel suggereert De Saeger aan de Brussels agglomeratieraad de bevoegdheden van de gewestraad toe te kennen, een idee dat de FDFmeerderheid in die raad aardig aanspreekt
en bovendien aan Brussel maar direkt een
echt representatief bestuursorgaan cadeau
doet. De werkelijke macht van de gewestraden wordt echter sterk beknot door de
bepaling dat de gewestraden slechts reg
lementerende bevoegdheid hebben voor
zover en zolang de behandelde materies
niet door de wet of door reglementen van
algemeen bestuur zijn geregeld. Het uitvoerend kol/ege zou voorgezeten worden door
een minister van de centrale regering, die
verantwoordelijk blijft voor het centraal parlement.

Op het ogenblik dat wij deze reels neertikken is het nog niet duidelijk of het plan
De Saeger een reele kans maakt. De traditionelepartijen houden zich op de vlakte
en willen eerst over het sociaal-ekonomisch
hoofdstuk in het regeringsprogramma praten. Voor de Kommunistische Partij en voor
de VU was hetplan onaanvaardbaar. De
VU-voorzitter zei wel verder te willenpraten over een voorstel dat meergelijkenis
zou vertonen met het CVP-programma. Het
FDF/RW daarentegen wilde de dialoog
voortzetten.
Zitten er verkiezingen in ? Een recente
opiniepeiling heeft uitgewezen dat die alleen de VU (lichte) winst zouden bezorgen.
De overdracht door kultuurminister Van
Mechelen van het Kontakt- en Kultuurcentrum aan de Nederlandse Kultuurkommissie
van de Brusselse agglomeratieraad en de
grote aandacht van minister Van Elslande
voor de toepassing van de taalwetten kunnen het Vlaams blazoen van de CVP wel
wat oppoetsen. Ondertussen heeft de Kamer
mete
eensgezindheid
de voorgestelde verhoging van de werknemerspensioenengoedgekeurd. Maar inmiddels blijken de BSP-leiders niet meer zo kopschuw
voor hetgesprek met de zich steeds antisocialistisch opstellende PVV-PLP. De JongSocialisten, de redaktie van Links, de vakbondsleider Debunne hebben zich kordaat
teen die mogelijkheid uitgesproken. Toen
De Saeger uit de antwoorden van de oppositiepartijen besloot dat er voorlopig alleen met de PVV moest verdergepraat worden schreef de links-socialistische Wallonie Libre dat het heleplan van de informateur duidelijk daarop had aangestuurd.
De droom van deprogressieve frontvorming
duikt weer op in een paar belangwekkende
stukken in De Nieuwe : deprogressisten
stellen met teleurstelling vast dat het Belgisch politiek apparaat vastloopt op een
hervorming die oorspronkelijk bedoeld was
de ekonomische beslissingsmacht dichter bij
de arbeiders te brengen.
Al met al is degrens van het behoorlijke
ver overschreden. Woorden vanpartijleiders
en politiekeprogramma's hebben in dit land
blijkbaar alle inhoud verloren. Ze maken de
mist omheen de Belgische Jozef K. alleen
maar dikker. Voor wie neemt men hem
eigenlijk ?

JORIS DE DEURWAERDER

DE VERKIEZINGSUITSLAG

De verkiezingsuitslag heeft wel een verandering veroorzaakt in de Nederlandse partijverhoudingen, maar van een werkelijk grote
verschuiving was er op de 29ste november
een sprake. En het is ook niet zo dat de
g
uitslag overeenstemming vertoont op alle
punten met de voorspellingen die vooraf
werdengedaan. In het Iinkse blok maakte de
Partij van de Arbeid een sprong van 39 zetels(verkiezingen van 1971) naar 43, de
Politieke Partij Radicalen boekte een stevie
g
winst van 2 naar 7 zetels, maar de
Democraten '66 zagen hun zeteltal van 11
tot 6 slinken. Voor de driegezamenlijk, die
de linksegroepering vormen, een winst van
4 zetels ; totaal 56 zetels. Daarmee werd
niet een meerderheid behaald. Bij de confessionelepartijen leed de Katholieke Volkspartij een gevoelig verlies ; een teruggang
van 35 naar 27 zetels. De Anti-Revolutionaire
Partij, de partij van minister-president mr.
B. Biesheuvet, bracht van 13 op 14, terwijt
de Christelijk Historische Unie terugliep van
10 op 7. Een rote overwinning boekte de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie met
een sprong van 16 zetels naar 22. De Democratisch Socialisten '70 moest eveneens
een veer laten ; van 8 naar 6 zetels. De
Communistische Partij Nederland bracht het
van 6 op 7. Bij de kleine partijen deden
zich hoegenaamd een verschuivingen voor;
de verschillen met de vorige zetelbezetting
bleken echter relatief wel van betekenis. De
Boerenpartij kwam van 1 op 3 zetels, de
Middenstandspartij vertoor haar 2 zetels van
1971, het Gereformeerd Politiek Verbond
bleef op 2 zetels staan en de Rooms Katholieke Partij Nederland, een nieuwe politiekegroepering, bracht het tot 1 zetel. Let
men op de aflossing van de wacht in de
Tweede Kamer dan hebben er zich een
groot aantal veranderingen voorgedaan ; in
de eersteplaats heeft de voorzitter van de
Kamer, mr. Van Thiel afscheidgenomen,
na 10 jaar zijn hoge functie te hebben uitgeoefend. Hi' is inmiddels opgevolgd door
ir. dr. A. Vondeling van de P.v.d.A., oudminister van landbouw en van financien.
Niet minder dan 41 leden hebben hun stoelen op het Binnenhof moeten verlaten. En
tal van nieuwelingen hebben hun plaats ingenomen. De gemiddelde leeftijd van de
Tweede-Kamerleden isgedaald met 1 jaar
en 4 maanden, van 47 naar 45 jaar en 8
maanden. De jongste fractie is die van de
PPR met eengemiddelde leeftijd van 40,
1 jaar.
Direct na de uitslag bteek hoe moeilijk de
kabinetsformatie zou worden. Immers, de
linksegroepering zou alleen, wanneer geen

prijs werd gesteld van die zijde met het
aan aan van een bondgenootschap met anderepartijen alleen de regeringsverantwoordelijkheid op zich kunnen nemen met
het waagstuk van een minderheidskabinet.
De oude coalitie van de confessionelepartijen met de VVD en DS '70 zou slechts
op een zeteltal van 76 kunnen rekenen ;
een meerderheid van 1 zetel. Kort nadat de
strijd was gestreden deden zich in sommige partijen, bij het opmaken van de balans, al tegenstrijdige meningen voor. Een
groot deel van de KVP-aanhang sprak zich
uit teen een samenwerking met de VVD.
In eerste instantie werd door de Koningin
aanprof. dr. W. de Gaay Fortman gevraagd
als informateur op te treden. Hi' meende
dat de omstandigheden hem beletten aan
het verzoek te voldoen. TerwijI wij dit overzicht schrijven is dr. M. Ruppert, lid van de
Raad van State bezig zich te orienteren
en de Koningin van zijn bevindingen rapport uit te brengen. Een man in de partij,
de ARP, waartoe hi' behoort met een groot
g
ezag ; een wijs man, een harde werker,
die het als arbeider in een bloemenkwekerij door zelfstudie bracht tot voorzitter
van het Christelijk Nationaal Vakverbond en
lid van de Raad van State en o.a. zitting
had in de Eerste Kamer. Enkele jaren geleden werd hem het eredoctoraat van de
Vrije Universiteit verleend voor zijn vete
publicaties op het terrein van de vakbewe in en in het bijzonder van het arbeidsrecht. Wat er uiteindelijk uit de bus zal
komen laat zich moeilijk voorspellen. Er
dient thans te worden afgewacht tot welke
conclusies dr. Ruppert komt en welke adviezen hi'j zal uitbrengen en wat daarvan
degevolgen zullen zijn.
WIE NAAR DE EUROPESE COMMISSIE ?
Eigenlijk behoeft deze vraag, wie door de
regering zal worden voorgedragen dr. Mansholt in de Europese Commissie op te volgen, niet te worden gesteld. Het besluit is
gevallen ; het kabinet heeft ir. P. Lardinois,
minister van landbouw in het kabinet-Biesheuvel aangewezen, waartegen de oppositie, bij monde van de fractievoorzitter van
de P.v.d.A. in de Tweede Kamer, drs. J.
den Uyl scherpe protesten heeft aangetekend. De laatste was van oordeel dat de
regering had moeten wachten tot de Belgische regering een voorstel had gedaan.
Op dit moment is de beslissing van Brussel nog onbekend. Drs. Den Uyl maakte
duidelijk dat de voordracht in overleg met
de Belgische regering diende te geschie-

den, omdat de drie Beneluxianden in het
verleden steeds afspraken maakten over de
politieke kleur van hun candidaten. Nederland droeg destijds zorg voor een socialist, in de persoon van dr. Mansholt, Belgie droeg een christen-democraat voor (Albert Coppó) en Luxemburg een liberaal
(Albert Borschette). De regering in Den
Haag heeft laten weten dat de candidaat
geschikt moet zijn voor verschillende functies in de commissie. Ir. Lardinois isgekwalificeerd voor de landbouwproblemen,
maar is ook ministergeweest voor de West,
was vroeger diplomaat in Londen en heeft
zes jaar Ian g de minister van Sociale Zaken vervangen. Inmiddels is wel gebleken
dat de regering de Belgische regering heeft
laten weten met ir. Lardinois een christendemocraat voor te dragen.
NEDERLANDSE OMROEPSTICHTING
OPNIEUW IN DISCUSSIE
Herhaalde malen wordt er in de Nederlandsepers en ook van de kant van parlementsleden kritiek uitgeoefend op de Nederlandse Omroepstichting (N.O.S.) Inzet
daarbij is de verhoging van het luister- en
kijkgeld dat volgens de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
f. 108per jaar dient te zijn. Een flinke verho in vergeleken met vroeger. Maar ook
weer niet verontrustend is ergezegd van
de zijde van de N.O.S. en daarbij werd
verwezen naar de bedragen die in de omringende landen betaald moeten worden.
Een ander verwijt is dat de N.O.S. te veel
eld zou nodig hebben. Ook hier werd van
g
omroepzijde bij aangetekend dat de efficiency en de besteding der gelden vergeleken
met het bedrijfsleven de toets der critiek
kan doorstaan. Maar er is nog een andere
zaak die voor de N.O.S. van belang is ;
in 1969 werd de basisgelegd voor het
gezamenlijk programma, waarop de omroeporganisaties die in het bestuur van de
N.O.S. vertegenwoordigd zijn, thans commentaar hebbengeleverd. Zij dringen aan
op een nieuwe formulering van de criteria
waaraan het N.O.S.programma volgens de
omroepwet moet voldoen. Ook de leiding
van de N.O.S. heeft bezwaren kenbaar
gemaakt. Van die kant werd gesproken
over een verontrusting onder de programmamedewerkers naar aanleiding van kritiek
van N.O.S. bestuurders op de vorm en de
inhoud van hetprogramma. Er is thans besloten tot een overleg van alien.
GEERT GROOTHOFF

179

TIMMEREN AAN DE NOORD-ZUIDVERBINDING

SAMENWERKING
TUSSEN GRENSGEBIEDEN
Van hoe weinig betekenis de grens kan
zijn schreef onlangs de journalist A.C.W.
van der Vet in het Algemeen Dagblad.
Hi' , verhaalt over een doodzieke vrouw die
niet in het Juliana-ziekenhuis in Terneuzen
kon wardengeholpen. „De kans op een
succesvol medisch ingrijpen was alleen moelijk in het Academisch Ziekenhuis van
g
Gent. Ergebeurde het volgende. Om 13.35
werd Gentgebeld door de gemeentepolitie
van Terneuzen. Liever : door de daargevestigde meldcentrale. Om 14.12 lag de
patiente in het Gentse ziekenhuis, omringd
door drie artsen. Van het alarm tot de hulp
37 minuten, enige tientallen kilometers, door
twee steden, door een industriegebied, over
een landsgrens. Dat is bepaald indrukwekkend. Het lukte dank zij perfecte samenwerking tussen Nederlandse gemeente- en
rijkspolitie en de Belgische Rijkswacht. In
Belie en in Nederland waren alle belangrijke kruispunten door motoragenten afgezet, met een snelheid van 120 kmper uur
kon de ambulance door de straten van
Gent razen. Mooi werk". Van der Vet tekent daarbij nog aan, dat het nog mooier
is, dat dit voorval vermoedelijk geen incident zal blijken. Het zit erin dat er op het
gebied van snelle hulp aan zieken en gewonden — ook bij ram en — een goede
samenwerking van de grond gaat komen
tussen Zeeuwsch- en Belgisch-Vlaanderen.
Aan de hand van allerhande feitenmateriaal
toont Van der Vet aan, dat men steeds
nailer tot elkaar komt. Er zijn op dit moment in Nederland bezuiden de Westerschelde heel wat zaken aan de orde die
erop duiden dat de gemeenten in dit gebled zelf meer tot samenwerking dan voorheen willen komen, en dat er tegelijkertijd groeiende bereidheid is om in
Zeeuwsch-Vlaamsegezamenlijkheid overleg
tole en met de Belgische buren. En . ook
daar is die bereidheid voor. Aan de samenwerking wordt concrete vorm en inhoudgegeven door het ontwerpen van een
aantal regelingen door de gemeenteraden
van 8gemeenten in Zeeuwsch Vlaanderen
met Vlaamsegemeenten op het terrein van
een districtsgeneeskundige en gezondheidsdienst, een regionale brandweerkring, een
ambulancedienst en een verordening voor
vredesrampendiensten.
De schrijver merkt vervolgens op, dat het
g
op een hoer
niveau niet steeds even
g
emakkelijk afgaat om vruchtbare contacten
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te le en ter beretking van gemeenschapsvoorzieningen. De officiêle contacten tussen twee landen lopen in de eerste plaats
via de landsregeringen, wat niet steeds
even vlot verloopt. Soms wordt decentralisatie door regeringen wel beleden, maar
in depraktijk blijkt vaak dat men de voorkeurgeeft aan de centralisatie. Van der
Vet maakt eenpaar positieve opmerkingen,
die eigenlijk geheel en al aansluiten op de
uitstekende bijdrage van Jan de Graeve
in het vorige nummer van „Neerlandia",
nl. : „Misschien is het daarom welgoed
wanneer juist in de grensgebieden, op
streekniveau, haalbare vormen van samenwerking tussen regio's doodgewoon van de
rond warden. getild. Wanneer het ons echt
g
menens is met het streven naar sterkere
Europese eenheid, dan wordt dat streven
vermoedelijk meer, beter en sneller gediend doorpraktische samenwerking in zg.
Euroregio's, min of meer samenhangende
gebieden ter weerszijden van een Westeuropese landsgrens (Zeeuwsch-Vlaanderen
en de streek Antwerpen-Gent-Belgische
kust, of Twente-Oost-Gelderland en MOnsterland) dan door eindeoasgehakketak op
„hoog niveau". Praktische samenwerking is
zichtbaar voor de burger in de streek en zal
hem sneller aanspreken."
COPRODUKTIE BIJ DE TELEVISIE
Tussen januari en april 1973 wordt een
televisie co-productie van de BRT en de
Nederlandse televisie-Teleac uitgezonden,
gewijd aan het thema „Milieubescherming".
Deze samenwerking is niet alleen tot stand
gekomen op het terrein van de financiering,
maar ook op allerlei andere gebieden bij
ditproject. Derhalve een volledige samenwerking. Voor eke les werd er en op een
Belgische en op een Nederlandse auteuradviseurgedaan ; er werd en in Nederland
en in Belgie gefilmd. Het televisie-team bestond uit Bel en en Nederlanders. De studiorealisatiesgebeurden zowel in Brussel
als in Bussum.
Deze cursus richt zich tot ruim 13 miljoen
Nederlanders en 6,5 miljoen Vlamingen.
De televisiecursus omvat 13programma's
(kleur) van elk 30 minuten, eventueel aang
evuld met een forumdiscussie. Juiste data
en uren zijn nog onbekend. De cursus bestaat uit twee delen : de eerste zes lessen
brengen vooral een analyse van het probleem ; de laatste zevenproberen een antwoord te formuleren op de vraag „wat kunnen we er aan doen ?"

NATIONALE VERKEERSACADEMIE
SAMENWERKING NEDERLAND-BELGIE

Tilburg, onderwijscentrum bij uitstek, heeft
er een nieuw onderwijsinstituut bij gekregen : de nationale Verkeersacademie
waaraan 90 studenten de mogelijkheden
een ho ere beroepsopwordenleiding als verkeersdeskundige te volgen
die 4 jaar duurt. Uit een toelichting op
het onderwijsprogramma blijkt dat de leerstof is opgebouwd rond het uitgangspunt
„de mens in het verkeersgebeuren". De
ene helft van het onderricht bestaat uit het
wegwijs helpen in de mens- en maatschappijwetenschappen en de andere helft heeft
betrekking op de technische en exacte wetenschappen. Het streven is om functionarissen op te leiden die van uit een totaalvisie op het verkeer zullen meewerken om,
„een deskundige en krachtige bijdrage te
leveren aan de optimale voorwaarden waaraan de verkeersvoorzieningen moeten voldoen".
Prins Bernhard die in oktober het instituut
opende zei o.a. : „Techniek alleen is niet
voldoende om de verkeersveiligheid te
waarborgen. De mens staat centraal in het
verkeersgebeuren. Zijn verkeersgedrag,
mentaliteit en voertuigenbeheersing bepalen
het lot van hemzelf en van zijn medemens".
Het onderwijs wordt gegeven in de vorm
van hoorcolleges, werkcolleges, projectstudie en leerblokken. Na de basisstudie
volgt een begeleide praktijkstudie van 'n
half jaar. De opleiding wordt afgesloten met
een eindstudiejaar, waarin de studenten hun
studie kunnen voortzetten met een keuzeonderwerp. Gekozen kan worden uit verkeersplanologie, -techniek, -beleid, -econoheid
mie, -onderzoek, -onderwijs,
-veilig en
openbaar vervoer.
De behoefte aan een dergelijke opleiding
blijkt uit de volgende cijfers : in dit jaar
waren in Nederland 850 verkeersdeskundi en en verkeerstechnici nodig. D:e vraag
vindt haar oorzaak in de ontwikkeling van
het verkeer. Het autobestand lie p van
320.000 auto's in 1950 tot 2000.000 dit jaar.
De Nederlandse en Belgische ministeries
onderzoeken de mogelijkheid om de Ver`keersacademie uit te bouwen tot 'n transnationaal onderwijsinstituut. Het Iaatste is
een resultaat van de informele contacten
tussen het bestuur van de Stichting Verkeersonderwijs en de Belgische ministeries
van Verkeerswezen en Nationale Opvoeding.
GEERT GROOTHOFF

VENSTER OP DE WERELD

LAND ZONDER GRENZEN : VLAMINGEN IN NOORD-AMERIKA

Het einde van de 19de eeuw was een van de aderlatende periodes van arm Vlaanderen.
Rond 1880 stond reeds vast dat de zo beloftevolle
emigratie naar Latijns-Amerika, vooral naar Argentinie, een grondige mislukking was geworden. De
emigratie naar Noord-Amerika daarentegen bleek wel
reele kansen te bieden.
Meteen trok de overzeese emigratie van uit Vlaanderen voorgoed haar sporen : tienduizenden miserielandverhuizers kozen de richting Noord-Amerika. De
pioniers in de zich steeds meer en meer verenigende
staten van Amerika en in Canada werden massaal
gevolgd door vrienden en bekenden.
De eerste vijftig jaar van Belgie's bestaan hebben
zich amper 25.000 landgenoten in de V.S.A. gevestigd. Canada van zijn kant was voor onze gewesten
nog de grote onbekende, de gevreesde wildernis.
Vanaf 1880 zou de uitwijking naar de V.S.A. vlug
toenemen.
De uitwijking naar Canada is van recentere datum
aarzelend begonnen rond 1880, op zoek naar goud
van uit Manitoba ; vanaf 1927 de succesvolle tabakcultuur in Zuid-Ontario ; en de grote agrarische uittocht uit Vlaanderen na de tweede wereldoorlog.
De Vlaamse aanwezigheid in Canada is tinders dan
deze in de V.S.A., aangezien ze jonger is : meer dan
de helft van de 50.000 Vlamingen in Canada emigreerde na 1945, en kent nu het toppunt van zijn
realisaties, omringd door een eerste generatie opkomende krachten. Een uitzondering hierop vinden
we alleen in de prairieprovincies, waar zich reeds
rond de eeuwwisseling enkele duizenden Vlamingen
gevestigd hadden.
Volgens de telling van 1961 (de jongste tot nogtoe)
waren 59,5 % van de Vlaamse immigranten op dat
ogenblik jonger dan 30 jaar l
Het huidige totaalbeeld voor Canada, op de U.S.S.R.
na het grootste land van onze planeet, 150 maal Benelux, -.is het volgende : de ongeveer 50.000 Vlamingen — nog in Belgie geboren — leven hoofdzakelijk
in Ontario, Manitoba en Quebec.
In Ontario hebben ze meer dan de helft van de 4.500
tabakfarms in handen, en we mogen zonder overdrijving noteren dat agrarisch Zuid-Ontario zijn welstand grotelijks te danken heeft aan de wilskracht en
het gezond doorzicht van de Vlaamse pioniers.
In Manitoba hebben de Vlamingen, na de mislukte
goudrush, de graanzolder van Canada helpen optrekken. Ze hebben er dorpen gesticht en een sociale en economische infrastructuur opgetrokken.
In Quebec leven de Vlamingen vooral in de versmachtende grootstad Montreal, waar ze de meest
diverse beroepen uitoefenen, en in de agrarische
bevoorradende omgeving.
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Naast de 50.000 levende Vlamingen, in Belgie geboren, kan het aantal personen van Vlaamse afkomst
in Canada op 100.000 geraamd worden.
De Vlaamse aanwezigheid in de V.S.A. is veel ouder,
met dan ook een totaal ander sociaal patroon.
Het aantal personen van Vlaamse afkomst in de
V.S.A. ramen we op driekwart miljoen, waarvan ongeveer 50.000 van de nog levenden in Belgie geboren
werden.
Het grootste aantal, ongeveer de helft, vinden we in
de Midwest, meer bepaald in Detroit, Chicago, Moline, Mishawaka-South Bend, en Milwankee. De anderen !even verspreid over tientallen Staten, met een
grote concentratie in en rond New York.
We vinden hen vooral in de landbouw en in de industrie.
Zowel in Canada als in de V.S.A. zijn 90 % van de
Belgen uit Vlaanderen afkomstig ; de 10 % Walen
zijn wel invloedrijker dan hun aantal laat vermoeden,
omdat ze vaak uitgezonden werden als vertegenwoordigers van de Belgische kapitaalkrachtige middens, daarbij tot voor kort gerugsteund door de officiele Belgische vertegenwoordigingen.
PROBLEMEN EN MOGELIJKHEDEN

De Vlamingen in Noord-Amerika kennen de gewone
psychologische problemen die inherent zijn aan elk
emigratie-proces.
Dit proces verloopt langzamer, en daarom ook minder aftakelend in de landbouwgebieden, dan in de
industriemiddens waar de immigrant meer direct afhankelijk is van de dagelijkse milieuconfrontatie.
Een landbouwersgeneratie die honderd jaar geleden
emigreerde zal nog gemakkelijk de levende steun
hebben aan de taal en tradities van het land van
herkomst, waardoor haar denk- en gevoelspatroon
werd gedetermineerd. Dit is niet denkbaar in de industriele centra, zodat de immigrant er pijnlijker de
onverenigbaarheid aanvoelt van het eigen zijn en de
opgedrongen levensvormen.
Een ander zeer reeel probleem in Noord-Amerika is
de religieuze begeleiding. Dit is vooral voelbaar in de
Quebec-provincie, waar de sociaal geminoriseerde
franstalige gemeenschap, die tevens katholiek is, staat
tegenover de protestantse engelstalige gemeenschap.
De franstalige Canadees heeft zich aldus een paar
eeuwen in het defensief geplaatst, — en wie defensief
zegt, zegt ook verstarring. Zo zijn onze katholieke
emigranten terecht gekomen in een gemeenschap met
een mentaliteit uit de 17e eeuw, hetgeen bij velen
aanleiding werd voor ernstige communicatiestoornissen en complexen.
Daarnaast is er nog het feit dat de Vlamingen in

Noord-Amerika niet kunnen genieten van de sociale
voordelen die door Belgie geboden worden : overlevingspensioen en studiebeurzen. Door het verschil
van levensstandaard kunnen de Noord-Amerikaanse
Vlamingen niet in aanmerking komen voor een pensioen of studiebeurs, omdat hun inkomens te hoog
liggen, — hoe relatief arm ze ook zijn. Dit in tegenstelling met een Vlaming uit Latijns-Amerika die er
w61 kan van genieten, zelfs wanneer hij relatief rijk is.
Wel hebben we telkens weer aangevoeld Welke onbenutte mogelijkheden er vervat liggen in de Vlaamse
aanwezigheid in Noord-Amerika, zowel economisch
als cultureel. Geintegreerd in de maatschappij zijn
onze tienduizenden Vlamingen evenveel bruggenhoofden, ieder op zijn eigen plaats : .als landbouwer,
als schakel in de lokale produktieketting, als functionaris, als industrieel, als cultuurdrager : ze zijn de
opinievormers, die hun gastland helpen orienteren
in het buitenlands cultureel en economisch verkeer.
Meer dan eens werden pogingen ondernomen om eigen radioprogramma's in stand te houden ; meestal
werd opgegeven om financiele redenen. Het enthousiasme is er, bij de initiatiefnemers, bij de luisteraars, — ook niet-Vlamingen. Maar het moederland
grijpt de geboden kans niet, — een kans die efficienter kan zijn dan een eenmalige kostelijke tentoonstelling of een budgetvretend balletoptreden.
ZELFVERDEDIGING
Overal in Noord-Amerika hebben de Vlamingen een
socio-culturele infrastructuur opgetrokken, waarbinnen
ze hun eigenheid konden veilig stellen, om niet totaal
te ontredderen en om een rustige integratie-aanloop
te kunnen nemen zonder verlies van de eigen historische waardeverhoudingen.
Nergens werd dit van bovenuit opgedronqen, doch
het is spontaan gegroeid uit een zeer pertinent aangevoelde noodzaak, waardoor de Vlaamse emigranten elkaar vonden, en over een los verband heen Haar
meer beveiligende structuren zochten.
Zo groeiden hun publicaties, hun verenigingen en
hun parochies.
De voornaamste publicaties zijn de Gazette van Moline en de Gazette van Detroit. Deze weekbladen
hebben een zeer sociale rol gespeeld, met een voortdurende inspraak van de lezers. De niet-autoritaire
of niet-belerende toon van deze weekbladen is wetlicht de voornaamste reden van het succes dat ze
gekend hebben.
De Gazette van Moline werd opgericht in 1907, en
verscheen tot 1940, om te versmelten met de Gazette
van Detroit die reeds verscheen sinds 1914 en nu
noq altijd bestaat.

Door de ligging van Detroit aan de Canadese grens,
en door de vele contacten die er zijn tussen de Vlamingen in de V.S.A. en in Canada, vond de Gazette
van Detroit ook haar afzet en contact bij de Vlamingen in Canada, die dan ook nooit een exclusief
Vlaams-Canadees blad hebben opgericht.
Het zou een sociologisch onderzoek waard zijn het
antwoord te vinden op de vraag waarom de Vlamingen in Canada nooit belangstelling hebben betoond voor de publicaties van de Nederlanders in
Canada, of waarom deze publicaties zich nooit tot de
Vlamingen hebben gericht.
Het socio-cultureel verenigingsleven is nog steeds
bloeiend bij de Vlamingen in Noord-Amerika.
In St. Boniface-Winnipeg, Manitoba, bestaat de zeer
actieve Belgian Club, die meerdere geaffilieerde
clubs bevat, een eigen mutualiteit, en studiebeurzen
toekende aan kinderen van de 2.500 leden.
In Zuid-Ontario zijn meerdere clubs actief, waarvan
de voornaamste The Delhi Belgian Club is, in het
hart van de tabakstreek.
Ook in Vancouver, Toronto, Ottawa, Montreal en omgeving zijn er meerdere clubs, waarvan de Vlaamse
Kring van Montreal cultureel het zuiverst op de graat
is.
Sinds 1965 bestaat er een contact tussen alle clubs
in Canada dank zij de Raad van de Belgische Clubs,
die opgericht werd onder impuls van „Belgie in de
Wereld".
In de V.S.A. zijn er tientallen verenigingen van Vlamingen (en./of hun nakomelingen).
Alleen reeds in de Midwest zijn er een 60-tal, die
echter ook een overkoepelende federatie bezitten en
een bezielend cultureel centrum. Jaarlijks wordt een
driedaagse ontmoeting belegd tijdens het Labour-weekend begin september in een der voornaamste centra.
Ook Washington, New York, New Jersey, en de nederzettingen in het Zuiden hebben hun verenigingen.
Op zakelijk vlak werden de handen eveneens ineen
geslagen. De bloeiende tabakscooperatief in Zuid-Ontario en de Business Men's Associations in Detroit
en Chicago zijn de belangrijkste.
Dit verenigingsleven doet geen afbreuk aan de progressieve integratie in het gastland. Noord-Amerika
wil het trouwens niet anders. Want nergens ter wereld wordt het onderscheid duidelijker aangevoeld tussen het staatsburgerschap en de historische persoonlijkheid dan in de heterogene gemeenschappen die de
V.S.A. en Canada heten, en waar men op nationale
feestdagen het liefst in de stoeten opstapt in de oude
costumering van de landen van herkomst.
A. VERTHE.
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FRANKRIJK

Het is nog niet zo lang geleden dat de
Franse regering besloot het Nederlands
als leervak op de middelbare scholen in
te voeren ; een erkenning van de betekenis van de Nederlandse taal die alom werd
ewaardeerd. Inmiddels is het besluit van
g
de regering in praktijk gebracht. Op 3
november werd op een middelbare school
in Parijs de eerste les in het Nederlands
gegeven. Welk root belang aan dit feit van
Nederlandse zijde werd gehecht bleek uit
de aanwezigheid van de Nederlandse minister van onderwijs en wetenschappen mr.
C. van Veen en de Nederlandse ambassadeur jhr. De Ranitz in de school. Het
Nederlands is op deze school de derde
taal voor de literaire richting en een facultatief studievak voor de b-richting. De
minister en de ambassadeur stelden zich
op de hoogte van de aard van het lesrogramma. Minister van Veen heeft de
p
11 leerlingen van de cursus voor een bezoek aan Nederland uitgenodigd wat in
rote dank werd aanvaard.
g
SURINAME
NEDERLANDSE ANTILLEN
Herhaalde malen is er in de Staten van.
Suriname over de onafhankelijkheid van gedachtengewisseld. Premier dr. J. Sedney
deed de suggestie gedurende de debatten
over de begroting van 1973 dat de partijen
die zich duidelijk hebben uitgesproken voor
de onafhankelijkheid gaan werken aan een
duidelijke parlementaire meerderheid. Een
andere mogelijkheid zag de bewindsman
in het houden van een referendum. Depremier liet duidelijk blijken een voorstander
van de zelfstandigheid van het land te zijn.
Als voorzitter van de Progressieve Nationale Partij heeft dr. Sedney in een brochure
„Van voorbijgaand begrip tot reele politieke macht" zich uitgesproken voor de
landelijke, evenredige vertegenwoordiging
bij de verkiezingen van de Staten van Suriname. Hi' zou daarbij een drempel van
5procent gesteld willen zien, waardoor partijen die minder dan 5 procent van het totaal der stemmen op zich hebben verzameld,
van mededinging naar zetels worden
uitgesloten. De stem van de kiezer wordt
hierdoor, indien hi'j tot een van de kleinere
partijen behoort, buiten zijn wil om aan de
grootste partij toegerekend. Met de be-
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doeling dit mechanisme uit te schakelen is
de tweede keuze ingegroeid. Hierdoor kan
de kiezer zijn stem met een optimaal effect uitbrengen. In de brochure merkt dr.
Sedney op „dat de stem dan naar de parti' gaat die de kiezer bewust heeft willen
aanwijzen".
Hetgevoel van het staatsgebeuren te zijn
buitengesloten kan niet alleen worden we
genomen maar zelfs door daadwerkelijke
participatie worden vervangen door de instelling van zg. „districtsparlementen". Deze districtsparlementen — aldus een toelichting in het „Surinaams Nieuws" — bestaande uitpersonen die door de locale
bevolking zelf zijn gekozen, zullen tot taak
hebben als intermediair tussen de bevolking
en de centrale overhead te fun e. Volgens de brochure blijft de positie van de
districtscommissaris ten opzichte van de
centrale regering, gelet op zijn taak met
betrekking tot de openbare orde, gehandhaafd. Deplaats die deze functionaris in
het district inneemt leidt er toe dat bij
zijn benoeming met het gevoelen van het
districtsparlement rekening wordt gehouden.
De voordrachtgaat dan ook uit van het
districtsparlement ; de districtscommissaris
r benoemd.
wordt voor een tijd van 5 jaa
Vervolgens pleit dr. Sedney voor het betrekken van degehele bevolking bij de
ontwikkelingsplanning. Daarvoor is het nodig uit de districtsparlementen een zg. planraad samen te stellen. „Dit or aan waarin.
voor ieder district een D.P.-lid zitting heeft,
verschaft niet alleen een forum waarop de
ontwikkelingsplanning kan worden bekeken,
teen de achtergrond van het specifieke
districtsbelang, maar ook die feedback welke nodig is voor het voeren van een, door
de meerderheid van de bevolking gesteund
ontwikkelingsbeleid".
Premier dr. J. Sedney zal in het begin van
1973 een bezoek aan Nederland brengen
voor het voeren van besprekingen ; zoals
bekend isgennaakt komen de volgende problemen aan de orde ; het migratievraagstuk,
de dienstplichtaangelegenheden en de huisvesting van Surinamers in Nederland.
Eind oktober werd een nieuwe telefonische
verbinding — volgens het straalverbindingssysteem — tot stand gebracht tussen Curacao en Aruba, berichtte onlangs de regeringsvoorlichtingsdienst van de Nederlandse Antillen. Daardoor is 'n nieuwe fase
bereikt bij het moderniseren van de interinsulaire- en internationale telefoon- en telegraafverbindingen, welke worden verzorgd
door de Lands Radio- en Telegraafdienst.
Er werd met hetproject in 1969 een begin

gemaakt. Na deze nieuwe straalverbinding
is de modernisering van de verbindingswe en eind 1973 voltooid met de ingebruikstelling van de zeekabel tussen Curaco - Sint-Maarten en Sint Thomas.
INDONESIE
Het is soms moeilijk om de oorzaken aan
te wizen
waarom elders in de wereld er
J
op 'n gegeven ogenblik een grotere belangstelling voor de Nederlandse taal aan de dag
wordtge!egd dan voorheen. Soms is een
concrete oorzaak te noemen. In vele andere
gevallen kan men niet meer dan gissen.
Soms blijkt dat het derde geslacht van
Nederlanders, die zich in Australia, of ZuidAmerika hebbengevestigd rond de eeuwwisselingogingen
in het werk
stelt
, alle
p
Nederlands te leren ;•„ik ben daartoe overgegaan omdat mijn grootouders Nederlanders waren en min vader
varier en moeder sours
Nederlands spraken”, schreef onlangs een
arts van Nederlandse afkomst aan een redactie van een Nederlandse krant.
In Indonesie, waar eveneens de interesse
voor het Nederlands allerminst is verflauwd
is de situatie toch 'n andere ; in de eerste
plaats hebben de Nederlanders die er zich
in het verleden vestigden geen moment aan
gedacht hun taal te verloochenen, integendeel. Voorts kwamen ve!en na een aantal
jaren in Nederland definitief terug. Een niet
minder belangrijke factor is — zo verklaarde onlangs een Indonesisch econoom op 'n
bijeenkomst in Amsterdam — dat vele leig
dinggevende Indonesiers in hun 'one
jaren
in Nederland hebbengestudeerd en ook uit
andere hoofde het contact met b y. de Nederlandse literatuur onderhielden. Tal van
leerboeken diegebruikt worden zijn in het
Nederlandsgeschreven. Of daarin verandering zal komen en het Indonesisch het
Nederlands zal verdringen moet worden afgewacht. Het zou niet onmogelijk zijn. Weer
eengeheel andere zaak is, of men bestand
is teen het propageren van het gebruik
van andere taalgroepen. Het is overbekend
dat van de zijde van de West-Duitse Bondsrepubliek alles wordt gedaan om in Indonesiê de belangstelling voor het Duits en
de Duitse cultuur te wekken aan de hand
van boeken, tentoonstellingen, films en allerhande informatiemateriaal. Dat is het
goed recht van de Duitse autoriteiten, evenals van ieder ander. De vraag is of het niet
dienstig zou zijn dat van Nederlandse zijde
aan de eigen ambassade in Djakarta een
beetje ruimer armslag werd gegeven

OP DE LEESTAFEL

ARTHUR VERTHE ; BERNARD HENRY:
VLAANDEREN IN DE WERELD
D.A.P. Reinaert Uitgaven - Brussel - 1972.

Wie Arthur Verthó kent, en de verbeten
ijver waarmee hij zich sedert jaren inzet
voor de opsporing van Vlaanderens culturele en sociale vingerafdrukken buiten de
eigen engegrenzen, zal zijn recentste
werk — het lij vige boek VLAANDEREN
„
IN DE WERELD" — onmiddellijk situeren
als een logische, en onvermijdelijke, exteriorisatie van zijn levensinzet als mens en
schrijver.
In „Vlaanderen in de Wereld", dat elke
Vlaming als een episch archiefstuk voor
zijn kinderen en kleinkinderen zou moeten
bewaren, belicht de auteur het socio-economisch en cultureelprofiel van de Vlaamse emigranten in Noord-Amerika (meer
bepaald : Canada en de Verenigde Staten
van Amerika). Uit de verhaaltoon — met die
onmiskenbare neerslag van de geoefende
pen van globetrotter Bernard Henry — zou
men echter ten onrechte besluiten dat het
hier om een reeks indringende reisindrukken
gaat. Oningewijden zullen bezwaarlijk kunnen beseffen welk een titanenwerk aan
deze uitgave, geschreven in opdracht van
BELGIE IN DE WERELD v.z.w., is voorafgegaan : voorstudies, consultatie van stapels bronnen en documentatie, honderden
gesprekken met uitgeweken landgenoten,
conferenties, lezingen
en ten slotte de
,
vruchtbare background van jarenlange kontakten en sociale bedrijvigheid met en in
Noord-Amerika zelf. De inventaris van deze
bevindingen van de nauwkeurige waarnemer en socioloog-van-de-diaspora die
Verthá is, had een heel ander soortpublicatie kunnen worden. Maar op meesterlijke
wijze heeft de schrijver kunnen voorkomen
dat hun boek een encyclopedische dissertatie zou worden. Zegt Verthó in zijn inleiding : „het is immers de verwachting een
zo ruim mogelijk publiek te bereiken". Dit
is o.i. degrootste verdienste van dit werk :
dat het een uitermate vlot leesbaar na slagwerkgeworden is ,
waar inderdaad een ruim
en gevarieerdpubliek genoegen aan zal beleven : niet enkel de Vlaming hier te lande,
die zich meer dan oppervlakkig interesseert voor Vlaanderens vaak verborgen en
doodgeverfde internationale dimensie, maar
ook, en niet in het minst,
de overzeese
Vlaming, die in dit bezielde vulgarisatiewerk
een nooit meer we g te wissen bevestiging

van zijn eigenwaarde zal vinden. Een glansrijke prestatie.
De toelichtingen bij elk van de Brie delen
(Ontario - Canada - V.S.A.), onder de vorm
van strikt documentairegegevens, statistieken en bronvermeldingen, bezorgen het
werk authenticiteit, rijpheid en objectiviteit,
die de verteltrant en de diepmenselijke
dimensie allerminst in de we g staan.
Na de lektuur van dit in meer opzichten
kolossale werk, rijst spontaan de bedenking
dat het zonde zou zijn als het bij deze ene
uitgave zou blijven. In zijn voorwoord drukt
Arthur Verth6 de hoop uit, eens de wereldreis te kunnen rondmaken. „Onze Vlaamse
aanwezigheid, mogelijkheden en verplichtin en strekken zich immers zoveel verder
uit, tot in Latijns-Amerika, tot Azle, Australie, Afrika... en Europa". De vele officiele
enprive instanties, die de verwezenlijking
van deze uitgave moreel en materieel gesteund hebben, zullen in de hoogstaande litteraire en volkenkundige kwaliteit en in de
bestseller-aspiraties van dit werk ongetwijfeld de stimuians vinden om met de gepaste inzet van middelen Verthe op te
dragen, de bakens van hun ontdekkingsreis
door hetgeestelijk erfgoed van het Vlaamse yolk met evenveel verve en liefde te
verve en.
WARD LERNOUT
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isgewijd aan het thema 'Belgie : ontwikkelingen en problemen'. Het nr. bevat een aantal boeiende bijdragen die onder de oppervlakte van het Belgisch openbaar leven
graven. K. Dobbelaere wijdt sociologische
reflekties aan degodsdienst en kerk in dit
land, W. de Wachter behandeltproblemen
en ontwikkelingen in het Belgisch politiek
systeem, M. Van Haegendoren schrijft over
culturele decentralisatie en M. Eyskens
schetst eenprofiel van de Belgische economie. Het artikel van L. Boone isgewijd
aan de communicatiemedia. De lezers van
Neerlandia zullen ongetwijfeld met grote belangstelling kennis nemen van de stukken
die Y. Van den Berghe en' W. Verkade
vanuit Belgisch respektievelijk Hollands
zicht aan de Belgisch-Nederlandse relatieopbouw en beeldvorming widen. Met instemming lees ik in het artikel van Van den
Berghe „In Vlaanderen wordt de culturele
integratie met Nederland vooral tegengewerkt door het „establishment", door de
conservatieven : dus Nederland is teprogressief. In Nederland laten de progressieyen zich laatdunkend uit over de integratie :
Vlaanderen is te conservatief ! Door de integratie met Vlaanderen teen te werken,
steunen de Nederlandseprogressieven ongewild de Vlaamse conservatieven en belemmeren zij zodoende de culturele maar
ook de sociaal-ekonomische ontwikkeling
van Vlaanderen". De Suggesties van Verkade zijn bepaald het overwegen waard :
„Een nieuwe vorm van een cultureel accoord, dat zou kloppen met de realiteit, zou
een Benelux-accoord moeten zijn dat uitgaat van de vier erkende talen niet slechts
Nederlands en Frans, maar ook Fries en
Duits en dat meergericht is op het scheppen van vrijheid binnen het Beneluxkader,
dan op gedetailleerde regelingen. Dit accoord mag het karakter van internationale
samenwerking van het verouderende Nederlands-Belgisch accoord behouden, mits
het stimulerende mogelijkheden biedt, die
na de culturele autonomie van Vlaams en
Waals-Belie voor de hand liggen, nl. tot
het scheppen van regionale autonome instituties, by . voor het Benelux-middengebled, maar ev. ook voor Luxemburg met
Eupen en Malmedy en voor de provincie
Friesland met het Westfriesedeel van
Noord-Holland".
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DRS. A. VERMEERSCH
VERENIGING EN REVOLUTIE
DE NEDERLANDEN 1814 - 1830
Fibulareeks, Van Dishoeck, Bussum

Over het aanvankelijk samengaan en het
later weergescheiden worden van Noord
en Zuid, m.a.w. de mislukking van de staatkundige hereniging der Nederlanden tussen 1814 en 1830, bestaat een indrukwekkend aantal wetenschappelijke verhandelingen van de hand van historici, opgebouwd uit de veelheid van officidle documenten. In een werkje van ongeveer 100
bladzijden (met fraai illustratiemateriaal)
heeft drs. A. Vermeersch, dit historisch gebeuren beschreven en getracht een inzicht
daarin te geven, speciaal met betrekking tot
de mislukking van de hereniging.
De geschiedenis van het koninkrijk der
opnieuw verenigde Nederlanden heeft altijd
nog een bijzondere betekenis voor degenen
zich van de band tussen Noord en
die
Zuid be zijn. Genoemd tijdperk is tey ens van belang omdat het een scherp Iicht
op de persoon van koning Willem I werpt,
die op het politieke gebeuren zijn stem
drukte. Erfprins Willem Frederik, zoon van
stadhouder Willem V, koesterde reeds in
1789 het denkbeeld van de staatkundige
vereniging van Noord en Zuid. Waar Willem
als erfprins van droomde, werd zijn taak
als vorst waaraan hi' zich met alle bekwaamheden heeftgewijd.
De auteur schetst de tijd waarin de hereniging tot stand werd gebracht ; een bewogen
periode met de versnelde ontwikkeling van
de industriele revolutie die enorme veranderingen in het Europa van die dagen veroorzaakte. Aan de hand van de historische
feiten toont de schrijver aan, dat het ti'stip allerminst gunstig was. De mislukking
mag niet aan een ontbreken van de wil tot
uitvoering worden geweten, noch aan de
ernst waarmede de koning trachtte zijn
streven tot werkelijkheid te maken. Eerder
ontbrak het aan een kans tot integratie te
geraken door toestanden en gebeurtenissen
in Noord en Zuid die belemmerend werkten.
De sociale en economische ontwikkeling en
depolitieke hereniging werkten tegen elkaar in. Als tweede oorzaak noemt de
schrijver „de vergissing van de koning, die
achter de schijnbaar onverschillige houding
van de Bel en na de val van Napoleon een
kneedbare en omvormbare massa vermoedde. Het tegendeel was waar ; de krachten,
tradities en eigenschappen die in het on-
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ersoonlijke en naamloze Zuiden schuilden,
p
waren verrassend sterker dangedacht
werd". Als derde factor wijst de auteur op
het uiterst Ian tame afsterven van het
g
roe psgrensbesef in het Zuiden dat door

verwikkelingen en weerstanden werd opgehouden. Interessant in het boekje is de beschrijving van het ontstaan en het verloop
van de opstand in Brussel.
G.G.

SCHRIJVENDE LEZERS

KONKREET VOORSTEL VOOR
DECENTRALISATIE

Wij ontvingen een uitvoerige brief van een
g roep Vlaamse academici in verband met
de huidige politieke toestand in België.
Het eerste deel, dat betrekking heeft op de
regeringsvorming en de mogelijke regeringsmeerderheden, is nogal sterk aan de
actualiteit gebonden en wellicht van minder
belang voor onze lezers buiten Vlaanderen.
Wij publiceren gaarne het tweede gedeelte,
waarin een konkreet voorstel voor decentralisatie wordt uiteengezet :
Er moet een effektieve decentralisatie doorgevoerd worden, die reeds in 1936 voorgesteld werd door het Studiecentrum tot Hervorming van de Staat, opgericht door de
toenmalige eerste-minister Paul Van Zeeland. In feite kan men een groot deel van
de ministeries uit Brussel de-concentreren
bij ministerieel besluit.
De volgende regering kan onmiddellijk starten met deze maatregelen uit te voeren :
1. Oprichting van het kiesarrondissement
Halle-Vilvoorde ;
2. Provincie Vlaams-Brabant (het wetsvoorstel van de Leuvense CVP-er Dr. De
Vlies, Kamer, 18 december 1959) en provincie Hoofdstad-Brussel. Nijvel vormt
dan samen met Charleroi een nieuwe
provincie.
3. Administratieve decentralisatie door overbrenging van de vier reeds gesplitste
ministeries nl. nationa'e opvoeding, kultuur, streekeconomie en huisvesting naar
een centraal gelegen Vlaamse en Waalse
stad bv. Mechelen en Namen ;
4. Splitsing van de diensten voor Wateren Bosbeheer van het ministerie van
landbouw en overbrenging naar bv. Brugge en Dinant;
5. Overbrenging van de diensten van zeewegen en visserij naar bv. Nieuwpoo rt ;
6. Splitsing van het mijnwezen en overbrenging naar bv. Hasselt en La Louvière;
7. Overbrenging van de directie van staatspakketboten van Brussel naar Oostende ;
8. Splitsing van het „Commissariat Gènéral du Tourisme", en overbrenging naar
bv. Gent en Charleroi.
Het belangrijkste argument is dat iedereen
recht heeft op werk in eigen streek en dat
iedere streek recht heeft op een gemiddelde welstand. Nu heeft, bij een gemiddeld
inkomen in België van 100, het arrondis-

sement Brussel 128 en Diksmuide 66 als
gemiddeld inkomen. Is dit rechtvaardig ?
Voor de Brusselaars zit er het voordeel in
dat zij minder overlast krijgen van de verkeersopstoppingen, dat de bouw-, gronden huurprijzen minder zullen stijgen.
Even het voorbeeld aanhalen van Nederland.
Daar werd reeds sinds 1958 Den Haag gedecentraliseerd. Het rijkscomputercentrum
werd overgebracht naar Groningen. De
girodienst naar Arnhem. De dienst voor
arbeidspensioenen naar Heerlen (Nederlands Limburg). De dienst voor rijksstudietoelagen naar Groningen. Het centrum van
de spoorwegen naar Utrecht, enz...
De ongeveer 3000 ambtenaren die daardoor in Nederland moesten verhuizen genieten niet alleen van de gewone verhuisregeling nl. verhuiskosten betaald, plus
10 % van een jaarwedde, maar van nog een
extra vergoeding.
In België kan men dit nog soepeler aanpakken. Bv. een dienst verhuist naar Oostende. Alle klerken, opstellers en typisten
van die dienst moeten niet mee naar Oostende, maar kunnen hun betrekking ruilen
met iemand in staatsdienst van een gelijke
graad die in Oostende woont en tot nu
toe elke dag naar Brussel moest sporen
en drie uur onderweg was. Deze oplossing
zou de staat (dus de belastingsbetaler)
veel minder kosten en het zou de staatsbedienden veel meer ten goede komen.
Ze moeten niet verhuizen en ook hun
dagelijkse „verhuis" houdt op. Ze kunnen
van dan af in eigen streek werken.
Dus gedaan het tijdverlies, geen treinabonnementen meer. Als de „staatslui" het met
deze plannen ernstig menen dan moet er
een Vlaamse en een Waalse staatssecretaris voor decentralisatie en openbaar ambt
komen met een kabinet dat zich uitsluitend
met deze konkrete zaken bezighoudt.
In Frankrijk mogen volgens de wet op de
stedenbouw en de ruimtelijke ordening binnen een straal van 90 km rond Parijs geen
ondernemingen meer gebouwd worden.
Waarom stellen we niet voor een aantal
diensten gegroepeerd naar Antwerpen over
te brengen ? Antwerpen is toch de hoofdstad van Vlaanderen ! Inderdaad. Maar Antwerpen heeft reeds zoveel funkties nl. handelsmetropool, wereldhaven, industriestad,
provinciehoofdstad en hoofdzetel van tal
van vennootschappen en organisaties. De
zetel van de Gewestelijke Ekonomische
Raad voor Vlaanderen is nu ook in principe overgebracht naar Antwerpen. De Antwerpse agglomeratie telt 650.851 inwoners.

Daarom vinden wij het beter te decentraliseren naar andere Vlaamse steden.
Drs. ERIC VAN LERBERGHE, Brussel ;
Drs. RIGO DE NOLF, Nijlen ;
Drs. DRIES DEMOEN, Oostende ;
Drs. JAAK VAN DE MEULEBROUCKE, Oostende ;
Drs. HUGO DE SCHUYTENEER, Brussel ;
Drs. econ. VAN HECKE, Oostende ;
Drs. germ. DIRK STAPPAERTS, Borgerhout ;
Drs. HUGO HERMANS, Berchem ;
Drs. LODE UREEL, Antwerpen-West.

GEBREKKIGE VERBINDING

Mag ik even uw aandacht vestigen op de
volgende verschrikkelijk gebrekkige NoordZuidverbinding die ik onde rv ond, enkele
weken geleden. Deze is zo kenmerkend
voor de culturele uitwisseling en integratie
tussen Noord en Zuid, dat publicatie misschien nuttig kan zijn.
Uit persoonlijke interesse voor alle waardige Nederlandstalige dichters, zocht ik
reeds geruime tijd de bundel „Het innerlijk
Behang en andere Gedichten" van Hans
Lodeizen (° 1924 te Bussum, t 1950 Lausanne). Enkele van zijn werken waren mij
opgevallen in vrij courante maar beperkte
b:oemlezingen.
De eerste uitgave van dit werk dateert van
1950, met een posthume, enigszins gewijzigde druk in 1952. In verschillende Vlaamse
boekhandels (waaronder sommige met filialen in Noordnederland) vroeg ik naar dit
werk. Men zei mij dat dit sedert 1952 niet
meer was uitgegeven en dat die uitgave
uitgeput was en verder „was dat toch een
vrij onbelangrijk dichter". Ook bij een
antiquair kon ik dat werk niet vinden.
Toen ik op reis in Noordnederland te Amsterdam ook een boekhandel tamelijk uitgebreid bezocht, vond ik hoger genoemd werk
— men had een respectabel aantal in voorraad — in een 8ste (achtste) druk uit 1971,
bij een uitgeverij die ook in Vlaanderen contacten heeft.
Hoe is zoiets mogelijk in deze tijd, waar
zoveel over culturele integratie wordt gesproken (misschien te veel gesproken en
te weinig gedaan) en waar de dichters en
de schrijvers in 't algemeen toch de aangewezen dragers van zijn ? Het hele volk
draagt weliswaar de cultuur, maar er zijn
toch bepaalde hoogtepunten.
Overigens kan men het werk van een dichter, dat in het Nederlandstalig gebied in
totaal negen herdrukken kent, over negentien jaar gespreid, toch niet meer zo onbelangrijk noemen.
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U kan, via het tijdschri ft Neerlandia op
zo'n toestand(en) de aandacht vestigen, en
eventueel een oplossing stimuleren. Dan
vraag ik u dringend zoveel mogelijk te doen
opdat dergelijke verontrustende feiten niet
meer zouden voorkomen.
De schuld zal hier wel niet alleen bij de
uitgeverij liggen, maar waarschijnlijk bij ons
onderwijs, onze bibliotheken en andere cultuur „spreidende" organismen, waarop u
ongetwijfeld een zekere invloed heeft.
FRANK F.T. COMPERNOLLE
Brugge

HET „VERGETEN" ZUIDEN...

Het was dit jaar voor de tiende achtereenvolgende keer, dat wij — mijn vrouw en
ik — onze vacantie in de zuidelijke provincies van ons land en in België doorbrachten.
Geboren en getogen in de Randstad en
daar ook door arbeid gebonden, zijn wij in
toenemende mate „verliefd" geworden op
deze gebieden.
Moeilijk is het om uit te leggen wat ons nu
precies zo trekt in — vooral — de beide
Limburgen en Brabanden. Misschien is het,
naast de wonderlijk mooie natuurgebieden
en de pi tt oreske schoonheid der dorpen en
steden, vooral de mentaliteit der bevolking.
Nergens in ons goede Nederland is men in
staat de levensvreugde, mocht die wat verloren zijn gegaan, te doen terugkomen op
de manier als in die zuidelijker streken.
De door geluidshinder, politiek gekakel en
gekrakeel, maar vooral ook door een moordend arbeidstempo beschadigde Randstedeling komt er na enkele dagen verblijf al tot
zichzelf. En wie — als wij — het voorrecht
hebben om er enkele weken te kunnen doorbrengen, voelt zich na terugkeer weer opgewassen tegen het wieden van het vele
onkruid, dat in het westen zo welig blijkt
te gedijen langs de levenspaden die men
daar nu eenmaal moet gaan.
Al is het hier bedoelde Nederlands-Belgische gebied een naar onze mening voortreffelijk vacantieland, dan wil daarmee niet
gezegd zijn, dat er niet lang, hard en goed
gewerkt zou worden. Dit is een van de
meest griezelige misverstanden die er leven
over de zuidelijker gebieden. Men meent
dat men daar alleen voor het plezier voortgaat met bestaan. Welnu : de lasten van
het bestaan drukken hier minstens zo
zwaar als in het alsmaar somberder wor-
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dende klachtenrijke westen. En dat, terwijl
bijvoorbeeld het in grote zorgen gedompelde Nederlands Limburg, duidelijk niet de
aandacht van „Den Haag" krijgt die het
niet alleen behoe ft , doch zeker verdient I
Nee, de bedoeling van dit a rt ikeltje is om
een lans te breken voor zowel ons als Belgisch Limburg en Brabant, alsmede de
kustgebieden — Zeeland en de Vlaamse
kusten — als vacantielanden en (eventueel)
gebieden waar men zijn tweede huis, dan
wel zo mogelijk zijn permanente verblijf
gaat zoeken.
Het zijn toeristengebieden bij uitstek, als
het ware ook nog omkransd door belangrijke steden als Brugge, Gent, Antwerpen,
Brussel, Luik, Dinant en vooral : Maastricht!
Men vindt er vlakke en geaccidenteerde terreinen dicht bij elkaar. Bos, viswater, natuurschoon, maar ook al datgene dat het
leven behaaglijk kan maken, zowel in de culturele als in de meer materiële sfeer, is
optimaal voorhanden. En voor de meer
actieven onder ons : Er is nog zeer veel
werk te doen... I Het is er goed, relatief
goedkoop, levendig en waarlijk levend als
men er verblijft om zijn moede leden wat
te strekken of om zijn getourmenteerde
geest weer wat te laten herstellen. Het is
ons telkens weer een raadsel hoe men
„bij ons" — dat wil zeggen : in de Randstad — durft te kankeren op, of laatdunkend
te doen over „het zuiden".
Bij dieper doorsteken naar de kennis van
de kankeraars, over de gebieden en de
bevolkingen, komt in negen van de tien gevallen een ontstellend gebrek aan kennis
van zaken te voorschijn.
Een naarsmakend snobisme doet vergeten,
dat er direct naast de deur (maar helaas
nog wel buitengesloten I) een aantal landstreken liggen, die èn in vrijwel ongerepte
schoonheid èn in betekenis als mogelijk
toeristisch gebied, vrijwel onbeperkte mogelijkheden aanbieden.
Toegegeven : er is de laatste tijd iets positiefs groeiende ten deze. Wetenschap
(Maastricht, Hasselt, Leuven, Brussel) en
industrie vestigen de aandacht op de vele
en velerlei mogelijkheden zowel in Nederland als België. Maar het zijn helaas vooral
de negatieve zaken die de aandacht van de
Hollander — en dan nog maar enkele ogenblikken — verkrijgen. Voor de werkelijk
cardinale problemen als verhoging van de
welvaartssituatie en de zo uiterst belangrijke ontwikkelingen, rondom en in het
(vooral wetenschappelijk) onderwijs, heeft
„men" in de rest van Nederland onvoldoende aandacht.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Belangrijke figuren en groepen in Nederland en
België werken met de inzet van heel hun
kunnen en kennen aan een steeds verder
gaande integratie tussen onze beide landen.
Het zou uiterst onbillijk zijn om daarop
niet de aandacht te vestigen.
Doch zolang als een poging om te komen
tot bijvoorbeeld de spreiding van Rijksdiensten, in de richting van het Limburgse
of Brabantse land, op fel ve rz et stuit, is
er iets nog duidelijk mis ! Het bureaucratisch ve rz et der ondergeschikten die aan
diverse instellingen verbonden zijn is mateloos èn soms ergerlijk, zo niet grievend
voor de bevolking der betreffende gebieden.
Terugkerend naar de kern van ons betoog,
komt een andere vraag bij ons op. Waarom
zou zich in het prachtige Kempenland b.v.
geen voo rt reffelijk hotelwezen kunnen ontwikkelen ? Waarom wil „men" niet wonen
temidden der hardwerkende, vrolijke en
trouwe mensen die zowel bij ons als in
België de kernen der bevolking vormen ?
Als ik daartoe ooit in staat zal zijn, zal ik
in dat deel van Europa mijn woning kiezen.
Om er te leven, te werken, te wonen zoals
daar nog mogelijk is : menswaardig en
gerust.
Tien jaar hebben we door Zeeland, Brabant
en Limburg gezwo rv en. Daarnaast — en
meestal daarenboven — hebben we de
Belgische gebieden doorkruist, bekeken :
Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg,
het gehele Ardennen-gebied. Telkens opnieuw hebben we het „er-zijn" bewust beleefd. Vele gelukkige uren en dagen, ja
zelfs weken hebben we er „gesleten". Wij
zijn de mensen daar dankbaar voor hetgeen
wij van hen mochten leren en onde rv inden.
Zij verstaan te leven. En dat vergeten wij
— van boven de grote rivieren — te veel
en te vaak.
In onze enigszins geborneerde arrogantie
doen wij teko rt aan datgene, dat zo rijke
bron kan zijn voor inspiratie op schier alle
gebied van de geest. Men moet zich er
echter wel toe willen zetten I
En juist daarom : neem eens vacantie om
die door te brengen in onze of de Belgische provincies. Van Middelburg tot (stad)
Luxemburg, van Duinkerke tot Nijmegen, is
het Europese gebied waar de oudste geschiedenis, de meest ongerepte natuurgebieden en de wellicht ijverigste bevolking
U een welkom zullen bieden, dat voor de
waaghals die „het erop waagt" een openbaring zal kunnen zijn.
Drs. M. DE JONG
Leiden
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MUTRICIA

Cécémel, de heerlijke chocodrank - Benco, de lekkerste instant cacao
Nutroma, voor uw koffie, soepen, sausen en desserts - Fristi, de instant chantilly
Banania, uw snelontbijt - Bambix, Olvarit en natuurlijk het grootste gamma babyvoedingen
en dieetprodukten. Alle van Nutricia.

