,
az
=
in
V14%

cn
=
co
Eli
0
0
...
0
CP%

4.9
lis
..,
ak.
..=
(a
tOt
1:1
• =IN%
17.

VS

VI
=
12

7..

•
'CI
GI
=
I
=
0)
GS

E
•
crs
0

•4

•

;0

neerlandia
algemeen-nederlands
tijdschrift

uitgave van het
algemeen-nederlands
verbond

„Brucce!, onze trots en onze schande".
D::maal onze trots. In het wereldberoemde gothisc,ie stad;-luis worden voor het

verschijnt
zesmaal per jaar

ecrot de Visser-Neerlandiapr,jzen uitgere.kt, op zaterdag 22 maart 1975. (Foto :
dr. W.H. van den Berge

Redactie
M. A. Cageling
Dr. S. W. Couwenberg
Joris de Deurwaerder
Jan A.W. Kessels
André Monteyne
Lode Ureel
Jan Verdonck
Reimond Verscheiden
Herman Welter
E. Wieme
Dr. A. W. Willemsen

algemeen voorzitter

Commiocariaat-Ceneraal voor Toerisme).

J.P.M. Meuwese
plv. voorzitter
dr. jur. G.R. Piryns
plv. 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. Verhuist

Eindredactie
G.R. Piryns
Redactiesecretariaat
Jan de Graeve
Jozef Plateaustraat 16
Gent
G. Groothoff
Surinamestraat 28
Den Haag
Administratie voor Nederland :
Surinamestraat 28
Den Haag - Tel. 070-46.24.11
Lees- en lidgeld
Gewoon : f 17,50
Steun : f 25,—
Jongeren : f 10,—
Losse nummers : f 3,—
Alle betalingen voor Nede. Iancl
op postrekening 446C.50
contributies en abonnementen
Alg. Ned. Verbond - Den Haag ;
Administratie voor Vlaanderen :
Jan van Rijswijcklaan 28
Antwerpen - Tel. 03/37.61.70
Lees- en lidgeld
Gewoon : 245 Bfr.
Steun : 35C Bfr.
Jongeren : 150 Bfr.
Losse nummers : 40 Bfr.
Alle betalingen voor Vlaanderen
op postrekening 40.18.70 van

IN DIT NUMMER :

Blz.

ViCoer-NeerlandIaprijzen

1

25 jaar Neder:ands te Rijsel (Dr. W. Thys)

2

Britten en Vlamingen (Patricia Carson)

7

Ncar vernieuwing van de omrcep ? (Dr. Jan Heyse)

16

Een I:berale vice op de Vlaamse Beweging van morgen (H. Van Impe)

19

Te weinig exposities van beeldhouwkunst (Chris Verheugd)

21

SPIECEL VAN DE NEDERLANDEN
Twee Vlaamse Heel-Nederlanders

26

Het is roerig in Nederland (G. Groothoff)

27

Afdeling Brussel brengt hu:de aan H. Meert (Y.J.D. Peeters)

28

Pieter de Kat Angelino, een trouw medewerker, overleed (P. Korthuys)

29

Kort genoteerd

30

Kredietbank - Lozana - Antwerpen, voor
rek. 408-7012041- -i:; A.N.V. Neerlandia

Druk : Sanderus, Oudenaarde

Verantwoordelijke uitgever in opdracht van het A.N.V.: Jan De Graeve - J. Plateaustraat 16 - B-9000 Gent.

VISSER -NEERLANDIA PRIJZEN
VOOR HET EERST IN STADHUIS TE BRUSSEL

De uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijzen op 22 maart 1975 in de Gotische
zaal van het stadhuis te Brussel i's om
meer dan één reden een belangrijke gebeurtenis.
De prijzen zelf zijn uitgegroeid tot de belangrijkste die in de Nederlanden bekend
zijn. Niet minder dan 137.500 gulden of
bijna twee miljoen frank worden toegekend aan verdienstelijke personen en instellingen.
Meer nog dan door hun bedrag, zijn de
prijzen door de geest die spreekt uit de
keuze van de bekroonden van uitzonderlijk
belang geworden.
Wanneer men de persoonlijkheid, het
werk, de drijfveren en de doelstellingen
van de laureaten overschouwt, komen deze
voor als een doorsnee van de opbouwende krachten die in het maatschappelijk
leven van de lage landen werkzaam zijn.
Zulke uiteenlopende werkzaamheden als
de hulp aan daklozen en slachtoffers van
geweldmisdrijven, strijd voor het behoud
van de schoonheid en de ziel van steden
en landschappen, sociale en culturele begeleiding van uitgeweken Vlamingen in
Wallonië, inzet voor het eigen karakter
van de Nederlanden in Frankrijk — en
vele andere — worden hier samen bekroond.
Of, juister, de edelmoedigheid en de belangloze werkkracht die zovelen op deze
uiteenlopende gebieden in dienst van de
gemeenschap hebben gesteld worden hier
van onder de korenmaat gehaald en op
de kandelaar gezet.
Bij de vraag of een prijs zou worden toegekend hebben de staatsgrenzen geen rol
gespeeld : voor het Algemeen-Nederlands
Verbond vormen alle gewesten van Noord
en Zuid in hun verscheidenheid één levende eenheid.
De keuze van Brussel voor deze plechtigheld zet de kroon op het werk.
In 1895 werd op de Grote Markt te Brussel,
in het koffiehuis „In den Vos" het A.N.V.
opgericht. Na tachtig jaar worden de
Visser-Neerlandia prijzen uitgereikt in het
wereldberoemde stadhuis. Deze stad mag
dan, onder de druk van onverdraagzaamheid en machtsmisbruik, een Frans masker
hebben opgezet. Haar glorieuze monumenten én haar volksleven blijven getuigen
van haar oorspronkelijk Brabants-Nederlands karakter.
Ook dat wilde het Algemeen-Nederlands
Verbond met deze plechtigheid onderstrepen. De Nederlanden laten Brussel niet
R.V.
los.
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25 JAAR NEDERLANDS TE RIJSEL

Op 7, 8 en 9 mei 1974 werd aan de Staatsuniversiteit
te Rijsel (Université de Lille III) het feit herdacht dat
25 jaar tevoren met het onderwijs van het Nederlands van wal werd gestoken. De Nederlandse afdeling o.l.v. dr. W. Thys, maître de conférences associé,
heeft die herdenking willen opluisteren met een aantal
lezingen (o.m. door de professoren Brachin, Stuiveling, Brugmans en Van Caenegem), een tentoonstelling, Nederlandse en Vlaamse films, een toneelavond,
openbare colleges en een werkvergadering van alle
docenten Nederlands in Frans-Vlaanderen. Op 27 mei
werden de „Journées du néerlandais" geopend met
een academische zitting die o.a. werd bijgewoond
door Jonkheer J.A. de Ranitz, Ambassadeur van Nederland en Graaf de Kerchove de Denterghem, Ambassadeur van België. Er werden inleidingen gehouden door Prof. P. Deyon, president van de Université
de Lille Ill en de heer Sadi de Gonter, gevolmachtigd
minister en directeur van het Institut Néerlandais.
Dr. W. Thys sprak over „Vingt-cinq ans d'études néerlandaises a l'université de Lille". Door de zorgen van
de redactie van Neerlandia werd zijn toespraak in
het Nederlands vertaald. De tekst volgt hierna :

In 1948 werd aan Professor Blancquaert, Belgisch
oud - minister en eerste rector van de Gentse
Universiteit na de Tweede Wereldoorlog, door de
Staatsuniversiteit te Rijsel, een doctoraat honoris causa verleend. De betrekkingen, bij deze gelegenheid
met de Letterenfaculteit te Rijsel ontstaan, inzonderheid met de toenmalige dekaan, professor Maxime
Herman, vormden grotendeels de basis voor de oprichting, tijdens het academisch jaar 1948-1949, van
een nederlandstalig lectoraat aan de faculteit van de
Letteren. Het was eigenlijk een „ruillectoraat". De
heer Van Elslander, toenmaals assistent bij de leerstoel voor Nederlandse literatuur te Gent, kwam elke
week in Rijsel Nederlands doceren en terzelfdertijd
verzorgde de heer Margolin, en later de heer Décaudin, specialist in het symbolisme en Apollinaire, een
cursus Franse literatuur te Gent. De eerste betrekkingen met de nederlandstalige universiteiten waren
dus betrekkingen met Gent. Tot op heden blijft Gent
een belangrijke plaats bekleden tussen de andere buitenlandse universiteiten (Munster, Halle, Wroclaw)
waarmee Rijsel Ill eveneens uitwisselingsakkoorden
heeft afgesloten.
Ik wens hier hulde te brengen aan de nagedachtenis
van Professor Bancquaert, hoogleraar in de Neder2

landse taalkunde te Gent, alsook aan dekaan Herman.
Deze laatste, specialist in slavische talen en literaturen kwam geregeld zijn cursussen bijwonen, uit belangstelling voor de Nederlandse taal en cultuur. De
heer Blancquaert schonk de volledige reeks van zijn
dialectatlassen en legde daardoor de basis van de
Nederlandse bibliotheek.
Deze 25ste verjaardag van de Nederlandse afdeling
biedt me vervolgens de gelegenheid een huldewoord
te spreken tot de heer Van Elslander, mijn collega aan
de universiteit te Gent en eerste Nederlandse lector
te Rijsel. Hij is de werkelijke pionier van deze cursus
en het moeilijke werk van de ontginning was al door
hem gedaan toen ik hem in 1953 verving. Het zal hem
aangenaam zijn te weten dat sommige van zijn oudstudenten het Nederlands trouw zijn gebleven, en
zelfs in hun publikaties bewijzen hebben geleverd van
hun grondige kennis van de nederlandstalige banden.
Een sprekend voorbeeld hiervan is onze collega, de
heer Lentacker, die een van de eerste studenten van
de heer Van Elslander was. Als hoogleraar in de Nederlandse literatuur, oud-dekaan van de faculteit van
letteren en wijsbegeerte te Gent, en tevens oud-Rijselaar, kan de heer Van Elslander een belangrijke rol
spelen in de uitwisseling tussen onze twee universiteiten. Indien u mij toestaat in het kort de ontwikkeling
van de cursus sedert 1949 te schetsen, dan wil ik u
meteen vertellen dat zowel voor mijn voorganger, als
voor mijzelf de eerste jaren erg moeilijk waren. Weinig studenten, de onzekere positie van een „vrije"
cursus die niet naar een examen leidt, dit alles was
weinig bemoedigend. Sedert de oprichting van een
„maitrise de conférences associée" in 1964, hebben
we een groter aantal studenten kunnen bereiken.
Vanaf dat moment konden germanisten en anglisten
het Nederlands als vierde optioneel getuigschrift kiezen bij de samenstelling van hun licentie. Dit betekende voor mij dat ik eindelijk drie jaar na elkaar dezelfde
studenten zou hebben. Na deze periode hadden de
meesten van hen een tamelijk gevorderde passieve
kennis van de taal verworven, en sommigen slaagden
er zelfs in moeilijke vertalingen, zowel thema als versie, te maken, actief deel te nemen aan Nederlandse
conversatie en Nederlandse spreekbeurten te houden
over onderwerpen op het gebied van de beschavingsgeschiedenis.
In hetzelfde jaar 1964 konden we starten met een onderwijsprogramma in
1. linguïstiek, uitwendige en inwendige geschiedenis
van het Nederlands, invloed van andere talen op
het Nederlands en vice versa, inleiding tot de ety-

mologie, inleiding tot het Afrikaans en het Fries en
tenslotte — gedurende 1 semester — de studie
van het Middelnederlands.
2. literatuur : ontleding van teksten uit de negentiende
en de twintigste eeuw van Noord- en Zuidnederlandse auteurs, alsook hoofdstukken uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis.
3. beschavingsgeschiedenis : in het eerste jaar ging
het (en gaat het nog steeds) om een cursus in het
Frans, waarin de grote stromingen in de geschiedenis van de Nederlanden worden bekeken : 16de
eeuw, Gouden Eeuw, Vlaamse Beweging en de
huidige situatie in Nederland en België.
Op dit ogenblik bestuderen wij de zeer recente geschiedenis van België, met name de jaren dertig,
de oorlog, de koningskwestie, de repressie, de
schoolstrijd en de dekolonisatie. Deze onderwerpen boeien de studenten zeer. De meeste problemen worden hun voorgesteld in de vorm van vragen ; dit gebeurt dan echter wel in het Frans, omdat
we hier met beginners te doen hebben. In het
derde jaar wordt de cultuurgeschiedenis behandeld
door uiteenzettingen in het Nederlands door de
studenten zelf. Enkele onderwerpen die de laatste
maanden aan bod kwamen, zijn : Rembrandt, Rubens, Vermeer, Van Gogh, de geschiedenis van de
geneeskunde in de Nederlanden en het probleem
van het water in Nederland.
De situatie is echter sterk verbeterd, vooreerst in
1970, toen de universiteit mij een monitor of monitrice
voor de bibliotheek heeft toegewezen. Van de zware
taak als beheerder hiervan, werd ik aldus verlost. Vervolgens door vanaf 1971 een lector aan mijn leeropdracht toe te voegen, vanaf 1973 een „chargé(e) de
cours complémentaires". De heer E. Derluyn, licentiaat van de Katholieke Universiteit te Leuven die zijn
doctorsdissertatie voorbereidt, en mejuffrouw lic. A.M.
Bonneure, een van mijn oud-studenten van de Rijksuniversiteit te Gent, zijn beiden bevoegde en toegewijde medewerkers. Met ons drieën verzekeren wij
het onderwijs aan 72 ingeschreven studenten voor
het 1 ste jaar, 41 voor het 2de en 20 kandidaten voor
het 3de jaar, wat een totaal geeft van 133 studenten.
Sedert een aantal jaren stellen Nederland en België
zeer veel in het werk om vakantiecursussen te organiseren voor buitenlandse leraren en studenten die
zich in het Nederlands specialiseren. Sinds bijna 15
jaar organiseert de Nederlandse regering een vakantiekursus te Utrecht, nadien te Nijmegen en dit jaar,
voor de eerste maal, in het prachtige kasteel Nyenrode te Breukelen. Elk jaar stuur ik twee of drie stu-
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denten naar deze goed georganiseerde cursus, die
zo werd opgevat dat de deelnemers, afkomstig van
zowat overal uit Europa, een aantal activiteiten kunnen meemaken die hen het leven in Nederland leren
kennen. Ieder jaar stelt de Nederlandse regering een
beurs van bijna 500 gulden aan 2 tot 3 studenten ter
beschikking. In naam van mijn studenten wens ik Zijne
Excellentie de Ambassadeur van Nederland evenals Mevrouw Talsma, vertegenwoordigster van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, zeer
oprecht hiervoor te bedanken.
Voor de derde maal vindt dit jaar in Gent een vakantiecursus plaats, georganiseerd door het Belgische
Ministerie van Nederlandse Cultuur en bestemd voor
docenten en studenten Nederlands van Franse nationaliteit. Het doel van deze cursus is de opleiding
3

van de leraren Nederlands bij het middelbaar onderwijs te bespoedigen. Aan deze cursus neemt een
twintigtal Franse jongeren deel, van wie 5 tot 8 Rijselaars. Ik ben blij in de gelegenheid te zijn Zijne Excellentie de Ambassadeur van België te danken voor de
concrete en morele steun die de Belgische regering
op deze wijze geeft aan het onderwijs van het Nederlands in Frankrijk en inzonderheid te Rijsel.
Tenslotte mag ik de recente vakantiecursus niet vergeten, georganiseerd door de Belgische Provincie
Limburg op de nieuwe universitaire campus te Hasselt
(Limburg), evenmin als de cursussen in de Nederlandse cultuur en kennis van de Nederlanden, die elk
jaar plaatsvinden aan de Volkshogeschool te Bergen
(Noord-Holland). Ieder jaar woont een aantal van mijn
studenten, en spijtig genoeg een veel te beperkt aantal, een van deze cursussen bij, in Nederland ofwel in
België. Velen van degenen die er eveneens aan zouden willen deelnemen, zijn verhinderd doordat zij verplicht zijn voorrang te verlenen aan gelijkaardige cursussen of studieverblijven in de landen van hun hoofdstudievak : Duitsland of Engeland. Deze situatie kan
niet veranderen zolang het Nederlands een optievak
blijft.
Onze herhaalde pogingen om dit te wijzigen, bleven
tot nog toe zonder enig resultaat. Ik herinner mij uit de
periode dat ik nog lector was, dat toen al een aantal
studenten mij herhaaldelijk kwam vragen naar de oprichting van een licentie Nederlands. Velen wensten
zich te specialiseren in deze taal, zonder dat zij onverbrekelijk verbonden was met het Duits of het Engels.
Ik heb hun steeds geantwoord dat het niet tot mijn
bevoegdheid behoorde een DEUG (Diplóme d'Etudes
Universitaires Générales — Diploma van Algemene
Universitaire Studies) of een LICENTIE Nederlands
in te voeren, maar dat zij geduld moesten oefenen
en vooral dienden in te zien dat een specialisatie,
waar je later in het leven zo weinig aan hebt, nutteloos is.
De situatie is gewijzigd sedert de ministeriële besluiten van 1970 en 1971. Het eerste besluit van 14 september 1970 voorzag voor het baccalaureaat in het
Nederlands dezelfde keuzemogelijkheid als voor Duits,
Engels, Spaans, Italiaans en 5 andere talen. Het volgende besluit van 5 mei 1971 was nog belangrijker,
want het voerde facultatieve Nederlandse proeven in
bij de theoretische en praktische proeven van het
Duitse en Engelse C.A.P.E.S. (Certificat d'Aptitude au
Professorat de l'Enseignement Secondaire - bevoegdheidsgetuigschrift voor het secundair onderwijs). Zo
werd niet alleen in de opleiding van leraren voorzien,
maar eveneens in de mogelijkheid tot het benoemen
4

van part-time leraren Nederlands in de Franse lycea.
Nu deze structuur er eenmaal is, kan men gaan denken aan een grondiger opleiding van de leraren Nederlands. Het verzoek tot oprichting van een DEUG,
later gevolgd door een LICENTIE, werd met eenparigheid van stemmen ondersteund door de Onderwijsen Onderzoekseenheid voor Germanistiek, waarvan
de Nederlandse sectie een onderdeel is. Onze „Nederlandse Dagen" vormen als het ware de laatste
proef die nog moet worden afgelegd alvorens dit verzoek wordt voorgelegd aan de Raad van de Universiteit. Ik durf wel hopen dat het Nederlands een goede
indruk zal nalaten bij degenen die het binnenkort zullen moeten beoordelen.
Onder de activiteiten die zich in het verlengde van
mijn eigenlijke onderwijstaak afspelen, wil ik graag de
nauwe samenwerking vermelden tussen de Nederlandse Afdeling en het Instituut voor Universitaire
Expansie (I.E.U.), dat elk jaar een groot aantal studenten uit het buitenland opvangt, waartoe een bepaald
contingent Nederlanders en Belgen behoort, dat te
Rijsel Frans komt studeren. Jaren lang al corrigeert
de Nederlandse Afdeling de thema's en de versies die
door deze Nederlanders en Belgen tijdens de examens worden gemaakt. Het gebeurt vaak dat Nederlandse studenten mijn cursus „Thème néerlandais"
volgen — voor hen dus versie — in het tweede jaar.
Dit leidt soms tot een geanimeerde confrontatie tussen de noordelijke en zuidelijke gewesten van de
Nederlanden, waarvan mijn Franse studenten dan de
stille en geanimeerde toehoorders zijn. Het is eveneens te danken aan de tussenkomst van de Nederlandse Afdeling dat de zomercursus van de universiteit, georganiseerd door het I.E.U. sedert bijna 10 jaar
aan het kleine honderdtal Nederlandstaligen die elk
jaar in Boulogne Frans komen studeren, vertaalcursussen kan bieden.
Het Baccalaureaat is een andere dienst waarmee onze
Afdeling is verbonden. Sedert mijn aankomst in 1953
kreeg ik tot taak de kandidaten voor het baccalaureaat met het Nederlands als optietaal te ondervragen. Tot 1970 waren dit voornamelijk Nederlanders
en Belgen, verblijvend in Frankrijk, of die om een of
andere reden hun studie in het Frans hadden ondernomen, vooral kinderen van leden van het Corps Diplomatique. Het aantal Fransen bleef zeer beperkt.
Sedert 1970-1971, dus sedert de ministeriële besluiten waarover ik het hiervoor heb gehad, nam het aantal kandidaten voor de proef gestadig toe. Voor de
eerstvolgende examens in juni zijn reeds 35 ingeschrevenen genoteerd in het ambtsgebied van de „Acadé-

mie de Lille". Een deel van deze examens wordt afgenomen in het Lyceum Pasteur, hier te Rijsel, een ander
deel in het Franse Lyceum van België, te Ukkel bij
Brussel. Zo doet zich het merkwaardige feit voor dat
twee Belgen -- de lector en ikzelf — voorzien van een
Frans mandaat, in België een aantal kandidaten, waaronder ook niet-Belgen, gaan ondervragen om hun de
eerste Franse universitaire graad te verlenen.
Het zou onmogelijk zijn de 25ste verjaardag van de
Nederlandse Afdeling van de Universiteit te Rijsel te
te vieren en daarbij de basis van dit onderwijs, met
name de bibliotheek, over te slaan. Daarom hebben
wij gemeend, tijdens deze „Nederlandse Dagen" een
tentoonstelling te moeten organiseren van boeken behorend tot de Nederlandse Afdeling. De Nederlandse
Bibliotheek, op de vierde verdieping van dit gebouw,
omvat ongeveer 4.000 boeken, een verzameling tijdschriften alsook platen en cursussen op band opgenomen.
Geregelde subsidies van de universiteit hebben tot de
uitbouw van deze bibliotheek bijgedragen, maar wij
hebben ook veel te danken aan de Nederlandse en
Belgische regeringen. De Belgische regering zendt
boeken en tijdschriften, terwijl de Nederlandse regering jaarlijks een bijdrage levert van 500 gulden, sinds
kort 750 gulden, waarmee ik naar eigen goeddunken
boeken kan kopen die ik meen nodig te hebben.
Indien de Nederlandse Afdeling over zulk een omvangrijke bibliotheek kan beschikken, dan is dit dank
zij de samenwerking in dit verband tussen de Universiteit en de twee regeringen die hiervoor genoemd
werden. In naam van mijn medewerkers en mijn studenten en ook uit mijn eigen naam, wil ik de personen
die deze instanties vertegenwoordigen zeer hartelijk
danken.
Men geeft er zich niet onmiddellijk rekenschap van,
maar de ingebruikneming van de autoweg E3 naar
Kortrijk, Gent, Antwerpen en vervolgens naar Eindhoven en het Roergebied ofwel naar Rotterdam, Den
Haag, Leiden en Amsterdam, bijna twee jaar geleden,
opende letterlijk een nieuwe weg naar het hart van
de Nederlanden. Wanneer we verhuisd zullen zijn naar
onze nieuwe campus van Villeneuve d'Ascq, vlakbij de
autoweg, bevinden wij ons op 15 minuten van de
nieuwe universitaire campus van Kortrijk, op 35 minuten van de Gentse Universiteit, op nauwelijks anderhalf uur van de universiteiten Antwerpen en Brussel. Langs dezelfde autoweg bereiken we in 3 uur
de Erasmusuniversiteit te Rotterdam en zijn we ook
rechtstreeks verbonden met de Universiteit te Leiden
en de Technische Hogeschool te Eindhoven.

Er is echter ook nog een ander aspect. Via deze autostrade kunnen we op enkele minuten Kortrijk bereiken om aldaar een Nederlands toneelstuk bij te wonen. Zulke activiteiten vind ik met het oog op de taalbeheersing belangrijker dan het doceren zelf en ik
heb besloten ze voort te zetten en nog uit te breiden.
Maar zelfs vóór deze verkeersfaciliteiten bestonden,
organiseerde de Nederlandse Afdeling studiereizen in
Vlaanderen en Nederland zoals onder meer geleide
bezoeken aan de Koninklijke Bibliotheek van België,
de haven van Rotterdam, het Archief en Museum van
het Vlaams Cultuurleven te Antwerpen, het openluchtmuseum Bokrijk in Limburg.
Mijn studenten hebben lessen kunnen bijwonen aan
een Lyceum in Den Haag. Te Antwerpen woonden
ze de repetitie bij van een toneelstuk en reeds verscheidene malen verzorgden zij uitzendingen voor de
radio via de Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen
van de Belgische Radio en Televisie.
Wij hebben het Nederlands ook reeds in een geheel
andere richting ontmoet, nI. in Parijs. Daar bezochten wij, enkele jaren geleden, niet alleen de unieke
tentoonstelling „Van Ensor tot Permeke" in het museum van de Orangerie, maar namen de gelegenheid
te baat om een bezoek te brengen aan het Nederlands
Instituut. De heer Frits Lugt zelf, de mecenas die aan
de oorsprong ligt van dit wonderbaarlijke instituut,
leidde ons rond en wij kregen ruimschoots de gelegenheid zijn uitzonderlijke verzameling kunstvoorwerpen en schilderijen te bewonderen. Maar ook Rijsel
zelf biedt ons vele mogelijkheden tot studie. Reeds
meer dan eens werden in het derde jaar spreekbeurten gewijd aan Nederlandse schilderwerken tentoongesteld in het Museum voor Schone Kunsten te Rijsel.
Dit museum is zoals bekend zeer rijk aan werken van
Nederlandse en Vlaamse scholen.
De vertegenwoordiger van het Nederlands aan een
Franse Universiteit, zoals de meeste vertegenwoordigers van optionele talen, is aan de hele universiteit
meesta l de enige die deze taal beheerst. Door deze
omstandigheid wordt hij zowat het „Manusje van alles". Om te beginnen moet hij niet alleen de taal en
de linguistiek onderwijzen, maar ook literatuur, geschiedenis, beschaving, aardrijkskunde, staatsinstellingen, en zo verder.
Zelfs vragen in verband met het stemrecht, de constitutionele macht van de koning of de persvrijheid, die
nooit aan een hoogleraar Nederlands in Groningen,
Leiden, Gent of Brussel gesteld zouden worden, moeten een antwoord krijgen. Het onderwijs van het Nederlands in het buitenland eist eigenlijk een speciale
opleiding, die wij nooit gekregen hebben. Voor een
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groot deel moeten wij improviseren. Op dit vlak strekt
Frankrijk ons tot voorbeeld : het bezit een voorbereidings- en vervolmakingsinstituut voor docenten Frans
in het buitenland.
Ook beschikken wij noch in Nederland, noch in België
in het Hoger Onderwijs over de formule van de „moederuniversiteit", waar de hoogleraar die in het buitenland doceert een „thuishaven" vindt die hem toelaat
zijn functie te vervullen met de zekerheid dat er een
band blijft bestaan tussen hem en zijn moederland.
Ik hoop dat dit Franse voorbeeld de Nederlandse en
Belgische regeringen eens moge inspireren.
Wat onze toekomstplannen betreft moge ik, buiten de
zozeer gewenste instelling van een DEUG, wijzen op
de vermoedelijke, ja, zo goed als zekere opname van
het Nederlands, vanaf de aanvang van het a.s. academisch jaar, in het programma van de „Formation Continue et Education Permanente" te Rijsel I l 1. Nu onze
afdeling voldoende personeel heeft, kunnen we eindelijk deelnemen aan dit nuttige en interessante initiatief, vooral dank zij één van de hoofdorganisatoren
van deze dienst, zelf oud-student bij onze Parijse collega prof. Brachin. Ik hoop eveneens — en ik zal in
die richting stappen ondernemen -- dat men de mogelijkheid zal onderzoeken een reeks uitzendingen
„Nederlands voor beginners" te programmeren via de
zender Rijsel. Wij zijn zo dicht bij de Belgische grens
en die met Nederland gelegen, dat de kennis van het
Nederlands zeer gewenst is in het kader van de ontwikkeling van de commerciële en industriële betrekkingen tussen onze landen. De cursussen Nederlands
van het Belgisch Consulaat-Generaal zijn hierbij van
groot nut. Daarom dank ik de heer Salembier, die
deze leergang leidt, voor de goede voorbereiding van
de studenten die hij naar mijn cursus stuurt.
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Als u mij toestaat zou ik deze laatste zinnen graag
voorbehouden aan mijn collega's en mijn studenten.
Indien de situatie van de Nederlandse Afdeling gezond is, indien deze situatie in de voorbije vijfentwintig jaar die wij thans herdenken, steeds maar verbeterde, dan is dit hoofdzakelijk te danken aan de goede
verstandhouding die er heerst tussen de leden van de
afdeling en het hooglerarencorps, meer bepaald de
collega's van de Unité d'Enseignement et de Recherche d'Etudes Germaniques, waartoe het Nederlands
behoort, samen met het Zweeds. Nooit heb ik het gevoel gehad een buitenstaander te zijn. Ik breng hier
graag hulde aan de Franse vriendelijkheid, waardoor
wij ons meteen thuisvoelden en ons werk, ook al is
het soms zwaar, met genoegen deden. In de eerste
plaats breng ik hulde aan de President van deze Universiteit, professor Dyon, en aan al zijn voorgangers,
die welwillend het Nederlands 25 jaar geleden in hun
„huis" hebben ondergebracht en het de gelegenheid
hebben geboden wortel te schieten en zich steeds
meer te ontplooien. Maar de Franse vriendelijkheid
waarvan ik daarnet sprak, spitst zich misschien nog
meer toe bij de studenten. In de 21 jaar dat ik in
Rijsel doceer, kan ik mij geen enkel misverstand, geen
enkel meningsverschil herinneren dat me zou hebben
doen besluiten elders een andere en misschien gemakkelijker functie te zoeken. Integendeel, de ontmoeting met mijn studenten was altijd weer even aangenaam, week in week uit, jaar in jaar uit. Ik wil hen
hiervoor hartelijk danken en ik hoop dat ik deze ideale
samenwerking nog gedurende vele jaren zal mogen
blijven voortzetten, in de overtuiging dat dit werk
mede een stimulans kan zijn tot het aanhalen van nog
nauwere banden tussen onze drie landen, Nederland,
België en Frankrijk.
DR. W. THYS
Hoofd van de
Nederlandse Afdeling
Rijksuniversiteit Rijsel.

BRITTEN EN VLAMINGEN

De beste manier om de relaties tussen Groot-Brittannië en Vlaanderen te onderzoeken, lijkt mij te liggen in het stellen van een reeks voor de hand liggende vragen, en in het geven van enkele suggesties om
ze te beantwoorden. Geen ingewikkelde analyse dus
van internationale, politieke of handelsproblemen,
maar een poging om te peilen naar de betekenis en
de evolutie van wat we hier gemakkelijkheidshalve
„de Britse relatie" noemen.

Habsburgse Rijk. Onder zijn verschrikkelijke zoon
Filips II, werd Vlaanderen een deel van het Spaanse
Rijk, dan van het Oostenrijkse, om in 1794 als een
van de Franse departementen teloor te gaan. Het leek
er inderdaad op alsof dit het einde was. Maar bij
het Congres van Wenen kwam Vlaanderen weer duidelijk te voorschijn als een deel van het Koninkrijk
der Nederlanden, en dat voor een periode van 15 jaar:
het is pas in 1830 dat het huidige Vlaanderen, het
nederlandssprekende Vlaanderen dus of het noordelijk deel van het Koninkrijk België, vorm kreeg.

WAAR ?
Zo lijkt het mij vanzelfsprekend dat we ons afvragen :
waar, wie, wanneer en waarom ? Om te beginnen :
„waar T'. Dat is niet onbelangrijk want zo Groot-Brittannië geografisch lange tijd ongewijzigd is gebleven,
kan dat bezwaarlijk van Vlaanderen worden gezegd.
Zo is het Vlaanderen dat wij thans kennen, nl. de
provincies West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen,
Limburg en Noord-Brabant, iets helemaal anders dan
wat in de Middeleeuwen onder Vlaanderen werd verstaan. Toen was Vlaanderen een graafschap, een echt
graafschap, bestuurd door een graaf die voor een
deel van zijn gebied vazal was van de Franse koning,
en voor een ander deel van de Keizer afhankelijk was.
(Op de brug bij het Geraard de Duivelsteen in Gent
kan men met een voet staan in wat eens van Frankrijk was en met de andere in wat tot het Keizerrijk
behoorde).
Tijdens deze periode van ongeveer de negende tot
het einde van de 14e eeuw, werden de grenzen van
het graafschap Vlaanderen voortdurend gewijzigd.
Vooral in het Zuiden van het graafschap, nl. op de
grens met Frankrijk, werd er bestendig gemanoeuvreerd, waarbij de graven van Vlaanderen op een bepaald ogenblik heersten over een gebied dat zich
bijna tot in Parijs uitstrekte, en zich dan weer in minder gunstige tijden tot binnen de Brugse muren
teruggedrongen zagen.
Toen op het einde van de veertiende eeuw Margaretha van Vlaanderen in het huwelijk trad met Filips
de Stoute, hertog van Boergondië, ging Vlaanderen
deel uitmaken van een ander staatkundig geheel.
Karel de Stoute, de achterkleinzoon van Filips, wou
Vlaanderen opnemen in een nieuw Koninkrijk dat zich
zou uitstrekken van Frankrijk en Duitsland tot Boergondië, een soort hernieuwd Lotharingen. Maar hij
was wat al te ijverig en werd, toen hij de Zwitsers
voor zijn plannen wou winnen, verslagen en gedood.
Ongeveer dertig jaar later maakte de te Gent (Prinsenhof) geboren Keizer Karel V die o.m. ook Koning
van Spanje was, van Vlaanderen een deel van het

Het ligt derhalve voor de hand dat op onze vraag
„waar"?, althans voor wat deze zijde van het Kanaal
betreft, verschillende antwoorden kunnen worden gegeven. Aan de andere zijde van het Kanaal moeten
wij een onderscheid maken tussen Engeland, Schotland en Wales, althans tot 1707, toen het Verenigd
Koninkrijk ontstond.
Vanaf dat ogenblik wordt het, zo men wil, eenvoudiger.
VLAMINGEN IN ENGELAND
En nu kunnen we de vraag wat meer gedetailleerd
benaderen. Waar treffen we Vlamingen aan in Engeland ? Ongetwijfeld te Hastings. Toen Willem de Bastaard in 1066 taaie vechters zocht om met hem het kanaal over te steken, vond hij gemakkelijk vrijwilligers
in Vlaanderen. We vinden ze terug op het wandtapijt
te Bayeux, met hun lange schepen en maliënkolders.
Samen met de Normandische ridders vormden ze de
rechtervleugel van het leger te Hastings. Tegen alle
waarschijnlijkheid in werd Willem de „Veroveraar".
In mei 1068 kwam zijn vlaamse vrouw Mathilde,
dochter van de Graaf van Vlaanderen, hem vervoegen. Zij werd te Westminster Koningin van Engeland
gekroond.
Vlaamse ridders werden door Willem bekroond met
grondgebied in zijn nieuw Koninkrijk, sommige in de
Welsh Marches, waar men harde kerels nodig had.
In Pembrokeshire verdrong het Vlaams zelfs het
Welsh. Een ander gewelddadig emigrant was Willem
van leper die in het begin van de twaalfde eeuw, na
een mislukte poging om Graaf van Vlaanderen te
worden, verbannen werd naar Kent waar hij ruime
gronden toegewezen kreeg door Koning Stephen, als
beloning voor het aanvoeren van diens legers. Nochtans vaardigde Hendrik II, begaan met wet en orde,
speciale maatregelen uit ter uitwijzing van de Vlamingen. Willem van leper bleef in Kent. Zijn landgenoten verdwenen als schimmen. Wie over deze vroege periode leest, is verwonderd in welke mate en in
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welke afgelegen gebieden men Vlamingen aantreft.
Zij zaten wel degelijk overal. Maar ook buiten de
militaire sfeer deden Vlamingen de overtocht. Waar
in Engeland kan men ze redelijkerwijze zoeken, die
Vlamingen uit het land der steden, uit dat land
met zijn bloeiende wolindustrie ? Het antwoord ligt
voor de hand : waar wol te koop was. Reeds vóór
1066 waren Vlaamse handelaars bedrijvig in Engeland.
Wij weten dat zij rond 1100 op zoek waren naar wol.
Dat was een Vlaamse specialiteit. Zegt de vrouw
van Bath in Chaucer's Canterbury Tales immers niet :
„Of cloty-making she hadde such an haunt
She passed them of Ypres and of Gaunt"
Gaunt is hier uiteraard Gent. De wolhandel was een
riskante onderneming : zowel de Engelse koningen
als de Vlaamse graven hadden er een handje van weg
om beslag te leggen op zulk kostbaar onderpand en
elkaar wederzijds af te dreigen of om er dankbaar
gebruik van te maken om hun schulden te helpen
delgen.
Op het eind van de dertiende eeuw is er sprake van
een echte Vlaamse Hanze, een groep van Vlaamse
handelaars, in Londen. Ook werden goederen van
Vlamingen uit Schotland, nI. uit Dundee, Perth en
Berwick-on-Tweed (ter waarde van $ 1.308, 12,8 d.)
geconfisceerd.
In deze vroege periode beheersten de Vlamingen
de handel. Een hele reeks steden, met Brugge aan
het hoofd, speelden daarop in. Er trokken meer Vlamingen naar Engeland dan omgekeerd. Later kwam
hierin verandering. De risico's werden zeer groot.
Wanneer, wat wel eens voorkwam, de Engelse koHet kanaal is thans geen onoverkomelijke hindernis meer. Vroeger was dat
soms wel het geval, en dat viel niet altijd in het nadeel van de Britten uit.
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ningen hun schulden niet konden betalen, werd de
Vlamingen de toegang tot Engeland ontzegd en konden zij geen wol kopen, wat hen echter niet belette
er toch aardig wat binnen te smokkelen. Zij behoorden tot de meest welstellende geldschieters van de
Engelse koningen. Een van hen, Hugo Oisel van leper
werd door Koning John beloond met het ereburgerschap van de stad Londen. Op het eind van de 13e
eeuw waren de Vlamingen vrij goed verspreid over
Engeland, Wales en Schotland. Het heeft niet zoveel
zin om hun sporen verder in detail te volgen.
Men trof ze immers overal aan. Toch zijn er plaatsen
in Engeland waar ze bijzondere sporen hebben nagelaten, zo bv. East Anglia waar Vlamingen en misschien
nog het meest Hollanders, bij het droogleggen van de
moerassen ter hulp werden geroepen. De architectuur van een plaatsje als Kings' Lynn heeft de
typische trapgevels, steenconstructie en de karakteristieke netheid van de Vlaamse en Hollandse bouwstijl. Er is ook de oude Royal Exchange te Londen,
door Sir Thomas Gresham gecopieerd van de Antwerpse Beurs, met het motto „Ten gerieve van alle
handelaars, van welke nationaliteit of taal ook".
Koningin Elisabeth I heeft er nooit tegen opgezien
onrust te stoken in de landen van haar uitverkoren
vijand Philips II. Zo verleende zij gaarne asiel aan
emigranten uit de lage landen die om hun godsdienstige overtuiging overhoop lagen met Filips II, hierin
bijgestaan door de Inquisitie. Zo vindt men in de 16e
eeuw sporen van Vlaamse emigranten-uit-religieuze
overtuiging in Canterbury, Londen, Sandwich en vooral in Norwich. Naar schatting van een diplomaat betrof
het hier ongeveer 30.000 mensen. Ook in de lage
landen bleven de gevolgen daarvan niet uit. De vluchtelingen behoorden immers tot de meest bedrijvige
bevolkingsgroep, nI. de wevers, tapijtwevers, metaalbewerkers e.a., die een wezenlijk bestanddeel vormden van de calvinisten in Vlaanderen.
Echter, nog erger dan hun uitwijking naar Engeland,
was hun terugkeer naar Vlaanderen. Terwijl Filips II
zijn religieuze manie in het Escorial botvierde en ijlboden uit Vlaanderen met lege handen liet terugkeren, gooide zijn Regent, Margareta van Parma, toen
zij de situatie niet meer meester was, het over een
andere boeg, en besloot toegeeflijk te zijn jegens de
calvinisten. Met duizenden kwamen zij terug, enthoesiaster nog dan vroeger, overtuigder, en onnoemlijk
veel gevaarlijker. Kort na hun terugkeer in 1566, laaide te Hondschoote de Beeldenstorm op die over heel
Vlaanderen tot in Leeuwarden woedde en waarbij de
beeldenstormers alles wat zij onder handen kregen en
wat van enige religieuze betekenis was, vernielden.
Maar de relaties met Groot-Brittannië betekenden niet
altijd moeilijkheden. Wanneer men de Leieoevers en

de Leiedorpen Latem, Deurne en Afsnee bezoekt,
en daar sommige schilderijen van schilders als Leon
de Smet, Valerius de Saedeleer of Gustaaf Van de
Woestijne bekijkt, dan is het verheugend te bedenken dat sommigen onder hen tijdens de eerste wereldoorlog in Londen, Engeland of Wales gastvrijheid hebben gevonden. Emile Claus en Leon de Smet kwamen
in Londen terecht, de door een granaat gewonde
Constant Permeke belandde in Devonshire, George
Minne, Valerius de Saedeleer en Gustaaf Van de
Woestijne in Wales. Het was alsof er hippies waren
gearriveerd in Aberystwyth ! In weerwil van het feit
dat deze Vlaamse schilders op straat liepen te fluiten
en door hun talrijke kinderen niet werden gehoorzaamd, deden de Welshmen toch hun best opdat ze
zich thuis zouden voelen. Maar zij gingen gebukt
onder het heimwee. De Saedeleer zegde later : „De
ziel van dat landschap bleef voor mij gesloten ! Maar
zijn dochters leerden bij William Morris te Londen
tapijten en wandtapijten weven, een kunst die ze later
in Vlaanderen zouden blijven beoefenen. Alleen Leon
de Smet kon het best aarden, ver weg van Vlaanderen. Hij ontwikkelde zich in Engeland als portrettist en schilderde er mensen als Galsworthy, Shaw
en Hardy. Van de Woestijne van zijn kant, schilderde
„Vlaanderen in ballingschap".
BRITTEN IN VLAANDEREN
Laten we nu trachten de vraag vanuit de andere
richting te beantwoorden. Waar in Vlaanderen vinden
we Britten ? Ook hier bestaat een lange traditie. Zowel
in de 10e als in de 20e eeuw kwamen bv. een aantal op non-aktief gestelden te Brugge verblijven. Zo
moest in 1038 koningin Emma, de vrouw van Koning
Knoet, uit Engeland vluchten, „tegen de strenge winter" zoals de Angelsaksische kroniek verhaalt. En in
de vroege 20e eeuw kwamen kolonels van het Britse
leger te Brugge van hun pensioen genieten, waar het
pond zelfs steviger stond dan in Engeland. In 1892
beliep hun aantal rond de 800. Brugge is altijd een
Brits centrum geweest, de „Engelse straat" te Brugge
dateert van 1333. Zij vormde het centrum van de
Engelse wijk, waar de Engelse kooplieden een
„Natie", of koopliedengilde, vormden met hun eigen,
aan St. Thomas Becket gewijde kapel. De Schotten
hadden ook hun eigen wijk, hun eigen gilde en hun
eigen Sint-Niniaan. Vanzelfsprekend staken al deze
lieden het kanaal over per boot. Velen landden in
Sluis, of in het toen nog niet verzande Zwin te
Damme. Het huis waar Margareta van York vóór
haar huwelijk met Karel de Stoute in 1468 verbleef,
staat er nog steeds, in een straat naast het stad-

huis. Ook zij kwam langs de haven van Damme.
De Britse belangstelling beperkte zich echter niet
tot Brugge alleen. Ook Gent, dat samen met Brugge
en leper een centrum van de textielindustrie was,
gonsde van handelsbedrijvigheid. En de Britten gonsden er ijverig mee. De stad stelde er zich niet mee
tevreden alleen een handelscentrum, hoe belangrijk
dan ook, te zijn, maar wou ook haar eigen — niet geringe — zeg in politieke aangelegenheden hebben.
Vandaar de onafhankelijke politieke koers van Jacob
van Artevelde. Hij ging persoonlijk met de Engelse
koning Edward Ill onderhandelen, en was ongetwijfeld
opgetogen toen hij deze laatste in 1340 op de Vrijdagmarkt te Gent tot Koning van Frankrijk kon uitroepen.
Ook later was Gent ontelbare keren gastheer voor
Engelsen.
Bij het behandelen van de vraag : wie ? — wordt
daar straks nader op ingegaan. Maar eerst : wat met
de rest van Vlaanderen ? Antwerpen dat in de veertiende en vijftiende eeuw van Brugge de leiding inzake handelsbedrijvigheid overnam, had zijn Engelse
gilde. Engelse en Schotse kooplieden en financiers
stroomden toe in deze bloeiende havenstad, tevens
geldmarkt en modecentrum. Ook Brussel heeft zijn
„Britse weken" gekend, zowel in de huidige betekenis als in andere. Het groot bal op de vooravond van
de slag bij Waterloo werd te Brussel gehouden. Dat
betekent dat alle dorpen in de omtrek Britse soldaten
herbergden, en alle verwikkelingen en miseries van
een legerbezetting hebben gekend.
Maar in Vlaanderen was men dat gewend. De
Vlaamse gewesten waren er altijd het slagveld geDe Menenpoort en de Lakenhalle te leper. Twee monumenten uit twee perioden
waarin Britten en Vlamingen elkaar op dezelfde weg hebben gevonden
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weest voor machtiger buren die hun veten liever op
Vlaamse grond uitvochten dan er op eigen bodem
mee opgescheept te zitten. Zo gingen Franse koningen en hun bondgenoten om de haverklap hun
tegenstanders in Vlaanderen bestrijden.
In 1214 vocht Filips Augustus tegen o.a. King John
en zijn legers te Bovingen in Frans-Vlaanderen.
John Churchill, hertog van Marlborough bracht in 1708
zijn Britse en andere troepen naar Oudenaarde voor
de slag tegen Lodewijk XIV. Eens te meer was Vlaanderen het strijdtoneel. De relaties met Groot-Brittannië
betekenden eens te meer dat Vlaanderen, tesamen
met ontelbare andere Europese legers, meegesleurd
geraakte in internationale verwikkelingen. Toen Britse
troepen, tesamen met andere Europese staten, het
Verenigd Koninkrijk verdedigden, deden zij dat in de
cock-pit van Europa, in Vlaanderen. Wat deed Napoleon overigens toen hij te Cannes landde nadat hij
uit Elba was gevlucht ? Hij trok naar het Noorden, en
ronselde op zijn weg troepen, om het uit te vechten,
Het Engels Klooster te Brugge. Brugge is altijd een centrum voor Britten
geweest.
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niet op Franse grond, maar weer in de Lage Landen,
ditmaal in Brabant, te Waterloo. De beste manier
om zich een beeld te vormen van wat de Britse relatie
toendertijd betekende is allicht de lektuur van
Thackeray's „Vanity Fair". Ongeveer 45.000 doden
en gewonden uit de Franse, Britse, Pruisische,
Vlaamse en Hollandse legers vielen op 18 juni 1815
op het slagveld. De hertog van Wellington werd in
de Lage Landen als de grote held onthaald.
In de twintigste eeuw werd Vlaanderen nog twee keer
met de verschrikking van de wapens geconfronteerd.
Een trip door leper en Passendale, een verwonderde
blik op de Menenpoort te leper en de wetenschap dat
leper in zijn geheel werd verwoest, leren ons — die
het gelukkig niet hebben meegemaakt — in hoeverre
de relatie tussen Groot-Brittannië en Vlaanderen tot
één belangengemeenschap was versmolten.
Een te leper wonend Engelsman leende mij eens een
boek dat de gevechten van 1914, 1915, 1916 en 1918
beschrij ft . Het bevat kaarten en foto's van het toenmalig slagveld — Heuvel 60, Zillebeke, Poelkapelle,
Langemark. Wanneer men thans die plaatsen bezoekt,
kan men zich — gelukkig — onmogelijk realiseren wat
tijdens die vier jaar is gebeurd, toen de British
Expeditionary Force, het Tiende Leger en het Tweede
Leger, samen met de Franse en Belgische Legers een
bijzonder belangrijke rol speelden in het tot staan
brengen van de Duitse opmars, zuidwaarts door
Vlaanderen, naar Frankrijk toe. De lijst van de betrokken Britse regimenten toont de belangrijkheid van
het Britse aandeel : de Camerons, de Dublin Fusiliers,
de Gordon Highlanders, de Royal Welsh Fusiliers, the
South Wales' Borderers, de Sherwood Foresters, de
Coldstream Guards en vele andere.
Naar aanleiding van de Britse Week te Gent, die precies op de dertigste verjaardag van de bevrijding van
de stad door de 7th Armoured Division werd gehouden, konden wij er op wijzen dat het 5th Royal Tank
Regiment en de 5th Dragon Guards zich op 5 september 1944 te Wetteren bevonden. Op 6 september
werd de terugtrekking van de Duitsers bedongen en
was er de intrede te Gent — waarbij zich volgens
sommige geruchten 4.000 soldaten op de eerste tank
zouden hebben bevonden!
In de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis vindt
men een herinnering aan dit deel van de Britse relatie:
„Ter herdenking van de bevrijding van de stad op 6
september 1944 door de 7th Armoured Division in
samenwerking met de Weerstandsorganisaties". Ook
de Navy was bij de Britse samenwerking betrokken.
In de nacht van 22 op 23 april 1918, meer bepaald
tussen middernacht en 1 uur, was er de aanval
van het oorlogsschip Vindictive, bijgestaan door de
Iris en de Daffodil, op de onderzeeërs-basis te

Zeebrugge. Drie ouderwetse cruisers, de Intrepid,
de Iphigenia en de Texis, geladen met beton, werden
in de havenmonding tot zinken gebracht en tegen de
havenpier werd een oude onderzeeër opgeblazen.
Tegen een hoge prijs aan mensenlevens en gewonden
werd de haven van onderzeeërs onbruikbaar gemaakt.
WIE ?
In de op onze eerste vraag — Waar was er een relatie
met Groot-Brittannië — gesuggereerde antwoorden
liggen een aantal aanwijzingen vervat, die ons kunnen helpen bij het beantwoorden van onze tweede
vraag, nI. : — wie ?
Hier moet een onderscheid worden gemaakt tussen
individuën en bevolkingsgroepen. Nemen we de laatste eerst. Zo we onze eerste en laatste voorbeelden
nemen, dan krijgen we telkens soldaten : te beginnen
met de krijgers die met Willem de Veroveraar naar
Hastings trokken, met King John naar Bovingen, met
Willem van leper naar Kent, met Marlborough naar
Oudenaarde, met Wellington naar Waterloo, met
Generaal Allenby naar leper, met veldmaarschalk Lord
Gort naar Duinkerke, tot de achtste Armoured Division en de bevrijding van Gent, Antwerpen en zo
verder. Sommige van deze soldaten bleven ter plaatse. Zij stichtten hier een gezin en vormden daardoor
een nog hechtere band tussen deze en gene zijde
van het Kanaal.
Dan is er de groep van de kooplieden. Aanvankelijk
waren zij vooral bedrijvig in de wolsektor, daarna
concentreerden zij zich op laken, weer later op luxegoederen, wandtapijten, lederartikelen, boeken, brandschilderwerken, miniaturen, kleding. Er zijn de kunstenaars, zo onze groep in Wales en Londen, het groot
aantal Britse kunstenaars die door de Vlaamse primitieven werden geïnspireerd, eerst naar aanleiding
van de grote Primitieven-tentoonstelling te Brugge
in 1900 en later door ontelbare bezoeken aan Brugge,
aan het Lam Gods te Gent, of aan de verzamelingen
in Antwerpen en Brussel. Weer later kwam de textiel
op het voorplan, dit keer meer bepaald de textielmachines, waarvan het geheim klandestien en gespreid over verschillende onderdelen en verschepingen over het Kanaal werd gesmokkeld. Er zijn de
pelgrims. Sedert Hendrik II, koning van Engeland, in
een vlaag van overspannenheid Thomas Becket door
de Baronnen had laten vermoorden, voegde zich een
groot aantal pelgrims bij de traditionele Kanaalovervaarders. In de trappen van de kathedraal te
Canterbu ry kan men nog steeds afgesleten gedeelten
zien die daar de „ p elgrimstrappen naar het schrijn"
worden genoemd. Becket bracht een grote toevloed

van pelgrims naar Engeland, tot een andere Hendrik,
dit keer Hendrik de achtste, niet langer de pauselijke
bemoeiingen met zijn huwelijksplannen kon nemen,
en daarom besloot alle Engelse heiligen af te schaffen.
Het graf van Becket in de Kathedraal van Canterbury
werd totaal vernietigd. Aan de pelgrimstochten uit
Vlaanderen en elders, kwam een eind.
En dan zijn er nog de diplomaten, de delegaties, de
leden van de vele comités, de koninklijke gezanten,
de politici en de slachtoffers van religieuze vervolging, calvinisten in de ene en katholieken in de andere
richting.
Te Brugge is er nog het „Engels klooster", één van de
door de nonnen van de Augustijnerorde voor Engelse meisjes opgerichte scholen. Deze nonnen waren in de zestiende eeuw van Engeland naar Leuven
gevlucht. Charles II en Koningin Victoria bezochten er
de school en het klooster. Er hangt een aandoenlijk
schilderij van de meisjes die een welkomstlied zingen
Het graf van Becket bracht een toevloed van pelgrims naar Canterbury.
In de kathedraal zijn de afgesleten trappen naar het schrijn een historische
bezienswaardigheid.
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voor de Koningin en haar oom, Leopold I, Koning der
Belgen. Dat was in 1843.
En nu zijn er de toeristen : kinderen die een boottrip
maken te Brugge en daarbij maar half beseffen dat zij
zich in het buitenland bevinden ; de gezinnen die zich
op het Blankenbergse strand vermeien ; de bezoekers
te Biba en op Hampton Court, en diegenen die meewarig betreuren dat onze Vlaamse universiteiten niet
allemaal zulke mooie gebouwen hebben als Oxford
en Cambridge : de elite die een Schots moeras voor
de jacht op Schotse hoenders afhuurt. Ik geloof dat
zij allen getroffen worden door de gelijkaardigheid
van onze twee landstreken, die in zoveel opzichten
zoveel met elkaar gemeen hebben. In antwoord op
onze vraag „Wie?" zou men eindeloze lijsten van
individuen kunnen opstellen. Wij beperken ons tot
enkele van de meest uitmuntende. Over Edward Ill,
zijn vrouw Filippa en hun zoon, Jan van Gent, en over
Jacob van Artevelde is er nog heel wat dat door
de geschiedenis niet werd opgehelderd. Ik geloof
De architectuur van een plaatsje als Kings' Lynn draagt de sporen van een
typische Vlaamse en Hollandse bouwstijl.

12

niet dat Artevelde ooit Engeland heeft bezocht.
Edward III was niet zomaar een zegen zonder meer.
Op het ogenblik dat van Artevelde hem het meest nodig had, nl. om de Gentenaars ervan te overtuigen
dat hij nog steeds de baas was, bleef Edward onverstoord op zijn Engels schip te Sluis, en Artevelde
kon terug naar Gent waar hij op de Kalandenberg
door zijn eigen mensen werd vermoord.
John, een zoon die Edward van Filippa had, was geboren in de St. Baafsabdij en sleet er een groot deel
van zijn jeugd vooraleer als Jan van Gent bekend te
geraken in Shakespeare's stuk. Een andere zoon van
Edward, Lionel, hertog van Clarence, was geboren te
Antwerpen. Een aantal lieden van koninklijken bloede
zaten toen lelijk in het nauw Over de vrouw van
Van Gent, Emma, weten we zeer weinig. In de St.
Salvatorskathedraal te Brugge is er een inscriptie op
lood ter herdenking van een Engelse vrouw, Gunhilde
genaamd die in 1087 overleed, maar van Emma's verblijf te Brugge blijft geen enkele aanwijzing over.
Margareta van York, de derde vrouw van Karel de
Stoute en stiefmoeder van Maria van Boergondië —
waarschijnlijk is zij het die in Memlings Kannunik
Van der Pael als Ste Barbara is afgeschilderd —
vond tijd om in haar tweede vaderland een prachtige
kollektie handschriften aan te leggen. Zij legde de
eerste steen van de bibliotheek van het Dominikanenklooster te Gent. De lange dagen na de dood van haar
echtgenoot te Nancy verbleef zij in het Prinsenhof te
Gent, samen met haar stiefdochter Ma ry die wachtte
op de komst van haar verloofde Maximiliaan van Oostenrijk van wie zij hoopte dat hij haar zou komen verlossen van, onder andere, de Gentenaars en Lodewijk
XI van Frankrijk. Margareta was een verstandig en belangrijk figuur. Zij bracht de kinderen groot van haar
stiefdochter Ma ry die na een ongeval te paard was
overleden, en wist zich tevens als kunstmaecenas
te doen gelden. Zij gaf de opdracht voor het eerste
in het Engels te drukken boek. Zij bestelde het bij een
andere Engelsman, William Caxton, die te Brugge een
drukkerij had opgezet en daar al ongeveer 35 jaar
woonde. In die tijd en overigens ook tijdens de daaropvolgende 150 jaar genoot Vlaanderen een levensstandaard die te vergelijken was met die van Engeland in de Elisabethaanse periode.
In weerwil van de beeldenstorm, de Spaanse furie, de
eindeloze vreemde bezettingen, komt in die periode
een ander illustere persoonlijkheid naar voor, nI.
Pieter Paul Rubens. Zoals van Eyck vóór hem was
ook hij zowel kunstenaar als diplomaat . Zijn functie
als diplomaat bracht hem naar Londen en King Charles nam de gelegenheid te baat om hem de opdracht
te geven tot het schilderen van de frescos op de
zoldering van de Bankethal te Whitehall. Rubens

speelde het eveneens klaar om, met zijn uitzonderlijke ijver, ook nog als vredesonderhandelaar tussen
Engeland en Spanje te bemiddelen. Anton van Dyck,
een leerling van Rubens en eveneens uit Antwerpen,
trok in 1692 naar Londen en werkte er eveneens
voor Charles I. Hij schilderde er portretten van leden
van de koninklijke familie en van de aristocratie. In
zekere zin was hij een voorloper van Leon de Smet.
Vanuit de andere richting schijnen niet veel schilders
van zulk formaat over het kanaal te zijn gekomen,
wel een aantal schrijvers. De dichter Robert Southey
reisde per boot over het kanaal van Brugge naar
Gent, waar hij zonder twijfel genoot van de voortreffelijke maaltijden aan boord.
En wat met de vorsten ? Charles II, die toen nog het
beste hoopte in verband met Cromwell en zijn troon,
heeft zeker Brugge bezocht. In het Groeningemuseum
hangt een schilderij waarop hij zijn broer, de hertog
van York, decoreert omdat hij op een schutterswedstrijd de hoofdgaai had afgeschoten en dientengevolge tot lid van de Schuttersgilde was gekozen. Zelfs
Koningin Victoria bezocht in 1843 Vlaanderen.
Na de bezoeken van vorstelijken bloede zijn er de
zakenlieden. Eén der meest merkwaardige onder hen
is ongetwijfeld Anselm Adornes. Zijn graf staat in de
Jerusalemkerk te Brugge . Hij werd in 1424 te Brugge
geboren en was vooral bedrijvig in Schotland, waar
hij door Jacob Ill tot ridder werd geslagen. In NoordBerwick werd hij in de rug doorstoken en op zijn graf
kan men nu nog een stuk zwaard zien dat dwars door
zijn harnas uitsteekt. De industriële revolutie heeft in
Brittannië vroeger plaats gehad dan op het continent.
De Britten hielden er uiteraard liever de concurrentie
buiten en hielden streng toezicht op hun industriële
geheimen. De Gentenaar Lieven Bauwens bedreef
hier evenwel met succes industriële spionage. Naar
eigen zeggen deed hij 32 keer de overtocht naar
Engeland en smokkelde aldus geleidelijk stukken van
spinmachines en weefgetouwen naar het vasteland.
Deze machines bouwde hij terug op, o.a. in het Gentse, nl. in het Kartuizerklooster nabij de Briel en te
Drongen, en in Frankrijk. Hij had ook zijn aandeel in
de „brain-drain", door Engelse technici ertoe te overhalen naar het vasteland te komen om er de machines
op te zetten en om nieuwe onderdelen te vervaardigen ter vervanging van stukken die tijdens de smokkeloperaties waren verloren gegaan. Bauwens ging
zich geleidelijk meer op de produktie van textielmachines toeleggen dan op textiel zelf, maar ging tenslotte tengevolge van de moeilijkheden van Napoleon
en het einde van het Keizerrijk, bankroet.
Om de rij van individuele bruggenleggers tussen
Vlaanderen en Brittannië te vervolledigen, moeten we
vanzelfsprekend nog verwijzen naar de soldaten --

Marlborough, Wellington, e.a. — allen waarschijnlijk
té geconcentreerd op hun job, om aan Vlaanderen zelf
nog veel aandacht te kunnen besteden.
WANNEER ?
En zo zijn we aan onze volgende vraag : „wanneer"?
Uiteraard waren er perioden van zwak en van
intens verkeer, perioden waarbij een tijdlang, omwille
van oorlog of politieke strubbelingen, de verbinding
verbroken was, of bv. onder de vorm van legereenheden, een andere vorm aannam. Zo bv. was het zowel voor Vlamingen als voor Britten moeilijk om tijdens de jaren rond de Spaanse Armada het Kanaal
over te steken. Tijdens de twee wereldoorlogen kon
Het Prinsenhof te Gent herbergde Margareta van York, die in onze gewesten een belangrijke rol speelde.
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men alleen op klandestiene wijze het kanaal over, en
dat gebeurde toen ook.
Merkwaardiger echter dan de hiaten in de verbinding,
zijn de continuiteit en de intensiteit ervan. Er is niets
bekend van enig verkeer over het kanaal gedurende
de periode dat, wat later het graafschap Vlaanderen
zou worden, in nog dikkere dan de gebruikelijke
noordzeenevelen gehuld was. Maar vanaf de elfde
eeuw is er druk en intens verkeer. Een van de perioden met de drukste onderlinge bedrijvigheid is ongetwijfeld, de omvang van de bevolking in aanmerking genomen, de bloeiperiode van de wolhandel
met van Artevelde, tijdens de dertiende en veertiende eeuw.
Daarna krijgen we de grote bewegingen in de loop
van de 16e eeuw, groepen emigranten uit beide landen, op vlucht voor de brandstapel die hen door
andersdenkenden was toebedacht. De periode van de
meest actieve wisselwerking is allicht de zeventiende
eeuw toen Spanje zijn provincies in de Lage Landen
zoveel mogelijk behoedde voor niet-Spaanse en nietkatholieke invloeden. De daaropvolgende Franse
machthebbers konden al evenmin warm lopen voor
een Britse relatie, zodat de wederzijdse aansluiting
waarschijnlijk een dieptepunt bereikte toen Vlaanderen deel ging uitmaken van het Frankrijk van de
Revolutie, en daarna van het Franse Keizerrijk. Dat
was het einde van de massa-bewegingen : gedaan
met de grote groepen wevers, soldaten, handelaars,
pelgrims en vluchtelingen, althans tot de 19e en 20e
eeuw. Want dan gaan de grafieken weer de hoogte
in : handelaren, diplomaten, studenten en toeristen
nemen hun plaats in en evenaren de hoogtepunten
die wij deze week herdenken en willen stimuleren.
WAAROM ?
Daarmee zijn we aan onze laatste vraag toe — waarom ? Waarom is de band tussen Vlaanderen en Brittannië altijd zo hecht geweest ? Waarom schieten
Vlamingen en Britten over het algemeen zo goed
met elkaar op ? Waarom worden wij die uit Engeland
komen, hier zo warm onthaald ? Is dat omwille van
onze geschiedenis, ons karakter of om onze mooie
ogen ? Het is duidelijk dat de geografische ligging
van onze gewesten een rol speelt. Het Kanaal is
thans geen onoverkomelijke hindernis meer, zelfs niet
voor kandidaat-zeezieken, in deze tijd van vliegtuigen
en hovercrafts. Maar in het verleden was het toch wel
degelijk heel dikwijls een ernstige hindernis, en als
Britten kunnen wij ons gelukkig prijzen dat wij het
Kanaal bepaalde ogenblikken in de geschiedenis als
een barrière hebben gehad tussen ons en minder min14

zame vastelandbewoners.
Wanneer ik soms poog een analyse te maken van
onze relatie, dan begin ik met een onderzoek naar de
verschillen eerder dan naar de gemeenschappelijke
trekken tussen Vlaanderen en de Britse eilanden.
Vlamingen spelen geen cricket — daarvoor hebben
zij het wielrennen. Zij drinken eerder koffie dan thee.
Als ontbijt nemen zij peperkoek en speculoos, geen
spek met eieren. Zij staan niet aan te schuiven in
„queues". Zij houden van feestjes die beginnen om
8 u. 's avonds en duren tot 3 u. in de morgen. Zij
zeggen „asjeblief" wanneer ze je iets geven, en dat
heeft een enorm besmettelijke invloed op Britten die,
terug in Engeland, tot ergerlijke verwondering van
hun landgenoten, ook „please" gaan gebruiken bij
het aanreiken van alles en nog wat. De meeste Vlamingen zijn katholiek, maar hun katholicisme wijkt
dikwijls af van het katholicisme dat sommigen onder
ons in Engeland kennen. Zij hebben een verschillend
en onvertaalbaar wettelijk systeem. Zij spreken een
taal die ons, althans in het begin, verschrikkelijk in
de war brengt, en die geen Frans blijkt te zijn, —
meestal toch niet in Vlaanderen — maar Nederlands,
waarvan wij dachten dat het alleen in het Koninkrijk
der Nederlanden werd gesproken. Het Vlaams, waarvan wij dachten dat het het dialect was dat door de
Vlamingen in Vlaanderen werd gesproken, blijkt uiteindelijk te bestaan uit een lange reeks van dialecten,
waarvan, naar het zeggen van althans één van mijn
Vlaamse vrienden, het Engels er één is. Vlamingen
zijn uitbundig Zij houden van lekker eten en drinken
en feestjes. Ook de Britten houden daarvan, maar
zij voelen zich doorgaans schuldig wanneer zij toegeven aan wat sommigen onder hen als een zwakheid
beschouwen. Eén van de Engelse vormen van snobisme die de Vlamingen absoluut onbegrijpelijk voorkomen is het idee dat hoe hoger je geklommen bent
in rijkdom en sociaal aanzien, hoe minder je meestal
gaat eten.
Zulk een overzicht van de verschillen kan ons op de
weg zetten om de vraag naar het waarom in meer
positieve zin te beantwoorden. Neem nu de taal. Alhoewel weinig vreemde talen voor de Britten ,,gemakkelijk" zijn, behoort het Nederlands toch niet tot de
„onmogelijke" talen. En ik veronderstel dat het Engels
verre van onmogelijk is voor de Vlamingen, gelet
althans op het zeer groot aantal onder mijn vrienden
die uitstekend Engels spreken. Zij hebben natuurlijk
vóór op de Engelsen dat zij hun hele leven met meer
dan één taal worden geconfronteerd en niet zo vlug
van hun stuk geraken wanneer zij een andere taal
trachten te spreken. Wanneer overigens een Vlaming
naar Brittannië gaat dan zijn de geboren en andere
Engelsen zeer aangenaam verrast dat zij van elke in-

spanning om een andere taal te spreken, verlost zijn.
Het ligt voor de hand dat het voor een Vlaming, die
een breed lezerspubliek wil bereiken, praktisch kan
zijn in een wereldtaal als het Engels te publiceren. En
hoe verrukkelijk voor ons !
Ook de groepen mensen en de individuen die om
verscheidene redenen het Kanaal zijn overgestoken,
kunnen ons helpen bij het antwoord op onze vraag
naar het waarom. Zij kwamen voor zaken, op diplomatieke zending, als pelgrims, op zoek naar de vrijheld die hen soms op eigen bodem werd ontzegd,
om te schilderen, te werken, te reizen, op vriendenbezoek, om hulp te zoeken, of om te vechten.
De beperkte omvang van Vlaanderen, de ontstentenis van natuurlijke grenzen, en vooral niet te vergeten, zijn ligging tussen twee enorm machtige buren,
Frankrijk en Duitsland, die zich overigens niet altijd

zeer correct hebben gedragen, verklaren dat de
Vlamingen doorgaans gelukkig zijn geweest met wat
Britse steun.
Doorheen zijn geschiedenis is Vlaanderen ongelooflijk veel overrompeld geworden en verplicht onder
vreemd juk, nu eens uit het Oosten dan uit het Zuiden,
te leven.
De aanwezigheid van een tegengewicht in Europa
is een bemoedigende factor. Wat valt er uit dat alles
te concluderen ? Misschien dat wij moeten trachten
te komen, of misschien al zijn gekomen, tot een gemeenschap van wederzijdse waardering en begrip.
PATRICIA CARSON
Deze tekst is de vertaling van een causerie gehouden door Patricia Carson,
M.A., Londen, op uitnodiging van de Britse Ambassadeur, gedurende de
Britse Week te Gent, in september 1974.

Een beeld uit de befaamde „Tapisserie de la reine Mathilde" te Bayeux.
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NAAR VERNIEUWING VAN DE OMROEP?

In zijn artikel „Enige gedachten over de omroeporganisatie in Nederland en Vlaanderen" in nrs. 5/6
van de jaargang 1974 van Neerlandia spreekt Dr.
Herman van Pelt zeer positief over de Nederlandse
omroeporganisatie met zijn grote mate van vrijheid
en verscheidenheid. Wel heeft hij bepaalde reserves
en plaatst hij kritische kanttekeningen maar zijn eindoordeel is toch erg gunstig. Met uitzondering van militante voorstanders, die meestal vooral opkomen voor
de belangen van hun eigen omroepvereniging, is men
in Nederland zelf geneigd minder gunstig over het
omroepbestel te denken.

Oorspronkelijk is het Nederlandse systeem gebaseerd
op de verzuiling. Er waren een protestants-christelijke,
een rooms-katholieke en een socialistisch-humanistische zuil, ieder met hun eigen omroeporganisatie.
Voor de niet rechtstreeks bij een zuil aangesloten
groepen was er dan verder de Avro. Bovendien had
men de minizuil der vrijzinnig-protestanten de VPRO.
Kracht en betekenis van de zuilen werden gemeten
met het getalcriterium. Op deze basis werd de zendtijd verdeeld en kwamen alle grote groeperingen in
de maatschappij aan hun trekken. De inspraak van
de achterban moet men bepaald niet overschatten.
Slechts een zeer gering percentage van de ledenmassa nam ooit aan een vergadering van de omroeporganisatie deel.
Dat men afzonderlijke zendtijd is gaan toekennen aan
de kerken, de politieke partijen, enz. was in wezen al
een aantasting van de verzuilingsgedachte. In het
oorspronkelijke verzuilingssysteem is het juist karakteristiek, dat kerk, partij en omroep één blok vormen. De NOS is eigenlijk vanuit de verzuilingsgedachte beter te plaatsen. De zuilen werden gezien als
dragers van de nationale eenheid. De NOS kon worden opgevat als nationale koepel. De verzuilde samenleving kende dergelijke koepels op alle mogelijke
terreinen. Wel gaf de omroepwet van Minister Klompé
de NOS zoveel gewicht, dat de zuilen daar moeite
mee hadden. Er is dan ook een sterke tendentie om
de NOS terug te dringen. Het ziet er op het ogenblik naar uit, dat de medianota van Minister van
Doorn hieraan enigszins tegemoet zal komen.
Het centrale probleem van de Nederlandse omroep
is, dat het aloude zuilensysteem in de Nederlandse samenleving niet meer funktioneert. Er is een liberalisatie opgetreden ten gevolge waarvan de mensen veel
minder kerkelijk en ideologisch gebonden zijn dan
vroeger het geval was. Godsdienstige, maatschappelijke en politieke opvattingen lopen niet meer syn16

chroon. Omroeporganisaties, die zich in het verleden
altijd min of meer konservatief plachten op te stellen,
heroriënteerden zich op meer progressieve godsdienstige, maatschappelijke en politieke opvattingen.
Met name kwam dit tot uiting in de omroeprubrieken
met achtergrondsinformatie. Aktuele problemen, die
het persoonlijk leven raakten, werden door de oudere
omroepverenigingen op dikwijls zeer moderne wijze
aan de orde gesteld. De oude aanhang kon dit alles
echter niet zo gemakkelijk meemaken. In de protestants-christelijke sektor leidde dit o.a. tot de totstandkoming van de EO (Evangelische Omroep) naast de
50 jaar oude NCRV.
In het oude bestel werd langs de weg van de sociale
kontrole vrijwel iedereen in feite gedwongen om mee
te lopen in de achterban van een bepaalde zuil. De
sociale kontrole is echter in Nederland zo sterk verminderd, dat de mensen, die weinig interesse voor
godsdienstige, maatschappelijke en politieke problemen hebben, hun eigen gang kunnen gaan en zich
niet meer hoeven te laten indelen. Zij voelen zich
overvoerd door de sombere informatie over de toestand van de wereld, die de kommentatoren van radio
en televisie verstrekken. Zij vluchten in het amusement, dat hen met name door de Tros geboden wordt.
DE OPMARS VAN DE RECLAME
Ook de tegenstanders van het oude zuilensysteem
zullen moeten erkennen, dat dit systeem in ieder geval de goede kant had dat het uitging van hoge waarden en beginselen. De omroeporganisaties waren zo
sterk kwalitatief geprofileerd, dat men meende hun
onderlinge krachtsverhoudingen wel kwantitatief te
kunnen benaderen. Zo heeft men het ongelukkige
getalcriterium aanvaard, dat op het ogenblik tot een
ernstige verkommercialisering van de Nederlandse
omroep leidt.
Deze verkommercialisering, die m.i. in het artikel van
de heer Van Pelt nog onvoldoende aan de kaak gesteld wordt, schuilt bepaald niet alleen in de officiële
reklame, die overigens door zijn plaatsing vlak voor
en na de nieuwsberichten erg opdringerig is. Zowel
de sluikreklame als de nadrukkelijke propaganda, die
de omroeporganisaties voor zichzelf en voor hun
omroepbladen maken, neemt uitdagende vormen aan.
Dat de omroepverenigingen voortdurend reklame voor
zichzelf maken, hangt samen met de vrees door achteruitgang van het ledental zendtijd te zullen verliezen. Ook is de verleiding moeilijk te weerstaan om
in de programmering te spekuleren op de voorkeur

van bepaalde publieksgroepen, die men niet kwijt wil
raken.
Een goed mediabeleid in Nederland zou erop gericht
moeten zijn de reklame in de omroep sterk terug te
dringen. Voor de Nederlandse pers zou het een zegen
zijn als de omroepreklame geheel werd afgeschaft
of in ieder geval tot een minimum werd teruggebracht.
Reklame pal voor of na de nieuwsuitzendingen is
volkomen verkeerd. Meestal kontrasteert het wereldnieuws op nogal schrijnende wijze met de overspannen konsumptie-kultus van de reklame. Uit recente
onderzoekingen blijkt, dat de gewenning van het publiek aan de reklame-uitzendingen steeds groter
wordt. Bij kinderen blijken de reklame-uitzendingen
al even hoog genoteerd te staan als bekende en zeer
gewaardeerde kinderprogramma's. Als men dan ziet
welke produkten door de reklame worden aanbevolen
dan moet men zich toch werkelijk afvragen of hier
nu niet sprake is van een gevaarlijke manipulatie van
de jeugd, die volkomen in strijd is met de versobering
van onze levenswijze, waar wij met het oog op de
toekomst van de mens op aarde naartoe moeten.
Propaganda van de omroepverenigingen voor zichzelf, hun bladen, boeken, grammofoonplaten, amusementsavonden, toneeluitvoeringen, popkoncerten, enz.
zou evengoed betaald moeten worden als reklame
voor wasmiddelen en bier. Deze propaganda zou
overigens veel minder noodzakelijk zijn als maatregelen getroffen werden om de omroepen minder sterk
aan het getalcriterium te binden en zodoende minder
sterk aan de elementaire gunst van een groot publiek
afhankelijk te maken. Hiervoor zijn verschillende methoden denkbaar. Zo zou men b.v. een bepaalde hoeveelheid zendtijd kunnen reserveren voor de zogenaamde geprofileerde omroepen, d.w.z. de omroepen met een duidelijke religieuze en/of politieke en
maatschappelijke achtergrond, die daardoor minder
aan de konkurrentie van zeer populaire of populistische groepen zouden komen bloot te staan. Ook
kan men denken aan de beoordeling van programma's door onafhankelijke colleges als korrektief op
de kwantitatieve benadering, die tot dusver gebruikelijk is geweest.
Uit het bovenstaande moge blijken, dat er aan het
Nederlands omroepsysteem in vergelijking met het
BBC-model toch wel ernstige bezwaren kleven. In
hoeverre dit BBC-model in België op de juiste wijze
wordt toegepast, vermag ik niet te beoordelen. Ik
wil graag van de heer Van Pelt aannemen, dat het
systeem niet ideaal funktioneert. Of de korrekties in

de richting van het Nederlandse systeem gezocht
moeten worden, waag ik echter te betwijfelen. De omroepsystemen zijn historisch gegroeid en telkens weer
blijkt, dat men ze niet zonder meer van het ene naar
het andere land kan overplanten.
In ieder geval lijkt mij niet juist, wat de Engelsen zelf
gedaan hebben, nl. naast hun goeie, ouwe BBC een
kommercieel systeem plaatsen. Dit leidt tot een onzalige konkurrentie, waarbij het altijd weer gaat om
de kwantiteit van de knikkers en niet om de kwaliteit
van het spel. Het pleit overigens voor de kracht van de
BBC-formule, dat de BBC tot dusver deze strijd zo
goed doorstaan heeft. Dit neemt niet weg, dat reklame
en kommercie in Engeland met het terugdringen van
de BBC een geweldige slag geslagen hebben. Wil
men in een bepaald land het BBC-model op de proef
stellen dan verdient ontkoppeling van zenders de
voorkeur. M.a.w. men stelt twee of meer BBC's tegenover elkaar. Een dergelijke ontkoppeling van zenders
is nu in Frankrijk doorgevoerd. In de Westduitse
Bondsrepubliek kent men al lang het ZDF naast de
ARD, waarbij de laatste een samenstel van regionale omroepen is.
OMROEP EN REGIO
Een belangrijke vraag is, of zowel Nederland als
België niet zeer gediend zouden kunnen zijn met
een veel sterkere regionalisering van de omroep.
Dit zou vooral interessant worden als men zou durven
uitgaan van regio's, die de staatsgrenzen overschrijden. Zou b.v. niet een verenigde Limburgse
omroep sterk kunnen bijdragen tot de toenadering
tussen mensen, die door de staatsgrens gescheiden
zijn maar zich in wezen in dezelfde regio thuisvoelen 7 In het kader van de voortschrijdende ontgrenzing tussen Nederland en België zou een dergelijke omroep geheel nieuwe perspektieven kunnen
openen. Men moet de regionale omroep vooral niet
te kleinschalig zien. Ik denk aan vrij grote, bovenprovinciale regio's.
In het voorbijgaan moet worden opgemerkt, dat het
zeer te betreuren valt, dat in de onlangs in Den
Haag verschenen koncept-struktuurschets voor de
bestuurlijke indeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rijksplanologische Dienst ervan
uitgegaan is, dat Nederland een eiland is. De geschetste regio's en alle planologische overwegingen,
die daaraan ten grondslag liggen, houden op bij de
staatsgrens. De struktuurschets zou sterk aan betekenis gewonnen hebben als men de fantasie had
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opgebracht om over de grens heen te kijken. Wij
moeten ons losmaken van de gedachte, dat de reintegratie van het Nederlandse taal- en kultuurgebied in Europa uitsluitend door de samenwerking
van de betrokken staten tot stand gebracht kan
worden. Aan de grensoverschrijdende regio's zou
veel meer aandacht besteed moeten worden. Een
Vlaams-Zeeuwse, een Vlaams-Brabantse en een
Groot-Limburgse omroep zouden hier veel toe
kunnen bijdragen.
Het is een voor de hand liggende gedachte om te
stellen, dat zulke grensoverschrijdende regionale
omroepen dan ook maar weer door de reklame gefinancierd moeten worden. Deze gedachte meen ik
echter te moeten afwijzen. Men kan de kultuur niet
herstellen door de kommercie in de arm te nemen.
Dit is wel degelijk een zaak, die de nationale en
provinciale overheden van België en Nederland ter
hand moeten nemen. Men zou hier geld voor moeten
uittrekken omdat het een belangrijke zaak is.

SAMENWERKING BRT EN NOS

Samenwerking tussen de BRT en de NOS in het
ene Nederlandse taal- en cultuurgebied is een wens
van velen die de culturele integratie van Noord en
Zuid bepleiten. Er is vaker op deze plaats op een
dergelijke samenwerking tussen de twee omroepinstituten gewezen. Onlangs heeft mevrouw R. de
Backer, minister van Nederlandse Kultuur en Vlaamse Aangelegenheden in Brussel, zich duidelijk uitgesproken voor een institutionalisering van de beide
instanties door middel van organen van overleg. De
minister gaf deze wens te kennen op een bijeenkomst van bestuursleden van de BRT en de NOS
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Niet de kombinatie van de regionale omroepen met
de reklame maar met de edukatie lijkt mij de aangewezen weg. Zowel in België als in Nederland is
de zaak van de open school, die zal moeten steunen
op de edukatieve omroep op het ogenblik in hoge
mate aktueel. De Engelsen met hun „university of
the air", zijn op dit gebied een stuk verder dan wij.
Natuurlijk kan men de bedoelde edukatieve omroepen volgens het bekende schema nationaal inrichten. Gaandeweg wint echter het inzicht veld,
dat goed kultureel werk geregionaliseerd kultureel
werk moet zijn. Zo ergens, dan wordt op kultureel
gebied progressiviteit van ons gevraagd. In jeugdwerk, onderwijs, vormingscentra, volkshogescholen,
enz., zullen wij jonge mensen duidelijk moeten maken,
dat de staatsgrenzen maar betrekkelijk zijn en dat
juist op kultureel gebied vlak over die grenzen heen
nieuwe mogelijkheden open staan. Het lijkt me toe,
dat regionale edukatieve omroep daarbij een machtig hulpmiddel zal kunnen zijn.
DR. JAN HEYSE
Bussum

waarop van gedachten werd gewisseld over een
samenwerking in verband met de kabeltelevisie, de
video-cassettes, de instructieve omroep en de lange
golfzender. De minister zegde het als een groot
winstpunt te beschouwen, wanneer Nederland en
Nederlandstalig België de handen ineen zouden slaan
om een instructieve omroep te scheppen, de zgn.
„open universiteit". De minister merkte voorts op :
„Wij kunnen hierbij een Europees voorbeeld geven.
De voorzitter van de BRT heeft gezinspeeld op de
bestaande crisis in de Europese Gemeenschap. Ik
heb het altijd als weinig realistisch aangevoeld de
samenwerking in Benelux-verband te ruilen voor een
integratie op ruimere schaal. De bewijzen zijn voorhanden dat de Europese samenwerking geen alternatief is voor Benelux-samenwerking".

EEN LIBERALE VISIE OP DE VLAAMSE BEWEGING VAN MORGEN

De eerste „flamingant" was (en dit is geen toeval)
een liberaal : Jan Frans Willems.
Hij wou dat het Vlaamse volk zijn eigen aard zou behouden. Maar zijn streven was niet traditioneel noch
louter nationaal. Zijn vlaamsgezindheid had een maatschappelijke dimensie : hij wou de Vlaamse bevolking
dankzij de letteren verheffen.
Nationalisme zonder volks karakter leidt tot geestelijke en sociaal-economische achterstand en wij moeten maar even denken aan de Ierse beweging en aan
de Franstaligen uit Québec van vóór een vijftiental
jaren om dit terdege te beseffen.
Het Vlaamse liberalisme van heden en morgen steunt
dan ook op drie pijlers : Vlaams, vrij en volks.
Het woord Vlaams heeft plaats gemaakt voor het
woord Nederlands : Vlaanderen heet thans, sinds de
jongste grondwetsherziening, het Nederlandse taalgebied. Dit wordt door sommigen sentimenteel betreurd en wij kunnen hen begrijpen. Nochtans is voor
een cultureel en maatschappelijk toekomstprogramma, het begrip „Nederlands" gelukkiger en doelmatiger : ons streefdoel is immers een nauwere samenwerking met de Nederlanders die boven de Belgische
staatsgrens wonen.
De moderne psychologie heeft ons geleerd dat de
ergste leugens die zijn waarmee men zichzelf bedriegt:
een onomwonden erkenning van ons Vlaams-zijn (in
volle eerbied en waardering voor het anders-zijn van
de Fransen, de Duitsers, de Amerikanen, de Chinezen,
enz.) belet de vorming van dwaze en ongegronde complexen, zoals men ze onder meer aantre ft in ElzasLotharingen, waar mensen zich schamen omdat zij
Duits kennen, m.a.w. omdat zij een bijkomende intellectuele en menselijke rijkdom bezitten. De erkenning
van de eigen Vlaamse aard is dus een historischmaatschappelijke waarde maar ook een psychologisch
voordeel.
De tweede pijler van het Vlaamse liberale denken is
uiteraard : vrij-zijn. Wat is vrijheid ? De kans die
aan iedere mens geboden moet worden om zich zelf
te zijn, om een enkeling te worden met eigen opvattingen en inzichten zonder daarom door de onverdraagzaamheid en het conformisme van de anderen
verplicht te zijn met de samenleving waarvan hij lid
is, te breken. Herhalen wij deze definitie : de vrijheid
om zichzelf te zijn, om zelf te denken. Vrijheid betekent dus niet breken met ieder geloof of iedere kerkelijkheid ; vrijheid betekent wel vrije keuze van geloof of ongeloof, van kerkelijke of andere band.

De derde pijler van de liberale vlaamsgezindheid is
het volks-zijn. Een maatschappelijk zekerheidssysteem
kan steunen op een economische doelmatigheid (zoals in het Duitsland van Bismarck) of op een maatschappelijke solidariteit met de zieken, de gehandicapten, de bejaarden en de verslagenen van het leven (zoals in vele Europese landen uit oost en west).
Een stelsel van maatschappelijke verzekeringen verschaft bovendien een vrijheid aan de enkelingen, omdat het op basis van wederkerigheid, een gevoel van
persoonlijke veiligheid verschaft. De maatschappelijke zekerheid is dus de natuurlijke aanvulling van de
individuele rechtszekerheid. De rechtszekerheid is het
doel nagestreefd in de rechtsstaat, een liberaal begrip. De rechtsstaat is immers de staat waar eenieder, mede de overheidspersonen, aan de wetten
moeten gehoorzamen.
De zonet uiteengezette beginselen zijn de permanente streefdoelen van de liberalen, van voorheen en
thans, van hier en elders. Zij verschaffen een leidraad
bij het vastleggen van een programma door de liberale Vlamingen van onze tijd.
Wij hernemen nu op concrete wijze de drie hogerbehandelde sleutelbegrippen.
In Vlaams opzicht moeten de liberalen de externe en
interne gaafheid van de Nederlandse Cultuurgemeenschap van dit land vrijwaren en uitbouwen.
De externe gaafheid slaat op het behoud van de
Nederlandse aard van de Voerstreek, van VlaamsBrabant en van de Vlaamse gemeenschap in BrusselHoofdstad.
Het belang van de interne gaafheid is nog fundamenteler : het gevaar bedreigt niet alleen enkele randgebieden maar de hele Nederlandse gemeenschap
van noord en zuid : de toenemende tendens van vele
Vlaamse en Hollandse publicisten om hun boeken
over economie, natuurwetenschappen, enz. in het Engels te stellen is een ernstige bedreiging. In onze tijd
moet een taal, om volledig te zijn, uitgebouwd worden door de wetenschappelijke bijdragen op alle vakgebieden.
Naast de volkstaal en de literaire taal moet een wetenschappelijke taal (en terminologie) leven. Gedacht
moet bvb. worden aan een stelsel van premies en
beurzen ter aanmoediging van Nederlandstalige economen, sociologen, scheikundigen, fysici, biologen,
die in het Nederlands publiceren.
Het Nederlands moet inderdaad meer zijn dan alleen
een huistaal. Het moet een taal van de wetenschap en
de techniek blijven. Op dit programmapunt wensen
wij de nadruk te leggen : het gevaar van een over19

spoeling door het Engels (of juister door het Amerikaans) wordt lang niet voldoende beseft. De strijd
voor een beschaafde omgangstaal moet uiteraard onverpoosd verder worden gezet.
Dat het vrijheidsideaal voor de liberalen een essentieel punt is, spreekt vanzelf. Het woord „vrijheid" is
jammer genoeg soms misbruikt geweest. Voor de liberalen heeft het begrip vrijheid een concrete inhoud,
namelijk de vrijheidsrechten van de enkeling als mens:
het recht van ieder individu om zijn eigen weg te banen, zijn eigen opvattingen uit te knobbelen, zijn eigen beroep en zijn eigen hobby te kiezen.
Het liberalisme is wars van elk gedachteloos conformisme. Het genot van de individuele vrijheid is
niet alleen een bron van menselijk geluk, maar tevens
een maatschappelijke zegen, vermits het de creativiteit op alle gebieden bevordert en nieuwe horizonten
voor de maatschappij opent.
Het volkse karakter van het liberalisme moet op een
tweevoudig niveau gesitueerd worden. Allereerst op
dat van de sociale voorzieningen : ter zake wensen
wij speciaal te onderstrepen dat het precies de meestvlaamsgezinde liberalen waren die ook het meest sociaal-gericht waren. De zorg om de minder-bedeelden
moet zijn plaats vinden in een rechtssysteem, dat de
menselijke waardigheid van de beschermde enkeling
vrijwaart, m.a.w. een juridisch stelsel van maatschappelijk dienstbetoon is veruit te verkiezen boven een
sentimentele caritasorganisatie. Kortom, de inrichting
van een sluitend stelsel van sociale voorzieningen is
dus geen uitdeling van aalmoezen, maar een vri jmakingsbeleid ten bate van alle mensen die samen de
maatschappij vormen.
Het tweede gebied waar het volks-zijn van het liberalisme zijn uitdrukking moet vinden, is dat van de
cultuur ; wij bedoelen hiermee concreet de democratisering van het onderwijs, van de cultuur en speciaal van de kennis. Hierbij moet beklemtoond worden, dat democratisering van het onderwijs niet mag
betekenen het veelvuldigere uitreiken van minderwaardige diploma's en studiegetuigschriften. Democratiseren is het steeds ruimer verspreiden van ken-
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nis en wetenschap. Democratiseren op dit gebied is
ook en vooral het verschaffen aan de talentrijke jongens en meisjes van de kans om het voor hen geschikte onderricht te genieten, zonder door materiële
belemmeringen tegengehouden te worden. De onderwijsdemocratisering zal dus een verhoging van het
studiepeil moeten meebrengen. In dit verband moeten
wij erop wijzen dat de democratisering van de cultuur
ook de democratisering omvat van moeilijke studiegebieden, zoals de wiskunde. Dit wordt niet voldoende gezegd.
Ziedaar een schets van een concreet liberaal programma voor de Vlaamse beweging.
Toch moet aan dit alles iets essentieels worden toegevoegd.
Alle Vlaamse politieke partijen hebben het Cultuurpact ondertekend of goedgestemd in het Parlement.
Dit ideologisch en filosofisch bestand aldus ontstaan
moet ten alle prijze worden gehandhaafd. De drie
fondsen — Willemsfonds, Davidsfonds en Vermeylenfonds — hebben in een recent verleden mooie voorbeelden van overleg en samenwerking gegeven. Het
beste middel om de cultuurvrede te bevorderen is
het betrekken van de diverse maatschappelijke krachten (juridisch : de ideologische en filosofische strekkingen) bij de vastlegging en de uitvoering van het
cultuurbeleid.
Hiertoe is een nauwgezette naleving naar de geest en
naar de tekst van de zogenaamde Cultuurpactwet onontbeerlijk. De culturele autonomie is rijk aan beloften op het stuk van de ontwikkeling van de Nederlandse taal en cultuur in ons land. Zonder eerlijke toepassing van het Cultuurpact zullen deze beloften niet
ingelost worden...
Deze beloften wensen wij een laatste maal te verwoorden : gaafheid van ons taalgebied, uitbouw en
bloei van de Nederlandse taal als instrument voor
literatuur en wetenschap, toegang voor allen tot het
cultuurbezit en de culturele schepping
Herman VAN IMPE

TE WEINIG EXPOSITIES VAN BEELDHOUWKUNST

Tentoonstellingen van Nederlandse monumentale
beeldhouwkunst kunnen schaars bezichtigd worden.
Weliswaar organiseren verschillende gemeentebesturen of plaatselijke initiatiefcomité's doorgaans gedurende de zomermaanden tentoonstellingen van monumentale werken uit eigen plaats of regio, maar de tentoongestelde werken zijn doorgaans licht van gewicht
en helaas soms ook licht van artistieke kwaliteit.

SONSBEEK EN BEELDEN IN DE BILT
Behoudens de permanente exposities zoals bij voorbeeld in het park van het Krëller Mullermuseum te
Otterlo kunnen in Nederland slechts twee tentoonstellingen van betekenis worden genoemd die eigentijdse monumentale beeldhouwkunst organiseren : de
expositie Sonsbeek bij Arnhem en Beelden in De Bilt
te De Bilt. De eerste wordt om de vijf jaar gehouden
(ter vergroting van de financiële mogelijkheden) en
boet alleen al daardoor veel aan betekenis in.

sterk toegenomen ambitie tot deelname. Verschillende gemeentebesturen, bedrijven etc. vinden in deze
expositie een bruikbaar oriëntatiepunt voor de verfraaiing van hun gebouwen, hetzij om tot onmiddellijke
aanschaf over te gaan, hetzij om een opdracht te
verstrekken. Ook gaan zeer vele particulieren,
uiteraard niet betrokken bij deze hoge bedragen die
bij monumentale vormgeving aan de orde zijn, over
tot de aanschaf van kleinplastieken. Bij de laatste
worden zij gestimuleerd door de aantrekkelijke 20 %subsidieregeling die in Nederland geldt bij een aankoop tot f. 3.000,— met een maximum van f. 240,—.
Ook deze informatie over Beelden in De Bilt is geen
persoonlijke mening van de auteur van deze bijdrage,
maar wordt ontleend aan cijfermateriaal, opgesteld
naar toegenomen publiekstoestroming, rondleidingen
Tarting van Wessel Couziin werd geplaatst op het tentoonstellingsterrein
van Beelden in De Bilt. De verzekeringswaarde van het uit gepolijst staal
vervaardigde beeld bedraagt f. 100.000,-. Gewicht 3 ton, hoogte bijna 10 m.,
transportbreedte groter dan toegestaan voor normaal wegtransport. Er was
een speciale kraan- en transportwagen vereist.

Bovendien leggen de samenstellers zodanige accenten op experimentele vormgeving en vernieuwingsaspecten dat de meer traditionele vormgevers niet alleen
nauwelijks uit de verf komen maar dat het publiek
niet-begrijpend aan deze tentoonstelling voorbijgaat.
Dit laatste is niet mijn persoonlijke mening als auteur
van deze bijdrage maar de algemene weergave van
de perscommentaren, nog eens duidelijk geformuleerd
in een wetenschappelijk rapport van de Boekmanstichting „Sonsbeek buiten de perken".
De tweede expositie, allengs in bekendheid die van
Sonsbeek inhalend, is de tentoonstelling monumentale beeldhouwkunst en kleinplastieken Beelden in
De Bilt. Een van de meest opvallende verschillen is
dat deze tentoonstelling jaarlijks wordt gehouden. Dat
impliceert dat deze presentatie jaarlijks uiteraard binnen bescheidener financiële kaders ontstaat dan het
om de vijf jaar uitpakkende Sonsbeek. Niettemin zijn
altijd verschillende zeer grote objecten in brons, aluminium of steen aanwezig. De deelnemende beeldhouwers werken zowel abstract als figuratief en de
samensteller windt er geen doekjes om dat hij een
vrijwel tegengesteld kriterium hanteert als de samenstellers van Sonsbeek : in plaats van zich te richten
op de kleine clan die het experiment zoekt en overmatig mint, zoekt hij de smaak van het publiek. Niet
zonder succes. Beelden in De Bilt wordt in 1975 voor
de tiende keer gehouden, voor de vijfde keer door de
huidige organisator. Bij de beeldhouwers ontstaat een
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voor onderwijs, bestedingen van budgetten binnen het
kader van de CRM-regeling Aankoop Subsidie Kunstwerken etc.
De auteur stelt het op prijs zijn informatiebronnen in
deze weergave van de waarderingen inzake „De Bilt"
en „Sonsbeek" te noemen omdat hij tevens organisator van Beelden in De Bilt is. Dat betekent dat hij
uiteraard ingenomen is met de toegenomen belangstelling van zowel beeldhouwers als kijkend kopend
publiek voor Beelden in De Bilt maar tevens objectief
weergevend auteur van deze bijdrage wenst te blijven.

MEER TENTOONSTELLINGSMOGELIJKHEDEN
Zijn met het noemen van deze beide locaties de
voornaamste presentaties van monumentale beeldhouwkunst en kleinplastieken genoemd ? Niet in het
minst : een toenemend aantal musea reserveert een
deel van zijn expositieruimten voor wisselexposities,
galeriedirecties combineren vaak exposities van schilder- en beeldhouwkunst. Meestal gaat het hier evenwel om tentoonstellingen van merendeels kleinplastieken met een enkel monumentaal werk. Ook kan men
nog gecombineerde exposities noemen als bijvoorbeeld de Floriade waarbij een presentatie van bloemen etc. gelardeerd wordt met beeldhouwwerk. Over
het algemeen acht ik deze combinaties minder gewenst : men bezoekt óf een tentoonstelling bloemen
óf een tentoonstelling beeldhouwkunst en men gaat
niet naar een tentoonstelling van bloemen om er ter-

Overzichtsfoto Beelden in De Bilt IX (1974) met links Onderweg van Gerard
van der Leeden, brons, en rechts Beest van Nel van Lith, muschelkalk.

loops nog wat beelden te zien of omgekeerd. De enkeling die naar deze bloemenmanifestaties gaat uitsluitend om de beelden te zien, zal hoogstens een
beeldhouwer of een tentoonstellingsorganisator zijn.
Men komt op deze wijze wel tot aantrekkelijke combinaties, maar hetzelfde kan worden bereikt met auto's
of speedboten, meubels of modeshows hetgeen ook
in praktijk gebeurt.
Ik kan er geen aanleiding in vinden om aan te nemen
dat de Nederlandse beeldhouwkunst en de vervaardiger ervan ermee gebaat is of het moet bij uitzondering zijn. Daartoe kan uitsluitend de presentatie
van beeldhouwkunst sec of hoogstens in combinatie
met andere vormen van beeldende kunst een functionele werking hebben.

MIDDELHEIM
Zijn wij dus klaar met de opsomming van tentoonstellingen beeldhouwkunst in Nederland ? Als wij de
plannen voor exposities van beeldhouwwerken die in
huur worden aangeboden, buiten beschouwing laten,
helaas wel. Als wij ons waarnemingsveld vergroten
van Nederland, naar Nederlandstalig gebied, gelukkig niet. Dan doemt op indrukwekkende wijze de Biënnale Middelheim bij Antwerpen op. Meer dan 150
monumentale werken uit Duitsland, Italië, Oostenrijk,
Zwitserland zijn bij de 12e Biënnale in de zomermaanden van 1973 bijeengeweest. Geen van alle eerder in
dit relaas genoemde exposities kunnen met deze Belgische manifestatie vergeleken worden.
De moeilijkheden van organisatorische en transporttechnische aard bij werken van gewicht boven de ton
en met een verzekerde waarde van ten minste ± f.
100.000,— per stuk zijn mij uit ervaring bekend, zo
ook de eraan gekoppelde kosten van transport, verzekering en personeel. Bij een zo groot aantal werken met een Europees selectiegebied als boven aangegeven, vermeerderd met de kosten van prospectiereizen moet men als beschikbaar budget over een benijdenswaardig bedrag beschikken. Maar met dat geld
wordt goed gewerkt. Er is kunst bijeengebracht die
een uitstekende weergave uitstraalt van eigentijdse
beeldhouwkunst zowel figuratief als abstract, in verschillende materiaalsoorten.
Overigens, ook in park Middelheim kunnen zeer
grote kwaliteitsverschillen worden gesignaleerd : in
1974, dus buiten het program van de Biënnale, werd
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een expositie Belgische beeldhouwkunst in Middelheim gehouden. Daarbij werd mij wel duidelijk dat
het samenstellen van een expositie als Beelden in
De Bilt — elk jaar verschillend monumentaal werk
uit eigen land — ook in België niet zo zeer bij het
punt van kosten als wel wat betreft het aanbod van
geschikte kunstwerken heel wat inspanning zou
vergen.
Hoe komt dat nu dat er eigenlijk te weinig kwaliteitstentoonstellingen van eigentijdse monumentale beeldhouwkunst worden gehouden ?

TER VERBETERING

In de eerste plaats omdat te weinig gemeentebesturen ondanks de aanwezigheid van geschikte locaties
(parken, kastelen, etc.) bereid zijn geld ter beschikking te stellen voor exposities monumentale
beeldhouwkunst ;
Omdat rijk en provincie te weinig mogelijkheden
bieden om plaatselijke tentoonstellingen te subsidiëren ;
Omdat de bedragen die voor dat doel ter beschikking zijn voor de samenstelling van deze tentoonstellingen niet zijn aangepast ;
(Voorbeeld : in één provincie in Nederland bestaat
de regeling dat tentoonstellingen voor een deel (!)
worden gesubsidieerd tot een maximum van f. 500,-.

in het buitenland te exposeren en verder het werk
in eigen atelier houden ;
Omdat de overige kunstenaars van grote werken
merendeels uitsluitend in opdracht werken. Buiten
opdracht vervaardigen zij wel werken in gips en was,
maar het ontbreekt hun aan geld om zelf deze werken
in brons te laten gieten. Daardoor komen deze
werken niet op exposities die toch al als regel met
te geringe budgetten kampen en waarvan de organisatie een dergelijke investering evenmin kan voorschieten. Zo is de vicieuze en/of malicieuze cirkel
gesloten.
Een verheugende ontwikkeling bij deze aantekeningen van kritische teneur is de toenemende verkoop van kleinplastieken. Maar ook daarvoor geldt
dat er meer tentoonstellingslocaties ter beschikking
dienen te komen :
zalen in musea voor wissel/verkoopexposities, maar
ook raadzalen, centrale ontmoetingshallen van bedrijven, postkantoren, etc.
Ook hier : alle waar is naar zijn geld. Men kan een
paar plaatselijke kunstenaars vragen om zelf wat
neer te komen zetten of hangen en dat desnoods
verzekeren, men kan een rondreizende tentoonstelling voor enkele honderden guldens afnemen
van werk waarvan de enige gemeenschappelijke
noemer is dat het niet te koop is. Men kan ook een

Overzichtsfoto Beelden in De Bilt VII (1972) met o.a. midden rechts het
dynamische beeld Beweging in de ruimte van de Maastrichtenaar P. Killaars.

Voor dat bedrag transporteert men één beeld t.w.v.
f. 60.000,- verzekerd van Drente naar Utrecht, maar
het moet ook tijdens de expositie worden verzekerd
en daarna gaat het beeld doorgaans terug naar de
plaats van bestemming, voorts bestaan de meeste
tentoonstellingen uit tenminste 30 werken. Zo'n regeling (nogmaals in één provincie) is zelfs voor exposities van tekeningen niet toereikend ;
Omdat de transport- en verzekeringskosten voor
deze tentoonstellingen hoog liggen. Bij voortduring
zijn kranen en diepladers van zwaar kaliber noodzakelijk. Bovendien is voor het laden en lossen van
deze bronzen reuzen speciale deskundigheid vereist ;
Omdat de weinige beeldhouwers die grote werken
in voorraad hebben (in Nederland minder dan de
vingers aan één hand), hoogstens nog genegen zijn
23

met zorg samengestelde expositie van kwaliteitskunstenaars uit het gehele land verwerven waarbij
men weliswaar een paar duizend gulden moet betalen maar waarbij men zijn locatie op passend
niveau siert en tevens kan signaleren dat ook het
publiek de bijeengebrachte kunst daadwerkelijk
waardeert doordat het tot aankoop overgaat.
Waarom ook deze tentoonstellingen projectgewijs
niet meer en vlotter gesubsidieerd ? Waarom niet
meer instellingen gesubsidieerd die zich met de
organisatie van dergelijke tentoonstellingen bezig
houden?
CHRIS VERHEUGD

Interieurfoto van de tentoonstelling kleinplastieken in het
raadspaviljoen van het gemeentehuis van Westerbork.
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TWEE VLAAMSE HEEL-NEDERLANDERS

In december 1974 overleden twee te Antwerpen geboren Vlamingen die — de ene
als geleerde wetenschapsmens, de andere
als musicus en dirigent — in Vlaanderen
algemene bekendheid genoten. Hoewel zij
hetzelfde Vlaams-nationale en heel-Nederlandse ideaal nastreefden, bracht de levensweg beiden zelden — misschien nooit —
samen. Toch stonden zij op dezelfde plaats
voor tienduizenden in de kijker, namelijk
op de bedevaartweide in het Westvlaamse
stadje Diksmuide. Prof. dr. Frans Daels in
de periode tussen de twee oorlogen als
spreker namens het lizerbedevaartkomitee
waarvan hij stichter en voorzitter was. Hendrik Diels, na de tweede wereldoorlog, de
massaliederen dirigerend op de jaarlijkse
Vlaamse plechtigheid aan de IJzer.
De bijna twintig jaar jongere Hendrik Diels
(73) stierf het eerst. Als gedelegeerd beheerder van Sabam (Belgische vereniging
van auteurs en musici) woonde hij te Parijs een conferentie over auteursrechten bij,
toen hij door een beroerte getroffen, schielijk overleed.
Samen met zijn befaamde broeder, de bekende Vlaamse toneelartiest Joris Diels (na

Prof. dr. F. Daels
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de oorlog verbonden aan de Haagse Comedie), had Hendrik de eerste artistieke triomfen gevierd aan de officiële schouwburgen te Antwerpen. Van de Koninklijke VI.
Opera te Antwerpen was hij eerste-dirigent en nadien directeur. Lange jaren is hij
muziekrecensent geweest van het Brusselse
blad „De Standaard". Zijn korte, rake bijdragen over composities en uitvoerders,
vooral de portretten van de grote Europese
dirigenten, waren pareltjes van deskundigheid en voortreffelijke journalistiek. Zo zijn
„momentopnamen" gewijd aan de Tsjech
Karel Ancerl „dirigententragedie in ballingschap", waarin hij aan het testament van
de grote Willem Mengelberg herinnerde.
De jongste jaren dirigeerde Hendrik Diels
in de Muntschouwburg te Brussel en op het
Festival van Vlaanderen en gaf hij met
Béjart Beethovens negende eigentijdse gestalte. Hoe hoog ook zijn aanzien in het
Europese muziekleven, toch hebben wij de
oprechte overtuiging dat hij zich nog het
meest in zijn element voelde, toen hij op
de IJzerbedevaarten en de Vlaams-nationale
Zangfeesten telkens naar zijn maatstaf tienduizenden Vlamingen de drie nationale liederen van de Nederlandssprekenden in de
wereld, met hart en ziel en uit volle borst
deed zingen.
Op tweede Kerstdag, dag op dag een week
na Hendrik Diels werd de bekende Vlaamse
gynaecoloog, patholoog, specialist in kankerbestrijding en sociale geneeskunde, Professor Dr. Frans Daels (92) op dezelfde
Antwerpse stedelijke begraafplaats Schoonselhof, wel eens het sanctuarium van Vlaanderen genoemd, ten grave geleid.
Voor zijn wetenschappelijk geneeskundig
werk ontving hij al in 1930 de prix Berrauté
van de Franse Academie en in 1958 de Prix
Monbinne. Tijdens zijn ballingschap, na
WO-II in Zwitserland, viel hem de grote eer
te beurt met de „dr. Albert Schweitzerprijs"
van de Goethestichting Basel te worden
onderscheiden.
In de geschiedenis van de Vlaamse bewustwording zal de naam van dr. Frans Daels
blijven herinneren aan de door hem als
legerarts op het IJzerfront tijdens de oorlog
1914-'18, medeopgerichte werk van Heldenhulde dat de zerkjes (naar lers model) met
de leuze „Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kristus" op de graven van de
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Vlaamse soldaten plaatste. Uit dit werk van
piëteit groeide na de wapenstilstand het
Komitee van de Bedevaarten naar de graven van de IJzer, dat later de IJzertoren
oprichtte (in 1946 door „onbekenden" opgeblazen, maar sindsdien veel groter wederopgericht). De toespraak van dr. Frans
Daels op de jaarlijkse plechtigheid te Diksmuide klonk telkens als de stem van Vlaanderens geweten. Op de ontwikkeling van
de Vlaamse beweging heeft dr. Frans Daels
een allergrootste invloed gehad. Merkwaardig is wel dat de na mei 1940 te
goeder trouw op post gebleven voorman,
spoedig alle medewerking staakte uit protest tegen de vijandige houding van de bezetter tegen de gebondenheid der Nederlanden. (Nooit werd de grens tussen Vlaanderen en Nederland zo hermetisch gesloten
als tijdens de jongste oorlog).
Dank zij zijn ascetische levenswijze bleef
dr. Daels tot in hoge ouderdom zijn heldere
geest bewaren. Zijn laatste boodschap als
negentigjarige voor zijn Vlaamse mensen
klonk kort en klaar : radikale Vlaamsgezindheld.
A.D.

Hendrik Diels

HET IS ROERIG IN NEDERLAND

Het is roerig in Nederland. Roerig in de politiek, roerig in het bedrijfsleven en roerig
op alle terreinen van het maatschappelijk
leven. Het wekt geen verbazing want de
ganse wereld is in beweging en balanceert
zo nu en dan op de rand van economische
ontwrichting, totale milieuvervuiling en oorlogsgevaar. Het zou dwaas zijn om de werkelijkheid voorbij te gaan. Maar het ontslaat niemand van de verplichting zijn uiterste krachten in te spannen om de wereld
een beetje leefbaar en bewoonbaar te maken. Vaker hebben wij op deze plaats geschreven dat de toestanden en verhoudingen in Nederland in hoge mate afhankelijk
zijn van wat elders in de wereld gebeurt.
Hoe ver dat ook van de landsgrenzen verwijderd mag zijn.Wat voor Nederland geldt,
gaat voor alle landen op. Het voor de wereldeconomie belangrijkste land, de Verenigde Staten, kent 6 procent werklozen.
Men heeft voorspeld dat dit in de rest van
de zeventiger jaren niet zal dalen. Werkloosheid, spanningen tussen de lonen en
de prijzen en het spook van de inflatie
teisteren ook Nederland. Prof. Hartung vergeleek onlangs in een Nederlands dagblad
de economische toestand met die van een
patiënt die tegelijkertijd aan verhoogde en
verlaagde bloeddruk lijdt en de medicus
die het ene verschijnsel tracht te bedwingen
komt tot de slotsom dat het andere verergert. De regering doet alles om de gevaren
het hoofd te bieden, maar zij staat machteloos waar het de oorzaken betreft. De minister van sociale zaken, drs. J. Boersma,
zei onlangs, dat het getal werklozen zal
stijgen tot 220.000. De regering heeft een
pakket maatregelen in de maak. Op het
ogenblik dat wij dit schrijven is de nota van
het kabinet nog niet verschenen Dr. J. Zijlstra, president van de Nederlandse Bank,
heeft zich in bezorgde bewoordingen over
de toekomst uitgelaten. Elke dag verschijnen er berichten over bedrijfssluitingen in
de kranten. In Noord-Brabant besloten werknemers, bij het vernemen van het lot dat
hun fabriek zou treffen, zelfs tot een hongerstaking. Tussen de reclamebeelden van
de STER en de uitslagen van de Staatsloterij in de Nederlandse huiskamers, komt
zo nu en clan een mededeling dat de prijzen weer met zoveel procent zijn gestegen.
Werkgevers en werknemers staan voortdurend met elkander in contact, belangen worden afgewogen, wensen geuit, argumenten
op tafel gelegd dat dit of dat niet kan. Minister-president Den Uyl heeft gezegd, dat
Nederland het dieptepunt bijna voorbij is.
De berichten over de aanvragen voor werk-

tijdverkorting wogen bij hem niet zo zwaar.
„Als men de toekomst werkelijk zwart ziet,
dan vraagt men wel ontslag", zo reageerde
hij. Een bemoedigend woord. We hopen
van harte dat de premier het bij het rechte
eind heeft.
De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid een motie aangenomen waarin
op verlaging van de pensioengerechtigde
leeftijd van 65 tot 63 jaar wordt aangedrongen. Zij die daarvoor belangstelling hebben
zouden hun wensen vervuld zien en de
plaats kunnen inruimen voor de jongeren
die door de gesel van de werkloosheid
worden getroffen. Aan een dergelijk voorstel zijn technische problemen verbonden
die niet in een handomdraai opgelost zijn.
De minister van sociale zaken toonde zich
dan ook een beetje huiverig toen hij van de
suggestie van de Tweede Kamer kennis
nam. Andere landen en daaronder zijn ook
buurlanden van Nederland, zijn er slechter
aan toe. Het kan waar zijn. Maar het is
een schrale troost en het neemt de onrust
over de bestaansmogelijkheden onder tienduizenden Nederlanders niet weg.
Niet minder roerig is het in de Nederlandse politiek. De nog jonge partij Democraten
1966 (D'66) is verdwenen, maar heeft nog
vertegenwoordgiers in het kabinet. Met veel
elan en steun, vooral van de jongeren,
kwam deze nieuwe partij in het midden van
de zestiger jaren opzetten met opzienbarende verkiezingsresultaten. Dat alles is
thans voor goed verleden. D'66 spande zich
in het bijzonder in om de partijpolitieke
verhoudingen te veranderen. Maar het
kwam allemaal heel anders uit dan men
had gedacht. Duidelijk en onomwonden
heeft de Tweede Kamer de voorstellen van
de regering om de Grondwet te wijzigen
van de hand gewezen. Het waren veranderingen waar vooral van de kant van D'66
op werd aangedrongen. De meerderheid
van de Kamer heeft de gekozen formateur
afgewezen, ging evenmin akkoord met gekozen commissarissen van de Koningin en
burgemeesters. Directe verkiezing van leden van de Eerste Kamer werd ook geweigerd door de Tweede Kamer. Het kabinet
Den Uyl heeft er geen halszaak willen van
maken. Men kan zich hoogstens in de kringen van D'66 troosten met de gedachte
dat men invloed heeft kunnen uitoefenen
op de programma's van de andere partijen
ten aanzien van de openbaarheid in het
bestuur, de democratisering in het algemeen en het aankweken van meer milieubewustwording.
In het kamp van de christen-democraten

zijn de zaken in de afgelopen tijd minder
vlot verlopen dan menigeen zou wensen.
De CHU (Christelijke Historische Unie)
heeft zich dan kunnen verenigen met de
nieuwe statuten van het Christen Democratisch Appel (CDA) — de federatie van
KVP, ARP en CHU — maar tegelijkertijd
is de opstelling van een gezamenlijke kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op dit moment verworpen.
En er zijn geen aanwijzingen 'dat men in
het kamp van de CHU op deze vertraging
van het samengaan in één fractie van de
christen-democraten zal terugkomen. De
oorzaak hiervan ligt voor de hand. De CHU
maakt geen deel van het kabinet-Den Uyl
uit, dat wel de steun van de KVP en de
ARP geniet. De CHU houdt liever de handen vrij om straks sterker uit de verkiezingen te voorschijn te komen. Die mogelijkheid zit er voor een oppositiepartij altijd
in, want er zijn redenen genoeg om ontevreden te zijn, al heeft de regering daarvan
niet steeds de schuld. De CHU-leiders zijn
van oordeel dat de KVP en de ARP zich
te veel door de linkse groeperingen op
sleeptouw laten nemen.
Niets is wisselvalliger dan de politiek. Wie
het spel met interesse volgt en probeert,
zoals wij, daarover enige voorlichting te
geven weet op hetzelfde moment dat de
kansen met de dag kunnen keren. En dat
maakt de waarnemer een beetje huiverig.
Er zijn al zo veel momenten geweest dat
men dacht dat de regering het niet langer
zou uithouden, maar dan werd er toch een
kompromis bereikt of kreeg de regering
haar zin. Het is bepaald niet zo dat de oppositie, hoofdzakelijk gevoerd door de VVD
geen goed tegenspel zou leveren. Maar als
leiders van een democratische partij weet
men in de VGVD-regionen ook, dat een
voortdurend wisselen van kabinetten aan
de democratie geen goed doet. Nauwgezet
wordt het regeringsbeleid gevolgd en zo
nu en dan het kabinet op de vingers getikt. Dat is geen betweterij, maar de taak
van de oppositie in een democratisch
staatsbestel.
Wie ook aan het bewind is, de bureaucratie is een euvel. Overigens zou het onverstandig zijn te denken dat de bureaucratie
alleen in overheidskringen wordt aangetroffen. In de grote concerns is het niet
anders. De bureaucratie is nu eenmaal in
onze door en door gereglementeerde samenleving een noodzakelijk kwaad. De regering heeft nu voorgesteld dat in het komende jaar Nederland een ombudsman
krijgt ; commissaris van onderzoek zal zijn
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titel zijn. Het is de bedoeling dat de ombudsman en zijn staf klachten van burgers
over het optreden van overheidsorganen
— de ministers inbegrepen — zal onderzoeken Het wetsvoorstel heeft de Raad van
State bereikt om het op de inhoud te toetsen. Daarna is de beurt aan Staten-Generaal.
Bij alle onzekerheid toch een beetje meer
zekerheid.
GEERT GROOTHOFF

AFDELING BRUSSEL BRENGT HULDE
AAN H. MEERT
Met een akademische zitting en een interessante tentoonstelling werd op 22 november 1974 in de Rik Wouters-studio te Brussel het feit herdacht dat 50 jaar geleden
H. Meert overleed. Deze voor het ANV
zo belangrijke gebeurtenis wilde de afdeling Brussel niet zonder meer laten voorbijgaan. Het voltallige bestuur mocht een talrijk en uitgelezen publiek verwelkomen,
waaronder vice-gouverneur Cappuyns, senator Van der Elst, de heren J. van Loosdrecht en F. du Toit Spies, respectievelijk
Ambassaderaden van Nederland en ZuidAfrika, Em. Prof. Dr. W. Pée en algemeen
secretaris J. Cantrijn.
In zijn inleidend woord stipte Prof. Dr. H.
Van Nuffel, voorzitter van de afdeling, aan
dat H. Meert, pedagoog, wetenschapsman
en bewust vlaming, als dusdanig geen ver-

leden tijd maar wel levende historie is, die
allen tot voorbeeld dienen kan. In een tijd
waarin de geschiedenis overal gecontesteerd wordt, blijven zijn leven en werk een
onweerlegbaar getuigenis voor de aktiviteit van hen die tegen alles en allen in
het voor de hand liggende moesten bewijzen en zo bijdroegen tot Vlaanderens heropstanding, aldus de voorzitter.
Vervolgens werden de grote fazen uit het
leven en werk van H. Meert belicht door
historicus A. de Bruyne.
Tenslotte opende de heer Clem de Ridder,
directeur van het Contact- en Cultuurcentrum, de tentoonstelling. In zijn rede beklemtoonde hij de grote betekenis van het
ANV voor de culturele integratie van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, drie
landen „als in eenen stronck geplant", naar
Marnix' woorden. Verder verheugde de heer
de Ridder zich over de officiële samenwerking tussen Nederland en België, maar
meende dat deze samenwerking ook moet
steunen op de inspiratie, de goede gezindheid en de wil tot realisatie van de
basis. Alleen een groeiend gemeenschapsbewustzijn zal deze versterken en de spreker was er dan ook vast van overtuigd
dat het ANV na 80 jaar nog heel wat werk
voor de boeg van zijn drie scheepjes liggen heeft.
De veelzijdigheid van de tentoonstelling,
die nochtans met beperkte middelen en in
kort tijdsbestek werd opgezet, komt duidelijk tot uiting in de prachtige katalogus

Gedegen belangstelling voor de tentoonstelling H. Meert te Brussel.
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samengesteld door Dr. J. Vermaut. In negen afdelingen wordt een vrij volledig
beeld gegeven van H. Meert en zijn tijd.
In de eerste secties krijgen we naast dokumenten van algemene aard ook personalia en stukken waarin zijn onderwijzersloopbaan tot uiting komt. Zijn wetenschappelijke aktiviteit als taalpuritein en polemicus komen aan bod in de derde afdeling.
Een volgende onderverdeling toont Meert
als vader en bezieler van het ANV, terwijl
in de vijfde afdeling zijn aktie voor de
vervlaamsing van de Gentse Hogeschool
wordt belicht. De zesde afdeling behandelt
oorlogsperiode en aktivisme, terwijl de laatste drie gewijd zijn aan ballingschap, overlijden en blijken van waardering.
Uit bovenstaande bewust uitvoerige beschrijving van de katalogus moge blijken
dat de afdeling Brussel geen inspanning
onverlet heeft gelaten om deze gebeurtenis
in de annalen van het Algemeen Nederlands Verbond vast te leggen. Geen enkel
lid, geen enkel sympatisant zou deze met
meerdere afbeeldingen verluchte katalogus
die ook alle hogergenoemde gelegenheidstoespraken bevat in zijn boekenkast mogen
ontbreken.
Drs. Y.J.D. Peeters

De Katalogus „Hulde aan H. Meert" door
Dr. J. Vermaut is te bekomen tegen de prijs

van. 60 frank (incluis port) te storten op
PRK. nr. 113106 van Algemeen Nederlands
Verbond Afdeling Brussel.

De organisatoren van de tentoonstelling samen met vice-gouverneur Ceppuyns.

PIETER DE KAT ANGELINO, EEN TROUW MEDEWERKER OVERLEED

Het was in de dertiger jaren dat ik met Pieter de Kat — 'Angelino' liet hijzelf altijd
weg — kennis maakte. Wij woonden niet
ver van elkaar in dat mooie gedeelte van
het toenmalige Batavia, dat de naam 'Weltevreden' had gekregen, wat ons thans wat
burgerlijk-gezapig in de oren klinkt. Maar
het leven van Nederlander, Soendanees, Javaan en andere Archipelbewoners, had een
tevreden klank, ondanks de zorgen. In de
heerlijke avonden als de hitte van de dag
voorbij was, wandelden wij dikwijls naar
zijn gezellig huis aan de Julianalaan, of hij
en zijn vrouw liepen bij ons aan voor een
gesprek over zaken waar wij beiden belang
in stelden.
Hij had toen, na zijn ideologische studie,
al verscheidene jaren dienst als controleur
bij het Binnenlands bestuur gedaan, op de
Soenda-eilanden, ik meen Bali of Lombok.
In Java's hoofdstad was hij als hoofdambtenaar geplaatst bij het departement van
financiën, kantoor Reiswezen.

P. de Kat Angelino

Enkele jaren later scheidden onze wegen.
Wij vertrokken naar Nederland en de naderende tweede wereldoorlog belette onze
terugkeer naar de tropen. Ook hij keerde
vóór het uitbreken van de oorlog naar
Nederland terug en vestigde zich in Amersfoort, waar wij hem weer ontmoetten. Daarna kwamen er weer lange jaren van scheiding toen wij opnieuw naar Indonesië vertrokken. Wij verloren elkander uit het oog,
tot ik plotseling na een zesjarig verblijf in
Zuid-Afrika tot mijn grote en blijde verrassing, bij het Verbondshuis in de Haagse
Surinamestraat aanbellend, hem tegenover
mij vond.
Leed en teleurstelling waren hem in de
voorbije jaren niet bespaard gebleven, maar
gedreven door het gevoel van verbondenheid tussen Nederlanders en hun taalverwanten over de hele wereld, gaf hij zich
energiek voor het Algemeen Nederlands
Verbond. Het typeerde hem, dat hij het
eenvoudige werk, dat nu eenmaal nodig is
op het Verbondskantoor met evenveel zorg
verrichtte als het belangrijke. Terwijl ook
andere medewerkers in die jaren hun krachten belangloos voor de Verbondsarbeid
gaven, ontving hij voor het vele dat hij
deed, een vergoeding die niet in verhouding stond tot zijn verdiensten.
Met veel plezier redigeerde hij voor ons
maandblad in zijn vroegere vorm de rubrieken die wel het meest werden gelezen, omdat zij uit binnen- en buitenlandse kranten
en tijdschriften juist dat vermeldden waarover de 'groot-Nederlanders', in en buiten
de grenzen, wensten te worden ingelicht.
Het kostte hem veel tijd en lang niet altijd
kon het vele dat hij zo nauwgezet had verzameld en geschreven een plaats vinden.
Dat die rubriek is vervallen heeft hij — en
hebben veel lezers naar ik weet met hem
— betreurd.
Zijn idealen en gevoelens ten opzichte van
het Verbond en Neerlandia kwamen niet
steeds overeen met de richting die anderen
uit wilden. Maar hij schikte zich en deed
wat nodig was. Dat was veel, want administratie, kopijbehandeling, overleg met de
drukkerij van ons blad, opmaak en correctie, alsmede adressing vroegen zijn aandacht, nadat al zijn schrijfwerk voor een
nieuw nummer al was gedaan. Ik geloof
wel, dat hij het grootste deel van zijn tijd
daarvoor gaf. Zijn historische artikelen,
zoals over de geschiedenis van het Verbond en zijn overzicht over „De oorlogs-

jaargangen van Neerlandia uitgegeven op
Curaçao" op blz. 121-126 van het juli-aug.
nr. '71, getuigen van een nauwgezet 'speurwerk', geschiedkundig besef en een vlotte
pen, soms in humor gedoopt.
Na nummer 5 van de jaargang 1972 verscheen zijn naam niet meer in de lijst van
de leden der redactie. Toen sloot hij een
periode van achttien jaar als medewerker
af, in zijn 85e jaar. Zijn geest was fri's en
vitaal gebleven en zijn lichaam hield het
toen al enkele jaren prachtig uit, dank zij
het gangmakertje, de 'pace-maker', die het
hart dat hem telkens al moeite had gegeven, animeerde om te blijven kloppen. Daarvoor was hij bijzonder dankbaar en opgetogen, zoals hij gedurende een uitzending
voor de televisie enige tijd geleden, deed
blijken.
Hij was trouw als vriend en werker voor
het A.N.V., en van een grote bescheidenheid, evenals zijn beroemde broeder — enkele jaren geleden gestorven — dr. A.D.A.
de Kat Angelino, wiens meesterwerk „Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlands-Indië", dat in 1934 verscheen, vooral
in dat verre oosten, maar ook in Nederland,
van grote invloed was. Een andere broer,
bestuursambtenaar, werd op een van de
eilanden daar vermoord.
Pieter de Kat schreef over zichzelf eens in
een brief aan mij van vier jaar geleden in
onderscheiding van een ander, die hij 'een
beheerst man' noemde : 'geen stenensmijter zoals ik met mijn sanguinisch bloed'.
Maar dat is overdreven : hij smeet geen
stenen, hij was een uiterst vriendelijk, behulpzaam man, die evenwel fel reageerde
als iets volgens zijn rechtschapen overtuiging — erfdeel van zijn predikant-vader? —
verkeerd was.
Naar zijn wens is hij in stilte aan .de verassing prijsgegeven ; daarna werd zijn overlijden pas in ruimer kring bekend. Hoe lang
zal hij in onze gedachten voortleven ? Hoe
snel worden de ouderen uit ons Verbond
vergeten ! Het leven is nu eenmaal een
gang, kort of lang, naar graf en stilte. Gelukkig wie als hij, zich heeft gegeven voor
idealen die het leven van de eigen persoon
te boven gaan. Moge dit zijn kinderen, kleinkinderen en vrienden troosten. 'He was an
honourable man'.
Den Haag, 2-12-74
PIET KORTHUYS
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KORT GENOTEERD

„BAND" HIELD ZIJN 16de KONGRES

Vernieuwing door Verruiming
Onder dit motto kongresseerden de Vlamingen in het Walenland op 10 november
1974 om zich te bezinnen over hun actiemogelijkheden.
In het knusse kader van de G.B. Motor
Hotel lichtten de sprekers A. de Ké en
L. De Cock de problematiek toe.
Ten eerste de participatie die borg moet
staan voor een degelijke werking : zowel
voor het welslagen van de kulturele manifestaties als voor de persoonlijke verrijking die dergelijke bijeenkomsten beogen.
Hiermee verbonden kwamen de jongeren
aan de beurt met hun eigen benadering
als Vlamingen in Wallonië, vroeger met
veel complexen (naweeën van de sociale
minachting) maar nu sterker in hun schoenen door de opgang van de Nederlandstalige gemeenschap, evenals dank zij de
sterke positie van het Nederlands als
zaken- en bestuurstaal.
Niettemin moet worden vastgesteld dat
onze jongeren niet steeds hun dynamisme
aan de organisatie bijbrengen. Misschien
ligt een gedeeltelijke verklaring bij het
minder in trek zijn van het verenigingsleven
bij vele jongeren, een verschijnsel dat bij
andere groeperingen ook kan waargenomen
worden.
Daarom moet een bijzondere inspanning
geleverd worden om een programma op
te stellen dat ze ook aanspreekt, en ze
een ruimere plaats toe te kennen in het
Hoofdbestuur. Waartoe „Band" zeker bereid is.
Voorts werd de noodzaak herhaald van
een openheid voor de Walen om misverstanden over ons uit de weg te houden,
en een beter bindteken te vormen door
ze te helpen beter onze kultuur te leren
kennen.
Een praktische stap in die richting kan gebeuren door een pacificatie van onze kommunautaire problemen in de vorm van
Vlaams-Waals kultureel akkoord, iets waarvoor „Band" steeds in de bres zal staan.
En daarbij wat ons betreft de oprichting
van een „Maison de la Culture Néerlandaise" dat op een open een veelzijdige
wijze zal worden opgevat. Voor dit initiatief
moet ook op de hulp van Vlaanderen gerekend worden.
De namiddagzitting bracht een Zuidafrikaanse groet van Dr. Spies, kulturele raad
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bij de Zuid-Afrikaanse Ambassade te
Brussel, en een schitterende redevoering
van Prof. Heyman, Algemeen Voorzitter van
het „Davidsfonds".
Door zijn dynamische visie leverde hij een
krachtig bewijs van optimisme voor de
toekomst.
Vernieuwing en verruiming is een borg te
meer voor de toekomst.
Uit de talrijke vragen van de zaal onthouden we ter uwe intentie deze twee
punten : „Band" zou meer gelegenheid
moeten krijgen in Vlaamse middens op te
treden om de actie meer bekend te maken ;
anderzijds zouden de kinderen van Vlaamse gezinnen er veel baat bij vinden zowel voor hun taalgebruik als voor de ganse
levenssfeer een stuk vakantie door te brengen in een Nederlandstalig gezin in Vlaanderen dat ze voor een tijd zou willen
opnemen.
RENIER NIJSKENS

FRANS-VLAANDEREN

Pitgam : een landelijk noord-frans dorp van
circa 1500 inwoners, in de zuigkracht van
de havenmetropool Duinkerke ; een vlaams
polderlandschap geconfronteerd met de
kustindustrialisatie ; een vergeten uithoek
van Frankrijk overrompeld door een stuwende verkeersader : de autosnelweg Rijsel-Duinkerke.
Het dorpsplein te Pitgam : een soliede kerk
met een ver verleden, en statige pastorij,
een parochiezaal, wat anonieme huisjes,
een dorpscafé.
Het is zondag 22 december 1974, 18.40 u.
In het café op de hoek, aan de toog : twee
West-Vlamingen. Picon bestellen in het
West-Vlaams. Twee? Bon, s'il vout plait.
Vous êtes de Belgique? Twee andere verbruikers — landbouwers — komen binnen.
Picon besteld in het lokale Frans. Tot de
West-Vlamingen : Vous êtes Belges? Ja.
Wederzijdse voorstelling in het Frans. Vier
Picons, Marguerite. Viere- Joa, viere, ik
betoale. Haha. Picon maakt de tongen losser. Alles gaat nu zeer vlug : 18.50 u. Hartelijk over en weer geklets onder de verbruikers in het Frans-Vlaams en West-Vlaams.
Om 19 u.: ook achter de toog breekt het
ijs : monsieur (met alpin-muts), Marguerite
(die serveert) en belle-mère (die de glazen
afwast)) koeten frensch-vlamsch. Het gesprek krijgt een andere dimensie. Santé.

In de parochiezaal staan de stoelen tegen
mekaar gedrukt. Het is nu 19.10 u. Mensen
drummen binnen. Er wordt Frans gepraat.
Is er nog plaats? Pour combien? Viere?
Neeje. Dan maar rechtstaan, helemaal achteraan. Uiteindelijk toch : het gordijn opzij
van de scène wat verder achteruitgeschoven, vier stoelen op een wonderbaarlijke
hoewel ongemakkelijke manier vlak voor de
notabelen (pastoor, verzekeringsmakelaar...)
gewerkt. Excusez. Goat goan? Merci. 19.20
u. De zaal is méér dan vol. De voorstelling
begint, 10 minuten te vroeg. De troep van
Flor Barbry uit Westouter op de Belgische
grens brengt Westvlaams volkstoneel. Betekent voor de Frans-Vlamingen zoiets als
A.B.N. voor de West-Vlamingen. Het is te
begrijpen en gaat naar het hart. De reakties in de zaal spreken boekdelen. Een aaneenrijging van volkse gezegden uit de
„Marche Fenèbre voor Camiel", een blijspel van Roger Pieters, vindt direkte weerklank. Pauze : in de zaal wordt opvallend
meer frans-vlaams gesproken dan bij de
aanvang. Vrolijkheid en spitsvondigheden
in de huistaal. Een zestienjarig meisje noteert vlaamse bestellingen, antwoordt in het
Frans. De man naast mij is academisch geschoold, spreekt vlaams, maar kan mijn
vlaamse krant niet lezen : Geen woord, of
toch : „de schreve". Wieder zeggen „de
frontieren" verklaart hij. Zo duurt dat al
eeuwen.
Slotbeschouwingen : Barbry en zijn troep
als bruggebouwers (van formaat), Like a
bridge over troubled water. Geen ministerie
van Nederlandse Cultuur. Geen ministerie
van Franse Cultuur. Een pastoor die zijn
zaal ter beschikking stelt. In een nabij dorp
is een parijse pastoor benoemd : er is geen
zaal meer voor het volkstoneel. Elk jaar :
meer dan twintig voorstellingen in de Franse Westhoek, voor bomvolle parochiezalen.
Echt volkstoneel : bezielde — soms goede,
soms minder goede — akteurs, ontroerende belangstelling ; een jaarlijkse feestdag ;
de fatale isolatie toch nog eens doorbroken. Talloze vragen (kan men iets doen
voor Frans-Vlaanderen?). Een smeulend
vuurtje. Nieuwe vonken? In Duinkerke zoeken een aantal (geïsoleerde) jongerengroepen weer naar een eigen vlaamse en nederlandse identiteit (als wapen tegen een —
franse — gestroomlijnde consumptiemaatschappij.
Barbry en Oranje : Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir, pour
persévérer.

„BELGISCH HUIS” IN AMSTERDAM
NEDERLANDS INSTITUUT IN BRUSSEL
In Brussel zal een Nederlands Instituut
worden opgericht met uitzicht op de
twee taalgebieden, later komt in Amsterdam een Belgisch Huis. Dat is de
meest tastbare conclusie van de vijfde
„culturele top", die in het Catshuis in
Den Haag werd gehouden. Daaraan namen
de ministers Van Kemenade, De Croo, Van
Doorn en mevr. De Backer deel. Tevens
werd besloten de Gemengde Commissie ter
uitvoering van het Cultureel Akkoord
België-Nederland, die een advies voor de
instelling van een Academie voor de Nederlandse Taal moet voorbereiden, te splitsen.
Op een persconferentie in Den Haag bleek
achteraf dat minister Van Kemenade er
weinig voor voelde de kwestie van de
spelling weer boven water te halen. Hij
zou de samenwerking op het taalkundig
gebied breder willen zien dan louter technisch. Een werkgroep krijgt nu zes maanden tijd om de samenstelling en de opzet
van een adviesorgaan voor te bereiden.
Dat adviesorgaan zou moeten bestaan uit
letterkundigen, journalisten, professoren
e.a. en zou ook kunnen adviseren of het
spellingsvraagstuk al dan niet weer bestudeerd moet worden. Hetzelfde orgaan
zou ook adviezen kunnen geven over
zaken als vormingswerk en bibliotheekwezen. De bevoegdheid wordt dus uitgebreid vergeleken met de bedoelingen die
destijds in Steenokkerzeel hebben voorgezeten.
Op de ministerconferentie werd eveneens
de wens uitgedrukt dat de Gemengde
Commissie ter uitvoering van het Cultureel
Accoord in het Zuiden zou worden gesplitst in drie delegaties ; één uitgaande
van de Nederlandse Cultuurraad, één van
de Franse Cultuurraad en één van het
Nationaal Parlement, met die laatste delegatie zouden de Nederlanders dan gemeenschappelijke zaken kunnen bespreken. In
verband met de instructieve omroep en de
kabeltelevisie bleven de ministers bij een
informatief gesprek over het verschil dienaangaande in de beide landen.
FRIESE „UNIVERSITEIT" EEN JAAR UITGESTELD
Met het begin van een universitaire start
in Leeuwarden zal nog een jaar moeten
worden gewacht. Dit besluit is genomen,

zo werd onlangs uit universitaire kringen
uit Groningen vernomen, omdat er meningsverschillen bestaan tussen het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen en de
groep die zich met de voorbereidingen
bezighoudt over het aantal studenten dat
kan worden toegelaten. De universitaire
vestiging in de Friese hoofdstad is een geintegreerde vorm van wetenschappelijk
onderwijs en van hoger beroepsonderwijs.
Sinds geruime tijd bestaat in Leeuwarden
een Agogische Academie, die dan wordt
aangevuld met een afdeling voor studie
van de sociale wetenschappen op universitair niveau. De samenwerking in de groep
van voorbereiding geschiedt door het instituut in Leeuwarden en de rijksuniversiteit
van Groningen. De groep wilde 100 studenten toestaan. Het ministerie wenste zich
tot 50 te beperken. Inmiddels is men een
beetje tot elkaar gekomen . het departement heeft genoegen genomen met een
aantal van 75 studenten.

Friese volk. Het is van groot belang, dat
er ook in het schriftelijk rechtsverkeer
Fries wordt geschreven. Het voor de rechter Fries mogen praten alleen, functioneert
niet goed : de verdachte denkt toch, dat
Fries spreken in zijn nadeel is". Deze
woorden sprak mr. Van Agt, minister van
Justitie toen hij onlangs bij het aanbieden
van een petitie in Heerenveen het nieuwe
kantongerecht opende. De petitie was door
alle politieke partijen in Friesland ondertekend.

FRANS-VLAAMS
Door het Genootschap voor Geschiedenis
(Elisabethlaan, 8000 Brugge, Prk. 107933)
werd „Het Landboek van J. Vandendorpe,
pastoor te Nieuwkerke (1730-1806)" uitgegeven. Het is een publicatie in onvervalst Frans-Vlaams. Het werk beslaat 210
blz. Kostprijs 275 fr. + 20 fr. voor verzending.

RADIOZENDER KLASSIEKE MUZIEK
De Nederlandse minister van CRM, mr.
H.W. van Doorn, heeft in beginsel zijn
toestemming verleend een nieuwe radiozender te scheppen door middel van de
ontkoppeling van Hilversum 1 en Hilversum 2. Daardoor kan een extra FM-radioprogramma tot stand komen. De nieuwe
zender zal benut worden voor klassieke
muziek, in opzet en uitvoering zoals reeds
geruime tijd door de Stichting Nederland
Muziek is gepropageerd. Er zijn wel beperkingen opgelegd ; volgens het advies
van de NOS zou de ontkoppeling van
de eerder genoemde zenders gelden tot
vijf uur in de middag. Er doen zich daarbij
enkele vragen voor, die in de dagbladpers
werden opgeworpen. Wie zal de programma's opmaken en vullen ? Worden alleen
maar klassieke werken op de grammofoonplaat uitgezonden ? Eerder is men er voorstander van dat liefhebbers van klassieke
muziek die ver van de Randstad wonen
via de zender aldaar te houden concerten
kunnen beluisteren.

MINISTER VAN JUSTITIE MR. VAN AGT
BEPLEIT FRIES IN HET RECHTSVERKEER
„Door het gebruik van de Nederlandse taal
is de rechterlijke macht vervreemd van het

RECREATIE ZONDER GRENS
Ten aanzien van de uitbouw van zones
van openluchtrecreaties is de jongste tijd
veel aandacht besteed aan de wenselijkheid om voor het Nederlandse ZuidLimburg en de Voerstreek tot een gemeenschappelijk internationaal park te
komen. Het landschapsreservaat aan de
bovenloop van Geul en Gulp zou over de
rijksgrens heen moeten worden voortgezet
tussen „De Plank" en Vijlen, het gebied
dus van Remersdael, Aubel, Sippenaeken
en Montzen.

GEZWOLLEN

De Nederlandse regering heeft een concept-struktuurschets voor de bestuurlijke
indeling. De heer Mozer, gewezen kabinetschef van voormalig E.E.G. landbouwcommissaris Mansholt, heeft gewezen op de
„gezwollen en meestal nietszeggende
woorden" die talrijk in de nota voorkomen.
Hij schreef aan de heer Vondeling dat het
onthullend is dat een regeringspublicatie
die als discussiestuk voor de burgers is
bedoeld, een „verklarende woordenlijst"
nodig heeft.
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PARTICIPATIE-CONFERENTIE
Op 18 en 19 april e.k. organiseert het
„Noord-Zuid Contactcentrum Volksontwikkeling in Verenigingsverband", in samenwerking met de Kultuurraad voor Vlaanderen, een conferentie over „Participatie
van het sociaal-cultureel werk aan het
cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen".
De conferentie wordt gehouden in het
Rijksvormingscentrum „Destelheide" te
Dworp (bij Brussel).
In deze conferentie worden onderzocht :
a) de gemeenschappelijke basisideeën van
de participatiedemocratie en van de
politiek-maatschappelijke opdracht van
het sociaal-cultureel werk (inleider :
Prof. Dr. H. Jolles) ;
b) de feitelijk bestaande situatie in Nederland en Vlaanderen, enerzijds op het
vlak van de grote krachtlijnen van het
cultuurbeleid, anderzijds op het vlak
van de bestaande participatiestructuren
(inleiders : Prof. Dr. F. van Mechelen
en Drs. Th. de Ronde).
Belangstellenden kunnen hun naam opgeven op volgend adres : Kultuurraad
voor Vlaanderen, Jan van Rijswijcklaan 28,
2000 Antwerpen (tel. 031/37.61.70).

ONTMOETING WERKENDE JONGEREN
UIT NOORD EN ZUID
Op initiatie van de Stichting Zuidnederlandse Ontmoetingen en de Stichting Kunstzinnige Vorming (Eindhoven) en de Kultuurraad voor Vlaanderen werden er in oktober en november 1974 twee ontmoetingsweekeinden georganiseerd voor werkende
jongeren. Het betrof hier enerzijds een
groep werkende jongeren die samenwerken
met de jeugdsociëteit „De Wieland" (Eindhoven) en anderzijds de plaatselijke K.A.J.groep (Katholieke Arbeidersjeugd) uit
Overpelt.
Met genoegen kunnen wij vaststellen dat
ook werkende jongeren bij de noord-zuid
contacten betrokken worden. Al maakt één
zwaluw de lente niet, toch is het — naar
wij hopen — een teken aan de wand.
Het A.N.V. hoopt dat én de overheid én
de verenigingen van werkende jongeren
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het niet bij deze ene ontmoeting zullen
laten en alles in het werk zullen stellen
om in de toekomst deze contacten te bevorderen. De werkende jongeren bleven
in de noord-zuid contacten al te lang de
„marginalen".
Het programma was helemaal afgestemd
op deze jongeren.
Tijdens het weekeinde in Eindhoven werd
de creatieve expressie en communicatie
centraal gesteld. De initiatiefnemers gingen
er van uit dat het creatief omgaan' van
deze jongeren met voor hen bekende materialen, de bij de uitwisseling betrokken
jeugd kan helpen zich ten opzichte van
elkaar en anderen te uiten. Het „zich uiten"
is immers een van de problemen bij
werkende jongeren. Tevens werd getracht
om via creatieve activiteiten (spel, beweging, en beeldende vormen) bestaande
vooroordelen tussen jongeren uit beide
landen weg te nemen met behoud van het
eigene aan de ene kant en ontdekking
van het gemeenschappelijke in de opvattingen en problemen van beide groepen
aan de andere kant. In Overpelt werd een
bezoek gebracht aan een zinkfabriek gevolgd door een onderzoek van de eigen
arbeidssituatie op een niet-verbale manier.
De eigen arbeidssituatie werd eveneens
vanuit een daartoe geschikte film onderzocht. De Nederlandse en Vlaamse werkende jongeren bespraken tenslotte de
doelstellingen en de werking van de K.A.J.
Het A.N.V. hoopt dat dit initiatief door
vele andere zal gevolgd worden.

VERENIGING ZANNEKIN
De vereniging Zannekin heeft een nieuw
bestuur. De samenstelling is als volgt : dr.
mr. H.P. Schaap, Zierikzee, voorzitter ; dr.
med. Luc Carton, Oostvleteren, ondervoorzitter ; dr. jur. Albert Deckmyn, Rumbeke,
ondervoorzitter ; dr. med. Jan Rutten, Maaseik, secretaris ; Maurits Cailliau, leper, penningmeester ; leden : Jos Goethals, Wijnegem-Antwerpen ; dr. med. Jan Klaas, St.
Omaars ; mr. Willem Beerni'nk, Dordrecht ;
Jos Gouverneur, Hasselt ; Maarten Heida,
Veenendaal ; Patric Deverrewaere, Rijsel ;
Renier Nijskens, Sorinnes ; mr. L. van
Heijningen, 's-Gravenhage.

EEN HEELNEDERLANDSE
GRAMMOFOONPLAAT
DE SCHELDE VAN PETER BENOIT
s

Iedereen kent de mooie Piet Hein-rapsodie
van Peter van Anrooy, het meest gespeelde Nederlandse orkestwerk, ondermeer
prachtig op grammofoonplaat vertolkt door
het Residentieorkest onder leiding van
Antal Dorati.
In Nederland is ongetwijfeld minder bekend de compositie van de Vlaming Peter
Benoit (1834-1901), het oratorium „De
Schelde" voor soli, koor en orkest, met
als slotapotheose : het Wilhelmus.
In 1868 nog vooraleer de Tsjech Smetana
in een symfonisch gedicht De Moldau
bezong verheerlijkte Benoit in een machtige compositie de Schelde als stroom
van Nederland. De toen te Brussel woonachtige Vlaming Emmanuel Hiel schreef
het romantisch gedicht. Men hoort om
beurten kerels, klauwaerts, witte kaproenen en leliaerts. Zannekin zingt en Jacob
van Artevelde heft het bij de Vlamingen
bekende lied aan : „Ik werp het dodenhulsel af, Vlaanderen geeft weer levensblijken". Men moet wachten op Willem
van Oranje : „Kom laat ons strijden", roept
hij - „Wie blijft er doof ?" Bosgeuzen (in
Vlaanderen) en Watergeuzen (in Zeeland
en Holland) geven ter stond gevolg aan
zijn oproep : „Wij komen en wij draven
stoutmoedig door het veld, verlossen stad
en haven uit Spanjes woest geweld".
Oranjes geest die zich eerst openbaarde
in een plechtige koraal op het Wilhelmusmoti'ef (gespeeld door fluiten, clarinetten,
baspijpen en harpen) zegepraalt aan het
slot in de triomfzang : Wilhelmus van Nassouen, gezegend Nederland. Na het slotakkoord „machtig, prachtig Nederland",
weerklinkt nog eens duidelijk gespacieerd :
Ne - der - land !
„De Schelde" (twee platen in speciale kaft)
uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Vlaamse Cultuurvereniging
Het Davidsfonds (opgericht in 1875) en uitgevoerd door het groot orkest van de BRT
onder leiding van Leonce Gras is het uitgelezen werk van Heelnederlandse inslag
zoals we er geen ander kennen.
A.G.

OPENBAAR KUNSTBEZIT 1975

Openbaar Kunstbezit werd ruim 13 jaar
gereden boven de doopvont ge:]ouden.
De initiatiefnemers — de Kultuurraad voor
Vlaanderen en de Belgische Radio en
Te:evisie — opteerden van bij de aanvang
voor de combinatie van de uitgave van
een reproduktie-album en gerege:de uitzendingen via radio en televisie. Deze
„totale" benadering bleek inderdaad een
net onaardig resultaat op te leveren : na
een serieuze overrompeling de eerste, twee,
drie jaar, stabiliseerde het aantal abonnees
zich in Vlaanderen rond de 30.000. In
Nederland ligt het cijfer rond de 60.000.
Aangezien Vlaanderen en Nederland sinds
1972 geïntegreerd werken en slechts één
a'bum uitgeven, beschikken ruim 90.000
gezinnen in Noord en Zuid over Openbaar
Kunstbezit. Het adres van Openbaar Kunstbezit in Nederland is : Ruysdcelstraat 71,
Postbus 5351, Amsterdam, tel. 020-761794.

1JERVIEUW:NG IN
W;JZE

DE

DENADERIIvCS-

Gedurende de voorbije jaren is het altijd
een grote zorg geweest de doelstelling —
introductie in de beeldende kunsten via
de verschillende media — met de nodi0e
creativiteit en vernieuwing te concretiseren.
Oorspronkelijk werd in het album ieder
kunstwerk afzonderlijk behandeld. In 1973
stapte men over naar een thematische behandeling van de kunstwerken. Allerlei
belangrijke achtergrondinformatie d:e voor
een juister begrip van de afzonderlijke
kunstwerken belangrijk is, wordt in de
serie ontleed.
Oorspronkelijk werkte de televisie via
korte uitzendingen van 10 minuten. Deze
werkwijze werd in 1974 opgegeven om
plaats te maken voor één lange uitzending
van ongeveer 50 minuten over eik afzonderlijk thema : St.-Baafskathedraal te
Gent, het Haags Gemeentemuseum, het
Museum Gerardus van der Leeuw te Groningen en het Antwerpse Openluchtmuseum
voor beeldhouwkunst, Middelheim.
Ter bevordering van de integratie van de
verschillende media werd een programmaraad opgericht waarin Nederlandse en
Vlaamse kunsthistorici en kunstenaars,
N.O.S.-, en B.R.T.- radio- en televisiemedewerkers het hele Openbaar Kunstbezit-project inhoudelijk verwerken en gectalte geven.

Jan Brusselmans : Keukeninterieur
(Museum voor Schone Kunsten, Gent)

Inmiddels heeft de Programmaraad de
eerste thema's voor 1975 bepaald en uitgewerkt.

PROGRAMMA

1975

In 1975 zullen de abonnees 8 thema's ontvangen, waarin telkens tien kunctwer ken
worden besproken door een aantal Vlaamse en Nederlandse kunstenaars, met name :
Roger Raveel, met een keuze uit het
Museum voor Schone Kunsten te Cent ;
Cer van Elk, mat een keuze u:t het S.edelijk Museum te Amsterdam ;
r^ aoul d'Haese, met een keuze uit het
!Koninkrijk Museum voor Schone Kunsten
te Antwerpen ;
Wessel Couzijn, met een keuze uit een
nog nader aan te duiden museum.
De vier series van de tweede helft van
1975 zullen aandacht besteden aan het
architecturaal patrimonium in Vlaanderen
en Nederland.
Deze acht series van de jaargang 1975
worden aan de abonnees in vier afleveringen, twee aan twee, toegezonden vóór
de betreffende radio-, en t.v.-programma's
in de ether gaan.
Abonnementsprijo 1975 : 395 fr. te storten

op prk. 000-0099920-10 van Openbaar
Kunstbezit te Antwerpen.

Je laat je inkomsten storten op je zichtrekening en je laat regelmatig — b.v.
iedere maand — een vast bedrag overschrijven op je depositoboekje. Daartoe
hoef je slechts één enkele doorlopende
opdracht te tekenen.
Systematisch sparen is verstandig
sparen. Het is bovendien zo gemakkelijk : het gaat immers vanzelf... !
Aarzel niet ! Loop eens aan bij één der
695 kantoren van de
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VERSNEL DE INTEGRATIE

Ten einde tot een verdere voortgang en versnelling
van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen te geraken en daartoe de nodige structurele
opbouw tot stand te brengen, heeft het Algemeen
Nederlands Verbond (ANV) een aantal deskundigen
en belangstellenden terzake uitgenodigd voor een gezamenlijk beraad.
In dat beraad dat op 14 april 1975 in Breda heeft
plaatsgehad is het volgende vastgesteld :
1) Er bestaat erkenning en waardering voor wat op
het gebied van de Nederlands-Vlaamse betrekkingen
tot stand is gekomen.
2) Niettemin is het een feit, dat de culturele samenwerking en integratie van Noord en Zuid ernstige
tekorten vertoont en een verbrokkeld beeld oplevert,
mede als gevolg van het ontbreken van een voldoende gericht en actief beleid van de onderscheidene
overheden.
3) De grondwetsherziening in België van 1971 heeft
de culturele autonomie van de Nederlandstalige gemeenschap gevestigd en daardoor nieuwe kansen
geboden om aan de culturele samenwerking en integratie meer inhoud en structuur te geven. Een nieuwe
aanpak is geboden.
4) Nodig is op korte termijn een juridische, technische, administratieve en financiële structuur tot
stand te brengen, geëigend om de culturele integratie
op algemeen terrein en op deelterreinen te verwezenlijken. De hieraan verbonden vraagstukken dienen
grondig bestudeerd te worden.
5) Met voldoening heeft de vergadering kennis genomen van het besluit, dat de Nederlandse ministers
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, en
van Onderwijs en Wetenschappen en de Belgische
ministers van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, en van Nationale Opvoeding, Nederlands Stelsel, op 4 februari 1975 in Den Haag hebben
genomen, namelijk het instellen van een werkgroep
ad hoc, die als taak zal hebben :

De vergadering staat op het standpunt, dat het tweede
onderdeel van even groot belang moet worden geacht. Zij is voorts van oordeel dat, in ieder geval, van
de aanvang af de onderlinge samenhang van beide
onderdelen nauwlettend in het oog moet worden gehouden.
6) De vergadering is van oordeel, dat van de werkgroep in ieder geval deel dienen uit te maken personen, die ervaring hebben en deskundig zijn op het
gebied van de culturele integratie van Noord en Zuid.
Hierbij moet o.a. gedacht worden aan een inbreng
op het terrein van het cultureel grensverkeer.
De werkgroep dient voorts een brede kring van deskundigen op diverse terreinen wezenlijk bij haar werk
te betrekken ; ze dient te beschikken over speciaal
voor haar taak vrijgesteld personeel.
7) Op het terrein van het buitenlands cultuurbeleid
dient de Nederlandse taalgemeenschap als één geheel te worden gepresenteerd. Daartoe moet een passend instrument worden geschapen.
8) Op korte termijn dient door de Nederlandse regering een Nederlands Huis in Brussel gevestigd
te worden, dat in het Zuiden de Nederlandse cultuurgemeenschap vertegenwoordigt. Tevens is het gewenst, dat in Amsterdam een Huis wordt gevestigd,
dat in Nederland de Nederlandse cultuurgemeenschap
in België vertegenwoordigt.
9) De vergadering is er zich terdege van bewust dat
structuren alleen voor de culturele integratie niet voldoende zijn. Zij is van oordeel, dat van wezenlijke
betekenis is de openbare mening, de politieke partijen, zomede pers, radio en televisie gevoelig te maken voor het belang van de vermelde voortgang van
de culturele integratie van Noord en Zuid. Daarvoor
zullen ook financiële middelen nodig zijn.

*

a. binnen zes maanden na instelling een advies uit
te brengen over een adviescollege betreffende de Nederlandse taal ;

De onderstaande personen (alfabetische volgorde)
hebben aan het genoemde beraad deelgenomen en
hebben eenstemmig deze resolutie opgesteld. Zij vertolkt uitsluitend hun persoonlijke opva tt ing.

b. daarna eventueel een afzonderlijk advies op te
stellen op het ruimere gebied van de culturele samenwerking.

Zij hebben het Algemeen Nederlands Verbond verzocht de resolutie ter kennis te brengen van de bevoegde ministers in beide landen, de vaste commis33

sies voor cultuur, recreatie en maatschappelijk werk
en van onderwijs en wetenschappen van de Eerste en
Tweede Kamer in Nederland, van de Cultuurraad
voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap in België
en van de pers, radio en televisie in beide landen.

mr. W. Beernink, lid hoofdbestuur ANV
dr. W.H. van den Berge, algemeen voorzitter van het Algemeen
Nederlands Verbond te Den Haag
drs. H.J. Brinkman, lid van het bestuur van de Vrije Universiteit
te Amsterdam
M. Cantrijn, adj. directeur van de Kultuurraad voor Vlaanderen
te Antwerpen
J. Daems, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en lid
van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
te Brussel
J. Das, directeur Centrum voor Sociaal-Kultureel Werk-CSKW
(Heverlee)
dr. L. Delanghe, voorzitter Hoge Raad voor de Volksopleiding
te Brussel
J. Deleu, afgevaardigd beheerder Stichting Ons Erfdeel v.z.w.,
hoofdredacteur van „Ons Erfdeel" (Rekkem)
mr. H. Chr. C. Dobbelstein, directeur Culturele Raad Limburg te
Maastricht
mr. J. Fleerackers, kabinetschef van de minister van Nederlandse Cultuur, Brussel
mr. T. Frenken, directeur Culturele Raad Noord-Brabant te
's-Hertogenbosch
mw. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen, lid van de Tweede Kamer
prof. dr. G. Geerts, Neerlandicus (Kessel-Lo)
prof. dr. A. Gerlo, pro-rector van de Vrije Universiteit te Brussel,
algemeen voorzitter van het Aug. Vermeylenfonds
G. Groothoff, directeur Algemeen Nederlands Verbond te Den
Haag
B. van Hoorick, secretaris van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap te Brussel
dr. E. van Itterbeek, lid hoofdredactie van „Kultuurleven"
(Kessel-Lo)
W. Jorissen, secretaris van de Senaat en lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap te Brussel
J. Kerremans, directeur van het Willemsfonds
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mr. A.F.C.L. Kievits, voorzitter van Benego (Zundert)
C.F. Kleisterlee jr., lid van de Tweede Kamer
H.J. Kompen, algemeen secretaris Algemene Conferentie der
Nederlandse Letteren
L.C. Kutsch Lojenga, lid hoofdbestuur A.N.V.
drs. L.J.M. van de Laar, voorzitter Nederlandse Gemengde Commissie Cultureel Akkoord
mr. G.J. de Lint, voorzitter afd. Den Haag van het A.N.V.
A. de Meerleer, griffier van de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap te Brussel
dr. P. de Muelenaere, raad voor Culturele Zaken van de Belgische Ambassade in Den Haag
mr. A.W. van Nes, penningmeester van het Algemeen Nederlands Verbond te Den Haag
dr. jur. G.R. Piryns, eind-redacteur „Neerlandia"
J. de Reij, hoofd sub-bureau Culturele Zaken prov. griffie van
Zeeland
L. Schots, adviseur-afdelingshoofd bij het secretariaat van de
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap te
Brussel
prof. dr. Garmt Stuiveling, algemeen voorzitter van de Algemene
Conferentie der Nederlandse Letteren
mr. H. Suykerbuyk, stichter van Benego, volksvertegenwoordiger
drs. A.R.A. Theunissen, oud-directeur-generaal Financiën van de
Europese Gemeenschappen
dr. J. Theuwissen, directeur Kultuurraad voor Vlaanderen te Antwerpen
A. Valvekens, secretaris-generaal van het Davidsfonds te Leuven
L. Vanackere, li'd van de Belgische Senaat, eerste ondervoorzitter van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap te Brussel
J.W.A.M. Volleberg, staffunctionaris Culturele Raad Limburg
dr. H.W.J.A. Vredegoor, directeur Stichting Zuid-Nederlandse
Ontmoetingen, Eindhoven
H.A.J.M. Vrijhoef, hoofdadministrateur van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen
dr. A.W. Willemsen, onderbibliothecaris Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag, lid hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond
drs. J. de Wit, directeur Stichting Bevordering van de Vertaling
van Nederlands Letterkundig Werk, Amsterdam
mr. H.J. Zeevalking, voorzitter van de voorlopige Raad voor
Cultureel Werk te Amersfoort
J. Wouters, cultureel contactambtenaar van Nederlands en Belgisch Limburg, prov. griffie (Maastricht)

"KULTUURLEVEN" BESPREEKT A.N.V. -NOTA OVER DE INTEGRATIE

Het tijdschrift „Kultuurleven" (nov. 1974)
heeft met bijdragen van de heren prof.
dr. Guido Geerts, A. Wouters, drs. J. de
Wit, Jan de Laet en E. van Itterbeek de
aandacht gevestigd op de culturele integratie van Noord en Zuid en in het bijzonder op de Nota van het A.N.V., getiteld „Naar een nieuwe aanpak".
De schrijvers staan bijzonder positief tegenover de inhoud van de nota, maar schromen niet aan de hand van hun ervaringen de naar hun oordeel zwakke plekken aan te wijzen. Het is ook de bedoeling
van de hoofdredactie van „Kultuurleven"
geweest, die in de inleiding schreef dat
de kwestie van de culturele integratie van
Noord en Zuid in de nota geheel en al
op het vlak van de structuren wordt geformuleerd. „Dat is een geldig gezichtspunt maar het blijft zeer beperkt en men
kan zich afvragen of de werkelijke problemen niet elders liggen. Moet er eerst
niet nagedacht worden over wat de voorgenomen culturele integratie eigenlijk beoogt en over de inhoud van een integratiebeleid ?"
De kritische geluiden dwingen tot zelfonderzoek, tot nog nauwkeuriger formuleren en nog meer bezinning.
NL
CULTUUR MET BREDERE INHOUD
Als inleiding op zijn artikel „Integratie en
taalpolitiek", schrijft prof. dr. G. Geerts :
„De overwegende indruk van de nota over
de culturele integratie Nederland-Vlaanderen is dat zij praktisch en zakelijk gericht
is, geschreven met het oog op het zo
spoedig mogelijk bereiken van concrete
verwezenlijkingen. Een aanpak die te waarderen valt en ongetwijfeld zijn verdiensten
heeft, want er is nog ontzettend veel te
doen en het meeste daarvan betreft kleinigheden waarvan men geneigd is te vinden
dat ze wel even te regelen zijn... Al wie
de laatste jaren geprobeerd heeft, met geintegreerde of integrerende bedoelingen
enigerlei cultureel initiatief van de BelgischNederlandse grond te krijgen, kan daar
legio voorbeelden van geven en tevens
vertellen hoe internationaal allerlei regelingen nog zijn".
Prof. Geerts is van oordeel, dat de vraag
moet worden gesteld of de basis van
1962 (het „rode boekje") op dit moment
nog onveranderd kan gelden. Of, m.a.w.:
wat is anno 1974 „culturele samenwerking"

(de term van 1962) of „integratie van de
Nederlandse cultuurgemeenschap (de uitdrukking die in de ondertitel van het memorandum van 1973 te vinden is) ? Prof.
Geerts merkt op, dat er veel is veranderd
en hij denkt daarbij aan toneel, boeken,
televisie. Voorts noemt hij minder „verheven" niveau's van het maatschappelijke
leven : zowel in de politiek als m.b.t. de
economische en industriële zaken. Als een
erg treffend voorbeeld van een wijziging
in de verhouding tussen Nederland en
België stipt hij de voetbalsport aan. Bij
dit alles mag niet worden vergeten dat
het woord „cultuur" een bredere inhoud
heeft gekregen en het aanbeveling verdient allerlei facetten van de tegencultuur
niet uit het oog te verliezen.
Prof. Geerts schrijft dan : „De beide samenlevingen zijn zeker nauwer verbonden geraakt en de verhevenheid van de cultuur
wordt minder hoog geacht. Dit aspect van
de verandering zou uitvoeriger behandeld
kunnen worden, maar dat is hier niet nodig. Het gaat mij alleen maar om de
vraag in hoeverre het veranderde maatschappijbeeld in de overwegingen van het
memorandum meespeelt. En belangrijker
lijkt mij een verandering die verschillende
domeinen van de gemeenschappen betreft
en misschien in de toekomst nog wel van
invloed zal zijn op de integratiepolitiek. Ik
bedoel de behoefte aan decentralisering,
de drang naar regionalisering, het streven
naar gewestvorming, naar erkenning van de
regio, van het eigen karakter van de provincie of de streek, kortom het afwijzen
van het centralisme dat vijftien jaar geleden hoogtij vierde".
De schrijver stelt dat we hier voor een
verschijnsel staan dat lijnrecht tegenover
de centralistisch gedachte integratie-opzet
van 1962 staat en dat de huidige voorstanders van integratie tot een nieuwe
standpuntbepaling zou moeten brengen.
Prof. Geerts meent dat de kans dat de
traditionele integratiegedachte nog minder
gaat aanspreken dan vroeger echt niet
denkbeeldig is.
Er moet, volgens prof. Geerts, veel duidelijker dan voorheen worden nagegaan
welke maatschappelijke gegevens in
beide landen op dezelfde noemer gebracht zullen moeten worden om de culturele integratie mogelijk te maken. Veel
meer dan voorheen is het nodig rekening
te houden met het antropologische inzicht
dat alles cultuur is en dat integratie met

betrekking tot cultuurbeleid in enge zin
derhalve samenwerking en eenwording in
de meest veelsoortige domeinen van het
maatschappelijke leven veronderstelt.

TAALPOLITIEK VERDUIDELIJKT
DE PROBLEMATIEK
Prof. Geerts noemt de situatie van de Nederlandse taal als een voorbeeld ter verduidelijking van de geschetste problematiek.
Hij acht het zinvol daar langer bij te vertoeven. Tegen de moeizame ontwikkeling
naar een algemene verspreiding van de
standaardtaal in, voltrekt zich op dit moment, aldus de schrijver, een proces dat
gericht is op het verdringen van de verdere
eenwording, welk proces zich derhalve manifesteert in een democratiserings- en regionaliseringstendens. Deze evolutie ziet
prof. Geerts in zijn beschouwing niet los
van „gelijkgezinde" ontwikkelingen in de
maatschappij, integendeel, volgens hem
vloeien ze daaruit voort : „de maatschappelijke ontwikkelingen vormen de basis van
de linguïstische". Hij voegt daaraan toe,
dat het afwijzen van centralistische gezagsstructuren leidt tot het onaanvaardbaar vinden van de taal waarin de gezagsdragers
hun maatschappijvisie gestalte plegen te
geven.
Zijn conclusie in dit verband luidt, dat een
culturele-integratiepolitiek die, in aansluiting bij voorbije toestanden, via een
Academie voor de Nederlandse Taal, gericht zou zijn op „de luister van de Nederlandse taal", of alleen belangstelling zou
hebben voor het „algemeen beschaafd Nederlands" zichzelf ongetwijfeld de mist zou
zien ingaan. Er is meer voor nodig.

TIJD VOOR GEZAMENLIJKE AANPAK
Prof. Geerts acht het inderdaad van belang,
dat men beter kan wachten met de oprichting van een dergelijke academie, totdat
duidelijk is geworden wat uiteindelijk de
culturele integratiestructuur zal zijn. Maar
dat mag volgens hem niet te lang duren.
„Het is toch al te gek dat er m.b.t. de Nederlandse taal 'Belgische' en 'Nederlandse'
standpunten bestaan, terwijl het normaal
zou zijn dat verschillende opvattingen, overeenkomstig de structuur van het taalgebied,
met de rijksgrens helemaal niets van doen
zouden hebben. Nu dat bij de leden van de
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taalgemeenschap m.b.t. de spelling het geval blijkt te zijn, wordt het wel tijd dat
de overheid voor een gezamenlijke aanpak
gaat zorgen".
De schrijver is van oordeel dat er meer
terreinen zijn waarop een soortgelijke toestand is ontstaan. Hij vindt dat er al te
veel waarde wordt gehecht aan allerlei
onbelangrijke verschillen en daardoor mentaliteitsverschillen gevoed worden die totaal
overbodig zijn.
Er is nog veel te weinig bereidheid om
daar overheen te stappen, aldus prof.
Geerts.
Een geïntegreerde taalpolitiek is voor de
schrijver het meest aangewezen middel om
die verandering in de opvattingen te bereiken. „Denk alleen maar aan de vreemde
situatie dat België niet eens een opleiding
in de Neerlandistiek heeft !"
Het aanpakken van de taalproblemen is
ongetwijfeld afhankelijk van de aanwezigheid van Neerlandici die niet alleen linguïstisch en literair zijn gevormd, maar ook,
aldus prof. Geerts, voldoende noties hebben
van communicatie, sociologie en psychologie om vruchtbaar samen te kunnen werken
met andere onderzoekers op die terreinen.
En dan niet op hun eentje, maar in samenwerking met andere menswetenschappers
die de taal als maatschappelijk verschijnsel
bestuderen, moeten ze de taalpolitiek gestalte kunnen geven.
Me niet fundamenteel durft te denken en
te zoeken zal met zijn pogingen om in
deze hoek van de integratie belangrijke,
ingrijpende vooruitgang te boeken nooit
veel succes kunnen hebben.
UITGEVERIJ EN BOEKENMARKT
Onder deze titel schrijft de heer A. Wouters zijn commentaar. Hij stelt de vraag,
of niet het allereerste wat zou moeten gebeuren zou zijn, dat een deugdelijke inventaris zou worden opgemaakt van personen,
instellingen, groepen die ergens iets kunnen bijdragen en dat tot coördinatie zou
worden gekomen, tot het uitwisselen van
informatie, tot overleg bij te ondernemen
acties. Bij een Hoge Raad voor de Cultuur,
of bij een op te richten Academie voor de
Nederlandse Taal, zou, volgens de schrijver,
de uitgeverij niet thuishoren. Op twee plaatsen is zij wel van de partij : nl. bij de Stichting voor vertalingen en de Conferentie van
de Nederlandse Letteren.
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De schrijver is van oordeel dat er onvoldoende contact tussen de belanghebbenden
onderling bestaat. De oorzaak is waarschijnlijk dat hetgeen tussen Nederlandse
en Vlaamse uitgevers en boekverkopers in
de sectie van de Conferentie van de Nederlandse Letteren aan de orde komt, in
de loop van het jaar reeds elders zijn
beslag heeft gekregen.
Het houdt op met resoluties, die niet worden uitgevoerd, omdat de Conferentie van
de Nederlandse Letteren geen uitvoerend
orgaan is.
„Waar van structuren en contact-organen
gesproken wordt : men heeft er hier een
bij de hand waar toch alvast mensen uit
een half dozijn instellingen en groepen
wat hechter zouden kunnen worden gebundeld dan nu het geval is. Men zou de groep
in Noord en Zuid qua afdelingen wellicht
kunnen uitbreiden en een wat bredere basis kunnen geven. En er zou op bestendiging van het contact tussen de groepen in
eigen land kunnen aangedrongen worden
om de continuïteit van de werking te bevorderen."
Uitvoerig gaat de schrijver in op de integratie van de boekenmarkt. Een van de
conclusies is, dat er in de Nederlandse
boekhandel te weinig Vlaamse uitgaven
aanwezig zijn. Het is al lang geen kwestie
meer van uitvoering, taal of prijs. Het is
een kwestie van goodwill. Wanneer men
het met de integratie goed meent en wanneer uitwisseling van boeken tussen beide
landen daartoe kan bijdragen, dan zou van
die goodwill in Nederland meer getuigd
moeten worden in de boekhandel en in het
recensiewezen waar men nog niet overal
de oude vooroordelen heeft opgegeven. De
oude vooroordelen moeten verdwijnen,
schrijft de heer Wouters.
NOORD EN ZUID, EEN GELUID ?
Onder deze titel schrijft drs. J. de Wit,
directeur van de Stichting tot bevordering
van de Vertaling van Nederlands Letterkundig Werk, met als ondertitel ; vertaling
en verspreiding van literatuur. De stichting
werd in 1954 opgericht. Het was een Noordnederlandse instelling, ontstaan op initiatief
van de Conferentie van de Nederlandse
Letteren. In 1960 werd de stichting, ook
vanwege de Conferentie Letteren uitgebreid
doordat het Nederlandstalig deel van België zich aansloot. Het bestuur breidde zich

uit van vier tot acht personen (vier Nederlanders en vier Vlamingen) en de verdeelsleutel voor subsidie werd 2: 1, berekend
naar het bevolkingsaantal in beide landen.
Een fraai initiatief dus, de gehele Nederlandse literatuur, geschreven door Vlaming
en Nederlander, gepubliceerd in Noord en
Zuid, gesubsidieerd door Noord en Zuid,
bestuurd door Noord en Zuid, in den vreemde bevorderd door één bureau. Aldus de
heer De Wit. Maar de praktijk, zo voegt
hij er aan toe, was minder fraai. Het kantoor werd te Amsterdam gevestigd ook al
omdat het Belgisch Ministerie van Nederlandse Cultuur een eigen afdeling heeft die
de vertaling der Nederlandse letteren bevordert, zij het alleen di'e van Vlaamse
auteurs. Wat de praktijk betreft, komt het
in het buitenland nog steeds vreemd aan
dat er twee instellingen zijn die zich met
deze materie bezighouden, hoe goed de
samenwerking tegenwoordig ook is. Waarom een „Vlaamse afdeling" als de Noordnederlandse al voor beide landen werkt?
Een vraag die veel gesteld wordt, aldus
drs. De Wit. Daar komt dan nog bij dat
er plaatsen op de wereld zijn, waar men
nog steeds niet begrijpt dat Vlaams en
Nederlands dezelfde taal zijn. Een tweede
probleem in de praktijk is, waaruit blijkt
dat een samenwerking tussen twee landen
niet zomaar gaat, alleen omdat men dezelfde taal spreekt, de waarden die men in
verschillende landen aan bepaalde zaken
toekent. Er zijn auteurs in Nederland, die
hoog worden aangeslagen en die in België
vrijwel onbekend zijn, of onbemind, er zijn
Vlaamse auteurs die grote oplagecijfers in
Vlaanderen hebben en het in Nederland
nooit hebben gehaald.
RADIO EN TELEVISIE
Jan de Laet, omroepdeskundige, acht het
merkwaardig hoeveel belang de nota van
het A.N.V., „waarmee het in oktober 1973
de kat de bel heeft aangebonden", aan
de structuren hecht. In zijn artikel merkt
hij op, dat dit belang hechten niet zo
zeer gebaseerd is op een eerbied voor
structuren als wel op de vrees dat zonder
stevige structurele basis de integratie wel
een illusie zal blijven. Die vrees, meent hij,
kan stoelen op de ervaring : wie de
Belgisch-Nederlandse samenwerking nagaat zal moeten erkennen dat veel wat
door even bekwame als geestdriftige pioniers is begonnen, in de vergetelheid is
weggezonken doordat het al te zeer af-

hankelijk was van een of meer personen.
Het wegvallen van die pioniers hee ft vaak
een einde gemaakt aan heel wat initiatieven. Structuren zijn dus nodig. Akkoord,
schrijft De Laet. Maar het komt toch vooral
aan op de persoonlijke inzet, liefst van
zovelen als maar mogelijk is. De ervaringen in de sector radio en televisie bewijzen dat. Aldus zijn oordeel.

VRUCHTBARE CONTACTEN
Jan de Laet constateert dat het onwaarachtig is te doen alsof op dit ogenblik
gesproken kan worden van „integratie"
tussen België en Nederland op het gebied
van radio en televisie. Deze stelling licht
hij in zijn artikel nader toe. Sedert tientallen jaren bestaan er — hier en daar
zelfs nog vooroorlogse — goede contacten
tussen medewerkers van radio en televisie.
Z!j zijn, chronologisch gezien, vaak gebaseerd op ontmoetingen in internationaal
verband, met name in vergaderingen van
de Europese Radio Unie, waar de taalverbondenheid van Vlamingen en Nederlanders bijna automatisch tot een persoonlijk contact leidt. Op zichzelf zijn deze
internationale contacten dan wel niet bedoeld ter bevordering van de tot Vlaanderen en Nederland beperkte culturele integratie, zij leveren in feite, aldus De Laet,
er wel een belangrijke bijdrage toe. Hij
voegt daar dan nog aan toe, dat het eigenlijk in zeker opzicht gemakkelijker samenwerken is met een verre vriend, die je
slechts zelden ontmoet, dan met een buurman, van wie men door het bijna dagelijks contact geneigd is al te vaak de
minder prettige karakter-eigenschappen
naar voren te halen. Op bijeenkomsten in
ander dan buurtverband blijkt dan vaak
dat men zich toch vergist heeft. Zo gaat
het ook, aldus Jan de Laet, met de radioen televisiecontacten in internationaal verband ; het zijn structuren die, als bron voor
wederzijdse kennis, een belangrijke functie
hebben. Ook hier geldt, zegt de schrijver,
dat kennis aan liefde vooraf gaat.
Jan de Laet is van oordeel, dat een tweede
mogelijkheid om vooral op beleidsniveau
de grote krachtlijnen voor samenwerking
in het omroepwezen uit te stippelen is
gelegen in de bijeenkomsten van de beheersvormen van de Nederlandse en de
Belgische omroep. Als derde structuur
wijst de BRT-functionaris op de Conferentie der Nederlandse Letteren, waarin

een sectie radio en televisie is opgenomen.
Men ontmoet elkander jaarlijks. Daardoor
is ertoe bijgedragen dat op het terrein van
radio en televisie een aantal goede intenties in concrete projecten werden omgezet. Zij het dan ook alleen ten profijte
van de literaire sector. Voor twee andere
sectoren van de radio, nl. informatie en
muziek, is de Conferentie der Nederlandse
Letteren niet de juiste structuur.
In de journalistieke sector kan worden gerekend op individuële correspondenten. In
de muzieksector is er een tiental jaren
geleden getracht door een werkgroep de
contacten tussen de programma-makers in
Hilversum en Brussel te stimuleren. Een
subcommissie muziek van de Gemengde
Technische Commissie van het Cultureel
Akkoord tussen Nederland en België heeft
een aparte Vlaams-Nederlandse radiomuziek-commissie overbodig gemaakt.
Ook in de televisiesector is op het gebied
van programma-makers de nodige structurele onderbouw aanwezig. Jan de Laet
stelt vervolgens dat er het top-overleg bestaat tussen de hoogste verantwoordelijke functionarissen van de programmering. In beginsel heeft het ieder jaar plaats.
Daarnaast — en in zekere zin daaronder —
bestaan er sedert bijna 15 jaar drie werkgroepen : voor dramatische programma's,
voor ontspanningsprogramma's, voor documentaire- en jeugdprogramma's. Tenslotte
noemt Jan de Laet de permanente vertegenwoordiger van de BRT in Hilversum,
een functie die hij zelf jaren heeft bekleed,
wiens taak het is een klimaat van goodwill te scheppen, Brussel op de hoogte
te houden van nieuwe Hilversumse initiatieven en verder in alle opzichten een stimulans te zijn voor de samenwerking.

den van de omroep. Deze uiteenlopende
organisatievorm heeft o.a. tot gevolg dat
besprekingen in de bovengenoemde werkgroepen wel eens stroef verlopen en niet
meteen tot het gewenste resultaat leiden.
De BRT staat er tegenover verschillende
partners, die allen slechts een beperkt deel
van de „uitzendkoek" kunnen benutten. Het
hangt er dan maar van af, in de eerste
plaats wie er belangstelling heeft voor een
BRT-initiatief, of een BRT-programma en in
de tweede plaats of diegene die belangstelling heeft daarvoor zendtijd kan of wil
inruimen. De grote omroepverenigingen —
de A-omroepen -- moeten immers 81/2 uur
zendtijd per week vullen. Dat is echter geen
al te groot probleem, meent Jan de Laet.
Veel hangt er volgens zijn mening af van
de persoonlijke relaties en de voorkeur
van een bepaald programmaleider. Zo heeft
de BRT jarenlang, op het gebied van toneelproducties, prettig samengewerkt met
de protestantse NCRV. Wijlen David Koning was een overtuigd voorstander van de
samenwerking met de BRT. Zijn dood was
niet alleen een verlies voor de NCRV, maar
de gehele Vlaams-Nederlandse samenwerking in de sector drama ging stagneren.
Samenwerking tussen de BRT en Nederlandse omroepen bij televisieprogramma's
werden zowel boven als beneden de Moerdijk gewaardeerd. Dat blijkt, aldus de schrijver uit een onderzoek van de Studiedienst
van de BRT. Maar toch blijven er wensen
en verlangens. Een vertegenwoordiger van
de Nederlandse omroep in Brussel zou, als
tegenhanger van de BRT-collega in Hilversum volgens Jan de Laet uitstekende
diensten kunnen bewijzen.

EEN PERIODE VAN INZINKING ?
STRUCTUREN PASSEN NIET IN ELKAAR
De vraag of al deze structuren optimaal
renderen kan gerust ontkennend worden
beantwoord, aldus Jan de Laet. Er kan, zo
merkt hij op, niet worden getwijfeld aan
de goede wil en de beste bedoelingen van
alle daarbij betrokkenen. Maar er moet
worden afgerekend met de totaal uiteenlopende omroepstructuur en met de technische onvolkomenheden. Jan de Laet gaat
daar dan verder nader op in. België kent
sinds de oorlog een monopolistische structuur, in Nederland is de omroep in overwegende mate in handen van particuliere
organisaties, die ook aan de bakermat ston-

Jan de Laet waarschuwt er voor niet de
ogen voor de werkelijkheid te sluiten. Hij
constateert dat de Belgisch-Nederlandse
integratie een periode van inzinking kent.
„Zowel bij de Belgisch-Nederlandse
samenwerking als bij de Europese ontmoet
men, in tijd van opbouw, voortdurend dezelfde namen". De meeste van deze pioniers verenigden twee zaken in zich : zij
waren enerzijds overtuigd van de betekenis van hun ideeën en zij waren er door
begeesterd, en anderzijds waren zij met
gezag bekleed, waardoor zij in staat waren hun geestdrift in daden en structuren
om te zetten.
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Op dit moment ziet het er naar uit dat dergelijk persoonlijke unies, niet meer bestaan. Zij die geestdriftig zijn voor
de integratie hebben geen macht, wie
macht heeft voor de Belgisch-Nederlandse samenwerking is niet geestdriftig,
althans niet geestdriftig genoeg. Jan de Laet
stelt dan dat in onze administratief geperfectioneerde maatschappij structuren nodig zijn. Maar zij moeten dienen om de
mensen beter in staat te stellen zich te
ontplooien. Structuren zijn er omwille van
de mens, niet omgekeerd.
Jan de Laet besluit zijn bijdrage als volgt :
„Het grote gevaar — en het lijkt mij dat op
dit ogenblik de Belgisch-Nederlandse samenwerking in dit stadium verkeert — bestaat erin dat men voor de structuren op
een bepaald ogenblik niet meer over de
nodige bemanning beschikt omdat men nagelaten heeft de jeugd te interesseren of
geestdrift mee te geven voor een integratieideaal".

ZIT DE CULTURELE INTEGRATIE IN
HET SLOP ?
Deze vraag wordt door de heer E. van
Itterbeek gesteld. Hij begint met in het algemeen te constateren dat velen niet bijzonder tevreden zijn over de samenwerking
tussen Nederland en België. Die ontevredenheid heerst juist in de kringen, meent
hij, die na de Tweede Wereldoorlog het
nauwst bij de culturele integratie betrokken
waren. „Vooral de letterkundigen en vertegenwoordigers uit de aanverwante takken
voelden in Vlaanderen om principiële en
politieke, of om praktische redenen, de
noodzaak van een grotere toenadering met
Nederland. We moeten hier niet zinspelen
op de Groot-Nederlandse gedachte. Die is
natuurlijk altijd blijven bestaan, maar ze
is thans toch naar de rand van de politieke begrippen verdreven. Nu pas merken
we hoe fataal het verdwijnen van figuren
als Julien Kuypers, Anton van Duinkerken,
Pieter Geyl en zovele anderen geweest is.
De heer Van Itterbeek stelt vervolgens,
dat al heeft de Nederlandstalige gemeenschap van België sinds 1970 zijn culturele
zelfstandigheid verkregen, de banden met
Nederland zijn verslapt. De Vlaamse culturele en politieke verbonden richten de
aandacht thans op de concrete organisatie
van de culturele autonomie, wat nog veel
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wetgevende en bestuurlijke werkzaamheden zal vergen.
De auteur zegt te durven stellen dat de
achterstand die België en bijgevolg ook
Vlaanderen in het binnenlandse culturele
beleid heeft op Nederland en de betrekkingen met het Noorden een hinderlijke
uitwerking heeft.
INSPANNING DOORZETTEN
„Vooral tegenover de ons omringende
Europese culturen moeten we onze identiteit hoe langer hoe meer bevestigen. Op
zichzelf is dat een voldoende motief voor
een hechte samenwerking tussen Noord en
Zuid, vooral op het gebied van de taal
en de spelling. Maar het is een motief dat
de massa niet aanspreekt en dat bijgevolg
politiek niet zwaar doorweegt. De gedachte
zelf dat de Vlamingen en de Nederlanders
tot eenzelfde stam behoren werkt zelfs
niet meer inspirerend in de organisaties,
commissies of conferenties die juist in het
raam van dat samenhorigheidsgevoel, na
moeizame onderhandelingen omstreeks de
vijftiger jaren tot stand gekomen zijn.

GEEN BELEID
Ten aanzien van de samenwerking ten behoeve van de Nederlandse Taal en Cultuur
bestaat er volgens de schrijver geen beleid. Hij verwijst dan naar de woorden van
de „Nota ter inleiding van het debat over
het beleid inzake internationale culturele
samenwerking", die werd opgesteld in
opdracht van de Minister van Buitenlandse
Zaken R. van Elslande, nl. : „Dit uiterst
belangrijke domein, waarvoor het specifiek
budget van de Nederlandse Cultuur aanzienlijke sommen uittrekt, blijft qua beleidsconceptie de bevoegdheid van de Gemengde Commissie voor het Belgi'schNederlands Cultureel Akkoord. Er bestaat echter geen administratieve cel, speciaal belast met de planning of de coordinatie van de beleidsconceptie in deze
aangelegenheid".
Valt het dan te verwonderen, merkt de
auteur op, dat de „Algemene beleidsnota
inzake de Nederlandse cultuur" van 1974,
die de handtekening draagt van de vroegere minister J. Chabert, zo mager is waar
het gaat over de internationale culturele
samenwerking ?

Uitvoerig gaat de heer Van Itterbeek in
op de wettelijke regeling ten aanzien van
de culturele autonomie, waarbij hij enkele
vraagtekens stelt. Beschikt de Cultuurraad
voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
over de nodige middelen om tot een samenhangend beleid te komen met het oog op
de culturele samenwerking met Nederland ?
NIEUWE ARGUMENTEN VOOR DE INTEGRATIE
Het blijft van het grootste belang dat het
buitenland leert inzien dat Noord en Zuid
dezelfde taal spreken en schrijven. Daarom moeten wij naar buiten uit als eenzelfde cultuurgemeenschap te voorschijn
treden. Dit beginsel sluit helemaal niet in
dat wij, met het oog op ons cultureel
zelfbehoud, met één slag de ogen sluiten
voor de vele verschillen tussen de Nederlanders en de Vlamingen. Die verschillen
zijn er ook tussen de Vlamingen en de
Nederlanders onderling. Het is zelfs toe te
juichen dat in elk land door bestuurlijke
beschikkingen, aan de verschillende gewesten een bepaalde identiteit gegeven
wordt. In die zin staat de regionalisering
geenszins de culturele samenwerking in de
weg. Integendeel, daardoor komt er meer
verscheidenheid in de culturele overdracht
en kunnen bepaalde cultuuruitingen en
scheppingen aan bod komen, ook in de
internationale culturele samenwerking, die
in de oudere opvattingen verdrongen werd
door centraliserende, officiële strekkingen.
De samenwerking met Nederland is een
uitgelezen terrein om allerlei vormen en
werkwijzen van culturele uitwisseling te
beproeven waarin we aan onze nieuwe
denkbeelden gestalte kunnen geven. Zo'n
buitenlands beleid zal ons ertoe verplichten
in het eigen land een degelijk maatschappelijk verantwoord cultureel beleid uit te
bouwen.
Een duidelijk en open gesprek hierover
kan niet alleen veel misverstanden uit de
weg ruimen, maar het zal ons ook beter
helpen onze plaats te bepalen in de wereld
waarin wij leven.
De culturele samenwerking met Nederland
kan ons een eind verder helpen in de
richting van een internationalistische
geesteshouding, die niet bestaat in het
wegwerken van de verschillen tussen de
volkeren, maar die er juist op gericht is
te leven met die verschillen en er waardering voor op te brengen.

UITREIKING VAN DE VISSER-NEERLANDIAPRIJZEN
IN HET STADHUIS VAN BRUSSEL

werpen, het lid van de bestendige deputatie, de heer
Loos ; namens de gouverneur van de provincie Brabant, de heer Nys, adviseur kabinetschef ; namens
de gouverneur van Belgisch-Limburg, diens kabinetschef en namens de vice-gouverneur van Brabant en
regeringscommissaris van de hoofdstad van het Rijk,
de adj. kabinetschef, mevrouw A. Neyts.

WELKOMSTWOORD NAMENS STADSBESTUUR
Namens burgemeester en schepenen van Brussel
heette schepen D. Mergam de aanwezigen hartelijk
welkom.

Op zaterdagnamiddag 22 maart jl. reikte de algemeen
voorzitter van het ANV, dr. W.H. van den Berge, in
de prachtige Gotische zaal van het wereldberoemde
stadhuis van Brussel, de Visser-Neerlandiaprijzen
1974 uit : in totaal 28 prijzen voor een totaalbedrag
van f. 137.500 of 1.925.000 francs. Onder het licht
van de televisielampen en voor de radiomicrofoons
geschiedde de uitreiking met een hartelijke begroeting door schepen D. Mergam van Brussel, een stijlvolle rede van dr. Van den Berge, en een gevoelige
toespraak van mevrouw Rika de Backer-Van Ocken,
minister van Nederlandse Kultuur en Vlaamse Aangelegenheden van de Belgische regering. Tot de eregasten behoorden : schepen D. Mergam, namens het
college van burgemeester en schepenen van Brussel ;
de vertegenwoordiger van de ambassadeur van Nederland, de ambassadesecretaris, de heer M. van der
Gaag ; de ambassadeur van Zuid-Afrika in België, de
heer David de V. du Buisson ; de voorzitter van de
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, de heer J. Bascour ; mevrouw Rika de BackerVan Ocken, minister van Nederlandse Kultuur en
Vlaamse Aangelegenheden ; dr. R. Vandekerckhove,
minister van Hervorming van de Instellingen ; de vertegenwoordiger van de minister van Nationale Opvoeding, de kabinetschef, de heer R. van Dale ; namens
de minister van Buitenlandse Zaken, de kabinetschef
de heer Cleeren ; namens de minister van Verkeerswezen, de heer J. Pauwels ; namens de Nederlandse
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, de heer H.A.A. Leyendekker ; namens de eerste
voorzi tter van de Raad van State, staatsraad H. Coremans ; de permanent vertegenwoordiger van België
bij de Europese Gemeenschappen, de heer J. van der
Meulen ; namens de gouverneur van de provincie Ant-

„Ik dank u zeer voor de grote eer die mij te beurt
valt, de Stad Brussel heden in uw midden te mogen
vertegenwoordigen en als gastheer uw blijde stemming te mogen delen. Van harte heet ik u welkom in
dit mooie stadhuis, ongeëvenaarde parel van de
bouwkunst uit de late Middeleeuwen, de rechtvaardige trots van het Brusselse volk.
Mijn dankbaarheid gaat uit naar hen die de stad Brussel hebben gekozen voor de uitreiking van de VisserNeerlandiaprijzen 1974. Het was ongetwijfeld een
goede keuze. Immers, nagenoeg 80 jaar geleden, op
6 juni 1895 om precies te zijn, zag het Algemeen Nederlands Verbond het levenslicht in deze stad in het
stijlvolle gebouw „In den Vos" op de Grote Markt.
U zult dan ook begrijpen welk bijzonder genot het
mij geeft, in dit decor en voor het eerst de talrijke
vooraanstaanden, leden en aanhangers van het Algemeen Nederlands Verbond te begroeten en te onthalen.
Dit Verbond, uw Verbond, is steeds de schakel geweest tussen Noord en Zuid, de band die de vriendschap tussen het Nederlandse en Vlaamse volk heeft
aangewakkerd en versterkt, de samenbundeling van
alle krachten die sedert lange ijverig instaan voor het
Nederlandse taal- en cultuurbehoud.
Welke andere instelling dan het Algemeen Nederlands
Verbond kon beter het beheer krijgen over een deel
der nalatenschap van wijlen mr. H.L.A. Visser. Immers, deze grote figuur dwingt ons aller bewondering
af door de voorbeeldige levensbeschouwing die hij
wist op te bouwen. Alles in zijn werken en daden
was gericht op de mens, de vrijwaring van de rechten van de mens, op de ontplooiing van zijn persoonlijkheid en op de bescherming van zijn individualisme
en zijn vrijheid. Vertrouwend in de mens, zorgde mr.
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Visser ervoor dat, zelfs na zijn dood, zijn idealen
zouden voortleven. Daarom werden de Visser-Neerlandiaprijzen ingesteld en ik wens hierbij de gelukkige winnaars en winnaressen van harte geluk". Zo
besloot schepen Mergam.

OFFICIËLE UITREIKING

Vervolgens ging de algemeen voorzitter, dr. W.H.
van den Berge, tot de uitreiking over die van 1959
af tot voor kort plaats had in één van de grafelijke
zalen van het Binnenhof in Den Haag en wel jaarlijks.
Achter de bestuurstafel. Op de foto van links naar rechts : de heren
M. Cantrijn, algemeen secretaris ; mr. A.W. van Nes, algemeen penningmeester ; dr. jur. G.R. Piryns, voorzitter Vlaanderen, J.P.M. Meuwese, voorzitter Nederland en voorzitter van de Visser-Neerlandiacommissie ; dr. W.H.
van den Berge, algemeen voorzitter van het ANV ; G. Grootthoff, directeur ;
prof. dr. H. van Nuffel, voorzitter van de afdeling Brussel van het ANV ;
mr. P.C.J. Schipper, vice-voorzitter van de Visser-Neerlandiacommissie.

Senator Leo Vanackere neemt uit handen van de algemeen voorzitter de
oorkonde in ontvangst, behorende bij de prijs toegekend aan het Komitee
voor Frans-Vlaanderen.
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Die traditie is niet ongewijzigd voortgezet. De laatste tijd worden de prijzen niet elk jaar, maar om de
twee jaar uitgereikt. De voornaamste reden daarvoor
is het totaalbedrag van de per keer uit te reiken prijzen — en in vele gevallen ook de afzonderlijk toe te
kennen prijzen — aanzienlijk te verhogen en aan elke
uitreiking een zwaarder accent te geven. In dit verband noemde de heer Van den Berge het totaal bedrag van de uit te reiken prijzen ; f. 137.500 of
1.925.000 francs. Met deze prijzen inbegrepen is in
totaal f. 1.106.000 of 15.500.000.- francs in de loop van
de jaren toegekend.
Een tweede, meer principiële, afwijking van de vroeger gevolgde traditie nog in 1970, toen voor de eerste
keer de uitreiking buiten Noord-Nederland geschiedde en plaatshad in het stadhuis van Antwerpen. Maar
ook voor 1970 heeft het staatsverband geen rol gespeeld.
Dr. Van den Berge noemde het een bijzondere vreugde dat de plechtigheid zich in Brussel kon voltrekken,
waar de twee cultuurpatronen van België elkaar ontmoeten en aan welke stad een bijzondere status is
ingeruimd. Hij dankte het college van burgemeester
en schepenen, dat het verzoek om de uitreiking in
het prachtige stadhuis te mogen verrichten had ingewilligd. „Uw aanwezigheid mijnheer Mergam, als schepen en vertegenwoordiger van het college stellen wij
op hoge prijs. Ik moge u verzoeken onze grote dank
daarvoor en voor de gelegenheid die is geschonken
een ontvangst te houden, over te brengen". In dit
dankwoord werden eveneens de ambtelijke instanties betrokken die de uitvoering in alle oprichten hadden vergemakkelijkt. Dank ook bracht de heer Van
den Berge aan het afdelingsbestuur van Brussel,
t.w. de heren prof. H. van Nuffel voorzitter, en E.
Schepens, secretaris en aan dr. S. Szondi.

Vervolgens richtte de heer Van den Berge zich tot
de prijswinnaars en sprak hij zijn vreugde uit over
de aanwezigheid van zoveel eregasten, van bestuursleden en leden van organisaties die zich in Brussel
of elders op hun wijze inspannen voor de belangen
van de Nederlandse cultuurgemeenschap. Hetzelfde
geldt, aldus de algemeen voorzitter, ten aanzien van
de vertegenwoordigers van overheidsdiensten en van
bestuursleden en leden van zusterorganisaties. Een
hartelijk welkom richtte de algemeen voorzitter ook
tot de vertegenwoordigers van pers, fotopers, radio
en televisie, temeer omdat het wezenlijke van de
uitreiking het karakter van openbaarheid is. Hij bracht
daarna dank aan de voorzitter van de Visser-Neerlandiacommissie, de heer J.P.M. Meuwese en aan de
leden van de commissie en van de ju ry 's.
Daarna werd overgegaan tot de uitreiking. (In het
vorige nummer van Neerlandia werd een opsomming
gegeven van de toegekende prijzen).

Mevrouw Rika De Backer-Van Ocken, minister van Nederlandse Kultuur
en Vlaamse Aangelegenheden tijdens haar toespraak.

TOESPRAAK MINISTER DE BACKER-VAN OCKEN

Mevrouw Rika De Backer-Van Ocken, minister van
Nederlandse Kultuur en Vlaamse Aangelegenheden
begon haar toespraak met de opmerking, dat zij als
bewindsvrouwe meer dan één goede reden had om
zich te verheugen over het feit dat het ANV de Visser-Neerlandiaprijzen in het hartje van Brussel uitreikte. „De keuze die voor de toekenning van de
prijzen is gedaan, juich ik van harte toe". Aldus de
minister. „De Vlamingen en de Vlaamse organisaties
die zijn bekroond zijn mij zeer goed bekend en ik
acht hun verdiensten zeer groot. De gelauwerden van
Nederlandse zijde hoop ik zo vlug mogelijk wat beter
te leren kennen.

Een overzicht van enkele eregasten : op de foto tweede van links de vertegenwoordiger van de minister van CRM in Nederland, de heer H.A.A.
Leyendekker ; vierde van links minister dr. R. Vandekerckhove van Hervorming der Instellingen van België ; de heer J. Bascour, voorzitter van de
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap te Brussel ; de vertegenwoordiger van de Nederlandse Ambassadeur te Brussel, de heer M.
van der Gaag, ambassadesecretaris, schepen D. Mergam van Brussel, de
ambassadeur van Zuid-Afrika in België David de V. du Buisson en mevrouw
Rika de Backer-Van Ocken, minister van Nederlandse Kultuur en Vlaamse
Aangelegenheden.

Wat ik zo belangrijk vind aan deze onderscheidingen
is dat zij worden toegekend in een bepaald perspectief, namelijk dat zij duidelijk worden verleend aan
mensen en verenigingen die door hun karakter en hun
inzet een bijdrage leveren aan de opbouw van een
nieuwe maatschappij en aan de uitbouw van een andere levensstijl. Ik heb dan ook de grootste bewondering voor de visionaire persoonlijkheid van wijlen
mr. H.L.A. Visser, die bij zijn overlijden in volle oorlogstijd, in volle verwarring van de geschiedenis, een
legaat naliet met de heel preciese bedoeling mensen
te steunen die de samenleving in betere banen zouden leiden".
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De lijst van de toekenningen geeft aan dat in bijna
alle gevallen, direct of indirect, het eerbetoon gericht
is aan hen die begaan zijn met het lot van hun medemens in nood : de verleende prijzen hebben te maken met de problemen van de moderne welzijnszorg.
De minister sprak de vreugde uit voor de prijs aan
Tele-onthaal, de dienst die zoveel mensen uit de nood
hee ft gehaald door eenvoudig menselijk contact.
„Ik verheug mij dat deze vereniging eens een
bloempje krijgt toegestuurd". Voorts was het de
minister opgevallen dat velen zijn geëerd die zich
bezighouden met de kinderbescherming, met geweldloosheid en hen die bijzondere aandacht besteden
aan de milieu- en natuurzorg. „En mijns inziens terecht. Ik meen dat het uitbouwen van een vernieuwde
houding van de mens tegenover de natuur één van
de meest dringende opgaven is van deze tijd. Willen
wij de aarde wat bewoonbaarder maken dan moeten
wij niet langer in een concurrerende houding tegenover de natuur staan, maar veeleer in een positie
van bewondering en eerbied", aldus mevrouw De
Backer. Zij vervolgde met te zeggen, dat wij de natuur weer gaan ontdekken, zoals een van de voornaamste laureaten, onze Vlaamse, Kempische schrijver Emiel van Hemeldonck heeft gedaan in vele, zeer
vele van zijn onvergetelijke boeken.

Een overzicht van de receptie in de Trouwzaal van het stadhuis van Brussel.

De minister deed een beroep op allen van hetzelfde
taalgebied alvast niet van elkander te vervreemden.
Laat de Noordnederlanders begrijpen dat de Zuidnederlanders het hier in deze stad niet gemakkelijk
hebben en laat de Vlamingen de toestanden en problemen van Nederland beter leren begrijpen.

VERNIETIG DE VOOROORDELEN
TOENADERING VAN NOORD EN ZUID

„U verwacht van mij dat ik hier ook de gelegenheid
zal aangrijpen om een en ander te zeggen over de
toenadering van Zuid- en Noordnederland waar de
Visser-Neerlandiaprijzen toch een stimulans willen
toe zijn en waar het Algemeen Nederlands Verbond
met wijs geduld en het dynamisch uithoudingsvermogen al zoveel jaar voor ijvert. Sta mij toe
slechts te zeggen dat dit de weg is naar elkaar ;
samen proberen een oplossing te vinden voor een
aantal problemen die zowel de Nederlander als de
Vlaming, als de Europeaan als iedereen hier op deze
aarde, in zijn mens-zijn raken".
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Het zal goed zijn dat de vooroordelen over en weer
worden vernietigd, aldus de minister. Zij besloot haar
toespraak met de woorden : „Vanmiddag wordt ons
alvast de gelegenheid geboden om minstens één
vooroordeel tegenover de fijne Nederlandse handelsgeest opzij te zetten en dat is : de myte dat men in
Nederland gierig zou zijn. Vandaag wordt hier bijna
twee miljoen frank uitgedeeld aan Vlamingen en
Nederlanders met een grote werkkracht en een groot
hart. Moge het werk van de bekroonden de hele
Grootnederlandse gemeenschap tot voorbeeld
dienen".
Na afloop van de plechtigheid werd een receptie
gehouden.
G.G.

LEVEN OF STERVEN MET KERNENERGIE

Het welles-nietes-twistgesprek over de voor- en nadelen van de kernenergie laait ook in de Lage Landen hoog op. De Nederlandse wetenschapsminister
is tegen, ekonomieminister voor. De KVP was de
partij die de stemmenbalans ten voordele van de
experimentele kerncentrale te Kalkar deed doorslaan.
De Amsterdamse afdelingen van de progressieve partijen ronselen echter handtekeningen om de Nederlandse financiering (15 t.h.) van het Kalkar-monster
vooralsnog te stoppen.
In België is het debat over voor en tegen van kerncentrales al te laa tt ijdig op het politieke vlak beland.
Zeer beperkte kampagnes door plaatselijke aktiegroepen tegen de bijna afgewerkte centrale te Tihange bij
Hoei en de voorgenomen inplanting van een centrale
te Zeebrugge was al wat er in België te beleven viel.
We zitten echter wel aan een keerpunt. De (Nederlandse) Vereniging Milieudefensie beschikt over een
bedrijvige werkgroep Kernenergie die een lijvige nota anti-„nucleaire installaties” opstelde. Achter deze
afwijzing schuilt niet enkel een technisch bezwaar
(stralingsgevaar, transportproblemen, veiligheid personeel, ongevallen in reaktorruimte, sabotage) maar
ook een klad maatschappij-kritiek (onze gemeenschap
kan gelukkiger worden met „schone energie" : zon ;
wind, waterstof ; trouwens waarom zoveel offeren
aan de expansie van de energie, we zijn beter af
met versobering).
In België werd van franstalige zijde de anti-kerncentralestrijd vroegtijdiger gevoerd dan van Vlaamse
kant. Hierin komt echter verandering.
AKTIEGROEP
Te Gent werd door een 5-tal verenigingen een Verenigde Aktiegroep voor Kernstop gesticht. De overkoepelende milieu-organisatie Bond Beter Leefmilieu
ondertekende de stichtingsoorkonde niet. Sekretaris Marc Dubrulle : Dit is geen principiële afwijzing. Als we aanvallen moeten we sterk in onze
schoenen staan. In de aktie tegen kernenergie bestaan twee strekkingen : een harde kern (hoofdzakelijk jong en maatschappij-kritisch) en een meer bezadigde groep van wetenschappelijk ingestelde lui
die met het oog op de ingewikkeldheid van het energie-probleem in het algemeen en de kernenergie in
het biezonder terugdeinzen voor onbezonnen uitspraken. Bij een aantal aktiegroepen gaat het meer om
maatschappij-kritiek dan om kern-kritiek. De BBL
stree ft naar een kwalitatievere leefwereld. Stoten we
om deze te verbeteren op problemen van maatschap-

pelijke strukturen, dan schuwen we de aanval niet.
De maatschappij-kritische toon klinkt forser door in
de Nederlandse Vereniging Milieudefensie.

REGENTENMENTALITEIT
De Bond Beter Leefmilieu stelde een vragenlijst op
ter attentie van het ministerie van Volksgezondheid en
het Leefmilieu. De vragen en antwoorden zouden tijdens een „open gesprek" met deelnemers van de
industrie, de overheid, de milieugroepen en de pers
bediskussieerd worden. Tekenend voor de regentenmentaliteit van de Belgische autoriteiten kwam de vragenlijst slechts maanden later terug binnen, onvolledig en oppervlakkig ingevuld. „Wij hebben de treurige indruk afgewimpeld te zijn door Volksgezondheid.
De BBL werd gewoon verwezen naar het Koninklijk
Besluit van 1963 „houdende algemeen reglement op
de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen".
In de trant van ...wij zijn de deskundigen, er is voor
alles gezorgd, maak je maar geen zorgen. Dat nemen
wij niet, zegt Marc Dubrulle. We zullen opnieuw een
debat aanvragen aan de opvolger van minister De
Saeger. De beslissingen over de kernenergie mogen
niet alleen in de sfeer van de ambtenarij blijven.

GEZAGSARGUMENTEN
Voor- en tegenstanders van de kernenergie meppen
elkaar graag met gezagsargumenten om de oren.
Een typische reeks van anti-kernenergie-uitspraken
ziet er als volgt uit :
Albert Einstein, (Nobelprijs) :
Het losgeslagen geweld van het atoom heeft alles
veranderd, behalve onze manier van denken, nu we
gaan naar een katastrofe zoals de geschiedenis er
nog nooit één gezien hee ft ... Atoomenergie kan steeds
alleen maar dienstig zijn voor vernietiging.
Linus Pauling, (Nobelprijs) :
Zonder twijfel zal het radioaktieve materiaal dat door
de atoomcentrales uitgestoten wordt, het menselijke
ras schade toebrengen, het zal ook een steeds groter aantal kinderen doen geboren worden met zware
lichamelijke en geestelijke letsels. Verder ben ik eveneens de mening toegedaan dat zelfs kleine hoeveelheden radioaktiviteit de vorming van kanker in de
hand werken.
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Hannes Alvén, (Nobelprijs) :
Eens een schitterende hoop, gedeeld door de ganse
mensheid, waaronder ikzelf, is de snelle aangroei
van kerncentrales nu een van de meest deprimerende
wolken die boven Amerika's lot hangen.
Edward Teller („vader van de waterstofbom") :
Volgens mij horen kernreaktoren niet thuis op de
aardoppervlakte.
De voorstanders van kernenergie klinken ook overtuigend.
Herbert Kouts, (Amerikaanse atoomenergiekommissie) :
De kans dat zich met een kerncentrale een ramp zal
voordoen is zo minimaal klein dat deze te verwaarlozen is.

Prof. Dr. J.A. Goedkoop, (Reaktorcentrum Nederland) :
De vraag is of je met kernenergie kunt doorgaan
zonder dat er onredelijke risico's zijn. Ik acht het zeer
wel aanvaardbaar om verder te gaan. Aan de andere
kant zijn er ook risiko's : mijnwerkers hebben kans
in de mijnen te verongelukken, ze kunnen aangetast
worden door longziekten.
Prof. Ir. Pelser :
Van alle gevaren die ons omringen is het stralingsgevaar er een dat biezonder goed onderzocht is en
wordt. Het is gemakkelijk meetbaar, met biezonder
gevoelige apparatuur tot in de kleinste doses aan te
tonen. Kortom het is biezonder eenvoudig te bewaken. En juist al die wetenschap, die kennis van het
probleem is al de helft van de oplossing ervan.
PSYCHOLOGISCH

In het Zeeuwse Borssele, werd door een actiegroep een bord geplaatst als
reactie op een huis-aan-huis bestelde brochure waarin de bevolking wordt
gerustgesteld.

Het psychologisch probleem met de veiligheid van
kerncentrales is dat deze praktisch niet kan aangetoond worden maar opgesloten zit in — voor leken
onbegrijpbare — waarschijnlijkheidsberekeningen. De
kans op breuken van leidingen waarin radio-aktieve
vloeistof cirkuleert is 1 (één) op 1.000.000 jaar, een
onvoorstelbaar kleine hoeveelheid.
Ir. Selleslaghs van de Kerncentrale Doel - KCD.
Je mag gevaar en risico niet door elkaar haspelen.
Een gevaar is gelijk aan een risico vermenigvuldigd
met de waarschijnlijkheid dat het zich zal voordoen.
Reizen in een Boeing 747 levert weinig gevaar op,
de waarschijnlijkheid dat er echt risico inzit voor de
350 passagiers is door het uitgebreide aantal tests
en de strenge veiligheidsmaatregelen kwasi onbestaande. Je loopt meer gevaar te sterven in een verkeersongeval waar het riskante minder dramatische
vormen aanneemt maar de waarschijnlijkheid achter
elke wegenkruising gluurt.
De kernenergie geraakte minder snel ingeburgerd dan
voor 15 jaar verwacht werd. De klassieke elektriciteitscentrale werd doelmatiger en haar brandstof
(stookolie, aardgas, steenkool) bleef goedkoop. Geld
was echter duur. Kerncentrales slorpen meer kapitaal
op dan een klassieke eenheid. De hogere olieprijs,
de Arabische boycot en de angst voor totale afhankelijkheid bezorgen de kernenergie een nieuwe kans.
De vraag of de kernenergie olie kan vervangen is
ergens naïef. Globaal gezien wordt slechts 13 t.h. van
de olie, aardgas en de steenkolen die we in België
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en Nederland verbruiken gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Hier kan de kernenergie als vervanging optreden. Het overige is voorlopig onvervangbaar, we gebruiken het voor de verwarming van
onze huizen, het spijzen van onze auto's en in de
petrochemie.
LEEFPATROON
We hebben geen keuze indien we niet afstand doen
van een energie-vretend leefpatroon. Wie kan in een
industrieland verder leven onder bv. een verbod dat
woonhuizen nog meer dan zes uur per dag verwarmd
worden. We zitten nog niet aan die toestand maar
voor het 10 jaar verder is kunnen we dergelijke forse
reglementeringen kennen. De „Zwarte Kerstmis" die
de Britse premier Heath zijn landgenoten aanbood
bewijst dat soortgelijke maatregelen niet uit de fabeltjeskrant stammen.
De vraag luidt niet „Moeten we de kernenergie een
kans geven T' maar wel „Is de kernenergiepolitiek
die we volgen de beste".
In 1973 was het aandeel van de kernenergie in het
Belgische energieverbruik lachwekkend klein. Slechts
de proefondervindelijke reaktor BR-3 te Mol leverde
elektrische stroom. In 1974 en 1975 wordt het echter
menens. Einde '75 zouden kerncentrales 20 t.h. van
onze energiebehoeften dekken. Als eerste treedt de
eerste eenheid (392,5 MW) van de centrale te Doel
in werking. Een jaar nadien volgt Doel II (392,5 MW)
en de centrale te Tihange bij Hoei (870 MW). De
helft van de produktie te Tihange gaat naar Frankrijk.
Deze centrale werd opgericht door de Frans-Belgische maatschappij SEMO. Pas in 1966 werd in België
de principiële beslissing getroffen om kernenergiecentrales te bouwen. Drie jaar later, volgden de eerste bestellingen bij ACEC voor Doel en Tihange. Aanvankelijk bestonden plannen voor de bouw van een gemeenschappelijke Belgisch-Nederlandse kerncentrale aan de Schelde. In Nederland zijn elektriciteitsmaatschappijen echter op een sterk provincialistische
leest geschoeid : de besprekingen met de Zeeuwse
maatschappij kwamen niet van de grond. De Zeeuwen
bouwen nu hun eigen centrale te Borssele bij Vlissingen.

om koelwater voor nucleaire krachtstations te bezorgen. Daarom worden de drie Belgische centrales
— die nog in de ontwerpkartons zitten — gebouwd
te Nieuwpoort, Zeebrugge en Andenne.
De Belgische elektriciteitsmaatschappijen en de PZEM
(Zeeland) kozen als type van kernreaktor de zgn.
drukwaterreaktor (PWR = Pressurized Water Reactor), een ontwerp van de Amerikaanse firma Westinghouse. Deze reaktor (zie Doel, Borssele) van de „eerste" generatie gebruikt het gewone vertrouwde water als overbrenger van warmte. Als brandstof wendt
hij „verrijkt" uranium aan. In de natuur vindt men
uranium in 2 variëteiten : voor 99,3 t.h. is dat uranium
238, voor 0,7 t.h. uranium 235. Deze laatste variëteit
kan men makkelijkst gebruiken in lichtwaterreaktoren.
Het uranium 238 wordt in speciale fabrieken tot 5 t.h.
„verrijkt" met uranium 235. Voor uranium 235 is er
een schaarste-probleem.
Kernenergie is technisch gezien niet zo verschillend
van de klassieke energie opgewekt in elektrische centrales met steenkolen, aardgas of stookolie (m.a.w.
termische centrales). Een reaktor in een kernenergiecentrale is slechts een meer ontwikkeld apparaat verMaquette van de snelle kweekreaktor te Kalkar aan de Rijn : een fel aangevochten projekt.
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KOELWATER
Twee kerncentrales zullen hun koelwater betrekken
uit de Schelde. Enkel de Noordzee en de Maas hebben anderzijds een voldoende oppervlakte of debiet
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geleken met een ketel in een klassieke (termische)
centrale. Sedert Enrico Fermi in 1942 de eerste zelfonderhoudende kettingreaktie tot stand bracht zijn
er talrijke types van kernreaktoren beproefd. Slechts
enkele daarvan zijn voorlopig commercieel bruikbaar.
Het meest verbreide type is de lichtwaterreaktor.
De Amerikaanse multi-nationale ondernemingen Westinghouse en General Electric beheersen met deze
soort de wereldmarkt. Het lichtwatermodel „drukwaterreaktor" (Pressurized Water Reactor, licentie
Westinghouse) is het enige dat tot op vandaag voorzien is voor commerciële uitbating in België. In juli
1972 waren de elektrische kerncentrales in werking
of in konstruktie in de Europese Gemeenschap voor
77 t.h. lichtwaterreaktoren (52 t.h. PWR = Westinghouse / 25 t.h. BWR = General Electric), BWR =
Boiled Water Reactor, kokendwaterreactor.
Elektrische centrales of het nu kern- of klassieke
centrales zijn, worden hoofdzakelijk gekocht door
elektriciteitsmaatschappijen en slechts in beperkte
mate door grote bedrijven (industriële zelfvoortbrengers).
ACEC
Westinghouse beschikt sedert 1970 als hoofdaandeelhouder over de nucleaire produktiecapaciteit van
de enige belangrijke elektro-technische industrie in
België : ACEC. Sedert jaren liep het beheer en de

Verschil in bewustheid. Nederland marsbeerde massaal te Kalkar. Vlaanderen was slechts symbolisch aanwezig.
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rentabiliteit van ACEC uit de hand. Baron Empain
(30 t.h. van het kapitaal) en de Société Générale
(24 t.h.) verkochten in 1969 in overeenstemming met
de Belgische regering — hun aandelen. Empain gooide de ganse 30 t.h. buiten, de Société Générale blijft
baas voor 11 t.h. ACEC kocht reeds voor een 10-tal
jaar kerntechnieklicenties van Westinghouse, dit was
een voorspel op de opslorping.
Tot een echt nucleair beleid is de Belgisch industrie
nooit gekomen.
De licenties die ACEC kocht maakten de Charleroise
onderneming verder lui : zij interesseerde zich niet
aan het nationale onderzoeksprogramma, zij had er
trouwens geen behoefte aan. Cockerill mislukte in de
commercialisering van de kleine kernreaktor Vulcain.
De miljarden die de Belgische staat spendeerde aan
het nucleair onderzoek leverden bitter weinig op aan
de nationale industrie. De know-how blijft van buitenlandse oorsprong, het uitvoeren van delen van Amerikaanse ontwerpen voor de export blijft.
RENDABEL ?
De kostprijs van de elektriciteitsopwekking in kerncentrales kan wedijveren met deze van termische centrales zodra het aantal uren dat de kerncentrale jaarlijks op vol vermogen werkt 7.000 a 8.000 bedraagt.
Voor de klassieke centrales komt men in het geval
van een vrij goede bezetting (7 a 8.000 uren) tot hogere prijzen per kilowatt/uur dan bij het kernproces.
Daalt de benutting echter dan valt de klassieke energieproduktie snel weer goedkoper uit. Kerncentrales
kan men dus opstellen van het ogenblik dat er voldoende vraag naar elektriciteit is om ze het ganse
jaar op volle belasting te doen lopen.
Doel en Tihange werden uitgerust met kerneenheden
die opgewassen zijn tegen de machtigste klassieke
eenheden.
Waarom hebben de Belgische elektriciteitsbedrijven
tot nu toe gewacht met de produktie van elektriciteit
door kernbrandstof ? De privémaatschappijen gegroepeerd in de „Vereniging der Elektriciteitsbedrijven
van België" (VEB) namen in 1958 maximum 1.548
MWe af, in 1968 3.082 MWe, in 1969 3.500 MWe
(telt men hierbij de publieke termische centrales en
de industriële zelfvoortbrengers dan komt men in dat
laatste jaar aan 5.242 MWe). Met een piekbelasting
in 1958 van 1.548 MW en 3.082 MW 10 jaar later,
was het riskant overhaastig kerncentrales te bouwen
met een vermogen van bv. 500 MW. Een dergelijke
centrale zou in 1958 één-derde van de Belgische maximumafname geproduceerd hebben, wat bij het uitvallen van een soortgelijke eenheid het stilleggen van

het ganse elektriciteitsnet zou veroorzaakt hebben.
Slechts rond 1965 werd de vraag naar elektriciteit
in België voldoende groot om kerncentrales met een
„per definitie" hoop vermogen te konstrueren.
NOORD EN ZUID TEGENOVER KERNENERGIE
„We kregen op Eurochemic-Dessel het bezoek van
een Nederlandse radioploeg. Zij maakte een uitzending over de kernindustrie. le zag het de heren aan
dat zij angstig waren in onze fabriek. De kontroleapparatuur die in het zwaar beschermde gedeelte van
Eurochemic stond was voor hen een teken van sluipend stralingsgevaar dat hen persoonlijk bedreigde.
Verklaringen over de voorzorgs- en kontrolemaatregelen allerhande overtuigden hen slechts gedeeltelijk. Lachwekkend".
Deze anekdote werd me verteld door een direkteur
van Eurochemic tijdens een bezoek aan de opwerkingsfabriek te Dessel.
Je kan met die direkteur menen dat de Nederlanders,
door nu al jaar en dag te lezen over de gevaren van
de kernenergie, elk gevoel voor maat verloren hebben. Je kan echter evenzeer betreuren dat in België
nooit enig openbaar gesprek op gang kwam over de
belangrijke keuze om onze energievoorziening sterker afhankelijk te maken van kerncentrales. Langzaam
sijpelt het besef door in Vlaanderen dat er eens te
meer levensbelangrijke beslissingen genomen werden

over de hoofden heen van de burgers en hun vertegenwoordigers in de wetgevende kamers.
Alles begint met de vaststelling dat de Belgische
politici er nog steeds niet in geslaagd zijn een energiepolitiek uit te stippelen.
Energiebeleid in België is het klakkeloos onderschrijven door het parlement van de beslissingen genomen
door de elektriciteitsmaatschappijen. Je kan het deze
laatste niet euvel duiden dat zij — door gebrek aan
tegenspelers — het initiatief in handen nemen. De
Brusselse professor Polk kloeg op een recent colloquim van de volkshogeschool Lodewijk de Raet met
als tema „Leven of sterven met kernenergie" over
de onaanvaardbare machtspositie van de energiebedrijven die aan eenzijdige voorlichting doen, hoofdzakelijk op winsten uit zijn, de bevolking onbekwaam
achten tot ernstige bezinning maar haar wel konditioneren tot een groeiend energieverbruik.
Belgische politici zagen tot voor kort geen elektoraal
profijt in technische diskussies over energieproduktie,
Van de vaststelling dient vertrokken bij het vergeliji
ken van de anti-kernenergiebeweging in België en
Nederland.
In Nederland wordt het twistgesprek over voor- en
nadelen van de kernenergie reeds jaren met groot
gedruis gevoerd in kranten, op hoorzittingen en op de
beeldbuis. Dit heeft als gunstig effekt dat de politieke
en ekonomische verantwoordelijkheid voor een en
ander duidelijk voor de-voeten gelegd wordt van aanwijsbare instanties. Als-hinderend gevolg mag men
stellen dat iedereen — ook de scholier van 13 — er
De energiecrisis bezorgt de kernenergie een nieuwe kans.
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zijn weetje over heeft en het gesprek zich van dan
af beperkt tot het uitwisselen van slogans. De indoktrinatie vervangt de diskussie.
In België is het gesprek los gekomen op een ogenblik dat er twee kerncentrales (Doel 1 en Tihange)
kant-en-klaar zijn en ingeschakeld worden op het
elektriciteitsnet. Tot voor enige maanden leidden de
anti-groepen een ondergronds bestaan. Zij kenden
elkaar nauwelijks, werden niet au sérieux genomen
en uit de media geweerd. Een kentering trad in door
het geruchtmakend optreden van de Zeebrugse aktiegroep DEM U 235. Zeebrugge ligt de milieu-aktivisten
reeds enige jaren nauw aan het hart omdat daar op
diverse vlakken (havenuitbreiding, aardgasterminal,
industrievestigingen) een strijd aan de gang is tegen
de blinde ekonomische groei ten koste van een vitale
dorps- en kustgemeenschap. De strijd tegen de bouw
van een kerncentrale te Zeebrugge en te Nieuwpoort
(Westkust) leidde in 1974 tot de stichting van de
Verenigde Aktiegroep voor Kernstop (VAKS). Koërdinator Guido Steenkiste (Tcicantaralaan 72 9971Lembeke, tel 091/77.46.82) woonde een hele poos in
Nederland. Hij maakte kennis met de anti-kernenergiestroming tijdens de aktie tegen de bouw van de
suspensiereaktor te Arnhem. Bij de VAKS hoort thuis
een groep Leuvencse universiteitsstudenten die verenigd in de werkgroep Soft Technology reeds zowat
een jaar publiceert over de nadelen van de kern-
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energie. Het zwakke punt in de stroming die kernenergie niet als het beloofde land ervaart was tot
voor enige weken de Bond Beter Leefmilieu. Deze
koepelorganizatie — een tegenhanger van de Nederlandse Vereniging Milieudefensie — wenste zich niet
onvoorbereid te engageren. Maandenlange gesprekken leidden in december II. tot een publieke stellingname tegen bepaalde aspekten van de kernenergie
(hoge opstapeling van radioaktieve emissies, afvalkontrole, e.a.). Kenschetsend voor de typische Belgische kontext van de stellingname was het aanklagen van het veronachtzamen van de volksvertegenwoordiging in het beslissingsproces.
NOODZAAK ?
In dit bestek is het onmogelijk alle problemen in
verband met de kernenergie aan te raken. Kernenergie is wellicht een noodzaak. Wat echter in elk geval
een noodzaak wordt is het ernstig bestuderen van
de risico's die deze zeer biezondere energievorm
meebrengt. Daarmee is al te lang getreuzeld. In het
biezonder de politici mogen deze problemen niet langer verwaarlozen.
Ook op dit gebied zijn Noord en Zuid op samenwerking aangewezen.
FRANS CROLS

GRENSCONTACTEN VAN NADERBIJ BEKEKEN

Op 16 mei 1946 werd door de regeringen van
Nederland en België een cultureel akkoord ondertekend dat zich tot doel stelt, „door bestendig contact tussen de beide partijen, de goede betrekkingen tussen beide landen op het gebied van het
onderwijs, wetenschap en kunst op een hechte basis
te grondvesten en te ontwikkelen". Deze intentie en
de luisterrijke viering van het vijfentwintigjarig bestaan ervan in 1971, hadden er mij toe aangezet
om het voorbije jaar een studie op het getouw te
zetten, die me enige inzichten kon geven van wat er
in de praktijk met de diplomatieke woorden, als „bestendig contact", „goede betrekkingen", ,,grondvesten en ontwikkelen", geworden is.
Hierbij dient tevens aangestipt, dat het in 1946 afgesloten akkoord enorm veel gelijkenis vertoont met
de akkoorden die België afsloot met tal van andere
landen, zodat het — gezien de recente ontwikkelingen op cultuurpolitiek vlak — niet alleen tijd werd,
ons af te vragen welk nut die akkoorden wel eigenlijk hebben ; doch dat we misschien wel ook moeten
gaan twijfelen aan de rol die dergelijke akkoorden
wordt voorgehouden. Kortom, het valt te onderzoeken welke de wetenschappelijke fundamenten
zijn, die aan de afsluiting van een cultureel akkoord
zouden moeten ten grondslag liggen.

*
Na contactname en overleg met tal van Belgische
en Nederlandse vooraanstaande cultuurfunctionarissen, bleek uit de gesprekken dat de wenselijkheid
bestond een onderzoek op te zetten welke de grensoverschrijdende socio-culturele manifestaties zou
omvatten. Hiervoor kwamen twee belangrijke grensstreken in aanmerking, nl. Oost-West-Vlaanderen Zeeland en de Limburgen.
In de middens van het vormings- en ontwikkelingswerk werd gedacht, dat het verenigingsleven als
„geschikt testgebied" kon dienen, voor een peiling
naar de integratiegedachte, zodat ik mijn onderzoek
dan ook volgende titel meegaf : „integratie NoordZuid. Sociografisch Onderzoek naar het Verenigingsleven in de Grensstreek Brugge-Eeklo-Sint-Niklaas
en Zeeuws-Vlaanderen".
De bedoeling van mijn werk was slechts een verkenningsronde te maken van het verenigingsleven
in voornoemde grensstreek, zodat dit werk op zichzelf geen streng wetenschappelijk boek is, doch een
richting, een aanwijzing wil zijn om een wetenschappelijk werk aan te vatten.

Het onderzoek omvat twee grote delen : een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Beiden zijn op hun beurt onderverdeeld in een
aantal hoofdstukken. Zo wordt in het eerste of theoretisch gedeelte gehandeld over de begrippen „cultuur", „integratie", en „vereniging". Verder vinden
we ook bijdragen over wat door „cultureel werk"
wordt verstaan ; wordt de ontwikkeling in Vlaanderen en Nederland geschetst en een paar woorden
gezegd over „permanente of durende vorming".
In het tweede gedeelte wordt de „enquête" geschetst
en besproken, worden resultaten gegeven, terwijl
een hoofdstukje „algemene conclusies en opties"
het werk afrondt.

CULTUUR - SOCIOLOGISCH BEKEKEN
Wanneer we spreken over „cultuur" weet ongeveer
wel elkeen over wat er wordt gepraat ; of denkt
elkeen dat hij het weet. Is „cultuur" wat iedereen
er zoal van denkt of is het meer of minder ?
Om nader inzicht te krijgen is het dus wel gewenst
verschillende wetenschappelijk-sociologische visies
tegenover elkaar te plaatsen.
* J.A.A. van Doorn en C.J. Lammers : Beide auteurs
poneren in hun boek „Moderne Sociologie" 1 , de
stelling dat cultuur het totaal is van menselijke verworvenheden die door meerderen worden gedeeld
en aan anderen overdraagbaar zijn.
We zullen hier in het kort hun gedachten weergeven.
Cultuur is verworven ; haar hantering is aangeleerd.
Niet dat men eet — een fysiologisch feit — maar
hoe men eet, is cultureel bepaald. De opvoeding is
daarmee, als de leer-periode bij uitstek, tevens de
cultiveringsfase bij uitstek.
Cultuur is voorts overdraagbaar. Zij vormt de erfenis die, in het groot, van de ene naar de andere
generatie wordt overgedragen, in het klein bij elk
menselijk contact doorgegeven. Daardoor is de
sociale orde zo continu : Nederlanders worden geboren en sterven ; de Nederlandse cultuur, hoezeer
voortdurend veranderd, blij ft .
Tenslotte is cultuur een zaak van meerderen. Een
individuele uiting die niemand kent, een waarde49

volle, maar verzwegen idee, behoort niet tot de
cultuur.
En „meerderen" kunnen elke groepering vormen,
waarbij de omvang van de groepering geen verschil
maakt.
In die zin stippen beide auteurs aan dat cultuur niet
een kenmerk is van grote levensgemeenschappen
(Angelsaksische, Latijns-Amerikaanse) maar ook van
kleinere entiteiten, zoals het gezin, een bedrijf, een
vakbond, die alleen naar gedifferentieerdheid en
rijkdom van nationale culturen te onderscheiden zijn.
Op die wijze wordt „cultuur" in „culturen" uitgelegd.
* Een andere definitie vinden we bij Renaat Roels :
„De kern van cultuur is niet de sociale uitrusting van
een samenleving, maar wel de collectieve opvattingen die in een groep geldingskracht hebben, en
die bewust of onbewust, het gedrag van de mensen,
leden van de groep, en de vorm van de sociale uitrusting bepalen" 2.
Verder in hun werk gaan van Doorn en Lammers
nog nader in op de begrippen „materiële" en „immateriële" cultuur.
Het ligt niet in onze bedoeling te grasduinen in het
sociologisch cultuurvoer, maar toch is het belangrijk bepaalde auteurs — via uittreksels uit hun werken
— even aan het woord te laten, ten einde een zo
ruim mogelijk beeld op te hangen van het begrip
„cultuur". Het is dan ook vertrekkende van deze beschouwingen dat we de wetenschap met de dagelijkse praktijk gaan vergelijken.
Betreffende hun onderscheid tussen materiële en
immateriële culturen merken beide auteurs op : „Wij
zijn van mening, dat de cultuur — te begrijpen als
de materiële produkten van menselijke activiteiten
— als zodanig voor de socioloog van minder belang is dan de immateriële cultuur.
Het is interessant te weten, dat bijvoorbeeld het
sociale proces van de arbeidsverdeling de productie
van goederen versnelt, zoals omgekeerd materiële
cultuurgoederen als auto, radio en televisie ingrijpende gevolgen hebben voor de sociale verhoudingen.
Maar vrijwel al deze samenhangen tussen materie en
maatschappij zijn indirect : de immateriële cultuur fungeert als filter".
In dit korte fragment wordt het onderscheid duidelijk
aangetoond, maar wordt tevens het verband van af50

hankelijkheid van elkaar gelegd tussen de opsplitsingsdelen van het cultuurbegrip.Geestelijke cultuur,
als wetenschap, kunst, enzoverder, heeft zijn invloed
op de materiële cultuur : het bouwen van huizen, schepen, organiseren van de staat, terwijl ook wederkerig
kan gezegd worden dat nieuwe mogelijkheden (bv.
auto, telefoon, radio, e.d.), het wetenschappelijk inzicht kunnen helpen bevorderen. Niet alleen op exact
wetenschappelijk gebied, maar ook op andere geestelijke terreinen, zoals kunsten (fotografie, schilderkunst — popart, — film, enz.) en de meer geestelijke
denkgebieden (filosofie, psychologie, enz.).
Een andere vraag die zich opdringt is de volgende :
gesteld dat wetenschapsmensen zich reeds enige tijd
min of meer akkoord verklaren omtrent de begripsdefiniëring, hoe staat dit dan tot de bevolking, bevolking bedoeld als personen die niet of zeer weinig
beroepshalve het cultuurbegrip moeten hanteren ot
waarmaken, maar die toch onderwerp kunnen uitmaken van cultureel werk ?
Renaat Roels schrijft hierover in zijn reeds geciteerd
boek : „In het traditioneel gebruik was cultuur een
'elitair' begrip. Cultuur was het bezit van een elite,
die zelf bepaalde wat cultuur was. Cultuur werd in
de eerste plaats vereenzelvigd met kunst, filosofie
en wetenschap, en met een encyclopedische kennis.
Volgens de nieuwe interpretatie leeft iedereen in een
groep met een eigen cultuur of sub-cultuur, waar hij
bewust of onbewust deel aan heeft.
Geen enkele mens is derhalve 'cultuurloos'.
Was het begrip 'cultuur' vroeger nogal eng — zoals
gezegd nagenoeg beperkt tot kunst, filosofie, wetenschap — dan omvat het nieuwe cultuurbegrip alle
uitingen van de menselijke geest en heeft derhalve
te maken met alle gebieden van het menselijk samenleven. De cultuur vertoont een aantal dimensies. Behalve de 'verklarende cultuur" of de wetenschap, de 'zedelijke cultuur', of de moraal, en de
'expressieve cultuur' of de kunsten, onderscheidt men
nu ook de 'sociale cultuur', die op maatschappelijke
ordening (sociale instellingen, politieke stelsels, e.d.)
en de 'technologische cultuur', die de schepping van
de materiële goederen omvat. Cultuur was in de traditionele betekenis iets zeer verhevens, dat in het
dagelijkse leven van weinig tel was, vooral een
kennis (het ideaal van een encyclopedische kennis),
minder een kwestie van beleving en gedrag.
Kenmerkend voor het nieuwe cultuurbegrip is de
integratie van alle dimensies van de cultuur en haar
betrokkenheid op het menselijk gedrag : de levensstijl van een groep, het gedrag van een persoon.

Of om Sartre te parafraseren : het cultureel peil van
iemand zal niet beoordeeld worden naar zijn inzichten
en bedoelingen, maar naar de daden die hij stelt.
Het zou overdreven zijn te beweren dat vroeger de
cultuur uitsluitend als een over te dragen erfgoed
werd beschouwd, want ook de cultuurschepping
kreeg aandacht. Doch die aandacht ging teveel naar
de burgerlijke kunstvormen.
Het cultuurbegrip bleef vrijwel statisch en er was zeker een overdreven aandacht voor de overgeleverde
cultuur. Het nieuwe cultuurbegrip is dynamischer. Het
hecht meer belang aan de voortdurende vernieuwing
door acculturatie, kritiek, experiment.
Het houdt rekening met het dagelijkse leven (...)
terwijl vroeger de gedachte evenwel naar de verstandelijk meer ontwikkelde mens ging".
Besluitend kunnen we dus stellen dat sociologisch
„cultuur" wil zeggen, het complex van gestructureerde materiële en immateriële gedragsbepalende
kenmerken eigen aan een groep mensen en betrokken op zowel kleine als op grote samenlevingsverbanden.
WAT IS INTEGRATIE
Volgens Kramers' Nederlands Woordenboek wil
integratie zeggen : „het tot een geheel maken".
Het duidt op een opbouwende werkzaamheid, maar
veel wijzer worden we er niet op.
ln de enige, door ons gekende publicatie, over de
culturele integratie, deze van Francis Van Loon,
(waarover reeds door de auteur zelf een overzichtelijk artikel verscheen in NEERLANDIA, 76e jrg., nr. 5,
1972 3) gaan we op zoek naar een verdere begripsbepaling van het fenomeen „integratie".
De auteur verwijst hier naar verschillende schrijvers.
Wij nemen ze over :
„* De Jager en Mok — integratie is het op elkaar
betrokken zijn van mensen binnen een bepaald
samenlevingskader.
* Renate Mayntz -- de samenhang van de delen
van een sociaal systeem.
* Van Doorn — sociologisch gezien is integratie
het sociale proces, waarbij individuen, groepen of
andere sociale eenheden tot een grotere sociale eenheid samengroeien. hetzij in gedragingen, hetzij in
onderlinge emotionele betrokkenheid.

* Van Zuthem — sociologisch gezien is de integratie een proces, waarin de sociale interactie zich
gaat structureren en de voor deze structuur kenmerkende normen en waarden gaat harmoniëren".
Verder lezen we in het boek „Karakterologie" van
Paul Helwig 4 : „E.R. Jaensch (Grundformen menschlichen Seins, Berlijn 1929), ontwierp de tegenstelling
„geïntegreerd" en „niet-geïntegreerd" (,,gedesintegreerd").
Geïntegreerdheid betekent zoveel als samenhangend,
synthetisch. In een goed geïntegreerd systeem treden de afzonderlijke functies gemakkelijk voor elkaar in de plaats, prikkels in het ene gebied gaan
gemakkelijk op andere gebieden over, er bestaat
een doorlopende verbondenheid. Dit geldt niet
alleen binnen de persoon, maar ook tussen persoon
en wereld. Desintegratie slaat op het tegenovergestelde : isolatie van partiële eenheden binnen de
persoonlijkheid, geïsoleerdheid ook in de betrekkingen met de omringende wereld".
Overschouwend komen uit deze definities toch enkele duidelijke kenmerken naar voren. Het is vrijwel
voor elkeen duidelijk dat geen integratie kan ontstaan
zonder enige vorm van wisselwerking (interactie) en
gemeenschap (communicatie).
Be p alend voor de mate van de interacties en de communicaties zijn de inhoud en de frequenties ; de kaders waarbinnen de integratie zich moet voltrekken ;
de sociale afstand ; de sociale rang en mobiliteit binnen het verband.
Voor het procesverloop is vooral de dynamische inzet van elk der leden afzonderlijk en van de groep
als geheel belangrijk.
Tevens mogen we niet vergeten dat bepaalde groepen
moeilijk of niet toelaten dat iemand zich integreert,
terwijl het ook kan zijn dat de enkeling zelf niet wil
geïntegreerd worden.
CONCREET ONDERZOEK
Overwegende dat in Nederland bijna alle plaatselijke
verenigingen gebundeld zijn in een informatiegids en
bijna alle Belgische verenigingen een aanvraag tot de
gemeente richten ten einde te kunnen genieten van
enige betoelaging (en opname in de gemeentelijke
culturele raad), werd naar de gemeentebesturen van
de Belgisch-Nederlandse grensstreek een vragen51

lijst gestuurd, met het verzoek de plaatselijke verenigingen op te sommen, plus naam en adres van hun
vertegenwoordigers tot dewelke we ons in een volgende fase van het onderzoek wenden.
Voor deze vragenlijst kwamen negen Nederlandse gemeenten in aanmerking. Allen hebben positief gereageerd (Aardenburg, Axel, Hontenisse, Hulst, Middelburg, Oostburg, Sas van Gent, Sluis en Terneuzen).
Van Belgische kant werden vierenveertig gemeenten
aangeschreven : drieëndertig reageerden positief
(Adegem, Assenede, Belsele-Waas, Beveren-Waas,
Blankenberge, Boekhoute, De Klinge, Doel, Eeklo,
Eksaarde, Ertvelde, Haasdonk, Hoeke, Kallo, Kaprijke,
Kemzeke, Knokke-Heist, Kruibeke, Lembeke, Maldegem, Meerdonk, Melsele, Middelburg, Moerkerke,
Nieuwkerken-Waas, Nieuwmunster, Oosteeklo, Oostkerke, Sijsele, Sinaai-Waas, St.-Gillis-Waas, St.-Laureins, St.-Margriete, St.-Pauwels, St.-Niklaas, Stekene,
Wachtebeke, Waterland-Oudeman, Wenduine, Zaffelare, Zelzate, Zuienkerke, Brugge, Vrasene).
Totaal 42/53.
Een tweede fase van het onderzoek krijgen we met
de eigenlijke vragenlijst.
Deze vragenlijst is ingedeeld in drie gedeelten en
bevatte tesamen tweeëntwintig vragen :
-- identificatie
— algemene werking van de vereniging
— programmatie
In de identificatie vroegen we naar naam en adres
van de vereniging ; wijsgerige of religieuze optie ;
functieverdeling en inlichtingen over de leden en de
bestuursleden. Dit laat toe een zeker beeld te hebben
van de vereniging in het algemeen, haar structuratie,
omvang en niveau.
Bij het deel algemene werking van de vereniging
was het de bedoeling een overzicht te krijgen in de
dynamiek van de verenigingen en de elementen die
hierin een rol spelen, zoals : leeftijd van de bestuursleden ; aantal bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen ; aanwezigheden op de manifestaties ; kwalificatie van de activiteiten. Tevens werd gevraagd een
overzicht te geven van de programma's van het afgelopen of bezig-zijnde jaar. Verder werd ook naar de
'buitenlandse aanwezigen' op de activiteiten gevraagd,
alsook naar de programmabevoegdheid in de vereniging.
Over de specifieke integratie werden slechts twee
vragen gesteld, omdat we van mening waren dat de
programmaoverzichten verhelderend genoeg zouden
zijn. Hieruit zou blijken of er daadwerkelijk socio-cul52

turele-integratie-gerichte-manifestaties werden ingericht. Wat nu betreft de afbakening van het onderzoek kunnen we dit doen naar onderwerp-aspect, naar
ruimte, tijd en naar de aard van de verenigingen.
Wanneer we ons gaan beperken naar onderwerp,
wil dit zeggen dat we ons onderzoek in het praktijkveld gaan situeren en zodoende afgrenzen van al het
andere maatschappelijke gebeuren. Hier geldt het
terrein van het recreatief-volksontwikkelingswerk ;
het aspect dat we hierbij behandelen is het grensoverschrijdend karakter der manifestaties, omkaderd door
of geplaatst in een algemene kennisinformatie omtrent
het hoe en het wat van de plaatselijke verenigingen.
Wat de ruimtelijke afbakening betreft, hierover werd
reeds veel gezegd hiervoor. Het onderzoek spreidt
zich uit over een aantal gemeenten uit de grensstreek
Brugge - Eeklo - Sint-Niklaas en Zeeuws-Vlaanderen.
Het zoeken naar de grensoverschrijdende manifestaties hee ft tot doel een inventarisatie te maken van het
cultureel grensverkeer in de verenigingen.
Hiervoor moeten we ons richten op het moment 'nu'.
Het onderzoek liep van september 1972 tot einde
maart 1973 en handelde over het afgelopen kalenderof seizoenjaar.
Wat omtrent de aard van de verenigingen en het
begrip 'cultuur ? In het reeds voorafgaande literatuuronderzoek hebben we de voorkeur uitgesproken het
begrip 'cultuur' te benaderen vanuit een sociologisch
standpunt. Overeenkomstig deze opvatting werd aan
de gemeentebesturen gevraagd de verenigingen in
de gemeente op te geven. Bij het verwerken van de
gegevens werd vertrokken vanuit het antwoord van
de verenigingen zelf ; m.a.w. we hebben de verenigingen zich zelf laten klasseren, in plaats van een
klassement op te leggen.
Dit criterium hebben we voor vrijwel alle kwalitatieve
gegevenverwerking gebruikt.
In het volgende nummer brengen we een overzicht
van de concrete resultaten van ons onderzoek.
P. MONTSAERT
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1971.
(3) Francis Van Loon : Samenwerking en organisatie in de grensstreek. Een sociografisch onderzoek naar de integratie van de
Belgische en Nederlandse jongeren in de Noorderkempen en
West-Brabant, Rijksuniversiteit Gent, 1971.
(4) Paul Helwig : Karakterologie, Utrecht/Antwerpen, 1969.

VENSTER OP DE WERELD

WELKE EENHEID HEEFT EUROPA NODIG ?

Over de eenheid van Europa wordt veel gesproken.
Dikwijls in aanvaardende zin. Europa moet één
worden. Volgens de stoutste voorstelling van
Noord-Noorwegen tot de uiterste punten van de
Balkan, de staten van de Pyreneeën en van Italië,
tot en met Malta. Weliswaar zeggen demokraten
daarbij, als deze landen zonder meer demokratisch
zijn.
Zodra men echter wat dieper op het vraagstuk van
de eenheid van Europa ingaat komen, sterk of zwak
bewust, de verscheidenheden en de tegenstellingen
naar voren. De een spreekt over een Europa der
Vaderlanden, de ander handelt zonder meer over
het Europa der huidige Staten. Zonder meer voegen
bepaalde lieden de Staten en de Vaderlanden bijeen. Voor deze mensen zijn Staten en Vaderlanden eigenlijk zijde en keerzijde.
Men kan het nieuwe verenigde Europa centralistisch
en decentralistisch zien. Men kan bij het nieuwe Europa, hetzij der Staten, hetzij , der Vaderlanden, denken aan Londen, Parijs, Rome, Bonn (Berlijn) Amsterdam, Kopenhagen of aanvullend Madrid, Lissabon,
Belgrado, Boekarest, Praag enz. De steden, hoofdsteden en grote steden, zijn dan de Vaderlanden. De
overige delen, platteland en provincies enz., tellen
dan weinig of helemaal niet mee.
De naam van de grote stad Brussel heb ik met opzet
nog niet genoemd. De redenen waarom zullen de lezers nog wel duidelijk worden. In Brussel namelijk
bestaat een eigen en uitzonderlijke verbeelding. De
verbeelding is eigenlijk meer een franskiljonse ziekte.

Persoonlijk ben ik voor de eenheid van Europa. Persoonlijk geloof ik niet dat de westerse kultuur het
bolwerken zal als de volkeren van Europa niet samenbundelen.
Hetgeen mij echter (ook) bezig houdt is de wijze waarop de Europese eenheid tot stand moet komen en
welke eenheid zal worden verwerkelijkt.
Voor mij bestaat er een eenheid die gevaarlijker is
dan bepaalde verdeeldheid.
Eenheid tot elke prijs wens ik niet en verdedig ik
ook niet. Het moderne centralisme is voor mij het
grote gevaar van onze tijd. Het spreekt vanzelf dat
ik filosofisch in het denken zowel het centralisme als
het decentralisme opnemen zal. In wezen behoeven
deze twee elkaar niet dodelijk te bijten. Tussen niet
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behoeven en het nochtans wel doen ligt echter onderscheidene malen een groot verschil.
Als wij naar de Staten van Europa zien moet ik dadelijk stellen dat ik een samenbundelen van deze
Staten van geheel Europa zo niet voorsta. Zelfs niet
als deze Staten demokratische Staten geworden zouden zijn. Een Bond van Europese Staten op de grondslag van de in Europa bestaande Staten trekt mij allerminst aan. In Europa bestaan Staten die niet zo
heel veel verschillen van de aan de eerste wereldoorlog overleden dubbel-monarchie. Willen wij verantwoord handelen over de eenheid van Europa dan
moeten wij eerst klaarheid hebben over de betekenis
van de woorden volk en natie. Voorts moeten wij de
verhouding van de Staat tegenover de volkeren en de
naties grondiger doordenken dan tot op heden, naar
mijn bescheiden mening, is geschied. In het huidige
Europa zie ik volkeren over meer dan één Staat verdeeld. Ook zie ik hoe bepaalde delen van volkeren
tot een natie zijn gegroeid. Deze tot een natie gegroeide delen (of deel) van een volk leven dan wel in
een op zichzelf gezonde nationale Staat.
Noord-Nederland, als Koninkrijk der Nederlanden bestaande, is daar een voorbeeld van. Een deel van het
Nederlandse volk leeft in het Koninkrijk België. Hoe
gelukkig of hoe ongelukkig, hoe gezond of hoe ongezond, laat ik hier buiten beschouwing.
Er is een Fries volk. Delen liggen versnipperd in
Duitsland en een wat gaaf gebleven stuk ligt in het
Koninkrijk der Nederlanden.
De Friezen zijn historisch stellig een volk. Tot fries
nationaal bewustzijn is het weinig of in het geheel
niet gekomen. Een eigen friese Staat kwam niet tot
duurzame ontwikkeling.
Het over drie rijken verdeelde Nederlandse volk te
weten Nederland, België en Frankrijk heeft alleen in
Noord-Nederland een Nederlandse Natie weten te
scheppen.
Bepaalde Nederlanders gaan met de geschiedkundige
gang van zaken volkomen akkoord. Zij grijpen terug
naar de strijd van 1568-1648, zien deze strijd te zeer
en uitsluitend als een godsdienst-oorlog en verheugen zich erover, dat het Protestantisme, met name het
Kalvinisme, een eigen gemeenschap (Republiek-Koninkrijk) heeft weten te scheppen.
Om hun opvattingen te staven halen zij met vreugde
aan : met de reformatie begint de geschiedenis van

onze tegenwoordige Nederlandse Natie. In deze argumentatie voegen zij daar wat blijmoedig aan toe : wat
het licht voor ons oog, de lucht voor onze longen
is, is het Kalvinisme eenmaal voor ons vaderland geweest. De bron zijner sterkte en van zijn bestaan !
De aanhalingen zijn uit het hoofd en in gangbare spelling gezet doch de inhoud geeft weer hetgeen deze blijmoedigen dachten over 1648 en hetgeen daardoor en daarna gevolgd is.
Gedane geschiedkundige zaken nemen geen keer.
Het heeft weinig zin u breedvoerig te verhalen dat
ik de vrede van Munster eerder betreur dan toejuich,
dat ik meen dat het noorden het zuiden zo niet in de
steek had mogen laten, dat de pacifikatie van Gent
een goede grondslag voor de ene en ongedeelde Nederlanden had kunnen (en moeten) zijn en dat ik 1830,
voor geheel de Nederlanden, een rampjaar acht.

DUITSLAND
Betrek ik mijn beschouwing op Duitsland dan durf
ik hetgeen ik meen te moeten stellen eigenlijk alleen
maar doen nu ik zo'n dertien maanden cel en kamp
van de Duitsers achter de rug heb. Zonder deze maanden zou ik wellicht misverstaan worden.
Europa heeft geleden aan Duitslands geschiedkundig
te laat ontwaken. De Duitsers hebben praktisch tot
1870 in een hofje, een doodlopend steegje, gewoond.
Zijn de (Noordelijke) Nederlanden tenminste tot een
republiek hersmeed en trokken zij als een vrij gemenebest door de jaren der geschiedenis, de Duitsers
zaten benepen, beperkt, afgezonderd in allerlei kleine
staatjes. Met een enkele Staat van omvang om de
kleinen wat te kommanderen en later in te lijven.
De Duitsers kenden duitse staten doch tot een nationaal bewuste duitse natie kwam het zeer lang niet.
Tussen de geestelijk-nationale ontsporing der Duitsers
en het te laat historisch ontwaakt zijn van de Duitsers
ligt, naar ik dacht, een verband. Een ander Duitsland,
niet versplinterd over een aantal Staten en Staatjes,
had wellicht de franse ontsporing in Europa — ontsporing die aan de duitse ontsporing is voorafgegaan
— kunnen voorkomen. De ellendige opvatting die
leert dat de godsdienst van de vorst de godsdienst
moet zijn van het volk bracht een duidelijke scheiding
teweeg tussen de standpunten die in 1581 in de Nederlanden de vorst deden afzweren en het alsmaar
dulden door de Duitsers van de houding en de praktijk van hun vorsten en vorstjes.

De republiek der Verenigde Nederlanden zond, wel
is waar zwaar godsdienstig geladen — de termen wijzen net uit — de vorst wandelen.
Aan het grote deel schuld van Duitsland aan de
oorlog van 1914-1918 wil ik beslist niets afdoen. Hoogstens zou ik verduidelijkend willen wijzen op de machtige invloed van de toenmalige koning van Pruisen
die als keizer van Duitsland een invloed had die zijn
weinig betekenende figuur allerminst toekwam. Te
lang en te zeer heeft men in Europa echter gedaan
alsof Duitsland de alleenschuldige was. Als Oostenrijk, volkomen begrijpelijk, logisch en gerechtvaardigd
na de nederlaag van 1918 zich wil aansluiten bij het
nieuwe Duitsland weten bepaalde Europese Staten
dit te beletten. Dezelfde Staten zwijgen als Adolf
Hitler later Oostenrijk bij zijn nazi-verontreinigd Rijk
inlijft.
Engeland, Frankrijk, België, Nederland, Denemarken,
Spanje en Portugal mogen zich al heel vroeg onmetelijk praktisch koloniaal bezit verwerven. Als Duitsland veel later in Afrika en in Azië wat brokken verwerven wil en verkrijgt wordt door „kolonialen" aan
Duitsland onthouden hetgeen zij rijkelijk bezitten. Als
duitse technische uitbreiding een uitweg zoekt begrijpen zekere landen het niet. Zij begrijpen alleen
hun eigen expansie.
Vandaag kent Europa wederom, laat ons zeggen door
overwegend eigen Duitse schuld, een versplinterd
Duitsland. Vele Nederlanders verheugen zich over de
scheuring van het Duitse Rijk in Bondsrepubliek en
Demokratische Republiek. Voor de DDR. hebben vele
Nederlanders een wat zachtzinnige eerbied. Ofschoon
de burgers van de DDR. precies zo „Heil Hitler" hebben staan brullen als die van de Bondsrepubliek.
De verdeeldheid van het Duitsland van heden is precies zo onnatuurlijk en gevaarlijk als de centrale eenheid van het Frankrijk van nu.
In Frankrijk klonk de kreet „Europa der Vaderlanden"
jaren achtereen bijster luid.
In dat Frankrijk vindt men het centrale deel dat ik
huiselijk maar Parijs zal noemen. Datzelfde Frankrijk
herbergt Elzassers, Korsikanen. Bretoenen, Basken,
Vlamingen. Wij deden een greep. Als dat Frankrijk
der Vaderlanden met huid en haar in een gefedereerd Europa wordt opgenomen neemt Europa, naar
Frankrijks wil, een centraliserend Parijs en een verwaarloosd Korsika, een mopperend Bretagne, een
kultureel achter gesteld Vlaanderen, op.
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Wie in Frankrijk komt kan vandaag overal ontwaken
van de nationale delen ontdekken.
Een maand bracht ik in Korsika door. Al had ik niets
geweten dan nog hadden de muren met hun opschriften mij toegeroepen : Korsika is jegens
Frankrijk ontstemd. Uit de aard der zaak druk ik
mij hier netjes uit. De slagzinnen logen er niet
minder om. Wie de geschiedenis van Korsika volgt
kan de ontstemming best begrijpen. Waren de
Korsikanen anders dan huurlingen van het grote
franse koloniale rijk ? Nu dat verdwenen is drukken
de bezwaren, en waar moeten de Korsikanen heen ?
Naar hun verwaarloosd eiland. Verwaarloosd houdt
niet in vies of slordig en geen vreugde voor toeristen enz. Wie alleen met vakantie naar Korsika,
of welk verdrukt of achteruit gezet deel ook gaat,
ziet weinig, begrijpt niet waar de mensen het over
hebben en denkt dat enkele verdwaasden spoken
zien. Zo maar in het mooie Korsika. Men moet met
de jeugd spreken en vragen welke mogelijkheden
tot studie de inwoners van het eiland hebben. Men
moet eens vragen aan kenners van de geschiedenis
van Korsika wat Frankrijk heeft overgelaten van
de Korsikaanse eigenheid.
Is Straatsburg een eerlijk tweetalige stad ? Is
Frans-Vlaanderen door Frankrijk niet stiefmoederlijk
behandeld ? Hoe stond men in officieel Frankrijk
tegenover de Vlaamse taal ?
Zonder meer in een nieuw Europa een gedemokratiseerd Spanje opnemen als dat gedemokratiseerd zijn
niet inhoudt volledig recht voor de Basken, is even
dwaas als de vernietiging van de kataloonse kultuur
aanzien.
Van centralistisch Madrid uit moeten de Basken en
de Catalonen, zo meent verwaand centralistisch
Madrid, worden geregeerd. Met de kultuur van Catalonië hebben wij, madrileense heersers, niets te
maken. En de Basken, die toch maar klein zijn,
stampen wij tot spaanse puinpoeder.
Een Europa der (Staatse) Vaderlanden zal waarschijnlijk sociaal-ekonomisch wel vooruitgang brengen doch tevens een heksenketel der nationaal ontwakende delen kunnen zijn.
DE ZIEKTE VAN HET CENTRALISME
Een Europa der (Staatse) Vaderlanden kan in de
Belgische Staat alleen maar een bron van strijd vin56

den. Wat moet een tot eenheid geleid Europa doen
met een Engeland dat de Schotse ontevredenheid
kent en de roerigheid van Wales niet meer de baas
zal kunnen ?
In het eerste kwart van deze eeuw waren Rusland,
Duitsland, Frankrijk, Engeland machtige Rijken. Zij
behoorden tot de grote en beslissende Staten van
de wereld. Afgezien van koloniaal bezit waren Noorwegen, Denemarken, Nederland en België kleine —
en op zichzelf wat onbeduidende — Staten. Bij het
laatste kwart van dezelfde eeuw zijn Frankrijk,
Duitsland, Engeland van de betekenis als de kleine
landen in het eerste kwart van deze eeuw opgenoemd. Wat betekent Engeland bij het opkomende
China ? Wat houdt Frankrijk in tegenover de SovjetUnie ?
Machtig zijn nu Rusland, de Verenigde Staten van
Noord-Amerika en het Chinese Rijk van morgen.
Deze feitelijkheid dwingt Europa tot eenheid. Een
eenheid die geboren moet worden uit het besef dat
de machtige Staten van weleer van hun oppermacht
zijn beroofd. Wellicht moet men zeggen : de Europese Staten hebben zichzelf in twee wereldoorlogen
vernietigd als faktoren van beslissende macht.
Om de lezer de volle en eerlijke maat te geven :
aan de ziekte van het centralisme, aan de onderschatting van andere kuituren leidt ook wel de
Staat der Nederlanden. Hij schuift de Friezen een
niet-friese kommissaris (der koningin) op hun friese
dak, hij onthoudt Friesland een eigen volledige
Universiteit (hetgeen historisch herstel van recht
zou zijn), hij laat door zijn rechters terechtstaanden
voor „fascist" uitmaken, hij doet ekonomisch
trouwens het gehele Noorden tekort, hij duldt de
teruggang van het fries. Hij weet geen vorm van
zelfbestuur voor Friesland te vinden.
Wat een zorg en wat een spektakel hee ft het gekost het fries in het rechtsverkeer ingang te doen
vinden. Wie denkt hier niet aan de strijd van Frieslands dichter-politikus Fedde Schurer (Kneppelfreed) ? 1
De lezer zal wellicht vragen of ik meen dat een nieuw,
tot eenheid geleid, Europa allerlei kleine Staatjes
moet kennen en dat ik van Engeland drie Staten wil
maken en Spanje in drie Staten uiteen wil laten
vallen ?
Het vraagstuk van de over- betekenis van de Staten
vervalt, dacht ik, in het nieuwe Europa. De betekenis

van dat tot eenheid gegroeide Europa zal zijn een
Europa dat zijn kulturen kent, erkent, volledige rechten geeft, de talen der onderscheidene kulturen eerbiedigt en bevordert en de eenheid niet in de eenvormigheid of in de verbinding van enige sterke
Staten als blokken van macht vindt.
In zakformaat bewijst Zwitserland hetgeen kan.
Allereerst is daar geen minachting van het Duits, het
Frans of het Italiaans. Waar Frans gesproken wordt
raakt deze taal, als moedertaal, het gehele deel.
Onderscheiding naar klassen bestaat niet. In het
Duitse deel minacht de hoogleraar de duitssprekende
arbeider niet. In het deel dat het Italiaans als zijn
moedertaal kent en gebruikt staat niemand op om
het Italiaans te minachten. De samenwerking op
hoger vlak is gebouwd op wederzijdse eerbied voor
elke kultuur. Voor de rest zorgt het systeem van
de kantons voor een noodzakelijke decentralisatie.
En centralisatie tevens.

decentralisatie ? Een decentralisatie van alle bewuste
volkeren behorende tot de eenheid van Europa ?
Niemand behoeft dan anti-Duits of anti-Frans of
anti-Spaans te zijn. De rijkdom van alle kulturen van
Europa zal schitteren in de eenheid van het nieuwe
Europa der verscheidenheden.
J.H. SCHEPS
Zeist

(1) Van overheidswege is in de laatste jaren een sterke steun,
zowel moreel als materieel, aan de Friese taalpolitiek gegeven.

Het gaat er om een samenstelling te vinden van centralisme en decentralisme. Zoals het er ook om gaat
de Staten terug te brengen tot kantonnale bescheiden
werkelijkheid.
Alle Staten zullen niet even groot en even sterk
zijn. Precies als alle mensen niet even groot en even
sterk zijn. Toch moeten grote en sterke en kleine
en wat zwakkere mensen naast en met elkaar leven
en kunnen leven.
Als Europa een sterke organische eenheid geworden
zal zijn zal dat Europa kunnen centraliseren en decentraliseren.
In dat nieuwe Europa zullen de Vlamingen en de
Basken, de Bretoenen en de Catalonen, de Schotten
en de Friezen, wij noemen willekeurig de volgorde
op, nationaal vrij adem moeten kunnen halen. Het
Baskische, Friese, Schotse volk zal kultureel zichzelf moeten kunnen zijn. Deze volkeren zullen ekonomisch niet (meer) achteruit gesteld en kultureel
niet meer verwaarloosd mogen worden.
Zullen de volkeren van Europa tot een Europese
nationaliteit kunnen worden hersmeed ? Zullen zij
zich europees nationaal bewust kunnen zijn van hun
verbondenheid ? Zullen zij zo op de terreinen van
handel en verkeer, van geldwezen en van sociale
zorg — geoorloofd en noodzakelijk —+ kunnen centraliseren ? Centraliseren als gevolg van het feit dat
deze centralisatie gedragen wordt door een sterke
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JAPAN-NEDERLAND INSTITUUT IN TOKIO
De Nederlandse Minister van Buitenlandse
Zaken, mr. Max van der Stoel opende,
tijdens zijn officieel bezoek aan Japan,
op 10 januari van dit jaar in Tokio het
Japan-Nederland Instituut voor cultureelwetenschappelijke samenwerking. De plechtigheid geschiedde in aanwezigheid van
prins Mikasa, een broer van de keizer,
waarbij ook minister Miyzawa, de Japanse
ambtgenoot van minister Van der Stoel
aanwezig was. Leider van het nieuwe instituut is prof. dr. S. lwao en onderdirecteur
is de Nederlander drs. J. de Vries uit
Tokio. Daarmee zijn de meer dan drie
eeuwen oude culturele banden tussen
Nederland en Japan enigszins hersteld.
Want een cultureel verdrag tussen Nederland en Japan bestaat er niet.
NEDERLANDSE OORSPRONG VAN
NEW-YORK IN ERE HERSTELD
De eerste officiële feestelijkheden van de
viering van het 700-jarig bestaan van
Amsterdam zijn al weer achter de rug.
In New-York is men bezig met de voorbereidingen van de herdenking van de
350ste verjaardag van de stad. Dat er een
band bestaat tussen de beide steden blijkt
uit een besluit van de gemeenteraad van
New-York om Amsterdam een steuntje te
geven bij de viering van het zevende
eeuwfeest.
We zijn allen bekend met de korte geschiedenis van de Nederlandse koloniale
aanwezigheid in Noord-Amerika. Het was
immers in het jaar 1609 dat Hudson, een
Engelsman, maar varend in opdracht van
de Hollandse Staten, de nu naar hem genoemde rivier optrok, ongeveer tot in de
omgeving van de huidige stad Albany. Hij
gaf aan het gehele gebied de naam „NieuwNederland. „In het toentertijd nog gebruikelijke latijn werd dit eigenaardig genoeg
weergegeven als „Nova Belgica". Alras
kwamen er nieuwe immigranten bij en het
jaar 1614 beleefde de stichting van de
eerste duurzame Nederlandse nederzetting,
Fort Nassau, terwijl enkele jaren later in
1624 een tweede kern werd gevormd rond
Fort Oranje. In 1625 kochten de kolonisten
door een ruilhandel ter waarde van 24 dollar het eiland Manhatten. Daar zij er het
centrum van de kolonie van wilden maken,
doopten ze het dan ook heel konsekwent
Nieuw-Amsterdam. Amper veertig jaar later
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moesten de Nederlanders echter het onderspit delven tegen de Engelsen, die op gewelddadige wijze de Nederzetting innamen
en herdoopten in New-York. Dit betekende
het einde van de Nederlandse kolonisatie
en zeer snel vervaagden alle herinneringen
aan de stichters van deze gemeenschap ;
Onlangs echter nam de gemeenteraad van
New-York enkele belangwekkende beslissingen in dit verband. Na lange discussies
besloten de vroede vaderen van de miljoenenstad dat Engeland eigenlijk geen
enkele aanspraak kon maken op de stichting van de stad. Het was dan ook onlogisch, zo redeneerden zij, het jaartal 1664
op de standaard van de stad te laten prijken. Men besloot voortaan het authentieke
stichtingsjaar — 1625 — in de vlag te
voeren ; de vlag die, vergeten wij het niet,
nog steeds de geuzenkleuren „oranje,
blanje, bleu" draagt.
Op de ingeslagen weg verdergaand wijzigde het college ook de naam van een
der stadsdelen van New-York. Deze stad
is namelijk van oudsher ingedeeld in vijf
grote administratieve omschrijvingen. Een
ervan is de Borough of Richmond (in 1683
zo genoemd door de Engelsen naar de
hertog van die naam). Nog steeds echter
is de gebruikelijke naam van dit stadsdeel :
Staten Island. Dit is de originele naam,
door H. Hudson zelf aan dit eiland, dat
later de zuidelijke wijk van New-York zou
worden, gegeven, als eerbewijs aan zijn
opdrachtgevers, de Staten-Generaal van
Holland. Vanaf heden is dit opnieuw de
officiële naam van deze wijk !
DRS. Y.J.D. PEETERS

1975: JAAR VAN TAAL- EN LETTERKUNDIGE JUBILEA IN ZUID-AFRIKA
Dit jaar worden er in Zuid-Afrika tal van
herdenkingen en jubilea gevierd en verscheidene daarmee verband houdende
plechtigheden en activiteiten georganiseerd,
als de onthulling van gedenktekens, het
uitgeven van jubileumgeschriften en herdenkingspostzegels. Enkele van de jubilea
hebben op het staatkundig terrein betrekking. Op 10 oktober zal het 150 jaar zijn geleden, dat Paul Kruger werd geboren. Ter
gelegenheid daarvan, aldus het maandblad
NUZA, zal tegen die datum de fraai gerestaureerde boerderij Boekenhoutfontein bij
Rustenburg in West-Transvaal voor het
publiek ter bezichtiging worden opengesteld. Misschien wordt ook een gelegen-

heidspostzegel gedrukt en uitgegeven. De
meeste herdenkingen zullen betrekking hebben op de Afrikanertaal- en letterkunde.
Het hoogtepunt zal de plechtige onthulling
met Taalfeest van het monument voor de
Afrikanertaal te Paarl in West-Kaapland
zijn. Het is een symbolisch uitgebeeld
kunstwerk met een zuil, omringd door
grotten en koepels en geflankeerd door een
vijver als oerwater, waaruit het Leven is
voortgekomen. De onthulling is verbonden
met de herdenking van het begin der
Eerste Afrikanertaalbeweging. Deze dateert
van de stichting van het Genootskap van
Regte Afrikaners te Paarl in 1875 — derhalve 100 jaar geleden. De drie stichters
van het Genootskap waren Arnoldus Pannevis en C.P. Hoogenhout, beiden immigranten uit Nederland, alsmede ds. S.J. du
Tois die steeds nog als taalheld wordt geeerd.
Reeds Pannevis pleitte voor de vertaling
van de Bijbel in het Afrikaans en Hoogenhout heeft dan ook Bijbelgedeelten vertaald. Het duurde tot 1933 eer dit omvangrijke werk gereed was. De grootste bijdrage aan die vertaling en aan de Afrikaner berijming der Psalmen en Gezangen
werd geleverd door ds. S.J. du Tois jr.,
een zoon van de stichter van het Genootskap. Hij is als dichter en pionier van de
Tweede Afrikanertaalbeweging bekend
onder de naam van Totius.
Omstreeks 1900 is de Eerste Taalbeweging
doodgelopen wegens de nederlaag van
het Afrikanerdom in de Boerenoorlog en
de daaruit voortvloeiende economische
depressie. In de moeilijke jaren na 1900
hadden de meeste Afrikaners te veel moeite
met hun strijd om het bestaan om veel
aandacht aan hun taal en het onderwijs
daarin te geven. Vandaar het late tijdstip
van de verschijning van de Bijbel in het
Afrikaans. Tegen 1910, het jaar van de
Unie van Zuid-Afrika, is de Tweede Afrikanertaalbeweging ontstaan. Zij is ingeluid met de verschijning van gedichten van
Totius, C.L. Leipoldt, Jan F. Celliers en
Eugène Marais, waarin het Afrikaans zich
verhief tot het peil van letterkunde van
hoog gehalte,
Manifestaties van de Tweede Taalbeweging
waren de oprichting van de Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns te Pretoria in 1909 en van het Afrikaanse Taalgenootskap, 70 jaar geleden op 13 december 1905. Voorts is het dit jaar 60 jaar
geleden, dat de Akademie de befaamde
Hertzogprijs voor letterkundig werk in het
Afrikaans heeft ingesteld.

SPIEGEL VAN DE NEDERLANDEN
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RUMOER IN DE NEDERLANDSE PARTIJEN

Het politieke gebeuren is wisselvallig.
Terwijl wij dit schrijven zijn er de voorbeelden voor het oprapen. Er gaat bijna
geen dag voorbij, of de kranten berichten
over nieuwe verwikkelingen in de top en
de kaders van de politieke partijen in
Nederland. De partij Democraten '66
(D'66) is inmiddels praktisch van het toneel
verdwenen, ofschoon zij nog in de regering is vertegenwoordigd. Het partijbestuur
en de fractie in de Tweede Kamer van
Democratische Socialisten 1970 (DS'70)
zijn uit elkaar gevallen. De voorzitter van
de Katholieke Volkspartij (KVP), dr. ir. J.
de Zeeuw hee ft de politieke lier aan de
wilgen gehangen. Al deze gebeurtenissen
hebben heel wat beroering verwekt met
als gevolg, beschouwingen in de dagbladen, ingezonden stukken, met spoed
bijeen geroepen vergaderingen en activiteiten van voor- en tegenstanders van
degenen die tot de breuken en afscheidingen de aanleiding hebben gegeven. De
oorzaken zijn ver te zoeken. Soms kan
men een duidelijke aanwijzing aangeven,
zoals in de KVP het geval is. De afgetreden partijvoorzitter wenste met de
vorming van de nieuwe partijformatie het
Christen Democratisch Appèl (CDA) haast
te maken, door de KVP in deze geest om
te vormen en niet te wachten op een federatief samensmelten van KVP, Antirevolutionaire Partij (ARP) en Christelijk Historische Unie (CHU). De fracties van deze
drie partijen in het parlement dachten
daar anders over. Momenteel is een groep
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van „wijze mannen" bezig een oplossing
te vinden. Gemakkelijk zal dit evenwel niet
zijn. We hebben vaker op deze plaats geschreven dat de totstandkoming van een
middenpartij als het CDA nog heel wat
voeten in de aarde zal hebben, al was het
alleen maar omdat KVP en ARP deel van
de huidige regering uitmaken en de CHU
in de positie verkeert van buitenstaanster
wat het landsbeleid betreft. De CHU behoort tot de oppositie. En uit een oogpunt
van een gooi te doen naar de gunst van
de kiezers is dat aanlokkelijker dan verantwoording te moeten afleggen over de
aanpak in het regeringskasteel van de
bijna onoplosbare problemen waarvoor het
land wordt gesteld. Bij D'66 en DS'70
liggen de kaarten geheel anders. In de
vorige beschouwing hebben we uitvoerig
aandacht geschonken aan het afknabbelen
van de aanhang van D'66. In DS'70 is
gebleken dat men het aan de top niet met
elkander kan vinden over de koers van de
partij. Allerlei andere overwegingen spelen
daarbij tevens een rol. Het conflict is
overigens niet van vandaag of gisteren.
De fractievoorzitter van de ARP in de
Tweede Kamer, mr. Aantjes, heeft op een
jongerenbijeenkomst van zijn partij een
duidelijke stelling verkondigd : „Wij willen,
wat het kabinet betre ft , wel samen iets
doen, maar wij schieten tekort als het er
op aan komt samen voor de zaak te staan".
Dat is een eerlijk getuigen, maar het geeft
tegelijkertijd aan met welke problemen,
naast die van het beleid, het kabinet heeft
te maken. Overigens blijft het daar niet bij.
Want ook in de achterban van bijna alle
partijen, die van de oppositie inbegrepen,
lopen de meningen sterk uiteen over het
lidmaatschap van de NAVO, de oplossing
van het werkloosheidsvraagstuk, de kwestie
van de abortuswetgeving, de grondpolitiek,
de belastingen. Om slechts de voornaamste
te noemen. Het is roerig in het politieke
wereldje van Nederland. En voor de belangstellende buitenstaanders, waartoe wij
ons rekenen, is het lastig precies te vertellen hoe de verhoudingen in het land
liggen. Waar gaan straks de vrijkomende
kiezers van D'66 en DS'70 naar toe ? Zal
een deel zich bekennen tot de VVD, of de
P.v.d.A. Hoeveel vroegere aanhangers van
de KVP zullen politiek onderdak vragen
bij de Partij Politieke Radicalen (PPR), en
komt het CDA toch nog van de grond ?
Zijn er om opheldering te verkrijgen, nieuwe

verkiezingen nodig, nu verdwenen politieke
groepen niet meer volgens de verhoudingsgetallen in de regering zijn vertegenwoordigd ? Misschien, wanneer u dit leest zijn
er duidelijker lijnen getrokken.

DE TWISTAPPEL VAN AMSTERDAM
Ton Koot, vermaard kenner van Amsterdam, hield bij de uitreiking van de VisserNeerlandiaprijzen onlangs zijn gehoor voor,
dat de Antwerpenaren en de Gentse stadsbestuurders er verstandig aan zouden doen
bij de aanleg van hun metroplannen eerst
een kijkje te nemen in Amsterdam. „Ik
wens hen daarbij veel wijsheid toe", merkte
hij op. Vanaf de eerste plannen, in de
zestiger jaren, is de metrobouw in Amsterdam een omstreden zaak geweest. De
uitbreiding van de stad, de bijkans onoplosbare verkeersproblemen en het aanleggen van goede verbindingswegen noopte
tot het zoeken van oplossingen. Er kwamen
suggesties en voorontwerpen voor de
bouw van een metro. Wie het geheel thans
achteraf overziet moet erkennen dat het
een trieste zaak is geworden. Triest omdat
een groot aantal tegenstrijdige belangen
op het spel staat. Althans zo is het nu.
De inwoners van de Bijlmer hebben behoefte aan een snelle verbinding met het
centrum. Bewoners van de Nieuwmarkt en
omgeving zien hun huizen tegen de grond

Zoals zo vaak, is het gelijk ook hier aan
beide kanten. Alleen de toekomst zal uitmaken of de huidige beslissingen juist zijn.

t

Eén ding is zeker : het gemeentebestuur
heeft de belangen van geheel Amsterdam
voor ogen, daartoe behoren die van de inwoners van de Bijlmer, maar ook die van
de Nieuwmarktbuurt.

'NATUUR EN MILIEU' WIL ANDER BELEID

gaan en vrezen dat er grote kantoorgebouwen voor in de plaats zullen komen.
De autoriteiten hebben lang geaarzeld hoe
de zaken aan te pakken. Maar inmiddels
is men begonnen. Ook met het slopen van
panden in de Nieuwmarktbuurt. Het stadsbestuur stuitte daarbij op ernstig verzet
en in maart kwam het tot hevige botsingen
tussen de politie en demonstranten. Een
tragisch feit. Noch het gemeentebestuur,
noch de tegenstanders van het metroproject wensten het hoofd te buigen. De
laatsten trokken aan het kortste eind.
Burgemeester en wethouders hadden de
opdracht en de plicht een raadsbesluit uit
te voeren. De slopers gingen aan het werk.
De strijd vooraf was niet minder hevig,
zowel in als buiten het raadshuis. Wethouder Riethof van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) moest zijn zetel verlaten. Drs. Hans Lammers, vooraanstaand
lid van de Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
en destijds één der leiders van de groep
„Nieuw Links" in deze partij kreeg, als
wethouder van volkshuisvesting en stedebouw de volle zwaarte van de tegenstanders te verduren. Vooraf waren ook
alternatieve plannen geopperd, als het aanleggen van vrije trambanen. Maar de bouw
was reeds begonnen, waaraan grote sommen waren besteed en duizenden werk
vinden. Een lichtpuntje is dat de verzekering
is gegeven dat in de toekomst de ruimte
die bij de sloopwerkzaamheden vrij zal komen voor sociale woningbouw is bestemd.

De stichting „Natuur en Milieu" is allesbehalve tevreden met het regeringsbeleid.
In het onlangs verschenen jaarverslag wordt
van de overheid gevraagd haar plannen ten
aanzien van natuur en milieu „grondig te
herzien. „De stichting opereert als een
werkorganisatie van een aantal instellingen
op het gebied van het natuurbehoud en het
milieubeheer. Met name is de stichting ontevreden over het feit dat de minister van
landbouw weigert paal en perk te stellen
aan de funeste gevolgen van de bioindustrie voor het landschap. Tevens verzet
de stichting zich tegen de aftakeling van
het landschap door de ruilverkaveling. In
vele gebieden, aldus het jaarverslag, zijn
de specifieke waarden van een bepaald
landschap duurzaam aangetast. ,,Schaalvergroting, mechanisatie, intensivering en specialisatie zijn trefwoorden bij een ontwkkeing, die als regel leidt tot landschappelijke, cultuurhistorische en biologische verarming. „Van de zijde van de stichting is
voort opgemerkt, dat men niet onder de
indruk is van het plan van minister Westerterp van verkeer en waterstaat om 200
kilometer rijksweg niet te laten aanleggen.
Daarvoor komt wel een groot aantal provinciale wegen in de plaats, meent de stichting. De verwachting wordt uitgesproken dat
de komende structuurschema's over verkeer en vervoer en het meerjarenplan personenvervoer een duidelijker samengevoegd
beleid zullen bieden. De stichting pleit sterk
voor het geven van de voorrang aan het
openbaar vervoer en het vervoer per fiets.
Dat activiteiten van de stichting en de daarbij aangesloten organisaties succes boeken
blijkt uit het besluit van de Electriciteitsmaatschappij Zeeland de nieuwe 150 KVhoogspanningsleïding ondergronds aan te
brengen, die anders het landschap zou
ontsieren en de dood betekenen van

600.000 tot 1.000.000 vogels in dit gebied
volgens de deskundigen.
WIJZIGINGEN STUDENTENSTOP
GAAT NIET DOOR
Staatssecretaris dr. Klein van onderwijs
is er niet i'n geslaagd de Tweede Kamer
duidelijk te maken dat, naar zijn overtuiging, zijn plan om alle studenten, ongeacht
hun eindexamengemiddelde, een even grote
lotingskans te geven voor toelating tot het
wetenschappelijk onderwijs, rechtvaardiger
is te noemen dan welke andere methode
ook. De meerderheid van de Kamer wilde
dan ook dat scholieren met een gemiddeld
eindexamen van 7 1/2 of meer een voorsprong verkrijgen bij de loting voor de studierichtingen waarvoor thans een studentenstop geldt. Het Kamerlid dr. Vermaat
(ARP) diende in die geest een motie in
waarvoor van de kant van de KVP, CHU,
ARP, VVD, SGP en GPV en een tiental
leden van de P.v.d.A-fractie de steun werd
gegeven. De staatssecretaris had vooraf
laten weten dat de mening van de Kamer
voor zijn beleid van betekenis zou zijn,
mits het een duidelijke meerderheid als resultaat te zien zou geven. De Kamer heeft
daarmee alle plannen van de betrokken
bewindsman op losse schroeven gezet. Het
gevolg hiervan is dat de Kamermeerderheid wenst dat een gewogen loting tot
stand zal komen. De Eerste Kamer zal nog
uitspraak moeten doen.
GEERT GROOTHOFF
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ÉÉN JAAR TINDEMANS

DE VORMING
Einde april 1974 vormde Leo Tindemans
een minderheidskabinet van christen-democraten en liberalen. Zeven weken waren
er verlopen sinds de verkiezingen van 10
maart. Een herstel van de dri'epartijencoalitie bleek niet meer mogelijk en lange onderhandelingen tussen CVP en BSP (christen-democraten en socialisten) leverde
evenmin resultaat op. Toen besloot de
formateur zich te wenden tot de drie regionale partijen, VU, FDF en RW, dit vooral
op aandringen van de liberale PVV. Tijdens
een historische nachtzitting op het eveneens historische kasteel van Steenokkerzeel werd getracht een formule te vinden,
die het moest mogelijk maken een kabinet te vormen met een tweederde meerderheid in het parlement, ten einde de gewestvorming in uitvoering van artikel 107quater van de grondwet te realiseren.
Hoewel de partijleiders achteraf verklaarden dat men dicht bij een oplossing was
gekomen, mislukte dit overleg toch vooral omdat het Brusselse FDF niet bereid
bleek een compromis te aanvaarden dat
volgens haar onvoldoende rekening hield
met de eisen van de Brusselse franstaligen.
Zo kwam het minderheidskabinet dan tot
stand. Het werd in leven gehouden door de
passieve steun van de regionale partijen
die aan het beraad in Steenokkerzeel hadden deelgenomen.

Maar zulke regering - kan in België niet
lang aanblijven. De premier zocht een uitweg en zo belegde hij een tweede beraad
met dezelfde partijen, ditmaal in zijn ambtswoning. Het bleek evenmin mogelijk tot
concrete resultaten te komen. Het FDF
bleef zich verzetten. Daarop poogde de
premier een regering te vormen met een
gewone parlementaire meerderheid. Het
Rassemblement Wallon weigerde echter
de Volksunie mee i'n de coalitie op te nemen. Deze partij was van mening dat door
deelname van de VU de steun van de
nederlandstaligen aan de regering niet meer
in verhouding zou zijn met die der franstaligen. Ofschoon de grondwet de pariteit
tussen nederlandstaligen en franstaligen
in de ministerraad waarborgt en dus elke
minorisatie uitgesloten is, kon men het
meemaken dat tegen een partij een veto
werd uitgesproken enkel omwille van de
verhoudingen in de wetgevende vergadering.
Het kwam dan eindelijk tot een akkoord
tussen christen-democraten, liberalen en
het RW. Half juni werd de regering verruimd door de deelname van een regionale
partij. Het was tevens de eerste maal in
de Belgische parlementaire geschiedenis
dat een federalistische politieke formatie
besloot regeringsverantwoordelijkheid op te
nemen. Een van de voorwaarden tot deelname was het stemmen in de beide kamers
en dit nog voor de parlementaire vakantie
van een wet waardoor een voorlopige
gewestvorming tot stand moest komen.
Voor een definitieve moest men immers
wachten op betere tijden.

VOORLOPIGE GEWESTVORMING
In deze wet wordt bepaald dat er drie
gewesten zijn, het Vlaamse, het Waalse en
het Brusselse gewest. In artikel 2 staat
dat er voor elk gewest een gewestraad en
een ministercomité voor gewestelijke aangelegenheden moet gevormd worden. De
Vlaamse en Waalse gewestraden bestaan
uit de senatoren die respectievelijk tot de
Nederlandse of Franse taalgroep behoren.
De Brusselse gewestraad is samengesteld
uit de senatoren van de beide taalgroepen
die in dit gewest wonen plus een aantal
leden van de Brusselse agglomeratieraad.
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De bevoegdheid van deze gewestraden is
uitsluitend adviserend voor de aangelegenheden die het gewest betreffen en de
wet somt er een aantal op zoals ruimtelijke
ordening, stedebouw, volksgezondheid, tewerkstelling enz. Ieder jaar wordt in de
begroting een bedrag vastgelegd dat het
gewestelijk beleid moet financieren. De
verdeling daarvan gebeurt volgens volgende normen : een derde in verhouding tot
het bevolkingscijfer van het gewest, een
derde volgens de oppervlakte en de rest
in verhouding tot de opbrengst van de
personenbelasting in het desbetreffende
gewest. De Volksunie zag in het ontwerp
de aanloop tot een federalisme met drie,
waarin Brussel de rol van scheidsrechter
zou te beurt vallen. De socialisten legden
vooral nadruk op het ongrondwettelijk
karakter van de wet. Algemeen was men
echter van oordeel dat dit experiment niet
erg gelukkig is. Het aantal instellingen
neemt erdoor toe. De onduidelijkheid van
de beleidsstructuren wordt groter en bevoegdheidsconflicten zijn verre van denkbeeldig.

INFLATIE-RECESSIE
Intussen begon de inflatie zich ook in
België sterk te doen gevoelen. Kende men
in 1973 nog een relatief laag inflatiepercentage dan gaf 1974 een totaal ander
beeld te zien. Samen met Engeland en
Italië stond België in Europa op kop. Voor

het ganse jaar 1974 bedroeg de prijsstijging 15,68 %. De regering besloot dan ook
een plan ter bestrijding van de inflatie
af te kondigen. In dit pakket van maatregelen werden vooral de klassieke middelen ter inflatiebestrijding zoals geld- en
kredietpolitiek aangewend. Een algemene
austeriteitspolitiek door middel van een
loon- en prijzenstop, waarop langs diverse
zijde werd aangedrongen kon echter geen
realiteit worden. Doch alvorens resultaten
van dit anti-inflatieplan konden genoteerd
worden, werd België evenals de andere
Europese landen geconfronteerd met een
zware recessie. Het werkloosheidscijfer
liep vlug op en op dit ogenblik bedraagt
het reeds 5,9 % van de aktieve beroepsbevolking. Zo stond de regering voor de
zozeer gevreesde situatie waarbij inflatie
en recessie zich gelijktijdig voordoen.
De economisten noemen dit stagflatie. Blijkbaar heeft men een nieuwe Keynes nodig
om een uitweg uit deze tegenstrijdige
situatie te vinden. Maar intussen valt men
zoals ook in Nederland terug op de formules van de oude Keynes en gaat men
als het ware geleidelijk over tot een actieve
relancepolitiek om de werkloosheid te bestrijden ondanks de voortwoekerende inflatie. Het recente overleg tussen regering
en vakbonden bevestigt deze tendens.
DE ZAAK NOLS
Bij deze uiterst moeilijke economische en
sociale situatie kwam voor de regering

nog de heropflakkering van de communautaire spanningen. Er was de massale
betoging van alle politieke strekkingen te
Halle nabij de taalgrens met als voornaamste eis de splitsing van het Brussels
kiesarrondissement. Men wil namelijk een
ééntalig arrondissement Halle-Vilvoorde en
een tweetalig arrondissement Brussel hoofdstad plus de 19 randgemeenten. In de
huidige situatie gaan er teveel stemmen
van Vlamingen naar franstalige kandidaten.
De franstalige christen-democraten en het
Rassemblement Wallon weigerden op deze
eis in te gaan. Er bleef de regering dus
niets anders over dan dit punt te voegen
bij het gehele communautaire dossier dat
tijdens een later overleg van gemeenschap
tot gemeenschap zal moeten behandeld
worden.
Maar uiteindelijk zou alle aandacht gevestigd worden op de lokettenkwestie te
Schaarbeek. Sedert september 1971 zijn
er op het gemeentehuis te Schaarbeek zes
loketten voor de verrichtingen in het Frans,
twee loketten voor de vreemdelingen en
slechts één voor de Vlamingen. Burgemeester Nols beweert dat dit overeenstemt
met de toestand in zijn gemeente, waar
zeer veel vreemdelingen wonen en slechts
15 % van de verrichtingen in het Nederlands gebeuren. Deze regeling is echter
flagrant in tegenspraak met de taalwetgeving van 1963 en het woord „apartheid"
komt men dan ook herhaaldelijk tegen in
de krantenartikels. Het Verbond van het
Vlaams Overheidspersoneel legde klacht
neer bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, speciaal opgericht om over de
naleving van de taalwetten te waken. Maar
deze commissie bracht een verdeeld advies
uit en toen besloot men zich te wenden
tot de Raad van State. Intussen hadden
herhaaldelijk betogingen plaats van extremistische groeperingen tegen voornoemde
regeling. De minister van Binnenlandse
Zaken kon wel verkrijgen dat de taalwet
strikt naar de letter werd toegepast maar
de lokettenindeling zelf bleef ongewijzigd.

gevolg moest de regering wel haar houding bepalen. Vooral het Rassemblement
Wallon stond voor een moeilijke keuze gezien zijn samenwerking met het FDF. Een
topoverleg onder de partijleiders van de
meerderheid leidde tot de regeringsbeslissing, die erop neerkwam dat alle
apartheid moest ongedaan gemaakt worden.
De overige FDF-burgemeesters zouden
onmiddellijk ter verantwoording geroepen
worden ingeval van analoge maatregelen
als te Schaarbeek.
Wat de zaak Schaarbeek zelf betreft blijft
er niets anders over dan te werken met
de bestaande juridische middelen d.i. een
arrest vragen aan de Raad van State. Nols
heeft verklaard zich bij een arrest van
de Raad van State te zullen neerleggen
maar gezien de omslachtigheid van zulke
procedure ziet het er niet naar uit dat
in de komende weken een oplossing mag
verwacht worden. Intussen worden er nog
(verboden) betogingen gehouden en worden
er vragen gesteld in het parlement. Het
ziet er dus naar uit dat België met een
zorgelijke toestand op velerlei gebied de
zomer tegemoet gaat.
H. VOORBRAECK

Toen besloten een aantal parlementairen
van de Volksunie op een dag in februari
de onwettige opschriften in de lokettenzaal te gaan afrukken. Deze spectaculaire
aktie bracht de zaak terug op het regeringsvlak. Uit solidariteit met hun collega in
Schaarbeek besloten toen andere FDF-burgemeesters in hun gemeente een gelijkaardige regeling te gaan toepassen. Bij-
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RESULTATEN VAN DE WERKGROEP TAALGEBRUIK

In het jaarboek 1973 van de Internationale
Jaarbeurs te Gent was de reclame van de
firma ARTO te 1850 Grimbergen tweetalig
opgesteld. Men antwoordde als volgt :
„Wat uw rechtmatige wensen betreffen,
hierover zal ik persoonlijk waken dat U
in de toekomst voldoening zult krijgen,
daar uw wensen ook 100'% door mezelf
onderschreven worden".
Uit ondervinding kunnen we stellen dat
SARMA, Nieuwstraat 13-15, 1000 Brussel,
een grote inspanning doet om de taalwetten na te leven. Het gaat hier over de
taaltoestanden in de Brusselse filialen :
„We verzekeren U dat in de toekomst de
nodige maatregelen zullen getroffen worden
om aan de Nederlandse en de Franse taal
hetzelfde belang toe te kennen, wat, zoals
U terecht opmerkt, zeker zal gewaardeerd
worden door ons clienteel". „De nota's en
instructies aan het personeel evenals de
mededelingen aan het cliënteel zullen
voortaan tweetalig opgesteld worden", dit
verklaart de district-manager.
Enkele aanduidingen in de A.N.W.B.-gids
nr. 15, West- en Midden-België, waren niet
opgesteld in de geest van de Belgische
taalwetgeving :
We ontvingen een positieve en uiterst begrijpende brief van de KONINKLIJKE
NEDERLANDSCHE TOERISTENBOND,
Wassenaarseweg 220 te 's-Gravenhage.
„Laat ik — die mede verantwoordelijk ben
voor de samenstelling van de gids „Westen Midden-België" vooropstellen, dat ik
persoonlijk positief sta tegenover het werk
van het Algemeen Nederlands Verbond
en uw Werkgroep Taalgebruik".
En verder : ,,.. U kunt er verzekerd van
zijn dat ik bij de eerstvolgende herdruk
van de gids de naam van de vermelde
plattegrond zal veranderen en dat ik er
zal op aandringen dat, indien de A.N.W.B.
in de toekomst nog De Roucks plattegronden zal blijven voeren, we zullen verzoeken om toezending van nederlandstalige".
Tot slot : „Ik hoop oprecht dat een en
ander tot uw tevredenheid is opgelost en
dat bovenstaande u het vertrouwen heeft
mogen geven dat we terdege rekening
willen houden met de verlangens van het
Vlaamse volk".
Op 26 februari 1974 schreven we aan de
BANK VAN PARIJS EN DE NEDERLANDEN, Koloniënstraat 31, 1000 Brussel,
dat het jammer was dat er franstalige aan64

plakbiljetten opgehangen waren voor de
ramen van het filiaal op de Markt te Vilvoorde.
Een dag later werd gesignaleerd dat de
klacht gunstig opgelost is en zoiets in de
toekomst niet meer mag gebeuren.
In het tweetalig tijdschrift van de Nieuwpoortse Yachtclub was een tweetalige
reclame opgenomen van KRAUTLI, Industrielaan 15, 1720 Groot-Bijgaarden.
„We hebben niet in het minst het voornemen onze Vlaamse vrienden te krenken
en geven dan ook onmiddellijk order de
volgende aankondigingen in het Nederlands te laten verschijnen", aldus de
directeur.
DICALITE - Europe Nord N.V., Gulden
Vlieslaan 442, Brussel zal — zodra de
engelstalige kaartjes uitgeput zijn -- er
andere laten drukken in vier talen, w.o. het
Nederlands.
De werkgroep kreeg een vriendelijke brief
toegestuurd van ROYALE BELGE, Vorstlaan 25, 1170 Brussel.
Twee paragrafen : „In Gent zullen onze
kantoren in het begin van volgende maand
naar een nieuw gebouw verhuizen en zo
zal de huidige reclame verdwijnen, als dat
op het ogenblik van deze brief al niet
gebeurd is".
„In Antwerpen (Teniersplein) is de reclame
al meer dan 20 jaar oud en we overleggen al
een hele tijd hoe we ze zouden kunnen
vervangen. Een oplossing is tot dusver uitgebleven omdat het metrowerk veel in de
war stuurt en we in Antwerpen zulke uitbreiding nemen dat we misschien naar een
ander gebouw moeten uitzien..."
Alle mededelingen in de verlichte kasten
(hal) van A M I (Internationaal Maritiem
Agentschap), Sint-Kathelijnevest 61, 2000
Antwerpen, zijn Frans-Nederlands opgesteld.
De directie signaleert dat het taaldecreet
van 19 juli 1973 stipt toegepast wordt,
binnenkort worden de opschriften in orde
gebracht.
TEXACO, Kennedylaan 30, 9020 Gent, zal
de engelstalige borden, die op haar terreinen geplaatst zijn, vervangen door
Nederlandse.
De directeur van PRIBA, Meir 54 te 2000
Antwerpen antwoordt o.m. als volgt : „We
danken U voor uw schrijven, waarin U

onze aandacht vestigde op de twee bordjes,
die reeds enkele jaren geleden door de
electriciteitsmaatschappij werden geplaatst.
We zullen niet nalaten de Franse tekst zohaast mogelijk te laten overschilderen".
Op de plattegrond in pocketvorm van de
Benelux staat alleen BRUXELLES aangeduid. Deze kaart wordt uitgegeven door
KOMMERLY & FREY, Hallerstrasse 6/10,
Bern.
De directie : „Sur la carte routière de
poche du Benelux qui est en train de
préparation nous avons marqué les deux
noms de la capitale beige. Nous nous
permetterons de vous envoyer un exemplaire de cette édition".
HET BESTE BOEK VAN DE WEG van The
Reader's Digest (Assumburg 73-75, Amsterdam), vermeldt enkele Vlaamse benamingen in het Frans. Bij een eventuële
herdruk van bovengenoemd boek zal er
met de A.N.V.-opmerkingen zeker rekening gehouden worden.
De directeur-Administrateur van het GEMEENTEKREDIET, Pachecolaan 44, Brussel:
„In aansluiting met uw brief waarmee U
ons bepaalde laakbare toestanden signaleert qua toepassing van de taalwetgeving
in onze agentschappen, heb ik de eer U
te berichten dat de nodige instructies werden gegeven opdat de betrokken agenten
zich in regel zouden stellen met de bij hen
vigerende taalwetgeving. Onze betrokken
provinciale diensten zullen er speciaal over
waken".
Het gaat hier over franstalige affiches in
Mol, gemeenten van de Voerstreek (nederlandstalige aanplakbiljetten worden bijna
niet opgehangen) en agentschappen aan
de kust.
TANDY, met een achttal filialen in Vlaanderen en Brussel verspreidde tweetalige
reclamefolders.
Een zin uit het antwoord : „Al onze toekomstige uitgaven zullen volledig i'n de
Nederlandse taal geschieden".
In SARMA-LUX, Louizalaan te Brussel, is
men een veranderingswerk aan het uitvoeren. Vroeger waren alle teksten in dit
warenhuis ééntalig Frans. Eens het werk
ten einde (augustus-september 1974) worden alle mededelingen in de twee talen
gesteld.

Bij PRIBA op het Fochplein te Leuven
waren de aanduidingen op de afdelingen
in de twee talen gesteld. Franse kaarten
„Ma ca rt e paye pour moi" waren, naast
nederlandstalige, tentoongesteld i'n „InnoWooninrichting" te Antwerpen.
Reactie van de directeur-generaal : „Ik geef
U de verzekering dat de instructies gegeven werden opdat de nodige veranderingen zouden aangebracht worden".

mede te delen over de organisatie.
Directeur-Generaal Lataire : „De huidige
tweetalige briefkaa rt en die op de rondritten worden uitgereikt, zullen bij de eerste
gelegenheid worden vervangen door eentalige."

Ook de tweetalige opschriften van het
hokje voor pasfoto's in SARMA (Antwerpen), Koningin Astridplein zijn voor 90 %
in het Nederlands opgesteld.

... „We hebben uw vriendelijke brief van
15 maa rt goed ontvangen. Zoals U voorstelt, zullen we in de volgende uitgave van
de telefoongids voorkomen onder de benaming van Koninklijke Golf Club van België, Ravensteinkasteel"...
Ook de vermeldingen in de Nederlandse
A.N.W.B. - gids, West en Midden-België,
zullen correct opgesteld worden.

De aanduidingen op het inpakpapier (kaasstand) in G.B. SUPER BAZAR te Zemst
waren eentalig Frans.
Deze stand is eigendom van een Franse
firma. In de toekomst worden er geen vermeldingen meer op aangebracht. Dit
systeem wordt toegepast in alle warenhuizen (G.B.).
In de toekomst zal FINANCIA, Stationsstraat 29, 9000 Gent, nog enkel grote enveloppen gebruiken, welke enkel voorzien
zijn van nederlandstalige aanduidingen.
A. OOSTHOEK'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ, Damstraat 5-13, Utrecht, signaleert dat er in de Oosthoek Encyclopedie
(uitgave '68-'73) geen franstalige Brusselse
kaart meer is opgenomen.
Uit het antwoord van ALUTEF (Tegal-Calor)
te Gilly, 273, Chaussée de Lodelinsart
blijkt dat alle gebruiksaanwijzingen, enz. van
electri'sche apparaten, in België, steeds
in de twee talen opgesteld worden.
En nog maar eens SARMA, Elsenesteenweg,
1000 Brussel : de directeur verzeke rt dat
alle mededelingen in dit warenhuis tweetalig zullen aangebracht worden.
In het filiaal van de BANK VAN BRUSSEL,
Varkensstraat, Vilvoorde, bevinden zich
tweetalige teksten.
Een directeur : „Deze zaak zal zeer zeker
zo vlug mogelijk geregeld worden. Dank
U voor uw mededeling".
Rondritten per autocar worden tijdens het
seizoen ingericht door de N.M.B.S., met
vertrek vanuit de kustgemeenten naar Kaap
Gris Nez, Kemmelberg en Middelburg.
De toeristen' ontvangen een briefkaa rt , in
de twee talen gesteld, om hun mening

Van de Koninklijke Belgische Golfclub,
Ravensteinkasteel te 1980 Tervuren, kregen we een positieve brief :

De direteur--generaal van Priva-Unic, Dambordstraat 30 Brussel :
... „Bijgevolg heb ik het genoegen U mede
te delen dat er nederlandstalige berichten
zullen worden gegeven in ons filiaal van de
Elsenesteenweg" (Brussel).
En verder : „Ik stuur een copie van uw
brief aan de Technische Dienst opdat er
zou rekening gehouden worden met uw opmerkingen."
De benaming van het hotel DE KROON,
Stationsstraat te 2800 Mechelen was ook
in het Frans aangeduid.
„Door onze diensten zal het nodige gedaan worden de franstalige benaming van
genoemd hotel te laten verwijderen", aldus
Brouwerijen LAMOT, Van Beethovenstraat
10, 2800 Mechelen.
P.V.B.A. GASTON DE RAM (gevestigd in
de Koninginnelaan 134-142 te 1000 Brussel
— groothandel in electrisch materiaal) huldigt een algemene tweetaligheid in de
hoofdstad en gebruikt voor de nederlandstalige klanten eentalig postpapier.
Spijtig genoeg zijn alle mededelingen in
het filiaal te Vilvoorde in de twee talen gesteld. A.N.V.-voorstel : i'n deze Vlaamse
stad alleen ie opschriften in het Nederlands
opstellen, er is nog geen antwoord gekomen.
De zone-directeur (Vlaanderen) van de
N.V. DELHAIZE, Osseghemstraat 53 te 1080
Brussel antwoordde als volgt :
1) Aangaande onze supermarkt van Overijse : de mededelingen „Nooduitgang - Ver-

boden te roken" zullen nog enkel in het
Nederlands worden aangebracht.
2) Alle mappen op het directeurskantoor
zullen van nieuwe opschriften worden voorzien.
3) Alle klasseermappen op het kantoor zullen eentalig Nederlands worden.
4) Inderdaad, het formulier 23 is in het
Frans, maar het is in druk i'n de Nederlandse taal.
„We hebben het genoegen U ter kennis te
brengen dat in een speciale commissie alle
documenten aan een onderzoek zijn voorgelegd om te zien of ze in de twee landstalen bestaan. Zo zullen alle uitzonderingen
uitgesloten zijn."
Tot slot : „Ingevolge ons onderhoud van
19 november 1973, waar de taaltoestand
besproken werd in onze Brusselse filialen,
zijn we een test begonnen in de supermarkt
van de Keizer Karellaan. Op de badge van
ieder kassierster werd de letter V (Nederlands), F (Frans) B (tweetalig-bilingue) aangebracht. Iedereen zal dus de kassierster
kunnen kiezen welke hem in zijn taal zal
te woord staan"...
Een ander voorstel is ingediend.
Onlangs ontvingen enkele Vlaamse professoren van het Institut Pasteur du Brabant,
28 rue du Remorquer .6 Bruxelles een
Franse brief.
Zowel het Ministerie van Binnenlandse Zaken als de Brabantse gouverneur bevestigen dat de directie van de instelling hiervoor niet kan verantwoodelijk gesteld worden, maar wel „Les Amis de I'Institut Pasteur de Bruxelles", v.z.w.
Een onderzoek dat aangaande deze aangelegenheid werd uitgevoerd n.a.v. van een
parlementaire vraag, heeft uitgewezen dat
hier een colloquium bedoeld wordt dat niet
door het Instituut werd georganiseerd maar
wel door voornoemde vereniging zonder
winstoogmerk.
In het wisselkantoor van het station te
Oostende gebruikte de Kredietbank tweetalige ontvangbewijzen.
„In antwoord op uw brief van 10 april 1974
en in aansluiting met uw recent telefoongesprek bevestigen we U hierbij dat de
tweetalige ontvangstbewijzen in gebruik bij
ons wisselkantoor N.M.B.S.-station Oostende eerstdaags uit gebruik zullen worden
genomen en vervangen worden door eentalige formulieren in het Nederlands", aldus de directie.
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Na tussenkomsten bij de N.V. Telesiège du
Mont-Noir Rodenbergstraat 75, 8961 Westouter werd o,m. het volgende bekomen :
1 De telefoongids vermeldt nog alleen :
Rest. CORDOBA ; 2) de toegang tot de
zetellift is drietalig ; 3) de reclame in „Infotoerist kan helaas dit jaar niet meer
veranderd worden daar en een contract
bestaat dat loopt tot einde 1974 ; 4) verder
zal er zoveel mogelijk getracht worden aan
de A.N.V.-wensen te voldoen, door de reclameteksten zo zuiver mogelijk te houden.
Op onze vraag heeft de pastoor van de
0.-L.-Vr.-ter-Duinenkerk, Anemonenlaan 16,
te 8460 Koksijde de tweetalige opschriften op de parochiebibliotheek vervangen
door nederlandstalige.
De directie van de Bank Lambert, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel heeft de tweetalige
lichtreclames en opschriften vervangen
door eentalig Nederlandse. Het gaat hier
over de Oostendse Kredietbank Karel Janssenslaan 1 te Oostende.
Op een brief aan het Nederlandse tijdschrift PRINSES Costerweg 5 - Wageningen (Nederland) kregen we volgend antwoord : „In het bewuste artikel over Brussel in Prinses 51 van 23 augustus 1969
staan uitsluitend de Franse benamingen
voor o.a. de straatnamen. Wanneer U zegt
dat zulks een vreemde situatie is, ervan
uitgaande dat Prinses in een Nederlands
taalgebied verschijnt en alle straatnamen
in Brussel óók een nederlandstalige versie
hebben, dan hebt U gelijk. We vinden het
een goede zaak dat U ons daarop attent
hebt gemaakt. We vinden ook dat we dergelijke vergissingen moeten voorkomen".
Een A.N.V.-lid, dat onlangs aan de Directie
van de B.T.W., Registratie en Domeinen te
Brussel een lijst vroeg van de erkende
drukkers voor het vervaardigen van vervoerdocumenten, enz. kreeg een Franse
toegestuurd.
De directeur-generaal : „Het spijt me dat
zulks is geschied. Ik neem de nodige maatregelen om dergelijke gevallen te voorkomen".
Vóór enige maanden heeft de voorzitter
van de Gen. Bankmaatschappij, Koningsstraat te Brussel o.a. telefonisch meegedeeld dat de tweetalige verlichte reclame
op het hoofdkantoor van de Gentse Kouter
zou vervangen worden door een Nederlandse. Laatstleden is dit gebeurd. Tevens is
de tweetalige plaat verwijderd.
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Te Knokke-Heist in de Lippenslaan op nr.
265 is het Fruitpaleis gevestigd ; de benamink was ook in het Frans aangebracht.
In een zeer positieve brief deelt de eigenaar mee dat de Franse naam zal verwijderd worden.
De speciale schotels van SARMA, Kapellestraat 56 Oostende waren enkel in het
Frans gesteld. Nu zijn ze uitsluitend nederlandstalig.
Uitgeverij AMSTERDAM BOEK N.V. Stadhouderskade 85 Amsterdam stuurde ons
volgende brief :
... „Het spijt ons zeer dat in onze Geïllustreerde Encyclopedie in plaats van de Nederlandse de Franse namen van de gemeenten in de Brusselse agglomeratie zijn
opgenomen."
„Het is erg jammer dat U ons daar niet
eerder op attent hebt gemaakt. In 1970 en
1973 zijn namelijk herdrukken van het betreffende deeltje verschenen en omdat deze
onjuistheid ons niet was opgevallen, zijn
de Franse namen gehandhaafd."
„We hopen bij een eventuele volgende druk
de fout te kunnen herstellen"...
In de gereedschapsafdeling van de Galeries
ANSPACH Leuvensestraat 17 te Vilvoorde
zijn alle geschreven aanduidingen op de
rekken met gereedschap eentalig Frans.
Deze klacht is thans gunstig opgelost.
Ingevolge de tussenkomsten van gouverneur Kinsbergen van de provincie Antwerpen en burgemeester Craeybeckx zullen de
opschriften van de N.V. FLANDRIA (stoombootdiensten) op het Steenplein in de vier
talen aangebracht worden.
In de Gazet van Antwerpen waren onlangs
twee onnauwkeurigheden (Franse woorden)
op de pagina 'Auto's' verschenen. Een zin
uit het antwoord : „Anderzijds stellen we er
prijs op U te danken voor de beide opmerkingen en kunnen U verzekeren' dat het
nodige zal gedaan worden om in de toekomst dergelijke fouten te vermijden."
Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Leuven : „Naar aanleiding
van uw brieven van 5 februari en 10 april
1974 delen wij U mede dat de enkele nog
bestaande tweetalige straatnaamborden zullen vervangen worden door eentalig Nederlandse borden. Laatstgenoemde borden
werden besteld doch zijn nog niet geleverd."

V 0 M (vereniging voor oppervlaktetechnieken van metalen) Soestdijkseweg 246
te Bilthoven (Nederland) geeft een Belgisch-Nederlands tijdschrift uit.
Wat antwoordt de chef van de Technische
Afdeling?
... „Hoewel we in Nederland geen taalstrijd
kennen, nemen we de ontwikkelingen met
grote interesse waar en uiteraard gaat onze
sympathie uit naar het streven om de
Nederlandse taal daar te gebruiken waar
deze op haar plaats is."
„Sommige bedrijven die i'n Brussel gevestigd zijn, geven er de voorkeur aan hun
adres in het Frans te vermelden.
En verder :... „We willen U wel toezeggen
dat we in die gevallen waarin we een persoonlijk gesprek met de betreffende bedrijven' hebben uw wens naar voren willen
brengen."...
Het gebouw van de Bank van Brussel te
Vilvoorde wordt afgebroken. Wanneer het
nieuwe gebouw klaar zal zijn zullen alle
opschriften eentalig Nederlands zijn.
Vanwege de ondervoorzitter van de Raad
van Beheer van Priba, Unic, Innovation B M vernemen we dat alle aanduidingen in
de officiële en gouden telefoongids (zone
Brussel), bij een volgende editie, in de
twee talen zullen gesteld worden.
De Sebino-poppen die door Sarma verkocht werden, waren niet voorzien van een
Nederlandse uitleg.
De verkoopsdirecteur :... „We kunnen hier
nog aan toevoegen dat onze Italiaanse
leverancier ons inmiddels heeft toegezegd
dat de volgende leveringen van een nederlandstalige gebruiksaanwijzing zullen voorzien zijn, derwijze dat we vanaf het volgende seizoen (september-october) helemaal aan de gewettigde verwachtingen van
ons Nederlandstalig kliënteel zullen kunnen
beantwoorden"...
E. WIEME

KORT GENOTEERD

LEIDSE UNIVERSITEIT 400 JAAR
Op zaterdag 8 februari bestond de Leidse
Universiteit — en daarmee het wetenschappelijk onderwijs in Nederland — vierhonderd jaar. Op die dag, de dies natalis,
legden de voorzitter van het college van
bestuur, mr. K.J. Cath, en de rector-magnificus, prof. dr. A.E. Cohen, een krans bij
het graf van de stichter van de universiteit,
Prins Willem van Oranje, in de Nieuwe
Kerk te Delft. Prof. dr. J.N. Bakhuizen van
den Brink hield bij die gelegenheid een
rede waarin hij de rol van de prins toelichtte. Na afloop van de plechtigheid ontving
het gemeentebestour van Delft de deelnemers in het Prinsenhof. 's Middags werd
een plechtige bijeenkomst gehouden in de
Leidse Stadsgehoorzaal. Op deze traditionele samenkomst hield prof. dr. P.J. Gaillard van de medische faculteit de diesrede.
Op de vooravond van de diesviering hield
de rector-magnificus via Radio Nederland
Wereldomroep een korte toespraak in het
Nederlands en het Engels tot de buiten
Nederland wonende oud-alumni.
In de afgelopen weken hebben velen een
bezoek gebracht aan de uitermate interessante tentoonstelling in vier zalen van het
Rijksmuseum in Amsterdam. Deze expositie
gaf een zo volledig mogelijk overzicht van
alles wat betrekking heeft op de beginjaren
van de universiteit. In de eerste zaal was
een overzicht gegeven van de voorgeschiedenis van de universiteit, die werd opgericht in een tijd van oorlog en opstand.
Uitvoerig werd aandacht geschonken aan
elk der vier faculteiten, waarbij de nadruk
kwam te liggen op die der filologie als
basis van de andere wetenschappen. Er
waren werken en portretten te bewonderen
van beroemdheden als Lipsius en Scaliger.
De tweede zaal bevatte een reconstructie
op ware grootte van het theatrum anatonucum, zoals dat omstreeks 1610 in gebruik
was : 's winters als plaats voor anatomische
lessen, 's zomers als museum met moraliserende inslag : plaats om na te denken
over leven en dood, de verlossing in christelijke opvatting.
Wat ons bovenal opviel was de kostbare
verzameling uit vele Leidse musea en instellingen van boeken, voorwerpen en
een aantal skeletten en prenten. De derde
zaal gaf een overzicht van de universiteitsbibliotheek en de wijze waarop die de bezittingen verwierf door schenkingen en aankopen. Verder werd duidelijk gemaakt, hoe
een manuscript vierhonderd jaar geleden

tot een boek werd verwerkt. In een vierde
zaal was een uitstalling te zien hoe de
vroegere Hortus Botanicus werd aangelegd, in wezen een eresaluut aan de grondlegger Carolus Clusius.
Op 26 maart werd in het gemeentearchief
van Leiden een tentoonstelling „Van eeuw
tot eeuw" ingericht door het Academisch
Historisch Museum. Van 18 maart tot 6 april
werd in het Institut Neerlandais in Parijs
een tentoonstelling gehouden van boeken,
portretten en documenten betrekking hebbende op de historie van de Leidse Universiteit van 1575 tot 1700.

PROF. DR. H.J. PRAKKE

Op 26 april jl. werd prof. dr. H.J. Prakke
75 jaar. Tientallen hadden die datum in
hun agenda genoteerd. Want professor
Prakke en zijn echtgenote hebben vele
vrienden en kennissen, niet alleen in hun
geliefde Drente, maar ook elders in het
land, in de rest van Europa en in de andere werelddelen. Een man met een groot
aanzien wegens zijn gaven van hoofd en
hart. Het is een voorrecht hem te kennen.
Het is ondoenlijk in enkele regels dit rijke
en arbeidzame leven te schetsen. Alles wat
professor Prakke heeft gedaan en nog
dagelijks onderneemt, kortom zijn bezigheden zijn samen te vatten in een drieluik : Prakke als uitgever, Prakke als hoogleraar en man van wetenschap die zijn
kennis ook ver buiten de collegezalen aan
de gemeenschap schenkt en Prakke als onvermoeid strijder voor de cultuur van Drente, het gewest waar zijn voorvaderen woonden. Hij bracht de uitgeverij-drukkerij H.P.
van Gorkum te Assen, thans Van Gorkum
en Comp. B.V. tot grote bloei en bekendheid. In het bijzonder in de wereld van de
wetenschapsbeoefening. Een stuk levenswerk, waarmee hij een halve eeuw geleden
een begin maakte. Het belette hem niet
ruim dertig jaar geleden in Groningen te
gaan studeren. Na het candidaatsexamen
rechten en economische wetenschappen
legde hij zich op de sociologie toe. Hij
bekroonde deze studie in 1951 met het
proefschrift „Deining in Drenthe". In de
oorlogsjaren vervulde hij een rol in de illegaliteit, waarvoor hij nog gevangen werd
gezet.
In 1960 werd hij hoogleraar in Munster.
Het was eigenlijk bedoeld om in te vallen.
Maar het duurde tien jaar. Zijn wetenschappelijke werken op het terrein van de pu-

bliciteitsleer, zijn brochures en artikelen
vullen een kleine bibliotheek. Ter gelegenheid van zijn verjaardag is het boek „Garven" uitgegeven met een keur van zijn belangrijkste publicaties. Professor Prakke
heeft de bundel de Prakkehof-decade genoemd naar zijn boerderij „De Prakkehof"
in Meppen ; een waarlijk internationaal ontmoetingscentrum.
VIJFTIG JAAR GELEDEN STIERF DR.
ALFONS DEPLA.
In „'t Schriftuurke", zijn eerste publicatie
met „oprechte uitlegginge" als collegeleerling te Tielt in 1879, deed hij een typisch provincialistisch Westvlaamse aanval tegen „verderfelijke" Hollandse (lees :
niet-katholieke) boeken. En de laatste
woorden die in oktober 1924 over zijn
lippen kwamen waren een Heelnederlandse
geloofsbelijdenis.
Tussen die twee uitersten ligt het leven
besloten van de Kortrijkse geneesheer dr.
Alfons Depla (° Ruddervoorde 1860), die
al sinds 1884 behoorde tot het halfgeheime
genootschap „De Swighenden Eede", een
vriendenkring rond de Westvlaamse priester
Hugo Verriest, leraar aan het Kleinseminarie te Roeselare.
Zijn opteren voor het Vlaamse activisme
tijdens de eerste wereldoorlog was een
gevolg van zijn democratische houding.
Toen in juni 1916 het Katholiek Vlaams
Oud-hoogstudentenverbond zijn standpunt
zou bepalen ten overstaan van het vernederlandsen (tijdens de bezetting) van de
Rijksuniversiteit Gent (in 1817 door koning
Willem I opgericht, maar na 1830 geheel
verfranst) was Dr. Depla, wiens twee zonen
aan het IJzerfront streden, beslist tegenstander. Hij legde zich evenwel neer bij
de meerderheid die zich wél voorstander
van de vernederlandsing verklaarde en
ondertekende mede de motie in die zin.
Toen in de nacht van 30 april op 1 mei
1918 korporaal Jules Charpentier door de
vuurlinie trok om als boodschapper en tolk
van de Vlaamse frontbeweging de Viamingen in het bezette land op de hoogte
te brengen van de lijdensweg van de
Vlaamse soldaten aan de IJzer, kreeg hij
de opdracht zich allereerst te Kortrijk bij
de onkreukbare dokter Depla te begeven.
Twee van de kort nadien geschreven brochures uit de IJzerreeks „Open brieven der
Vlaamsche frontpartij" en „Vlaanderens
Weezang aan de IJzer" droegen de Vlaamse soldaten aan dr. Depla op.
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Dr. Depla zetelde in de activistische
commissie van zaakgelastigden, maar aanvaardde geen portefeuille in de Raad van
Vlaanderen. Bij de activistenvervolging in
november 1918 week hij uit naar het gastvrije Nederland, waar hij in 1920 vernam
dat het Hof van Assisen te Brussel hem
bij verstek had ter dood veroordeeld.
Zoals de volksgeliefde geneesheer sterk
stond in de strijd, keikoppig Vlaams, streng
en rechtvaardig, maar met een hart van
goud, bleef hij ook groot en manmoedig
in tegenspoed. Hij overleed in oktober
1924 te 's Gravenhage ten huize van zijn
Vlaamse strijdgenoot en medeballing dr.
Spincemaille. De insgelijks uitgeweken
Vlaming Jozef van den Broeck tekende
daar zijn laatste woorden op die als dr.
Depla's Vlaams testament golden : „Zeg
aan de vrienden dat ik gerust sterf omdat
ik voor Vlaanderen gedaan heb wat ik
kon en in geweten meende te moeten
doen. Meer en meer ben ik tot de overtuiging gekomen dat Vlaanderen slechts te
redden is in een federatief verbond met
Nederland".
Bij zijn koninklijke uitvaart te Kortrijk sprak
volksvertegenwoordiger Joris van Severen
namens het Vlaamse front. Hij zei dat dr.
Depla „in het spoor van Rodenbach was
opgestapt tegen zijn vaderen, aan de zijde
van zijn voorvaderen".
A.G.
„PAUS VAN DE WETENSCHAP"
MET PENSIOEN
Dr. A.J. Piekaar is als directeur-generaal
van het Nederlandse ministerie van Onderwijs en Wetenschappen met pensioen gegaan. Zijn opvolger is dr. E. van Spiegel.
Dr. Piekaar heeft een bijnaam gekregen in
de loop der jaren : „Paus van de wetenschap". De afgetreden directeur-generaal
voor het wetenschapsbeleid werd benoemd
tot Commandeur in de Orde van Oranje
Nassau bij bevordering. De versierselen,
behorende bij de onderscheiding, werden
hem uitgereikt door de minister van het
wetenschapsbeleid, de heer F.H.P. Trip.
Toespraken werden gehouden door de
minister van Onderwijs en Wetenschappen,
dr. J.A. van Kemenade en door minister
Trip. In zijn dankwoord ging dr. Piekaar
nader in op zijn stelregel : „Men moet
zich instellen op het contact met mensen
en dan vooral luisteren. Voor je iets doet
goed luisteren. Dat is eigenlijk de belangrijkste manier waarop je iets kan bereiken.
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Je moet ook niet bang zijn je oorspronkelijke gedachte prijs te geven ; je moet
kunnen zeggen : ik heb het verkeerd gedaan ; het moet anders. Maar zorg wel voor
een uitvoerig „voor-contact" voor je eigenlijk zegt : zo moet het gebeuren".
KERNCENTRALES VOOR DE KUST
In de Vlaamse kuststreek is er reeds jaren
sprake van twee kerncentrales, een te
Zeebrugge en een te Nieuwpoort. Voor
Zeebrugge werd een bouwvergunning aangevraagd, die verworpen werd door het
gemeentebestuur van Brugge. Over Nieuwpoort komen nu meer preciese inlichtingen
los. Er wordt een voorstudie uitgevoerd die
150 miljoen fr. kost voor de inplanting van
een kerncentrale in zee voor de kust van
Koksijde en Oostduinkerke. Als vestigingsplaats zou de ontwerper, het studiebureau
Electrobel, denken aan de Broersbank.
Deze zandplaat maakt deel uit van de
Vlaamse Banken, een reeks van ondiepten
die evenwijdig aan de kust lopen. De
Vlaamse Banken bleven sedert de Middeleeuwen stabiel. De binnenzijde van de
Broersbank ligt op 2,5 km van de laagwaterlijn, de buitenzijde 5 km. De Broersbank zou uitgekozen worden omdat zij aan
de binnenzijde niet aan hevige stromingen
onderhevig is en bovendien stabiel is.
Praktisch gezien zou de Broersbank als
basis dienen voor een kunstmatig eiland.
Op dit eiland komen dan één of meer
kernreaktoren. Er worden voor het ogenblik
drie mogelijkheden bestudeerd : een klein,
een middelgroot en een groot eiland. Men
denkt hierbij automatisch aan een ander
eilandprojekt voor de Belgische oostkust,
de Zeestad van ir. Mortelmans.
Het meest ondiepe punt van de Broersbank bij laagwater is 90 cm, de maximale
diepte 440 cm. Er zijn twee zones met een
gemiddelde diepte van 100 cm en 145 cm.
Dus prima geschikt voor opspuiting.
Burgemeester Mommerency van Nieuwpoort gelooft dat Ebes en Intercom voor
deze kerncentrale zullen samenwerken.
Oorspronkelijk was er enkel sprake van Intercom. Deze elektriciteitsmaatschappij
polste in 1971 officieus het gemeentebestuur van Nieuwpoort i.v.m. de inplanting
van een kerncentrale in Nieuwpoort-Bad
aan de vuurtoren. Burgemeester en schepenen verwierpen toen kategoriek deze
mogelijkheid.
Als er een kerncentrale komt dan wordt

het er een van minimum 1000 Megawatt
(1.000.000 kilowatt). De huidige vermogens
van de kerncentrales in aanbouw bedragen
respektievelijk 800 Megawatt (Doel I en II)
en 870 Megawatt (Tihange).
In de eerste berichten was er ook sprake
van een termische centrale op het eiland
te Nieuwpoort. Deze mogelijkheid wordt nu
uitgesloten. Als er een centrale komt dan
is zij nucleair.
Een vooraanstaand direktielid van Ebes ontkende op onze vraag de plannen en de samenwerking tussen Ebes en Intercom.
Voor 'n kerncentrale op de Broersbank
moeten de gemeentebesturen van Nieuwpoort, Oostdui'nkerke, Koksijde en De Panne hun advies geven. De eindbeslissing
valt te Brussel bij het Hoofdbestuur van
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening.
MOMMERENCY, burgemeester van Nieuwpoort : Ik sta sceptisch tegenover een kerncentrale vóór de kust. De westkust leeft
van toerisme. Enige betonnen koepels op
de horizon van Nieuwpoort en Koksijde
zullen het landschap bederven. Ik kan dus
moeilijk pro zijn om lokale ekonomische
redenen.
Waarom een kerncentrale aan zee of in
zee ? Elke elektrische centrale vergt koelwater. Voor kerncentrales met een per definitie hoog vermogen is water nodig in
grote hoeveelheden. Voor het ogenblik
wordt 81 t.h. van de elektrische centrales
in België direkt gekoeld d.w.z. door gebruik te maken van rivieren of kanalen.
Er is 3.500 Megawatt elektrisch vermogen
in aanbouw (de bestaande capaciteit is
7.000 Megawat), slechts 74 t.h. hiervan zal
rechtstreeks kunnen gekoeld worden, het
restant met koeltorens. De kerncentrales
komen aan zee om te blijven genieten van
rechtstreekse koeling, deze is het goedkoopst omdat de oppervlakte van het water werkt als warmtewisselaar. Voor Doel
Ill voorziet men om ekologische redenen
een koeltoren met een hoogte van 150 meter en een basis van 125 meter. De temperatuur van het Scheldewater mag immers
niet te veel stijgen.
FRANS CROLS
JOZEF DROOGMANS GEHULDIGD
In „Limburg Vandaag" is melding gemaakt
van de huldiging van de Limburgse schrijver Jozef Droogmans naar aanleiding van
diens 80ste verjaardag. Hij heeft vele jaren
zijn beste krachten gewijd aan de integratie van de beide Limburgen.

De

Nederlanden::

ons Vaderland
De op 29 juni 1975 te Diksmuide gehouden
48e IJzerbedevaart kreeg als thema „De
Nederlanden : ons Vaderland".
De jaarlijkse bedevaarten naar de IJzer
ontstonden als een pacifistische herdenking van de tijdens de eerste wereldoorlog gesneuvelde frontsoldaten. Deze dodenhulde is in de loop der jaren uitgegroeid tot een indrukwekkende volksmanifestatie.
Het „testament van de frontsoldaten" is
immers een leidraad geweest voor de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging na
1918. In de loopgraven van de IJzer was
een felle reactie ontstaan van de Vlaamse
soldaten tegen hun franstalige bevelhebbers. Deze reactie kreeg een enorme politieke weerslag omdat zij de voor de Vlamingen in België onhoudbare situatie duidelijk blootlegde. Zij werd tot een symbool.
Op de opeenvolgende ijzerbedevaarten
werd dan ook grote aandacht besteed aan
de ontwikkeling van de Vlaamse gemeenschap in België, getoetst aan het testament van de frontsoldaten.
Weliswaar werd elk jaar een „Groet uit
Nederland" gebracht en iedereen zal zich
nog de opgemerkte toespraak van Dr. Geyl
herinneren, evenals de toespraak van
A.N.V.-voorzitter dr. Van den Berge verleden jaar.

De redactie neemt zich voor in het nummer 4 ruime aandacht te besteden zowel
aan het verloop van de 48e ijzerbedevaart
van 29 juni 1975 als aan de geschiedenis
en de ontwikkeling van de voorafgaande
bedevaarten naar de IJzer.
Talrijke lezers zowel uit Noord en Zuid
hebben er immers op aangedrongen dat
over dit boeiend en soms wel controversieel fenomeen overzichtelijke informatie
zou worden gebracht.
JAN DE GRAEVE

Mr. Ploeg, cultureel attaché van de Nederlandse ambassade te Bonn, sloot de bijeenkomst met enkele opwekkende woorden.
Hij gaf blijk van zijn belangstelling voor
de arbeid van de leraren Nederlands en
bood voor de toekomst zijn medewerking
aan.
CHRISTIANE GEFFERT

Informatiedag
ACCOUNTANTSRAPPORT A.N.V. 1974
In het kader van het Instituut voor schoolpedagogische vorming te Düsseldorf werd
in het voorjaar in het gastvrije Belgisch
Huis te Keulen, een informatiedag gehouden voor alle leraren Nederlands aan
scholen in Noordrijn-Westfalen. Er kwamen
meer dan twintig dames en heren bijeen,
die graag van de gelegenheid gebruik
maakten om met elkaar kennis te maken,
of hun kennismaking te vernieuwen, en
over de wederzijdse ervaringen in het
onderwijs van gedachten te wisselen. De
heer lic. Frans Beermans, docent aan het
Miller Instituut te Tilburg, hield in de
voormiddag een voordracht over de organisatieproblemen en de inhoudelijke voorwaarden van een in te stellen „examen en
getuigschri ft Nederlands als vreemde taal".
Dit examen, waaraan op het ogenblik een
Nederlands-Belgische werkgroep de grondslagen legt, is voor vier graden bedoeld :
elementair-, basis-, uitgebreid-, twee talenkennis.

*

Na een officiële begroeting door de gastheer, dr. De Buck, en een gemeenschappelijk middagmaal, sprak de heer Hans
Combecher, Studien-direktor aan het Stedelijk Gymnasium te 's Hertogenrade (DLd),
over het onderwerp : „Wenken uit de praktijk voor het verwe rv en van een correcte
uitspraak van het Nederlands". Hij toonde
o.a. aan, hoe bepaalde klanken waarmee
Duitstalige leerlingen altijd moeilijkheden
ondervinden vanuit een Duitse articulatiebasis het best te benaderen zijn.

Deze ontwikkeling lijkt ons in elk geval
voldoende belangwekkend om er in een
volgend nummer uitvoering op terug te
komen.

In het algemeen mag worden aangenomen,
dat binnenko rt een reeks jonge, pas afgestudeerde, leraren Nederlands te verwachten is om de ijveraars voor het vak

Dat in 1975 aan de IJzer de bakermat van
de frontbeweging, de Vlaamse beweging
nadrukkelijk opnieuw gesitueerd werd in
een streven naar een inniger verbondenheid van de verdeelde Nederlanden werd
door tal van bedevaarders e rv aren als een
nieuwe aanzet en als een zinvolle terugkeer naar de Algemeen-Nederlandse achtergrond van wat traditioneel verstaan wordt
onder de Vlaamse beweging.

Nederlands aan Duitse scholen te versterken. Het zijn de genoemde ijveraars, die
al jaren onder min of meer ongunstige
omstandigheden les geven. Voort valt het
op dat de belangstelling onder de leerlingen toeneemt.

De algemeen penningmeester van het
A.N.V. maakt bekend, dat het accountantsrapport 1974 op het verbondskantoor, Surinamestraat 28, Den Haag voor de leden
ter inzage ligt.

RECTIFICATIE
Tot onze spijt werd het artikel „Naar vernieuwing van de omroep" in Neerlandia
1975, nr. 1, zowel aan het slot, als in de
inhoudsopgave van een verkeerd gespelde
naam van de schrijver voorzien. De auteur
van het a rt ikel is : dr. Jan Hes, te Bussum.
Wij bieden de heer Hes, als ook onze
lezers daa rv oor onze verontschuldiging
aan. (Red.)

VERSNEL DE INTEGRATIE
Over het integratie-beraad dat op 14 april
1975 in Breda op initiatief van het A.N.V.
tot stand kwam, verscheen in het nr. 2
van Neerlandia op blz. 33 - 34 een uitvoerig verslag.
In de lijst van de deelnemers aan het
genoemde beraad werden per vergissing
volgende personen niet opgenomen :
— drs. Jac J.H. Veltmans, docent ethnologie, adj. secretaris inspraakcommissie
ruimtelijke ordening, Maastricht ;
— dr. Henk J.G. Waltmans, 2e kamerlid
voor de P.P.R. ;
— dhr. J. Sweron, directeur „Veltmanshuis"
- Rijkscultureel Centrum te St.-MaartensVoeren.
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IJZERBEDEVAART
Het tema voor de komende IJzerbedevaart, die plaats heeft op
29 juni 1975, is „De Nederlanden ons vaderland". Het IJzerbedevaartcomité wil daarmee de verbondenheid met Nederland beklemtonen.
De Noordnederlanders, samen met de Fransvlamingen, zijn dan ook
de eregasten op deze bedevaart. Het programma voorziet een korte
groet van een student uit Noord-Nederland en uit Frans-Vlaanderen.
Het lizerbedevaartcomité heeft het tema van de plechtigheid als
volgt nader toegelicht :
Altijd heeft de Vlaamse Beweging een inniger verbondenheid van
de verdeelde Nederlanden nagestreefd, hoe het ideaal door de
onderscheiden strekkingen ook gezien werd.
Door die verbondenheid van de Nederlanden moet onze toekomst
verzekerd worden. In een Verenigd Europa der volkeren is het
mogelijk een kulturele en ekonomische eenheid te verwezenlijken
langs demokratische weg en zonder andere volkeren tot vijanden
te maken.
De natuur der dingen, het leven dat werkelijk leeft, wil eenheid.
Omdat er zonder die eenheid geen behoud en volle ontplooiing
van het volkswelzijn mogelijk is.
Daarom doen wij een oproep tot de jeugd en allen die jong van
hart zijn, opdat zij de Vlaamse Beweging zouden versterken en
zoveel macht zouden veroveren en doen gelden, dat de idee van
de Nederlandse verbondenheid konkreet realiseerbaar wordt.
Honderd jaar geleden heeft de Blauwvoeterie, zich uitbreidend over
heel Vlaanderen, opgaande in het Algemeen Vlaams Studentenverbond en het A.K.V.S., in de Groot-Nederlandse Studentenkongressen en ontmoetingen, de jongeren bezield en verenigd.
Laat deze bedevaart het vertrekpunt zijn voor een nieuwe aanzet,
waartoe nu opgeroepen wordt door een stem uit Vlaanderen, uit
Nederland en de Franse Nederlanden.
Verleden en toekomst hier verenigd, huldigen onze lieve doden, die
gestorven zijn met de hoop dat hun offer aan hun volk een vaderland
om te beminnen, alle volkeren vrijheid om over het eigen lot te
beslissen, alle mensen gelijkheid en welvaart en de wereld vrede
zou helpen schenken.
Alle leden van het Algemeen Nederlands Verbond en lezers van
Neerlandia worden in het bijzonder uitgenodigd.
Wij doen een oproep tot de Noord-Nederlandse afdelingen om een
gezamenlijke busreis in te richten.
Inlichtingen : v.z.w. Bedevaart naar de graven van de IJzer - IJzerdijk 2 - 8160 Diksmuide - Telefoon : 051/50.02.86.

ALGEMEEN-NEDERLANDS VERBOND

ALGEMENE VERGADERING

Op zaterdag 7 juni a.s. wordt in Roosendaal in restaurant
„Vrouwenhof", Scholtensboslaan 1, de algemene vergadering van
het A.N.V. gehouden. De bijeenkomst begint om 2 uur.
De agenda vermeldt o.a. het jaarverslag van de algemene secretaris, de financiële jaarstukken van de algemene penningmeester,
het afscheid van de algemene voorzitter dr. W.H. van den Berge
en het aftreden van de algemene penningmeester mr. A.W. van Nes,
die voorlopig wel lid van het hoofdbestuur blijft, en de voorstellen
inzake de vervanging van beide heren, alsmede voorstellen tot herverkiezing van leden van het hoofdbestuur die volgens het rooster
aan de beurt van aftreden zijn.
Behalve de behandeling van de huishoudelijke aangelegenheden
wordt het onderwerp : „Culturele integratie van Noord en Zuid"
aan de orde gesteld.
In verband met het verzoek van velen op de algemene vergadering
van 1974 om de behandeling van de huishoudelijke aangelegenheden zoveel mogelijk te bekorten om meer aandacht te schenken
aan de discussie over het beleid, wijst de algemene penningmeester
op de regeling, dat het accountantsrapport 1974 en de overige
financiële stukken op het verbondskantoor, Surinamestraat 28 in
Den Haag ter inzage liggen.
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DE VERHOUDING NEDERLAND-VLAANDEREN,
GEBORDUURD OP HET STRAMIEN DER HISTORIE

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
afdeling Amsterdam van het A.N.V. hield mr. L.
Craeybeckx, burgemeester van Antwerpen, in het
begin van dit jaar een rede over de verhouding
Nederland-Vlaanderen. Het was een stijlvolle bijeenkomst in het Amstelhotel, waarop de voorzitter
van de jubilerende afdeling, drs. J. Das, tal van
gasten kon welkom heten, waaronder een afvaardiging van het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders, de consul-generaal van
België, vertegenwoordigers van zusterorganisaties
en andere genodigden, alsmede de bestuursleden
van de andere afdelingen en de leden van de afdeling Amsterdam.
Mr. Craeybeckx is een erudiet man en daarbij een
woordkunstenaar. Het was dan ook een bijzonder
genoegen naar hem te luisteren, want hij spreekt
een prachtige taal wat we in deze tijd van vervlakking en verwaarlozing van een goed taalgebruik nog
maar zelden kunnen genieten. Bevattelijk en logisch
schetste mr. Craeybeckx de verhouding NederlandVlaanderen, geborduurd op het stramien der historie.
Na gewezen te hebben op het sociale aspect van
de Vlaamse Beweging, op Vlaanderen als bakermat
van de Nederlandse taal en cultuur en op het later
overnemen van deze rol door Nederland wijdde de
inleider sterke aandacht aan het op elkander aangewezen zijn van Noord en Zuid. Een belangrijk
deel van de rede was op de taalsituatie toegespitst
ondermeer op de spelling, de uitspraak en de
woordenschat. Onderstaand verslag werd samengesteld met gebruikmaking (en instemming) van de
tekst van de rede van mr. Craeybeckx, waarvoor
wij hem bijzonder erkentelijk zijn.
(Geert Groothoff)

Mr. Craeybeckx begon zijn betoog met de stelling
dat in de verhoudingen tussen Nederlanders en
Vlamingen, in grote mate gevoelselementen hetzij
in negatieve, hetzij in positieve zin bepalend zijn.
De Vlaamse achterstand, aldus de inleider, is nu
eenmaal een onbetwistbaar feit. In de laatste tientallen jaren heeft er zich in Vlaanderen een ommekeer ten goede voorgedaan. De contacten tussen
Noord en Zuid zijn nu eenmaal zo schaars dat het
voor de hand ligt dat de Nederlander zich hiervan
niet in de gewenste mate rekenschap gee ft . Bij alle
misprijzen van sommige Nederlanders voor Vlaan70

deren zou het goed zijn zoveel mogelijk informatie
over Vlaanderen in Nederland te verschaffen.
Mr. Craeybeckx herinnerde aan de cultuurstrijd die
in Vlaanderen werd gevoerd : aan de ene zijde de
Belgische Staat die een verfransingspolitiek voerde,
daartegenover de Vlaamse Beweging, die in het
grootste deel van haar geschiedenis een taalstrijd is
geweest. Het zou onjuist zijn om aan het totstandkomen van het Belgisch staatsverband toe te schrijven dat de Vlaamse taal van intellectueel verkeer
was uitgesloten. Aldus mr. Craeybeckx. Evenmin is
het juist te beweren dat de Walen Vlaanderen hebben
verfranst. Het waren de Vlamingen zelf : de hogere
standen. Het zijn de sociale verhoudingen die het
verschijnsel van de verfransing verklaren. Een andere
factor was dat de arbeidersklasse in de vorige eeuw
geen politieke invloed had. Met de invoering van
het algemeen kiesrecht na de Eerste Wereldoorlog
kwam pas de verandering. In hun romantische inspiraties hadden de meeste Vlaamse leiders zich beperkt bij oratorische tirades als : „Waar is der
vaadren fierheid nu gevaren ?" alsof fierheid denkbaar was bij een volk dat in materiële ellende verkommerde.
„De oorlog was er nodig geweest : revolutionaire
bewegingen zoals het activisme, onstuimige betogingen onder de soldaten op het IJzerfront, sensationele gebeurtenissen in Rusland, in Duitsland en
elders, om de machtsorganen ertoe te bewegen,
inderhaast een wet af te kondigen waardoor algemeen kiesrecht werd ingesteld. Het is slechts van
toen af, zoals we reeds zeiden, dat de weg open
stond voor wetten waardoor de volkstaal als de enig
geldige voor de openbare besturen, het leger, het
gerecht, het onderwijs in Vlaanderen werd opgelegd,
zoals ook voor wetten waardoor diep ingrijpende
sociale hervormingen tot stand kwamen, onder meer
achturendag, verplicht lager onderwijs".
Tevoren was het aantal ongeletterden in Vlaanderen
ontzettend hoog geweest. De armste mensen konden
zich de luxe niet veroorloven hun kinderen naar
school te sturen. Het merendeel onder de arbeiders
en boeren bestond uit analfabeten. Ook dit verklaart
de culturele achterstand in Vlaanderen. Aldus mr.
Craeybeckx.
De spreker haalde in dit verband een gebeurtenis uit
mei 1961 aan. In Rotterdam werd een NederlandsBelgische vereniging gesticht naar het voorbeeld
van de Belgisch-Nederlandse Vereniging in Antwerpen. Ter gelegenheid daarvan hield burgemeester

Craeybeckx een feestrede. In zijn toespraak gaf hij
een schets van de taaie volharding, de offervaardigheid, die kenmerkend waren geweest bij de Vlamingen die de strijd hadden gevoerd voor de verdediging
van de Nederlandse taal en cultuur. In de loop van
zijn dankwoord uitte mr. Van Walsum, toen burgemeester van Rotterdam zijn verwondering over het
lot en de strijd der Vlamingen in België met de bewoordingen : „Ik moet erkennen dat mij weinig be-

kend was omtrent wat de Vlamingen allemaal hebben doorgemaakt. En zeggen dat wij die Vlamingen
al die tijd in de kou hebben laten staan...".
Mr. Craeybeckx zei dat deze woorden hem ontroerden. Zijn overweging was : nooit hebben de Vlamingen materiële steun verlangd. Stellig politieke inmenging niet, noch financiële bijstand, noch wat ook
van die aard.

De Vlaamse Beweging geraakte pas voorgoed op dreef nadat de verruiming van het stemrecht aan bredere
lagen van de bevolking meer democratische inspraak had verzekerd in het landsbeleid, dat tot dan toe
door de verfranste burgerij werd beheerst.
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zende publiek van Nederland konden rekenen, en
slechts bi jkomenderwi js op het toen nog erg verachterde Vlaanderen als afzetgebied. Onverminderd het
grote belang dat hieraan door de Vlamingen gehecht
wordt, men zou de Nederlandse uitgevers niet goed
kennen, indien men eraan twijfelde dat zij bij 't uitgeven van Vlaamse schrijvers niet duidelijk beseft
hadden dat ze er een goede zaak aan deden. Ware
dit trouwens niet het geval geweest, aldus mr. Craeybeckx, dan was het bij een proefneming gebleven.
Ook de Nederlandse uitgevers waren er zich stellig
van bewust dat Vlaanderen, ook in de jaren van zijn
achterstand (Gezelle !), de Nederlandse literatuur op
hoogst waardeerbare wijze verrijkte.

De beroemde kardinaal Mercier beweerde dat het Nederlands volkomen ongeschikt was voor hoger onderwijs. De Flaminganten antwoordden hierop met te verwijzen naar de bloeiende Nederlandse universiteiten, de
wetenschappelijke literatuur in het Noorden, en de
Nederlandse Nobelprijswinnaars.

„Alleen ware meer begrijpend en waarderend medeleven, morele steun in hoge mate welkom geweest.
Hoogst loffelijke uitzonderingen, die niet zo weinige
waren, niet te na gesproken, hadden we veelal de indruk dat wat ons Vlamingen overkwam, in Nederland
weinig belangstelling wekte. Niettemin zijn we er ons
terdege bewust van : we zijn aan Nederland, in verband met de taal- en cultuurstrijd, heel wat verschuldigd. Alleen maar door te bestaan heeft Nederland
ons in de strijd gesterkt".
Nieuw was voor de meeste toehoorders toen de inleider vertelde dat het Belgisch episcopaat destijds
de verbijsterende verklaring uitgaf, dat de Nederlandse taal voor hogere geestesontwikkeling ongeschikt
was. Maar er kon, zei de inleider, worden verwezen
naar de vermaarde Nederlandse universiteiten en naar
de Nobelprijzen toegekend aan Nederlandse wetenschapsbeoefenaren.
Nederland heeft in de waardevolle literatuur in Vlaanderen een flink deel bijgedragen. Streuvels, Elsschot
en hoeveel anderen nog, vonden in Nederland de uitgeversbedrijven welke in de eerste plaats op het le72

Het feit dat het onderwijs in de Nederlandse taal gedurende de hele negentiende eeuw volkomen verwaarloosd werd, terwijl aan de Franse taal de meeste
zorg werd besteed, heeft tot gevolg gehad dat een
aantal met literair talent begaafde Vlamingen in het
Frans schreven ; de taal die zij beheersten. Het waren onder meer Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren, Charles Van Lerberghe, Georges Rodenbach,
Georges Eekhout en Max Elskamp. Deze Vlamingen
hebben literaire prestaties geleverd die kwalitatief
stellig behoren tot het allerbeste dat ooit door Vlamingen werd voortgebracht. Maeterlinck verrijkte de
Franse literatuur in 1911 met een Nobelprijs. Een feit
is dat zij voor de Vlaamse, de Nederlandse cultuurgemeenschap in haar geheel als auteurs verloren
gingen.
Wanneer wij denken aan de plaats die onze beide
landen — samen vaak zo dichterlijk aangeduid met
de benaming „Lage Landen bij de zee" — temidden
van andere volkeren innemen, dan, aldus de inleider,
overwegen wij de tekst waardoor Willem Frederik
Hermans bijdroeg tot het boekje dat een paar jaren
geleden verscheen onder de titel „Sluipmoord op de
spelling". Deze tekst luidt :
„Het aantal nederlandstaligen is de laatste 25 jaar
sterk toegenomen : tot circa 20 miljoen — zoveel
Fransen waren er ten tijde van Napoleon. Wordt het
niet tijd te erkennen dat we geen klein taalgebied
meer zijn ?"
Uit deze tekst spreekt een fierheid, een zelfbewustzijn dat ons in de passende stemming brengt om te
beseffen hoezeer Nederlanders en Vlamingen op elkaar zijn aangewezen. Weliswaar worden we onder de
kleinere landen gerekend, aldus de spreker, maar
ook worden, en met sterkere statistische aanleiding
hiertoe, Zweden, Noorwegen en Denemarken tot de-

zelfde groep gerekend. Aan de hoge trap van culturele ontwikkeling die zij bereikten danken deze landen niettemin de eervolle plaats die zij in de rij der
volkeren bekleden.
Mr. Craeybeckx tekende daarbij aan dat in de laatste tientallen jaren een snelle opbloei van positieve
waarden in Vlaanderen heeft plaatsgehad. De Vlaamse werkende mens leeft niet langer meer in de ellende die hij voor de Eerste Wereldoorlog heeft gekend. Hij geniet arbeidsvoorwaarden die op Europees
peil werden gebracht. Het lager onderwijs werd sterk
uitgebreid. Het gevoelig verbeterde middelbare wordt
door een aanzienlijk vermeerderd aantal scholieren
bezocht. De nederlandstalige universiteiten werden
van twee — Gent en Leuven — tot vier gebracht met
Antwerpen en Brussel. Het aantal hoogstudenten
werd verdriedubbeld.
De achterstand werkt nog na, merkte mr. Craeybeckx
op, maar verzwakt, naar gelang nieuwe generaties op
de voorgrond komen. Het element verschil in intellectuele status dat de toenadering Noord-Zuid in de
weg stond werd in ruime mate weggewerkt.

VLAANDEREN, BAKERMAT VAN DE NEDERLANDSE
TAAL EN CULTUUR
In een imposant overzicht met een uitstalling van
tal van historische feiten tekende mr. Craeybeckx het
beeld van Vlaanderen als de bakermat van de Nederlandse taal en cultuur. Daarbij verdiepte de inleider
zich in de geschiedenis van de taal : de Nederlandse
taal die oorspronkelijk Nederduits of Diets werd genoemd. De historie van de taal wordt in drie periodes
verdeeld. De eerste vanaf omstreeks het jaar 400 tot
circa 1100 is de periode van het Oudnederlands. Omtrent het Nederlands dat toen werd gesproken tast
men in het duister. De eigenlijke geschiedenis van
onze taal begint rond 1100 en strekt zich uit tot ongeveer 1500 : het is de periode van het Middelnederlands. In deze periode is — binnen de Nederlandse
gewesten — in het Vlaamse land de eerste reeks van
literaire en wetenschappelijke geschriften in de
Nederlandse taal tot stand gekomen. Het is daarom
stellig niet ten onrechte dat de Vlamingen ZuidNederland als de bakermat van de Nederlandse
cultuur beschouwen, aldus de inleider.

Hendrik van Veldeke, de Limburger ; Jacob van Maerlant, de West-Vlaming ; Jan van Ruusbroec, de ZuidBrabander . drie grote namen onder vele, die er ons aan herinneren dat de bakermat van de Nederlandse
taal en letterkunde in de zuidelijke Nederlanden moet worden gezocht. In de 17e eeuw zou Holland de
fakkel overnemen.

Hendrik van Veldeke, miniatuur

J. van Maerlant : Boeck van den Kersten Ghelove

Jan van Ruusbroec
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Mr. Craeybeckx duidde in dit verband op Hendrik
Van Veldeke, op Willem van Affligem. Dit was in
de twaalfde eeuw. In de dertiende eeuw waren het
West- en Oost-Vlaanderen waar Nederlandse geschriften tot stand kwamen. Mr. Craeybeckx noemde
Maerlant. Ook in Brabant bloeide in die tijd de literatuur : Beatrijs van Nazareth en Zuster Hadewijch
schreven in Brabants Nederlands. Zij waren de
grondleggers van het mystieke proza in de Nederlandse taal.
Daarna was het Anna Bijns, een nederige Antwerpse
onderwijzeres die religieuze gedichten schreef. Men
houdt haar — althans velen — voor de schrijfster
van „Marieken van Nieumegen". In de veertiende
eeuw kwam Brabant geheel op de voorgrond te
staan met de Antwerpse school waar Jan Van Boendale, Stadssecretaris van Antwerpen, de eerste plaats
innam. Hij schreef „Der Leken Spiegel". Voorts herinnerde de spreker aan Jan van Ruusbroec, wiens
werken in het Latijn, het Frans en het Duits werden
vertaald. Het is eerst rond 1400 dat er geschriften
aan te wijzen zijn die in het noordelijk gedeelte van
de Nederlanden werden geproduceerd. Het was
tevens een tijd van bloei in Vlaanderen van het
muziekleven, de bouwkunst, de beeldhouwkunst, de
houtsnijkunst en van de geweven wandtapijten.
Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel waren machtige steden in de vroegste Middeleeuwen. Er ontstond een Nederlandse bestuurlijke en gerechtstaal.
Voorts droegen het onderwijs en de rederijkerskamers tot de ontplooiing van de taal bij.
NEERGANG VAN VLAANDEREN —
VOORSPOED VAN NEDERLAND

De val van Antwerpen in 1585 bracht een snelle opeenvolging van evenementen, die beslissend werden
voor de toekomst zowel voor Nederland, als voor
Vlaanderen. De krijgsverrichtingen namen een einde
en de grens van de operaties werd de grens tussen
de twee landen die zich voortaan los van elkaar
gingen ontwikkelen. Nederland ging zijn Gouden
Eeuw tegemoet ; voortaan zou daar de Nederlandse
Cultuur opbloeien.
Het gevolg van de val van Antwerpen was de afsluiting van de Schelde. De verdere ontwikkeling
van Antwerpen werd afgesneden. Vele Vlamingen
verlieten hun land, meestal om geloofsredenen.
Anderen verlieten de Scheldestad om hun handel of
nijverheid elders voort te planten. Mr. Craeybeckx
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citeerde in dit verband een tekst van prof. De Vooys
van Utrecht waarin tot uitdrukking wordt gebracht,
hoe de steden en dorpen in Vlaanderen werden ontvolkt en verarmd voor een groot deel en de welvarende Hollandse steden werden verrijkt met uitnemende intellectuelen en industriële krachten.
„Ook voor de taalgeschiedenis is het van belang op
te merken dat de uitgewekenen weldra op allerlei
gebied vooraanstaande plaatsen innamen", aldus
prof. De Vooys. Onder de dichters en schrijvers
waren het Marnix en Stevin, Heinsius, Caspar van
Baerle, Carel van Mander en Joost van den Vondel.
Op het terrein dat ons bezighoudt, aldus mr. Craeybeckx, is het van belang te vermelden dat verschillenden onder degenen die in de Nederlandse Gouden
Eeuw de literatuur tot tevoren zelden bereikte hoogten opvoerden, van Zuidnederlandse oorsprong
waren. Jacob Cats die een Zeeuw was, Constantijn
Huygens waarvan wordt aangestreept dat zijn taal
Brabants was. Het geslacht Huygens was afkomstig
uit Breda. De ouders van Vondel waren Antwerpenaren.
Mr. Craeybeckx vatte het als volgt samen : „De
uittocht is voor Zuid-Nederland een vreselijke aderlating geweest. Voor het Noorden een ferment dat
op alle gebieden voorspoedwekkend heeft gewerkt :
economisch en cultureel.

WE ZIJN OP ELKAAR AANGEWEZEN
Feiten die de geschiedenis vastlegde in de verhouding tussen Noord en Zuid hebben wederzijdse
teleurstelling en verbittering gewekt. De sluiting van
de Schelde, de oorlog van '1830, zijn niet uit het geheugen weggewist. Daartegenover staat, aldus mr.
Craeybeckx, dat de gemeenschap van taal en cultuur
als een gedurig aanwezige aaneensmedende factor
blijft werken. Daarbij komt het blote feit dat we buurlanden zijn, vaak op elkaar aangewezen. De inleider
herinnerde aan het gastvrij onthaal dat vluchtelingen
uit Vlaanderen — veelal Antwerpenaars — in de
Eerste Wereldoorlog in Nederland ten deel viel en
het omgekeerde voor Nederlanders in Vlaanderen
bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. In het
Antwerpse stadhuis werd een gedenkplaat aangebracht waarop te lezen staat : „Dankbaar Breda aan
gastvrij Antwerpen". In 1964 werd door de in Antwerpen verblijvende Nederlanders — het zijn er
ettelijke duizenden — een glas-in-loodraam aangeboden, dat thans prijkt in een veelbezochte zaal van

het stadhuis, met het onderschrift : „De Nederlanders die in deze stad wonen schenken dit glas
in dank voor haar grote gastvrijheid". Bij deze gelegenheid werd een warmhartige rede uitgesproken
door de voormalige burgemeester van Amsterdam,
mr. A. d'Ailly. Ongetwijfeld heeft de Tweede Wereldoorlog een diep beleefde bevestiging van de lotsverbondenheid van beide landen gebracht. Het
samentreffen in Londen van de twee in ballingschap
levende regeringen is aanleiding geweest, volgens
mr. Craeybeckx, tot het totstandkomen van het
Benelux-verdrag dat niet alleen een vruchtbaar economisch samengaan van Nederland en België heeft
bewerkstelligd, maar tegelijk een gunstig klimaat
voor culturele samenwerking. Het cultureel peilverschil, dat remmend werkte, is in ruime mate
weggewerkt.
De in taalopzicht sterk verbeterde dagbladpers, de
radio en de televisie, de gestegen verspreiding van
het gekochte of aan bibliotheken ontleende boek,
hebben er sterk toe bijgedragen dat de nieuwe generaties een ruimere kennis hebben verworven van de
Nederlandse taal.
Voor een aantal zaken is, volgens de heer Craeybeckx een „gecoordineerd optreden dwingend noodzakelijk". Hij dacht daarbij aan : 1) de spelling ;
2) de uitspraak ; 3) de woordenschat.
Mr. Craeybeckx herinnerde aan de felle reactie die

in 1966 in Nederland ontstond op de voorstellen van
de Commissie Pée-Wesselings tot wijziging van de
spelling. Aan de ene kant stonden degenen die niet
bereid waren de door de commissie op grond van
een „fonologische" methode voorgestane wijziging
aan de spelling te aanvaarden. Voor anderen gingen
de voorgestelde veranderingen niet ver genoeg. De
verwardheid deed van een „spellingsdrama" spreken.
Niettemin bestonden kansen dat de voorstellen der
commissie door het Nederlandse parlement zouden
worden aangenomen. Ware dit geschied, zou het
Vlaamse gedeelte van de nederlandssprekende gemeenschap in een dwangpositie zijn gekomen wegens
de noodzaak de eenheid van taal te vrijwaren. Aldus
mr. Craeybeckx. In Vlaanderen verschenen ingezonden stukjes die strekkingen vertolkten als door
de Nederlandse extremistische tendenzen geformuleerd. Er ontstond een sfeer die bij de lezers het
gevoel gaf dat een wijziging van de spelling was te
verwachten.
De toenmalige Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde — thans Koninklijke Academie
voor Taal- en Letterkunde — adviseerde tot tweemaal toe ongunstig over de voorstellen Pée-Wesselings. In België bezat de Minister voor Cultuur de
bevoegdheid om bij K.B. wijziging van de spelling
kracht van wet te verlenen ; een bevoegdheid die
thans aan de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap is gegeven.

Na de scheiding van de Nederlanden, begon in
het noorden de Gouden Eeuw. Deze buitengewone
bloei ook op cultureel en economisch gebied is
nauwelijks denkbaar zonder de aanbreng van vele
tienduizenden uitwijkelingen uit het zuiden. Marnix
van St. Aldegonde (links) en Joost van den Vondel
(rechts) behoren tot deze groep. De volksverhuizing
beroofde echter het zuiden van zijn meest aktieve
bevolking.
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ACTIEGROEP SPELLING
In deze situatie was het dat de Actiegroep Spelling
ontstond met mr. Craeybeckx als voorzitter.
Mr. Craeybeckx vervolgde dat toen hij enkele artikels in de pers schreef tegen de voorstellen PéeWesselings er in Vlaanderen een groot aantal personen daarmee instemde. Op 14 maart 1972 werd
de „Actiegroep Spelling" opgericht en in mei daarop
volgde een audiëntie bij de Eerste Minister en de
Minister van Nationale Opvoeding. De Minister
voor Nederlandse Cultuur was verhinderd. De delegatie was samengesteld uit rectoren en professoren
van de vier universiteiten, een aantal schrijvers en
de Inspecteurs-generaal van het onderwijs.
De bewindslieden verklaarden met de standpunten
van de delegatie bij de ontmoeting met de Nederlandse ministers rekening te zullen houden. Voorts
werd toegezegd dat regelingen over de spelling
niet meer bij K.B. zouden worden getroffen, maar
op grond van de beraadslagingen in de Cultuurraad.
Aan Vlaamse zijde, aldus mr. Craeybeckx, kon men
dus veilig in de verzekerdheid verkeren dat de
Belgische regering de voorstellen Pée-Wesselings
niet zou aanvaarden. Een ander oogmerk had de
actiegroep niet. Mr. Craeybeckx verwachtte geen
hernieuwd spellingsdrama. Mocht het anders zijn
dan is de actiegroep paraat en hoe gereageerd zal
worden is dan ook uit te maken door verenigingen
als het A.N.V., aldus spreker. Mr. Craeybeckx hoopte
dat dan in een welgeregelde Noord-Zuid verstandhouding zou worden opgetreden.
Uitvoerig ging de inleider in op het totstandkomen
van het werkje dat hij samenstelde onder de titel
„Sluipmoord op de spelling", waaraan vooraanstaande schrijvers en schrijfsters uit het Noorden
hun medewerking verleenden. Zij hebben hun ongenoegen uitgedrukt over de situatie die is ontstaan
door de Woordenlijst van de Nederlandse taal die
in 1954 werd gepubliceerd en de keus openlaat
tussen de „voorkeurspelling" en de „progressieve".
De inleider had de indruk dat in Nederland de
voorkeurspelling in het gebruik overheersend is gebleven. In Vlaanderen zijn beide spellingen in gebruik. Mr. Craeybeckx wilde geen keuze doen, maar
stelde „het moet het éne of het andere zijn". De
Noordnederlandse uitspraak van de taal dient als
model te gelden, aldus de inleider. Hiermede is be76

doeld de uitspraak die men hoort in de beschaafde
kringen der Nederlandse provincies Noord- en ZuidHolland.
DE TAALSCHEPPENDE GEMEENSCHAP
Er zijn in Nederland en Vlaanderen personen die
menen dat de taalscheppende gemeenschap dezelfde
is waarvan de uitspraak van het Nederlands als
standaard werd gesteld : de taalscheppende gemeenschap is uitsluitend boven de Moerdijk te vinden,
meer bepaald in Noord- en Zuid-Holland. Op grond
van het daar geldende taalgebruik wordt beslecht of
een woord of zegswijze als goed Nederlands mag
worden beschouwd. Van Dales woordenboek geldt
als de autoriteit, waar het gaat om de vraag of een
bepaald woord of zegswijze als zuiver Nederlands
kan worden aanvaard. Nu is het zo, aldus mr.
Craeybeckx, dat bepaalde woorden in Van Dale
worden aangetroffen met de toevoeging : Zuidnederlands. Hier rijst dan de kernvraag : moet hieruit
worden afgeleid dat dit woord of deze zegswijze uit
het goede Nederlands dient te worden geweerd ?
Velen, aldus mr. Craeybeckx, zijn deze mening toegedaan, ook Vlamingen, meer bepaald bij sommige taaltuiniers, hoewel in de laatste tijd dienaangaande meer voorzichtige uitspraken worden gedaan.
Het juiste standpunt is, meende mr. Craeybeckx,
dat de taalscheppende gemeenschap NIET met de
bevolking van twee Hollandse provincies te vereenzelvigen is. „Principieel omvat zij het gehele gebied
waar Nederlands wordt gesproken : Zuid-Nederland,
de bakermat van de Nederlandse taal en cultuur,
Noord-Nederland, de plaats van haar zuiverste ontwikkeling".
Mr. Craeybeckx merkte op dat hij enkele jaren geleden dit onderwerp in een artikel onder de titel :
„Zuidnederlands is ook Nederlands" behandelde.
Hij gaf daarin een opsomming van woorden die in
het Vlaamse taalgebied algemeen gebruikt worden,
bijvoorbeeld : een zaak uitbaten. Een stiel uitoefenen.
Een missing begaan. Een appelaar, perelaar, notelaar
planten. Een beenhouwerswinkel. De sluikpers. Deemstering, waarvoor ten onrechte „schemering" als
equivalent wordt gesteld : dit woord kan hoogstens
onder alle voorbehoud worden aangenomen als zinverwant. Al deze woorden beschouwen wij als goed
Nederlands, aldus mr. Craeybeckx, hoewel Van Dale
aanmerkt dat het Zuidnederlandse woorden zijn. Dit
bedoelen we als we stellen dat Zuidnederlands 66k
Nederlands is, aldus de inleider.

De heer Craeybeckx herinnerde aan het mooie gedicht van Alice Nahon, waarvan de aanhef luidt :
„Het deemstert ginder buiten.
Een goedheid zonder naam.
Ik tuur door regenruiten.
En vouw mijn handen saam".
De inleider hield zijn gehoor het volgende voor. Zet
nu „schemert" in de plaats van „deemstert". Het is
alsof men Willem Kloos, „als iets dat heel ver is en
heel schoon" zou vervangen door „als iets dat zeer
ver is en zeer schoon". Trouwens in het supplement
op Van Dale werd het woord „deemsteren" opgenomen, zonder enige aanmerking. En dan nog ten
overvloede, aldus mr. Craeybeckx, Van Dale noteert
bij „deemster" niet alleen „Zuidnederlands", maar
ook „gewestelijk".
Dit komt bij Van Dale meermaals voor, zo vervolgde
de inleider, zodat veilig kan worden aangenomen dat
wanneer een woord, of zegswijze, als Zuidnederlands
wordt aangestreept, hetzelfde woord (of zegswijze)
in het spraakgebruik van Zeeland, Noord-Brabant of
Nederlands-Limburg kan worden aangetroffen. Aldus
krijgt „Zuidnederlands" een ruimere zin, met name
het „taalgebied beneden de grote rivieren".

GESPREK MET GODFRIED BOMANS
Deze kwestie had ook de belangstelling van Godfried
Bomans. In een vraaggesprek had mr. Craeybeckx
tegen Bomans gezegd, dat hij het erg jammer vond,
uitdrukkingen die in Zuid-Nederland gebruikt worden
en die schatten van woorden zijn, prachtig en
beeldend, in Van Dale aan te treffen met daarachter
tussen haakjes „Zuidnederlands". Bomans antwoordde : „Ik geloof toch niet dat de toevoeging Zuidnederlands in onze Van Dale bij een bepaald woord,
dat hier gebruikt wordt en bij ons niet, een afkeuring
betekent. Het is een eenvoudige constatering. Maar
niet een verwerping". Mr. Craeybeckx antwoordde
Bomans met : „Ik hoor het U gaarne zeggen, maar
ik zou het willen horen zeggen door vele anderen
en namelijk door onze eigen Vlaamse taaltuinieren.
Sommigen denken, dat wanneer er staat in Van Dale
„Zuidnederlands" dat dit betekent : het is géén Nederlands". Waarop Bomans zei : „Nu, dat is dan een
misvatting".
Waar het begrip taalscheppende gemeenschap ter
sprake kwam, aldus mr. Craeybeckx, deed Bomans
een verklaring die aan duidelijkheid niets te wensen
overliet :

Het artikel van mr. Craeybeckx „Zuidnederlands is
66k Nederlands" vond in Vlaanderen bijval. Althans
er gingen geen stemmen op in tegengestelde zin.
Het „Leids Dagblad" nam het artikel geheel over,
hetgeen aantoonde, aldus de heer Craeybeckx, dat
het streven om het Vlaamse taaleigen binnen het
Algemeen Nederlands een behoorlijke plaats in te
ruimen, in Noord-Nederland begrip en zelfs instemming wekte.

„Ik betreur het, dat veel Vlamingen in Noord-Nederland een soort taalscheppende gemeenschap zien.
Ze hebben het idee, dat woorden als vermits, seffens, verwi ttigen, kuisen, klaar, in de zin van rein,
enz. enz. verkeerd zijn omdat wij die niet gebruiken.
Ik merk tot mijn verbazing dat die prachtige uitdrukkingen door allerlei schoolmeesters in Vlaanderen,
in de taalrubrieken van de kranten worden weggehoond. Dit vind ik onverdraagzaam, nog afgezien van
het feit dat het me onjuist lijkt".

Het Algemeen Nederlands Verbond beijvert zich voor het gebruik van een
verstaanbare, duidelijke taal zonder de nutteloze franje van vreemde modewoorden. Een van de A.N.V.-initiatieven was dit forum te Rotterdam.

Op onderstaande foto van links naar rechts : dr. Veering, de heer Braakman, dr. Van den Berge, dr. Marc Galle, prof. Florquin, mr. Godschalk en
Nic van Bruggen.
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Mr. Craeybeckx verwees vervolgens naar een hoofdstuk dat prof. dr. J.L. Pauwels van de Universiteit van
Leuven hierover schreef in zijn „Verzamelde opstellen", onder de titel „In hoever geeft het Noorden
de toon aan ?". Daarin toont hij met voorbeelden aan,
aldus de inleider, dat de taaldokters, in hun ijver om
ons Vlaams van alle ongerechtigheden en smetten te
zuiveren, de grenzen van het toelaatbare hebben
overschreden.
„Wijlen de heer Van Dale loopt wel een gevaar dat
gemeen is aan mensen wier eigenaardigheid is dat
hun geest zich op een hoger vlak beweegt", merkte
mr. Craeybeckx op. Hij vervolgde met te zeggen, dat
ettelijken er niet ver van verwijderd zijn precies Van
Dale te gaan verwijten een woordenboek te hebben
samengesteld waarin bepaalde woorden en zegswijzen verschijnen, vergezeld van de vreesaanjagende
waarschuwing „Zuidnederlands". In hun geest werkt
dit als het etiket voor apotheekflesjes gebruikt, waar
een doodshoofd op staat afgebeeld.
„Het gaat hier om een misvatting waarvan de, verstorende gevolgen nog elke dag waarneembaar zijn. Van
Dale, immers komt juist de grote verdienste toe de
woorden aan welke het treurige lot beschoren was in
Hollandse provincies geen bekendheid te genieten,
te behoeden voor het gevaar in het duister der vergetelheid ten onder te gaan. Wel heeft Van Dale nagelaten woorden en zegswijzen die uitsluitend in vermelde provincies gebezigd worden te voorzien van
het etiket „Noordnederlands". Hoe dit te verklaren is
ligt voor de hand bij de aandachtige lezer van de
Voorrede van het woordenboek. Dit standaardwerk
werd namelijk in hoofdzaak voor Nederlanders samengesteld".
Mr. Craeybeckx herinnerde zijn toehoorders aan een
gesprek met Herman Teirlinck en hij drukte zijn teleurstelling erover uit dat de nieuwe uitgave van Van
Dale nog steeds de etiketten „Zuidnederlands" gebruikt. Met een bittere trek om de mond zei toen
Teirlinck : „Er was nochtans beloofd dat het niet meer
zou gebeuren !".
Een feit is, aldus zei mr. Craeybeckx dat we ons beiden in een bepaald opzicht vergisten : het ging eenvoudig om een herdruk : de achtste druk van de
tweede uitgave. Een derde uitgave was het niet. Het
gesprek had plaats in 1961, kort na het verschijnen
van de achtste druk. Thans, vervolgde de spreker, is
een negende druk verschenen. Men moet geen helderziende zijn om te vermoeden dat men de hoge
kosten van een nieuwe uitgave heeft willen vermijden.
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Men heeft volstaan met een herdruk vergezeld van
een „supplement". Supplement dat trouwens méér
betekent dan de benaming aankondigt : het ademt
een gans nieuwe geest. In afwachting dan dat de
derde -- etikettenvrije — uitgave van Van Dale
verschijnt, heeft de Woordenlijst van de Nederlandse Taal, samengesteld in opdracht van de Nederlandse en de Belgische regering, de in Nederland
en Vlaanderen gangbare woorden uitdrukkelijk op
een voet van gelijkheid geplaatst.

VERZET TEGEN HET VERKEERDE OPTREDEN IN
VLAANDEREN
Wat wij wensen tegen te gaan is het verkeerde optreden in het Vlaamse land, van personen die vaak
als liefhebberij, en zonder dat ze bewijzen leveren
van voldoende bevoegdheid ter zake, „taalkundige"
rubriekjes met hun vermaningen vullen. Aldus de
spreker. Hij herinnerde zich in een Vlaams maandblad een stukje te hebben gelezen waarin beweerd
werd dat het fout is „toegelaten" in de zin van „toegestaan" of „geoorloofd" te gebruiken. Volgens de
steller past toelaten alleen in de zin van toegang
verlenen : iemand in een gezelschap toelaten. „In de
betekenis van veroorloven moest volgens onze hooggeleerde taaltuinier het woord „toestaan" worden
gebezigd".
Mr. Craeybeckx wenste, wat hij noemde „zulk soort
liefhebberij", zelfs van de zijde van ter zake bevoegden te bekampen. Prof. Pauwels sprak over „taaldokters", Godfried Bomans over „schoolmeesters"
en ik, aldus de heer Craeybeckx, had hen als „pedanten" gekenmerkt. Het voornaamste euvel dat bij
hen valt aan te wijzen is een woord of zegswijze te
verwerpen om de enige reden dat het Zuidnederlands is, maakte mr. Craeybeckx de aanwezigen
duidelijk. Hij voegde er aan toe dat wanneer zij gehoor mochten blijven vinden de verarming van de
Nederlandse taal daarmee in de hand wordt gewerkt.
De dwaling die ten grondslag ligt aan zulk verkeerde optreden heeft Van Dale zelf willen voorkomen,
stelde mr. Craeybeckx. Hij duidde daarvoor op de
Voorrede van de laatste uitgave, waar staat :
„Het is gebleken niet overbodig te zijn er nog eens
de aandacht op te vestigen dat de aanduiding Zuidnederlands geen discriminatie, geen brandmerk inhoudt".

In dit kader noemde de spreker nogmaals de „Woordenlijst van de Nederlandse Taal", waarin nadrukkelijk werd vastgelegd dat de Nederlandse woorden
daarin werden opgenomen „voor zover ze gangbaar
zijn in de algemene — gesproken of geschreven —
taal van deze tijd". De verschijning van de Woordenlijst heeft een geheel nieuwe situatie geschapen. Het
zal voortaan geen zin meer hebben dat Nederlandse
woordenboeken als Van Dale, Koenen, Verschueren,
nog langer bepaalde woorden laten vergezeld gaan
van het merkteken „Zuidnederlands". Tenzij, aangezien zulk merkteken niets anders bedoelt te zijn dan
een vaststelling, woorden als „ajakkes", „absent",
„besogne", van het merkteken „Noordnederlands"
voorzien werden.
Leerrijk is na te gaan, hoe de Commissie-Woordenlijst te werk is gegaan. Uit een publicatie van prof.
Pauwels is gebleken dat de zes Nederlandse zoals de
Vlaamse leden van die commissie billijk en logisch
hebben geacht in Zuid-Nederland gebruikte woorden
gelijk te stellen met in Noord-Nederland gebruikte.

DE ZUIVERHEID DER NEDERLANDSE TAAL
Een van de voornaamste zorgen van de verdedigers
der Nederlandse taal bestaat erin te waken voor haar
zuiverheid. Bij velen staat de bezorgdheid op de voorgrond het opnemen van vreemde woorden zoveel
mogelijk tegen te gaan. Er zijn weinig talen die zich
onthouden hebben van ontleningen van woorden aan
andere talen. De Franse taal is daarvan een voorbeeld en zij steunt op woorden die oorspronkelijk Latijnse woorden zijn. De Galliërs werden geromaniseerd. De Franse taal heeft zich ook verrijkt door ontleningen aan het Grieks. Zo geschiedde het ook haast
in alle talen van de westerse wereld. Aan de Nederlandse taal ontleende het Frans niet minder dan
een 200-tal woorden. Maar ook de Germaanse volksstammen werden geromaniseerd. Tal van woorden
zijn dan ook van het Latijn ontleend ; zo de woorden wal, poort, kerker, keten, schotel, munt, muur,
pijler, keuken, spiegel, trechter, fles, kaas, boter e.a..
Gedurende de Middeleeuwen was het Latijn de taal
van de wetenschap. Het Nederlands werd toentertijd niet onderwezen. Het Latijn wel. In een later tijdvak is het Frans een soortgelijk gezag gaan genieten.
Het gold in Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Engeland en tot in Rusland als een teken van beschaving
de Franse taal te bezigen. Vooral in de hogere kringen. De nabijheid van Frankrijk hee ft bewerkt dat in
het Vlaamse land de Franse taal sterker is doorge-
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De schrijver van dit artikel, burgemeester Craeybeckx, heeft steeds in de bres gestaan voor de
rechten van de Nederlandse taal én voor de
eenheid en de vastheid van haar spelling. Ook
zijn tegenspelers op het spellingsterrein erkennen
zijn grote verdiensten in deze.

drongen dan overal elders. In het Vlaamse land is het
verweer tegen de Franse taal tweevoudig geweest.
Het eerste was de verfranste hogere standen te
dwarsbomen in hun toeleg het Frans te doen zegevieren over de volkstaal. Het tweede was het doordringen van gallicismen in de Vlaams-Nederlandse
taal te bekampen. Het gevolg was dat de Nederlanders de Vlamingen verweten verwoede puristen
te zijn. Is dit verwijt wel gegrond ?
Ontlening van vreemde woorden lijkt in vele gevallen
een noodzaak, een verrijking. Maar alleen aanvaardbaar, wanneer passende woorden in de eigen taal
ontbreken, of niet het wenselijke uitdrukkingsvermogen bezitten. Hoewel niet vrij van puristische neigingen, erkende de inleider dat het redelijk is, dat
het een hoog te schatten voordeel is dat de Nederlandse taal gemakkelijk vreemde woorden in haar
vocabularium integreert. De vraag is evenwel waar de
grens ligt. De inleider achtte zich niet bevoegd om
deze vraag te beantwoorden. Het is een kwestie van
maat en goede smaak.
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Het lijdt geen twijfel dat de samenstelling van de
Woordenlijst een aanzienlijke verrijking van het Algemeen Beschaafd Nederlands betekent. Voor de taalgebruiker staat een verruimde keus tussen Nederlandse uitdrukkingsvormen open. De inleider herinnerde aan een regel van prof. dr. Pauwels : „Bij ons
streven naar beschaafd taalgebruik roeien we onverbiddelijk uit wat géén of slecht Nederlands is ;
waar niets verkeerds is, zuiveren we niet. Waar een
keus mogelijk is, gebruiken we liefst wat ons best
past, zonder daarom het andere te veroordelen, of
als minderwaardig te beschouwen".
Mr. Craeybeckx stelde vast dat waar het gaat om
zuiver literaire werken, het vocabularium van een
Nederlander belangrijk verschilt van het door Vlamingen gebruikte. Dit heeft te maken met het individuele, subjectieve karakter van literaire geschriften.
Niettemin, was zijn conclusie, is de afwijking bij letterkundige producten die in de laatste jaren verschenen
beduidend minder opvallend dan voorheen het geval
is geweest. Inzonderheid is dit het geval met essayistische geschriften, met artikels, tijdschriften en
dagbladen. We treffen er woorden en wendingen aan
die ons blijkbaar uit Nederland zijn overgewaaid.
Stellig hebben het vandaag merkelijk nauwere contact via radio en televisie, het ruime gebruik van
telex-teksten, hiermee te maken.
De inleider had de indruk dat de export van taalelementen uit het Noorden naar het Zuiden toe omvangrijker is dan deze die omgekeerd plaatsheeft.
Men moet zich echter in Vlaanderen hoeden voor het
voorbeeld van Nederland waar een overmatig gebruik
maken van ontleningen aan de Franse, de Duitse en
de Engelse taal aan de dag treedt. „Dat neemt niet
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weg dat onze grote waardering uitgaat naar de kwaliteit van het door vooraanstaande Nederlanders gesproken en geschreven Nederlands, naar hun grootmeesterschap in het vertalen van werken uit de wereldliteratuur, dat het ons een intens genot blijft een
„Garmt Stuiveling aan het woord te horen".
Mr. Craeybeckx besloot zijn betoog met een woord
van Gerard Walschap : „Wij willen een taal die rijk
is en schoon".
DR. LODE CRAEYBECKX
Burgemeester van Antwerpen

GRENSCONTACTEN VAN NADERBIJ BEKEKEN
(vervolg en slot)

In ons vorig nummer brachten wij een inleidende
beschouwing over een studie van de grenscontacten
tussen West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen. Hierna
volgen, zoals aangekondigd, de concrete resultaten
van het onderzoek.

RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK
Langs Belgische kant werden van de 690 verstuurde
vragenlijsten, 253 terug ontvangen, hetzij 36,66 %.
Van deze 253 kwamen er slechts 222 in aanmerking.
De 31 niet-geldige vragenlijsten waren ofwel te laat
binnengekomen, ofwel verstoken van enige identiteit ;
verenigingen waren inmiddels opgeheven of bleken
bij de verdeling van de plaatselijke post niet meer
bekend.
Van Nederlandse zijde werden 224 vragenlijsten verstuurd. Bericht kregen we van 104 verenigingen, waaronder 18 niet-geldige. Een % van 41,96.
Wat is nu het % geldige vragenlijsten ?
België
Nederland

222 op 690 of 32,17
86 op 224 of 38,39

De onderzochte groep verenigingen vertoont de
volgende samenstelling :
België

Socio-culturele verenigingen
Toneelverenigingen
Muziekverenigingen
Heemkundige of folkloristische
verenigingen
Sportverenigingen (met uitzondering van competitiesport)
Jeugdverenigingen
Toeristische verenigingen
Foto- en Filmclubs
Cultuurverenigingen met
landbouwkundige inslag
Sociale verenigingen
Diverse
Totaal

Nederland

hangt andere strekkingen aan, terwijl vrijuit het grootste aantal verenigingen geen antwoord geven of verklaren dat ze er geen opinie op nahouden.
Wat Nederland betreft kunnen we kort zijn, op enkele
verenigingen na, geven alle andere verenigingen geen
antwoord of hebben geen opinie.
Op de vraag naar het aantal leden mogen we zeggen,
dat de door ons bereikte Belgische verenigingen eerder klein van omvang zijn, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten. Hetzelfde kan gezegd worden van de Nederlandse verenigingen.
Als gemiddeld aantal bestuursfuncties kan men voor
België een acht- tot tiental vooropstellen, met als
uitschieters dertien en veertien.
Daar waar men in België een tamelijk hoog aantal
bestuursleden nodig heeft, doet men het in Nederland
veel bescheidener. Normale cijfers zijn daar vijf of
zes ; acht en negen daarnaast hoge.
Wanneer we nu de beroepen van de bestuursleden
nagaan, kunnen we zeggen dat in België over het
algemeen het grootste aantal functies bezet worden
door de ambtenaren, bedienden en arbeiders. Andere categorieën hebben soms ook wel een belangrijk
deel, doch dat is dan meestal afhankelijk van de aard
van de vereniging.
Opvallend is voor Nederland de belangrijke vertegenwoordiging van de zelfstandigen in de besturen. Voor
de rest is alles net zoals in België.
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De Belgische leden zijn voornamelijk samengesteld
uit de beroepsklassen 'ambtenaren en bedienden',
'arbeiders' en 'zelfstandigen'.
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Het regelmatigst verdeeld naar aard van de vereniging
zijn wel de 'ambtenaren en bedienden", terwijl de
arbeiderscategorie en deze van de zelfstandigen min
of meer elkaars gelijken zijn.
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Wat de wijsgerige of religieuze optie betreft, krijgen we in België voor de verenigingen die op
deze vraag antwoorden een overgrote meerderheid
van katholieke gezindheid. Een heel klein deeltje

In Nederland is de categorie 'ambtenaren en bedienden' eerder een kleinere rol toebedeeld. Met de categorieën 'zelfstandigen' en de 'arbeiders' wordt net
zoals in België een blok gevormd, dat schril afsteekt
tegenover de witte vlekken van de andere beroepen.
Bij de verwerking van de gegevens betreffende de
leeftijd van de bestuursleden is gebleken dat in
België de jongeren een geringe rol spelen, behalve
in de eigen jeugdverenigingen.
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De leeftijdscategorieën 31-40 jaar en 41-50 jaar daarentegen, zijn vrijuit de belangrijkste. De personen na
de vijftig jaar hebben steeds in dalende lijn zitting
in de besturen, behalve in de gezelligheidsverenigingen.
Dezelfde toestand geldt voor Nederland. Echter dient
opgemerkt hoe weinig functies bij de jeugdverenigingen in eigen handen blijven.
De belangrijkste wervingsbron naar leeftijd is deze
van mensen tussen twintig en vijftig jaar. Daarna daalt
het aantal aangeslotenen.
Net zoals in België worden de Nederlandse leden
voor het grootste deel geworven in de groep personen van ongeveer twintig tot ongeveer vijftig jaar.
Op te merken is dat in Nederland de jeugd en de
personen boven de zestig jaar in een aantal
sectoren een vrij groot aansluitcijfer bereiken.
In een hoofdstuk over de algemene werking van de
vereniging werden de gegevens besproken over
het reilen en zeilen van de vereniging. We vroegen
o.a. naar het aantal bestuurs- en ledenvergaderingen
en naar de aanwezigheden en het aantal van de manifestaties.
Gezien de geringe belangrijkheid van dit deel in het
geheel van het artikel zullen we er niet nader op ingaan.
Bijna alle bereikte verenigingen doen in zekere mate
aan hetgeen we zouden kunnen noemen : 'cultuurspreiding', 'creativiteit', en 'persoonlijke vorming'.
Onder 'cultuurspreiding' kunnen we verstaan : activiteiten als filmvoorstellingen, academische zittingen,
voordrachten ; dus louter receptief deelnemen aan het
cultureel leven.
De tweede strata van de indeling slaat op de 'creativiteit' en de meer actieve betrokkenheid van de
leden. Hieronder kunnen we o.a. boekenbeurzen, bezoeken, rally's, cursussen plastische kunsten, filmactiviteiten, enz. opnemen.
Als derde deel hebben we de 'persoonlijke vorming',
waaronder we de voordrachten gevolgd door intens
debat, de kadervergaderingen, e.d. kunnen vermelden.
Hier ligt het accent op de wisselwerking tussen kennisoverdracht en kritische ingesteldheid die zich dan
op haar beurt uit in het actief deelnemen in de vereniging.
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OPVATTINGEN OMTRENT DE GRENSCONTACTEN
Vraagstelling :
— Zijn volgens U de sociaal-culturele contacten in aantal gestegen of gedaald ?
— Wat is hierop uw visie ?
— Welke redenen zou U aangeven om de stijging of daling te
verklaren ?
Deze vraag geeft min-of-meer-relativerend de opvattingen weer,
die hoogst waarschijnlijk heersen bij de bestuursleden, die de
vragenlijst hebben ingevuld. Bijgevolg is deze opvatting zeer subjectief en waarschijnlijk aan één persoon gebonden. Andere factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld, de opleiding
en de interesse van de beantwoorder.
Er dient tevens opgemerkt dat de vraag kon geïnterpreteerd worden vanuit een algemene gezichtshoek en vanuit een individuele
verenigingsgebonden gezichtshoek. In de verwerking werd hiervan steeds melding gemaakt.
Voor wat de niet-antwoordende-verenigingen betreft mag gesteld
worden dat waarschijnlijk geen contacten plaatsvonden ; anders
zou daar zeker melding van gemaakt worden.
Een andere mogelijkheid is, dat de vraag gemakshalve niet werd
beantwoord.
— Belgische toestand :
Van de 84 Belgische socio-culturele verenigingen geven 44 of
iets meer dan de helft geen antwoord op de vraag.
10 verenigingen denken dat de culturele grenscontacten in het
algemeen gestegen zijn. Als reden geven zij op : groei van een
Europese geest en het scheppen van eigen staatsinstellingen voor
Vlaanderen ; de plaatselijke contacten zijn degelijk ; jeugdgroepen
hebben contact met Oostburg en Aardenburg (via jeugd- en
sportraad van Maldegem) ; meer communicatiemiddelen ; toevallig
een paar dynamische kernen langs weerszijden van de grens
(spreekt vanuit de eigen vereniging).
Eén vereniging zegt dat de contacten zijn gedaald. Zij meent te
weten dat de mindere interesse door onverschilligheid de oorzaak hiervan is. 3 verenigingen denken dat de grenscontacten
gelijk zijn gebleven, maar geven geen verdere aanduiding en ook
geen reden op, terwijl 5 zegden dat er geen contacten zijn. 21
van de 84 verenigingen interpreteerden de vraag vanuit de eigen
vereniging, en zegden dat ze geen contacten hebben. Een 3-tal
geven een reden op : te ver van de grens (Brugge) ; er bestaan
geen gelijksoortige gezinsbewegingen (BGJG-Eeklo) ; wonen te
ver (Zaffelaere).
Bij de toneelverenigingen (15 in totaal) geven 8 geen antwoord.
2 verenigingen zeggen, dat ze zelf geen contacten met Nederland
onderhouden, waarvan 1 als reden geldgebrek opgeeft. 1 vereniging is van oordeel dat de grenscontacten gestegen zijn. Zelf
houdt de vereniging contact met verenigingen uit de gemeenten
Hulst en Terneuzen. Eveneens 1 vereniging denkt dat er een daling is waar te nemen, en geeft als reden de nefaste invloed van
de t.v. op. Verder zijn er twee verenigingen die denken dat de
contacten gelijk zijn gebleven (1 onderhoudt contacten met de

volkshogeschool 'Hedenesse' te Oostburg). 1 andere toneelvereniging zegt enkel dat ze enkele opvoeringen in Nederland heeft
gehad.
De muziekverenigingen. Op 31 verenigingen hebben 10 geen antwoord gegeven.
5 verenigingen waren van oordeel dat de grenscontacten in het
algemeen gestegen waren. 1 vereniging bedoelde hiermee een
algemene stijging ; de andere hadden het over individuele of
groepsstijgingen (= volgens de aard van de muziekverenigingen).
3 verenigingen spreken van een daling van de grenscontacten,
en geven als redenen : we worden minder uitgenodigd ; kostelijke
verplaatsingen en kleine geldelijke tussenkomsten ; prijsovereenkomsten. Eveneens 3 verenigingen zegden dat de grenscontacten
op hetzelfde peil zijn gebleven. 1 daarvan gaf als reden op het
grote mentaliteitsverschil, plus de muur-grens. 7 verenigingen hebben geen cultureel contact met de overzijde. Reden hiervoor :
gebrek aan geld ; gebrek aan wederzijds begrip en waardering.
Verder is er 1 vereniging die zegt dat tussen de grensverenigingen en -bevolking aan geen uitwisseling wordt gedaan. Een
andere zegt dat er wel aan uitwisseling wordt gedaan door middel
van optredens op de plaatselijke gebeurtenissen, terwijl een laatste vereniging contacten heeft met Terneuzen en Hulst.
Van de 10 heemkundige en folkloristische verenigingen geven
er 6 geen antwoord op de vraag. 1 vereniging zegt dat de culturele grenscontacten zijn gestegen. Als reden wordt opgegeven
dat de Europese grenzen steeds maar vervagen. 1 vereniging
meent dat de grenscontacten zijn gelijk gebleven. Een andere
vereniging geeft op dat ze geen contacten heeft, terwijl de laatste
(Knokke) contacten heeft in Oostburg.
6 op de 10 sportverenigingen hebben niet op de vraag geantwoord. 1 vereniging zegde dat voor haar vereniging of groep
verenigingen (schuttersclubs) de contacten gestegen waren. Er
zijn meer schietingen dan vroeger, terwijl 1 vereniging denkt dat
de grenscontacten, in het algemeen, gedaald zijn. Als reden geeft
zij de nefaste invloed op van de t.v. Eveneens 1 organisatie antwoordt dat de contacten gelijk zijn gebleven. 80 % van de mensen
weet niet eens dat er een Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord
bestaat en 90 % weet niet wat het inhoudt, aldus die vereniging.
De laatste vereniging zegt dat ze geen contact heeft met de andere over-de-grens-liggende-verenigingen, en om een stijging te
bekomen moeten de gemeentebesturen subsidies geven.
Bij de groep 'jeugdverenigingen' hebben 8 van de 19 verenigingen
geen antwoord gegeven. 2 verenigingen kunnen zich geen idee
vormen over het al dan niet bestaan van de grenscontacten.
3 verenigingen spreken van een stijging. 1 ervan geeft als reden op meer contacten tussen de jeugd, terwijl een andere een
reden zoekt i.v.m. de samenwerking die in hun sector bestaat
voor internationaal wetenschappelijk onderzoek. De laatste zegt
dat er nu in Beveren wel iets meer contacten zijn dan vroeger, en
dat ze vrnl. bestaan uit folkloristische uitwisselingen. 1 vereniging is de mening toegedaan dat de contacten zijn gedaald. Als
reden vernoemt zij de tekorten aan een goede leiding.
5 verenigingen hebben individueel geen contact ; 2 ervan geven
geen nadere redenen op. Volgens 1 vereniging bestaan nu nog
geen contacten, doch zullen deze via de plaatselijke jeugdraad gestimuleerd worden. Een andere vereniging drukt het jammerlijke
van de toestand uit. Tenslotte hebben we ook nog een vereniging

die vraagt naar het waarom van de samenwerking. „Elk heeft toch
zijn eigen vereniging".
Van de 5 toeristische verenigingen zeggen er 2 dat de grenscontacten voor hun beweging of voor hun gemeente zijn gestegen.
De ene zegt dat er een goede sfeer is in de reisclub (Sinaai)
en dat soms ook Nederlanders meegaan. De andere vereniging
schrijft de stijging toe aan de samenwerking van de gemeentebesturen (Maldegem en Aardenburg), 1 vereniging heeft contacten met Hulst, terwijl nog een andere er geen heeft. Zij vindt
dat de gemeente Blankenberge te ver van de grens afligt om
contacten te onderhouden.
1 vereniging meent een daling te merken en schrijft deze toe aan
het gebrek van enige aanmoediging van de overheid.
Bij de 3 foto- en filmclubs wordt op de vraag geen antwoord
gegeven ; 1 vereniging onderhoudt geen contacten en zegt ook
niet waarom, terwijl 1 laatste vereniging meent dat de contacten
zijn gestegen. Als redenen worden opgegeven : de toenemende
interesse voor cultuur ; de toenemende welstand ; de grotere ontwikkeling als gevolg van langere studies en steeds maar meer
vrije tijd.
7 van de 12 landbouwverenigingen (met culturele inslag) geven
geen antwoord ; 3 verenigingen zijn van mening dat er doodgewoon geen grenscontacten bestaan. 1 andere vereniging is van
oordeel dat deze ongewijzigd zijn gebleven en geeft hiervan geen
uitleg, terwijl een laatste vereniging meent dat deze zijn gedaald ;
meer aanduidingen werden evenmin gegeven.
De maatschappelijke (of 'sociale') organisaties hebben in totaal
17 verenigingen. Daarvan geven er 7 geen antwoord. 2 waren van
oordeel dat er zeer weinig zijn. 2 verenigingen hebben geen
idee over het bestaan van contacten, waarvan 1 zegt dat Lembeke te ver van de grens ligt om daar iets van te merken. 3 verenigingen hebben geen individuele contacten met over-de-grensliggende-verenigingen en per vereniging zijn de contacten ofwel
gedaald ofwel gelijk gebleven. Verdere uitleg wordt niet gegeven.
Van de 2 gezelligheidsverenigingen (verenigingen die b.v. enkel
koffietafels of gezelligheidsbijeenkomsten organiseren) heeft 1
geen idee over eventuele contacten, terwijl de andere geen antwoord geeft. Bij de twee politieke verenigingen geeft geen enkele
een antwoord. Bij de 'andere' of 'diverse' verenigingen gaven 6
geen antwoord. 1 vereniging had zelf geen contacten. Een ander
vond dat de contacten voor de postzegelclubs gestegen waren,
omdat de filatelie zich over de grenzen heen beweegt. Nog een
andere vereniging dacht dat de contacten daalden, terwijl een
laatste dacht dat ze gelijk bleven.
— Nederlandse toestand :
Van de 6 socio-culturele verenigingen heeft 1 niet geantwoord.
1 was van oordeel dat de grenscontacten gestegen waren wegens de representatie en voor 1 invuller waren grenscontacten
onbekend. Een andere vereniging geeft op de algemene vraag
geen antwoord, doch zegt dat ze zelf (organiseren van concerten)
contacten heeft met diverse verenigingen uit Brugge en met 1
uit Oostende.
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De Nederlandse vereniging voor Mattheus Passion zegt dat er
langs Belgische kant weinig belangstelling is ; dit zou komen vanwege de goede culturele programma's te Sint-Niklaas en te
Antwerpen, terwijl een laatste zegt dat de grenscontacten op
het sociaal-cultureel vlak zeer gering zijn ; deze situeren zich
waarschijnlijk meer op een ander domein.
Bij de toneelverenigingen geven 3 geen antwoord, terwijl eveneens 3 verenigingen geen opinie hebben over de grenscontacten.
2 verenigingen spreken van een stijging ; daarvan heeft 1 vereniging zelf contact met een groep uit Aalst ; een andere zegt :
„Het is alleen maar toe te juichen en de contacten zouden nog
groter kunnen zijn, maar er bestaat een financiële barrière waarvan o.a. de kleine verenigingen de dupe zijn". 1 vereniging,
denkt een daling te onderkennen en geeft op als reden : „door
de institutionalisatie hebben we steeds maar meer nachtwerk,
waardoor de mogelijkheden afnemen om op andere plaatsen te
spelen". Van 2 verenigingen zijn de grenscontacten op hetzelfde
peil gebleven. Een nadere aanduiding wordt niet opgegeven. 1 vereniging heeft zelf geen contacten omdat er volgens hen geen
Belgen komen kijken, terwijl een laatste vereniging zegt dat de
culturele grenscontacten, in het algemeen onbestaande zijn.
5 van de 15 muziekverenigingen geven geen antwoord op de
gestelde vraag. 4 verenigingen hebben geen opinie omtrent de
grenscontacten ; daarvan heeft wel 1 vereniging eens contact
gehad met Kapellen. 2 verenigingen waren van mening dat de
contacten gestegen waren, waarvan 1 als reden de meer onderlinge contacten met de buurtgemeenten opgeeft. Eveneens 2 verenigingen zijn van oordeel dat een daling valt waar te nemen,
waarvan 1 in het algemeen spreekt, en de andere zijn eigen
toestand onder ogen ziet („te wijten aan de algemene tendens
van achteruitgang van de fanfare- en harmoniekorpsen").
Tenslotte menen 2 verenigingen een status-quo te zien. Zij geven
hieromtrent geen redenen op.
Twee van de vijf heemkundige verenigingen spreken van een
stijging. 1 vereniging vindt die stijging positief ; de andere
(carnavalvereniging) spreekt vanuit de eigen verenigingshoek en
schrijft dit toe aan het meer bekend raken van een carnavalsfeest over de grens. Een andere vereniging zegt dat op haar
terrein (carnaval) de contacten gelijk zijn gebleven. Wij krijgen
nog twee verenigingen, waarvan de ene zegt dat zij zelf geen
contacten heeft ; de andere vereniging (oudheidkundige kring :
De Vier Ambachten = Hulst, Axel, Boekhoute en Assenede)
heeft sinds haar oprichting in 1928 steeds meer intens contact
gehad met Vlaanderen uit hoofde van haar studieobject, de Vier
Ambachten.
Van de 15 sportverenigingen geven er acht geen antwoord. Van
de overige 7 verenigingen zijn de contacten voor 2 gestegen ;
1 spreekt van een algemene stijging, terwijl de andere de stijging
verklaart met de woorden : „gestegen, omdat nu ook in het
Zeeuws-wandelboekje Belgische tochten staan opgegeven". 4 verenigingen zeggen dat de contacten gelijk bleven, waarvan 3 i'n
het algemeen spreken en 1 betrekking heeft op de eigen vereniging. 2 geven een nadere toelichting op : „Nochtans zou een
grotere uitwisseling van Belgen in Nederlandse verenigingen en
omgekeerd logisch en wenselijk zijn ;" — „Liggen reeds jaren
op hetzelfde niveau. Hangt af van het aantal bezoeken van de
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eigen vereniging aan de verschillende sociëteiten, vnl. in het
Meetjesland". Verder had nog 1 vereniging individueel geen
contact omdat ze, zo antwoordde men, een te kleine omvang had.
Op 10 Nederlandse jeugdverenigingen hebben 7 geen opinie over
de grenscontacten (5) of geen antwoord gegeven (2). Voor 1
vereniging waren de contacten in het algemeen gedaald, en 2
verenigingen zeggen dat ze geen individuele contacten onderhouden.
Voor de 4 toeristische verenigingen geeft 1 geen antwoord,
terwijl de andere zegt dat ze weinig van de grenscontacten
merkt. Van de andere 2 zijn de individuele grenscontacten gestegen. Een vereniging zegt : „gestegen i.v.m. de actiniteiten
van de Zeeuwse Volksuniversiteit te Middelburg, resulterende
in o.a. bezoek aan concerten en toneel in België". De andere
vereniging zegt „dat er prima contacten zijn en prettige mensen
om mee samen te werken".
In het totaal tellen we 3 maatschappelijke of sociale verenigingen.
Daarvan geven 2 geen antwoord op de hen gestelde vraag. De
andere antwoordt : „onze grenscontacten vertonen een stijging,
temeer omdat er bijvoorbeeld inzake het leefmilieu wederzijdse
directe belangen in het geding zijn". Tevens werkt de vereniging
ook samen voor de 1 mei-feesten met Zelzate.
Geen enkele van de gezelligheidsverenigingen (3 in totaal) geeft
een antwoord.
Twee politieke verenigingen geven eveneens geen antwoord. Van
de twee overige verenigingen heeft 1 geen opinie omtrent de
grenscontacten, terwijl een andere opgeeft dat ze geen contacten hee ft , doch dat dit wel nuttig zou kunnen zijn.
Bij de andere of diverse verenigingen geven 3 op 7 geen antwoord. 1 zegt dat de contacten onbestaande zijn ; 2 verenigingen
kunnen zich geen opinie vormen en voor een laatste vereniging
zijn de contacten gelijk gebleven.

ALGEMENE BESLUITEN
Wat kunnen we nu uit het werk en de hier neergeschreven samenvatting besluiten ?
a. het verenigingsleven is veel minder vormingswerkend dan men denkt.
Om tot deze stelling te komen, kunnen we ons baseren op de gegevens bekomen uit de vraagstellingen naar de aard van de verenigingen, de programmatie en de aanwezigheden. Hieraan kunnen we
de begrippen „permanente opvoeding" en „nondirectiviteit" koppelen.
Wij willen verder wijzen op het feit dat de meeste
bereikte verenigingen traditionalistische verenigingen
zijn, zowel naar organisatievorm als naar activiteitengerichtheid.

Wat betreft de organisatie, is deze bij vrijwel alle
verenigingen in handen van een soort kernbestuur,
dat de definitieve activiteiten van de vereniging vastlegt en uitwerkt.
Als tweede opmerking kunnen we stellen dat we
nog ver verwijderd zijn van de verwerkelijking van
de permanente opvoeding, welke maar al te zeer
als een permanente inspanning wordt aanzien. Als
voornaamste reden hiervoor kunnen we aangeven,
dat de meeste leden „papieren leden" zijn, en zich
als dusdanig weinig aan de verenigingen interesseren, terwijl meestal manifestaties worden ingericht
om manifestaties in te richten, maar waar weinigen
iets aan hebben. Dit heeft dan soms ook tot gevolg
dat vele (= de meeste ?) verenigingen afdalen tot
het niveau van gezelligheidsverenigingen, zonder
daarom de zelfs vrij positieve waardepunten van
deze verenigingsactiviteiten te willen veroordelen.
Daaruit blijkt dus dat het hoe en het wat van de
vereniging voornamelijk afhangt van de opvatting
en realisatie van wat de vereniging moet zijn en de
opvatting van de leden over het lid-zijn. Deze enigszins pessimistische beschouwingen zijn gestoeld op
talrijke en soms duidelijk naar voren gekomen antwoorden, zodat we met enig voorspellend vooruitzicht mogen spreken van het faittiet van de huidige
traditionalistische plaatselijke verenigingen. Het
wordt zo dan ook duidelijk dat van het heilig geworden woord „non-directiviteit" niets in huis
komt.
b. de culturele grenscontacten zijn geïmproviseerd
en zeer toevallig.
Overeenkomstig het door ons hierboven geschetste
beeld van het verenigingsleven zal het dan ook
niemand hoeven te verwonderen wanneer we zeggen dat de culturele grenscontacten meer toevallig dan doelbewust integratiegericht zijn.
Het valt tevens op welk enorm verschil er heerst
tussen de geconstateerde volksuiting (geen con-

tacten) en de stroef opgestelde tekst van het akkoord en de reeds getroffen ministeriële besluiten
(wenselijkheid van contacten), welke meestal uitvloeisels zijn van de zogenaamde „hoogverheven
cultuur".
c. realiteitszin
Als slot willen we twee auteurs — een Noord- en
een Zuidnederlander citeren die reeds eerder hun
mening klaar en duidelijk te kennen gaven over het
Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord, en zijn
uitwerking.
* Dr. A.W. WILLEMSEN : „In de eerste plaats dient
vastgesteld te worden, dat het besef, dat Noorden Zuid-Nederlanders één cultuurgemeenschap
vormen, niet leeft in brede lagen van de bevolking,
in Nederland niet, maar ook in Vlaanderen niet. (...)
Voor een wezenlijke culturele integratie van Nederland en Vlaanderen +s het Nederlands-Belgisch
Cultureel Akkoord niet ver strekkend genoeg".
* Dr. M. van HAEGENDOREN : „Wij besluiten met
een scherpe kritiek op de regeringen die, gezien de
bescheidenheid van de toegewezen middelen, bewezen hebben weinig belang te hechten aan de
culturele contacten (...). De commissie zou over een
werkelijke begroting i.p.v. over een symbolisch
bedrag moeten beschikken en een deskundige
full-time staf zou de zaak in handen moeten nemen,
terwijl nu alleen maar één ambtenaar er zich nevenambtelijk kan mee bezighouden.
De commissie bestaat uit enkele vooraanstaanden
die het zo druk hebben dat zij maar in de gauwte
een paar vergaderingen 's jaars kunnen wijden aan
deze kwesties" '.
P. MONTSAERT
(5) Dr. A.W. Willemsen : Noord-Zuid-Integratie. Enkele practische
problemen ; Neerlandia, 71e jrg., october, Den Haag, 1969.
(6) Dr. M. van Haegendoren : Hoe ver staat het met de culturele
contacten tussen Noord-Zuid ; Volksopvoeding, Brussel, 1958.
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NIEUWE GEWESTEN IN NEDERLAND

ONTWERP-STRUKTUURSCHETS

44 GEWESTEN

Eind vorig jaar verscheen bij de Staatsuitgeverij te
Den Haag een ontwerp-struktuurschets voor de bestuurlijke indeling van Nederland. Deze schets is tot
stand gekomen door samenwerking van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken met de Rijksplanologische
Dienst. De verantwoordelijkheid ervoor berust bij de
ministers W.F. de Gaay Fortman (Binnenlandse Zaken) en J.P.A. Gruijters (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

In de struktuurschets worden 44 bestuursrayons voorgesteld. Er is naar gestreefd dit niet alleen bestuurlijke maar ook maatschappelijke eenheden te doen
zijn. Veelal wordt het gewest gevormd door een stad
met het omliggende verzorgingsgebied. Een opsomming waarvan de cijfers korresponderen met de
hierbij gepubliceerde kaart laten wij hier volgen :
In de struktuurschets is iedere bestaande Nederlandse gemeente bij één gewest ingedeeld. De gewesten
overschrijden de provinciegrenzen. Een wel heel duidelijk voorbeeld hiervan is de stedendriehoek (11),
die gedeelten van Gelderland en Overijssel met elkaar
verbindt. In de struktuurschets wordt onomwonden
gesteld, dat zowel de gemeentegrenzen als de provinciegrenzen verouderd zijn.

In hun voorwoord zeggen de ministers, dat er in Nederland grote behoefte is aan versterking van het
lokaal bestuur. Daarbij gaat het vooral om lokaal
bestuur, dat over de gemeentegrenzen heengrijpt.
Hiervoor kent men in Nederland reeds de wet gemeenschappelijke regeling, die de gemeenten in staat
stelt voor de meest uiteenlopende zaken gemeenschappelijke regelingen te treffen en deze gezamenlijk uit te voeren. Dit geschiedt op basis van vrijwilligheid en heeft al geleid tot het ontstaan van een
aantal pregewesten. De indeling is echter niet altijd
even doelmatig. Sommige gemeenten weigeren medewerking aan een pregewest, andere maken deel
uit van twee of meer pregewesten. Toevallige faktoren spelen een grote rol. De organen van de pregewesten en hun bevoegdheden lopen sterk uiteen.
De ministers zeggen dat niet met zoveel woorden
maar we kunnen toch wel spreken van een vrij chaotische toestand. De burgers weten niet waar ze aan
toe zijn. Ze weten in welke gemeente en in welke
provincie ze wonen maar van de pregewesten en andere intergemeentelijke samenwerkingsvormen hebben ze maar een zeer vage notie. Slechts enkele pregewesten zoals b.v. de Rijnmond en Gooiland hebben een duidelijk profiel gekregen. Het wordt hoog
tijd om tot een nieuwe bestuurlijke indeling te komen.
De hele problematiek hangt samen met de ontwikkeling van de moderne maatschappij. Veel minder dan
vroeger zijn de mensen tegenwoordig gebonden aan
hun plaatselijke gemeenschap. Ze leven veel meer
in regionaal verband. Er heeft een schaalvergroting
van het dagelijks leven plaatsgevonden. De ontwerpers van de struktuurschets willen gewesten zien
ontstaan, die optimaal aan deze schaalvergroting beantwoorden.
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DRIE OF VIER BESTUURSLAGEN ?
Een belangrijk diskussiepunt is op het ogenblik de
kwestie van drie of vier bestuurslagen. In tegenstelling tot België, dat tussen gemeente en provincie in
het arrondissement kent, is Nederland geheel ingesteld op de drie traditionele bestuurslagen : rijk, provincie en gemeente. Gaat men in de toekomst uit van
44 gewesten dan is het handhaven van de provincie
als instantie tussen rijk en gewest noodzakelijk. Men
zal dan een vierde bestuurslaag moeten aanvaarden.
De reserve ten aanzien van de vierde bestuurslaag
is echter zo groot, dat velen niet 44 maar een twintigtal gewesten zouden willen. Het gewest zou dan
een zogenaamde miniprovincie worden. De kleinere
provincies zouden gehandhaafd kunnen blijven. De
grotere provincies zouden gesplitst moeten worden.
Aan de vierde bestuurslaag is het voordeel verbonden, dat men zeer krachtige provinciale bestuurseenheden met ieder enkele miljoenen inwoners kan vormen. Beter dan miniprovincies zullen deze grote
„units" rijkstaken kunnen overnemen. Hier staat echter het nadeel tegenover, dat men door het plaatsen
van twee instanties tussen rijk en gemeente de bestuursverhoudingen verder kompliceert en een bureaukratische ontwikkeling in de hand werkt.
De vorming van een twintigtal miniprovincies brengt
het gevaar met zich mee, dat sommige kleinere, excentrisch gelegen provincies misschien zwak tegenover de centrale rijksoverheid zullen komen te staan.

De beste oplossing lijkt mij een keuze voor vijf niveaus, waarvan er drie bestuurniveaus en twee tussenliggende bestuurssamenwerkingniveaus zouden moeten zijn. Men krijgt dan het volgende model :
CENTRALE RIJKSOVERHEID
BESTUURSSAMENWERKING IN EEN VIJFTAL
LANDSDELEN
EEN TWINTIGTAL GEWESTEN

NOORDEN DES LANDS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oostergo ;
Westergo ;
Zevenwouden ;
Fivelingo (Groningen en omgeving) ;
Oosterkwartier ;
Noordenveld ;
Zuidenveld ;
Reest en Vecht ;
I Jsselmond (Zwolle en omgeving).

REGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN

OOSTEN DES LANDS :

GEMEENTEN

10. Veluwerand ;
11. Stedendriehoek of lisselvallei (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) ;
12. Twente ;
13. Achterhoek ;
14. Rijn en IJssel (Arnhem en omgeving) ;
15. Grebbestreek ;
16. Teisterbant (de Betuwe) ;
17. Maas en Waal (Nijmegen en het Land
van Cuijk).
NW DES LANDS :
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kop van Noord-Holland ;
Noord-Kennemerland ;
West-Friesland ;
Zuid-Kennemerland ;
Amstelland (Groot-Amsterdam) ;
Gooiland ;
Het Sticht ;
Eemland.

ZW DES LANDS :
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Midden-Holland ;
Oude-Rijnstreek ;
Haaglanden (Den Haag en omgeving) ;
Rijnmond (Rotterdam en omgeving) ;
Drechtsteden ;
Lek en Merwe ;
Scheldemond ;
Zeeuws-Vlaanderen ;
Zoomstreek (Bergen op Zoom en omgeving).

ZUIDEN DES LANDS :

A'WERPEN

BRUSS EL

L Iwi•
BO R G

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Baronie van Breda ;
Leistreek ;
Meierij ;
Maaskant ;
Kempenland ;
Maas en Peel ;
Roerstreek ;
Zwentibold ;
Radeland ;
Mergelland (Maastricht en omgeving).
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Verkiezingen zouden bij toepassing van dit model
alleen op gemeentelijk, gewestelijk en landelijk niveau behoeven plaats te vinden, waarbij overigens
overwogen zou kunnen worden de landsdelen tot grote kiesdistrikten te maken.
In de struktuurschets zit een beetje de suggestie, dat
gewestvorming het bestuur dichter bij de burger zal
brengen en daardoor demokratiserend zal werken.
Dat lijkt mij illusoir. Wil men vlak bij de burger komen
dan moet men een vergaande functionele en territoriale decentralisatie in gemeentelijk verband doorvoe-

NOORDEN DES LANDS :
1. Groningen (Groningen) ;
2. Friesland (Leeuwarden) ;
3. Drenthe (Assen).
OOSTEN DES LANDS :
4.
5.
6.
7.
8.

Overijssel (Zwolle) ;
Twenthe (Enschede) ;
Gelderland Veluwe (Arnhem) ;
Gelderse Achterhoek (Zutphen) ;
Gelders Rivierengebied (Nijmegen).

NW DES LANDS :
9. Gooi en Sticht (Utrecht) ;
10. Amstel en Zaan (Amsterdam) ;
11. Noordholland/Westfriesland (Haarlem) ;
ZW DES LANDS :
12. Rijnland (Leiden) ;
13. Haagland (Den Haag) ;
14. Midden-Holland (Gouda of Gorkum) ;
■ 5. Rijnmond (Rotterdam) ;
16. Zeeland (Middelburg).
ZUIDEN DES LANDS :
17.
18.
19.
20.
21.

Breda (Breda) ;
Noord-Brabant (Den Bosch) ;
Kempenland (Eindhoven) ;
Maas en Peel (Roermond) ;
Zuid-Limburg (Maastricht).

Volgens recente persberichten heeft de
Minister van Binnenlandse Zaken het 44gewesten-koncept losgelaten en is hij overgestapt op een plan, dat voorziet in ruim
20 provincies.
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ren. Verder zouden gemeente en gewest demokratisch
sterker geprofileerd kunnen worden door rechtstreekse verkiezing van de burgemeester en de „baljuw"
(misschien een leuke titel voor de voorzitter van de
gewesteljike staten).
Een variabel model voor een indeling van Nederland
in 5 landsdelen (bestuurssamenwerkingsniveau) en
21 gewesten (bestuursniveau) laten wij hier volgen.
De namen van de vermoedelijke hoofdsteden der gewesten zijn tussen haakjes geplaatst :

SOCIAAL-EMOTIONELE FAKTOREN
Bij alle plannen tot herziening van de bestuurlijke indeling moet niet alleen met planologische en sociaalekonomische maar ook met sociaal-emotionele faktoren rekening gehouden worden. De provincies van
Nederland zijn eeuwenoud. Het waren vroeger autonome staten. De provinciegrenzen leven diep in het
bewustzijn van de burgers. Ze worden op school de
kinderen zo diep ingeprent, dat deze gaan geloven,
dat het onwrikbare natuurlijke grenzen zijn.
Hoe diep de provinciegrenzen in het bewustzijn van
de bevolking verankerd zijn moge blijken uit het volgende voorbeeld. Enkele jaren geleden nam ik deel
aan een onderzoek van het Sociologisch Instituut van
de Rijksuniversiteit te Utrecht in Belgisch en Nederlands Limburg. Tijdens dit onderzoek bleek, dat in
Midden-Limburg door oudere mensen van bewoners
van Noord-Limburg nog altijd gezegd wordt, dat zij
„van de Gelderse kant komen". Dit hangt samen met
het feit, dat sommige delen van het tegenwoordige
Noord-Limburg vroeger tot het zuiden van Gelderland behoorden. Dit is al een paar eeuwen geleden
maar men is het kennelijk nog niet geheel vergeten.
Ook in andere landen spelen deze dingen een rol.
In Frankrijk zijn de oude provincies nog altijd niet
uit de herinnering van de bevolking verdwenen, ook
al zijn ze sedert de dagen van de revolutie vervangen
door departementen met geografische namen. Op 19
januari j.l. werden in twee gebieden van de Westduitse deelstaat Nedersaksen verkiezingen gehouden
om vast te stellen of deze beide gebieden bij Nedersaksen zouden moeten blijven of zelfstandig
dienen te worden. Het betrof het voormalige Hertogdom Oldenburg en het voormalige Vorstendom
Schaumburg-Lippe. Onder de leuze „wat Napoleon,
Bismarck en Hitler hebben laten voortbestaan mag
ook de bondsrepubliek niet vernietigen" spraken zich
in Oldenburg 39,0 % en in Schaumburg 39,6 % van
de kiezers uit voor autonomie. Dit is veel meer dan
de Westduitse konstitutie voorschrijft (25 %) om de
bondsdag te dwingen zich met de zaak bezig te houden en de „Landeszugehërigkeit" van de beide gebieden opnieuw te regelen.
Het is zonder meer duidelijk, dat de betrokken gebieden als afzonderlijke sociaal-ekonomische eenheden geen enkele perspektief bieden. Het „Volksentscheid" is louter op sociaal-emotionele gronden gebaseerd. Het is volledig in strijd met de in de bondsrepubliek al geruime tijd cirkulerende plannen om uit

planologische en politicologische overwegingen van
Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen, Bremen en Hamburg één bondsstaat te maken. Als Oldenburg en
Schaumburg-Lippe al zo moeilijk liggen, welke politicus zal het dan wagen de autonomie van de
oude Hanzesteden aan te pakken ?
Ook in Nederland zal een bestuurlijke herindeling
volgens het 44-gewesten plan waarschijnlijk op grote weerstanden stuiten. Het model van de 21 miniprovincies zal nog problemen genoeg met zich meebrengen maar ziet er toch aanvaardbaarder uit. Dit
model laat de drie noordelijke provincies met hun
sterk provinciaal bewustzijn onaangetast. Twenthe
heeft een sterk regionaal besef en kan m.i. zonder
sociaal-emotionele moeilijkheden van Overijssel worden afgesplitst. In Gelderland is men er over het algemeen wel van doordrongen in een regionaal sterk
gedifferentieerde provincie te leven en zal men een
driedeling wellicht wel willen aanvaarden, vooral als
de naam Gelderland duidelijk gehandhaafd blijft. In
het westen heeft men nog altijd de neiging Holland
en Nederland met elkaar te identificeren en voelt men
zich meer stedelijk en regionaal dan provinciaal gebonden. Daarentegen zou het een pijnlijke zaak zijn
Zeeland van de kaart te doen verdwijnen en er een
gewest Scheldemond van te maken. De voorgestelde
indeling van de zuidelijke gewesten heeft een historische achtergrond en zal zodoende wellicht acceptabel zijn. Bovendien zouden volgens dit model de
zuidelijke gewesten in één landsdeel samengebracht
worden.

WAAROM IN NEERLANDIA ?
Waarom dit artikel, dat toch uitsluitend over de bestuurlijke indeling van de Noordelijke Nederlanden
handelt, in Neerlandia ? In de eerste plaats omdat
uitwisseling over deze gevoelige problematiek in de
overbevolkte NW hoek van Europa van eminent belang is en veel te weinig beoefend wordt. De buurlanden zouden van elkaar kunnen leren. Zo is b.v.
vorig jaar in ons buurland Rijnland-Westfalen (precies
zo groot en ongeveer evenveel inwoners als Nederland) een bestuurlijke herindeling doorgevoerd, die
zeer ingrijpend was.
In de Nederlandse pers heb ik over deze belangrijke zaak niets gevonden. Ik hoop, dat het in België
beter geweest is maar ik vrees het ergste. Ongetwijfeld is er in deze Westduitse deelstaat nu een meer
overzichtelijke en efficiënte bestuurlijke indeling ont89

staan. Een gevoelig aspekt was, dat tal van gemeenteraadsleden hun zetel verloren doordat hun gemeenten geheel of gedeeltelijk bij een grotere gemeente
werden ingedeeld. Men vraagt zich af, of daarmee de
demokratische besluitvorming nu wel gediend is. Dit
zou in ieder geval ernstig bestudeerd moeten worden
en men zou daar internationaal kennis van moeten
nemen, zeker in de buurlanden.
Een leemte in de struktuurschets voor de bestuurlijke herindeling van Nederland is, dat men in het
geheel geen rekening heeft gehouden met de omliggende gebieden in Duitsland en België. Deze gebieden zijn in het geheel niet ingetekend. Het lijkt
net of Nederland een eiland in de Noordzee is, dat
in het geheel geen grenzen over land bezit.
Een dergelijke benadering acht ik funest. In het Europa van de beide wereldoorlogen hebben de nationale grenzen een veel te zwaar accent gekregen.
De volken konden elkaar bij wijze van spreken alleen nog maar ontmoeten via de nationale hoofdsteden. In een Verenigd Europa zullen we van dat internationale accent af moeten en veeleer toe moeten
naar interregionale kontakten. Bij het vaststellen van
een nieuwe bestuurlijke indeling zou de vraag voorop moeten staan, hoe men dat doet in de buurlanden
en op welke wijze de gekoncipieerde bestuurseen-
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heden zullen moeten aansluiten op nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen in die buurlanden. Dit geldt
natuurlijk wel zeer in het bijzonder overal waar sprake is van grote taalverwantschap of zelfs algehele
taalgelijkheid.
In welke bestuurlijke eenheden leven de Friezen in
Duitsland en Denemarken ? Hoe kunnen wij die eenheden met elkaar in kontakt brengen ter bevordering
van de Friese taal en kultuur ? Hoe sluiten Twenthe
en Bentheim op elkaar aan en wat kunnen ze samen
doen, Nijmegen en Kleef, de beide Limburgen, Oost-,
West- en Zeeuws Vlaanderen, enz. ? Waarom wisselen staten ambassadeurs uit en aan elkaar grenzende
gewesten niet ? In het tijdschrift International Associations (1975, nr 2) publiceerde Northcote Parkinson
(de man van Parkinson's Europe) een kaart van WestEuropa, waarop alle nationale grenzen waren weggelaten en alleen nog maar provinciale grenzen voorkwamen. Qua uitvoering was het niet zo'n erg mooie
kaart, maar toch : nog nooit heb ik een zo zinvol en
harmonisch beeld van Europa gezien. Hoe lang moeten wij nog wachten voor Parkinson's Europe werkelijkheid wordt en zelfs het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rijksplanologisihe Dienst in Den
Haag over de grenzen zullen gaan kijken ?
DR. JAN HES

EUREGIO : VOORBEELD VAN

SAMENWERKING

BURGEMEESTER REYNEN VAN OLDENZAAL
GEEFT INFORMATIE.
In zijn ruime werkkamer, waar men het uitzicht heeft
op een uitgestrekt plein, vertelt burgemeester J.A.M.
Reynen van Oldenzaal ons over Euregio, het gebied
van ,,85.000 km2, begrensd door Rijn, IJssel en Ems,
waar 1.600.000 mensen wonen. In dit gebied, waar
de grens dwars doorheen loopt, heeft men het gewaagd structuren uit te denken en organisatievormen
te ontwikkelen om tot samenwerking te geraken
over een brede linie van het maatschappelijk leven.
Een schools voorbeeld van grensoverschrijdende
activiteiten. De naam Euregio laat zich gemakkelijk
raden : eon samensmelting van Europa en Regio.
Oldenzaal behoort tot de oudste plaatsjes van Nederland en dankt zijn bestaan waarschijnlijk aan een
Frankisch opperhoofd, die hier een sala, of paleis,
bouwde. Nadat de vorstenzetel werd verlegd ontstond
de naam Aldensele, of Oldenzaal. In de zevende
eeuw predikte Marcellus in deze streken het Evangelie. Honderd jaar later Plechelmus. Omstreeks 814
werd Oldenzaal de hoofdplaats van het graafschap
Twente. In 1049 kreeg het stadje van de Duitse keizer
Hendrik het recht een jaarmarkt te houden. Karel V
maakte van Oldenzaal een vesting. Hoewel in de
zeventiende eeuw de wallen werden geslecht, kon
toch nadien van een strategisch punt worden gesproken. Oldenzaal heeft de aanvallen en belegeringen, de overwinningen en de nederlagen gekend
van de ridders en het voetvolk van Gelre, van de
Spaanse regimenten, van de Staatse legers en van
de troepen van Munster, Pruisen en Frankrijk.
De trots van het stadje is de meer dan duizend jaar
oude St.-Plechelmusbasiliek, waarin een zilveren
borstbeeld van de heilige wordt bewaard. Op korte
afstand van het grijze bedehuis staat het in eigentijdse stijl opgetrokken raadhuis als een symbool van
het moderne Oldenzaal : een bloeiende gemeente,
aantrekkelijk voor industrie-vestiging, toeristenoord,
belangrijk verkeersknooppunt aan de E-8 en grensstadje van betekenis in het Euregio-gebied.

WAAROM EUREGIO ?
Burgemeester Reynen behoort tot de jongere magistraten die zich na de Tweede Wereldoorlog hebben ingespannen om van het ideaal van een Verenigd
Europa een stukje werkelijkheid te maken. Maar dan

op een realistische wijze, zonder zich te verliezen in
leuzen of onwezenlijke plannen. Beginnen daar waar
het kan. En dat is bij de staatsgrenzen, wanneer de
mogelijkheden zich voordoen. Al vroeg had de heer
Reynen met grensoverschrijdende activiteiten te
maken, zoals in zijn functie van voorzitter van de
„Union Internationale des Jeunes Démocrates Chrétiens", die in Parijs is gevestigd : de jongerenorganisatie van de christen-democratische partijen in Europa. Hij is thans president van de Raad van Europese
Gemeenten, waarvan hij voordien secretaris was.
Destijds was de heer Reynen gedelegeerde in de
Raad van Europa. Voorts is hij lid van de Eerste
Kamer voor de K.V.P., vandaar zijn relaties in Den
Haag, in Brussel en in Straatsburg. In gewestelijk
verband is burgemeester Reynen voorzitter van de
Werkgroep Wegen in Twente en een groot voorstander van de verdere aanleg van de E-8 omdat hij
de grote internationale verkeersverbindingen als de
belangrijkste hulpmiddelen beschouwt om tot hechtere banden tussen de volkeren te geraken.
Staatkundige grenzen zijn meestal het gevolg van
politieke gebeurtenissen en op grond daarvan genomen beslissingen. Burgemeester Reynen noemt
dan de grens van 1830 tussen Nederland en België.
Het is voor hem de vraag of de grenzen hun betekenis, zoals op het moment dat ze werden vastgelegd, behouden. Althans als een werkelijke scheidslijn, waar voor beide kanten alles ophoudt. „De historie voert voldoende bewijsmateriaal aan om deze
stelling te rechtvaardigen", aldus de heer Reynen.
Hij wijst tevens op het feit dat er een grotere binding
bestaat tussen de bewoners aan weerszijden van
de grens dan met die behorende tot hetzelfde staatsverband. „Waarschijnlijk ook omdat de harteklop
van het staatkundig leven aan de grens zwakjes in
de regel wordt vernomen. Natuurlijk hebben we de
staatsgrenzen te eerbiedigen en zo nodig te verdedigen, maar de grens kan ook een natuurlijke
hinderpaal zijn".
Het wonen en werken in een grensgebied heeft
burgemeester Reynen, geboortig uit Brabant en voor
zijn komst naar Oldenzaal, burgemeester van Wervershoof in West-Friesland, in zijn opvatting, dat in
het belang van Europa in een wijder verband moet
worden gedacht en gehandeld aanmerkelijk versterkt.
Vrijwel dagelijks heeft hij met grensoverschrijdende
problemen te maken. Hij noemt daarbij, in het bij91

kunnen bij de geneeskundige diensten aan weerszijden van de grens.

zonder in zijn kwaliteit van burgemeester, het gebruik
van elkanders openbare voorzieningen en het op
elkaar afstemmen van het beleid. Zoals ook gebeurt
binnen het BENEGO-verband aan de BelgischNederlandse grens.

TAALBARRIÈRE

Euregio is ontstaan uit een behoefte aan samenwerking voor behartiging van gelijke belangen. Het
gebied is een geografische eenheid, zoals we reeds
opmerkten, liggende tussen de grote industriegebieden van het Noordduitse havengebied, de Ruhr
en de Randstad Holland. De heer Reynen schetst,
hoe men van deze opvatting uit tot de conclusie
kwam dat het gebied zich zou lenen voor planologische, economische, sociale en culturele samenwerking.

Men kan alle goede bedoelingen hebben de samenwerking te bevorderen, zonder het afbreken van de
taalbarrière is het echter onbegonnen werk, meent
burgemeester Reynen. De in het grensgebied wonende Nederlanders verstaan vrijwel allemaal Duits.
Omgekeerd is het anders. Eén van de eerste initiatieven van de Mozer-commissie was dan ook de verzorging van een cursus Nederlands voor de duitstaligen.

Euregio is, om een andere beschrijving te geven —
en dan benaderen we ook dichter de opzet en het

doel — het werkgebied van de Belangengemeenschap Twente-Oost-Gelderland (TOG te Enschede),
de Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland (SSOG
te Doetinchem) en de Kommunalgemeinschaft RheinEms (KG Rhein-Ems te Rheine). Ook de Nederlandse
en Duitse Kamers van Koophandel in het Euregiogebied werken samen.

RESULTATEN IN DE PRAKTIJK
De verscheidene instanties en organisaties, verenigd in de Euregiocommissie, gaven de opdracht tot
een structuuronderzoek. Het rapport „De grensscheiding of ontmoeting" verscheen. Vervolgens
werd de Commissie-Mozer (genoemd naar de oudchef van het kabinet van dr. Mansholt) opgericht om
na te gaan, op welke wijze de aanbevelingen uit het
rapport te verwezenlijken.
Burgemeester Reynen geeft vervolgens een opsomming van de voornaamste resultaten : het uitgeven
van een brochure waarin een verklaring wordt gegeven over de verschillen in de bepalingen en regelingen van de Nederlandse en de Duitse sociale wetgeving, het organiseren van een reizende tentoonstelling en het vertonen van een film over het Euregiogebied, het opstellen van een gezamenlijk schouwburgprogramma, het samenstellen van een cursus
Nederlands en het regelmatig doen plaatshebben van
uitwisselingen van jongeren. Op de laatste twee
activiteiten komt de heer Reynen later in het gesprek
terug. Een recente vorm van samenwerking is een
onderzoek, hoe leden van de Ziekenfondsen terecht
92

Dr. Hendrik Entjes en Rudolf Ebeling, beiden wetenschappelijke medewerkers van het Nedersaksich Instituut van de Rijksuniversiteit van Groningen, waren
bereid een eenvoudige cursus samen te stellen. Het
PBNA in Arnhem en de Mozer-commissie belastten
zich met de uitgave.
„Kann nit verstan" luidt de naam, naar de gelijknamige titel van een verhaal van de dichter Johann Peter Hebel die in 1760 in Bazel werd geboren en in
1826 in Schwetzingen stierf. Hebei schreef in het
Zwabische dialect. Het cursusmateriaal bestaat uit
een leerboek van 240 bladzijden, 15 grammofoonplaten en een lijst van 4000 woorden. Reeds in het begin was de belangstelling van de Duitsers groot,
niet alleen omdat zij relaties onderhouden met de
Nederlanders in het grensgbied, maar ook omdat er
tussen Nederland en de Bondsrepubliek nauwe toeristische betrekkingen bestaan. Momenteel zijn er
400 cursisten.
Het neerhalen van de taalbarrière verstevigt de culturele banden. Een steunpilaar voor de aanmoediging
en de bevestiging van de grenscontacten is het instituut van de Bentheimer Cultuurdagen. Met een grootse manifestatie werd vorig jaar het twintig-jarig
bestaan gevierd. In 1972 werden de Cultuurdagen
door de stad Assen overgenomen. Inmiddels is besloten de feestelijkheden afwisselend elke twee jaar
in Bentheim en in Assen te houden. Prof. dr. H.
Prakke prees in 1974 de Cultuurdagen als „een waagstuk, dat bovenregionale betekenis heeft gekregen
en waardoor talrijke persoonlijke en vriendschappelijk betrekkingen tot stand zijn gebracht. „In dit kader
verwijzen we tevens naar een uitspraak van prof. dr.
Grolle uit Hannover, minister van cultuur van NederSaksen, waarin hij, eveneens vorig jaar „het valse

en hoogmoedige cultuurbegrip van het oude DuitsJONGERENUITWISSELINGEN
land verwierp en nadrukkelijk stelde, dat de cultuur
ook de materiële zaken omvat en geldt voor alle
sociale geledingen. Cultuur, aldus prof. Grolle, is Aan de jongerenuitwisselingen besteedde de Euregeen zweverige zaak voor een bevoorrechte groep. giocommissie van het begin af veel aandacht. Ze zijn

Euregio tussen Rijn, IJssel en Ems
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De heer Reynen besluit het gesprek met de opmerking dat er nog veel te wensen is, maar er toch vorderingen zijn gemaakt. „Het is bouwen aan een klein
stukje Verenigd Europa".

MINISTER VAN DOORN PRIJST EUREGIO

Minister H.W. van Doorn

Burgemeester J.A.M. Reynen

een traditie geworden. Aanvankelijk hadden de uitwisselingen het karakter van een gezellig samenzijn,
waarvan jaarlijks ongeveer 1000 jonge mensen deelnemen. Het is verheugend dat de jongeren onlangs,
zo blijkt uit een rapport, behoefte gevoelden aan meer
informatie, meer inleidingen en discussie. In die trant
worden nu vijfdaagse ontmoetingen georganiseerd
waarop een actueel probleem wordt uitgediept.
In de waardering voor uitwisselingen staan die van
de jeugd bij burgemeester Reynen hoog genoteerd.
Maar al te vaak zijn ontmoetingen die van een handjevol autoriteiten, terwijl het gaat om een contact tussen alle groepen van de bevolking, is zijn oordeel.
De jeugd geeft een uitstekend voorbeeld, voegt hij
er nog aan toe.

94

De minister van CRM, mr. H.W van Doorn, die in een
rede op de „Auslandskulturtage 1974 der Stadt Dortmund" een uiteenzetting gaf over het cultuurbeleid
van de Nederlandse regering onderstreepte het belang van de nauwe culturele betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Daarbij haalde de bewindsman
ook de grenscontacten aan. Letterlijk zei mr. Van
Doorn :
„Ein besonders wichtiger Gebiet der deutsch-niederIandischen Beziehungen machte ich noch erwáhnen ;
die Grenzkontakte, de grenzubergreifenden regionalen Probleme, all das was auch in den Begriff Euregio
gefasst werden kann. Ich brauche nicht zu betonen
wie bedeutsam gerade die Grenzkontakte bei der Vertiefung der Beziehungen sein kannen".

GEERT GROOTHOFF

NEDERLANDERS KUNNEN STRAKS OVERHEIDSDOKUMENTEN INZIEN

Over enkele jaren zullen de Nederlanders
en de buitenlanders, die zich in het land
bevinden, bij de overheid kunnen aankloppen om van de inhoud van o ff iciële
stukken kennis te nemen. Maar de burger
moet wel de porto- en extra drukkosten
betalen, wanneer hij wil weten hoe er
achter de deuren van de departementen,
de provincie- en gemeentehuizen over het
lot van de gemeenschap wordt beslist.
Nu zou het een beetje naief zijn te veronderstellen, dat er straks in alle stukken
mag worden gesnuffeld. Uitgezonderd worden de documenten betreffende de staatsveiligheid, de eenheid van het overheidsbeleid, de privacy en de vervolging van
strafbare feiten. Ook wanneer materiële
belangen van de overheid in het geding
zijn geldt de uitzondering. Ook de persoonlijke briefjes van de ministers aan
hun ambtenaren, of de notities die de
commissaris van politie maakt van zijn
dagelijks onderhoud met de burgemeester
blijven buiten schot. Persoonlijke meningen
van bewindslieden en van ambtenaren
komen evenmin voor inzage in aanmerking.
Het laatste heeft niets geheimzinnigs. De
bedoeling is alleen om te voorkomen dat
standpunten worden vastgenageld, zodat
een wijziging nadien moeilijkheden kan
veroorzaken. Maar wel de adviezen van
de Raad van State over wetsontwerpen
worden aan de openbaarheid prijs gegeven,
evenals de adviezen van ambtelijke commissies en de ambtelijke correspondentie.
In de memorie van toelichting op het wetsontwerp tot openbaarheid van bestuur,
waarin dit alles wordt genoemd en dat onlangs door de regering bij de Tweede
Kamer is ingediend, wordt gezegd dat de
regering een bijdrage wil leveren aan de
spreiding van kennis en macht. Langs deze
weg wordt de burgerij meer gelegenheid
gegeven het bestuur te beinvloeden, hetgeen, aldus de regering, aan de werking
van het democratisch staatsbestel ten
goede komt. In wezen is het een raamwet.
Er blijven nog heel wat vakjes over die
later kunnen worden ingevuld. Voor de genoemde uitzonderingen worden algemene
maatregelen van bestuur afgekondigd. Daarmee zal nog zeker een jaartje zijn gemoeid,
nadat het parlement het wetsvoorstel heeft
aanvaard. Dan is er nog een andere begrenzing aan het recht op informatie. De
burger krijgt geen inzage van intern bedoelde overheidsstukken, maar kan er wel
inlichtingen over verkrijgen, zodat hij weet
om welk beleid het gaat, welke concrete
gegevens voorhanden zijn en welke ont-

wikkelingen zich kunnen voordoen wanneer
geen maatregelen worden genomen. De
overheid wordt de plicht opgelegd de informatie te geven. Wordt een verzoek om
inlichtingen afgewezen, dan kan de burger
in beroep gaan.
Vooreerst is alleen de centrale overheid
aan de beurt. In het wetsontwerp worden
de lagere bestuursorganen nog even buiten
de zaak gehouden, omdat de regering ervaring wil opdoen. Geheel nieuw is deze
regeling in het Nederlandse staatsrecht
ook weer niet. In 1970 stelde de Commissie-Biesheuvel een voorontwerp van
wet op. Men is er dan ook al vijf jaar
mee bezig. Toen mr. Biesheuvel later premier werd, merkte hij op dat het voor hem
niet gemakkelijk was om de openbaarheid
af te wegen tegen andere belangen van
het staatsbestel. Ook de huidige regering
heeft vele voetangels en klemmen moeten
omzeilen bij de samenstelling van het
wetsontwerp. Er zijn niet minder dan 20
versies geweest, voor de voorzitter van
de Tweede Kamer het stuk onder ogen
kreeg. Het wachten i's nu op de uitvoeringsvoorschriften, die moeten aantonen
hoe de openbaarheid in de praktijk zal
werken.

KABINET BLIJFT IN HET ZADEL

Het is rumoerig in de politieke partijen,
schreven we de vorige keer. Daarin is
noemenswaardig geen verandering gekomen. Overigens zijn spanningen en beroeringen nu eenmaal aan het politieke
bedrijf eigen. En in alle tijden hebben de
politici daarmee leren leven. Het wordt
alleen een beetje moeilijk, wanneer door
de interne wrijvingen in de partijen en
tussen de fracties de noodzakelijke behartigingen van de algemene belangen op de
tocht komen te staan. In het bijzonder
wanneer de bewindslieden persoonlijk hun
aandacht moeten schenken aan conflictsituaties in eigen huis, of met die van de
aanhangers van hun coalitiegenoten in de
regering. Zo is het de minister-president
gegaan toen hij het vuurtje moest blussen
dat was opgelaaid als gevolg van een
openbare afkeuring in een weekblad, uitgesproken door de staatssecretari's van
justitie, mr. Glastra van Loon, over de
ambtelijke top van zijn departement. Mr.
Van Agt, de minister van justitie had
daarmee geen vrede. Het kwam tot scherpe

tegenstellingen en minister-president Den
Uyl zag dan ook geen kans het vuur te
doven. De staatssecretaris moest het veld
ruimen. Weliswaar werd afgesproken dat
staatssecretaris Glastra van Loon, die geen
genoegen nam met het beleid van het
gevangeniswezen, opgevolgd zou worden
door een partijgenoot van Democraten '66.
De politieke samenstelling van het kabinet
ondergaat derhalve geen wijziging. Trouwens de laatste ontwikkelingen hebben
duidelijk gemaakt, dat er heel wat moet gebeuren wil het kabinet Den Uyl uiteen
spa tt en. De partijen die het kabinet vormen
zijn sterk verdeeld over het doen en laten
van de regering. Maar op alle congressen
is gebleken dat een meerderheid er niets
voor voelt de regering het beentje te
lichten. Ook de oppositie voert een constructieve politiek met het nauwkeurig de
vinger aan de pols houden. Men kan uit
dit alles afleiden, dat algemeen het inzicht
bestaat dat een snelle afwisseling van kabinetten aan het democratisch staatsbestel
geen goed doet. Een wijs inzicht.

OPLEVING ECONOMIE ?

De minister van financiën, dr. Duisenberg,
heeft op een bijeenkomst van de Partij
van de Arbeid gezegd, rotsvast te geloven,
dat „ergens" in de tweede helft van dit
jaar de economie in Nederland zal opleven. Hij voegde er echter wel aan toe
dat het herstel zich langzamer zal voltrekken dan na vroegere inzinkingen het
geval is geweest. „Het zal wel tot in 1976
duren, voordat we weer een goed niveau
van activiteiten zullen bereiken. Dat niveau
zal misschien niet helemaal op dezelfde
hoogte kunnen liggen als voor de recessie", aldus de bewindsman. Over een
gunstig verloop van de werkgelegenheid
bleek minister Duisenberg minder optimistisch te zijn. De regering is nog niet
toe aan de maatregelen ter stimulering.
Nauw hiermee is ook het sociaal beleid
verbonden. Minister drs. Boersma van
sociale zaken heeft laten weten dat hij zo
spoedig mogelijk overleg wil plegen met
de Stichting van de Arbeid om de onderwerpen vast te stellen, die in het najaar
in discussie komen teneinde een centraal
accoord voor 1976 vast te stellen.

GEERT GROOTHOFF
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GOUDEN DELTA BLIJFT ACTUEEL

De heer W.H. Fockema Andreae heeft een
enorm gezag in Rotterdamse havenkringen.
Als aftredend voorzitter van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam
heeft hij onlangs voor de Gentse Kamer
van Koophandel een vurig pleidooi gehouden voor zakelijke samenwerking tussen
Noord en Zuid. Van zijn visie over de
ontwikkeling van de samenwerking tussen
Nederland en België publiceren wij een
samenvatting.
WELVAART EN WELZIJN
Wanneer in 1975 de Rijn-Scheldeverbinding
een feit zal zijn, moet in België en in
Nederland de belangstelling herleven voor
de gezamenlijke bestudering van de Europese en mondiale betekenis van het Deltagebied van Rijn en Schelde en Maas. Na
het bruisend élan van grootse verwachtingen omtrent ontwikkelingsmogelijkheden
van de Gouden Delta, volgde een opmerkelijke sfeer van reserves. In onze
beide landen zijn economische categorieën
niet meer alleen-zaligmakend, ja dreigen
economische waarden te worden overstemd
door verlangens om vrijer, prettiger, schoner en rijker te leven met minder bedrijvigheid van nijverheid en verkeer. Maar
allengs vordert werkelijkheidszin te erkennen dat de geboden mogelijkheden in ons
Deltagebied goed en zo mogelijk optimaal moeten worden benut om in onze
landen het nationaal inkomen te verbeteren — èn het zelfbewustzijn te versterken.
ACTUALITEIT
Al moge thans de gevaarlijk verwarrende
toestand van de wereld ook Nederland en
België aantasten door een verlammende
sfeer van inflatie waarin initiatieven van
het bedrijfsleven worden tegengehouden
en structurele problemen grote moeilijkheden veroorzaken, de zorgen van het
moment vragen herbezinning van de overwegingen en idealen die na 1945 ons vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden
van de samenwerking van België en Nederland deden ontstaan. In afweer tegen vernietigende invloeden van buiten onze
grenzen — politiek, economisch, financieel, sociologisch — hebben onze beide
landen deze herbezinning nodig om samen
sterker te staan ; het oorspronkelijk uitgangspunt heeft scherpe actualiteit. Het
bedrijfsleven rondom de Delta kan aan
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deze herbezinning een doeltreffende impuls
geven : 1975 lijkt daartoe uitgelezen mogelijkheden te bieden.
KENNISINDUSTRIE
Het bedrijfsleven met zijn ervaringen en
met zijn inzichten denkt in 1975 zeker
óók aan zijn functie als bron van „kennisindustrie". In de systemen en in de complexen van onze steden en van onze bedrijfsgemeenschappen is een schat aan
kennis gebundeld, die ook naar buiten kan
worden uitgedragen. In de Delta zijn wij
tevens een groot aantal wetenschappelijke
instellingen rijk, die een voedende en verdiepende functie zullen hebben te vervullen. Hebben wij thans niet onze vermogens in te zetten voor het dienen van
vrede in de wereld ?
KANAAL
Een gedachte wordt immer belangrijk ondersteund door iets dat zichtbaar en tastbaar
is. Het Rijn-Schelde Kanaal ! De vaste
oeververbinding over de Wester-Schelde ?
Het Rotterdamse bedrijfsleven acht deze
verbinding van wezenlijke betekenis, zeker
bij doortrekking van deze verkeersader
naar de autobaan E3 en liefst op Gent aan.
Het is een project dat in één conceptie
met de plannen voor de verbetering van
de vaarweg naar Antwerpen en voor de
ontsluiting van terreinen voor nijverheid
op de linker Schelde-oever dient te worden
samengevat.
COORDINEREN
Steeds weer dreigen de concepties van
samengaan van België en Nederland beschadigd te worden door hinderlijke ervaringen. Zo wordt nu de binnenvaart op
het kanaal door Zuid-Beveland bij herhaling gestremd door werken en lijden de
Belgische havens schade. Wij verzetten
ons in Rotterdam tegen dergelijke ongecoördineerde belemmeringen.
De afsluiting van de Oosterschelde heeft
eveneens voor wat de verkeersbeïnvloeding
bij een zogenaamde open afsluiting betreft,
de volle aandacht van de Nederlandse
belanghebbenden in het vervoer, omdat de
gevolgen van extra sluiswerken in de vaarweg voor de binnenvaart de voordelen van
de moderne accomodatie kunnen frustreren.

Milieuverdediging dient gewaardeerd te
worden bij gelijke ernstige weging van
economische gevolgen.
De vergelijkenderwijze sterke afwijkingen
van de ontwikkelingen van lonen en prijzen
in onze beide landen roept actueel om
ernstige gemeenschappelijke bezinning. Een
doorzichtige structuur in het belang van
levendige uitwisselingsmogelijkheden van
België en Nederland in de Delta is essentieel voor de groei van het activiteitencomplex, dat de Delta van mondiale betekenis doet zijn.
Europees Rotterdam hoopt op eenstemmig
internationaal optreden van Nederland en
België als het onderwerpen betreft van
belang voor onze functie in het wereldverkeer. Wij moeten actuele gevaren onder
ogen zien.
Hoewel een juridische analyse van de
UNCTAD-gedragscode voor lijnvaartconferences niet de conclusie rechtvaardigt
dat het bilateralisme een feit is, is de
onderhandelingsgeest zodanig geweest dat
hier voor de toekomst op mondiaal vlak
(en niet zoals in het verleden in deelgebieden zoals Zuid-Amerika, Oostbloklanden
en U.S.A.) gevreesd moet worden.
Een gezamenlijk Europees optreden, waarvan overigens de eerste gunstige tekenen
zichtbaar zijn door het recente gentlemen's
agreement in E.E.G.-verband om niet voor
30 april 1975 te ondertekenen, is derhalve
noodzakelijk.
Dit vergoeilijkt dus wel het tegenstrijdige
stemmen van Nederland en België in
Genève hieromtrent. Doch coördinatie
blijft geboden in de toekomst, temeer nu
er in UNCTAD-verband wordt onderhandeld
over het intermodaltransport (gecombineerd
vervoer), waarbij wederom de technisch
geavanceerde landen tegenover de ontwikkelingslanden staan.
Gezamenlijke zorg dient te zijn dat de ontwikkelingslanden ontplooiingsmogelijkheden
krijgen die echter op een andere wijze
dan tot nu toe door deze ontwikkelingslanden gevonden moeten worden. Bilateralisme en het tegenhouden van geavanceerde transportketens hebben door de
hogere kosten een directe negatieve uitwerking op de exportmogelijkheden van
deze ontwikkelingslanden.
In de Delta is het dienen van de internationale distributiefunctie een bijzonder
belang. Vertrouwenscentrum zijn voor de
verdeling van exporten van ontwikkelingslanden door redelijke faciliteiten te bieden
(vervolg onderaan volgende blz.)

25 JAAR BELGISCH - NEDERLANDSE VERENIGING

BENEV bestaat 25 jaar. Dit heuglijke feit
werd in Antwerpen feestelijk herdacht. Alhoewel het feestprogramma op dit ogenblik geen „actualiteit" meer is — dat is
het nadeel van een periodiek — toch geven
wij u er een overzicht van. Het zal u een
indruk geven van de ernst waarmede de
viering werd voorbereid én van de kwaliteit van het gebodene :
— opvoeringen van de toneelwerken „Mary Stuart" (door het Rotterdams Stadstoneel) en „Trijntje Cornelis van Saardam" (K.N.S.-Antwerpen) ;
— bezoek aan Antwerpen door de kruiser
Hr. Ms. „De Zeven Provinciën" en de
jager Hr. Ms. „Friesland". Op „De Zeven Provinciën" werd voor de kinderen
van de leden van BENEV een kinderpartijtje georganiseerd. Beide schepen
werden door duizenden Antwerpenaars
bezocht ;
— een tentoonstelling in het Internationaal
Cultureel Centrum (Antwerpen) van ontwerpen van ontmoetingscentra in Nederland ;
voorstelling van de Nederlandse film
„Angela", gevolgd door een Indonesische rijsttafel ;
— een bijzondere bezichtiging van BENEV
aan de Biënnale Middelheim in Antwerpen, enz.
„Neerlandia" heeft van nabij én met sympathie de viering van het 25-jarig bestaan
gevolgd.
BENEV werd gesticht op 28 april 1950 en
telt op dit ogenblik ± 2000 leden in België. Achtereenvolgende voorzitters waren
de heren V. Anthonis, H. van Kuyck, A.
Claeys en Graaf D. Le Grelle. Respectievelijk in 1959 en 1961 werden er afdelingen
gesticht te Breda en te Middelburg. Onder het voorzitterschap van de heer Claeys
werden er in 1962 initiatieven genomen
die geleid hebben tot de oprichting van
de afdeling Gent, Brussel, Brugge, Hasselt
en Luik.
Wat wil BENEV ? Art. 3. van de statuten
vertelt ons dat BENEV streeft naar een

b.v. op douanegebied en ten aanzien van
certificaten van oorsprong is waardevol.
Wij hebben grote belangstelling voor de
vorderingen op het gebied van de invoering van eenvoudige administratieve documenten, waartoe destijds het Britse
SITPRO-rapport de aanzet heeft gegeven
en waarna de Belgische organisatie SIPRO-

nauwe en vriendschappelijke samenwerking
en naar al wat een verstandhouding tussen België en Nederland kan teweegbrengen en verstevigen. Alle belangstellenden
kunnen lid worden van BENEV. Zeer in
het bijzonder wordt echter gedacht aan
de ± 70.000 Nederlanders die in België
gevestigd zijn (waarvan 23.000 in de provincie Antwerpen) ; en de 20.000 Belgen
die in Nederland wonen.
Wat doet BENEV ? Bijzonder gekend zijn
de lunchbijeenkomsten gedurende dewelke
de leden worden vergast op een spreekbeurt van een vooraanstaand politicus, economist, e.a. Dit neemt niet weg dat duidelijk de wens aanwezig is om andere accenten te leggen. Dit is af te lezen uit het
artikel „Quo vadis BENEV?" van de hand
van de heer C. Spoelder, Vice-Voorzitter,
verschenen in de keurige brochure „BENEV
...1950-1975".
De heer Spoelder schreef o.m. „Ik meen
te mogen stellen, dat alle BENEV-verenigingen hier te lande thans over een kern van
geinteresseerde leden beschikken, m.a.w.
er is een basis, waarvan men kan vertrekken. Een volgende waarneming mijnerzijds is, dat er in allerlei kringen (men
denke aan service-clubs, belangenverenigingen van de meest verschillende aard,
culturele instellingen enz. enz.) een toenemende behoefte bestaat aan een uitbreiding van contacten tussen België en Nederland, zowel uit een oogpunt van een
zekere verbondenheid als vanwege het besef, dat men elkaar onvoldoende kent.
Tenslotte waag ik het dan nog te zeggen,
dat van enige coordinatie in het niet officiële verkeer tussen de burgers van beide
landen nog maar in zeer beperkte mate
sprake is.

heid naar buiten te treden ; de afdelingen zullen zich moeten inspannen
het ledental op te voeren, niet in het
minst door de aantrekking van damesleden en jongeren.
2. Het lijkt ondenkbaar, dat in de komende
decennia verenigingen zullen kunnen
volstaan met en bestaan door het organiseren van periodieke lunch- en avondbijeenkomsten ; centraal zal moeten
worden gezocht naar een programmavoering, die — overigens met handhaving van de oorspronkelijke doelstelling — gericht zal moeten zijn op de
wensen, die bij de leden in de zich
snel veranderende tijdsomstandigheden
bestaan.
3. Op cultureel terrein zijn stellig voor
BENEV taken weggelegd, waarbij zij
tot dusverre niet betrokken was. Ik
denk aan het Belgisch-Nederlandse culturele akkoord, waarover in onze
kringen thans nog te weinig bekendheid bestaat en ik heb zelfs de stoutmoedigheid te suggereren, dat BENEV
een rol zou kunnen spelen bij de stichting van het Holland-huis te Brussel,
waartoe de bevoegde Ministers van
Cultuur van beide landen volgens een
onlangs verschenen persbericht besloten hebben.
4. De goodwill, die BENEV zich op grond
van haar toekomstige organisatie en
opstelling zou kunnen verwerven, zou
U er toe moeten leiden, dat zij op den
duur als het bij uitstek geschikte orgaan
naar voren komt voor de coördinatie,
waarvan ik hierboven gesproken heb.

1. Vertrekkende van de thans geldende
organisatie, zal BENEV-België er naar
moeten streven als een sterkere een-

Alhoewel het A.N.V. en BENEV t.a.v. de
„Noord-Zuid" samenwerking andere accenten leggen merken wij in deze toelichting duidelijk enkele raakvlakken. Wellicht
kunnen bepaalde vormen van samenwerking
het realiseren van „de goede zaak" bevorderen.
Het A.N.V. wenst BENEV hartelijk geluk
bij deze zilveren gebeurtenis.
M.C.

COM een bijzonder lofwaardig voorstel
voor zulk een eenvormig document, dienstig voor commerciële en voor overheidsinformatie, heeft ontwikkeld.
Hier, en als wij waarlijk willen, op vele
andere gebieden kan het bedrijfsleven
door samenwerking van Kamers van Koophandel onderling, de ontwikkeling van de

mondiale functie van de Delta krachtig
bevorderen. De BENE-Delta is daarbij
realiteit — de GOUDEN Delta een droombeeld dat verstorende invloeden zou kunnen aantrekken die wij thans niet kunnen
gebruiken'. Want de BENE-Delta blijve
gastvrij, maar zij niet te koop !
J.d.G.

Deze overwegingen geven mij aanleiding
mij aan enige suggesties voor de toekomst te wagen en wel :
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TUSSEN DOLLARD EN SOMME

EEUWFEEST MONUMENTENZORG
IN NEDERLAND
Op voorstel van de Raad van Europa is
1975 uitgeroepen tot het Monumentenjaar.
Wanneer dit initiatief niet van die zijde was
gekomen, zou er toch voor Nederland een
reden bestaan om een jubileum te vieren :
het Eeuwfeest van de Monumentenzorg.
Want honderd jaar geleden werd van overheidswege begrepen, dat de gemeenschap
een taak heeft zich In te spannen voor het
behoud en de restauratie van historische
bouwwerken. Dat begrip manifesteerde zich
in Den Haag, bij de centrale overheid, niet
van de ene dag op de andere. Men was
nog steeds gevangen in de ban van de
bekende uitspraak van Thorbecke, die van
oordeel was dat de kunst geen regeringszaak was. Niet iedereen deelde deze opvatting. Een verbeten strijder tegen deze
stelling was de Maastrichtse publicist en
kunsthistoricus jhr. mr. Victor de Stuers.
Hij sprak er in woord en geschrift schande van hoe de historische monumenten in
Nederland werden verwaarloosd. In een
artikel in „De Gids" van 1873, onder de
titel „Holland op zijn smalst" trok hij fel
van leer. Het was een donderslag bij heldere hemel. Tallozen en werkelijk niet alleen kunstkenners en architecten, maar ook
bestuurders toonden hun instemming met
de werkgroep van De Stuers. Ook in Den
Haag. Een jaar later werd de eerste stap
naar verbetering gezet. Het „College der
rijksadviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst" werd opgericht met
de grote Pierre Cuypers als voorzitter en
mr. De Stuers als secretaris.
Thorbecke was in 1872 overleden. Tegenover de mening van de liberale staatsman
met de enorme verdiensten voor Nederland
stelde De Stuers, dat de kunst een nationaal belang is en even waardevol om te
behartigen als de defensie en de waterstaat. Zij die de oude opvatting deelden
dat de staat geen bescherming behoefde te
verlenen aan zaken die niet tot het staatseigendom behoorden, kregen van De Stuers
in zijn artikel te horen, dat „de wet ook
hazen en konijnen beschermt zonder zich
aan de publieke eigendommen te storen".
Naast Cuypers waren het de schrijvers
Jos Alberdingk Thym en • Jan Veth die De
Stuers terzijde stonden. Hun gedachten en
argumenten bereikten alleen de intellectuele bovenlaag. Van een massale beweging kon eenvoudig geen sprake zijn. Daar-
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toe leende het onderwerp zich niet. De
grote massa had overigens in de laatste
helft van de vorige eeuw wel andere zorgen. De economische en sociale omstandigheden waaronder het merendeel van het
volk leefde, waren niet van een dusdanige
aard om er over naar huis te schrijven.
In 1875 werd op het departement van Binnenlandse Zaken een afdeling Kunsten en
Wetenschappen opgericht. Jhr. mr. De
Stuers werd hoofd van deze afdeling. Door
zijn toedoen kwam in 1885 het Rijksmuseum
in Amsterdam tot stand. Inmiddels was de
afdeling van het departement uitgebreid en
waren door de regering verschillende adviescommissies ingesteld die tot taak kregen het voorbereidend werk te doen voor
het oprichten van Rijkscommissies. Het
laatste gebeurde in 1903. De Stuers was
toen enkele jaren niet meer op het departement werkzaam, want in 1901 was hij lid
van de Tweede Kamer geworden. Eén Rijkscommissie had tot taak de beschrijving van
de historische monumenten in Nederland,
de andere kreeg het onderzoek opgedragen in hoeverre restauratie geboden was.
In 1922 werd het Rijksbureau voor de Monumentenzorg opgericht en in 1947 de
Rijksdienst. De oorlog en de bezetting stonden het nemen van uitgebreide wettelijke
maatregelen in de weg. In 1960 werd de
Monumentenwet van kracht.
Eer deze wet tot gelding kwam was er al
heel wat water door de Rijn gestroomd. Tal
van tegenstanden moesten worden overwonnen. Wat vooral nodig bleek te zijn, was
een verandering in de mentaliteit. Velen
twijfelden aan het nut en vooral wanneer er
hoge kosten aan verbonden waren om historische bouwwerken te restaureren. De
aanhouders wonnen. En men kan thans in
Nederland in bijna elke plaats van betekenis wel een gebouw ontdekken' met het
bekende blauw-witte schildje, dat een bewijs is dat het bouwwerk onder de bescherming van de dienst van Monumentenzorg staat.
De term monument wordt gebruikt voor een
pand dat bijzondere architectonische kenmerken draagt van een bepaalde periode.
Restauratie van dergelijke monumenten
roept een veelheid van problemen op. Daartoe worden ook die van de kosten gerekend. Maar thans dragen het rijk, de provincies en de gemeenten voor meer dan
de helft hierin bij. Het is vaak niet gemakkelijk om degenen aan te trekken die het
handwerk van restaureren verstaan. Echter
de slapte momenteel in Nederland in de
bouwsector maakt het mogelijk bekwame

architecten en bouwvakarbeiders voor de
restauratiewerkzaamheden vrij te maken.
Van het grootste belang i's, dat wanneer
de restauratie van een historisch pand gereed is, aan het bouwwerk ook een bestemming wordt gegeven'. Zodra een dergelijk
pand leeg blijft loopt het opnieuw de kans
te worden verwaarloosd.
Wie zich voor de Monumentenzorg interesseert kan zijn hart ophalen aan het voortreffelijke boek van prof. dr. C.A. van
Swigchem, onder de titel „Monumentenzorg
in Nederland" (Uitgave De Haan, Bussum).
Prof. dr. Van Swigchem is hoogleraar aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam en tevens aan de Rijksdienst voor Monumentenzorg verbonden. Het boek kwam in 1966
uit, maar is onlangs herzien en uitgebreid.
De schrijver heeft in het bijzonder de
vraagstukken die Amsterdam beroeren in
zijn beschouwingen over de huidige situatie opgenomen. Overigens zijn er nog meer
uitgaven over het dorps- en stedenschoon
in Nederland ter gelegenheid van het Monumentenjaar 1975.
AFDELING DEN HAAG A.N.V.
75 JAAR
De afdeling Den Haag van het A.N.V. herdacht op zaterdag 10 mei jl. het 75-jarig
bestaan. B. en W. boden om 12 uur het
bestuur, de leden en de overige belangstellenden in het stadhuis een receptie aan.
's Middags werd in het gebouw „Diligentia"
aan de Lange Voorhout de officiële herdenkingsbijeenkomst gehouden met een
drietal korte toespraken. Het gemengde
zangkoor „Die Haghe-Fidelio", onder leiding van de dirigent Anne Posthumus, gaf
aan de verjaarspartij van de afdeling een
bijzonder tintje. Het was voor de voorzitter van de afdeling, mr. G.J. de Lint,
een genoegen zovelen welkom te mogen
heten. Tot de gasten behoorden de ambassadeur van Zuid-Afrika, de heer C.F. de
Villiers Booysen, prof. dr. Jordaan als
cultureel attaché, van de Zuid-Afrikaanse
ambassade, dr. P. de Meulenare, raad voor
culturele zaken van de Belgische ambassade, de heer Aelvoet, eveneens van de
Belgische ambassade, ereleden en leden
van het hoofdbestuur van het A.N.V., alsmede vertegenwoordigers van andere afdelingen en van zusterorganisaties ter plaatse. Mr. De Lint schetste in zijn openingswoord de verdiensten van de oprichters
en de eerste bestuurders van de afdeling.
Met name memoreerde I ij de stuwkracht

van mr. C. van Deventer die aan het werk
van de afdeling vorm en inhoud gaf. Tevens
wees hij op de betekenis de Nederlandse
cultuur uit te dragen en te behouden, zoals die door de eeuwen heen is gegroeid.
Sterke banden werden direct in het begin
gelegd met Vlaanderen en met het Zuidafrikaans taalgebied.
Dr. W.H. van den Berge, algemeen voorzitter, bood de gelukwensen namens het
A.N.V. aan. Hij benadrukte de steun die
de afdeling reeds kort na haar oprichting
aan het Verbond had gegeven. Het is dan
ook één van de oudste afdelingen. Die
steun kon gegeven worden dank zij het
bezielde ijveren van bekende figuren uit
die tijd als dr. Kiewiet de Jonge, mr. Van
Deventer, Marcellus Emants, Jan Greshoff
en dr. Gerritson. De afdeling heeft een
grote verdienste waar het de versteviging
van de banden tussen Nederland en
Vlaanderen betreft. Vele bijeenkomsten in
di'e tijd waren gewijd aan het verbreiden
van de kennis van de Nederlandse taal en
cultuur. Tegelijkertijd werden de banden
met de verwante Zuidafrikaanse cultuur
aangehaald. Thans, zo merkte dr. Van den
Berge op, maakt het verenigingsleven een
moeilijke tijd door. Bezieling voor de doelstellingen van het A.N.V. i'n Nederland
wordt niet spoedig gewekt. Het is geen
gemakkelijke opgave nu het woord „internationaal" een betere klank heeft dan
„nationaal". Maar toch zijn er goede
kansen. In dit verband noemde de algemeen voorzitter de voortschrijdende culturele integratie van Nederland en Vlaanderen. Het rapport van het A.N.V. : „Een
nieuwe aanpak" is in de kringen van bewindslieden en politici positief ontvangen.
Dr. P. de Meulenare wees op de goede
contacten die er steeds hebben bestaan,
mede dank zij de jubilerende afdeling. Bij
alle scheidslijnen die er zijn is er meer
wat ons in Noord en Zuid bindt en het is
goed daaraan de aandacht te wijden.
Senator L. Vanackere wijdde zijn gehoor
in de problematiek van Frans-Vlaanderen
in en gaf een beknopte historische schets
van de betekenis van Frans-Vlaanderen
in vroeger tijden voor geheel de Nederlandse cultuurgemeenschap. In het Europa
van morgen is het van belang te waken
voor het cultureel erfgoed van de gewesten,
zo besloot hij.
Ambassadeur De Villiers Booysen noemde
de culturele binding tussen verwante culturen eveneens van groot belang. Met
Nederland bestaat reeds 22 jaar een cultureel verdrag met Zuid-Afrika en met België

21 jaar. Waar het op aan komt is niet
alleen de letter van de wet, of van een
verdrag, maar ook de zin daarvan in een
praktische beleving.
De dag werd besloten met een kunstavond in „Diligentia".
De heren Van den Berge en De Lint
prezen bij deze gelegenheid de activiteiten
van de secretaris, de heer P. Burger, die
de voorbereidingen en de organisatie van
de jubileumviering had verzorgd.

H. W. PEETERS WERD TACHTIG JAAR
Op 4 april vierde de heer H.W. Peeters,
thans wonende in Vlaardingen, oud-voorzitter van de Nederlandse Bond in Duitsland, zijn tachtigste verjaardag. Bij de oprichting van de bond in 1921 was hij secretaris-penningmeester van „De Nederlandse Kring" in Duisburg. Op het eerste
lustrumcongres in 1926 in Essen werd hij
commissaris van het hoofdbestuur. Toen
in 1931 het hoofdbureau naar Berlijn werd
verplaatst werd de heer Peeters algemeen
penningmeester tot de bond door het naziregiem werd opgeheven. In 1948 werd de
bond heropgericht in Essen en kwam onder
de bekwame leiding van de heer Peeters
te staan. Zijn talloze verdiensten voor de
behartiging van de belangen van de Nederlanders in Duitsland, zijn ijveren voor het
behoud van de Nederlandse taal en voor
de banden met Nederland werden beloond
met de toekenning van het erelidmaatschap
van de Nederlandse Bond in Duitsland en
zijn benoeming tot ridder in de Orde van
Oranje Nassau.

DE PACIFICATIE VAN GENT :
NA 400 JAAR
Met als voornaamste doel de herdenking
van de Pacificatie van Gent (8 november
1576), werd onlangs te Gent de v.z.w. „De
Pacificatie van Gent" opgericht.
De betekenis van het verdrag dat onder
de naam „De Pacificatie van Gent" de
geschiedenis is ingegaan, heeft immers,
volgens de organisatoren van de herdenking, nog niets aan actualiteit ingeboet.
Het vierde eeuwfeest van de Pacificatie
wil de nadruk leggen op de geest van
maatschappelijke en ideologische verdraagzaamheid die aan de basis lag van de —
kortstondige — hereniging van de Neder-

landen in hun gemeenschappelijk verzet
tegen de Spaanse overheerser.
Tot oprichting van de „v.z.w. Pacificatie
van Gent" werd overgegaan door de heren
Vik Bourgeois (Marnixring), Hugo Coene
(Teaterclub), Carlo Heyman (Davidsfonds),
Rik Lanckrock (N.T.G., Humanistisch Verbond), Walter Prevenier (Willemsfonds),
W.H. Vanden Berghe (Algemeen Nederlands
Verbond), Jozef van Overstraeten (V.T.B.V.A.B.), Jan van Rompaey (Dosfelinstituut),
Marcel van Spaendonck (Vermeylenfonds).
De vereniging wil de basisideeën van de
„Pacificatie van Gent" uitdragen ; zowel
in Nederland als in Vlaanderen, door de
publicatie van een boek, de organisatie
van een wetenschappelijk colloquium, een
akademische zitting, een tentoonstelling,
concerten in het kader van het Festival
van Vlaanderen, een balletvoorstelling,
toneelvoorstellingen en een geestelijke
herdenking.
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent overweegt n.a.v.
het vierde eeuwfeest van de „Pacificatie
van Gent", de organisatie van een grootse
academische zitting in aanwezigheid van
de Nederlandse en Belgische vorstenparen.
Het secretariaat van de v.z.w. is gevestigd
ten huize van L. Verhaegen, Gordunakaai
11, 9000 Gent.

BELANGRIJKE ONTMOETING

Te Brussel hebben Voorzitter J. Bascour
en de Leden van het Bureau van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap een delegatie van leden van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal van
Nederland, geleid door de heer Kleisterlee,
Voorzitter van de Commissie voor Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk, ontvangen.
Tijdens de ontmoeting werd overleg gepleegd over de concrete vormen van
samenwerking tussen de beide parlementaire instellingen'. De mogelijkheid om aan
dit overleg een permanent karakter te geven door de oprichting van een gemengde
contactgroep werd onderzocht. Concrete
voorstellen zullen aan het Bureau van de
Cultuurraad en aan het Presidium van de
Tweede Kamer worden voorgelegd.
Een volgende vergadering werd gepland
in Den Haag op 24 oktober e.k. waar het
overleg zal worden voortgezet.
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SCHOOLUITWISSELINGEN
NEDERLAND-VLAANDEREN
De culturele integratie van Nederland en
Vlaanderen bleef in het verleden al te
zeer beperkt tot een kleine groep van personen. De werkgroep „Contacten basisonderwijs" van het Algemeen Nederlands
Verbond wil hieraan verhelpen door deze
contacten reeds in het lagere onderwijs
te stimuleren. Het ligt in de bedoeling van
deze werkgroep in de loop van het schooljaar 1975-1976 een reeks schooluitwisselingen te organiseren tussen klassen van
Nederlandse en Vlaamse scholen. Deze
uitwisselingen werden als volgt gedacht.
In overleg tussen de directie en de leerkrachten van de betreffende scholen, bezoeken gedurende twee tot drie dagen de
leerlingen van een Vlaamse school een
Nederlandse stad en ontvangende school
(en vice-versa). De leerlingen wonen een
les bij, brengen geleide bezoeken aan de
stad en kunnen door middel van sport en
spel kenni's maken met hun Nederlandse
schoolvrienden.
Leraren die belangstelling hebben om deze
uitwisselingen te helpen verwezenlijken,
kunnen lid worden v p n de werkgroep.
Scholen die in aanmerking wensen te komen voor uitwisselingen, worden hiermede
uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te
maken. De werkgroep zal trachten zo spoedig mogelijk een vergelijkbare Nederlandse
school aan te duiden en helpen om het
contact te bewerkstelligen.
Geïnteresseerde leraren en scholen die
een uitwisselingsproject wensen te verwezenlijken, kunnen zich wenden tot :
Algemeen Nederlands Verbond, Jan van
Ri jswi jcklaan 28 te 2000 Antwerpen (tel.
031 /37.61.70).

AUGUST SNIEDERS
Er bestaan bij ons weten maar twee monumenten ter ere van journalisten in het
Nederlands taalgebied. Eén in het Noorden,
voor wijlen Edouard Elias, Elseviers Praetvaer, gestandbeeld als flaneur te Den Haag
en één in het Zuiden voor August Snieders. Dat van Snieders is geen standbeeld,
een gedenkplaat in halfverheven beeld-
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houwwerk onder de poort van de stadsbibliotheek te Antwerpen, met vermelding van
zijn grootste erenaam : dagbladschrijver.
Op 8 mei was het honderdvijftig jaar geleden dat August Snieders als jongste uit
een gezin van negen zonen te Bladel, tussen Eindhoven en Arendonk werd geboren.
Snieders was eerst letterzetter (leerde het
vak bij P.L. van Santen te 's Hertogenbosch) en dan meer dan vijftig jaar lang
hoofdredacteur van het eerste Vlaams dagblad van formaat „Het Handelsblad van
Antwerpen". Als journalist en romancier (hij
schreef een zestigtal romans) vertolkte hij
toen het katholieke Vlaamse geweten, dat
bij hem — en dit mogen we onderstrepen
— wel héél-nederlands was afgestemd. Tot
op het laatst bleef hij de taaie ijveraar
voor toenadering tussen Noord en Zuid.
In deze tot Belg genaturaliseerde man van
het Noorden bleef een oranjehart kloppen.

Trouwens werd niemand meer dan hij door
de plaats en het tijdstip van zijn geboorte
daartoe voorbestemd. Hij was een kind van
de Meierij, die jarenlang twistappel bleef
tussen Spanje en Oostenrijk. Zijn geboorte viel in de periode van de „gemiste herkansing" in onze nationale geschiedenis,
namelijk die van de tijdelijk herenigde Nederlanden. Vijf jaar later trokken de diplomaten een staatsgrens enkele kilometer bezuiden het geboortedorp dat zelf nog net
Rijksnederland bleef, maar aan de overkant
heette datzelfde land(schap) voortaan
België.
Zo gezien was, na 1830, August Snieders
dus een Nederlander. „Die staatkundige
toevalligheid heeft August Snieders later
in denken en doen als een merklijn door
zijn leven getrokken" (J. Persijn). En zal hij
later terwille van zijn positie te Antwerpen
voor de Belgische naturalisatie opteren, altijd bleef hij de gedachte verdedigen :
„Voor ons Vlamingen blijven Noord en Zuid
één".
Zijn oerdegelijk nederlanderschap erfde hij
van zijn stamvader langs moederszijde Nicolaas Cuyl, in 1520 geboren uit een
Utrechts katholiek geslacht. In zijn roman
„De Wolfjager" (1860) zal August Snieders
die verre voorvader tot model kiezen, als
hij de gemoedsgesteltenis schildert van de
Nederlander uit de zestiende eeuw, die als
katholieke gelovige zijn godsdienst weet
verdedigen door de Spanjolen, daarentegen
de vrijheid van zijn land door de Geuzen.
(Jaren na Snieders zal de Vlaming Ferdinand Vercnocke in zijn heel-nederlandse
roman „Kapitein Kruyt" mooie bladzijden
wijden aan een geusgezinde katholieke gelovige).
August Snieders begroette al in 1853 met
vreugde het ontwaken van Frans-Vlaanderen : „Zij maken deel van de 17 millioen
Nederduytsch sprekenden over de wereld
en vormen mede ons eigenlijke vaderland".
De stof die hij met de grootste liefde behandelde was de Boerenkrijg, de strijd van
de mensen uit de Kempen tegen de sansculotten. Dit onderwerp heeft hem ruim
veertig jaar gefascineerd. Zijn roman „Onze
Boeren" werd een eerherstel van de Brigands. August Snieders stierf in 1904. Het
dagblad dat hij groot maakte bestaat nog,
„Het Handelsblad", de oudste krant van
Vlaams-België behoort nu tot de „Standaard-groep".

SCHRIJVENDE LEZERS

KARL A. MAYER
In Neerlandia 1974, nr 5-6 blz 171 verscheen een in memoriam Karl A. Mayer.
Daarin wordt onder meer meegedeeld : „Hij
was ook een steunpilaar van de Nederlandse Bank in Duitsland. Dat zal wel een
zetfout zijn. Mayer was een steunpilaar
van de Nederlandse Bond in Duitsland.

je kan — je zal — kajje — U kan — U is
enz.
Zelfs Neerlandia gebruikt soms dit lelijke
dialect.
Ik heb niets tegen dialecten en streektalen, integendeel, ik spreek er zelfs enige,
maár vermenging van het A.B.N. met dialecten vind ik onjuist en ik verwacht dat
U dit standpunt zult delen.
J.A. DE JONGE
Nijmegen

G. LOOIJEN

CHRISTIAAN LOUIS SCHEPP
Ik wend mij tot U in verband met het
artikel van Prof. Dr. Hendrik Brugmans.
Ik had hem wel zelf willen schrijven, maar
weet zijn adres niet.
In zijn artikel „De Nederlanden een hoeksteen van Europa" (Neerlandia, Nr. 5/6
(1974), dat ik met zeer veel belangstelling
heb gelezen staat m.i. op bladzijde 151,
regel 4 van boven : Hij, businessman-literator. Ik kan U vertellen dat Jan Prins geen
handelsman was, maar nederlands zeeofficier.
M.C. DE JONG
Haarlem

TAALGEBRUIK
Mag ik mijn grote voldoening uitspreken
over al hetgeen de werkgroep taalgebruik
verricht. Deze rubriek is de direkte aanleiding geweest voor mijn lidmaatschap van
het A.N.V. Telkens lees ik met enig leedvermaak uw rubriek, omdat de arrogantie
en de nalatigheid inzake onze taal weer
eens aan de kaak gesteld zijn. ik hoop
dat U nog lang met deze — helaas nog
altijd noodzakelijke — arbeid zult doorgaan en veel succes oogsten.
L. VAN DAELE
Den Haag

SPREEKTAAL
Ik zou U er op willen wijzen dat de laatste
jaren hoe langer hoe meer Hollands dialect
wordt gebruikt in de Nederlandse taal.
Vooral omroepers van Radio en Televisie
bezondigen zich daaraan.
Ik bedoel hiermede het foutieve gebruik
van de derde persoon in :

DE IJZERTOREN
In West-Vlaanderen bevindt zich de IJzertoren en wel te Diksmuide, een wereldberoemde plaats, 1914-'18, vierjarige strijd
voor onze bevrijding. De toren is zeer
goed zichtbaar langs alle kanten. Rijdt men
langs de staatsweg Roeselare-Nieuwpoort,
dan ziet men al van ver de prachtige IJzertoren. Rijdt men per trein, dan bemerkt
men al vlug de statige IJzertoren en zelfs
vanuit de lucht is ze ook zeer goed zichtbaar.
De IJzertoren is werkelijk van zeer groot
belang. De jaarlijkse bedevaart is er het
bewijs van : 70.000. In de zomer zeer
druk bezocht. De parkeerplaats staat vol
met auto's en cars vanuit het binnenland
en zelfs vanuit Frankrijk, Engeland en
Nederland.
Inderdaad franse tekst op de IJzertoren,
niet tweetalig nederlands-frans, maar wel
viertalig, nederlands, frans, duits en engels.
De IJzertoren is een toren, opgericht door
de Vlamingen en met de centen van de
Vlamingen, als herinnering aan de wereldoorlog 1914-'18, met terzelfdertijd een
wereld-aanklacht „Nooit meer oorlog" (in
vier talen, ongelukkiglijk kon er geen
Russisch bij) en is ook een hulde aan de
gevallen Vlaamse soldaten. Ga maar eens
naar de militaire kerkhoven van Adinkerke,
De Panne, Steenkerke, Oeren, Ramskapelle,
Hoogstade, Houthulst, en sla maar eens
het boek open, het boek dat zich bevindt
aan de ingang van het kerkhof, met de
namen van de gesneuvelden, daar zult U
aldra bemerken dat 70% van de gesneuvelden, Vlamingen waren.
Wegens de wereldaanklacht is deze viertalige tekst op de IJzertoren wel verantwoord, doch deze tekst werd erop aangebracht op verzoek van de Socialist
Armand Buis, de latere voorzitter van de
Socialistische Oudstrijdersbond, gesteund
door de liberale voorman A. Hans en ook

de liberale voorman uit Oostende (Gistel)
Van Oye. Elk jaar waren er vóór de oorlog
delegaties van de omliggende landen in
het kader van een internationale verzoening der volkeren. Na deze oorlog werd
dit initiatief hernomen en worden er nu
ook weer uitgenodigd. Onze Vlaamse soldaten hebben aan het front een grote
schande ondergaan. De bevelen werden
uitgevoerd in het Frans, door officieren die
de taal van HUN soldaten niet wilden
verstaan en, wie niet gehoorzaamde of
protesteerde werd naar een strafbataljon
gestuurd in Frankrijk.
Na de oorlog werden langs de IJzer overal
kleine monumentjes opgericht ter herinnering aan de Compagnie die op deze of
andere plaats gestreden heeft. Nogmaals
een schande : deze standbeelden zijn eentalig frans. Langs de baan Wulpen - Nieuwpoort was het huldemonument „Aux morts
de la IVe division d'armée" ook franstalig, doch later hebben ze er onderaan
bijgevoegd : „Aan de gesneuvelden van
de IVe legerafdeling". is dat de eerbied
van ons Belgisch Leger?
E.W. - Koksijde
GRAPPEN-OORLOG
De grappen-oorlog waarop de Heer Heida
doelt, is NIET in Nederland ontstaan. Ik
werkte van 1964 tot 1969 in Brussel en
heb daar de eerste golf over mij heen
laten gaan. Steeds heb ik ze goedmoedig
verwerkt in de wetenschap dat ze meestal
omgewerkte Schotten-moppen waren. Toen
ik in 1971 naar Duitsland ging, merkte ik
dat vele ervan over de Oostfriezen (in
Duitsiands Noorden) verteld werden. De
eerste moppen over de Vlamingen (ze heten
altijd Belgen-moppen) hoorde ik rond 1969
van de Nederlandse leerlingen aan de
Europese School. Er was geen zweem
van boosaardigheid aan te bespeuren. Ik
beschouwde ze altijd, en nog, als een
vrij fantasieloze maar onschuldige bezigheid. Bovendien vind ik dat er een vooruitgang uit blijkt : we praten tenminste over
elkaar. Tot 1967 zwegen we elkaar dood.
De Heer Heida vat de zaak veel te serieus
op. Hij schiet met kanonskogels op vogeltjes (die overigens vanzelf wel doodgaan).
Hij heeft natuurlijk groot gelijk als hij over
discriminatie spreekt. Maar hij moet niet
die grapjes als uitgangspunt nemen.
JAN VAN NULSEN
Karlsruhe
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V.T.B. EN NATUURBESCHERMING
In nr. 4 van de 78e jaargang - 1974 - van
„Neerlandia" is er in de bijdrage van
A. Van Steenbergen „Natuurbescherming
en Milieubewustzijn" nergens spraak van
wat de Vlaamse Toeristenbond (van Antwerpen), in „De Autotoerist", zijn veertiendaags orgaan, geregeld publiceert op het
gebied van het betreffende onderwerp.
Ik meen dat de V.T.B. wel een vermelding
waard is.
KAN. DR. JAN AERTS
Leuven
UITSTEKEND INSTRUMENT
Met deze brief wil ik de redactie van
Neerlandia feliciteren voor inhoud en vormgeving van ons ledenblad. Allereerst hartelijk gefeliciteerd voor het buitengewoon
interessante nummer „Geschiedenis en
Toekomst van het A.N.V.". Vooral jonge
leden kunnen in dat nummer heel wat leren.
Dat de IJzerbedevaart aan bod gekomen is
(nr. 4 van 1974) doet me eveneens genoegen. De rubriek „Op de Leestafel" kan
een uitstekend instrument zijn om nieuwe
uitgaven uit en over ons cultuurgebied in
een ruimere kring bekend te maken. Dat
zou beslist een voortdurende bekommernis
van Neerlandia moeten worden.
Tot slot nog een bewonderend woord voor
de stijl van ons tijdschrift die altijd voornaam is en degelijkheid aan vlotheid paart.
De redactie mag terecht trots zijn op haar
werk.
LIC. J.G.F. GOVAERTS
Merksem (Antw.)
DE VERHOUDING
NEDERLAND - VLAANDEREN
De heer J.A. Bomans uit Heemstede heeft
ons zijn reactie op de inleiding die burgemeester Craeybeckx van Antwerpen in
januari in Amsterdam hield over de
verhouding Nederland-Vlaanderen toegezonden. De lezing werd gehouden naar
aanleiding van het 75-jarig bestaan van de
afdeling Amsterdam van het A.N.V.
De heer Bomans meent uit de woorden
van burgemeester Craeybeckx beluisterd
te hebben dat de inleider (evenals vele
van zijn Vlaamse vrienden) het gevoel
heeft dat Vlaanderen bij Nederland, in
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cultureel opzicht, achter zou staan. De
heer Bomans schrijft dat een dergelijke
houding volkomen ongemotiveerd is. Omgekeerd leiden niet alle Nederlanders aan
een meerwaardigheidscomplex tegenover
Vlaanderen. De heer Bomans vraagt zich
af waarom toch in de Zuidelijke Nederlanden deze houding wordt aangenomen.
De heer Craeybeckx merkte in zijn inleiding op dat Vlaanderen geen gelijke kan
stellen tegenover Van Dale. In dit verband
maakt de heer Bomans burgemeester
Craeybeckx attent op de geboorteplaats
van Van Dale : Sluis, dat in het hartje van
Zeeuws-Vlaanderen is gelegen. Van Dale,
aldus de heer Bomans, was een Vlaming,
geboren in dat deel van Vlaanderen dat
als Staats-Vlaanderen de Schelde voor
Antwerpen gesloten moest houden en pas
veel later deel ging uitmaken van Zeeland.
Aan het slot van zijn schrijven merkt de
heer Bomans op dat men zich ten aanzien van het gebruik van de eigen taal in
het Noorden niet al te gauw op de borst
behoeft te slaan. Want ook in Nederland
was het voor kort nog gewoonte in sommige kringen zich van het Frans te bedienen. Zeker voor de Tweede Wereldoorlog, toen zelfs op kostscholen Frans
als voertaal werd benut.
J.A. BOMANS
Heemstede

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
N.V.
Wat genoemde Bank in Vlaanderen niet
meer durft, daarmee coquetteert ze zelfs
in Nederland, met dat chique Frans van
„Banque", dat ze als blikvanger in advertenties gebruikt, om op een overigens
zeer Nederlandse uiteenzetting van rentevoordelen de aandacht te vestigen.
De daarin getoonde minachting voor alle
kaaskoppen, die dat woordje niet met dat
chique accent kunnen uitspreken, moesten
die kaaskoppen maar beantwoorden met
„Kannitverstaan !"
Mr. Stan Smeets
Weert

„AFRIKAANS, ONS TAAL"
De Nederlanders hebben historische banden met de bewoners van New-York,
Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en andere plaatsen waar onze voorvaderen zich

blijvend hebben gevestigd. In vele gevallen
trekken Nederlandse emigranten doelbewust naar deze gebieden. Zij hebben
een goede naam in deze landen, want zij
passen zich snel aan, assimileren voortreffelijk en worden gewaardeerde burgers
van hun nieuwe vaderland.
Zuid-Afrika heeft echter een heel bijzondere positie. Wij vinden er zoveel aanknopingspunten die ons aan „thuis" herinneren, dat wij terugkomend van een bezoek
aan dit verre land, eigenlijk het gevoel
hebben in een ander deel van ons land
te zijn geweest.
Een sterk aanknopingspunt is de taal.
Afrikaans is een beetje anders dan Nederlands..., maar toch, je begrijpt het direct
en ook omgekeerd verstaat men alles wat
je in goed Nederlands uitdrukt.
Afrikaans wordt in Zuid-Afrika meer gesproken dan Engels. Het Engels is echter
de handelstaal, in gebruik in de industrie
en in de mijnbouw.
Veel buitenlandse ondernemingen vestigen
zich thans in Zuid-Afrika, adverteren in de
pers en doen dit meestentijds in het
Engels.
Dr. H.J. Terblanche, voorzitter van het
„Genootskap vir die handhawing van Afrikaans" (G.H.A.) voert met zijn medewerkers een strijd om het „Afrikaans" te
behouden. De G.H.A. vraagt de buitenlandse ondernemers eveneens te adverteren in de Afrikaans-talige couranten, het
doen drukken van folders, nota's, kwitanties, enz. in de twee landstalen. Meestal
is een aanschrijving of een bezoek voldoende, maar er zijn ook vreemdelingen,
die maar moeilijk zelfstandig besluiten om
ook Afrikaans te leren.
Wij kunnen deze Afrikaners helpen om hun
taal te behouden.
U behoeft zich hiertoe slechts bij ondergetekende als lid van de G.H.A. (kosten
Rand 2.- of F. 8.- per jaar) aan te melden,
de contributie op mijn Postgirorekening
nr. 424363, onder vermelding „G.H.A." over
te schrijven. Ondergetekende verzamelt de
gelden en maakt deze in één bedrag over.
De verslagen van de activiteiten van de
G.H.A. worden enkele malen per jaar gebundeld en in druk in „die besembos" gepubliceerd. Alle leden (ook buitenlandse)
ontvangen een exemplaar en zij kunnen
hieruit vernemen welk nuttig werk zij
ondersteunen.
C.J. DE KONING
Bronckhorststraat 17
Amsterdam Z.

OP DE

LEESTAFEL

HENDRIK LUYTEN'S
GULDEN DOEK VAN VLAANDEREN
Uitgave van de Vlaamse Toeristenbond,
Sint-Jacobsmarkt 45, 2000 Antwerpen (prijs
60 fr. - 62 fr. over de post).
In een speciaal daartoe gebouwde zaal van
de IJzertoren te Diksmuide in West-Vlaanderen hangt sinds 1969 een groot schilderij,
waarop meer dan honderd bekende Vlamingen staan afgebeeld : geleerden, kunstenaars, politici die zich hebben ingespannen voor de verheffing van hun Vlaamse
medemensen. Dit schilderij, bekend als
„Het Gulden doek van Vlaanderen" is het
werk van kunstschilder Hendrik Luyten (geboren te Roermond in 1859, overleden te
Brasschaat in 1945).
Als aflevering nr. 182-183 verscheen zo
pas een dubbelnummer in de reeks Vlaamse Toeristische Bibliotheek, een brochure
„Hendrik Luytens Gulden doek van Vlaanderen", met op de kaftbladzijde het gepentekende portret van de kunstenaar omlijst in de kleuren : oranje-blanje-bleu „nog
altijd — zo lezen we in de brochure —
de kleuren van alle nederlandssprekenden
waar ook ter wereld".
De tekst vertelt het leven van de Limburger Luyten die toen hij achttien jaar
oud was te Antwerpen bij Karel Verlat

aan de Academie voor Schone Kunsten
studeerde, aldra met zijn sociaal-bewogen
drieluik „Staking in de kolenmijn" (thans
in het Cuypers-Luytenmuseum te Roermond)
opzien baarde, uitblonk als landschapschilder en portrettist, maar in Vlaanderen toch
vooral bekendheid verwierf als auteur van
het „Gulden doek", waaraan de meester
begon i'n 1931 en onverpoosd bleef voortwerken tot aan zijn dood.
Maar nog het meest is de brochure interessant voor de korte levensschets van
ieder der meer dan honderd op het doek
afgebeelde figuren. Ook Hyppoliet Meert,
de stichter van het Algemeen Nederlands
Verbond is daarbij en met hem tientallen
Vlamingen die na 1918 als ballingen in
Nederland gulle gastvrijheid mochten genieten. Een beetje verrassend is de aanwezigheid op dit Gulden doek van Vlaanderen van ... Rembrandt van Rijn. Toch weer
niet zo verrassend want zijn doek is niet
alleen heel-Vlaams, maar bovendien heelNederlands.
Heel-Nederlands is ook de tekst van de
brochure. Leest u maar de verklaring bij het
portret van Willem van Oranje : „Het is
straks vierhonderd jaar geleden dat Willem de Zwijger door een Franse huurling
werd vermoord, maar van weinige staatslieden is het leven zo fascinerend tot de
verbeelding blijven spreken als dit van de
„vader des vaderlands", wiens ideaal begrepen lag in de Pacificatie van Gent
(1567), de eerste grondslag van een verbonden Nederlandse staat. Willem van
Oranje blijft het symbool van de Nederlandse strijd en het Nederlandse vaderland".
PROF. DR. P. VAN DE MEERSSCHE
IS DE DERDE WERELDOORLOG
BEGONNEN ?
Davidsfonds, Leuven, 182 blz.
De jongste tijd laten ongeluksprofeten van
zich horen. Het rapport van de klub van
Rome heeft wellicht veler ogen geopend.
De petroleumkrisis en de voortdurende
inflatie en de stijgende werkloosheid geven ook de man in de straat redeneringen
in als : een goede oorlog is er nodig.
Prof. Van de Meerssche behoort niet tot
de ongeluksvoorspellers of tot de voorstanders van een gewelddadig konflikt.
Wel stelt hij zich, met de petroleumkrisis
als uitgangspunt, de vraag of een derde

wereldoorlog al niet begonnen is.
Een oorlog is niet noodzakelijk, besluit hij.
Maar, wanneer onze wereld door gebrek
aan politieke moed en verbeelding, er niet
in slaagt de uitdagingen positief te beantwoorden, liggen in de toenemende konflikten tussen centrum en periferie aanleidingen genoeg voorhanden tot een derde
wereldbrand. In die sfeer is het voldoende
dat het „ondenkbare" wordt uitgesproken.
Hoewel een thermo-nucleair konflikt nooit
volledig uit te schakelen valt, ziet hij de
mogelijke oorlog als een langdurige periode
met konfliktsituaties in alle delen van de
wereld met diverse hoogte- en laagtepunten, escalaties en des-escalaties. De
konflikten zullen eerder binnen de verscheidene machtsblokken dan tussen het
centrum en de derde en vierde wereld
groeien.
Wordt een nieuw internationaal groei- en
leefmodel — waarvoor nergens een geldig
voorbeeld bestaat — niet gevonden, kan
het niet gerealizeerd worden omdat gevestigde machten in het gedrang komen,
blijken de bestaande organizaties niet in
staat de ontstane konflikten te kanalizeren,
vormen gewelddadige uitbarstingen een
meer dan waarschijnlijk alternatief.
Tot dit besluit komt P. Van de Meerssche
door een partiële analyse van recente
krisistoestanden en hun gevolgen. Groeiende wereldbevolking en de voedselvoorziening laat hij buiten beschouwing
omdat dit vraagstuk te complex is en om
een aparte ontwikkeling vraagt. Hoofdstuk
1 toont de petroleumkrisis als onthuller
van mundiale afhankelijkheid en een eindig
geworden wereld. Hoofdstuk 2 behandelt
de gevolgen van deze krisis in verband
met de tegenstellingen tussen rijke en
arme landen. Het internationaal struktureel
geweld en de vraag naar een ontwikkelingsmodel en leefpatroon in een veranderende wereld vormen hoofdstuk 3 en
4. In de bijlage werden 4 dokumenten
opgenomen, die uitingen zijn van de bewustwording, zowel in ontwikkelings- als
in de industrielanden, dat struktuurveranderingen zich opdringen.
De grote verdienste van een werk als dit
ligt in de syntese van recente ontwikkelingen. Het werkt bewustzijnsbevorderend
en opent door talrijke verwijzingen naar
onderzoeksobjekten en de overvloedige
bibliografische nota's de weg voor verdere
studie. De willekeur waarmee de lektuuropgave geschiedt, een onduidelijke grafiek,
de niet altijd verantwoorde vreemde begrippen en enkele drukfouten behoren tot
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de negatieve vormgeving van dit 129e deel
in de keurreeks van het Davidsfonds.
I. CORNELIS

gepubliceerd dat deze stelling bevestigt.
Maar in hoeverre kunnen deze gegevens
worden opgenomen in een werk dat bij
deze uitgever verschijnt ?
J. DEDEURWAERDER

H. TODTS
„DE ONVOLTOOIDE SYMFONIE", —
Hoop en wanhoop der vlaamsgezinden. —
Van gemeenschap tot gemeenschap.
Davidsfonds, Leuven, 1975, 260 blz., ing.,
ledenprijs 295 fr., handelsprijs 375 fr.
Het vierde deel van „Hoop en Wanhoop
der Vlaamsgezinden" is een uitvoerige dokumentatie over de periode 1971-1974. Men
is de auteur als lezer bijzonder_ dankbaar
voor de overzichtelijkheid die deze synthese van de verdere afwerking van het
Belgische nationaliteitenprobleem kenmerkt.
De omvang van de verwerkte dokumentatie
en de inside-informatie waarover de auteur
ongetwijfeld heeft kunnen beschikken,
maken de lectuur ook voor de aandachtige
krantenlezer bijzonder interessant.
Ik beschouw de uitgave van dit werk als
een gelukkig initiatief van het Davidsfonds
dat aldus ongetwijfeld zijn leden niet alleen
een flinke brok informatie i.v.m. de hangende Vlaamse problemen bezorgt, maar
tevens dieper inzicht in het wisselvallige
politieke bedrijf bijbrengt.
Ergens meen ik inleider R. Vandekerckhove
te kunnen bijtreden waar hij beweert dat
de auteur te veel en te groot belang hecht
aan de Vlaamse pressiegroepen. Dat geldt
m.i. in elk geval voor de invloed en het
optreden van de flamingantenclubs in de
behandelde periode, zoals ook trouwens
in de periode van de grondwetsherziening.
Deze pressiegroepen zijn er de hele tijd
niet in geslaagd de openbare opinie werkelijk te sensibiliseren in verband met de
toch wel ingrijpende hervorming van de
staat. Men stelt zich dan ook vragen over
de door deze groepen gebruikte methodes
en actievormen. Zijn zij op tijd tot een
aggiornamento gekomen ?
In dit verband moet men ook wijzen op
de manier waarop de auteur de moeilijkheden in het Davidsfonds behandelt. Zijn
versie is die van de „overwinnaars" in dit
conflict. Eens zal ongetwijfeld blijken dat
dit conflict in feite ging om de hierboven
vermelde noodzakelijke nieuwe aanpak van
het verenigings- en vormingswerk in Vlaanderen. De Davidsfondsverkiezingen van
1973 betekenden het terugzetten van de
klok. Er is ondertussen al een en ander
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„SCHEPS INVENTARISEERT"
De Nederlandse publicist en politicus J.H.
Scheps, één der meest vooraanstaande
leiders van het verzet in de oorlogs- en
bezettingsjaren tussen 1940 en 1945, heeft
een boek geschreven over zijn ondergrondse activiteiten en ervaringen. Van
vele kanten is op hem in de afgelopen
jaren een beroep gedaan die episode van
zijn leven op schrift te stellen. Het eerste
deel van het werk dat tot titel draagt :
„Scheps inventariseert", is bij Semper
Agenda B.V. te Appeldoorn uitgekomen.
Het is een boekwerk geworden van 736
bladzijden, waarvan alleen reeds het register 50 beslaat.
Scheps is een veelzijdig man. Hij heeft de
gave van het gesproken woord en die
van de pen. Een man met een feilloos politiek inzicht. Een vurig strijder voor rechtvaardigheid, iemand die het steeds in zijn
leven voor de verdrukten heeft opgenomen.
Hij heeft een grote overredin g skracht en
komt zonder omhalen voor zijn mening uit.
Ook al zal die tegen die van zijn geestverwanten indruisen.
Zijn politieke inzicht deed hem reeds voor
1940 de gevaren inzien van het nazidom
en de aanhangers van Hitler om de omringende volkeren het nationaal-socialisme
op te leggen. Anderen waren daarvan
minder overtuigd en meenden dat het
allemaal wel wat zou meevallen. Hetzelfde
inzicht bracht hem tot bewonderaar en
aanhanger van de Vlaamse Beweging. Als
jongeman kwam hij reeds in de twintiger
jaren tot de ontdekking dat de Vlaamse
Beweging niets van de centralistische
Belgische staat had te verwachten. Een
ontdekking waar velen een mensenleeftijd
voor nodig hadden.
STEUN DE MICHIEL DE SWAEN-KRING
Sedert 1971 ijvert de Michiel de Swaenkring in Frans-Vlaanderen voor het behoud
en de bevordering van de Vlaamse culturele waarden. Het „waarom ?" wordt kort
en bondig op de omslag van hun tijdschrift
afgedrukt : „Nous cherchons l'identité comme nous cherchons le soleil" (A. Van der

Meulen) en „Nous devons devenir ce que
nous sommes" (A. Rodenbach). Het is een
merkwaardig feit dat Noord-Frankrijk zich
meer en meer bewust wordt van zijn verleden.
Het werk dat deze Kring presteerde kan
slechts onze bewondering hebben : cursussen Nederlands ; organiseren van feesten, voordrachten, voettochten, propagandastands ; voorbereiden van studiemappen ;
enz. Na drie jaren intense activiteit is het
normaal dat men zich de vraag stelt : en
nu ? Het antwoord lezen wij in het oktober-novembernummer van de „Cahiers du
cercle Michel de Swaen" waar N. Neirynck
schrijft ,,... Wij wilden toen dat de Michiel
de Swaenkring hoofdzakelijk een „motiverende" vereniging, een katalisator zou worden. Wat dat betreft hebben wij niets te
betreuren : onze verwachting was juist ;
voor ons ontstaat een echte volksbewustwording en aan het woord volk geven wij
zijn volle betekenis, niet de menigte maar
een gemeenschap diep in haar cultuur en
haar land geworteld. Deze bewustwording,
durven wij zeggen zonder verkapte nederigheid noch aanmatiging, ontspruit grotendeels uit de werking van de Michiel de
Swaenkring. Maar wij kunnen niet langer
roepingen verwekken. Het wordt tijd dat
wij ons in onze eigen roeping verdiepen.
Een Vlaams spreekwoord zegt : je moet niet
verder springen als je stok lang is. Wij
waren het een beetje vergeten. Wij moeten
ons een beetje beperken en vooral kunnen
kiezen. Van nu af zal de Michiel de Swaenkring zich beperken tot wat zijn eerste
programma was : de taal en de traditionele
waarden van Frans-Vlaanderen bevorderen".
Deze korte beschouwing is een goede gelegenheid om de bijzondere aandacht van
de „Neerlandia"-lezers te vestigen op de
„Cahiers du cercle Michel de Swaen". Dit
keurig ledenblad geeft soms in het Frans,
soms in het Nederlands een goed beeld
van wat er in Frans-Vlaanderen en, in het
bijzonder in de Michiel de Swaenkring,
leeft. U zou de Michiel de Swaenkring effectief steunen door een abonnement te
nemen op dit blad.
U kan als volgt intekenen :
— 200,- fr. / f 15,- : gewoon intekengeld
— 500,- fr. / f 35,- : steunkaart
— 1000,- fr. / f 70,- : buitengewone gi ft .
Het bedrag kan u overschrijven via het
Komitee voor Frans-Vlaanderen te Waregem op postrekening 000-0538041-79 van
L. Verbeke, Vanderhaeghenstraat 46, 8790Waregem. (vermelden : intekengeld Cahiers
du Cercle Michel de Swaen).

OPROEP

Het Algemeen Nederlands Verbond heeft onlangs werkgroepen ingesteld
om langs de grenzen van het Nederlandse taal- en cultuurgebied wederzijdse contacten aan te moedigen en de Nederlandse cultuur te ontplooien.
De staatsgrenzen zijn doorgaans het resultaat van politieke beslissingen
en vallen niet altijd samen met de taalgrenzen. De staatkundige grens tussen Noord en Zuid is daarvan een sprekend bewijs.
Langs de taalgrens komt de Nederlandstalige cultuurgemeenschap met
andere culturen en taalgroepen in aanraking. Men denke aan het Nederlands-Duitse grensgebied, de taalgrens die dwars door België loopt en
aan Frans-Vlaanderen.
Het onderwijs in de Nederlandse taal in Duitsland, in Wallonië, evenals
in Frankrijk verdient dan ook alle steun. De daar werkzame leerkrachten
Nederlands hebben recht op onze morele en materiële steun.
De werkgroepen van het A.N.V. getroosten zich daarvoor alle inspanningen, o.a. door het beschikbaar stellen van Nederlandstalige boeken, leesmateriaal, informaties over de Nederlandse cultuurgemeenschap e.d.
Ook U kunt daarbij helpen ! Wij vragen niet uw kostbare tijd om aan de
activiteiten van de werkgroepen deel te nemen, de leden daarvan doen
het gaarne ook mede namens U. Maar wij vragen wél, of U een bedrag
in geld mild wilt schenken, onder vermelding : Steunbedrag leraren Nederlands in het taalgrensgebied. U kunt uw financiële bijdrage overmaken op :
Postrekening 4460.50, A.N.V., Surinamestraat 28, Den Haag, of op
Postrekening 40.18.70, Kredietbank-Lozana-Antwerpen,
voor rekening 408.7012041.73 A.N.V.
Wij danken U bij voorbaat namens de docenten Nederlands.

DE A.N.V. WERKGROEPEN GRENSCONTACTEN
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ZUIDNEDERLANDSE BIJDRAGETOT
AMSTERDAMS GROOTSTE BLOEIPERIODE

Als u nu denkt dat wij ten aanzien van Amsterdam
700 jaar terug kunnen kijken op een relatie met
Vlaanderen, die ook 700 jaar terug gaat en meer —
ja dan hebt u wel een beetje gelijk.
Sterker nog, ik zou u terug kunnen voeren naar de
tijd dat Graaf Floris V aan Amsterdam zijn befaamde
Tolprivilege verleende, terwijl Jacob van Maerlant
bezig was ridderromans in het Nederlands te vertalen.
Van Maerlant schreef zijn Heimelikheid der Heimelikheden, een verhandeling over de staatmanskunst,
waarschijnlijk ten behoeve van Floris V. En gaf die
niet een staaltje van zijn staatsmanskunst door aan
die lieden die te Amestelledamme woonden een privilege te geven dat deze Amestelledammers het recht
gaf tolvrij te varen met hun eigen goederen in het gebied dat hij als Graaf van Holland beheerde ? Dat
waren niet ZIJN lieden, let op ! Immers de Bisschop
van Utrecht was hun Heer.
Toch ligt niet in die tijd de sterke injectie van het
Vlaamse in het Amsterdamse koopmans- en geldleven, maar later, tegen het einde van de 16de eeuw.

BEWOGEN TIJD
De bekwame en gewiekste veldheer Parma heeft de
Zuidelijke Nederlanden in zijn macht gekregen en —
nadat Anjou's Franse furie op Antwerpen mislukt was
— in 1585 de val van de machtige haven- en handelsstede Antwerpen bewerkstelligd. Een uitermate bewogen tijd was het : in 1578 ging Amsterdam om
(Keerpunt 1578 !), in 1583 de mislukte Franse furie
op Antwerpen, in 1584 werd de Prins van Oranje lafhartig vermoord, in 1588 de nederlaag en verstrooiing
van de Spaanse Armada.
Wie denkt nu in een bewogen tijd te leven mag wel
eens omzien.
Dat nood kracht kan geven leren deze jaren wel, jaren van bundeling van energie en krachtsinspanning
in de ontwikkelingsgeschiedenis van Amsterdam.
Amsterdam was wel al een opkomende koopstad,
maar had Antwerpen niet kunnen evenaren. Antwerpen immers beheerste de internationale geldhandel en — behoudens de Oostzeehandel die van
de Zuiderzeesteden uit werd bedreven — had de
handel op de rest van West- en Zuid-Europa in
handen.

Parma gaf Antwerpen de nekslag — Geyl drukte het
zo mooi uit : „Antwerpen verdorde onder Parma's
handen" — maar dat betekende toch niet, dat van
de ene op de andere dag de handel van Antwerpen
zich verplaatste naar Amsterdam. Een factor daarbij
was ook, dat, dank zij Marnix van St. Aldegonde, de
gereformeerden in Antwerpen vier jaar respijt hadden
gekregen om uit Antwerpen weg te trekken.
Er was alle reden voor de Antwerpse kooplieden die
niet van de katholieke religie waren om te zien naar
veiliger vestiging.
VLUCHT NAAR HET NOORDEN
Na Spanjes overmeestering van Portugal gingen de
havens van Lissabon en St. Ubes voor de handel verloren. Met Parma's opdringen waren al vele Protestantse kooplieden naar het Noorden uitgeweken,
vooralsnog naar Middelburg, Dordrecht, Rotterdam
en ook elders in Zeeland en Zuid-Holland.
Dat allen zich naar Amsterdam verplaatsten is even
onjuist als dat Amsterdam in één klap de leiding als
metropool van de handel overnam. De tijden en de
vooruitzichten waren nog te onzeker.
Aan energie en durf ontbrak het de Amsterdamse
kooplieden niet. In ondergeschikte rangen hadden zij
de grote zeëen en de oceanen bevaren. De wegen
wisten zij grotendeels wel, maar de zekerheid die de
vluchtende ballingen zochten hadden zij nog niet te
bieden. Maar het was ook waar, dat Parma's koele
orde aan !s laanderen en Brabant de verstijving des
Hollandse en Vlaamse ondernemingslust lieten ons pronkstukken van 17e
eeuwse bouwkunst na.
(Foto Gemeentelijk Buro Monumentenzorg).
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doods bracht. De Antwerpse handel was opgejaagd,
werd uiteengeslagen en verstrooid. Zo week men
naar de open, perspectief biedende kanten uit :
Keulen, Hamburg, Bremen en — behalve naar het
reeds genoemde Zeeland en Holland — ook naar
Engeland om eerst afstand te nemen voor men zich
definitief vestigen ging.
Hoe ver zou Parma oprukken ? Zou Ook Amsterdam
door hem bedreigd worden ? De Spaanse Armada
werd verslagen, maar wat zou de jonge Prins Maurits
te land bereiken ?
DUIDELIJKHEID NA 1600
Het besef drong door, dat Antwerpen stevig in Spaanse handen bleef.
De — bij de dood van zijn vader — 17-jarige Prins
Maurits verraste de wereld door achtereenvolgens
Breda, Zutphen, Deventer, Deifzijl, Hulst, Nijmegen,
Steenwijk en Koevorden in te nemen, en toen ging
Parma dood.
Na 1600 — het jaar dat gekenmerkt werd door de
meer befaamde dan strategisch belangrijke Slag bij
Nieuwpoort — werd bij de gevluchte bannelingen wel
duidelijk, dat terugkeren naar Antwerpen een hachelijke, zo niet verloren, zaak zou zijn en de beste
vooruitzichten voor vestiging geboden werden in het
snel opkomende, betrekkelijk veilig en besloten gelegen Amsterdam. Dat immers had zijn overvloedige
verschepingsgelegenheden, zijn direkte verbindingen
op de Zuiderzee, de Maas en Rijn en mede daardoor
zijn aantrekkelijke vrachtenmarkt.
Wat koopvaardijvloot betrof kon Amsterdam zich
meten met de grootste en deze vloot groeide voortdurend en voldeed aan de hoogste eisen.
Een onverstandig monopoliebeleid zoals Engeland
voerde was Amsterdam vreemd, het had een actieve
handel en stond los van monopolies of beperkingen.
ZUIDNEDERLANDSE INVLOED IN CIJFERS
Tellingen, zoals die gedaan werden door dr. J.C. van
Dillen, leerden, dat de Zuid-Nederlanders de belangrijkste toestromende vreemdelingen waren, of wie zou
eigenlijk vreemdelingen willen zeggen, als hij hen al
aanduidt met Zuid-Nederlanders ?
Van de 1.300 lieden, die tussen 1575 -1616 zich als
nieuwe poorters in Amsterdam meldden, waren er
300 die handel en verkeer als bestaansmiddel opgaven. Daarvan kwam 60 % uit Antwerpen. Dat was
van belang, want zij brachten hun kapitaal, kennis en
gevestigde tradities van wat eens de modernste orga106

nisatie op handelsgebied was met zich mee. En dat
was niet gering.
De invloed van deze Zuid-Nederlanders moet in hoge
mate bevruchtend hebben gewerkt op de daarvoor zo
rijpe ondernemingslust der Noorderlingen. De Straatvaart werd ongetwijfeld gestimuleerd mede door hun
onschatbare relaties, maar ook de Indiëvaarten in het
bijzonder door mannen als Plancius en Dirck van Os.
Terecht stelt prof. dr. Z. W. Sneller dat men dit ook
weer niet moet overdrijven in betekenis en de eigen
ondernemingsgeest der Noord-Nederlanders, en Amsterdammers in het bijzonder, niet moet onderschatten.
Onmiskenbaar is, dat de Vlaamse kooplieden en bankiers met hun internationale betrekkingen, commercieel verrijkende inzichten en hun kapitaal mee de
stoot hebben gegeven, die Amsterdam van een niet
onaanzienlijke goederenmarkt tot middelpunt van de
wereldhandel maakte.
DRIJFKRACHT VOOR DE COMPAGNIEËN
In zijn oudste aandeelhoudersregister van de Kamer
Amsterdam der Oost-Indische Compagnie, toont dr.
J.G. van Dillen aan welke invloed de Zuid-Nederlanders hebben uitgeoefend.
De Amsterdamse Voorcompagnie, de z.g. Compagnie
Van Verre bijvoorbeeld, had 9 Bewindhebbers. Daarvan waren tenminste 2 Zuid-Nederlanders : Dirck van
Os uit Antwerpen en Jan Jans Kaerel uit Brugge, terwijl wel zeker is, dat de Zuidnederlandse dominee
Plancius, de stuwkracht op de achtergrond was als
zeevaartkundige en cartograaf.
De Nieuwe Brabantse Compagnie, die als Voorcompagnie werd opgericht had verschillende Zuid-Nederlanders als Bewindhebbers. Helaas zijn van deze compagnie de archieven verloren geraakt, maar bekend
is, dat de Bewindhebbers Isaac Ie Maire, Jacques de
Velaar, Marcus de Vogelaar, Francois van Hove, Louis
de Beecque, Huybrecht Wachtmans en Bernard Berrewijn allen Zuid-Nederlanders waren. Dat betekent
ook, dat onder de Bewindhebbers van de grote Verenigde Oostindische Compagnie, de V.O.C., die immers een samenvatting was van alle toen bestaande
Voorcompagnieën, ook vele Zuid-Nederlanders waren.
Naast de Bewindhebbers zijn er de participanten in
het kapitaal van de V.O.C. Van de 1143 participanten
in Amsterdam waren er, aldus Van Dillen, 785 NoordNederlanders, dus Amsterdammers, met een kapitaal
van f 2.023.755.- ent- niet minder dan 301 Zuid-Nederlanders, veelal Antwerpenaren, met een inbreng van
f 1.400.700.- Het voorbehoud moet wel gemaakt wor-

den, dat de indeling is geschied na raadpleging van
biografische gegevens, maar daarbij moesten vele
rand- en twijfelgevallen worden verwerkt. De cijfers
zijn echter dusdanig overtuigend, dat er wel duidelijk
uit blijkt dat hier maar met twee grote groepen dient
rekening gehouden : de Noord- en de Zuid-Nederlanders.
Onder de immigranten moeten, naast een aantal minder draagkrachtigen, vele kapitaalkrachtigen zijn blijkens een ander overzicht. Daarin zijn de inschrijvingen in het participantenboek genomen van f 10.000.en hoger. Dan blijken daarvan 84 inschrijvers te zijn,
waaronder 40 Noord-Nederlanders met een inschrijving van f 635.100.- en 37 Zuid-Nederlanders, maar
dan met een inschrijving van niet minder dan f
853.160.WAT ZE DEDEN
Deze compagnie-inschrijvingen leren waar men zijn
kapitaal o.m. onderbracht. Wij zullen andere bronnen
moeten raadplegen om te zien waarmee zij hun geld
verdienden.
Enkele voorbeelden. De Zuid-Nederlander Balthazar
Coymans was koopman op Cadiz en Spaans Amerika.
Het voor zijn zonen gebouwde huis staat nog als een
17de-eeuws pronkstuk op de Keizersgracht tegenover
de Westermarkt te Amsterdam.
De Bartolotti's en Calandrini's, in oorsprong Italiaanse
namen, kwamen uit de Zuidnederlandse koopliedenen bankiersmilieu's. Bekend is, dat Guillelmo Bartolotti onder de naam van Willem van den Heuvel een
kleinzoon was van een Delfste bierbrouwer, maar

door erfenis en daarmee gepaard gaande naamsverwisseling een Bartolotti werd. Ook diens huis praalt
nog als een renaissancejuweel op de Herengracht
170-172 in de z.g. Kleine Bocht.
De latere kanonnenkoning Louis de Geer kwam uit
de Zuidelijke Nederlanden. Zijn Huis met de Hoofden
zal men nog op de Keizersgracht 123 bij de Leliegracht kunnen aantreffen.
Zo werden uit Antwerpen verschillende suikerraffinaderijen overgebracht naar Amsterdam en een belangrijk deel van de lakenhandel w.o. namen uitblinken,
zoals die van Jan van Valckenburg en Balthazar
Jacott.
Voor de snelle bloei van Amsterdam als kapitaalmarkt
moeten wij de namen noemen o.m. van de bankiers
Bartolotti, Coymans, Calandrini en Quingetti.
In de financiering van de droogleggingen rond het
jaar 1600 kunnen wij o.m. verwijzen naar de Zuid-Nederlander Dirck van Os voor wat de Beemster aangaat en naar Jan Binckeni voor wat betreft de Zijpe.
Ten slotte geeft Van Dillen nog een beeld van de toestand in de assurantiewereld in die tijd. In 1613, toen
Amsterdam midden in een snel opgaande bloei verkeerde waren er 252 assuradeurs in de stad. Hiervan
waren 163 Noord-Nederlanders met een gezamenlijke
participatie van f 802.918.-, maar 79 Zuid-Nederlanders met een bedrag van f 829.285.Ik meen hiermee wel een indruk te hebben gegeven
van de veelomvattende invloed in het aandeel dat de
Zuid-Nederlanders, de Vlamingen, hebben gehad op
de opkomst en de twee eeuwen durende bloei van
Amsterdam in zijn wereldomvattende koopmacht.
TON KOOT
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DE EERSTE WERELDOORLOG EN DE FRONTBEWEGING.

EEN KEERPUNT

De ontwikkeling van de Vlaamse beweging tussen
1920 en 1950 is in grote mate getekend en bepaald
door de mensengroepen en gedachtenstromingen, die
zich gedurende de eerste wereldoorlog hebben afgelijnd. Wat de Vlaamse beweging tussen 1920 en 1950
fundamenteel heeft beroerd, was reeds in grote trekken aanwezig en gecristalliseerd gedurende en onmiddellijk na de eerste wereldoorlog.
VOLKSHOGESCHOOL IN DE LOOPGRACHTEN
Op het geestelijk vlak is de eerste wereldoorlog een
revolutionaire volkshogeschool. De Vlaamse intellectuelen worden gedwongen zich een oordeel te vormen
over een aantal belangrijke problemen, die België nog
steeds beheersen : zin en onzin van oorlog en geweld, de plaats van Vlaanderen (als politiek, sociaal
en economisch gegeven) in de Europese politiek (meer
bepaald zijn plaats in de driehoeksverhouding Duitsland-Engeland-Frankrijk), de vraag of de Vlaamse
kwestie (in zijn politiek, sociaal en economisch aspect) moest opgelost binnen een zuiver Belgisch of
een internationaal Europees kader en, last but not
least, de vraag of deze Vlaamse kwestie moest opgelost door revolutionnaire aktie of langs wegen van geleidelijkheid.
Voor het eerst sinds 1830, is deze stellingname van
de Vlaamse intellectuelen niet academisch en vrijblijvend. Hun houding kan de gang van de politieke gebeurtenissen beïnvloeden. In het door Duitsland bezette gebied, krijgen de Vlaamsgezinden de onverwachte kans een leidende rol te spelen in het onderwijs (vernederlandste universiteit Gent), in de pers
en in het bestuur. De prijs daarvoor is collaboratie met
de invaller. Deze collaborerende flaminganten van de
eerste oorlog zijn de „aktivisten". Een ander deel van
de flaminganten bevindt zich als soldaat in het onbezette gebied van België achter de IJzer, niet weinigen
van hen als jonge vrijwilligers. Soldaat zijnde met de
soldaten en zich inzettend voor de materiële en geestelijke subsistentie van de frontsoldaat, winnen zij
gaandeweg een groot moreel gezag. Deze invloed
wordt belangrijker naarmate het soldatenproletariaat
zijn vertrouwen verliest in de franssprekende asociale
officierskaste en het moreel van de soldaten van strategische waarde wordt in deze langdurige uitputtingsoorlog. Op dat ogenblik zullen deze informele leiders
hun invloed bij de Vlaamse soldaten (die meer dan
drie kwart van het Belgisch leger uitmaakten), ook
aanwenden voor het afdwingen van Vlaams-politieke
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„Hier ons bloed, wanneer ons recht ?" De flaminganten vochten voor een overwinning die tegen
hen werd gebruikt.

toegevingen vanwege de regering, de koning en de
legerleiding.
Ik sprak van een revolutionnaire volkshogeschool. Deze term is vooral van toepassing voor de frontstreek,
waar studenten en soldaten met tienduizenden zitten
opeengepakt op enkele vierkante kilometer. De soldaat-plebejer is in deze volksuniversiteit de centrale
figuur. De Vlaamse intellectueel leeft en sterft met
hem, helpt zijn brieven schrijven, zijn denken verwoorden, enz. Maar op zijn beurt wordt hijzelf door
zijn medesoldaat gekneed en gedreven. De eerste wereldoorlog is de eerste Europese oorlog, waarin de
soldaat luistert, leest, schrijft, zich groepeert, contesteert, opstandig wordt en weigert kanonnenvlees te
zijn. Dit geldt evenzeer voor de Vlaamse soldaat, als
voor de Franse, Duitse en Russische.
Deze flaminganten aan het IJzerfront worden „fronters" genoemd en hun organisatie en aktie aangeduid
met de term „frontbeweging". Naast de fronters en
activisten, is er een derde groep Vlaamsgezinden,
die eveneens in deze oorlog meespeelt, zij het dan
van op een afstand, met name : de Vlaamsgezinden,
uit de christen-demokratische vleugel van de staatskatholieke partij waaronder Frans Van Cauwelaert en
Juffrouw Elisa Belpaire de meest vooraanstaanden zijn
enerzijds en, Vlaamsgezinden uit de socialistische beweging anderzijds. Hun voornaamste bekommernis
schijnt geweest te zijn hun eigen beweging ongeschonden door de oorlog te voeren en de Vlaamse
kwestie tijdelijk te bevriezen. Deze kwestie zou dan

veilig bewaard blijven tegenover de drijverijen van de
fransdolle belgicisten aan de ene, en het risikodragend spel van de Vlaamse extremisten aan de andere
kant.
De Vlaamse extremisten, zowel fronters als aktivisten,
die voor het eerst sinds 1830 direkte macht kunnen
uitoefenen, — of menen dit te kunnen doen, — zijn er
zich van bewust dat zij na de oorlog rekenschap zullen moeten afleggen tegenover de bevolking en dat zij
dan ook zullen moeten afrekenen met de traditionele
machthebbers (kerk, leger, industrie en vakbonden),
wier plannen zij tijdelijk hebben doorkruist. Deze overweging bepaalt mede de strategie en tactiek van de
uiteenlopende strekkingen in de Vlaamse beweging.
De afrekening of revanche, die hen tijdens de oorlog
reeds in alle toonaarden was beloofd, wordt ingezet
reeds vóór de wapenstilstand van november 1918
getekend is.
Velen beschouwen het nutteloos slachtofferen van
Vlaamse soldaten in het laatste offensief als een onderdeel van deze revanche. Als de wapenstilstand getekend is, is de afrekening in elk geval voor iedereen
duidelijk. Nu het gevaar is geweken, worden de Plebejers ontwapend en de politieke zwakheden hersteld.
De gedane beloften worden ingetrokken, „belovende"
ministers vervangen, activisten, defaitisten en fronters
voor de rechter gedaagd. De Vlaamse oudstrijders,
die onberispelijk hadden gevochten voor België in de
hoop hun gelijkberechtiging te „verdienen", worden
bespot, vernederd, gevangen gezet en tot in hun graven onteerd. De ontsteltenis van de goedgelovige en
politiek-naïeve Vlaamse oudstrijder bij deze „huichelarij" is groot. Dan slaat zijn bedrogen loyauteit over
in een onverzoenlijke vijandschap tegenover het Belgische establishment en allen die het vertegenwoordigen. Hij wordt hierin gesterkt door de activisten, die
al lang voorspeld hadden dat de overwinning van
Frankrijk noodzakelijkerwijze „une victoire de la francophonie" zou worden.

DE VERSCHRIKKING VAN DE LOOPGRACHTEN
De meeste soldaten trokken naar het front in een
laaiend vuur van patriotisme. De pers had haar werk
goed gedaan. Voor de rekruten en vrijwilligers van
toen bleek de grote oorlog even heilig en verheffend
te zijn als de grote revolutie voor de schoolkinderen
van nu. Zoals een jonge Fransman zei : „Nous souhaitons une action qui nous prenne corps et áme.
Cette action, un seul évènement nous Ia permettra :
la guerre".
De opgeroepen soldaten lopen over van een tranerige
vaderlandsliefde, hen voorgelepeld door legeraalmoezeniers en beroepsofficieren. De vuurdoop van de
schachten is voor de meesten onder hen een blijvende ontnuchtering. Het is spijtig dat de meeste legerverslagen geschreven worden door mensen, die omwille van de glorie van hun regimenten niet mogen
of willen vertellen hoe ongenadig de oorlog is. De
overwinningsboeken van de eerste oorlog tonen ons
glorieuze Franse en Belgische soldaten, die als heiligenbeelden de vaderlandse hemel binnengaan. De
Duitse propaganda van de tweede wereldoorlog toont
ons de Duitse Uebermensch die als een Siegfried de
elementen van de oorlog tart. De laatste versie van de
oorlogsmystiek is de gewapende arbeider met de rode
vlag of de soldaat met de bloem in de loop van het
geweer. De werkelijkheid van de oorlog is anders : zij
is helemaal niet romantisch. Elke oorlog is vreselijk,
En zovelen sneuvelden, doorschoten of verminkt.
(brief van Renaat de Rudder, 28 juli 1916).

Het is deze onbegrijpelijke houding van de Belgische
gezagsdragers, die de weg heeft gebaand voor de
collaboratie van de tweede oorlog. Een belangrijk deel
van de flaminganten verloor zijn geloof niet enkel in
de Belgische staat, maar tevens in de moraliteit van
het bestel. Hiermede werd de weg geëffend voor het
ontstaan van buiten-parlementaire akties en ontsporingen en voor sommige vormen van collaboratie met
de Duitsers in de 2de W.O. vanwege VOS-sen *, bij
hun kinderen, die nochtans in hun hart pacifistisch
en anti-Duits waren gebleven.
(*) VOS : Vlaamse Oud-Strijder.
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ook een burgeroorlog. Het is onmogelijk het pacifisme
van de fronters in zijn juiste licht te plaatsen zonder te
onderstrepen in welke omstandigheden zij leefden en
stierven.
Duitse, Engelse en Franse auteurs zijn sinds enkele
jaren bezig hun veldslagen van de eerste oorlog te
„herschrijven". Het wordt tijd dat ook wij deze geschiedenis herschrijven, meer in het bijzonder de
IJzerslag van oktober 1914, waarin duizende Vlaamse
soldaten het leven lieten in bijzonder tragische omstandigheden. Het zou dan blijken dat ook deze soldaten geen helden waren, maar mensen van vlees en
bloed, die soms terug de frontlijn werden ingejaagd
met een officiersrevolver in de rug.
Terwijl de eerste soldaten in de IJzerslag hun vuurdoop ondergingen, worden de nieuwkomers in opleidingskampen getraind.
De training van de rekruten in deze opleidingskampen
was bijzonder brutaal. Renaat De Rudder, die in de
crypte van de IJzertoren ligt begraven, vertelt dat hij
en zijn medesoldaten vier maanden in dezelfde kleren
rondliepen, dat zij in het putje van de winter onder een
tentzeil sliepen op een strozak „bijna zonder stro", dat
zij een kilometer ver moesten om zich te gaan wassen,
enz. De verzorging in de hospitaalkampen was eveneens slecht. Prof. Jacques Pirenne bestempelt bepaalde van deze plaatsen als „strafkampen" en schrijft :
„phtisiques, fous, épileptiques, malades et invalides
y étaient entassés dans les baraquements ou il pleuvait, se contaminant mutuellement" (Uit : Mémoires
et notes politiques, 1975).
De situatie in de loopgrachten was al niet beter. Ik
ben opgegroeid in de frontstreek, tussen een generatie van boeren, die allen soldaat waren geweest.
Wat de „volksmond" of „soldatenmond" over het leven in de grachten vertelde was in-treurig. Het krioelde in de tranchées van de ratten, zodat de soldaten
hun rantsoen met een koordje aan de zoldering moesten hangen. Het krioelde ook van luizen. De verschansingen waren slecht verdedigd en slecht beschermd.
De Duitse loopgrachten waren beter uitgerust en ook
de Duitse bewapening was superieur. Het Belgisch
leger was van zijn industrie afgesneden en zoals het
oorlogsboek van Koning Albert aanstipt, voor zijn bevoorrading aangewezen op Frankrijk en Engeland. Het
eten was slecht en de bevoorrading onregelmatig. Ik
heb lange tijd gedacht dat deze oudsoldaten overdreven om zichzelf te glorifiëren. Uit de jongste geschiedschrijving blijkt dat, wat de volksmond vertelde, betrekkelijk juist de waarheid weergee ft .
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DE ASOCIALE HOUDING VAN DE OFFICIEREN

De oorlog die op zichzelf al erg was voor de soldaten,
werd onnodig verzwaard door de onbekwaamheid en
de lichtvaardigheid van een deel van het Belgische
officierenkorps.
Wat in de soldatenmond aan verhalen over deze officieren werd verteld is niet vleiend. Wat zij hun verweten is : zinloze, ijzeren tucht, machtsmisbruik ; onverantwoorde privilegies en voorrechten ; lichtvaardig
omspringen met mensenlevens.
Jacques Pirenne vertelt dat een Belgisch officier, die
met succes een gevaarlijke aanval leidde in Noordschote en daarbij een Duitse post innam, niet gedecoreerd werd „comme il n'avait pas eu de pertes" (Mémoires et notes politiques, p. 62). Jos De Cuyper vertelt in zijn dagboek dat hij een luitenant zijn soldaten
ziet slaan met de zweep en schoppen geven, alhoewel zij niets misdaan hebben (Journal de Campagne
1914-1917, 1968, p. 72). Dat de generale staf van het
2e Regiment in De Panne 36 woningen heeft voor
slechts 18 officieren (Ibidem, p. 71), terwijl de gewone
soldaten opeengetast lagen in slechte logementen.
Dat er achter het front 371 geneesheren rondhangen
terwijl er aan het front een nijpend gebrek is aan verzorgers (Ibidem, p. 64).
Jacques Pirenne verhaalt dat zijn broer samen met 201
anderen stierf in een zinloze aanval op de hoeve
„Den Toren". De Fransen hadden van deelneming aan
de aanval afgezien omdat zij oordeelden dat de aanval
te veel mensenlevens zou opeisen (Ibidem, p. 50). Hij
verhaalt verder dat een soldaat, die bij een val twee
ribben breekt en een ruggewervel splijt, verplicht
wordt opnieuw zijn paard te bestijgen (Ibidem, p. 59).
Dat een dokter-officier zijn verpleegsters bij de aanwerving naakt drie keer omheen zijn bureel laat marcheren ; dat dezelfde verpleegsters in de houding
moeten springen telkenmale zij hem aanspreken
(Ibidem, p. 77).
Piet Steegmans (assistent van Professor Daels)
vertelt over de rekrutenopleiding : „Ter afwisseling
gingen de rekruten kilometers ver op mars... Hun
uitrukken bood echter een zonderlinge aanblik. Fijn
uitgedoste officieren, vergezeld van een grote hond,
waarachter kolommen rekruten in lompen gehuld,
blootvoets in stukgelopen schoenen zonder rugzakken noch de minste wapenuitrusting" (Oud-strjiders
1914-'18, p. 14).

Over de officieren schrijft hij : „Zij zwierven achterwaarts rond in een prachtuniform... Zij keurden de
beste likeuren en lieten flessen wijn en champagne
aanrukken ; hun keuken was nooit zonder voorraad
en zorgde zelfs onder de grootste moeilijkheden
voor warme spijzen. De lange avonden doodden ze
met het lezen van pornografische boeken... Hun
ledematen strekten ze uit op vouwbedden en wollen
matrassen ; ze streken hoge salarissen op en waren
in het algemeen... met zichzelf en de wereld hoogst
tevreden". (Ibidem, p. 30).
De Cuyper zegt in zijn dagboek : „Je ne crois pas
que dans une armée les soldats sont traités comme
ils le sont à l'armée beige...". (Journal de campagne,
p. 64).
Ook de franse generaal Pétain maakt zijn beklag
over de harde behandeling van de soldaten in het
Belgisch leger (Mémoires et notes politiques, p. 78).
Dat sommige Franse en Engelse legeroversten zich
aan dezelfde dwaasheden bezondigden is geen excuus voor de Belgen, maar tekent de mentaliteit van
een bepaald soort beroepsofficieren, die bereid zijn
hun soldaten op te offeren voor glorie en bevorderingen. De Franse historicus G. Pedroncini verhaalt
dat bij de 7e D.I. op tien dagen tijds vier nutteloze
aanvallen worden uitgevoerd met dezelfde bataillons
(1917 : Les mutineries de l'Armée frangaise, p. 35).
Uit de verslagen van de generale staven blijkt dat
de Franse en Engelse generaals en politici zich bij
hun territoriale en economische eisen voortdurend
beroepen op het aantal gesneuvelde soldaten en dat
zij offensieven ontketenen niet om militaire redenen,
maar om hun machtspositie op de komende vredesonderhandelingen (tegenover de andere geallieerden)

te verstevigen : zo bijvoorbeeld het Engels offensief
van Passendale (Guy Pedroncini, Le haut commandement. La conduite de la guerre mai 1917 - novembre
1918, Tome II, p. 908 en volgende) en, last but not
least, het eindoffensief waar men een laatste aanval
heeft uitgevoerd op een Duits leger, dat zich ingevolge oorlogsmoeheid en agitatie aan de rand van
de ineenstorting bevond.
DE FRONTLEIDING, DE KONING
EN DE REGERING
Onze Belgische Regering bevindt zich gedurende de
oorlog in Le Havre, waar zij meer en betere contacten
heeft met de Franse overheid dan met haar eigen
soldaten. Koning Albert is aan het front. Het strekt
hem ter ere dat hij zoveel mogelijk heeft getracht
mensenlevens te sparen -en zijn soldaten in elk geval
niet te laten sneuvelen voor de nationale belangen
van Frankrijk en Engeland. Hij heeft dit gedaan tegen
de wil in van de regering van Le Havre. In feite begint de Koningskwestie van 1940-1945 aan het IJzerfront. De disputen tussen Leopold III en zijn regering
(Limoges-Londen) zijn een dramatische heruitgave
van de disputen tussen Albert en zijn regering.
De dwergen van Le Havre (cfr. Les carnets de guerre
d'Albert 1 er, 1953, door Generaal Van Overstraeten,
p. 82), zoals de Koning hen smalend noemt, komen
inderdaad weining eervol uit de oorlogs-geschiedenis.
Het is een soort politici die in beroerde tijden het
land uitvluchten, daar vechten „jusqu'au dernier
Beige, resté dans la Patrie" en na de oorlog met de
grote tromp terugkeren om diegene, die bij hun volk
gebleven zijn het leven zuur te maken. Dit is nieuw
in de geschiedenis van Vlaanderen. Tussen 1770 en
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De desolate vlakte vóór Merkem.
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1830 veranderen de Vlaamse gewesten vier keer
van bewind : van Oostenrijks worden zij Belgisch,
van Belgisch opnieuw Oostenrijks, daarna Frans,
daarna Nederlands. Doorheen al deze omwentelingen zijn de Vlaamse magistraten en leidende standen bijna voltallig ter plaatse gebleven, bekommerd
om het volk en zijn bestaansbronnen. Zowel in 1914
als in 1940 zijn de leidende politieke families bijna
voltallig op de loop gegaan en hebben zij bij hun
terugkeer de volkswoede misbruikt tegen hun politieke tegenstanders. Bovendien waren deze leiders
vaak meer bekommerd om de belangen van de hen
herbergende mogendheden.
Wat ook de houding is geweest van Koning Albert
tegenover de Vlaamse kwestie, in dit opzicht steekt
hij torenhoog uit boven onze bewindslieden : van bij
het begin beschouwde hij deze oorlog als „la guerre
des autres" en heeft hij getracht het verlies van
mensenlevens en verwoestingen tot een minimum te
beperken. Dit tegen de wil in van de „jusqu'au-boutistes" in zijn regering en generale staf, die het soldatenvolk bij elk mogelijk offensief wilden inzetten
en slachtofferen.
Merkwaardig is dat de leiders der frontbeweging, die
niet de minste politieke scholing of ervaring hadden,
in dit opzicht een politiek voorstonden, die dicht bij
deze van de Koning aanleunde.
In 1917 ontstaat onder de soldaten een oorlogsmoeheid, die alle fronten aantast, zij het in ongelijke
mate. In 1917 grijpen soldatenopstanden plaats in
Frankrijk. In Rusland revolteert het leger in zijn geheel (1917).
De Russische revolutie wordt evenals de Ierse Paasopstand door Vlaamse intellectuelen achter het front
met aandacht gevolgd en besproken.
De oorlogsmoeheid leidt tot een speciale contestatie, die in het Belgisch leger samenvloeit met een
Vlaamse contestatie, die reeds veel vroeger begon.
Het uitbreken van de oorlog hee ft in België, zoals in
Frankrijk en Duitsland geleid tot een golf van patriotisme. In dat opzicht komt de oorlog voor de conservatieve verdedigers van „la Belgique a papa"
erg gelegen. De legerleiding is geheel Franstalig en
een deel van het officierenkorps blaakt van liefde
voor het geallieerde Frankrijk. Vermits de krijgswet
is ingesteld, beschikt dit officierenkorps over een
quaisi-dictatoriale macht, die het misbruikt voor politieke doeleinden. De uitspraak van Dumont-Wilden
„La Belgique sera latine, ou elle ne sera pas", moge
de overtuiging vertolkt hebben van een minderheid,
zij liet aan duidelijkheid niets te wensen over.
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Alles wat vlaams was, werd als „flaminboche" doodgeverfd. Dit moest toch wel bijzonder hard aankomen
bij de Vlaamse frontsoldaten, die al geen bijzonder
hoge dunk hadden van de officieren, journalisten van
de patriotische pers en de regering in La Havre. (Voor
hen waren dit allemaal „embusqués"). Frans van Cauwelaert een gewetensvol belgicist, vertelt ons dat hij
bij de Engelse overheid als een onvaderlands element
stond gecatalogeerd. Mijn vader, die als kind uit Veurne naar Zuid-Frankrijk werd geëvacueerd, verhaalt dat
de Franse kinderen bij het onvermijdelijke ruziën tussen kinderen bij voorkeur het scheldwoord „petits
boches" gebruikten. In deze Belgische furie wordt
door Kardinaal Mercier en de regering van Le Havre
zelfs de Paus van Duitsgezindheid verdacht.
De Cuyper vermeldt in zijn dagboek een eerste soldatenmanifestatie rond 6 juni 1917 en noteert : „Pour
moi, une chose est Claire, nous avons été horriblement
dupés et nous Ie serons jusqu'au bout. De plus en
plus j'ai la conviction qu'il se passera des évènements
graves dans Ia Belgique de demain et que ('oligarchie
qui nous a plongés dans cet abime aura a rendre
compte de ses actes. Malgré tout ce que les journaux
ont écrit, le gouvernement ne tient aucun compte des
Flamands, qui sont en majorité a l'armée ; et ('antiflamingantisme devient de plus en plus fort".
Noteer dat De Cuyper het Vlaamse en sociale in één
adem noemt. De frontbeweging was begonnen in culturele en godsdienstige studiekringen, maar gaandeweg dringen het Vlaams-politieke en Vlaams-sociale
motief naar voor. In 1917 zijn de Heilig-Hart-bonden en
andere godsdienstige groeperingen vaak een zuivere
camoeflage geworden voor „verboden" vergaderingen. Wat de binding betreft tussen het sociale en het
Vlaamse, is het merkwaardig dat de vrome priesterstudent Renaat De Rudder in zijn notitieboek een artikel overschrij ft , waarin gehandeld wordt over de
noodzaak tot sociale hervormingen (redelijk loon,
dragelijke arbeidsvoorwaarden, voldoende ouderdomspensioen), waarin vastgesteld wordt dat „de stoutste
ontwerpen nauwelijks zoveel geld zouden gekost hebben als een week oorlog" en waarin de vraag wordt
gesteld „welke de houding zal zijn der bezittende klassen tegenover de nieuwe (uit de oorlog gegroeide)
mentaliteit van de arbeiders".
Dat het antiflamingantisme verscherpt, zal nog duidelijker worden in 1917. Op 11 februari worden de Vlaamse studiekringen verboden en de Vlaamse beweging
duikt onder. Naar buiten toe, wordt zij echter steeds
meer actief, zich uitdrukkend in open brieven, plakkaten, plaktochten en verboden betogingen. Deze laatste waren vaak omvangrijk. De betoging van 13 maart

1918 telde naar schatting 5.000 man (Front 1914-18,
L. Devliegher en L. Schepens, 1968, p. 72). Onder een
krijgswet is zulks veel : de omvangrijkste protestbetoging in het Franse leger bracht slechts 2.000 man op
de been. Op een leger van 4 miljoen, heeft Frankrijk
slechts 40.000 contestanten geteld (1917 : Les mutineries de l'Armée francaise, op. cit., p. 280). Gelijktijdig
met deze manifestaties begint het overlopen van defaitisten.
Al met al blijkt dat de Frontleiding al het mogelijke gedaan heeft om het overlopen in te dijken. Dit strookt
overigens met hun loyalistisch uitgangspunt, dat de
Vlamingen de gelijkberechtiging door het „offer"
moesten verdienen. Het heeft hen weinig gebaat. De
regering doet wel enkele vage beloften voor Vlaams
rechtsherstel, maar nu krijgen de fronters naast het
odium van Duitsgezinden ook nog het odium van defaitisten op zich geladen. Na de oor[og wordt De Beuckelaere, Ruwaard van de Frontbeweging, voor het
krijgsgerecht gedaagd, waar de auditeur niets minder
vraagt dan de doodstraf. Tekenend is hierbij de mentaliteit van de legeroverheid. Geen enkele van de opgeroepen generaals (Bernstein, Drubbel en Olaerts)
wil het onderscheid erkennen tussen activisten en
vlaamsgezinde soldaten. Generaal Olaerts verklaart
zijn soldaten gewaarschuwd te hebben als volgt : „De
Vlaamse Beweging werd voorbereid in Holland. Degene, die zich nu met de Vlaamse beweging inlaat,
pleegt een misdaad. De flaminganten zijn onze vijanden. Gij moogt naar de verraders niet luisteren". Op
een vraag van E. Van Dieren wat hij onder flaminganten, defaitisten en activisten verstaat antwoordt hij
stotterend : „Les flamingants, les activistes sont des
gens ... qui... qui ... eh bien, hé, ceux qui nous ont
fait perdre la bataille".
Dat de flamingantische leiders d'office van defaitisme
en mogelijke desertie werden verdacht moge blijken
uit het feit dat de flaminganten streng werden bewaakt
en bepaalde onder hen, zoals De Beuckelaere, in beginsel de voorposten niet meer mochten betreden.
Generaal Drubbel gaat er in een verklaring op hetzelfde proces prat op dat hij een aanval beval zodra
er een overloper was gesignaleerd (wat uiteraard
een onmiddellijk geweervuur vanwege de Duitsers uitlokte). En dat hij divisies, waar zich deserties hadden
voorgedaan, aan het front hield of naar het front stuurde om hen de kans te geven zich te „rehabiliteren".
(Verslag van het Proces De Beuckelaere, De Vlaamse Oudstrijder, 6 augustus 1922). Uitspraken zoals

deze hebben bij een deel van de Vlaamse oudstrijders
het hardnekkig vermoeden gevestigd dat zulks ook is
gebeurd met regimenten, waar de Vlaamse agitatoren sterk vertegenwoordigd waren. Zo was er bij vele oudstrijders, overigens ten onrechte, de overtuiging dat Renaat de Rudder door de Belgen was doodgeschoten.
Wat er ook van dit alles zij, het overwinningsoffensief
heeft alleszins de dood met zich gebracht van een
groot aantal flaminganten en het heeft de frontbeweging uit elkaar gerukt. Na de overwinning begint de
revanche, waarbij Vlaamse oudstrijders worden bezwadderd, voor het gerecht gedaagd en in hun graven geschonden.
In haar analyse van de Franse revolutie schrijft H.
Arendt dat „het Rijk van de revolutieterreur volgde op
dat van de gebroken eden en niet-gehouden beloften.
Beloften en eden waren slechts een façade om te verdoezelen en tijd te winnen. De Koning beloofde in de
mate dat hij schrik had en brak zijn beloften in de
mate dat hij weer hoopte..." (On Revolution, 1965,
p. 105). Dit kan zonder meer toegepast worden op
de Belgische toestanden tijdens en na de eerste
wereldoorlog.

De Flaminganten hebben in de eerste wereldoorlog
hun bloed gestort voor een Belgische overwinning,
die nadien tegen hen werd gebruikt. De echte overwinnaars oordeelden met reden dat zij handig hadden
gespeeld. Het bedrog van 1914-18 heeft zich nadien,
zij het in minder dramatische omstandigheden, steeds
opnieuw herhaald.
Was het bloed van de flaminganten dan nutteloos
verspild geworden ? De meningen onder de Vlaamsgezinden zijn hierover verdeeld. Velen beschouwden
het offer van de soldaten inderdaad als verloren en
zinloos. Anderen zijn van oordeel dat de boodschap
van deze gesneuvelden uiteindelijk toch gedeeltelijk
is overgekomen dank zij de aangehouden inzet van de
overlevende fronters, en dank zij de IJzerbedevaarten.

Prof. Dr. Jozef MATON
Deurle
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NOSTALGIE EN NUCHTERHEID IN GRONINGEN

In enkele tientallen Nederlandse gemeenten werken
particulieren in verschillende juridische vormen aan
behoud en herstel van architectonisch stadsschoon.
Hun uitgangspunt is gelijk, hun werkwijze verschillend. De meeste worden geleid door idealistischnostalgische motieven ; een minderheid beschouwt
herstel van stadsschoon bovendien als nuchtere
business. Stadsherstel Groningen bijvoorbeeld.
Groningen is in onderstaande beschouwing als
voorbeeld gekozen om de notoire nuchterheid van
haar bevolking ; een eigenschap die in een tijd
van nostalgie moeilijk gemist kan worden.

STADSHERSTEL IN GRONINGEN OP BASIS
VAN NUCHTERE ZAKELIJKHEID
Aanranding is een misdrijf. Wordt de dader aangeklaagd dan wacht hem straf. Is het object van aanranding niet een meisje of vrouw maar een stad dan
ligt de aanklacht in het verlies aan karakter en stadsschoon, aan stadspersoonlijkheid ; maar wie is de
dader ? Wie anders dan de burger, die klaarblijkelijk
genoegen neemt met een manier van stadsbestuur
van uit de stelling, dat maximaal profijt „maatstaf aller
dingen" is geworden (John Kenneth Galbraith). Hij
geeft daarmee te kennen het gemak van onvolwassenheid te verkiezen boven de moed van een standpunt
Een vrij en vredig Martinikerkhof, zoals het
uitzien.
er na algehele restauratie zal
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en dienovereenkomstig optreden. Kenmerk van onvolwassenheid is immers de neiging, zich door anderen te laten leiden. Die houding van de burger, tezamen met de handelwijze volgens het profijtbeginsel
van de kant van de overheid dreigt de stad te ontaarden tot een „profitopolis", waarin de gemeenschap
is geruineerd en de democratie even sterk is aangetast als in een totalitair bewind. Het profijtbeginsel als
hoogste norm vertegenwoordigt in wezen immers de
economische terreur die zich bij het uitblijven van
weerstand gemakkelijk tot politieke terreur laat ontwikkelen.
Met dat al is de straf voor de aanranding van de
stad als leefcentrum voor de gemeenschap er een
van ongekende zwaarte. Een „onleefbare" stad is
namelijk een onverdraaglijke paradox. Zij provoceert
tot beschermend verzet en vereist de — overigens
reeds duizenden jaren lang verkondigde „metandia's"
of mentaliteitsverandering ; van de burger en door
hem van de overheid.

NOTA
Reeds wijzen alom in Nederland duidelijke tekenen
op een mentaal andere benadering van het verschijnsel „stad". Daarvan getuigt ook de moedige en volumineuze Nota Doelstellingen Binnenstad Groningen,
in mei 1972 uitgebracht door het jeugdige, geheel
linkse, gemeentebestuur van Neerlands noordelijke
metropool. Zij is uitgesproken gebaseerd op de idee
van de gemeenschap in de zin van hetgeen stadsbewoners als mens en burger met elkaar gemeen
hebben en de vitale behoeften en voorzieningen, die
daardoor aan de dag treden. Het gemeentebestuur
schuwt in die nota ook de zelfkritiek niet in zover zij
een aantal miljoenenprojecten zoals het Martinihalcomplex, de Evenementenhal, de Gasunie, het Groothandelscentrum, het Rijkskantorencomplex en enkele
instellingen voor hoger beroepsonderwijs eufemistisch „minder gunstig gesitueerd" noemt. Erflating
van een vorig gemeentebestuur, jawel, maar ook het
idealistische, thans zittende college ontkwam niet aan
de terreur van het profijtbeginsel. Gesteld voor het
alternatief, een tweetal straten met honderden goede
burgerwoningen, pal aan de rand van de oude binnenstad, te slopen ten behoeve van fabrieksbouw ofwel
de Koninklijke Tabaksfabrieken Theodurs Niemeyer
naar Duitsland te zien vertrekken, koos de gemeente
voor sloop van honderden woningen. Tot die beslissing heeft uiteraard behoud van werkgelegenheid de
doorslag gegeven.

ONRUST VAN BURGERS

De Nota Doelstellingen Binnenstad is niet ontstaan
uit de neiging van het gemeentebestuur, een goede
„alternatieve" beurt te maken. Haar verschijnen is
het gevolg van jarenlange zorg en onrust van Groningse particuliere burgers over de voortgaande aanranding van de eens zo sfeervolle binnenstad ; buiten
de wonden haar reeds door de oorlog toegebracht.
Vertolker van die onrust en zorg namens velen was
de architect P.L. de Vrieze, restaurateur van de befaamde Martinikerk. In woord en geschrift vroeg hij
aandacht voor de steeds groeiende uittocht van goed
gehonoreerde burgers uit de wereld van universitair
onderwijs, cultuur, techniek, industrie en bestuurscolleges naar Haren, Roden, Norg en tal van andere
dorpjes in Groningen en vooral Drenthe. Als gevolg
van deze „desertie van de beste krachten voor de
democratie" (De Vrieze) daalde het aantal inwoners
van de stad in weerwil van annexaties tot krap
170.000 ; nog ongerekend het verlies aan belastinginkomsten en bestedingen. Reeksen voortreffelijke
woningen werden kantoren ; kantoren werden pakhuizen. Enorme, dodelijk saaie flatcomplexen in de
buitenwijken leidden tot ontvolking en verkrotting
van ganse, vaak karakteristieke buurten ; hoogconjunctuur voor slopers, verveling en geringe sociale controle joegen het criminaliteitscijfer omhoog.
Via de Stedebouwkundige Adviesraad leidde het
ijveren van De Vrieze tot de afkondiging van een
sloopverbod in de binnenstad ; in die zin, dat pas gesloopt mag worden nadat bekend is wat er voor het
gesloopte in de plaats zal komen. Niet langer bepalen technici van Publieke Werken en Bouw- en
Woningtoezicht wat als krot kan worden aangemerkt.

aan een juridisch instrument om paal en perk te stellen aan de voorrang van het profijtbeginsel voor wat
de binnenstad betreft ; een voorrang, die in tal van
steden al tot betonnen vloekmonumenten heeft geleid. In Groningen moesten veertig gezinnen vertrekken voor de bouw van een warenhuis op de
Grote Markt, volgens wijlen ir. Tellegen „een der
fraaiste pleinen van Europa" ; op het Zuiderdiep werd
pal door een zeventiende-eeuwse wijk een 50 meter
brede bulderbaan aangelegd. Volgens het Structuurplan zou zelfs de hele Zuiderdiepbuurt moeten worden afgebroken ten behoeve van de auto. Dank zij
het verzet van particulieren gaat het niet door.

STADSHERSTEL B.V.

Architect De Vrieze heeft dit alles bepaald niet alleen
bereikt. Bij het optreden van het huidige gemeentebestuur vond hij bijval voor zijn stelling dat het aanzien van de binnenstad niet door de economie mag
worden bepaald en dat elk plan voor de binnenstad
moet worden voorafgegaan door een concrete doelstelling. Dat leidde tot de genoemde Nota. Zij sloeg
tal van reacties los en leidde in 1972 tot de stichting
van Stadsherstel bv. Naast De Vrieze waren daarvan
de promotoren dr. G. Overdiep, vice-preident van de
Rechtbank, mr. P. Dorhout, advocaat en procureur
en Jac. P. Scholma, architect en sedert de oprichting
directeur van Stadsherstel bv.

Gerestaureerde panden op het Martinikerkhof zijn opnieuw bewoond.

In Groningen gebeurt dat door een binnenstadscommissie, die in meerderheid uit externe deskundigen bestaat ; een nationale primeur. Daardoor is tevens afgerekend met het in de ogen van De Vrieze
c.s. verderfelijke systeem, waarbij krotverklaring
steunt op een soort strafpuntenstelsel ; zoveel punten
voor het geval het toilet buiten de woning staat, zoveel punten voor het geval de woonoppervlakte
minder is dan 18 vierkante meter. In tal van steden
is dit puntensysteem verantwoordelijk geweest voor
een ontstellende kaakslag gevolgd door dito nieuwbouw. Men had te weinig oog voor de vaak unieke
wijze waarop bepaalde vervallen huizen in de straat
staan. Volgens De Vrieze had de gemeente behoefte
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„KEIHARDE REKENSOM”

HEIMWEE-HOBBYISME

Volgens de Bond Heemschut te Amsterdam waren
er eind 1974 in Nederland 31 „Stadsherstellen".
Daarvan hebben er 21 de Stichtingsvorm, 8 zijn
naamloze vennootschappen. Groningen en Vianen
zijn besloten vennootschappen. Groningen behoort
dus tot het tiental dat stadsherstel getuige de gekozen
juridische vorm uitgesproken als een zakelijke aangelegenheid beschouwt. De heer Jac. P. Scholma
spreekt zelfs van een „keiharde rekensom". Aan de
start stelden dr. G. Overdiep en mr. P. Dorhout zich
garant voor een kapitaal van een half millioen gulden
in aandelen van f. 500. De gemeente Groningen participeert met een ton. Als gevolg van de eis van de
gemeente, dat ook aandelen van honderd gulden
moesten worden uitgegeven plaatsten tot dusver 67
particulieren een aandeel tot dat bedrag. De banken
in Groningen doen niet mee. De heer Scholma :
„met filosoferen over schoonheid van het verleden
kom je er niet. Restaureren vraagt een strak financieel
beleid. Je hebt immers te maken met keiharde zaken
zoals een bouwvakkers-CAO, stijgende lonen en
prijzen. Bovendien moeten we ons nuchter afvragen
of het herstellen van mooie oude huizen op den duur
wel toekomst heeft. In elk geval is er momenteel nog
groeiende animo voor oude huizen.

„Het grootste gevaar voor kostenverhoging ligt in
de verlangens van de heimwee-hobbyisten. In een
gerestaureerd huis doet een schouw het uitstekend
maar sommigen willen een open haard met spoorbielzen ; of oude plavuizen in de badkamer terwijl
nieuwe veel beter en goedkoper zijn, kortom ze komen vaak met wensen die architectonisch geen enkele betekenis hebben. Dat is ook de reden dat we
tijdig overleg plegen met toekomstige kopers. Wat
dezen straks aan het interieur willen doen moeten
ze zelf weten als ze het exterieur maar onveranderd
laten. De koper moet zich namelijk onderwerpen aan
het zogenaamde kettingbeding van Monumentenzorg.
Dat houdt in dat voor elke uitwendige verandering
toestemming van -die instantie nodig is. Voor oude
huizen waarop erfpacht rust hebben wij minder belangstelling. Het gaat ons om in verval rakende gedeelten, die in het stadsbeeld aantrekkelijk zijn".

WERKWIJZE
Over de werkwijze van Stadsherstel bv. zegt de
heer Scholma : „wij krijgen herhaaldelijk tips niet
alleen van makelaars maar ook van particulieren.
De panden, waarop zij ons opmerkzaam maken,
gaan we bekijken en proberen dan met de grootst
mogelijke zekerheid te berekenen, wat we er na
restauratie en verkoop voor kunnen krijgen. Dat
bedrag verdelen we aan het begin van de restauratiewerkzaamheden in mootjes. We werken niet
met een aanneemsom maar met een open begroting, gebaseerd op het onder alle omstandigheden
te handhaven eindbedrag. De kosten worden met
de opzichter besproken om te voorkomen dat het
werk halverwege al boven de begroting raakt.
Is een huis gerestaureerd dan wordt het verkocht.
Gegadigden genoeg. Stadsherstel b.v. maakt uiteraard aanspraak op de subsidies van CRM, Volkshuisvesting, Werkverruiming en Woningverbetering.
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NIEUW WONEN IN OUDE STAD
In de nog geen drie jaren van het bestaan van Stadsherstel b.v. zijn enkele prachtige restauraties tot stand
gekomen : vier panden op het historische Martinikerkhof (foto 1 en 2), een winkel-woonhuis aan het
Zuiderdiep ; vijf kleine woningen aan het Kattenhage
nabij het Martinikerkhof zijn aangekocht en zullen
worden gerestaureerd. Er zijn nu al veel gegadigden
voor. Verder is Stadsherstel met de gemeente in de
laatste onderhandelingsfase over de aankoop van
vier vervallen huizen aan het Voor-het-VoormaligPoortje nabij de Steentilbrug. Buiten Stadsherstel
houden natuurlijk ook stedelijke architecten zich individueel met restauratie van oude huizen bezig.
Architect De Vrieze toont met trots enkele onlangs
voltooide restauraties.
Aanranders van architectonisch stadsschoon kunnen in Groningen niet langer hun gang gaan. De
Nota Doelstellingen Binnenstad, het sterk gemotiveerde, jonge stadsbestuur, Stadsherstel en particuliere architecten met hart voor de stad beschermen
het nog altijd kostelijke centrum van Nederlands
noordelijke metropool.
JAN A.W. KESSELS

ONTDEK DE TOPJOURNALIST

UITSLAG A.N.V.-WEDSTRIJD VOOR JONGEREN 1974-1975
Uit een kleine honderd inzendingen die
voor een beoordeling in aanmerking kwamen heeft de jury, bestaande uit de heren
Gaston Durnez, redacteur van „De Standaard", Cees Middelhoff, redacteur Radió
Nederland Wereldomroep en Jan Verdonck,
redacteur van „De Nieuwe Linie" een keuze gedaan, om de hoofdprijzen toe te kennen van de wedstrijd „Ontdek de topjournalist". De kwaliteit was dit jaar zeer goed
en aanmerkelijk beter dan in de voorgaande jaren. De pers in Nederland en Vlaanderen schonk ruime aandacht aan de uitslag.
De volgende hoofdprijzen werden toegekend :
In de rubriek, leeftijd 10 tot en met 12 jaar
(reportage) :
De leerlingen van het 5de leerjaar (11 jaar)
van de Rijksmiddelbare school, Passendalestraat 26-28, 8690 te Moorslede, met de
reportage „Het venster op Moorslede",
f 250,- of 3500 Bfr.
In de rubriek, leeftijd 12 tot en met 15 jaar
(kritisch verslag voor de krant over een
kinder- of jeugdprogramma, naar keuze, van
de Nederlandse of Vlaamse televisie) :
Karin Pragt, 15 jaar, Clarastraat 42,
3700 Tongeren.
In de rubriek, leeftijd 16 tot en met 19 jaar :
1) Boekbespreking, toneel- of filmbespreking
Anthony Zoomers - Van Vollenhovenlaan
153 - Utrecht, boekbespreking van „Bloembad" van Bert Siggers jr. (Uitgeverij Bert
Bakker, Den Haag), 17 jaar.
2) Artikel over : „Zin en onzin van de
sport"
Johan Sanders, Proostdijkstraat 4, 8172 Pervijze (België), 17 jaar.
De juryleden, de heren Gaston Durnez,
Cees Middelhoff en Jan Verdonck hebben
met genoegen de werkstukken gelezen en
beoordeeld. Van de ongeveer honderd inzendingen bleven er na de eerste selectie
zeventig over, bij een tweede selectie waren er 45 waaruit de keuze werd gedaan.
De werkgroep „Ontdek de topjournalist"
dankt allen die ook dit jaar aan de wed-

strijd deelnamen. De bekroonde stukken
worden in „Neerlandia" gepubliceerd.
„STRATENMAKER OP ZEE-SHOW"
In deze tijd van spanning en jachtig leven
lijden ook vaak de kinderen aan frustraties.
Om deze kwijt te raken is er een openhartige voorlichting nodig waaruit het kind
een bepaalde levenshouding kan leren.
Een programma dat volgens mij aan deze
eisen volkomen beantwoordt is de onlangs
van het scherm verdwenen „Stratenmaker
op zee-show". Op een ongedwongen wijze
werden in deze reeks uitzendingen alledaagse situaties behandeld waaruit dan Tater, door middel van vragen die aan kinderen werden gesteld, een besluit werd getrokken in verband met het behandelde onderwerp. Het verdwijnen van dit programma van de beeldbuis had te maken met de
tegenstand die men ondervond van verontwaardigde ouders die het er niet mee
eens waren dat de kinderen allerlei schunnige woorden werden aangeleerd. Het lijkt
mij echter belachelijk om in een tijd waarin
geen taboes meer bestaan over zoiets pi'etluttigs als „onfatsoenlijke" woorden, die
overigens zo vaak in de omgangstaal tussen kinderen worden gebruikt, te gaan debatteren. Men had ook bezwaren tegen de
figuur van de „Deftige Dame" die voortreffelijk werd uitgebeeld door Wieteke van
Dort, een veelzijdige actrice, omdat zij tijdens de uitzendingen af en toe een zeer
menselijk geluid liet horen.
Dat wordt dan bestempeld als zijnde onopvoedkundig en als hebbende een slechte
invloed op de kinderen. En dat in Nederland, dat toch bekend staat om zijn tolerantie ! Een programma dat zo volledig afgestemd was op het wereldje van de kinderen
en waaraan acteurs van kwaliteit hun medewerking verleenden mag toch niet zomaar geschrapt worden omdat enkele misnoegde ouders hun beklag maken.
Zeer geslaagd in de „Stratenmaker op zeeshow" was het uitbeelden van bepaalde
types. De Stratenmaker, meestal kortweg
Straat genoemd, vertegenwoordigde het
kind in de maatschappij dat zijn eigen onbevooroordeelde visie geeft op de volwassenen. Aart Staartjes was wel de meest
geschikte persoon voor deze rol door de
kinderlijke naïviteit die hij in alle situaties
in de show handhaaft. De figuren van Erik
Engerd en de Deftige Dame zijn de di-

recte tegenpolen van de ongecompliceerde
Straat. Erik Engerd die zo graag de mensen zo hard mogelijk laat schrikken is eerder een trieste figuur omdat niemand bang
van hem is behalve hijzelf, en de Deftige
Dame beeldt de snobistische, dikdoenerige
mens uit waarachter een onbelangrijke
persoonlijkheid schuilgaat. Ook de interviews met de kinderen waarin om hun
opinies over begrippen zoals woede, verlegenheid, sex en afscheid werd gevraagd waren erg vormend voor de jeugdige kijkers en de antwoorden die in deze
vraaggesprekken werden gegeven gaven
een zuiver beeld over de gedachtengang
van de nieuwe generatie. Veel kinderen
zullen daarom ook niet tevreden zijn met
het afscheid van de Straat die in zovele
huiskamers een graaggeziene gast was geworden samen met zijn spitsbroeders Erik
Engerd en de Deftige Dame.
Het is onbegrijpelijk dat er zoveel kleingeestigheid en bekrompenheid wordt getoond ten opzichte van dit programma, een
programma waar de jeugd al zo lang behoefte aan had en dat eindelijk beantwoordde aan het niveau waarop de jeugd
zich tegenwoordig voortbeweegt. Want de
tijd dat de jeugd kon worden zoetgehouden
door personen als Tante Terry en Nonkel
Bob is al eeuwen voorbij. Als de volwassenen eindelijk hun oogkleppen af zouden doen en hun blik wat zouden verruimen, dan zou weldra blijken dat de jeugd
meer heeft aan de „Stratemaker op zeeshow", dan aan eender welke culturele,
sociale en opvoedkundig verantwoorde uitzending.
Vooral de laatste uitzending was erg goed
wat inhoud betrof. Voor deze aflevering
had men het thema „afscheid" genomen.
In plaats van gewone kinderen te interviewen in hun vraaggesprek had men deze
keer beroemde persoonlijkheden uitgekozen zoals Wim van Haneghem die hun
mening gaven over afscheid nemen. Ook
in enkele éénacters werd op een enigszins satirische manier een beeld gegeven
van het afscheid nemen. Ondanks hun afscheid blijf ik samen met vele jeugdige
Nederlanders en ongetwijfeld ook Vlamingen hopen op hun terugkeer. Want
nogmaals, mijn klacht mag eentonig klinken, het is doodzonde om dit staaltje van
vakmanschap verloren te laten gaan.
Inderdaad, vakmanschap ! Want is dit
programma niet vervaardigd met behulp
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van vaklui waar het de omgang met kinderen betreft ? De hoofdrolspeler Aart
Staartjes, is immers ook bij velen bekend
als verteller van verhalen uit de bijbel
die speciaal voor de kinderen bewerkt
werden bij de Evangelische Omroep. Dat
is overigens een bewijs dat deze man een
goede invloed moet hebben op de moraal
van de kinderen. Ook Wieteke van Dort
is vele kinderen bekend uit het programma Oebele dat indertijd een grote kijkdichtheid genoot in Nederland. En Joost
Prinsen die de rol van Erik Engerd speelt
is een gekend acteur in de theaterwereld.
Geen reden dus om eventueel de vertolkers van de rollen de schuld te geven.
Ik vraag me trouwens af wat er op de
inhoud wel aan te merken was, want de
volwassenen mochten dan een felle kritiek uiten tegen het gebruik van enkele
uitdrukkingen in de „Stratemaker op zeeshow", ze keken toch allemaal ,even graag
naar de „Barend Servet-show", waar het
meestal niet alleen bij gewaagde uitdrukkingen bleef. Om er achter te komen hoevelen er iets tegen de „Stratemaker op
zee-show" hadden heb ik een kleine enquête gehouden. Het principe van deze
enquête was erg eenvoudig. in een klas
van 25 leerlingen heb ik navraag gedaan
naar de reacties van de kinderen op het
verdwijnen van dit programma (de leeftijd
van de kinderen was 12 tot 13 jaar) en
daarna heb ik dezelfde vraag gesteld aan
25 oudere mensen (van 19 tot 64 jaar). Dit
was de uitslag van de enquête :
Vraag :
Ben je voor of tegen het verdwijnen van
de „Stratemaker op zee-show" ?
Kinderen :
Voor
Ouderen :
Voor
7

tegen
23

geen mening
2

tegen
13

geen mening
5

Op de vraag aan de 7 ouderen die voor
het verdwijnen van de „Stratemaker" waren
waarom ze dit standpunt innamen verkreeg
ik iedere keer ongeveer hetzelfde antwoord
namelijk dat men jonge mensen niet moet
grootbrengen met schuttingswoorden en
slechte manieren.
Mijn enige commentaar hierop is dat een
kind op straat en op school in één dag
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meer schuttingswoorden opvangt dan dat
er in de „Stratemaker op zee-show" gedurende zijn korte bestaan zijn genoemd.
En wat die slechte manieren betreft die
worden zo uitgevoerd dat een kind bij
het zien daarvan zich eerst krom lacht en
zich dan voorneemt om nooit meer met
zijn mond vol eten te praten, niet meer
in zijn neus te peuteren en geen ruzie meer
te maken met zijn broertjes en zusjes omdat het gezien heeft hoe belachelijk Erik
Engerd en de Deftige Dame in zo'n situatie wel waren. Ik hoop dat dit stuk gehoor zal vinden bij de volwassenen opdat
er een mentaliteitsverandering zal plaatsvinden en de kinderen hun Straat terugkrijgen !

Een man brengt elke vrijdagavond bloemen
mee voor zijn vrouw en komt hierdoor in
een bijzondere relatie met de bloemenman.
Na het lezen van bovenstaand gedicht
wordt de man bang, dat bij zijn bloemenman zoiets zou kunnen gebeuren. Wat zou
die immers moeten doen als er iemand
tussen zijn bloemen lag te sterven ? Om
de bloemenman tegen de eventuele gevolgen van een dergelijk voorval te beschermen, besluit de man hem na kantoortijd te
gaan helpen. Er gaan een paar weken
voorbij, zonder dat er iets gebeurt, tot op
een dag de man, net als hij van iemand
geld wil aanpakken, struikelt. Hij komt met
z'n hoofd op de stoep terecht, midden tussen de bloemen...

N.B.: Hopelijk zitten Nonkel Bob en Tante
Terry niet in de jury...
Karin PRAGT
Clarastraat 42
3700 TONGEREN

Het tweede verhaal, „De Hoop", vertelt
over een man, die na de dood van zijn
vrouw totaal is vereenzaamd. Hij is voor
het eerst van zijn leven dronken geweest,
hij verwaarloost zichzelf, zijn gedachten
zijn vol van zijn overleden vrouw. lets waarvoor hij zich erg schaamt tegenover haar
is zijn hoop op het station. Na het verscheiden van z'n echtgenote is de man namelijk verhuisd, waardoor hij vrij ver van
z'n werk is komen te zitten. Hij moet nu
elke morgen om zes uur opstaan en durft
vanwege de buren op dit vroege uur het
toilet niet door te spoelen. Daarom verpakt
hij elke morgen zijn uitwerpselen in een
oude krant en deponeert die in een vuilnisbak op het station. Langzamerhand loopt
dit echter in de gaten en van hogerhand
wordt hem verboden hiermee door te gaan.

BERT SLIGGERS JR.
BLOEMBAD
Uitgeverij Bert Bakker, Den Haag
80 bladzijden - Prijs f. 3,90
Bij uitgeverij Bert Bakker in Den Haag
zijn onlangs de eerste deeltjes verschemen van een nieuwe serie, de Nieuw
Proza-reeks. De bedoeling is om in deze
reeks onbekende auteurs de gelegenheid
te geven te debuteren met een aantal
verhalen, een novelle of een korte roman.
Met dit initiatief wil de uitgever jong talent
de kans geven zich te bewijzen en zo meewerken aan een vernieuwing en ontwikkeling van de Nederlandse literatuur.
Als derde deel in deze serie verscheen
een drietal verhalen van de hand van Bert
Sliggers jr. onder de titel „Bloembad".
Bert Sliggers werd 25 jaar geleden te
Antwerpen geboren en is geologisch assistent te Haarlem. Naast enkele historische
en geologische artikelen schreef hij een
paar verhalen, waarvan er enkele gepubliceerd werden in het Belgische tijdschrift
„Nieuwe Stemmen". In de bundel „Dichterij" werden gedichten van hem opgenomen.
Het boekje „Bloembad" wordt ingeleid door
een Frans gedicht van Jacques Prévert,
„chez le fleuriste", waarin beschreven
wordt, hoe een man in een bloemenzaak,
juist als hij wil betalen, getroffen wordt
door een hartaanval. Hierop sluit aan het
titelverhaal.

Door al het gepeins over zijn echtgenote
gaat hij op een gegeven moment aan haar
dood twijfelen. Hij gaat zelfs denken, dat
er een komplot tegen hem is gesmeed. Alles tolt door zijn hoofd. Het enige wat hij
zeker weet is, dat hij zijn vrouw graag nog
eens terug zou zien, en als het dan niet
boven is, dan maar op aarde. Op een oud
schilderij leest hij : „Hoop doet leven".
Verreweg het langste verhaal is „Een rare
vogel". Het neemt meer dan de helft van
het boekje in beslag. Het verhaal gaat
over een man, die in zijn eentje op een
onbewoond eiland zit om archeologische
onderzoekingen te verrichten. Direct na
aankomst was hij een groot deel van zijn
proviand kwijtgeraakt, doordat hij die, geschrokken door een paar van de in groten
getale op het eiland aanwezige vogels, van
een rots in zee had laten vallen. Door de
eenzaamheid en de honger gaat hij lijden
aan waanideeën en er komen hem allerlei

voorvallen uit het verleden voor de geest.
Al met al doet hij toch nog een belangrijke
archeologische ontdekking, maar het belang daarvan valt in het niet bij de inspanningen die hij zich moet getroosten om in
leven te blijven. Als hij uiteindelijk, op
wraak belust, de vogelkolonie binnenstormt
wordt hij doodgepikt door de vogels.
De verhalen zijn bijzonder boeiend en
prettig leesbaar. Het zijn aaneenschakelingen van allerlei kleine voorvallen en gedachtensprongetjes. De handeling is van
ondergeschikt belang, het gaat vooral om
de sfeer die wordt overgebracht. Dit doet
de auteur door de lezer binnen te leiden
in de gedachtenwereld van z'n hoofdpersoon. Bijzonder knap komt dit naar voren
in het naar mijn mening beste verhaal, „Een
rare vogel". Dit verhaal zou overigens zo
door Jan Wolkers geschreven kunnen zijn.
In de stijl en de beschrijving van gruwelijkheden en sexuele fantasieën zijn er vrij
veel overeenkomsten met diens werk. „De
Hoop" heeft meer een humoristische inslag, hoewel ik de humor hier en daar
niet op zijn plaats vind, gezien de nogal
trieste teneur van het verhaal.
Bert Sliggers doet naar mijn mening niet
onder voor de gevestigde literatuur-grootheden. Als de andere deeltjes van de serie
net zo'n kwaliteit bezitten als „Bloembad"
lijkt de Nieuw Proza-reeks me een groot
succes te worden. Een iets zorgvuldiger
correctie van de boekjes kan dat succes
alleen nog maar vergroten.
Anthony ZOOMERS,
van Vollenhovenlaan 153,
UTRECHT.
ZIN EN ONZIN VAN DE SPORT
Sport is een moeilijk te omvatten woord.
Wat is sport, en wat is juist geen sport
meer. Volgens sommigen is „sport een
bewegingsspel in wedstrijdvormen". Maar
schaken, daar komen toch weinig bewegingen aan te pas ? En iemand die aan
„sport" doet, zonder deel te nemen aan
wedstrijden ? Laten we niet vitten, maar
laat ons eens gaan zoeken naar de oorsprong van de sport. De Romeinen en
Grieken waren reeds zeer verzot op sport.
Velen menen zelfs dat de ondergang van
het Romeinse Rijk te wijten is aan de
„brood en spelen"-mentaliteit van de Romeinen. Dat de Grieken verzot waren op
sport, vind men in het feit van het bestaan
van de Olympische Spelen, die in Olympia
om de vier jaar plaats grepen.

De allereerste bedoeling van de sport was
te komen tot een betere verstandhouding.
Bij de Grieken werden om de vier jaar de
Olympische Spelen georganiseerd. Tijdens
die periode werden alle oorlogsactiviteiten
stopgezet en werd alle aandacht gevestigd
op de Spelen. Ook nu is dat nog steeds
zo. Het symbool van de Olympische Speen, de vijf ineengevlochten ringen symboliseren elk kontinent (= één ring) dat zelfstandig is, maar toch nauw verbonden met
elkaar door de sport. Sport is niet enkel
een binding tussen de verschillende naties, maar ook tussen mensen onderling.
Om tot een goede voetbalploeg te komen,
moet er onderling tussen de spelers een
zeer goede verstandhouding heersen, wat
een zeer positief punt is, vooral in deze
tijden van vervreemding van elkaar.
Een ander positief punt is het feit, dat door
de sport het menselijk organisme beter
ontwikkeld wordt. Ook leert men in de
sport veel natuurelementen overwinnen.
Denk maar aan de alpinist die de hoogste
en gevaarlijkste bergen trotseert, de zeiler
op zee die ondanks de woele zee en harde
wind zich staande weet te houden. Zelfs
de techniek wordt verbeterd of aangepast. Denken we maar aan de „zelfmoordraces" waar de nieuwste banden, motors
en smeermiddelen getest worden.
Als laatste positief punt kunnen we aanhalen dat de mens, die gans de week gewerkt heeft, ook een beetje ontspanning
nodig heeft en dat hij dat soms kan vinden
in de sport. Dit was reeds zo bij de Romeinen en de Grieken, de meesten gingen
kijken naar de spelen, in plaats van zelf
deel te nemen. Tijdens de Middeleeuwen
ging men kijken naar de steekspelen en
nu reageert men zich meestal af, tijdens
de voetbalmatches en wielerwedstrijden.
Velen zullen waarschijnlijk zeggen : „Ja,
maar vroeger, dan werd er nog serieus
gespeeld, was er geen bedrog in het spel".
Wel, niets is minder waar. Reeds vierhonderd jaar voor onze tijdrekening kende
men reeds de omkoperij in de sport. Een
bokser nam deel aan de Olympische Spelen, maar de scheidsrechter ontdekte dat
hij zijn tegenpartij omgekocht had. Prompt
volgde een „rode kaart" van de scheidsrechter, die echter niet zo mals was. Alle
betrokkenen van het „schandaal" moesten
tesamen zes bronzen beelden van de God
Zeus betalen. Deze beelden' plaatste men
aan de ingang van het stadion, met het
opschrift : „De Olympische roem is niet
verkrijgbaar met geld, maar met sportprestaties". Indien de wet nu nog zo

streng zou zijn, zouden we al veel van
dergelijke beelden bezitten.
Jammer genoeg zijn er ook enkele negatieve punten verbonden aan de sport. Zoals dit laatste, de omkoperij. Dit is een
gevolg van het feit dat onze huidige sport
evolueert naar een consumptiesport, zoals
onze maatschappij evolueerde naar een
consumptiemaatschappij. Alleen het geld
telt in de sport. Zoals in 1955, waar te
Le Mans een racewagen in het publiek
reed. Balans : tachtig mensen gedood ;
honderden gewond. Maar de organisatoren
weigerden om de race stop te zetten, want
er was nog geld te verdienen.
Uit dit laatste, de consumptiesport, volgt
meteen een ander negatief punt : de cornmercialisering van de sport. Er wordt enkel
nog aan sport gedaan voor de centen en
niet voor het plezier. Maar wie raapt al
deze centen op ? Meestal zijn dat de
coachen, de adverterende firma's en de
topatleten. De rest moet het met weinig
stellen ; en mag gelukkig zijn dat ze een
„baas" gevonden hebben. Voor de topatleten is het niet moeilijk om aan geld te
geraken. Als men zeer gekend en geliefd
is bij het publiek, vallen de reclamefirma's
als gieren op je, om je voor grof geld te
engageren. Gaat het om onderbroeken,
zonnebrillen of benzine, de sportsterren (én
de consument) lopen erin.
Om tot deze elite te behoren zijn alle
middelen goed, als het maar helpt. Omkoperij, en natuurlijk ook het „spuitje". Vooral
de doping (spijts de getroffen maatregelen) is nu erg in trek. Het gebruik van
stimulerende middelen om op kunstmatige
wijze het rendement van het lichaam op
te voeren, is eigenlijk zo oud als de straat.
Zelfs de atleten van de Olympische Spelen
bij de Grieken, gebruikten bepaalde kruidenaftreksels, om harder te kunnen lopen.
In de loop der eeuwen is de sport eigenlijk nog niets veranderd. De Olympische
Spelen hadden bij de Grieken als doel een
betere verstandhouding te ontwikkelen en
de mens een gezond lichaam te bezorgen,
wat uiteindelijk zeer positief is. Jammer
genoeg kwam „de duivel" ook mee, en
zette de mens aan tot het kwade, hier tot
het omkopen van atleten. Ook nu is dat
nog steeds zo. Zeer mooie idealen', verstandhouding en ontwikkeling van mens en
techniek, maar het kwaad loert om iedere
hoek, de sport is vervallen in een afgodencultus, met als enige oppergod : GELD !
Johan SANDERS
Proostdijkstraat, 4
8172 PERVIJZE
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VENSTER OP DE WERELD

REGIONALE ONTWAKING

IN

FRANKRIJK

In Nederland vindt men een geestdriftige instemming
met het denkbeeld van de vereniging van Europa. Het
kleine Nederland, zonder enig koloniaal gebied, teruggeworpen op zijn beperkte elf provincies, begrijpt
beter dan welke staat ook de harde noodzakelijkheid
van het grijpen naar de eenwording van Europa.
Nederland, dat sinds de Franse tijd met een onderbreking van de jaren 1940-1945 een erkende onafhankelijke gemeenschap is, zoekt voor zijn landbouw,
visserij, nijverheid, handel en scheepvaart nieuwe
mogelijkheden.
Ondanks deze geoorloofde zakelijke overleggingen
kan men toch ook zeggen dat Nederland deze eenwording ook idealistisch stelt. Nederland heeft niet
alleen begeerte een woord in de wereld mee te spreken, het ziet in de eenheid van Europa ook kulturele
en geestelijke perspektieven.
Zo gezien zijn er derhalve Nederlanders die de eenheid van Europa op zichzelf gesteld idealiter voorstaan. Nederlanders, die begrijpen dat Europa tussen
China, Sowjet-Rusland en de Verenigde Staten van
(Noord-) Amerika alleen iets kan zijn en betekenen
als dat Europa de aanwezige krachten zal weten te
bundelen.
Tegen deze bundeling van Europese krachten koester
ik allerminst bezwaren. Een verenigd Europa van
Noord-Noorwegen tot (en met) Gibraltar, een verenigd
Europa dat de Balkan omvat en de Russische Europese koloniale gebieden in vrijheid zal weten plaats
te geven zal nationaal en kultureel en uit de aard der
zaak ook sociaal-ekonomisch toekomst hebben.
De grote vraag van morgen zal echter zijn : hoe zal
dit Europa zijn eenheid vinden en kunnen behouden ?
Eenheid van verkeer, van handel, van muntwezen is
— al onderschat ik de moeilijkheden allerminst -- mogelijk en door te voeren.
Hoe zal de eenheid echter nationaal en kultureel gevonden kunnen worden ?
Misschien zijn er Nederlanders die dromen van een
sterk centraal Europa met één, zo ongeveer alles beslissende, hoofdstad. Wellicht vagen bepaalde Nederlanders in hun gedachten vrij gemakkelijk alle grenzen weg en zien zij de eenheid van Europa zoals zij
de eenheid van Nederland en bijvoorbeeld van Frankrijk zien.
Wie echter zijn ogen open heeft zal moeten waarnemen, dat in ons Europa sterk gedecentraliseerde --

en gelukkige -- staten gevonden worden die het samenwonen van verschillende volkeren in de eenheid
van hun natie hebben gevonden. Het kantonnale Zwitserland blijft daarvan het lichtend voorbeeld. Finland
kent zijn Zweedse minderheid. Finland heeft dit vraagstuk eerlijk demokratisch opgelost. Engeland tobt met
Schotland en met Wales. België is het voorbeeld van
een tientallen jaren durende mislukking. Dit land heeft
zijn drie delen eerst in de laatste kwart eeuw de niet
te ontkomen regionale en gedecentraliseerde mogelijkheden gegeven. Spanje beult zijn Basken af en
pleegt aanslag op aanslag op de kultuur van Katalonië. De tweespalt die in Zuid-Slavië heerst, zal bekend zijn.
Wie nu meent, dat een verenigd Europa al deze, tot
op heden verdrukte en achteraf en achteruit gezette,
volkeren en delen van volkeren in een Europese
smeltkroes zal kunnen werpen vergist zich naar ik
meen zeer stellig.
Wie van menig zou zijn dat het nieuwe Europa geleid
zal worden door drie betrekkelijk machtige Staten
als Duitsland, Engeland en Frankrijk dwaalt absoluut.
Engeland zal moeten decentraliseren. Het zal de volkeren van Wales en Schotland niet in de greep van
het verzwakte Londense centralisme kunnen houden.
Duitsland heeft thans het minst last van vreemde
bestanddelen in zijn nationaal geheel. Bij Duitsland
duikt veeleer het vraagstuk op van de gedeeldheid
van het thans zo zwaar versplinterde Duitsland. Een
verenigd Europa zal op het vraagstuk DDR een antwoord hebben te geven. Een antwoord dat ook Westelijk Duitsland bevredigen zal. En een antwoord zal
zijn voor Oostenrijk tevens. De derde grote Europese
mogendheid Frankrijk staat, wat de decentralisatie
aangaat, nog aan het begin van een lange weg. Frankrijk zal het moeilijk hebben. Een in de eenheid van
Europa opgenomen Frankrijk zal een geheel ander
Frankrijk moeten zijn als het door Parijs-gecentraliseerde Frankrijk.

WAT DE HISTORIE VAN FRANKRIJK LEERT
Leerzaam is in dit verband de kaarten van de geschiedenis van Frankrijk na te slaan. Er is geen tweede
Staat in Europa die zo zijn grensgebieden verkregen
heeft. Wanneer ik schrijf „verkregen" gebruik ik een
voor Frankrijk uiterst verzachtend woord. De Nederlandse geschiedenis kan ons verhalen hoe het met
het Noorden van Frankrijk is gegaan. De noordelijke
afronding van Frankrijk was alles behalve organisch.
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De verdrukking van het Frans-Vlaamse deel zal de
lezers bekend zijn. Normandië en Bretagne hebben
hun nationale eigenheid tot op heden in bepaalde opzichten bewaard en de Bretons hebben hun afkeer van
het systeem van Parijs historisch duidelijk en herhaaldelijk getoond. De lijn die Spaans- en Frans Baskië
scheidt zal haar moeilijkheden in de toekomst geven.
Elzas-Lotharingen blijven onnatuurlijke scheidingen.
De Kataloonse uitloop Perpignan verfraait het geschiedkundige beeld allerminst.
Wie de later bij Frankrijk getrokken gebieden een
ogenblik weg denkt en zich tot het eigenlijke en oorspronkelijke Frankrijk bepaalt en tegen deze achtergrond het gehele oorspronkelijke gebied van Occitanië — het Provencaalse gebied derhalve -- in ogenschouw neemt, zal als in één slag zien hoe omvangrijk dit gebied eens_ was. Wie zich daarbij in de geschiedenis van Occitanië verdiept, de kulturele waarde van dit Provencaalse volk op zich laat inwerken,
zal hier staan voor een geschiedkundige vernietiging
van één der rijkste Europese kulturen. Wat het staatse centralisme in Europa al niet aan Schotse, Welshse,
Ierse, Baskische, Vlaamse, Kataloonse en Provencaalse kulturen en kulturele waarden heeft vernietigd valt
nauwelijks te beschrijven. Te weinig is de geschiedenis er toe gekomen, de centralistische wandaden
van Londen, Madrid, Parijs, Wenen te onderzoeken.
Te zeer heeft men onze jeugd de leren en de Schotten en de Welshmen zowel als de Bretons, de Vlamingen en de Provencalen en de Basken en de Katalonen als Engelsen, als Fransen, als Spanjaarden enz.
voorgesteld. Te weinig is onze jeugd bepaald bij de
verdrukte en miskende en teruggezette volkeren.
De Vlamingen in België, de Noren destijds tegen Denemarken-Zweden, de Basken in Spanje hebben hun
strijd echter niet opgegeven. De Vlamingen in België
zijn niet ten onder gebracht. De Basken voeren nog
heden steeds hun strijd tegen Madrid. Noorwegen
hee ft zijn onafhankelijkheid herkregen, de Noorse
kultuur is opgebloeid en het Deens-Zweedse juk van
weleer is beslissend afgeschud. Hoe in de Eerste
Wereldoorlog de Tsjechen, de Slowaken, de Hongaren en de Basten hun (helaas tijdelijke) nationale
vrijheid herkregen weten wij.

EEN NAIEVE SAMENSTELLING
Wie met al de onrust van de Europese minderheden
voor zich geloo ft dat de Staten van Europa zo maar,
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als in één slag, zullen worden samen gevoegd tot
een groot en ondeelbaar centralistich rijk, het nieuwe
Europa, moet een naïeve optimist en tevens historisch oppervlakkig zijn.
Het „Europa der Vaderlanden" zal geen vereniging
zijn van het Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië enz.
van nu. Het zal integendeel een Europa moeten zijn
dat de oude staatsgrenzen van Duitsland, Engeland,
Frankrijk enz. doorbreekt en op de grondslag van de
nationale waarde van al de Europese delen, dat wil
zeggen van al de volkeren — de grote en de kleine
— van Europa dat Europa tot een demokratische eenheid zal hebben te hersmeden.
Al de konflikten die België zo geteisterd, die Engeland zo beroerd hebben en nog beroeren, die Frankrijk thans gaan bezig houden en die Spanje in de
binnenlandse strijd gedompeld hebben zullen in een,
op valse wijze tot eenheid voortgeleid Europa, nieuwe
uitbarsting ontladen.
Onweersbuien kan men zien aankomen. Aardbevingen
registreren. Politieke konflikten zien groeien. Als het
echter over regionale konflikten gaat zijn vele politici
en staatkundig toch wel nadenkende mensen blind
als mollen. Gevoelloos en onontvankelijk.
In Friesland moest men bijvoorbeeld eerst zijn Kneppelfreed doorleven alvorens „de Friese taal in het
rechtsverkeer" wetgevend in politiek 's-Gravenhage
aan de orde van de parlementaire dag kon komen.
In Frankrijk roeren de regionale bewegingen zich
sterker en omvangrijker dan menige, dit land bezoekende, vreemdeling hoort, ziet en waarneemt. Op
zichzelf is dit heel begrijpelijk. Regionaal verzet blijft
dikwijls uiterst behoedzaam en langdurig onder de
nationale, staats-nationale, oppervlakte. De strijders
van de regionalistische bewegingen staan meestal
vierkant tegenover de Staat. De Staat waar zij nu
eenmaal onder vallen. Praktisch hebben deze strijders de heersende machthebbers niet of nauwelijks
mede. Wie voor deze bewegingen sympathie heeft
zal dit slechts zeer behoedzaam laten merken.
Vreemde bezoekers zien op de muren slagwoorden
en slagzinnen aangebracht. Een enkele keer krijgen
zij krantjes, pamfletten of brochures in handen.
Verder nemen zij gewoonlijk niets waar.
In Barcelona, dat ik met opzet heb bezocht, ben ik
nagegaan wat ik aan Kataloonse boeken en geschriften in de boekwinkels kon vinden. Het resultaat was
bedroevend. Terwijl in het Spanje van heden iets
meer vrijheid op het gebied van drukken en uitgeven

van boeken en geschriften bestaat dan enige jaren
geleden was de Kataloonse oogst schraal. Hetgeen
ik aan marxistische lektuur openlijk aantrof ging
verder dan ik had gedacht. Een zekere vrijheid moet
in het tegenwoordige (Kataloonse) Spanje toch aanwezig zijn. Ten aanzien van de Kataloonse boeken
moeten de centraliserende machthebbers deze kultuur toch wei ten dode hebben geknauwd.

EEN BELANGRIJK GESCHRIFT
In Bordeaux bezocht ik een socialistische familiedag
in een der parken van de stad. Er waren nogal wat
boekenstalletjes. Onder andere van studenten. In
deze hoek viel mijn oog op het geschrift : „L'Occitanie réalité d'hier et d'aujourd'hui".
Het geschrift, een soort van witboek, was — logisch
in Frankrijk — voor 4.50 F. vrij te verkrijgen.
Het dokument bevat een doorlopende aanklacht tegen
Frankrijk. Het deed als geschrift voor de felle geschriften waarmede de Vlamingen de Belgische Staat
plachten te bestoken beslist niet onder. Het was zoiets als „Vlaanderens weezang". De zinnen waren onbewimpeld, de woorden scherp, de kritiek fel.
De omslag laat ons Frankrijk zien en in deze kaart
plaatst men het historische gebied der Provencalen
als Lemosin, Auvernha, Gasconha, Lengadoc en
Provenca aangeduid. De stad Perpignan wordt wel aangestipt als tot Frankrijk behorende doch duidelijk, als
Kataloons, buiten het Provencaalse gebied gesteld.
Andorra krijgt de Kataloonse plaats op de grens
tussen Frankrijk en Katalonië. Spanje derhalve als
officieel aan Andorra grenzend land.
Onomwonden vangt het hoofdstuk : „L'occitanie, sa
langue" (bladzijde 2) aan :
„L Occitanisme est un mouvement".
De woorden klinken als een program. Dat program
wordt ook ontwikkeld.
De samenstelling van de delen van dit Provencaalse
geheel wordt aangegeven als te bevatten :
„I'Auvergne, le Limousin, Ia Guyenne, Ia Gascogne,
le Languedoc, le Dauphiné méridional et les Hautes
Vallées piémontaises".
De taal der Provencalen wordt dan als de belangrijkste faktor van hun eenheid gesteld en het dokument geeft ook aan hoe het de taal vergaan is
en welke verwaarlozing van hun taal aan Frankrijk
moet worden verweten. Het is ons taalgebied, zo betoogt men, dat bijvoorbeeld de Troubadours (celui
qui trouve — troubaire -- en frangais trouver ou trou-

vère) als het ware heeft voortgebracht. Misschien
moeten wij historisch precies zeggen : ruimte heeft
gegeven!
De taal van Occitanië wordt ons als een eens levende, bloeiende taal omschreven en ook hier kunnen
wij vaststellen hetgeen zowel het Vlaams als het Bretons treft namelijk, dat lange jaren van ingelijfd zijn
bij Frankrijk de taal en de kultuur hebben laten bestaan doch dat het later opgekomen centralisme —
in dit geval het verfoeilijke Parijse centralisme —
in twee, drie geslachten de oorspronkelijke taal heeft
aangerand en ook wel uitgeroeid. De taal verschrompelt, de rijkdom van woorden en termen neemt af,
de nieuwe woorden worden niet meer opgenomen in
de schat van de taal en de bovenlaag van het volk
raakt los van de moederlijke sprake. Ten slotte spreken de werklieden en de boeren de taal nog en zij
verdwijnt niet alleen uit het officiële leven doch ook
uit de gezinnen.
IN STRIJD MET STATUUT VAN DE UNESCO
De samenstellers spreken duidelijk over „Le genocide
culture)". Omschrijft, zo zeggen zij, de L'U.N.E.S.C.O.,
de weigering aan een minderheid (groep) van de middelen tot verspreiding van haar taal en van haar kultuur door middel van onderwijs, geschreven en gesproken woord, niet met deze bewoordingen ? Snijdend legt het geschrift vast, dat Frankrijk met het
Spanje van Franco en het Griekenland van de kolonels behoort tot de enige Staten van Europa die zijn
taalminderheden (Occitan, Breton, Basque, Catalan)
onthoudt hetgeen het statuut van de UNESCO aan
alle talen en kulturen toekent. De schrijvers hadden
in dit verband ook het Vlaams en het Korsikaans kunnen noemen. Vijf van de 10 miljoen mensen die het
Provencaals verstaan spreken het Provencaals dagelijks. Precies als vroeger in België geschiedde met
het Vlaams geldt heden voor het Provencaals dat deze taal buiten het onderwijs blijft. (Bladzijde 5). Ook
de toepassing van mogelijkheden de taal van het volk
te verstaan en te kennen is voor hogere vormen van
onderwijs, ondanks de wet Deixonne van 1951, maar
schaars en beperkt. Zoals, zo klaagt de uitgave, het
gebruik van de taal op het terrein van radio en beeldbuis niet veel tot niets inhoudt.
Alles op het gebied van het beheer, van de justitie,
de officiële vergaderingen kent als taal slechts het
Frans. Zoals ook de openbare bijeenkomsten, georganiseerd door de politieke partijen, de vakverenigingen enz., het gebruik van de taal „Occitan" voorbij
gaan.
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Wederom precies als in het Vlaanderen van weleer
moeten de samenstellers van het dokumnt vastleggen:
„Les villes sont devenues des centres de francisation"
(bladzijde 6)

De centralistische Franse Staat heeft aan zijn minderheden altijd hun kulturele vrijheden geweigerd. De
toestand is als die van de (vroeger) koloniale gebieden. Een vergelijking wordt getrokken tussen hetgeen
het hedendaagse Engeland, België, Zwitserland, Denemarken, Duitsland, Nederland, Zuid-Slavië en Tsjecho-Slowakije aan bijvoorbeeld de Scho tt en, de Vlamingen, de 4 talen van Zwitserland, de Fr-Oer-eilanden, het Sorabisch, de Friezen, de Serven en de Kroaten en het Slowaaks toestaan. Deze opmerking wordt
dan nog aangevuld met een verwijzing naar hetgeen
Finland voor slechts 7 % van zijn (Zweedssprekende)
bevolking doet en hetgeen in (Frans-) Kanada wordt
toegestaan. In dit verband is het wel de moeite waard,
dacht ik, te wijzen op hetgeen destijds wijlen president De Gaulle bij zijn bezoek aan Kanada inzake
Frans-Kanada meende te mogen zeggen en demonstreren. Hetgeen Frankrijk aan de Frans-Vlamingen,
de Korsikanen, de Provencalen in het minst niet toestond (toestaat) eiste deze president vrij en frank voor
de Franse Kanadezen publiekelijk, op weinig kiese
wjize, nochtans op.
Naast de kulturele „genocide"-;kan men van het Provencaalse Frankrijk spreken als van een onderontwikkeld gebied. Met reeksen cijfers, als even zo vele bewijzen, werken de bladzijden 10-20 dit achter gebleven, dit onderontwikkeld zijn overtuigend en voor
Frankrijk beschamend uit.
Aansluitend aan deze gegevens krijgt ook de ekonomische kolonisatie breedvoerig aandacht. Ook hier
stuit men precies op dezelfde klachten die de Vlamingen ekonomisch zo lang inzake België hebben moeten
laten horen en die ook in Schotland de geesten zo
bezig hebben gehouden en steeds krachtiger bezig
houden namelijk : de verwaarloosde, de achter gestelde, de minder getelde gebieden verarmen doorgaans en zien hun schatten, als bodemschatten bijvoorbeeld, aangewend ten bate van de kern, de overheersende delen, de bovendrijvende groepen van het
land.
De minder getelde gebieden, ook dat werkt de dokumentatie uit, zien hun krachtigste bevolking wegtrekken. De mogelijkheden tot studie, tot het bemachtigen
van goede en bevredigende betrekkingen, liggen in
de (Franse) kern. In het gebied rond Parijs. Hetgeen ik
in Korsika als verwijt jegens Frankrijk kon horen : hier
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in Korsika hebben wij geen mogelijkheden. Onze
jeugd trekt weg. De krachtigsten vloeien af. Wij blijven met de zwakkeren, de ouderen, de onthanden
over en zien de nijverheid en de scheepvaart en het
toerisme in andere delen van het land gesteund en wij
blijven met de werklozen opgescheept zitten als de
gebieden die anders onze mensen opnemen getroffen
worden enz. al deze klachten van delen van landen
die niet volledig mede tellen kan men hier bij de Provencalen inzake het Frankrijk van Parijs even scherp,
even uitvoerig en in dit stuk goed gedokumenteerd,
vernemen.

GEVOLGTREKKING
Mijn gevolgtrekking van dit goed gestelde, scherpe
en toch beheerste, stuk moet tweezijdig zijn en wel :
a. in alle landen waarin centralistische delen de macht
in handen hebben laten de achtergestelde gebieden precies dezelfde klachten horen. Wie zich in
de vraag verdiept : zijn deze klachten gerechtvaardigd, moet tot de vaststelling komen dat inderdaad
deze reeksen klachten slechts tot een en dezelfde
konklusie kunnen leiden : zij zijn gerechtvaardigd !
Het centralisme moet leiden tot deze toestanden
en deze toestanden moeten overal dezelfde ontevredenheid oproepen en
b. een nieuw, een verenigd, Europa is slechts mogelijk als dit Europa het vraagstuk van de vele nationale minderheden zal aandurven. Met andere woorden, als de centralistische Staten plaats zullen maken voor een overkoepelend Europees lichaam dat
alle nationale kuituren (talen) in eigen vrijheid ontwikkelen laat en de klemtoon zal weten te verleggen van de Staten naar de volkeren 1.

J.H. SCHEPS

(1) Onder vermelding Nan de bron kunnen uit het hier gebruikte
dokument zonder voorbehoud aanhalingen worden gedaan. Te vermelden valt alsdan : Atelier occitan Peire d'auvernha - Depot légal
3e trimestre 1973 éditions notre-dame nimes.
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PROBLEMEN GENOEG ...

„EEN ERESCHULD TEGENOVER DE
MIDDENSTANDERS EN BOEREN"
Nederland telt ongeveer 600 000 kleine
zelfstandigen, merendeels middenstanders
en agrariers, waarvan 30 000 invaliden. De
economische positie van deze groep van
meer dan een half miljoen is allesbehalve
rooskleurig. Velen kunnen met moeite het
hoofd boven water houden. Na aftrek van
de kosten van inkoop van goederen, de
lasten van huur of onderhoud van een
pand, de lonen en sociale lasten van enkele personeelsleden en hetgeen aan belastingen moet worden opgebracht, blijft er
vaak onvoldoende over voor een redelijk
bestaan. En dan moet het bedrijf ook
nog zoveel opbrengen dat nieuwe aankopen gedaan kunnen worden. Dat geldt
niet alleen voor de winkelier en de overige
tienduizenden kleine zelfstandigen in de
steden, maar ook voor de kleine veehouders en landbouwers. Zodra zij als een gevolg van ziekte of een ongeval worden
uitgeschakeld is het een ramp. De kleine
zelfstandige kan dan geen beroep op een
wettelijke regeling doen die hem een inkomen garandeert. Aan de Bijstandswet
heeft hij niets. Die treedt pas in werking
wanneer de man noodgedwongen al zijn
spaarcenten heeft opgemaakt. Het is een
trieste zaak !
Reeds dertien jaar geleden werd naar een
oplossing gezocht. Begrijpelijk, want een
wettelijke uitkering bij invaliditeit voor de
Nederlandse werknemer bestaat. Het kabinet-De Jong in de zestiger jaren en de
regering Biesheuvel in 1971 beseften deze
achterstand van de kleine zelfstandigen.
En de huidige regering beloofde zo spoedig
mogelijk een wetsvoorstel voor te bereiden. Vandaar de recente uitspraak van de
minister van sociale zaken, drs. Boersma :
„Er is sprake van een ereschuld tegenover
de middenstanders en boeren". Een bekentenis waar ook zijn staatssecretaris
Mertens geheel achter staat. Beide bewindslieden zijn van oordeel dat een invoering van een Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) die een- zelfstandige,
die langer dan e'en jaar arbeidsongeschikt
is een uitkering verschaft gelijk aan wat de
werknemer in zo'n situatie ontvangt, — t.w.
een bedrag van f. 1000 bruto per maand
voor een gehuwde — nodig is.
Wanneer de verantwoordelijke bewindsman
het woord „ereschuld" in de mond neemt,
zal niemand aan de goede bedoelingen
van de regering twijfelen. Premier Den Uyl
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verzekerde onlangs dat de wet 1 juli 1976
zou worden ingevoerd. Maar het adviesorgaan van de regering, de Sociale Verzekerings Raad, heeft op grond van technische bezwaren laten weten dat verwezenlijking pas een half jaar nadien mogelijk is. Het standpunt van de Sociale Verzekerings Raad heeft kwaad bloed gezet
in de kringen van de kleine zelfstandigen,
temeer omdat deskundigen beweren, dat
uitstel onnodig is. Uitkeringen die niet precies zijn vast te stellen kunnen dan later
worden gedaan met terugwerkende kracht.
De regering kan ook het advies terzijde
leggen en zelf overgaan tot het indienen
van het wetsontwerp dat van kracht wordt
op de genoemde datum. Alleen reeds op
grond van politieke overwegingen kan de
regering hier niet omheen.
GRONDSLAG CDA IN HET GEDING
Ondanks de gesprekken, de conferenties
en bijeenkomsten van partijraden, lopen de
meningen over de koers van het Christen
Democratisch Appèl (CDA) — de samenwerking van KVP, ARP en CHU — zeer
sterk uiteen. Vanaf het begin zijn velen
in de KVP-voorstanders van een zg. „open
partij" : een politieke formatie waarvan
iedereen lid kan worden. Inmiddels hebben 32 vooraanstaande leden van de ARP
een brief geschreven waarin tegen de
„openheid" protest wordt aangetekend. In
deze brief staat „In Woudschoten — in
deze plaats werd door de drie partijen over
de koers beraadslaagd (red.) — heeft de
ARP haar aarzeling opgegeven, omdat toen
besloten werd het Evangelie als grondslag te aanvaarden. Tot onze grote teleurstelling merkten wij echter dat de conclusies van Woudschoten opnieuw worden
aangevochten, en dat de KVP weer het
vrijblijvend karakter van het CDA gaat propageren".
De brief sluit aan bij een artikel van de
fractievoorzitter van de ARP in de Tweede
Kamer, mr. Aantjes, in het blad „Hervormd Nederland". Mr. Aantjes stelt aan
alle leden van het CDA die in een bestuursfunctie worden gekozen, dat zij openlijk verklaren de christelijke beginselen te
onderschrijven. De 32 doen een beroep op
het partijbestuur van de ARP om een duidelijke voorkeur voor het Evangelie als
basis voor de politieke ideologie uit te
spreken. Terwijl wij dit schrijven is het
aan de vooravond van het algemeen congres dat het CDA op 23 augustus in Den

Haag houdt. Het ARP-bestuur zal zich vooraf nog beraden. Men zal zeker aan de
brief van de 32 „verontrusten" aandacht
schenken. Temeer blijkt het laatste uit een
artikel in „Nederlandse Gedachten". De
redactie van het blad schrijft : „Het is te
betreuren dat de discussie opnieuw is opgelaaid, maar voor de verdere ontwikkeling van het CDA is de vraag over het
functioneren van het Evangelie in het
CDA essentieel. Punt van discussie is, of
de volksvertegenwoordigers voor het CDA
aan het Evangelie als uitgangspunt gebonden zijn, of dat zij dit uitgangspunt hooguit behoeven te respecteren. Over het
standpunt van de ARP bestaat in elk geval geen onduidelijkheid".
ONAFHANKELIJKHEID SURINAME
Uit het Voorlopig Verslag van de Tweede
Kamer op het wetsontwerp dat de komende onafhankelijkheid van Suriname regelt
blijkt dat niemand dit streven de voet
dwars zet. Integendeel zijn er bij de verschillende fracties nog bedenkingen over
de detailkwesties en de uitvoering. De
CDA bijvoorbeeld bestempelt het voorde komende tien tot vijftien jaar toegekende bedrag van Nederlandse zijde als
hulpverlening van 3,5 miljard gulden te
groot. Het bedrag wordt te hoog geacht in
vergelijking tot de sommen die voor de
ontwikkelingshulp worden besteed. Voorts
wil men weten welke voorwaarden aan
deze financiële inspuiting zijn verbonden.
Is de steun afhankelijk van een sanering
van het overheidsapparaat in Paramaribo,
of van het financiële beleid van de regering in Suriname. Van de kant van de
P.v.d.A. wordt aangedrongen op een betere
verdeling van de hulp, vooral gericht op
het stimuleren van de middelgrote landbouwbedrijven en het vestigen van kleinere
bedrijven voor het scheppen van werkgelegenheid. Het meerjarenbedrag heeft geen
genade gevonden bij de P.v.d.A.-fractie, nu
er zo weinig concrete plannen bestaan. De
omvang van het bedrag wordt minder belangrijk geacht dan de vraag op welke
wijze Suriname zich zal ontwikkelen. Zowel de christelijke partijen als de P.v.d.A.
zijn het eens over de stelling dat in de
eerste plaats de zorg naar de bevolking
dient uit te gaan ; de Levensomstandigheden moeten in Suriname worden verbeterd. De V.V.D. en DS 70 vinden het van
belang dat zo spoedig mogelijk een grondwet gereed zal komen, waarin de funda-

ENKELE MUSEOLOGISCHE OVERWEGINGEN

mentele vrijheden en een onpartijdige
rechterlijke macht worden gewaarborgd.
Inmiddels hebben enkele Nederlandse gemeenten bezwaren gemaakt tegen de
komst van Surinamers en het opnemen
van hen in de plaatselijke gemeenschap.
Minister H.W. van Doorn van CRM heeft
hierover in een televisievraaggesprek gezegd, dat hij alle hoop heeft dat de betrokken gemeentebesturen nog tot inzicht
zuilen komen. Daarbij deed de bewindsman een beroep op het solidariteitsbesef
van de Nederlandse bevolking.
De eerste volkenrechterlijke overeenkomst
tussen Nederland en Suriname is tot stand
gekomen ; het paraferen door de betrokken ministers van een luchtvaartovereenkomst. Daarmee is het aantal vluchten
tussen Nederland en Suriname en tussen
Suriname en de Nederlandse Antillen geregeld voor de tijd na de Surinaamse onafhankelijkheid op 25 november. De KLM
en de SLM zullen dan elke week ieder
twee retourvluchten op Suriname en Nederland organiseren. Tussen Suriname en de
Antillen worden het per week vijf retourvluchten voor elk van de genoemde maatschappijen en voor de ALM, de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij.
Een bijzonderheid is dat drs. Th. Westerterp van Verkeer en Waterstaat en de
Minister van Economische Zaken van Suriname mr. Bruma en de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen, drs.
Piternella de overeenkomst van hun paraaf voorzagen in het stadhuis van Breda.
De keuze was op Breda gevallen, omdat
bij de Vrede van Breda in 1667 waarmee
een einde kwam aan de Tweede Engelse
Oorlog Suriname aan Nederland werd afgestaan in ruil voor de Nederlandse kolonie Nieuw-Amsterdam, thans de stad
New-York.
GEERT GROOTHOFF

Zoals terecht wordt opgemerkt in „Musea
aan Maas en Rijn" 1 zijn de musea in deze
eeuw niet alleen maar een verzamelplaats van waardevolle objecten, maar
tevens wordt er nu aangestuurd op „communicatie en ontmoeting met het publiek".
Deze mededeling gaat gelukkig al iets uit
boven de traditionele werking van de
meeste musea, nl. het verzamelen van materiële cultuur, zoals pre-historische en
archeologische vondsten, munten, handschriften, uitingen van kunstambachten,
schilderijen en politiek-geografische kaarten. Een vraag, die hierbij opkomt is, in
hoeverre er tegemoet gekomen kan worden aan het breder functioneren van enkele musea als centrum voor restauratieen herstelwerkzaamheden, alsook als foto-,
disco-, dia- en bibliotheek, gespecialiseerd
in de westerse ethnologie (= volkskunde)
en/of niet-westerse ethnologie (= volkenkunde) 2.
Het zou zaak zijn na te gaan, in hoeverre
bijvoorbeeld een 5-tal musea „aan Maas
en Rijn" kunnen functioneren in samenwerking met een (eventueel gezamenlijk te
bekostigen) team, dat werkzaam is in een
afdeling museum-pedagogiek, waarbij modellen van samenwerking tussen bepaalde
verwante vakken, museum-didactiek en
andere didactische vakken aan de orde
zouden kunnen komen voor gezamenlijk op
te zetten cursussen, hetzij klassikaal hetzij
als vormings- en volksontwikkelingswerk.
Deze musea zouden tevens kunnen dienen
als stage-mogelijkheid voor studenten en
hen, die zich willen oriënteren in de ethnologie, waarbij komt, dat zij hun kennis en
vaardigheden beter kunnen overdragen aan
anderen, die actief bij hun maatschappij
betrokken zijn of zouden kunnen worden.
Daarbij is het van belang dat de onderlinge samenhang van uit elkaar gegroeide
disciplines die raakvlakken vertonen met
de ethnologie, duidelijk gemaakt wordt en
dat deze disciplines betrokken worden bij
deze activiteiten.
COORDINATIE

Op vrijdag 10 oktober a.s. wordt
in het huis „Oranjelust" aan de
Maliebaan 89 te Utrecht, de jaarlijkse Paul Kruger gedenkdag gehouden. Aanvang 3 u. namiddag.
De gastspreker is de historicus
dr. Veenhoven uit Voorburg. Er
zal eveneens een recente film over
Zuid-Afrika worden vertoond.

Dit zou bereikt kunnen worden door coordinatie van wetenschappelijk werk in die
disciplines die hiervoor in aanmerking komen, waarbij gedacht kan worden aan prehistorie, archeologie, geschiedenis, cultuurgeschiedenis, maatschappijleer, bepaalde
vakgroepen van de sociologie, kunstgeschiedenis, (ethno)psychologie en ethnomusicologie.

Concreet toegepast op de huidige situatie
van de musea in het algemeen, maar speciaal van de vijf in bovenstaande visie
aan te wijzen musea — misschien met
inbegrip van openluchtmusea — betekent
dit, op de eerste plaats dat er wetenschappelijk werk aan de musea verricht wordt,
waarbij bepaalde objecten als kenmerkende
produkten van bepaalde gemeenschappen
onder de aandacht gebracht worden en op
de tweede plaats dat in het kader van bijvoorbeeld de Limburgse ethnologie, volkskundige waarden zodanig op de voorgrond
gesteld worden, dat bezoekers er mee geconfronteerd kunnen worden. Door de
confrontatie waarbij de samenhang met
het verleden en de maatschappelijke evolutie ervaren worden, kan dan de hedendaagse problematiek van de — in bepaalde
gevallen regionale — eigenheid meer bewust beleefd en voor de toekomst uitgedragen worden.
NABEGELEIDING
Een zo werkend samenspel, niet alleen
tussen verschillende disciplines, maar ook
tussen scholen, academies en musea, zal
echter alleen het bedoelde effect kunnen
sorteren, als men — uitgaande van de
reeds eerder genoemde voorwaarden —
een verantwoorde nabegeleiding kan realiseren, waarvan de waarde kan toenemen
door een continue samenwerking, waaruit
dan ook de praktische konsekwenties voor
het volksleven in de loop van de tijd vanzelf zullen voortvloeien. Het is immers duidelijk, dat ieder museumbezoek zonder
wetenschappelijk verantwoorde voorbereiding, begeleiding en nabegeleiding zinloos
is.
DRS. JAC. J.H. VELTMANS
Heer -Maastricht

(1) „Museen an Maas und Rhein - Musea aan
Maas en Rijn", Rheinland-Verlag, Köln, 1974. Uitg.
d. Deutsch-Niederlandische Arbeitsgemeinschaft
Limburg-Niederrhein,
(2) Zo zijn er bijvoorbeeld buiten de kleinere
(westers-) ethnografiche musea, (die zich tot de
B.R.D. beperken), in West-Duitsland 97 tot de
ethnologische discipline behorende musea, waarvan er 54 westerse en niet-westerse, 36 alleen
niet-westerse en 7 alleen westerse collecties bezitten.

Overgenomen uit „Veldeke", tijdschrift
van Limburgse Volkscutuur.
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TIENDE CONGRES GENOOTSCHAP
ONZE TAAL
Het Genootschap Onze Taal houdt op
zaterdag 1 november in het Circustheater
te Scheveningen het tiende congres, dat
als titel heeft meegekregen „Taal van Den
Haag" en als ondertitel „Van Vondel tot
Vondeling : de taal van overheidsdienaren,
volksvertegenwoordigers en politici".
De inleiders zijn de oud-burgemeester van
Den Haag, mr. H.A.M. T. Kolfschoten die
spreekt over „De overheid spreekt naar zij
gebekt is". Prof. dr. Nico Cramer en mr.
A. Stempels spreken over de taal van de
regeerders en volksvertegenwoordigers
onder de titel : „Binnen de perken van het
parlement". Prof. dr. Garmt Stuiveling
houdt een inleiding over het onderwerp :
„Duidelijker taal" en dr. J. Veering over :
„Bang zijn voor woorden". Het congres
begint om half elf.
SAMENWERKING AMATEURTONEEL
NEDERLAND - VLAANDEREN
Het slaan van bruggen tussen Nederland
en Vlaanderen kan op tal van manieren tot
stand worden gebracht. De culturele integratie van Noord en Zuid wordt gepropageerd in boeken, tijdschriftartikelen, bepleit
in resoluties en programma's van organisaties en... concreet met activiteiten in
de praktijk waarmee het persoonlijk contact tussen Nederlanders en Vlamingen
wordt gelegd. Tot de organisaties die het
laatste ondernemen behoort het Comité
Amateurtoneel België-Nederland, waarbij
aangesloten zijn het Koninklijk Verbond
van Vlaamse Toneelverenigingen, het Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond, de
Federatie van Vlaamse Socialistische Toneelverenigingen en het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel.
Het Comité organiseert geregeld bijeenkomsten van regisseurs van weerskanten
van de grens om gedachten uit te wisselen en ervaringen te bespreken. In het
afgelopen jaar kwam men daarvoor te
Heeze bijeen. Het aantal deelnemers bedroeg 27, waarvan 7 uit Vlaanderen en 20
uit Nederland. Het bleek een geslaagd
week-end te zijn en er werd afgesproken
om in deze trant verder te werken.
In hetzelfde jaar werd in „Gouden Wieken"
in Scheveningen het Vierde Eenakterfestival België-Nederland gehouden. Ondanks het samenvallen met het Eurosong-
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festival was er een goede belangstelling ;
een verdubbeling van het aantal toeschouwers vergeleken met het bezoek in het jaar
daaraan voorafgaande. Het bijzondere karakter van het festival was, dat de gespeelde éénakters door Nederlandstalige
auteurs waren geschreven, hetgeen een
aanmoediging voor de Nederlandse toneelschrijfkunst inhield. Met name de Nederlandse inbreng bestond uit drie gloednieuwe stukken. „Randstad" uit Den Haag
speelde „Goede reis" van Albert Maurits,
„Spectrum" uit Delft „Breekbaar" van Koos
Kramer en „Vrij Spel" uit Amsterdam „Fietsen in het donker" van Kees Holierhoek.
De Vlaamse inbreng bestond uit wat meer
beproefde eenakters, nl. „Zeg het met
bloemen" van Dick Maasland gespeeld
door „De kunstvrienden" uit Schaarbeek,
„De brievenbus" van Jozef Hoeck gespeeld
door „Idee '68" uit Humbeek en „De brief
van Don Juan" dat door „De Moedertaal"
uit Mechelen op de planken werd gebracht.
Tal van uitwisselingen werden tot stand
gebracht, o.a. tussen gezelschappen uit Amsterdam en St. Niklaas, Joure en St. Kruis,
Hulst en Uitschoten. De aard van de gezelschappen en de keuze van het repertoire
bleken goed op elkander te zijn afgestemd.
Het 23e Toernooi der Lage Landen vond
traditiegetrouw plaats in Elsloo.
Het secretariaat van het Comité berust bij
de heer Gerard de Rijk, postbus 39 in
Moordrecht.
ZILVEREN ANJER
VOOR DR. C.W. WOUTERS
Dr. C.W. Wouters, bekend bij alle Nederlandse immigranten in Australië evenals in
de kringen van het A.N.V., is de Zilveren
Anjer 1975 van het Prins Bernhard Fonds
toegekend. Op 24 juni reikte Prins Bernhard in het Koninklijke Paleis de onderscheiding aan de heer Wouters uit. De andere bekroonden waren mevrouw T.F. Clevering-Meijer en ir. J.L. Bonebakker. Dr.
Wouters kreeg de onderscheiding omdat hij
de Nederlandse cultuur op tal van wijzen
bevorderde. De belangrijkste waren de
verlevendiging van het samenhorigheidsen cultuurbesef onder de Nederlandse immigranten, het behartigen van hun belangen in de Australische samenleving, en het
stimuleren van de kennis van het geestesleven en de taal van ons land. Mevrouw
Clevering werd geëerd vanwege haar bijdrage aan de cultuurbeoefening in de provincie Groningen en ir. Bonebakker voor

zijn tientallen jaren ijveren, in zijn vrije tijd,
ten bate van het muziekleven in Overijssel.
Tot Dr. Wouters zei Prins Bernhard :
„Zover ik weet, is er nog nooit een „jaar
van de minderheden" georganiseerd, maar
dat zou geen gek idee zijn. U hebt een
leven voor minderheden achter de rug.
Veertig jaar geleden, toen u nog bij de
Staatsmijnen werkte, hebt u al avonden
op touw gezet, waarbij de mijnstreekbewoners van allerlei nationaliteit hun dansen en
liederen uitvoerden. Daar lag allereerst
sympathie aan ten grondslag, neem ik aan.
Maar toen u naar Australië emigreerde en
met een Nederlandse minderheid te maken
kreeg, moet dat gevoel van sympathie en
saamhorigheid zich al snel hebben toegespitst op drie dingen : een rechtsstrijd naar
buiten, een solidariteit met andere minderheden van immigranten, en het wekken van
bezieling binnen de Nederlandse gemeenschap zelf. Die drie thema's hebben bijna
vijfentwintig jaar lang uw acties in Sydney
en elders bepaald.
Het is begonnen met demonstratieve kleinigheden. Ik hoorde bijvoorbeeld dit. In
een tijd, toen de Australiërs zich nog weinig rekenschap gaven van de verscheidenheid der immigratie, liet u al groepen Europeanen in hun nationale klederdracht
meelopen in optochten. Pas ' wanneer zij
zich van hun afkomst bewust waren en
kleur wilden bekennen, was het de moeite
waard om voor dat zelfbewustzijn op te
treden. U deed dat als animator in eigen
kring, en ais pleitbezorger tegenover anderen. Natuurlijk is isolement, zeker in een
werelddeel als Australië, uit de tijd. U bent
nooit tegenstander geweest van integratie
waar u met taai geduld voor gestreden
hebt, was assimilatie.
U hebt de meest veelzijdige middelen gekozen. Ze liepen van volksdansgroepen tot
de erkenning van Nederlandse schoolopleidingen, van cursussen en lezingen tot carnavalsviering. U hebt, onvermijdelijk, niet
alles bereikt wat u voor de geest heeft gestaan : zo ontbreekt nog de leerstoel Nederlands aan de universiteit van Sydney,
waar u zo lang naar gestreefd hebt. Laat
het een opgave zijn voor degenen die de
taak van u, de werker van het eerste uur,
hebben overgenomen. lk weet dat vele Nederlanders in Australië verheugd zijn dat
de zilveren anjer u ten deel is gevallen.
Door de toekenning, hier, in het hart van
Nederland, delen zij aan het andere eind
van de wereld niet alleen in de eer ; zij
mogen 66k weten, dat zij door ons niet
veronachtzaamd of vergeten worden.

HET ALGEMEEN - NEDERLANDS VERBOND IN 1974

Het ANV heeft zich in 1974 bijzonder beijverd voor het bevorderen van de culturele integratie
van Nederland en Vlaanderen.
Daarvoor was reeds in 1973 de
grondslag gelegd met de samenstelling van een rapport, onder de
titel „Een nieuwe aanpak". Daarin
werden de regeringen van de beide landen uitgenodigd om ernst te
maken met het versnellen van de
culturele integratie tussen Noord
en Zuid. Het voornaamste argument voor dit verzoek was dat in
België aan de taalgemeenschappen de culturele autonomie werd
toebedeeld.
In het begin van het verslagjaar
werd het rapport openbaar gemaakt. Inmiddels was het toegezonden aan de betrokken bewindslieden van cultuur, de Cultuurraad
voor de Nederlandse cultuurgemeenschap te Brussel, aan de bevoegde vaste commissies van de
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in Nederland, aan de
besturen van de politieke partijen
en tal van culturele instellingen en
organisaties. De belangstelling
voor de inhoud van de nota was
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bijzonder groot, hetgeen uit verschillende reacties bleek. De ministers werden vragen gesteld, die
zeer positief werden beantwoord.
Een delegatie van het ANV besprak de inhoud van de nota met
de ministers mevrouw R. de Backer
van Ocken, van Kultuur en Vlaamse Aangelegenheden te Brussel en
mr. H.W. van Doorn van CRM in
Rijswijk (ZH), alsmede werd uitleg over het rapport gegeven in een
onderhoud met het presidium van
de Cultuurraad te Brussel van de
Nederlandse cultuurgemeenschap
en aan Nederlandse Kamerleden.
Ook in publicaties trok de nota
de aandacht. Het Vlaamse tijdschrift „Kultuurleven" besteedde
er in november een uitgebreide
studie aan, in de vorm van vijf inleidingen van deskundigen.
In de nota „Een nieuwe aanpak"
werd de instelling van een werkcommissie bepleit om een studie te
ondernemen ter beantwoording van
de vraag op welke wijze de culturele integratie van Nederland en
Vlaanderen vorm en inhoud te geven, indachtig de eerder genoemde
grondwettelijke basis van de culturele autonomie van de taalgemeenschappen in België. Daarbij
kwam het vooral op een duidelijke
en concrete vaststelling van de integratiestructuur aan, alsmede op
een bestudering van hetgeen inhoudelijk nodig zou zijn. Voorts
werd voor het opstellen van een
urgentielijst van deelprojecten gepleit, die zo spoedig mogelijk aangepakt dienen te worden, waarbij
steeds de gevolgen — die oplossingen voor deze deelprojecten
met zich kunnen brengen — voor
de structuur van de culturele integratie als geheel, in het oog
moeten worden gehouden.
Van de vele activiteiten had het
merendeel dan ook op de culturele
integratie van Nederland en Vlaanderen betrekking, zoals bij een
taalforum, het organiseren van een
congres in voorbereiding over de

verhouding van Noord en Zuid,
evenzeer als bij de instelling van
de werkgroepen inzake onderwijsuitwisselingen en grensoverschrijdende activiteiten. Zo werd in een
nota van de werkgroep ,,Uitwisselingen docenten en leerkrachten
van het basis-onderwijs Nederland-Vlaanderen" geschreven :
„Culturele integratie betekent niet
alleen het institutionaliseren van
structuren, maar is evenzeer het
resultaat van opvoedings- en vormingswerk. Het behoeft geen betoog dat het onderwijs dienaangaande van essentiële betekenis
is. Met een uitwisselingsprogramma bereikt men : a. dat onderwijzend personeel en leerlingen uit
Noord en Zuid elkaar leren kennen, waardoor waardering mogelijk
wordt en b. dat Noord en Zuid niet
alleen verbaal worden benaderd
maar tevens als een levende werkelijkheid in het leerproces worden
ingeschakeld.
ALGEMENE VERGADERING
EN TAALFORUM
De algemene vergadering 1974
werd in Rotterdam, op 30 maart,
in het Rijnhotel gehouden. De jaarverslagen van de algemeen secretaris en van de algemeen penningmeester, alsmede de verantwoording 1973, de begrotingen 1974 en
1975 en het bedrag van de ledengelden/leesgelden (f 17,50 - 240
Bfr) en de verdeling daarvan, werden goedgekeurd en vastgesteld.
Dr. W.H. van den Berge, algemeen
voorzitter, Leidschendam ; dr. jur.
G.R. Piryns, voorzitter Vlaanderen,
0.-L.-Vrouw-Waver ; L. Vanackere,
St.-Stevens-Woluwe ; drs. J.J.H.
Veltmans, Heer-Maastricht en dr.
A.W. Willemsen, Utrecht, die aan
de beurt van aftreden waren en
zich herkiesbaar hadden gesteld,
werden herkozen als leden van het
hoofdbestuur. In de plaats van de
heer H.A.J.M. Vrijhoef, die wegens
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drukke werkzaamheden zijn functie in het hoofdbestuur niet langer
kon vervulen, werd drs. J.W. Coert
uit Rotterdam aangewezen.
In de middaguren werd een forum
gehouden, onder de titel ,,Vervuiling van de Nederlandse taal", dat
bestond uit de heren dr. W.H. van
den Berge als voorzitter en de leden A. Braakman, staffunctionaris
Unilever uit Rotterdam ; Nic van
Bruggen, tekstschrijver uit Antwerpen ; prof. dr. Jos Florquin uit Leuven ; dr. Marc Galle, letterkundig
medewerker van de BRT uit Brussel, mr. M.C. Godschalk, oud-directeur van het Algemeen Persbureau ANP uit Den Haag ; dr. J.A.
Veering, lector Nederlands aan de
Technische Hogeschool van Delft
en secretaris van het Genootschap
„Onze Taal" uit Delft en dr. G.H.
Veringa, lid van de Raad van State,
oud-minister van Onderwijs en Wetenschappen en voorzitter van Teleac uit Rijswijk (ZH). Kernpunt van
de discussies was het verschijnsel van het insluipen van vreemde
woorden in de Nederlandse taal.
Het werd een levendige gedachtenwisseling waaraan ook vele van
de 200 aanwezigen uit de zaal een
positieve bijdrage leverden. Na-

dien werden enkele conclusies
vastgesteld en openbaar gemaakt.
TIJDSCHRIFT „NEERLANDIA"
„Neerlandia" verscheen in het verslagjaar in zes nummers, waarvan
de nummers vijf en zes in één aflevering. Onder leiding van de
eindredacteur, dr. jur. G.R. Piryns,
werd met inachtneming van de redactieformule, aan tal van onderwerpen aandacht geschonken. Het
aantal medewerkers werd uitgebreid, een regeling getroffen voor
de vaststelling van de honoraria
van de vaste en losse medewerkers, alsmede werden enkele
nieuwe thema's vastgesteld.
Uit vele reacties bleek dat de
inhoud door de lezers waarderend
werd ontvangen. Ook van de in
1974 verschenen nummers werden
exemplaren gezonden naar overheidsinstanties, culturele instellingen, onderwijsinrichtingen en de
publiciteitsorganen. Vergeleken
met de voorgaande jaren nam het
aantal ingezonden brieven toe,
hetgeen een bewijs is dat de leesbaarheid toenam.

directeur werd gepleit voor het instellen van werkgroepen voor de
uitstraling van de Nederlandse
cultuur in de taalgrensgebieden,
voor het bevorderen van contacten
over die grens, en voor het ondernemen van studies ter ondersteuning van het beleid. In dezelfde
nota werd de nadruk gelegd op
de noodzaak van documentatieen informatiecentra, op de steun
aan het onderwijs in het Nederlands buiten het taalgebied. In
het verslagjaar werden enkele van
deze werkgroepen opgericht. Nadrukkelijk mag de aandacht worden gevraagd voor de Taalgroep
in Vlaanderen, die onder leiding
van de heer E. Wieme tal van
successen wist te behalen.
In het verslagjaar is herhaalde
malen van gezaghebbende zijde
gewezen op het belang van het
uitwisselen van leerkrachten en
leerlingen van het onderwijs over
de grenzen van het Nederlandse
taal- en cultuurgebied. De minister van Kultuur en Vlaamse Aangelegenheden, mevrouw R. de
Backer van Ocken benadrukte de
uitwisselingen als een middel tot
verwezenlijking van de culturele

VISSER-NEERLANDIAPRIJZEN '74
De Visser-Neerlandia-prijzen 1974
werden toegekend. Besloten werd
de uitreiking van deze prijzen in
het stadhuis van Brussel in maart
1975 te doen plaatshebben.
De Visser-Neerlandiacommissie
vergaderde in het voor- en het
najaar onder leiding van de nieuwe
voorzitter, de hr. J.P.M. Meuwese.
In de verschillende jury's en
andere adviescommissies werden
enkele wijzigingen in de samenstellingen aangebracht.
WERKGROEPEN
In een nota van oktober 1974
van de algemeen secretaris en de
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integratie van Noord en Zuid. ook de rijksinspecteur van het
Minister mr. H.W. van Doorn van
lager onderwijs in Antwerpen, de
CRM zei in een rede in juni 1974 heer Van Geet, aanwezig waren
op de Nederlands-Duitse Cultuur- en tevens de directeur een indagen van Dortmund : „Het zijn
leiding hield over het A.N.V.). Deze
toch vaak de jongeren die in onze activiteiten zijn in 1975 voortgezet
beide landen mede het maat- met besprekingen over uitwisselinschappelijk beeld bepalen en die
gen van scholen tussen Eindhoven
op hun scholen en op de universi- en Antwerpen.
teiten alsook in het dagelijks werk Al spoedig bleek, dat ook in de
ons de weg wijzen naar een open
kringen van het middelbaar onderen ontspannen samenleving". wijs voor deze uitwisselingen beDaarbij verwees de minister ook
langstelling bestond. De verwachnaar de waarde van de grens- ting mag worden uitgesproken dat
overschrijdende activiteiten en de de werkgroep dan ook in 1975 in
uitwisselingen van jongeren.
die geest zal worden uitgebreid.
In december werden de eerste besprekingen gehouden voor de
oprichting van een werkgroep BEGIN STUDENTENCONTACTEN
„Uitwisselingen docenten en leerkrachten van het basisonderwijs Van incidentele aard in het raam
Nederland-Vlaanderen". In dezelf- van de uitwisselingen op het terde maand werd overleg gepleegd
rein van het onderwijs tussen
met leerkrachten uit Breda om
Nederland en Vlaanderen was een
een uitwisseling Breda-Antwerpen verzoek van de studentenvereniin 1975 tot stand te brengen. Het
ging van het RUCA in Antwerpen.
voorstel werd bij de leerkrachten
De bemiddeling van het A.N.V.
positief ontvangen. (In 1975 werd werd gevraagd voor een uitwisseeen bespreking gehouden in fe- ling met de Vrije Universiteit van
bruari op de jaarvergadering van
Amsterdam. Deze uitwisseling is
het katholiek onderwijzersverbond inmiddels (voorjaar 1975) een feit
in Breda, waarbij de heer Knaep- geworden. Onderzocht wordt op
kens, namens de werkgroep en welke wijze deze contacten, ook
met en tussen andere universiteiten en hogescholen uit te breieen hsdashstijk verschijnsel
den.

jongeren in Nederland en Vlaanderen georganiseerd.
De boekverspreiding werd op dezelfde wijze georganiseerd en uitgevoerd als in de voorgaande
jaren : de verspreiding van het
Nederlandstalige boek naar alle
oorden van de wereld. Voor 1975
wordt een deel van de boekverspreiding ook benut voor de gebieden langs de taalgrens.
Het Komitee voor Frans-Vlaanderen ontving de gebruikelijke subsidie, evenals boeken. Een VisserNeerlandiaprijs werd toegekend
voor de cultuurdagen die het Komitee organiseert.
De afdelingen organiseerden bijeenkomsten, waarop lezingen werden gehouden. De afdeling Brussel
wijdde een interessante tentoonstelling_ ter herinnering aan prof.
dr. Hippoliet Meert. De afdeling
Den Haag kende de traditionele
dagtochten. Uit de verslagen van
de afdeling Kaapstad bleek dat de
Boekerij voor velen nog steeds
een trekpleister is.
G. GROOTHOFF
directeur.

M. CANTRIJN
algemeen secretaris.

In 1974 werd in Neerlandia een
publicatie gewijd aan de grenscontacten met Duitsland. Daarvoor hadden reeds besprekingen
plaatsgehad met leraren Nederlands in Duitsland. Aan de hand
van de concrete wensen van die
zijde werd besloten tot de instelling van een werkgroep. Voorts
werd besloten tot de oprichting
van een werkgroep Grenscontacten-Zuid (Voerstreek, Wallonië,
Komen en Moeskroen en FransVlaanderen).
1

,,

Evenals in 1973 werd de wedstrijd
„Ontdek de topjournalist" voor de
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ALGEMENE VERGADERING 1975

Op 7 juni jl. werd in „Vrouwenhof" in
Roosendaal de Algemene Vergadering van
het A.N.V. gehouden. Op deze bijeenkomst
werd afscheid genomen van dr. W.H. van
den Berge als algemeen voorzitter. Voor
het nieuwe verenigingsjaar werd als opvolger de heer J.P.M. Meuwese, plv. voorzitter en voorzitter Nederland, aangewezen.
Het lid van het hoofdbestuur, drs. Jac. J.H.
Veltmans uit Heer-Maastricht werd als voorzitter Nederland gekozen. Op voorstel van
dr. jur. G.R. Piryns, plv. voorzitter en voorzitter Vlaanderen, werd dr. W.H. van den
Berge in de Raad van Advies gekozen.
Drs. L.A.C.A.M. van Rijckevorsel uit Den
Haag werd als nieuw lid van het hoofdbestuur gekozen en tevens aangewezen
mr. A.W. van Nes als algemeen penningmeester op te volgen. Mr. Van Nes blijft
lid van het hoofdbestuur. De leden van het
hoofdbestuur M. Cantrijn, Antwerpen ; mr.
J. Fleerackers, Antwerpen ; J.P.M. Meuwese, Hilvarenbeek ; dr. J. Theuwissen,
Antwerpen ; J. Volleberg, Maastricht en
prof. dr. M. de Vroede, Nieuwrode, die aan
de beurt van aftreden waren en zich herkiesbaar hadden gesteld, werden herkozen. In verband met zijn werkzaamheden
had drs. J.W. Coert uit Rotterdam te kennen gegeven af te treden. Zijn plaats werd,
als bovengenoemd, door drs. Van Rijckevorsel ingenomen.
De algemeen voorzitter, dr. W.H. van den
Berge herdacht in zijn openingswoord de
heren drs. W.J. Bijleveld, P. de Kat Angelino en Karl Mayer. Drie verdienstelijke
vrienden van het A.N.V., die ons in 1974
ontvielen. Dr. Van den Berge schetste de
werkkracht van drs. Bijleveld, die als voorzitter van de afdeling Den Haag, een grote
steun was geweest. Een jaar geleden was
hij nog op de Algemene Vergadering in
Rotterdam aanwezig. Kort voordien had hij
een opmerkelijk artikel geschreven in Neerlandia over „cultuurbegrip", dat in brede
kringen sterk de aandacht trok.
De heer De Kat Angelino was één van de
meest trouwe medewerkers die het A.N.V.
heeft gekend. Als administrateur van het
Verbond en als lid van de redactie van
Neerlandia was hij een steunpilaar voor
onze vereniging. De voorzitter herinnerde
aan de door velen gewaardeerde rubriek
over de berichtgeving van de culturele
integratie van Nederland en Vlaanderen,
die door de heer De Kat Angelino werd
verzorgd. In 1972, hij was toen 85 jaar, legde de heer De Kat Angelino zijn redactio-
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nele werkzaamheden neer. Hij had toen
achttien jaar het A.N.V. gediend.
Dr. Van den Berge riep vervolgens de
activiteiten van de heer Karl Mayer in herinnering. De overledene was jaren lang lid
van de afdeling Rotterdam van het A.N.V.
en tevens maakte hij deel van de redactieraad van Neerlandia uit. Karl Mayer was
een groot vriend van Vlaanderen. Het laatste is begrijpelijk, als we weten dat zijn
ouders in Antwerpen woonden. Karl Mayerbezocht aldaar het gymnasium. In de kringen van de Nederlandse journalistiek was
hij, in de tijd dat hij verbonden was aan
de „Nieuwe Rotterdamse Courant", een
zeer geziene figuur. Mayer was één van
de oprichters van de Nederlandse Bond in
Duitsland.

HUISHOUDELIJKE AGENDA
De vergadering keurde de notulen van de
Algemene Vergadering 1974, die op 30
maart in Rotterdam werd gehouden, goed
en stelde het verslag tevens vast. Het jaarverslag van de secretaris, de heer M. Cantrijn en de financiële jaarstukken van de
penningmeester, de heer mr. A.W. van Nes,
werden eveneens goedgekeurd.
De voorstellen van het hoofdbestuur, het
lid- en leesgeld te handhaven op f. 17,50
of 245 Bfr., evenals de verdeling t.w. f.
6,25 voor afdracht aan de afdelingen (90
Bfr.) en de voordracht de kosten van het
lidmaatschap van huisgenoten van leden
van f. 3,5 tot f. 5 (42 Bfr. - 70 Bfr.) te verhogen, werden met algemene stemmen aanvaard.
Bij het agendapunt „mededelingen" gaf de
algemeen voorzitter een overzicht van de
initiatieven en activiteiten in het belang
van de versnelling van de culturele integratie van Noord en Zuid.
Vervolgens memoreerde de heer Van den
Berge de bijeenkomst van 14 april 1975 in
Brede over de culturele integratie, alsmede
de uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijzen op 22 maart in het stadhuis van Brussel, evenals de wedstrijd „Ontdek de topjournalist" 1974-1975.

AFTREDEN ALGEMEEN VOORZITTER
Dr. W.H. van den Berge gaf ongeveer een
jaar geleden te kennen zijn functie neer te

leggen. Drukke werkzaamheden en de opvatting dat een doorstroming in bestuursgeledingen van een vereniging een noodzaak is, bieden ook dit besluit.
De heer Meuwese sprak de scheidende algemeen voorzitter toe. Toen u in 1968 werd
benoemd koesterde men grote verwachtingen. U hebt daaraan voldaan, aldus de heer
Meuwese. U heeft het ANV een andere aanzien gegeven. Het Verbond is thans een
organisatie geworden, waarmee men rekening dient te houden. Op het terrein van de
culturele integratie van Noord en Zuid is
dat zeer duidelijk geworden. U hebt dan
ook velen, die bij de cuturele integratie als
personen, of instellingen zijn gebaat, aan
u verplicht. In de zeven jaren van uw beleid hebt u niet alleen respect afgedwongen door uw leiding maar vooral ook door
uw persoonlijkheid. Er zijn banden van
vriendschap gesmeed. Daarvoor zijn wij u
dankbaar. Uw vertrek laat ons allen dan
ook niet onbewogen. Op u is als geboren
Zeeuw wel zeer bijzonder de wapenspreuk
„Luctor et emergo" - „Ik worstel en kom
boven" - van toepassing. Als afscheidsgeschenk overhandigde de heer Meuwese
een 200 jaar oude ets, voorstellende het
stadhuis van Veere in de achttiende eeuw.
De directeur, de heer G. Groothoff, sprak
de dank uit voor de stimulans, die de heer
Van den Berge aan het werk op het Verbondskantoor had gegeven. „Wij allen op
het Verbondskantoor zijn u dankbaar voor
uw voorbeeld, voor uw prettige omgang met
iedereen. Men weet wat men aan u heeft.
Die wetenschap is voor degenen die met de
uitvoering zijn belast een voorrecht".
De heer Van den Berge dankte en sprak
zijn vreugde uit over het fraaie geschenk.
De samenwerking in het ANV met de leden van het hoofdbestuur en ook met hen,
die op andere plaatsen het Verbond steunen
was hem steeds een groot genoegen gewee:t. Bij wijze van „politiek testament"
noemde de heer Van den Berge het streven naar de versnelling van de culturele
integratie een prioriteit. Het ANV, zo besloot hij, dient voor alles een instrument
van samenwerking te zijn.
ACCOUNTANTSRAPPORT 1974 A.N.V.
De algemeen penningmeester maakt bekend, evenals in de aankondiging voor de
Algemene Vergadering van 7 juni jl., dat
het accountantsrapport 1974 op het verbondskantoor, Surinamestraat 28 in Den
Haag ter inzage ligt.

EN DE

WERKGROEP TAALGEBRUIK ... HIJ PLOEGDE VOORT

Zoals de N.M.B.S. aan de Werkgroep beloofd heeft, is het schild „Eendracht maakt
Macht" boven de deur van de Koninklijke
Wachtkamer in Brussel Centraal nu in de
twee landstalen aangebracht.
In het vouwblaadje over de kuststreek, uitgegeven door dezelfde maatschapij, werd
ten onrechte „Coxyde" geschreven, waar
enkel de naam Koksijde officieel bestaat.
Aan de betrokken dienst is opdracht gegeven in het vervolg de juiste schrijfwijze te
gebruiken.
Op 10 april j.l. heeft een afgevaardigde van
het A.N.V. een onderhoud gehad met de
secretaris-generaal van het Paleis voor
Schone Kunsten, Koningsstraat 10 te Brussel, waarbij het probleem van Exploration
du Monde en Ontdek de Wereld werd besproken.
In een brief van 19 april 1974 werd ons het
volgende bevestigd :
1) We zullen er over waken dat de woordvoerder van Ontdek de Wereld in Vlaanderen voor alle betrokken partijen aanvaardbaar zal zijn.
2) De nodige maatregelen zullen worden
getroffen om alle verzendingen in de beste
voorwaarden te laten verlopen.
3) Het is duidelijk dat Ontdek de Wereld
het nodige personeel ter beschikking zal
worden gesteld.
4) Voor binnenhuispubliciteit zal Ontdek de
Wereld over evenwaardige panelen beschikken.
5) In Vlaanderen zullen de nederlandstalige
voordrachten in de meerderheid zijn en het
aantal anderstalige voordrachten zal vastgesteld worden in overleg met alle betrokken
partijen.
6) De heer J. Van Hoeck, lid van ons directiecomité, zal de V.A.C.V. vertegenwoordigen tijdens de noodzakelijke besprekingen. Hij is bereid aanwezig te zijn op een
bijeenkomst, die door uw bemiddeling tot
stand komt.
Op 26 april is de ontmoeting doorgegaan in
aanwezigheid van vertegenwoordigers van
Vlaamse verenigingen.
Het onderhoud is positief verlopen. Meer
uitleg volgt later.
De directeur van Ontdek de Wereld zal
ervoor zorgen dat in de toekomst ook
propaganda gemaakt wordt in de verschillende ministeries.
Na enkele tussenkomsten bij PHILIPS, de
Brouckèreplein 2 te 1000 Brussel, kregen
we een positieve brief : ...,,Terugkomend
op uw brieven van 26 februari en 2 mei,

willen we niet nalaten U te melden dat bij
PHILIPS de geïnteresseerde diensten de
nodige instructies hebben gekregen om het
taalevenwicht stipt na te leven in alle brochures, publicaties en/of officiële aankondigingen."...
Aan de benzinepompen van het Seca-station te Sint-Idesbald bevond zich Franse
reclame.
SECA Mechelsesteenweg 520 te 1820 Vilvoorde antwoordde als volgt : ,,Ondertussen is het Seca-station, vermeld in uw
brief, voorlopig gesloten maar we zullen
rekening houden met de opmerkingen bij
de heropening van dit verkooppunt.
Over het algemeen is de wegenkaart van
voornoemde maatschappij goed verzorgd.
Nochtans waren enkele benamingen niet
correct vermeld.
Een Seca-directeur : „We zijn echter zo
vrij een copie van uw brief over te maken
aan de uitgever GIRAULT-GILBERT opdat
deze, bij een volgende editie, rekening zou
houden met de door U opgesomde gegronde opmerkingen".
Laatstleden hebben we aan de N.M.B.S.
gesignaleerd dat de ritborden op de TEEtrein EDELWEIS enkel met BRUXELLESNORD aangeduid waren.
De N.M.B.S.:... „De aanduiding 'BruxellesNord' komt inderdaad slechts eentalig voor,
wat in strijd is met de bestaande onderrichtingen. We zullen aan de Spoorwegnetten die voor het materieel instaan, nI. Nederland en Zwitserland, laten weten dat de
tekst niet overeenstemt met de voorgeschreven aanduidingen"...
Na een tussenkomst antwoordde N.V. AFFICHAGE NOUVEL ESSOR H. Hartlaan 28
te 8400 Oostende o.a. als volgt :
... „Wat nu terzake het aanplakken van
franstalige affiches betreft, kunnen we uw
standpunt bijtreden dat het wenselijk ware
enkel in het Nederlands te adverteren in
Vlaanderen."...
En verder : ... „Wanneer het echter voorkomt dat de adverteerder franstalige affiches wenst aan te brengen, dan laten we
niet na hem vriendelijk de onwenselijkheid
hiervan te doen opmerken. Gezien echter
de uiteindelijke beslissing bij hem berust,
wijzen we in het negatieve geval ook alle
verantwoordelijkheid af voor eventuele reacties, welke zijn reclame schaden."...
Na een tussenkomst bij het College van

Burgemeester en Schepenen van de gemeente Spiere, kregen we volgende reactie :
... „In antwoord op uw brief van 3 mei
dezer 356/812, kunnen we U melden dat de
tweetalige oproepingen tot de gemeenteraadszittingen worden afgeschaft."
„Ook zal in bedoelde zitting de vigerende
wet op het taalgebruik in bestuurszaken
stipt worden nageleefd."
„Met dezelfde gelegenheid laten we U
weten dat de enkele overblijvende tweetalige straatnaamborden met Frans vooraan,
eerstdaags zullen vervangen worden door
nieuwe borden die met de Nederlandse
tekst zullen beginnen."...
In het orgaan van de ANWB „DE KAMPIOEN was het adres van het pension COLEN-HABETS Hagelsteinstraat te Remersdaal in het Frans vermeld. De eigenaar
signaleert dat dit niet meer zal gebeuren.
Via de kranten hebben we vernomen dat
Delhaize in samenwerking met een tweetal
cooperatieven te Machelen (Brabant) een
hypermarkt gaan bouwen.
Het College van Burgemeester en Schepenen :... „Ingevolge uw schrijven van 2 mei
jl., hebben we het genoegen U ter kennis te
brengen' dat we reeds in onze overeenkomst met de N.V. Shopping Center het
nodige bedongen hebben om uitsluitend het
Nederlands als voertaal te gebruiken, en
eveneens de opschriften in het Nederlands
op te stellen."
„In verband met uw geëerd schrijven van
7 mei, kan ik u laten weten dat in alle
bisschoppelijke uitgaven zowel de parochies
als de kloostergemeenschappen uitsluitend
in het Nederlands, en met de officiële spelling (Remersdaal), vermeld staan."
„Het is niet het bisdom die de vermelding
van parochies of kloostergemeenschappen
doorgeeft aan de Regie van Telegraaf en
Telefoon. Ik weet niet wie verantwoordelijk is voor de door U — terecht trouwens
— gelaakte Franse benaming van de parochies Teuven en Remersdael. Ik zal niet
nalaten de pastoors te vragen een Nederlandse aankondiging voor hun parochie aan
te vragen. Dat de Voer in het deel van de
Gids, waartoe ook Limburg behoort, terechtkomt is natuurlijk een vraag waar wij
volledig kunnen achterstaan...".
Deze paragrafen komen voor in de positieve brief van de vicaris-generaal van het
Bisdom Hasselt, Vrijwilligersplein 14 3500
Hasselt.
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Een Nederlander, die al verscheidene jaren
te Brussel woont : ... „We hebben het gevoel dat we hier te Brussel soms een soort
partisanenstrijd voeren en het doet goed
om te ontdekken dat er medestanders zijn".
De Werkgroep is al meer dan eens in contact geweest met de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, Wassenaarseweg 220
's-Gravenhage. Enkele zinnen uit de brief :
,,... Hartelijk dank voor de inlichtingen en
de uitvoerige documentatie over de Voerstreek en de duitstalige gebieden in België. Het spreekt vanzelf (ik behoef het U
nauwelijk nog te verzekeren) dat uw opmerkingen en verlangens alle aandacht zullen krijgen en dat, waar nodig, uw suggesties zullen overgenomen worden."...
Tot slot : ,,... U heeft gelijk dat deze streek
meer aandacht verdient" ...
De voorzitter en de secretaris van de Brusselse Beurscommissie, Beurspaleis 1000
Brussel : ...,,Er blijft evenwel de officiële
telefoongids (op witte bladen) en hier geven we graag toe dat de Nederlandse tekst
voor verbetering vatbaar is." „We willen
evenwel graag in uw vraag toestemmen en
U hiermede toezeggen dat zulks bij de volgende uitgave zal gewijzigd worden."...
Over de officiële tweetalige noteringslijsten
in Vlaanderen wordt het volgende gezegd :
,,... Wij kunnen U evenwel de verzekering
geven dat we nogmaals alle pogingen in
het werk zullen stellen om, na vernieuwde
studie, en in de mate van onze mogelijkheden aan uw voorstel in brede mate tegemoet te komen."...
ESSO BELGIUM Frankrijklei 161 Antwerpen
reageerde als volgt :
... „In antwoord op uw brief van 26 april
1974 delen we u mede dat de nieuwe editie
van onze autowegenkaart reeds in druk is,
daar deze in omloop moet kunnen gebracht
worden voor het toeristisch seizoen. We
kunnen hieraan dus helaas niet meer verhelpen."
„We hebben nochtans uw mededelingen
aan onze cartograaf overgemaakt met het
verzoek rekening te houden met uw opmerkingen en suggesties bij de aanpassing
van de filmen voor de nieuwe editie 1975".
„Ook de teksten voor de nieuwe telefoongidsen voor het volume I - Brussel kunnen niet meer gewijzigd worden. We houden ook nota van uw aanduidingen voor
de volgende uitgave".
„We danken U voor uw gewaardeerde medewerking en..."
De directie van het restaurant COLMAR,
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Kouter 9000 Gent deelt mee dat bijna 100%
van de gerechten in het Nederlands zijn
opgesteld.
... „Wat betreft onze adresvermelding, zijn
we van oordeel dat een nogal uitgebreid
adres in beide landstalen te veel ruimte zou
vergen"... „We hebben derhalve beslist
vanaf volgend jaar onze adresclichés voor
het buitenland beurtelings om het jaar eens
in de Franse en eens in de Nederlandse
taal te laten vervaardigen"..., aldus de directeur-generaal van de N.V. ZEEKANAAL
EN HAVENINRICHTINGEN te Brussel, Redersplein 6.
Ziehier het antwoord van GALERIES ANSPACH Bondgenotenlaan 58 3000 Leuven :
... We kunnen U verzekeren dat we onmiddellijk de nodige toepassingen hebbengedaan en dat we voortaan zullen aandachtig zijn om alles zoveel mogelijk in het
Nederlands te vermelden."...
In de toekomst zal N.V. EURO SHOE UNIE
Leopoldvest Diest er speciaal de aandacht
aan schenken dat de aanduidingen van gemeenten in Vlaamse kranten (reclame) uitsluitend met de officiële benaming gebeuren.
Te 1040 Brussel in de Liefdadigheidsstraat
op nr. 15 is SOCOFONDA gevestigd : de
vermeldingen in de Brusselse telefoongids
worden tweetalig. Voor reclame in Vlaanderen zal de straatnaam enkel in het Nederlands gebruikt worden.
„We zullen inderdaad in SUMMA een
nederlandstalige plattegrond van Brussel
opnemen. Wanneer U zich over een paar
weken aflevering 43 aanschaft, zult U dit
kunnen constateren..."
Dit schrijft ons de directeur van de Standaard Uitgeverij Belgiëlei 147 A te Antwerpen.
In het boekje van de Falkplattegrond (Brussel), op de Eurofalkkaart en de Toeristische
Belgische kaart staan enkele namen van
steden, gehuchten, enz niet correct vermeld.
N.V. FALKPLAN CIB Zichtenburglaan 52
Den Haag stuurde een positief antwoord :
...,,Met de inhoud ervan zijn wij het geheel
eens. Het kleine aantal tekortkomingen, dat
U signaleert, zal bij de eerstkomende herdruk verbeterd worden. ... Mocht U verdere
inkonsekwenties in onze uitgaven ontdekken, dan zullen we die graag van U ontvangen".
De Werkgroep Taalgebruik heeft aan de
Minister van Verkeer gevraagd om de gemeenten van de Voerstreek een postnum-

mer toe te kennen.
De bewindsman : ,,... Weest ervan verzekerd dat ik terzake een onderzoek door
mijn administratie zal doen instellen en in
de mate van het mogelijke er een gunstig
gevolg zal aan geven."
In Leonidas - Oostende wordt een zekere
tweetaligheid gehuldigd, de aanduidingen
in de Brusselse telefoongids zijn eentalig
Frans. Hier volgen drie paragrafen uit het
antwoord van SUIKERWAREN LEONIDAS
Papenvest 12 te 100 Brussel :
„Graag laat ik U weten dat ik de nodige
schikkingen trof om een verkoopster te
vinden die tenminste in vier talen de klanten zal kunnen te woord staan."
„Voor wat betreft de telefoongids : ik zal
niet nalaten de Regie te verzoeken een
gunstig gevolg te willen geven op uw verzoek de twee talen te willen bezigen voor
de zone Brussel."
„Wil zo vriendelijk zijn de leden en sympathisanten van de Vereniging in mijn naam
te danken voor de lofwoorden betreffende
de kwaliteit en de prijs van onze chocoladebonbons."
Sinds enkele weken heeft het Casino te
Oostende een nieuwe exploitant. Burgemeester Piers stuurde ons hierover een
brief : ,,... De verplichtingen inzake het taalgebruik werden opgenomen in het desbetreffend concessiecontract, dat onlangs door
de betrokkenen werd ondertekend. Taalklachten kwamen ons tot nog toe niet ter
ore.
Wij vertrouwen erg, dat door de nieuwe
exploitant de wet op het taalgebruik stipt
zal nageleefd worden."
Een A.N.V.-sympathisant, welke zijn vacantie in Frankrijk zal doorbrengen, was laatstleden op bezoek in het Commissariaat-Generaal voor Toerisme (Frankrijk), Adolf Maxlaan 27 te 1000 Brussel. Deze persoon
vroeg uitleg in het Nederlands, zijn vraag
werd in het frans beantwoord.
...,,We betreuren ten zeerste het voorval
met onze informatiedienst, waarvan sprake
in uw brief."
„Nochtans is er bij deze personen een dame die Nederlands spreekt en het is dan
ook bij uitzondering dat deze dame (afwezig door ziekte) voor het ogenblik niet aan
de informatiedienst staat."
„We drukken U nogmaals onze spijt uit
voor dit gebeuren..."
Noot : postpapier en enveloppen zijn voorzien van eentalig Nederlandse aanduidinE. WIEME
gen.

SCHRIJVENDE LEZERS

DR. LODE CRAEYBECKX
Na in het derde nummer van de nu
lopende jaargang van „Neerlandia" het
artikel van Dr. Lode Craeybeckx „De verhouding Nederland-Vlaanderen, geborduurd
op het stramien der historie" met grote
belangstemming en instemming te hebben
gelezen, kwam in mijn herinnering terug
een bezoek aan Antwerpen, nu al meer
dan tien jaar geleden.
Als vertegenwoordigers van de
„N.A.T.U." („Nederlandse Amateur Toneel
Unie") waren de huidige staats-secretaris
van justitie Mr. H. Zeevalking en ik te gast
bij het honderd-jarig bestaan van een liefhebberstoneelvereniging in de Sinjorenstad. Onderdeel — en voor mij het hoogtepunt — van het feest was de ontvangst
op het historisch raadhuis door het stadsbestuur.
Bij die gelegenheid — het was een
snikhete zondagmorgen — sprak de burgemeester ons toe. Welnu, het is mij een
behoefte te zeggen dat ik — Zuid-Hollander van geboorte — thans kan vaststellen
dat ik nooit in mijn leven mooier Nederlands dan uit de mond van Dr. Lode Craeybeckx heb gehoord.
WILLEM HOFFMAN
VUGHT

LEVEN OF STERVEN MET KERNENERGIE
Het is op zichzelf nu tt ig en zelfs toe te juichen, dat in Neerlandia deskundige informatie wordt verscha ft over de problemen
van de energievoorziening.
Wij moeten wel beseffen dat de thans voor
de energievoorziening gebruikte grondstoffen (steenkool, aardolie, aardgas) des te
sneller worden uitgeput naarmate de energiebehoeften sterker toenemen.
De beangstigend snelle uitputting van de
bodemschatten, die gedurende miljoenen
jaren onder het aardoppervlak zijn verzameld, heeft vele geïndustrialiseerde landen
er toe gebracht het probleem van de vervangende energiebronnen effektief aan te
pakken. Zo kwamen in deze landen een
flink aantal kernreaktors in bedrijf.
Gezien de in het buitenland bereikte resultaten is het teleurstellend dat in Nederland en België een achterstand tegenover
de baanbrekende landen is ontstaan. In-

tussen heeft de recente oliekrisis aangetoond dat de overschakeling op kernenergie urgent is geworden.
In dit licht gezien is het alternatief „leven
of sterven" in de kop van het bedoelde artikel verkeerd gesteld. Het beantwoordt niet
aan de werkelijkheid, maar indien geen voldoende voortgang wordt gemaakt met de
technische toepassing van de kernenergie
zou het alternatief in de toekomst kunnen
worden : „leven met of sterven zonder kernenergie”.
De problemen van de energievoorziening
zijn mondiaal en voor de oplossing is internationale samenwerking vereist. Terwijl
de oliebevoorrading in het vaarwater van
de wereldpolitiek is geraakt, ligt de ontwikkeling van de kernenergie op het terrein
van de techniek. De opbouw en de werking
van kerncentrales en -reaktors, alsmede de
zorg voor de veiligheid, is de taak van vele
gespecialiseerde deskundigen.
Terwijl een reusachtige inspanning wordt
geleverd om de toekomst van de mensheid
te beveiligen, wordt dit opbouwend werk
gedwarsboomd door de agitatie van onverantwoordelijke ondeskundige aktie- of pressiegroepen. Mijn bezwaar tegen het bedoelde artikel is dat aan de tegenstanders van
de kernenergie meer belang wordt gehecht
dan zij verdienen.
Het valt niet te ontkennen dat deze agitatie
een mondiaal verschijnsel is. Ook wordt zij
zo systematisch gevoerd dat men daarachter
een internationale organisatie kan vermoeden, die politieke doeleinden nastreeft.
Er zit in deze agitatie een sterk element
van misleiding van de openbare mening,
doordat verwarring wordt gesticht tussen de
vernietigende kracht van de atoombom, die
in 1945 een einde maakte aan de wereldoorlog, en het benutten van de door kernsplitsing ontwikkelde energie om de energiebehoeften van de mensheid te dekken.
Zo bij voorbeeld wordt de bevolking, die
niet voldoende deskundig is om zich in deze ingewikkelde materie een eigen oordeel
te vormen, de schrik op het lijf gejaagd
door de agitatie tegen de proefreaktor te
Kalkar, onder het motto dat de daar opgedane ervaring zou kunnen worden benut
voor militaire doeleinden. Als dit een ernstig argument zou zijn, dan moest het gelden tegen iedere bestaande energiebron,
met name tegen de oliewinning, want, iedereen weet dat olie onmisbaar is voor de
moderne oorlogvoering.
Bedenkelijk is ook dat in het bedoelde
artikel op blz. 43-44 onder de rubriek „gezagsargumenten" vier z.g. anti-kernuitspra-

ken van vooraanstaande geleerden zijn opgenomen, die bij de tegenwoordige stand
van de wetenschap en de techniek volkomen waardeloos zijn.
A. Einstein (1879-1955) kreeg zijn Nobelprijs omstreeks de eerste wereldoorlog als
grondlegger van de relativiteitsteorie, toen
er nog geen sprake was van kernsplitsingen, die tot de vervaardiging van de atoombom hebben geleid. Einstein was teoreticus
met weinig belangstelling voor technische
verwezenlijkingen en heeft zich geheel op
zijn eigen vinding geconcentreerd. Indien
hij in 1945 onder de indruk van de uitwerking van de atoombom heeft verklaard dat
„atoomenergie steeds alleen maar dienstig
kan zijn voor vernietiging", dan heeft hij
niet gedacht aan de opbouw van kerncentrales voor de vreedzame energievoorziening, die pas na zijn overlijden op gang is
gekomen.
De uitspraak van E. Teller, de „vader" van
de H-bom, dat „kernreaktors niet thuishoren op het aardoppervlak", kan men zien
als reflex van een verontrust man, die geschrokken is van het onvoorziene effekt
van zijn uitvinding.
De Amerikaanse geleerde L. C. Pauling
kreeg in 1954 de Nobelprijs voor de scheikunde vanwege zijn onderzoekingen op het
gebied van de organische polymeren, die
in de techniek onder de benaming van
„plastieken" een grote betekenis hebben
verkregen. De geciteerde uitlating betreft
alleen het gevaar van de radio-aktiviteit,
die zich in de atmosfeer kan ophopen tengevolge van op grote schaal uitgevoerde
kernexplosies. De ervaring heeft echter geleerd dat de bestaande kerncentrales en
-reaktors zodanig kunnen worden afgeschermd, dat zij geen gevaar voor radio-aktieve besmetting van de atmosfeer opleveren.
De uitspraak van H. Alvén is even weinig
substantieel als de figuurlijke wolken', die
hij boven Amerika ziet hangen. Ik meen mij
dus wel van kommentaar te mogen onthouden.
Alles bij elkaar zijn de geciteerde uitspraken van de tegenstanders dus niet overtuigend. Ook is er volstrekt geen reden om
zich te laten verontrusten door de agitatie
van aktie- of pressiegroepen, die denkbeeldige gevaren voorspiegelen. Wel is het
nodig dat onze regeringen de bouw van
kerncentrales ernstig aanpakken.

H.D. MOMMAERTS
DEN HAAG
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DIKSMUIDE, STEEN DES AANSTOOTS
De bedevaartplaats van Diksmuide is altijd een steen des aanstoots geweest voor
sommige weldenkende burgers. Zij zal dat
vermoedelijk blijven.
In weerwil daarvan is er een verzameling
van enkele tienduizenden gezinnen, waaronder het mijne, die jaarlijks opnieuw naar
Diksmuide trekken. Omdat het IJzerfront, de
frontbeweging en de IJzerbedevaart voor
hen een stuk familie-erfgoed geworden zijn.
Velen onder hen hebben een vader of
grootvader, die V.O.S. (lid van de V.O.S.,
of Vlaamse Oudstrijders) was. En allen
voelen zich uitvoerders van het testament
van de boeren, arbeiders en studenten, die
achter de IJzer gestorven zijn voor een vrij
Vlaanderen in een rechtvaardiger wereld.
Wij zullen blijven gaan, zolang de bedevaart blijft wat hij in wezenheid altijd is
geweest : de communio met een groep
jonge mensen, die met hun leven hebben
betaald voor hun boodschap van „Zelfbestuur" en „Nooit meer oorlog".
Dat de weldenkende burgers de IJzerbedevaart doodverven als voorbijgestreefde
romantiek, mystiek en wat al meer, raakt
in de grond onze koude kleren niet meer.
Eenieder moet handelen naar het verstand
en de wijsheid, die hij heeft meegekregen
of veroverd.
Er is een tijd geweest dat wij naar de
IJzercrypte optrokken tussen een haag van
grinnikende rijkswachters. Dat is zelfs nog
helemaal niet zo lang geleden. De Vlaamse
rijkswachters die van hetzelfde hout gesneden zijn als de gesneuvelde frontsoldaten onder het puin van de oude toren,
grinniken al lang niet meer. Voor zover ze
nog naar Diksmuide gaan, blijven ze rustig
binnen de muren van openbare gebouwen.
Er is een tijd geweest, dat wij naar de
crypte trokken in het gezelschap van
kwade N.S.B.-ers (leden van de Belgischpatriotische oudstrijdersvereniging). Eerst
scholden wij elkaar de huid vol. Daarna
vonden wij elkaar terug in de gezellige
volkscafé's, die Diksmuide toen nog rijk
was. Elk met zijn meegebrachte boterhammen. De vlaggen stonden zedig opgerold in de hoek, om elkanders appetijt niet
nodeloos te bederven. Ook dat is al geschiedenis geworden. Op het kerkhof van
Beveren-aan-de-IJzer (Hoe is de nieuwe
naam ook weer van dat gefusioneerde
dorp ?) liggen Vossen en Nationale Strijders zij aan zij onder de ruisende populieren. En zo is het goed. Tenslotte zijn zij
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allen „poilus" gelijk. En naast deze oudstrijders hoort eigenlijk, in Beveren of elders, ook een Ier te liggen. En een Portugees, een Indiër, een Marokkaan en een
Senegalees. Evenals de Vlamingen hebben regimenten uit die landen in dezelfde
zinloze oorlog gevochten om aan Engeland
en Frankrijk wat meer wereldmacht te bezorgen. Opdat deze laatste mogendheden
daarna met nog meer willekeur en egoïsme
over hun lot zouden kunnen beslissen. En
daar horen ook twee Polen bij : een van
de velen, die met de Russen hebben meegevochten om de Russische grens wat
westwaarts te verleggen ; een van de
vele Polen uit Pruisen, die met de Duitsers hebben meegevochten om de oostgrens van Duitsland naar het Oosten te
verschuiven. Dan zouden alle kleine bedrogenen van deze grote oorlog samen
liggen in dezelfde aarde als blijvende aanklacht en vloek tegenover de groten van
deze aarde, die achter het rookgordijn van
een of andere ideologie met ijzingwekkende kilheid schaakspelen met het leven van
kleine mensen en volkeren.
De laatste jaren trekken wij naar Diksmuide in het aangroeiend gezelschap van
journalisten uit de sensatiepers van Zuid
en Noord. Waarvan sommigen zich met
welbehagen neerbuigen over dit in hun
ogen uniek stuk overeindgebleven folklore.
Zij vertegenwoordigen het onverwoestbare
ras van de „klerken", die menen pro-

gressief te zijn als zij tussen twee bladzijden duurgekleurde reklames in een paar
kolommen meewarig-medelijdend mogen
afrekenen met het achterlijk mysticisme van
een verdwijnend boerenvolk.
Tenslotte hebben wij de laatste jaren dan
nog het gezelschap gekregen van kleine
groepen nieuwsoortige bedevaarders : eeuwig onvolgroeide knapen van extreem
rechts en extreem links, die ons zonder
blozen komen vertellen dat wij bij de eerstvolgende bocht van de geschiedenis zullen
opgepikt worden om samen met ander gespuis onze laatste dagen te gaan slijten
in een nationaal-socialistisch of Stalinistisch concentratiekamp. Wij willen het
belang van deze kleine groepen, die vaak
uit dezelfde streng katholieke en vlaamsgezinde middens stammen, niet overschatten. Het minste dat wij kunnen zeggen is dat Diksmuide de laatste plaats in
de wereld is, waar zij hun krijgsdansen
moeten ten tonele voeren.
Voor ons blijven ze beter thuis : zowel
de schandaalmakende uniform-dragers als
de schandaalzoekende journalisten. Diksmuide is een bezinningsoord.
Dr. M.J. - GENT

Boey, Marcel. „Tragedie 14/18". Uitgeverij
Lannoo, Tielt/Utrecht ; 1974 ; 197 blz.
De meeste lezers van dit tijdschrift kennen
in mindere of meerdere mate de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Het grote
belang van de eerste wereldoorog als mijlpaal in deze geschiedenis is echter niet
altijd voldoende gekend. De grote verdienste van de auteur is het feit dat hij op een
eenvoudige en niet-emotionele wijze deze
pijnlijke periode heeft behandeld. Het was
voor de auteur waarschijnlijk geen gemakkelijke opgave. In zijn voorwoord schrijft
H. Borginon terecht dat het clandestiene
karakter dat de „Frontbeweging" werd opgedrongen, tot gevolg had dat de schriftelijke sporen van deze actie uiterst schaars
bleven. Ondanks deze handicap is M. Boey
er toch in geslaagd de zogenaamde „Frontbeweging" in haar verschillende aspecten
te belichten : de frontpers, het ,,verenigingsleven", de strafkampen, de plagerijen,
de desertie, en zo verder. Dit wordt allemaal nader besproken. Tal van interessante
foto's maken van deze pocket een waardevol document.
M. C.
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IN MEMORIAM JAN P. M. MEUWESE
ALGEMEEN VOORZITTER VAN HET A.N.V.

Terwijl dit nummer reeds ter perse was, bereikte ons
het ontstellend bericht dat onze algemeen voorzitter
te Hilvarenbeek na een plotse ongesteldheid gans
onverwacht was overleden.
Voor de velen die hem hebben gekend, stralend van
gezondheid en evenwichtige blijmoedigheid, een bittere en haast onaanvaardbare tijding. Op 8 november
had hij nog te Roosendaal de hoofdbestuursvergadering van het Algemeen Nederlands Verbond geleid,
met het rustige gezag, de openheid en de deskundigheid die hem tot een onovertroffen voorzitter maakten.
In breder kring is hij, in Zuid èn Noord, vooral bekend als de promotor van de Groot-Kempische Kultuurdagen te Hilvarenbeek.
Meuwese was van 1947 tot 1971 voorzitter van de
stichting die 25 jaar lang telkenjare feestelijke bijeenkomsten organiseerde ten einde de kulturele integratie
te propageren en vooral in het Benelux-Middengebied
de samenwerking te bevorderen. Hij werd trouw terzijde gestaan door de auteur Jan Naaijkens, eveneens
uit Hilvarenbeek, en drs Mutsaers, secretaris van
Brabantia Nostra.
Tot de grote beschermheren van zijn initiatief behoorden zijn vrienden Anton Van Duinkerken die op het
dorpsplein van Hilvarenbeek zijn borstbeeld heeft gekregen, en Emiel Van Hemeldonck. Literaire debatten
en prijzen, artistieke manifestaties allerhande brachten in de bloeitijd van de Stichting talrijke mensen
naar de Brabantse grensgemeente.
Maar de geliefde en bekwame burgemeester van Hilvarenbeek was meer dan de promotor van de Kultuurdagen. Bij talloze kulturele initiatieven was hij aktief
betrokken, vooral wanneer zij te maken hadden met
de integratie van het Brabantse grensgebied en de
Noord-Zuidsamenwerking in het algemeen. We vernoemen hier slechts zijn belangrijke rol in het genootschap „De Nederlanden in Europa", waarvan de toetreding tot het A.N.V. voor dit laatste een belangrijke
prikkel tot vernieuwing is geweest. Alle leden van ons
verbond zullen aan Jan Meuwese dankbaar terugdenken als bestuurslid, als voorzitter Nederland, en als
algemeen voorzitter. Maar vooral de leden van het
hoofdbestuur en van het dagelijks bestuur zullen zijn
belangrijk aandeel in de onmiskenbare heropbloei van
ons verbond naar waarde schatten. Tot elke vergadering waaraan hij deelnam leverde hij een positieve bijdrage.

Nooit nam hij het woord om zichzelf te horen praten.
Zijn tussenkomsten waren steeds bondig, deskundig
èn glashelder geformuleerd. Hij bezat trouwens de
gave van een onopgesmukte en kernachtige welsprekendheid die iedereen naar hem deed luisteren.
Als een „Hollander" volgens de gebruikelijke vooroordelen stroef moet zijn en een „Vlaming" oubollig,
was hij onder geen van beide hoeden te vangen. In
zijn warme, zakelijke en oprechte aanpak was hij een
echte Nederlander.
Allen die streven naar meer eendracht en meer eenheid in de Nederlanden zullen hem dankbaar gedenken om wat hij was, om wat hij deed.
Aan de familie, die diepbedroefd achterblijft in het
gastvrije huis te Hilvarenbeek, bieden we de verzekering van onze blijvende genegenheid voor hun dierbare overledene, en van ons oprecht medeleven in
hun diepe rouw.
NEERLANDIA
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BELANGRIJKE INITIATIEVEN EN ...

BESTENDIG CONTACT TUSSEN
TWEEDE KAMER EN CULTUURRAAD

BELEIDSGROEP GRENSCONTACTEN
NEDERLAND-VLAANDEREN

Op 24 oktober 1975 heeft een delegatie
van het Bureau van de Cultuurraad voor
de Nederlandse Cultuurgemeenschap besprekingen gevoerd met een delegatie van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal met
het oog op het scheppen van een permanent informatiekanaal tussen het Nederlands parlement en de Cultuurraad (voorstel B. Van Hoorick), alsmede betreffende
het oprichten van een gemengde commissie
ad hoc die de mogelijkheid zal onderzoeken
andere concrete vormen van culturele
samenwerking uit te werken.

Bij het bevorderen en verwezenlijken van
de cutlurele integratie van Nederland en
Vlaanderen, hetgeen een taak is van het
ANV, is het van belang te weten wat reeds
door anderen op dit gebied wordt ondernomen. Het ANV kan dergelijke activiteiten
stimuleren en coördinerend optreden. Van
niet minder betekenis is te weten wat nog
niet is ondernomen. Om dan daarin zo
mogelijk te kunnen voorzien.
Voor het bepalen van het beleid terzake
is het advies van deskundigen noodzakelijk.
Zij kunnen aangeven waaraan behoefte bestaat, welke mogelijkheden zich voordoen
in de praktijk en hoe de steun te verkrijgen van het particulier initiatief en van de
overheid, om een project op stapel te zetten in het belang van de integratie.
Ook de werkgroep „Uitwisselingen docenten en leerkrachten van het basis-onderwijs
Nederland-Vlaanderen", benevens andere
werkgroepen dienen van tijd tot tijd een
beroep te kunnen doen op deskundigen.
Gelet op het bovenstaande wordt een
adviescommissie ten behoeve van het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur inzake
het beleid voor de grenscontacten Nederland-Vlaanderen ingesteld, bestaande uit :
De directeuren van de Culturele Raden
van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland,
alsmede de directeuren van de Culturele
Diensten van de Vlaamse provincies. De
algemeen secretaris en de directeur van
het ANV zullen als secretaris van de commissie optreden.
Het instellen van een dergelijke adviescommissie is tevens een middel om een
nauwe verbinding te leggen tussen het
ANV en de ambtelijke diensten in de grensgebieden van Noord en Zuid, welke binding voor beide partijen van nut kan zijn.

Tussen beide delegaties werd een overeenkomst bereikt inzake de volgende
punten :
1. de oprichting van een gemengde permanente contactcommissie, samengesteld
uit zeven leden van de Culturraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap en zeven
leden van de Staten-Generaal. Deze commissie zal driemaal per jaar om de beurt
te Brussel en te Den Haag vergaderen (de
vierde vrijdag van de maanden februari, mei
en oktober) om overleg te plegen over de
problemen i.v.m. de bescherming en uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur,
problemen waarvoor een gemeenschappelijke aanpak noodzakelijk is en waaraan de
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap in België en de Staten-Generaal in Nederland concrete oplossingen
kunnen geven.
2. de uitvoering van het voorstel van de
heer B. Van Hoorick tot het scheppen van
een permanent informatiekanaal tussen de
beide wetgevende instellingen. Dit zal totstandkomen in de vorm van een driemaal
per zitting te verschijnen publikatie die informatie zal bevatten over ontwerpen en
voorstellen en over de nota's, rapporten
en andere stukken die in de Cultuurraad
voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
en in de Staten-Generaal aanhangig zijn.

BELEIDSGROEP
INZAKE DE CULTURELE INTEGRATIE
VAN NOORD EN ZUID

3. de oprichting van een redactiecomité bestaande uit twee ambtenaren van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en twee ambtenaren van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, die
de teksten van het informatiebulletin opstellen en aan voormelde contactcommissie
ter goedkeuring voorleggen.

Na de herziening van de grondwet in België
in 1971, waarbij aan de taalgemeenschappen de culturele autonomie werd verleend,
heeft het ANV zich sterk beijverd voor een
voortgang en versnelling van de culturele
integratie van Noord en Zuid en de daarvoor benodigde structurele opbouw. In 1973
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vroeg het ANV hiervoor de aandacht van
de regeringen van beide landen, van de
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap in België en van de Vaste
Commissies van onderwijs en cultuur van
de Staten-Generaal in Nederland. Het daartoe opgestelde schrijven werd tevens ter
kennis van de politieke partijen en de pers
in de twee landen gebracht, alsmede in
Neerlandia opgenomen. Volledigheidshalve
dient opgemerkt, dat het ANV reeds veel
eerder de verwezenlijking van de culturele
integratie propageerde. Als een voorbeeld
uit de laatste jaren geldt de uitgave van
een speciaal nummer van Neerlandia, dat
een beschouwing inhield over de stand van
zaken van de pogingen tot institutionalisering van de Nederlands-Vlaamse betrekkingen ten tijde van het 25-jarig bestaan van
het Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord.
Deze activiteiten mondden uit in een aantal contacten van het ANV met de betrokken bewindslieden op regeringsniveau en
met parlementsleden en vertegenwoordigers
van politieke partijen in België en Nederland. Het in het openbaar publiceren van
de nota „Een nieuwe aanpak" en een aan
de inhoud van deze nota gewijde discussiebijeenkomst op 14 april van dit jaar in Breda en het bekendmaken van een resolutie
waren daarvan de gevolgen.
ANV-STEM IN HET KAPITTEL
In alle bescheidenheid mag worden opgemerkt, dat het ANV zich daarmee een niet
onbelangrijke positie heeft verworven bij
de overheden, bij de organen van volksvertegenwoordiging, bij de politieke partijen
en bij tal van personen en instellingen die
eveneens het ideaal van de culturele integratie van Noord en Zuid nastreven en in
de praktijk daarbij zijn betrokken. Diezelfde positie heeft het ANV ook in de
publiciteit — dossier „Kultuurleven", perspublicaties e.d. — in de beide landen weten te verkrijgen. Het ANV heeft thans een
stem in het kapittel. Het laatste is ook af
te leiden uit het feit dat de ministers van
cultuur en onderwijs in Den Haag en Brussel het ANV hebben uitgenodigd mede een
voordracht op te maken voor de samenstelling van een werkgroep ad hoc, die de
regeringen zal moeten adviseren omtrent de
oprichting van een orgaan van BelgischNederlandse samenwerking op het terrein
van de Nederlandse taal en letterkunde.
Het is minder dan het ANV beoogt, maar
het is althans een stap in de gewenste
richting.

...

INTEGRATIE AAN DE BASIS

Ongetwijfeld is het maken van een diepgaande studie van de vraag, hoe en op
welke gebieden dit structureel vereist, van
het hoogste belang. Maar van niet minder
betekenis is het ijveren voor verwerkelijking
van de integratiegedachte aan de basis en
in de breedte : het betrekken van de bevolking, hoofdzakelijk aan weerszijden van
de staatsgrens tussen Nederland en Vlaanderen bij de procesvorming.
Het zou immers te betreuren zijn, wanneer
de reeds bestaande pogingen van samenwerking en integratie op actuele en concrete punten, als een gevolg van „de studie
aan de top" en de daarmee verband houdende politieke besprekingen en het vastleggen van de daaruit voortvloeiende besluiten — doorgaans een moeizaam verloop
— tot stilstand werden gedoemd. In de
nota „Een nieuwe aanpak" worden van die
concrete punten de voornaamste genoemd.
Er kan derhalve met een verwijzing naar de
nota worden volstaan.
Het is de taak van het ANV om de integratiegedachte aan de basis te propageren,
te stimuleren en, zo mogelijk, in de praktijk te begeleiden. Kortom, het ANV als
studie-, documentatie-, informatie- en actiecentrum, zoals in de nota van 1974 over
de toekomst van het ANV werd gesteld.
Voor het bepalen van het beleid zal het
dienstig zijn, dat het dagelijks bestuur
en het hoofdbestuur gebruik kunnen maken van de adviezen van een commissie
bestaande uit deskundigen en uit personen die politieke invloed kunnen doen
gelden aan de top. De bijstand van de
laatsten is zeker nodig, omdat voor de
oplossing van vele van de concrete
vraagstukken, zoals dat van de grenscontacten, de medewerking en de steun
van de centrale overheden niet gemist
kunnen worden. De commissie zal ten
hoogste een- of tweemaal per jaar bijeenkomen.

ONBENUTTE KANSEN
Er is dezer dagen nog eens gepraat over
Benelux. Dat gebeurt niet zo dikwijls meer.
De samenwerking van de drie landen bij
de zee — of het gebrek aan samenwerking
— is een van die tema's die slechts periodiek uit de koelkast worden gehaald om
dan, nauwelijks opgewarmd, haastig aan wat
verveelde disgenoten te worden opgehaald.
Zopas is een heel stel ministers van Nederland, België en Luxemburg bijeengeweest om het dossier nog eens door te
nemen. Het was vijf jaar geleden dat men
nog zo'n ministeriële massa-meeting had
beleefd. Ook in de Kultuurraad is over Benelux gesproken : voorzitter Bascour heeft
in het lang en het breed uiteengezet, hoezeer de kulturele integratie met Nederland
de Vlamingen aan het hart ligt. Tenslotte
is er in Essen een Noord-Zuiddag gehouden, waar geklaagd werd over de nietweinige kortsluitingen in de wederzijdse informatie over België en Nederland.
Om het lustrum blijkbaar wordt op regeringsvlak en in sommige intellektuele milieus de behoefte gevoeld om met enig
decorum een Beneluxpalaver te organizeren. Het begint steeds erg deftig en het
eindigt met een ouwe klare en een verbroedering, die 's anderdaags reeds droogloopt in het zand van andere beslommeringen.
Op de Noord-Zuid-dag heeft men nogmaals
betreurd, dat de Nederlandse media helemaal niet of enkel geringschattend over
België berichten. Daar zal het dan wel bij
blijven. Want wie vertrouwd is met de mentaliteit van de meeste opiniemakers in Den

ONBENUTTE KANSEN

Haag en Amsterdam, weet hoezeer het Nederlandse publiek vergiftigd is en vol negatieve vooroordelen jegens de zuiderbuur
steekt.
En wat de Benelux-konferentie betreft : voor
een eerste-ontmoeting-sinds-vijf-jaar is de
balans toch wel aan de lichte kant, waarbij
direkt moet worden erkend, dat het niet
zozeer de schuld van de Nederlanders is,
maar vooral van het Vlaams-Waals touwtrekken onder onze regionale excellenties,
en de konstante Waalse huiver voor Benelux zelf.
Met dit laatste raakt men trouwens aan
een van de hoofdoorzaken van het halve
fiasko, dat Benelux toch wel is.
Men zegt dat onze drie landen samen de
vierde wereldmacht op ekonomisch gebied
vormen, maar dat wordt niet gevalorizeerd :
wannneer de grote mogendheden samenkomen om de internationale ordening te bespreken, vragen zij er de Benelux niet bij.
Een gebied, bewoond door een technologisch hoog geschoolde, welvarende en
werkzame bevolking van 22 miljoen Europeanen, gelegen op een van de strategisch
belangrijkste plaatsen van de ekonomische
wereldkaart, telt gewoon niet mee, omdat
het binnen zijn grenzen een bepaalde politieke keuze niet aandurft.
De vraag is dan, of dat zo moet blijven ?
Of men niet moet gaan werken aan het
genezen van de argwaan en de allergie ?
Of de mogelijkheden die misschien bestaan
voor een politieke toenadering op lange
termijn — tussen Nederland en België of
zoniet, tussen Nederland en Vlaanderen —
eeuwig bevroren moeten blijven ?
MANU RUYS
(De Standaard, 28-10-1975)

Gelet op het bovenstaande wordt een beleidsgroep ten behoeve van het dagelijks
bestuur en het hoofdbestuur inzake de
culturele integratie van Noord en Zuid
ingesteld.
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DE

CULTURELE AUTONOMIE ...

Op uitnodiging van het Algemeen Nederlands Verbond, afdeling Den Haag, hield J. Bascour, Voorzitter
van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap op donderdag 23 oktober 1975 in de Schepelzaal van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal
een referaat over de culturele autonomie voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap.
Deze voordrachtavond werd bijgewoond door de Belgische ambassadeur in Nederland en talrijke prominenten uit de culturele en diplomatieke sector.
In zijn referaat gaf de heer J. Bascour een zeer gevatte
omschrijving van het begrip cultuurautonomie anno
1975 waarbij hij meer in het bijzonder grondwettelijke
en wettelijke bevoegdheden en de werking van de
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap als autonoom decreetgevend cultuurparlement
in het licht stelde.

Schepelzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag

In het laatste luik van zijn uiteenzetting behandelde
Voorzitter J. Bascour het zeer belangrijke probleem
van de culturele integratie Noord-Zuid.

Mijnheer de voorzitter van het Algemeen Nederlands
Verbond, Heren vertegenwoordigers van de Belgische
Ambassade, dames en heren,

Zeer opgemerkt werd hierbij de stelling dat de Cultuurraad zich beroepend op zijn grondwettelijke bevoegdheden inzake internationale culturele betrekkingen rechtstreeks zou kunnen optreden om aanvullende culturele verdragen af te sluiten met Nederland
en onderhandelingen te voeren op dit gebied met het
Nederlandse parlement.

Het is voor mij een eer en tevens een bijzonder groot
genoegen hier vanavond in Den Haag in uw midden
een lezing te kunnen houden over een onderwerp dat
mij als Vlaming en als voorzitter van de Cultuurraad
voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap zeer nauw
aan het hart ligt, nI. de culturele autonomie voor de
Nederlandse cultuurgemeenschap in België.

Tevens greep op 24 oktober 1975 met een delegatie
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal onder leiding van de heer Kleisterlee een gedachtenwisseling
plaats met het oog op het scheppen van een permanent informatiekanaal tussen het Nederlands parlement en ons cultuurparlement, alsmede betreffende
het oprichten van een gemengde commissie ad hoc
die de mogelijkheid zal onderzoeken andere concrete
vormen van culturele samenwerking uit te werken.

Ik zou eerst en vooral de voorzitter van het Algemeen
Nederlands Verbond willen danken voor zijn vriendelijke woorden en voor het hartelijk onthaal dat mij hier
te beurt valt.
Mijnheer de voorzitter, van mijn kant zou ik willen
onderstrepen dat ik uw uitnodiging hier het woord te
voeren voor een select gezelschap van prominenten
uit de culturele en diplomatieke sector ten zeerste op
prijs stel omdat ik hierin eens te meer een blijk zie
van de grote belangstelling die uw vereniging koestert
voor de jonge parlementaire instelling waarvan uw
dienaar de eer heeft het voorzitterschap uit te oefenen.
Ik maak van deze gelegenheid dankbaar gebruik om
namens de bureauleden en de fractievoorzitters van
het Nederlandstalig Cultuurparlement uiting te geven
aan onze hoge waardering voor de permanente inspanningen en de merkwaardige prestaties die het
Algemeen Nederlands Verbond levert op het vlak van
de Nederlandse cultuur in het algemeen en meer in
het bijzonder voor wat het zo belangrijke probleem
van de culturele integratie Noord-Zuid aangaat.

Overeengekomen werd dat een gemeenschappelijke
mededeling ter zake in de eerstkomende dagen gelijktijdig zou worden bekendgemaakt.
Nu reeds mag onderstreept worden dat de hartelijke
sfeer waarin de besprekingen verliepen, de hoop wettigt dat onverwijld de eerste concrete stappen op het
stuk van de culturele integratie Noord-Zuid eindelijk
vruchten zullen afwerpen.

^
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... VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

In verband met het onderwerp van de lezing zou ik
graag voorafgaandelijk willen onderstrepen dat het
uiteraard niet de bedoeling kan zijn in het kort tijdsbestek van de uiteenzetting alle facetten van de culturele autonomie uitvoering te behandelen.
Ik heb dan ook gemeend dat het aangewezen zou zijn
voornamelijk deze aspecten van de culturele autonomie te belichten die het meest te maken hebben met
de doelstellingen van het Algemeen Nederlands Verbond inzake culturele integratie.
In deze optiek spreekt het vanzelf dat onze aandacht
hoofdzakelijk zal uitgaan naar de cultuurraad als autonome wetgevende parlementaire instelling.
Het gevolgde schema omvat :
1. Een omschrijving van de begrippen : culturele autonomie en Cultuurraad ;
II. De grondwettelijke en wettelijke bevoegdheden
van de cultuurraad ;
Ill. De verwezenlijkingen van de cultuurraad als decreetgever ;
IV. De cultuurraad en de problematiek van de culturele integratie ;

I. CULTURELE AUTONOMIE
In juli 1971 hechtte het parlement zijn goedkeuring
aan de twee wetsontwerpen die respectievelijk betrekking hadden op de indeling van de wetgevende kamers in taalgroepen en op de uitvoering van artikel
59bis, § 1 en § 2 van de grondwet houdende de bevoegdheden van de cultuurraden.
Hiermede stelde het parlement een wetgevende daad
van uitzonderlijke politieke betekenis, nl. de wettelijke
geboorte van de culturele autonomie.
Gezien in het kader van de politieke ontwikkelingsgeschiedenis van België, waarin de strijd voor het behoud van de Vlaamse cultuur een permanent gegeven
is, betekent de verwezenlijking van de culturele autonomie ongetwijfeld een hoogtepunt in de politieke
veroveringen van de Vlaamse beweging.
Het is inderdaad zo dat bij de meest bewuste Vlamingen sinds lang reeds het verlangen bestond om
aan de cultuurgemeenschappen een eigen zeggensmacht toe te kennen ; om aan de cultuurgemeenschap
het recht te verlenen zelfstandig haar normen te bepalen en aangepaste organisatievormen te scheppen,
voor datgene wat innig verband houdt met haar eigen
geaardheid : haar taal en geestesleven.

Deze eis voor culturele autonomie resulteerde uit het
sociologisch feit dat de unitair gestructureerde Belgische staat binnen zijn grenzen drie cultuurgemeenschappen omvat : de Nederlandse, de Franse en de
Duitse cultuurgemeenschap.
Tot de grondwetsherziening van 1970 werden de cultuurwetten betreffende deze drie cultuurgemeenschappen gestemd in Kamer en Senaat, d.w.z. het nationaal
parlement, met als gevolg dat in feite de Franstalige
volksvertegenwoordigers en senatoren uit Wallonië
en Brussel zowel via de bespreking in commissie als
via stemmingen in openbare vergaderingen, een enorme vat hadden op het cultuurbeleid in Vlaanderen.
Vermits de parlementaire werkzaamheden uitsluitend
op basis van partij-politieke overwegingen gevoerd
worden, ligt het voor de hand dat de Vlamingen, die
op cultureel gebied historisch de eisende partij waren,
vaak geremd en dus gefrusteerd werden in hun pogingen om de gaafheid en de bloei van de eigen cultuur
via een wettelijke weg te verzekeren en dat zij wat
taalwetgeving betreft, slechts moeizaam vooruitgang
boekten in de rechtmatige eisen ter zake.
De vraag kan terecht gesteld worden waarom het zolang heeft geduurd, namelijk van 1831 tot 1970, alvorens men erin geslaagd is de culturele autonomie te
verwezenlijken ?
Verschillende factoren van politieke, sociaal-economische en levensbeschouwelijke aard hebben de stuwkracht van de Vlaamse Beweging sterk geremd.
1. POLITIEKE ONMONDIGHEID VAN HET VLAAMSE VOLK FACTOR VAN ALGEMENE AARD.

Het van 1831 tot 1893 vigerend cijnskiesstelsel maakte
dat alleen de rijke franstalige burgerij als kiezerskorps optrad.
Dit franstalig kiezerskorps waartoe de franssprekende
burgerij in het nederlandstalige landsgedeelte behoorde, bouwde uiteraard een franstalige staat op.
De overgrote meerderheid van de Nederlandssprekende bevolking (91 procent) was arm, en niet kiesgerechtigd, en dus niet vertegenwoordigd in het parlement.
Vandaar dat de Vlaamse beweging aanvankelijk niet
politiek kon zijn en dat voor ettelijke jaren politieke
veroveringen op het parlementaire vlak waren uitgesloten.
De invoering van het Algemeen Meervoudig Stemrecht in 1893 en van het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht in '1919 diende afgewacht om de Vlaamse grieven een politieke dimensie te geven ; langzaam maar
zeker zullen de Vlaamse vertegenwoordigers erin slagen de rechtmatige eisen van de Nederlandstalige gemeenschap in wetten om le zetten.
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2. DE SOCIAAL-ECONOMISCHE FACTOR

Het „arme Vlaanderen" — noemde Multatuli de Vlamingen niet „de goeie verschoppelingen" — was gedurende heel de 19e eeuw gewikkeld in een harde
strijd tegen de hongersnood, de werkloosheid, de uitbuiting door de heersende klasse.
Nu is het zo dat de sociaal-economische ontvoogding
in feite een conditio sine qua non is voor een daarbij
aansluitende mogelijke culturele verheffing.
De in 1885 opgerichte Belgische werklieden partij had
dus ruimschoots de handen vol met de hardnekkige
strijd voor de veralgemening van het kiesrecht en de
lotsverbetering van een onderdrukte en uitgebuite
arbeidersklasse.
Dit verklaart wellicht een zekere onverschilligheid van
deze politieke formatie voor de Vlaamse culturele
problematiek die lange tijd als een probleem van bijkomende aard werd beschouwd.
3. DE LEVENSBESCHOUWELIJKE FACTOR

De politieke en sociaal-economische tegenstellingen
in het Vlaamse kamp werden bovendien nog doorkruist
door een derde breuklijn, namelijk de levensbeschouwelijke tegenstellingen tussen de Rooms-Katholieke
opvatting en de laicistische of vrijzinnige opvatting.
Inderdaad, ten gevolge van de ruimere industrialisering in Wallonië, hadden de vrijzinnige opvattingen het
overwicht bij de Franstaligen, terwijl bij de Vlamingen de klerikale of katholieke ideeën een sterke meerderheidspositie bekleedden, vooral op het platteland.
Vandaar de schrik van de Vlaamse vrijzinnigen : zij
zwalpten tussen de strijd voor een vlaamser Vlaanderen en de angst voor een overheersing van een in
die tijd vrij rechts katholicisme.
Kortom, de Vlaamse beweging is ongetwijfeld sterk
geremd geweest door de ideologische en filosofische
twisten.
Dit heeft de totstandkoming van de talrijke taalwetten
wellicht vertraagd, maar deze traagheid heeft ook wel
gemaakt dat de evolutie, die voortvloeide uit de vervlaamsingswetgeving, langzaam maar diepgaand bij
de bevolking doordrong.
Na de parlementsverkiezingen van 1968 bleek dat een
aanzienlijk gedeelte van het kiezerskorps een verregaande autonomie in de twee grote taalgebieden
nastreefde.
Meteen stond het vast dat de grondwetsherziening
noodzakelijk voor de oplossing van de communautaire problemen, de voornaamste taak zou worden van
de komende regering.
Op 17 oktober 1968 maakten de ministers voor communautaire betrekkingen de teksten bekend die, in
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uitvoering van de regeringsverklaring, de culturele
autonomie en de economische decentralisatie moesten verwezenlijken.
De bespreking en de aanneming van deze nieuwe
grondwetsartikelen namen drie jaar in beslag. Het feit
dat de regering over geen 2/3 meerderheid beschikte
in het parlement heeft daarbij vaak de grondwetsherziening vertraagd.
In december 1970 keurden Kamer en Senaat de zo
lang betwiste artikelen van de grondwet goed. Op 31
december 1970 werden zij in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
DE GRONDWETTELIJKE BASIS VAN DE CULTURELE AUTONOMIE

De grondwettelijke basis voor de verwezenlijking van
de culturele autonomie ligt besloten in de artikelen
3bis, 3ter, 32bis, 59bis, 59ter en 132.
Artikel 3bis : bepaalt dat België vier taalgebieden
omvat : Het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad, het
Duitse taalgebied.
Grenscorrecties kunnen slechts geschieden bij een
wet, aangenomen met een bijzondere meerderheid.
Artikel 3ter : bepaalt dat België drie cultuurgemeenschappen omvat : de Nederlandse cultuurgemeenschap, de Franse cultuurgemeenschap, de Duitse cultuurgemeenschap.
Elke cultuurgemeenschap heeft de bevoegdheden die
haar door de grondwet of door wetten aangenomen
krachtens de grondwet, worden toegekend.
Artikel 6bis : poneert het beginsel van non-discriminatie en wijst op de bescherming van de ideologische en
filosofische minderheden.
Artikel 32bis : legt de indeling op van de leden van
Kamer en Senaat in een Nederlandse en Franse taalgroep.
Artikel 59bis : Sleutelartikel van de culturele autonomie : Het nieuwe artikel 59bis is zeker de belangrijkste
grondwetsbepaling met betrekking tot de culturele autonomie, vermits het de cultuurraden voor de Nederlandse en de Franse cultuurgemeenschap instelt.
Bovendien bepaalt dit artikel dat een wet aangenomen
met een bijzondere versterkte meerderheid in beide
kamers de werking van de cultuurraden regelt.
Het bepaalt verder de materiële en geografische bevoegdheid van de cultuurraden, verwerpt de levensbeschouwelijke discriminatie en regelt de mogelijke
conflicten tussen een nationale wet en een communautair decreet.

Artikel 59ter : Handelt over de raad voor de Duitse
cultuurgemeenschap.
Artikel 132 : Behelst de overgangsmaatregelen voor
de université catholique de Louvain
DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE CULTURELE AUTONOMIE

In de nieuwe artikelen 32bis en 59 bis van de grondwet wordt voor verdere uitwerking verwezen naar de
wet.
Na de grondwetsherziening kon de regering overgaan
tot het indienen van de belangrijke wetsontwerpen inzake culturele autonomie, nl. :
— Wetsontwerp 399 : Indeling van de leden van de
wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de
Nederlandse en voor de Franse cultuurgemeenschap.
— Wetsontwerp 400 : De bevoegdheden en de werking van de cultuurraden voor de Nederlandse en voor
de Franse cultuurgemeenschap.
Beide wetsontwerpen werden aangenomen respectievelijk op 23 juni en op 9 juli 1971 en verschenen in
het Belgisch Staatsblad respectievelijk op 3 en 21
juli 1971.
De nieuwe grondwettelijke bepalingen en de twee
voornoemde wetten van 3 en 21 juli 1971 vormen als
het ware een drieluik waarop de culturele autonomie
staat uitgebeeld.

II. DE CULTUURRAAD EN ZIJN GRONDWETTELIJKE
BEVOEGDHEDEN
Na de grondwetsherziening van 1970 betekent de culturele autonomie de politieke erkenning van het fundamenteel recht van de twee cultuurgemeenschappen
om zelfstandig hun cultuurbeleid te concipiëren, te
legiferen en uit te voeren.
De oprichting van de cultuurraden gebeurde door de
wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse
bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap.
Anderzijds bepaalt de wet van 21 juli 1971 de bevoegdheid en de werking van de cultuurraden voor de
Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse
cultuurgemeenschap.

DE CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE
CULTUURGEMEENSCHAP

We zouden de cultuurraad kunnen omschrijven als
volgt :
De cultuurraad is een regionaal cultuurparlement, bestaande uit de Nederlandse taalgroep van beide kamers, en bevoegd om decreten uit te vaardigen die
kracht van wet hebben in het Nederlandse taalgebied,
alsmede in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad
t.a.v. de instellingen die wegens hun activiteiten moeten beschouwd worden als behorend tot de Nederlandse cultuurgemeenschap.
Na de installatie van de cultuurraden op 7 december
1971 omvat het Belgisch parlement voortaan vier kamers :
A. de kamer van Volksvertegenwoordigers (212 leden) ;
B. de senaat (momenteel 181 gekozen (leden) ;
C. de cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap (221 leden) ;
D. de cultuurraad voor de Franse cultuurgemeenschap
(172 leden).
Indien de grondwetsherziening naast de twee oude
twee nieuwe parlementaire vergaderingen oprichtte,
dan is het toch zo dat ten gevolge van de herverdeling
van de wetgevende macht, de enige wetgever nu vervangen is door drie wetgevers : de nationale wetgever
die een deel van zijn bevoegdheden afstond, de Franse decreetgever en de Nederlandse decreetgever.
Het grote verschil tussen de wetgever en de decreetgever ligt in het feit dat de wetgevende macht uit drie
takken bestaat (Kamer, Senaat, Koning) en de decreetgevers uit twee takken (cultuurraad en koning).
De koning (in feite de regering) hee ft immers niet alleen het initiatiefrecht in de cultuurraad maar is ook
belast met de bekrachtiging en de afkondiging van de
decreten. De Vlaamse decreten worden dan, samen
met de vertaling in het Franns, in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De grondwettelijke bevoegdheden liggen vast in artikel 59bis van de grondwet.
De wettelijke bevoegdheden worden bepaald in de
wet van 21 juli 1971 waarin een opsomming wordt gegeven van wat als culturele aangelegenheden wordt
beschouwd.
Op te merken valt dat deze opsomming van culturele
materies kan aangevuld worden hetgeen betekent dat
de bevoegdheid van de cultuurraden kan verruimd
worden zonder grondwetsherziening. De opsomming
is geenszins exhaustief.
We zullen thans een bondig overzicht geven van de
bevoegdheden van de cultuurraad krachtens artikel
59bis van de grondwet en voormelde wet van 21 juli
1971.
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1. INZAKE ONDERWIJS

Inzake onderwijs beschikt de cultuurraad over een
residuaire bevoegdheid, rechtstreeks toegewezen door
de grondwetgever.
Immers, naar luid van artikel 59bis, § 2, 2 van de
grondwet, regelen de cultuurraden, ieder wat hem betreft, bij decreet, het onderwijs doch met uitsluiting
van wat betrekking heeft op de schoolvrede, de leerplicht, de onderwijsstructuren, de diploma's, de toelagen, de wedden en de bevolkingsnormen. Al deze
onderwerpen blijven behoren tot de bevoegdheid van
het Belgisch parlement. Deze beperking van de mogelijke bevoegdheid van de cultuurraden houdt verband met de lange schoolstrijd, die de voornaamste
vorm is geweest van de diepe tegenstelling tussen de
ideologieën in België.
Het residuaire karakter van de onderwijsbevoegdheid
van de cultuurraden heeft tot gevolg dat nieuwe onderwijsvormen automatisch tot hun bevoegdheid zullen behoren. Als voorbeeld citeren wij het postgraduaat en de interuniversitaire samenwerking op het
onderwijsgebied.
De onderwijsdecreten van de cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap hebben kracht van wet
in het hele Nederlandse taalgebied (inclusief de Vlaamse gemeenten met een bijzondere taalregeling) alsmede voor de instellingen gevestigd in het tweetalige
gebied Brussel-hoofdstad, die wegens hun activiteiten
beschouwd moeten worden als uitsluitend behorend
tot de Nederlandse cultuurgemeenschap.
2. INZAKE CULTUUR

Inzake cultuur bezit de cultuurraad weliswaar een bevoegdheid, die op een grondwettelijke bepaling steunt,
maar nadere uitwerking heeft gevergd door de bijzondere wetgever.
Artikel 2 van deze wet noemt de culturele aangelegenheden als bedoeld in artikel 59bis, § 2, 1 e, van de
grondwet, n I .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Bescherming en luister van de taal ;
Aanmoediging van de vorming van navorsers ;
Kunsten, met inbegrip van toneel en film ;
Cultureel patrimonium, musea en andere wetenschappelijke culturele instellingen ;
Bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten ;
Radio-omroep en televisie, het uitzenden van regeringsmededelingen en van handelspubliciteit
uitgezonderd ;
Jeugdbeleid ;
Permanente opvoeding en culturele animatie ;

9. Lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven ;
10. Vrijetijdsbesteding en toerisme.
Uit de parlementaire stukken blijkt hoe de regering
de keuze van die materies heeft verantwoord.
De regering herinnert eraan dat zij voor twee formules stond : een gedetailleerde opsomming van de
materies of een opgave in algemene rubrieken.
De eerste formule had het nadeel dat ze als een uitputtende regeling kon worden beschouwd. De tweede
soepele formule onderstelde noodzakelijkerwijs verdere interpretaties.
De regering heeft de tweede formule gekozen. Ze
heeft over de in aanmerking genomen culturele aangelegenheden trouwens een aantal verduidelijkingen
verstrekt, er wel op wijzend dat deze alleen als voorbeeld waren bedoeld en bijgevolg vatbaar zijn voor
verdere uitbreiding.
Te onderstrepen valt :
a) Dat de bevoegdheid van de cultuurraad om de
culturele aangelegenheden te regelen, het recht
omvat decreten betreffende de infrastructuur aan
te nemen ;
b) Dat de culturele materies niet op vastomlijnde begrippen steunen en dat zij dan ook meer als een
reeks aanduidingen moeten worden beschouwd
dan als een gesloten opsomming. Dit is des te belangrijker daar het hier besproken werkgebied van
de cultuurraad vatbaar is voor grote veranderingen
in aanpak, vorm, benadering en zelfs benaming ;
c) Dat de bijzondere wetgever, zonder nieuwe grondwetsherziening, de bevoegdheid van de cultuurraden aanzienlijk kan verruimen door nieuwe werkgebieden als culturele aangelegenheden te bestempelen en Artikel 2 van de wet van 21 juli
1971 in dier voege aan te vullen.
3. INZAKE TAALREGELING

Inzake taalregeling bezit de cultuurraad weer een
bevoegdheid rechtstreeks door de grondwetgever
verleend.
Artikel 59 bis, § 3, van de grondwet bepaalt immers
dat de cultuurraden, bij uitsluiting van de wetgever,
ieder wat hem betreft, bij decreet, het gebruik van
de talen regelen voor :
a) De bestuurszaken ;
b) Het onderwijs in de door de overheid ingestelde,
gesubsidieerde of erkende inrichtingen ;

c) De sociale betrekkingen tussen de werkgevers en
hun personeel alsmede voor de door de wet en
de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen ;

lementaire vergadering in culturele aangelegenheden :
niet alleen het Nederlandse taalgebied maar ook het
tweetalige gebied Brussel-hoofdstad.
5. INZAKE CULTURELE BETREKKINGEN

Voor de jongste grondwetgever waren de wetgevende kamers bevoegd om het taalgebruik te regelen in
bestuurs- en onderwijszaken. Deze bevoegdheid werd
aan de decreetgevende vergaderingen overgedragen
terwijl de regeling van het taalgebruik voor arbeidsbetrekkingen een nieuwe overheidsbevoegdheid is,
toegewezen aan de cultuurraden.
De rechtstreekse toewijzing van bevoegdheid aan de
respectieve decreetgevers is zeer typisch voor het
tot taal- en cultuuraangelegenheden beperkt federalisme : terwijl de afzonderlijke cultuurbevoegdheid van
de cultuurraden eventueel kan beschouwd worden als
een vorm van decentralisatie en een geschikte aanpassing aan plaatselijke menselijke omstandigheden,
is een zelfstandig taalregelingsrecht een vorm van beperkt zelfbestuur aan twee volksgemeenschappen toegekend.
De taalbevoegdheid van het Vlaamse cultuurparlement
maakt met de Vlaamse parlementsleden dus mogelijk
de taalproblemen in de eentalige Vlaamse streken op
te lossen, zonder dat de Franstalige kamerleden en
senatoren mede over de tekst moeten stemmen.
Normaal kan worden verwacht dat deze bevoegdheid
gedurende de eerste jaren van het bestaan van de
cultuurraad als de belangrijkste zal worden aangemerkt, terwijl na de „vernederlandsing" van het Vlaamse landsgedeelte de decreetgeving op dat gebied nog
maar weinig actief zal zijn.
4. INZAKE BEGROTING

De macht van een volksvertegenwoordigende vergadering komt ongetwijfeld tot uiting in haar recht om
normatieve regels uit te vaardigen. Historisch en sociologisch is haar beste wapen nochtans haar recht
om begrotingen aan te nemen (of eventueel te verwerpen).
De cultuurraden hebben ook een begrotingsbevoegdheid ontvangen. Zij is echter aan strenge beperkingen
gebonden. Zij is tot de uitgaven beperkt, daar de cultuurraden niet het recht hebben belastingen in te stellen.
Het is de Belgische wetgever die het globaal krediet
bepaalt dat ter beschikking van elke cultuurraad wordt
gesteld. Iedere cultuurraad bepaalt bij decreet de bestemming van het hem toegewezen krediet.
Verder kan opgemerkt worden dat de budgettaire
macht van de Nederlandse cultuurraad ongeveer parallel is met de territoriale bevoegdheid van deze par-

Op het stuk van de culturele betrekkingen beschikken de cultuurraden over een indirecte bevoegdheid :
immers, artikel 59bis van de grondwet bepaalt dat zij
zowel de samenwerking tussen de cultuurgemeenschappen regelen als de internationale culturele samenwerking.
A. CULTURELE BETREKKINGEN TUSSEN DE NEDERLANDSE EN DE FRANSE CULTUURGEMEENSCHAP
De wet van 21 juli 1971 heeft de vormen van samenwerking tussen de cultuurgemeenschappen vastgesteld.
De bevordering van de samenwerking tussen de Nederlandse en de Franse cultuurgemeenschap is toevertrouwd aan twee commissies : een van de Nederlandse en een van de Franse cultuurraad.
B. INTERNATIONALE CULTURELE BETREKKINGEN
Tijdens de besprekingen over artikel 59 bis van de
grondwet rees de vraag welk lichaam bevoegd zou
zijn voor het goedkeuren van overeenkomsten inzake
internationale culturele betrekkingen. Het zou immers
kunnen gebeuren dat de twee grote cultuurgemeenschappen er ten aanzien van de culturele betrekkingen
met het buitenland uiteenlopende meningen op nahouden zowel wat het beginsel van het sluiten van een
overeenkomst als de omvang van de te leveren bijdrage betreft. De regering vond ook dat twee soorten
van overeenkomsten dienden te worden onderscheiden : de overeenkomsten die, al is het in verschillende
mate, alle Belgen aangaan, en de overeenkomsten die
alleen voor een cultuurgemeenschap van belang zijn.
Een bijzondere wet moet aangenomen worden om deze aangelegenheid te regelen.
Maar betekent zulks dat de cultuurraad niet bevoegd
zou zijn, bij afwezigheid van een bijzondere wet, autonoom concrete vormen van samenwerking tussen Nederland en de Nederlandstalige cultuurgemeenschap
in België te bewerkstelligen op basis van een bilateraal akkoord ?
Het juridisch aspect van deze problematiek werd grondig besproken tijdens het XIlle congres Franco-Beige
van 12, 13 en 14 oktober 1973.
Sommige leden waren de mening toegedaan dat het
uiteraard wettelijk perfect mogelijk was om diverse
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Belgische en Nederlandse respectievelijk Belgische
en Franse culturele instellingen te doen samenwerken
en zelfs te integreren, maar dat voor het afsluiten van
een cultureel verdrag als dusdanig een bijzondere wet
moest aangenomen worden.
De heer Marc-Antoine Pierson die een gezaghebbend
deskundige inzake publiek recht heeft deze visie op
de meest pertinente wijze weerlegd. Hij voerde aan
dat deze zienswijze uitermate aanvechtbaar was op
het domein van het publiek recht, vermits de grondwet
aan de cultuurraden de bevoegdheid toekent om onderhandelingen te voeren over het afsluiten van internationale verdragen.
Indien er geen wet aangenomen wordt waarbij de vormen van de internationale culturele samenwerking
worden omschreven, dan kan de cultuurraad dit in gebreke blijven van de wetgever zonder meer aan zich
laten voorbijgaan, zich rechtstreeks beroepend op de
grondwet.
Indien in de loop van desbetreffende onderhandelingen of voor het concluderen van het cultureel verdrag
zich bepaalde moeilijkheden zouden stellen, zal het
misschien noodzakelijk zijn een wet in het leven te
roepen.
Maar, aldus de conclusie van dhr. Marc-Antoine Pierson, de afwezigheid van een wet kan in geen geval
verhinderen deze weg in te slaan.
Op grond van deze juridische rechtzetting aanvaardde
dit Xllle congres Franco-Beige ook eenparig de volgende motie :
Le congrès :
Constate que la récente revision de la constitution
Beige et la mise en place des conseils culturels doivent nécessairement entrainer des modifications importantes dans les rapports et échanges culturels entre la France et Ia Belgique tets qu'ils étaient précédemment reglés par les conventions avenues entre les
deux pays;
Suggère que le conseil culture) de la communauté culturelle Frangaise et le conseil culture) de la communauté culturelle néerlandaise proposent, chacun en ce
qui le concerne, au gouvernement de la république
Frangaise d'entamer des négociations aux fins d'aboutir a Ia conclusion de traités de collaboration culturelle
entre la France et chacune des deux communautés
culturelles ;
Estime que chacun des deux conseils culturels devrait
proposer au gouvernement Frangais la constitution,
dans les meilleurs délais, dune commission mixte recevant pour mission d'ouvrir la voie a l'élaboration de
pareils traités...
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BESLUIT
De bevoegdheid van de cultuurraad om culturele overeenkomsten af te sluiten met Nederland wordt door
de stelling Pierson gestaafd met het juridisch argument dat de grondwet deze bevoegdheid aan de cultuurraden heeft toegewezen.
Het al dan niet aannemen van een wet die de vormen
van culturele samenwerking nader zou omschrijven
vermindert geenszins deze grondwettelijke bevoegdheid.
Praktisch betekent dit dat het Belgisch-Nederlands
cultureel akkoord — door de unitaire staat afgesloten — kan blijven verder bestaan, maar dat er aanvullende overeenkomsten tussen Nederland en de Nederlandse cultuurgemeenschap kunnen getroffen worden.
A fortiori is de bevoegdheid onbetwistbaar en integraal voor het uitwerken van concrete vormen van
culturele samenwerking.
III. DE VERWEZENLIJKINGEN VAN DE CULTUURRAAD ALS DECREETGEVER 1971 -1975
Sinds zijn bestaan (7-12-1971) tot op heden heeft de
cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap,
naast een hele reeks begrotingsdecreten ook 25 normatieve decreten aangenomen.
In een uitgave van de studiedienst van het secretariaat
van de cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap wordt een overzicht gegeven van de decreten en uitvoeringsbesluiten van de cultuurraad.
Om nogmaals de verregaande bevoegdheid van de
cultuurraad te onderstrepen, vestig ik uw aandacht op
het decreet van 4 december 1972 houdende aanvulling
van de taalregeling in het onderwijs, waarbij dus een
nationale wet door een decreet werd gewijzigd en aangevuld evenals op het uitermate belangrijke decreet
van 19 juli 1972 houdende de vernederlandsing van het
bedrijfsleven (bij ons het septemberdecreet genoemd).
Ik heb enkele exemplaren van het overzicht van de
Vlaamse decreetgeving ter beschikking van eventuele
belangstellenden.
Zo komen wij dan aan het laatste luik van de uiteenzetting, nl.
IV. DE CULTUURRAAD EN DE PROBLEMATIEK
VAN DE CULTURELE INTEGRATIE
In het licht van de geschetste nieuwe staatsrechtelijke en politieke structuren in België wil ik thans
enkele beschouwingen wijden aan het probleem van

de culturele samenwerking tussen België, meer bepaald de Nederlandse cultuurgemeenschap in België
enerzijds, en Nederland anderzijds.
Voor een goed begrip lijkt het mij noodzakelijk even
in te gaan op de historische achtergrond. Het is u bekend hoe er in de Vlaamse beweging, waaruit de culturele autonomie is voortgekomen, van bij de aanvang
een strekking is geweest die grote aandacht had voor
de fundamentele eenheid van wat ik het Nederlandse
cultuurgebied zou willen noemen. Van 1830 af heeft
een groot aantal publicisten telkens opnieuw gewezen
op de noodzaak van een gemeenschappelijke aanpak
door Nederlanders en Vlamingen van de problemen
die met de ontwikkeling en uitstraling van onze taal
hadden te maken. Op een bepaald ogenblik, ik denk
aan de periode tussen de twee wereldoorlogen, heeft
die aandacht zelfs geleid tot een uitgesproken politieke grootnederlandse stroming. Uit dit alles is uiteindelijk de gedachte van de Nederlandse culturele
integratie gerijpt.
In al die jaren is er hard en met nimmer aflatende hoop
en energie aan de culturele samenwerking van Vlamingen en Nederlanders gewerkt. Ongetwijfeld zijn de
Vlamingen ter zake lange tijd vragende partij geweest.
Toch moeten wij erkennen dat er in alle stadia van
de geschiedenis van de Vlaamse beweging in Nederland een vrij beperkte maar invloedrijke groep is geweest van mannen die steeds oog hebben gehad voor
de verreikende betekenis van de Vlaamse emancipatie
en die belang hechtten aan culturele samenwerking
met de Vlamingen.
Ik denk hierbij tevens aan de „Nederlandse Taal- en
Letterkundige Congressen" die van 1849 tot 1912 afwisselend in Noord en Zuid werden gehouden. Men
waant te dromen als men sommige desiderata leest
die er omstreeks 1860 reeds werden geuit : De oprichting van een Algemene Nederlandse Academie
voor Literatuur en Wetenschappen, de stichting van
studiebeurzen voor Vlaamse studenten aan Nederlandse Universiteiten, de wederkerige geldigheid van
diploma's. Wie het belang van de congressen wil aanwijzen zal in de eerste plaats het tot stand brengen
releveren van het woordenboek der Nederlandse taal
en de eenheid van spelling.
Ongetwijfeld wekt het enige verbazing dat in de roerige periode tussen de wereldoorlogen, de idee van
culturele samenwerking in feite nauwelijks verder uitgewerkt is geworden. Ondanks het toenemende aantal
persoonlijke contacten en ondanks de verbeterende
situatie van de Nederlandse cultuurgemeenschap in
België komt hiervan nog weinig over in de overheidshandelingen. Het was blijkbaar nog te vroeg voor een
actief optreden van de overheid in de culturele sector,
zeker toch in het marginale domein van de interna-

tionale culturele samenwerking. Op het officiële niveau is het alleszins alleen maar gekomen tot het
verdrag betreffende de intellectuele toenadering tussen België en Nederland van 1927. Dit verdrag heeft
in feite geen grote betekenis gehad.
Hoe anders is de situatie als na de oorlog, op 16 mei
1946, het Belgisch-Nederlands cultureel verdrag wordt
ondertekend. De doelstelling van het nieuwe cultureel
verdrag luidde :
„Door bestendig contact tussen beide partijen, de
goede betrekkingen tussen beide landen op gebied
van onderwijs, wetenschap en kunst op een hechte
basis te grondvesten en te ontwikkelen". In artikel 15
werd bepaald dat de beide landen overleg zouden
plegen omtrent de instandhouding en uitbreiding van
hun gemeenschappelijke culturele belangen in het
buitenland.
Dit cultureel verdrag werd in 1947 aangevuld met een
addendum over de spelling van de Nederlandse taal.
Beide regeringen verbonden zich ertoe de eenvormigheid van de spelling tussen beide landen na te streven. In 1969 werd een aanvullend protocol over de
co-produktie van speelfilms ondertekend. Het afsluiten van het akkoord wekte van het begin af vooral onder de Vlamingen, maar ook onder heel wat Nederlanders grote verwachtingen.
De samenwerking kon nu steunen op de eensgezinde
medewerking van alle culturele kringen. Ofschoon het
akkoord ook de culturele samenwerking met Franstalig België insloot, lag van het begin af het zwaartepunt op de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.
Het zou ons te ver leiden als we hier een inventaris
zouden maken van wat in het kader van het akkoord
is tot stand gekomen. Beperken wij ons tot de vaststelling dat sinds de ondertekening tienduizenden
vrouwen en mannen uit Noord en Zuid zijn betrokken
bij de activiteiten die erdoor mogelijk zijn geweest.
Toch kunnen wij er niet omheen te wijzen op bepaalde
belangrijke instellingen en initiatieven die er in dit
kader zijn gekomen : de regeling van de Vlaamse medewerking aan de redactie van het woordenboek der
Nederlandse taal, de oprichting van de stichting Nederlandse lexicologie en thesaurus, de Algemene conferentie der Nederlandse Letteren.
Reeds op het einde van de jaren vijftig rees de vraag
naar de toekomst van de culturele samenwerking. Onder stimulans o.a. van de Belgische voorzitter Kuypers
en onder die van zijn Nederlandse collega Reinink
bracht de gemengde commissie in 1962 een plechtig
advies uit aan de beide regeringen „De Belgisch-Nederlandse culturele samenwerking in de naaste toekomst". De tekst ervan, in een rood omslag kreeg Tater de benaming „Het Rode Boekje". In dit legenda147

risch geworden advies bepleitten de opstellers een
hechte vorm van integratie tussen Noord en Zuid door
het scheppen van een klimaat waarin deze beschaving, ongehinderd door staatsgrenzen, gemeenschappelijke structuren en organen kan opbouwen, die tegelijkertijd de uitbeedling van haar eenheid en instrumenten van haar ontwikkeling zijn".
Dit advies heeft verwachtingen gewekt en beloften
voorgespiegeld die niet altijd in vervulling zijn gegaan.
En men zal ook toegeven dat na de oorlog het particuliere initiatief niet in gebreke is gebleven. Ik moge
slechts vermelden het goede werk van de groot-Kempische cultuurdagen te Hilvarenbeek. En wie kan voorbijgaan aan de succesvolle en schitterende wijze waarop het tijdschrift „Ons Erfdeel" en de gelijknamige
stichting de integratie pragmatisch aanpakken.
Het is een gelukkig toeval geweest, dames en heren,
dat de viering van de 25e verjaardag van het cultureel
akkoord samenviel met het totstandkomen van onze
culturele autonomie. Onze cultuurraad kan het instrument zijn of de instrumenten scheppen om vorm te
geven aan de culturele samenwerking en vooral aan
het veel verder reikend ideaal van de culturele integratie.
Aldus kon Nederland in de cultuurraad dan eindelijk
de gesprekspartner vinden met wie het over de gemeenschappelijke taalbelangen en culturele problemen overleg kan plegen. Merkwaardig is het alvast
hoe zowat in dezelfde periode in de Nederlandse Staten-generaal en in onze cultuurraad een nota over het
internationaal cultureel beleid werd besproken. Het
valt op hoe steeds meer leden van uw Staten-generaal
en onze raad zich blijkens toespraken en parlementaire vragen voor de problemen van de integratie interesseren.
Zal men het mijnentwege voorbarig optimisme noemen als ik vaststel dat er opnieuw vaart zit in de beweging voor integratie ? Op 4 februari toch hebben
onze ministers van Nederlandse Cultuur en van Nationale Opvoeding samen met de Nederlandse ministers
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en
van Onderwijs en Wetenschappen besloten een commissie ad hoc in te stellen die advies moet uitbrengen
over de instelling van een samenwerkingsorgaan, dat
zich gaat bezighouden met de culturele integratie en
de ontwikkeling en spelling van de Nederlandse taal.
Anderzijds is eveneens een andere sinds lang gekoesterde wens van de werkers op het terrein van de
culturele integratie aan een nakende vervulling toe.
Herhaaldelijk is de opmerking gemaakt dat de officiële gesprekken tussen Noord en Zuid te zeer een
aangelegenheid waren van ambtenaren en bewindslieden van de uitvoerende macht. Jaren reeds vragen
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ze dat dergelijke contacten ook zouden tot stand komen op het niveau van de wetgevende macht.
Thans zijn er reeds permanente contacten tussen de
cultuurraad en de Staten-generaal. De bedoeling is
een geregelde uitwisseling van informatie mogelijk te
maken tussen beide wetgevende instellingen omtrent
de wederzijdse legislatieve initiatieven, en eventueel
ook omtrent nota's en rapporten over culturele en aanverwante aangelegenheden.
Morgen zal het gesprek hierover worden voortgezet.
De hartelijke sfeer waarin de gesprekken tussen de
Nederlandse en de Vlaamse delegatie tot dusver zijn
verlopen, vervult mij met de hoop dat wij spoedig
tot overeenstemming zullen komen.
Ik ben ervan overtuigd, dames en heren, dat het verwijderd tijdstip, waarover Groen van Prinsterer
schreef, er eindelijk is. Uit de dit jaar bij de Tweede
Kamer der Staten-generaal ingediende toelichtingen bij
de verschillende begrotingen blijkt een groeiende aandacht voor de concrete problemen van de culturele
integratie.
Anderzijds, zoals collega Leo Vanackere in zijn slotwoord op de jongste Frans-Vlaamse cultuurdagen te
Waregem treffend heeft opgemerkt en dat ik heb aangehaald dinsdag in mijn openingstoespraak in onze
cultuurraad, biedt dit moment van regionale bewustwording in zoveel grensgebieden van Europa een
unieke kans die wij moeten aangrijpen, de uitstraling
van onze Nederlandse cultuur in dit eenwordend Europa en in de gehele wereld ten bate.
23 oktober 1975

J. BASCOUR
Voorzitter van de Cultuurraad
voor de Nederlandstalige Cultuurgemeenschap

NA HONDERD JAAR MISVERSTAND
DE NIEUWE SCHELDE -RIJNVERBINDING

Bijna honderd jaar lang is er gevochten voor de
met het ontwerp-verdrag betreffende een kanaal tusnieuwe Schelde-Rijnverbinding, die op 23-24 septemsen het Antwerps havengebied en het Hollands Diep
ber 1975 in dienst werd genomen en ruime perspekbij Moerdijk. De nieuwe vaarweg zou worden voorzien
tieven opent voor de Rijnvaart op Antwerpen en het van een zeer beperkt aantal sluizen en zo worden aangelegd dat drie Rijnaken van het grootste type gei nterbenel uxverkeer.
Aldus kwam, na meer dan één eeuw gedwongen vaart
makkelijk over de ganse lengte van het kanaal naast
via het Zuid-Bevelandkanaal van Hansweert naar Weelkaar konden varen.
Het verdrag werd op 29 juli 1926 geratificeerd door
meldinge, de verbinding langs de tussenwateren tot
het Belgisch parlement en op 11 november 1926 door
stand.
de Nederlandse Tweede Kamer. Het werd evenwel
Het was allemaal goed gegaan tot omstreeks het midop 24 maart 1927 verworpen door de Nederlandse
den van de vorige eeuw. De binnenvaart tussen België
Eerste Kamer, op wiens verzoek het volgend jaar nieuen de Rijn had toen de keuze tussen twee vaarroutes.
we onderhandelingen werden ingezet. Deze hadden
De eerste volgde de Westerschelde, het Sloe, de
evenwel niet het verhoopte sukses en na zeven jaar
Oosterschelde, de Keeten, de Krammer, het Volkerak,
liepen zij op een sisser uit.
het Hollands Diep, de Dordtse Kil en de Merwede.
Teneinde toch enigszins de minder gunstige positie
De tweede, die voor Antwerpen veel korter en interesvan de Belgische havens te verhelpen had België
santer was, liep van de Westerschelde, via het Kreekin 1919 op het trajekt Antwerpen (of Gent)-Dordrecht
rak, de Oosterschelde en de Eendracht naar het Voleen kosteloze sleepdienst ingevoerd voor alle binnenkerak en zo verder naar de Rijn.
schepen, waarvan de lading over Belgische havens
Toen Nederland besloten had tot de aanleg van de
spoorlijn Maastricht-Middelburg meenden onze Noor- werd getransiteerd en bestemd was voor of afkomstig
van Straatsburg. Rijnvaartpremies werden van toepasderburen het recht te hebben het Sloe (nabij Vlissingen) en het Kreekrak (deeluitmakend van de route
sing in 1929 voor al het vervoer tussen Belgische haAntwerpen-Rijn) af te dammen, op voorwaarde dat een
vens en het Rijnland. Deze premies werden na 1945
andere vaarweg tussen Schelde en Rijn ter beschikaangepast aan de ontwikkeling van de scheepvaartking werd gesteld.
techniek en slechts na de opening van de nieuwe
België was het hiermede in het geheel niet eens maar
Schelde-Rijnverbinding in september jl. afgeschaft.
Nederland bleef bij zijn beslissing en sloot in 1867
en 1869 de natuurlijke waterwegen via het Kreekrak
MOEILIJKE EN LANGDURIGE BESPREKINGEN
en het Sloe toch af.
Ter vervanging van de bestaande verbindingen werd
op 15 oktober 1866 het Zuid-Bevelandkanaal van
Men moest wachten tot in 1949 vooraleer in het raam
Weert naar Wemeldinge voor de binnenscheepvaart
van Benelux het Belgisch-Nederlands overleg in veropengesteld. Door deze vaarroute werd enerzijds de
band met de waterwegenproblematiek weer op gang
afstand Antwerpen-Dordrecht met 40 km. opgevoerd
kwam. In oktober begon de speciale studiekommissie
tot 125 km. en anderzijds nam de onveiligheid van de Steenberghe-Van Cauwelaert met haar werkzaamhebinnenscheepvaart toe. De felste reaktie kwam evenden, die op 25 november 1950 resulteerden in een verwel pas toen de scheepvaart toenam. In 1882
slag over volgende drie punten : het opheffen van de
drong het Antwerps raadslid Van Rijswijck (die
Stop van Ternaaien, die het verkeer van 2.000 tonvan 1892 tot 1906 burgemeester van Antwerpen
schepen tussen het Albert- en Julianakanaal belemwas) aan op een verbetering van de verbinding,
merde ; de bouw van een nieuwe zeesluis te Terneumaar men moest toch wachten tot in 1919 voorzen en de aanpassing van het kanaal Gent-Terneualeer België de Schelde-Rijnverbinding officieel
zen ; en de verbetering van de Schelde-Rijnverbinding.
ter sprake bracht op de vredeskonferentie van VerOver de eerste twee punten werd een principieel aksailles. Een kommissie van zestien gedelegeerden van
koord bereikt, maar over de verbinding met de Rijn
de geallieerde mogendheden werkte een ontwerpverwerden niet minder dan zes projekten, waaronder één
drag uit, dat een nieuw kanaal voorzag door NoordBelgisch, voorgelegd.
Brabant, uitmondend in het Hollands Diep te Moerdijk.
Nadat de hh. Steenberghe en Van Cauwelaert op 9
Dit verdrag werd echter niet bekrachtigd door België
oktober 1951 opdracht hadden gekregen de lijnen
omdat het de Belgische soevereine rechten op de
vast te leggen voor een akkoord over de drie proPas van Wielingen niet erkende.
blemen werd hun eindverslag op 11 maart 1954 aan
Bilaterale besprekingen tussen België en Nederland
de beide regeringen overhandigd.
werden in 1924 aangevat en op 3 april 1925 stemden
Wat de Schelde-Rijnverbinding betreft waren de twee
de wederzijdse ministers van Buitenlandse Zaken in
onderhandelaars het eens over de aanleg van een
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landkanaal, met een maximale bodembreedte van 75
m. en een diepte van 75 m. voor schepen tot 3.000
ton. Het kanaal zou lopen van de Antwerpse dokken
naar de Moerdijk en voorzien worden van twee sluizen
van elk 360 x 10 m., de ene bij de grens en de andere
in Moerdijk.
Het eindverslag was nauwelijks neergelegd toen in het
Nederlands parlement het Deltaplan aan de orde werd
gesteld, waardoor de kwestie van de Schelde-Rijnverbinding eens te meer op de lange baan werd geschoven. Het werd einde '1959 vooraleer de besprekingen
op regeringsniveau werden hervat. Een onderhandelingskommissie, onder leiding van Baron de Gruben
(België) en Jonkheer van Starkenborgh (Nederland),
werd in maart 1960 geïnstalleerd en op 13 mei '1963
kon uiteindelijk in Den Haag een verdrag worden ondertekend dat op 23 april 1965 van kracht werd.
Hiermede werd een einde gesteld aan een meer dan
honderdjarig geschil, waarbij, zoals de toenmalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Luns bij
de ondertekening van het verdrag verklaarde, geen
sprake was van overwinnaar of overwonnene.
ALLES NOG NIET VOOR MEKAAR
Sinds het verdrag in 1963 werd ondertekend is er wat
de Oosterschelde betreft heel wat veranderd. In het
kader van de Nederlandse Delta-wet werd beslist dat

de Oosterschelde tegen 1978 door een vaste afdamming volledig van de zee zou worden afgesloten en
mettertijd zou worden omgevormd tot het Zeeuws
Zoetwatermeer. Het verzet van milieugroepen tegen
deze vaste afsluiting, die volgens hen de fauna, flora
en de gehele waterhuishouding grondig zou verstoren,
had tot gevolg dat de Nederlandse regering een
alternatieve oplossing uitwerkte : afsluiting van de
Oosterschelde door een stormstuwcaisson met mechanisch afsluitbare openingen. Over deze alternatieve oplossing zal de Nederlandse regering in 1976
een definitieve beslissing nemen. Dit betekent dat de
Oosterschelde niet in 1978 maar slechts tussen 1980
en 1984 van de zee zal zijn afgesloten.
Deze gewijzigde situatie bracht met zich dat over
enkele hangende punten opnieuw moest worden onderhandeld. Dit gebeurde tussen de Nederlandse minister Westerterp (Verkeer en Waterstaat) en de Belgische ministers Chabert (Verkeerswezen) en Defraigne (Openbare Werken) tijdens het laatste Belgisch-Nederlands zeehavenoverleg in Rotterdam en
enkele maanden nadien te Bergen-op-Zoom.
Op ministerieel niveau werd overeengekomen dat, ingeval de Oosterschelde met een stormstuwcaisson
wordt afgesloten :
— Nederland er zorg zal voor dragen dat het ZuidBevelandkanaal voor de vaart op Gent geschikt
wordt gemaakt voor duwkonvooien en de sluis in
Wemeldinge verdwijnt.

Terwijl de werken aan de Kreekraksluizen nog aan de gang waren, was men reeds klaar gekomen met de
twee dijken, die ter bescherming van de scheepvaart werden aangelegd. De foto werd genomen boven
de Oosterschelde.
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— Nederland op zijn kosten twee afsluitdammen tegen de getijbeweging zal bouwen, met name de
Oesterdam in de Oosterschelde ter hoogte van
Bergen-op-Zoom en de Philipsdam nabij St-Philipsland.
— Nederland op zijn kosten in de Philipsdam twee
schutsluizen voor de duwvaart zal bouwen.
Inmiddels moeten onze Noorderburen op hun kosten
reeds tegen 1976 de Eendracht met 0,50 m. verdiepen,
zodat in een zeer nabije toekomst schepen met een
diepgang van 4 m. gebruik kunnen maken van de
Schelde-Rijnverbinding. Deze is nu, dank zij baggerwerken, bevaarbaar voor 3,60 m. diepstekende eenheden.
KREEKRAKSLUIZEN : UNIEK SLUITSTUK
Jarenlang hebben Belgische en Nederlandse deskundigen het onder elkaar uitgevochten vooraleer zij het
eens werden over het tracé van de nieuwe ScheldeRijnverbinding. Uiteindelijk geraakten zij akkoord over
een 38 km. lang kanaal tussen het Antwerps havengebied en het Volkerak, dat in feite een variante is
op de zes projekten -- waaronder één Belgisch —
die in 1950 door de kommissie Steenberghe-Van Cauwelaert als mogelijke technische oplossingen werden
voorgesteld.
Wie aandachtig vroegere kaarten bekijkt valt het onmiddellijk op dat de route van het nieuw kanaal en de
Kreekrakverbinding van vóór 1867 op een klein gedeelte na precies op elkaar passen.
De nieuwe vaarweg sluit ter hoogte van het BASFcomplex rechtlijnig aan op het Antwerps Kanaaldok
B.3., onder een rechte hoek — voor een aansluiting
op een mogelijk omleidingskanaal Zandvliet-Oelegem
— over in een brede bocht, overschrijdt na vijf km.
de Belgisch-Nederlandse grens en doorkruist de ingedijkte schorren van Ossendrecht en de in de vorige eeuw aangelegde Kreekrakdam vooraleer de
Kreekraksluizen te bereiken. Van daar doorsnijdt hij
in nagenoeg noordelijke richting de Oosterschelde,
waarna het kanaal verder wordt gevormd door een
gebaggerde geul in de Eendracht, welke nabij het
stadje Tholen werd rechtgetrokken. Vervolgens gaat
het dwars doorheen de Slaakdam en de Prins Hendrikpolder (waardoor St.-Philipsland weer een eiland
is geworden) tot uiteindelijk door een gebaggerde geul
in de Slikken van de Heene het Volkerak wordt bereikt.
Van daar af wordt verder de gewone vaarroute gevolgd via de Volkeraksluizen — die gebouwd werden
in het kader van het Deltaplan — en het Hollands

Diep om tenslotte langs de Dordtse Kil op de Rijn
te komen.
Met het oog op de ontwikkeling van de moderne
scheepvaarttechnieken en de duwvaart werd een
drietal bochten voorzien met een straal van tenminste
3.000 m., wat de scheepvaart ongetwijfeld ten goede
komt.
Het nog niet volledig afgewerkt kanaal, dat met de
modernste nautische apparatuur is uitgerust, heeft een
bodembreedte van minimum 120 m., een breedte aan
de waterspiegel van 170 m. en een diepte van 5 m.
De Schelde-Rijnverbinding wordt overspannen door
negen bruggen met een vrije Rijnvaarthoogte van 9,10
m. en een doorvaartbreedte van 130 m. onder de
hoofdoverspanning. Zeven van deze kunstwerken liggen op Nederlands gebied, terwijl in België te Zandvliet twee naast elkaar gelegen bruggen voor spoorweg- en baanverkeer werden gebouwd.
Tot aan de opening van de nieuwe waterweg moesten
de binnenschepen tussen Antwerpen en het Volkerak
vier maal versassen. Voortaan moeten zij slechts twee
sluizen (Kreekrak en Volkerak) doorvaren, hetgeen
heel wat tijdsbesparing betekent.
De Kreekraksluizen vormen zonder twijfel het grootste en meest spektakulaire kunstwerk van het ganse
Schelde-Rijn-projekt. Volgens het verdrag van 1963
moest het uniek sluizencomplex worden gebouwd op
de kruising van de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen
en de rijksweg 58 van Bergen op Zoom naar VlissinDe Kreekraksluizen vormen alvast het kroonstuk van de nieuwe verbinding
tussen Rijn en Schelde. Zij werden gebouwd op het vroegere schorren- en
slakkengebied van de Oosterscheide en liggen volledig omgeven door water.
Het complex omvat twee schutkolken, waarvan de deuren volgens het Duinkerks systeem op en neer kunnen gaan in 35 m. hoge torens. Voor wachtende
schepen werd een vluchthaven voorzien. In het midden bemerkt men het centraal bedieningsgebouw, van waaruit alle operaties bij het versassen worden
geleid.
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gen. Tengevolge van technische bezwaren viel de
keuze uiteindelijk op de schorren en slikken van de
Oosterschelde, waardoor ruimte vrij kwam voor de
bouw van een eventuele derde sluis en andere uitbreidingen.
De werken werden in mei 1967 aangevat met het indijken van het schorren- en slikkengebied in de Ooster- en Westerschelde met een totale oppervlakte van
10.050 ha., waarvan 300 ha in het Oosterschelde-gebied. Het was precies op deze 300 ha. dat het sluizencomplex in een drooggelegde bouwput geleidelijk tot
stand kwam. Alles verliep volgens schema en einde
1973 konden de twee sassen onder water worden gezet.

ZOUT- VAN ZOETWATER SCHEIDEN
Het Kreekrakcomplex — dat volledig door water wordt
omringd — is noodzakelijk om het hoger gelegen niveau van het bovenpand van 14 km., waarvan 5 km.
op Belgisch gebied, te scheiden van de wisselende
waterstanden in de Oosterschelde, welke deel uitmaakt van het nagenoeg 24 km. lange benedenpand.
Interessant om weten is alvast dat elke sluis van het
complex volgens het Duinkerks systeem werd uitgerust met twee ophaalbare deuren, die in circa 35 m.
hoge torens funktioneren. Ieder sluis telt drie deuren
één aan elk sasuiteinde en één in de schutkolk zelf.
De laatste verdeelt, wanneer zij is neergelaten, het
sas in een grote kolk van 220 m. lengte en een kleine
Luchtopname van het Belgisch trajekt van de nieuwe Schelde-Rijnverbinding.
Men bemerkt duidelijk dat de vaarweg rechtlijnig van uit het Antwerps dokkencomplex loopt en juist voorbij de spoor- en wegverkeerbruggen van Zandvliet
naar links afwijkt in de richting van de Belgisch-Nederlandse grens.

van 105 m., die beiden afzonderlijk kunnen worden
gebruikt als dit ekonomisch verantwoord is.
Aangezien oorspronkelijk werd voorzien dat de
Oosterschelde, na haar afsluiting in 1978, geleidelijk tot een zoetwaterbekken — het Zeeuwse Meer
— zou worden omgevormd werden speciale voorzieningen getroffen om het brakke water uit de
Westerschelde niet te laten doordringen in genoemd
bekken. Ingevolge mogelijke veranderingen aan het
plan tot afsluiting weet men tot dusver nog niet hoe
de situatie zal evolueren. In afwachting van een definitieve beslissing in 1976 werken de sluizen nu toch
zoals voorzien.
Om het zout- en zoetwater van elkaar te kunnen
scheiden werden de sluizen voorzien van een dubbele bodem, waarvan de bovenste is geperforeerd.
Wanneer een schip vanuit Antwerpen de sluis invaart
wordt het van het bovenpand aangevoerd zoutwater
met behulp van een groot gemaal via riolen uit de
schutkolk weggezogen en geleidelijk vervangen door
zoetwater, dat langs openingen in de door hout afgeschermde zijwanden van de kolk wordt ingelaten.
Het afgevoerd zoutwater wordt opgevangen in een
nabijgelegen bufferbekken van 40 ha. met een inhoud van 1,6 miljoen m 3 . Slechts wanneer het sas
uitsluitend met zoetwater is gevuld mag het schip de
Oosterschelde opvaren. Bij het schutten in de andere
richting gebeurt de waterwisseling precies andersom.
Aangezien bij elke versassing toch een bepaalde hoeveelheid zoutwater in de Oosterschelde (later Zeeuws
Meer) terecht komt werd voorzien dat België zoetwater zal leveren om verzilting van het toekomstig
zoetwaterbekken tegen te gaan.

WIE BETAALT ?
De werken op Nederlands gebied zullen uiteindelijk
bijna 9,5 miljard fr. kosten, waarvan 8,5 miljard fr.
ten laste is van België. Op Belgisch grondgebied
totalizeren de uitgaven ongeveer 700 miljoen fr.
Aldus bereiken de globale investeringen meer dan
10 miljard fr. (zowat 250 miljoen fr. per km., inklusief
de diverse kunstwerken), waarvan nagenoeg 95 t.h.
voor rekening van ons land.
Volgens het verdrag van 1963 moet het kanaalvak
Antwerpen-grens door België worden onderhouden,
terwijl Nederland instaat voor het volledig onderhoud
op zijn gebied.
Konkreet beschouwd brengt de nieuwe verbinding
tussen Schelde en Rijn de haven van Antwerpen heel
wat dichter tot de andere Rijnhavens. Bovendien
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brengt zij ook allen die bij de Rijnvaart zijn betrokken
nader tot elkaar. Gunstiger scheepvaartomstandigheden kunnen aldus bijdragen tot een betere rentabiliteit van de Rijnvaart. De nieuwe, kortere, snellere en veiligere verbinding moet tevens het interBeneluxverkeer verder kunnen stimuleren. Vergeleken met de vaarroute via het Zuid-Bevelandkanaal
betekent de nieuwe vaarweg een verkorting van zowat 37 km. en tevens het uitschakelen van de sluizen
van Hansweert en Wemeldinge, waar de binnenschepen regelmatig heel wat oponthoud kennen. Aldus zal de vaartijd tussen Dordrecht en Antwerpen
met minstens 6 uur worden ingekort, hetgeen de exploitatie zeker moet ten goede komen.
Zeer belangrijk is dat duwkonvooien van 9.000 dwt.,
die nu in Hansweert en Wemeldinge moeten worden
ontkoppeld, voortaan rechtstreeks van en naar de
Rijn kunnen varen. Dit betekent dat voor hen de tijd
voorbij is dat zij op het 7 km. lang Zuid-Bevelandkanaal even veel uren doorbrachten, als op de overige
120 km. naar Duisburg die zij afleggen in 12 uur. Dit
is van enorme betekenis omdat wordt verwacht dat
o.m. het stukgoedverkeer te water in immer toenemende mate het karakter van semi-bulktransport zal
aannemen, waarvoor de duwvaart zo uitstekend is
geschikt.
De veiligheid van bemanning, schip en lading wordt
dank zij de nieuwe verbinding aanzienlijk verbeterd.
De binnenschepen, die tussen Antwerpen en de Rijn
opereren, moeten voortaan de Westerschelde niet
meer op, waar jaarlijks 60.000 binnenschepen en
36.000 zeeschepen zich met elkaar vermengden, hetgeen zeer grote risiko's inhield.
Ten slotte is er de rechtstreekse uitmonding van het
nieuw kanaal in het nieuwste gedeelte van het Antwerps havengebied, waar sedert 1960 de belangrijkste industriële vestigingen plaats vonden en zich tevens de overslaginrichtingen bevinden voor non-ferroertsen, chemische produkten, meststoffen en gespecialiseerde ijzer- en staalladingen.
Toch zou het verkeerd zijn te denken dat de verbinding alleen maar voordelen biedt. De gebruikers van
het nieuw kanaal zijn inderdaad vér van voldaan. Er
is in de eerste plaats de te geringe diepgang van de
vaarweg, waardoor vooral bij laag water wordt gevreesd dat dit verleturen zal met zich brengen. Verder wordt betreurd dat het transitoverkeer heel wat
hinder zal ondervinden van de doorvaart dwars doorheen de dokken en via het Straatsburgerdok naar het
Albertkanaal, waar op het trajekt tussen de Antwerpse
haven en Wijnegem opnieuw een smalle vaargeul tussen nijverheidscomplexen moet worden gepasseerd.
Hopelijk worden al deze bezwaren in een nabije toe-

komst weggewerkt, zodat de nieuwe verbinding optimaal renderend zou zijn. Volgens een verkeersprognose zal het Schelde-Rijnkanaal in de aanvangsperiode
jaarlijks worden bevaren door nagenoeg 36.700 motor- en sleepboten met een globaal draagvermogen
van 34,5 miljoen dwt. en circa 2.000 duwkonvooien
met 5,5 miljoen dwt. Van dit totaal verkeer van 40
miljoen dwt. zal 70 t.h. bestemd zijn voor of afkomstig
van Antwerpen, waar de Rijntrafiek een belangrijk
pakket vormt in het geheel der havenaktiviteiten. De
gebieden opwaarts Antwerpen zullen 20 t.h. voor hun
rekening nemen terwijl Luik zich tevreden moet stellen
met 10 t.h.

ANTWERPEN EN ROTTERDAM DICHTER BIJ ELKAAR
Antwerpen en Rotterdam hebben jarenlang als kemphanen tegenover elkaar gestaan. In de Antwerpse havenkringen was men er van overtuigd dat vooral van
Rotterdamse zijde bestendig alles werd gedaan om de
aanleg van een nieuwe Schelde-Rijnverbinding te boycotten. Van enige toenadering was dan ook in het
geheel geen sprake tot op het ogenblik dat de Kamer
van Koophandel (en Nijverheid) van Antwerpen en de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam
met elkaar kontakt zochten. Samen met de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad slaagden zij er in
de weg te effenen voor een uiteindelijk akkoord.
Hiermede zijn ook de verhoudingen tussen de twee
grootste Noordzeehavens grondig gewijzigd en vriendschappelijker geworden. Beiden zijn er zich tenvolle
van bewust dat zij er alle belang bij hebben meer
naar elkaar toe te groeien dan hardnekkig te konkurreren. Zowel in Antwerpen als Rotterdam is men de
overtuiging toegedaan dat tussen hen een brede waaier van mogelijkheden en kansen ligt, die zij samen
door nauwere verstandhouding kunnen valorizeren.
Het is echter utopisch te veronderstellen dat meteen
alles voor mekaar is gekomen, maar men mag toch redelijkerwijs verwachten dat tussen de belangrijkste
havens van de Gouden Delta de periode van vijandige
gezindheid en wederzijdse verdachtmakingen voorgoed tot het verleden behoort. In een geest van fair
play en wederzijds begrip reiken zij elkaar de hand
langs de nieuwe Schelde-Rijnverbinding, die ongetwijfeld als waarachtige Benelux-realizatie de onderlinge samenwerking, het wederzijds vertrouwen en de
vriendschap tussen België en Nederland kan verstevigen.
Marcel PRINSEN
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EUROPEES

YOLKERAK
SLIKKEN VAN
DE HEENE

De nieuwe Schelde-Ri jnverbinding dient niet uitsluitend Antwerpse en Belgische belangen. Men moet haar
plaatsen in een ruimer Europees perspektief. Wanneer
in het begin van de tachtiger jaren het Rijn-Main-Donaukanaal voltooid is en de Rijn-Rhone-route gemodernizeerd en aangepast, zal de verbinding tussen
Schelde en Rijn inderdaad een zeer belangrijke schakel vormen in het geintegreerd net van Europese waterwegen. De Noordzeehavens zullen dan rechtstreeks
verbonden zijn met de Zwarte Zee en het Middellands
Zeegebied, waardoor een aan de tijd en omstandigheden aangepaste binnenvaart nieuwe interessante mogelijkheden tot ontplooiing zal worden geboden.
Moderne schepen en grote duwkonvooien zullen dan
in een omzeggens ononderbroken vaart alle belangrijke binnenhavens met de zeehavens in verbinding
stellen.
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De Rijnvaart heeft de laatste decennia een aanzienlijke groei gekend. Vergeleken met de vooroorlogse
periode is het vervoer tussen de Beneluxhavens en
de Rijn, dat de laatste jaren steeds nieuwe rekordhoogten bereikte, meer dan verdubbeld. Het totaal
transport tussen ons land en de Rijn bedraagt thans
circa 23 miljoen ton of 18 t.h. van het Rijnverkeer te
Lobith aan de Nederlands-Duitse grens. In de Scheldehaven valt sedert geruime tijd de sterke toename
op van de aanvoer van ijzer- en staalproldukten die
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de overzeese uitvoer.
Van 1969 tot 1974 nam deze trafiek over de Rijn met
83 t.h. toe van 3 tot 5,5 miljoen ton. Deze duidelijke
ontwikkeling hangt samen met de sterke positie van
Antwerpen als laadhaven voor siderurgische produkten. Deze positie zou evenwel snel kunnen worden
aangetast indien Antwerpen zijn konkurrentiële kracht
zou verliezen door een te aanzienlijke stijging van
overslag- en opslagtarieven. In 1974 en 1975 vermeerderden deze tarieven met niet minder dan 50 t.h.
In de Antwerpen-Hamburg-range kende geen enkele
andere Noordzeehaven ook maar bij benadering een
gelijkaardige stijging.

NA AMSTERDAM, ANTWERPEN
DE METRO EN DE LEEFBAARHEID VAN ONZE STEDEN

Na goed vijf jaar bulldozerlawaai in het stadshart be- Zolang de auto een privilegie van weinigen was, kon
zit Antwerpen 1.200 meter metrotunnel. Vooralsnog men zijn snelheid en de vrijheid van zijn bestuurder
rijden daar trams in, vandaar de benaming pre-metro. roemen. Nu zijn er zoveel wagens, dat de auto „een
Stadsbewoners en -bezoekers trotseerden al die tijd schakel geworden is in een universeel vervuilend sysenge doortochten tussen houten stellages, liepen door teen van petrochemische fabrieken, die zorgen voor
modder en vluchtten voor het ijselijke geknars van de luchtvervuiling, mammoettankers die de zee verontheimachines. Dag en nacht zaten de omwonenden reinigen, en zoutstrooiing die de bomen doet sterven"
letterlijk met de daver op het lijf. De ontwerpers en (blz. 7). Van vrijheid is in files, opstoppingen en wat
voorvechters van de premetro kijken sedert 25 maart betreft parkeren lang geen sprake meer.
jl. met een tevreden glimlach toe hoe hun trams op De Belg werkt tien jaar van zijn leven voor zijn auto.
de Keyserlei, bezijden het Centraal Station, behoed- Jaarlijks wordt één gezin op zeven op de een of anzaam de nieuwe tunnel inschuiven voor een onder- dere wijze bij een verkeersongeval betrokken. De
grondse rit van nauwelijks meer dan een kilometer auto heeft grote wegen nodig die het landschap in
naar het Groenplein. Maar de verstoring van het ge- waardeloze stukken snijden, en met verkeerswissewone leven aan de oppervlakte was zo grondig en zo laars ter grootte van een dorp. In de stad is voor zulke
langdurig, dat tegenkanting niet kon uitblijven. Tegen- grootschalige aanleg geen plaats, maar het is precies
standers die op dezelfde plaats de piepkleine tram- daar dat alle verkeer van een grote regio heen gemetjes gadeslaan vóór hun korte molletrip, en er bij zogen wordt. De stad is nl. ook een deelgebied met
bedenken dat de kokerbouw meer dan twee miljard specifieke funktie (winkelen, kantoren). Antwerpen
Bfr. gekost heeft, vinden dat de berg een muis ge- krijgt dagelijks 200.000 auto's op bezoek binnen zijn
baard heeft. De schrik slaat hen om het hart dat zulke muren, waarvan 46.000 in het woon-werkverkeer, met
drieste bouwwoede decennia lang door Antwerpen zou gemiddeld 1,2 inzittenden.
ploegen. Daarom publiceerden zij — de mensen van Slaagt men er in deze vloed nog enigszins rijdende te
de Aktiegroep Oude Stad (AGOS) — een zwartboek : houden, dan is het stilstaand verkeer „een interes„ALWEER VERKEER(D) !" Dit grondige werkstuk hakt sant maar onoplosbaar probleem. In het stedelijk cende metro en zijn officiële fans sarkastisch in de pan. trumreservaat is de behoefte aan parkeeroppervlakte
Grimmig, maar pertinent. vele malen groter dan de gebiedsoppervlakte ervan.
Het metro-zwartboek van AGOS is in de eerste plaats Vervelend, aangezien elke verruiming van het pargeschreven, zeggen de stellers in hun inleiding, „voor keeroppervlak een verkleining van de verkeersdoelen
de Antwerpenaren die zich de leefbaarheid van hun tot gevolg heeft". (blz.11). In sommige Amerikaanse
stad nog ter harte nemen" (blz. 2). Tegenover de steden heeft men deze molen laten malen tot er weitriomfantelijke misleiding van de pre-metropromotoren nig meer dan een groot parkeervlak overbleef, maar
wilden zij een degelijk rapport brengen over de fun- zo zou AGOS het Antwerpse stadshart niet graag
damentele denkfouten, die de oorzaak zijn dat het zien evolueren.
verkeer in de stad niet meer funktioneert, en waar- Parkeermeters vergroten het oerwoud van palen op de
door miljardenverslindende bouwwerken als de me- reeds te smalle voetpaden, en parkeergarages spelen
tro nodig lijken. De maatschappelijke verantwoording in de kaart van pientere welvaartsmakers, die verdomd
en de verkeerstechnische en -ekonomische grondslag goed weten wat verdiend kan worden aan oude huisvan de afwijzende houding tegenover de metro ne- jes kopen, bewoners verjagen, slopen en parkeergimen in het zwartboek van AGOS dan ook een be- ganten bouwen" (blz. 12). Het mechanisme van ophoorlijke plaats in.
zettelijke verkrotting wordt eveneens uiteengezet.
Dat ook al rijdend de auto's ondoelmatig zijn in de
stad,
legt het AGOS-zwartboek uit aan de hand van
STAD EN AUTO
cijfers. Een tram vervoert in Antwerpen wel evenveel
personen als 67 wagens. Hij neemt in de stad ook
Voorheen was de stad een levendig geheel van woon- geen parkeerruimte in. Toch wordt hij — samen met
en werkgelegenheid, markten, spelen, feesten, alles de bus, de fietser, de voetganger en zelfs het besteleng verweven en binnen loopafstand. Het industriële verkeer — in de kou gelaten. Het huidige beleid denkt
tijdperk heeft de stad doen uiteenspatten in mono- alleen aan het vervoermiddel, dat het meeste plaats
funktionele deelgebieden. Wegens hun specializatie behoeft.
veroorzaken deze deelgebieden ontzaglijke onderlinge De kronologische lijst in het AGOS-zwartboek van
verplaatsingen van personen en goederen, die van- ten behoeve van de auto gesloopte straathelften, gedaag de dag uitgegroeid zijn tot nauwelijks te be- rooide bomenrijen en verdwenen monumenten geven
heersen vervoerstromen.
de lezer een wrang gevoel.
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Dat de winkeliers het van de auto moeten hebben
zou een leugen zijn. Uit de enquête van het stadsbestuur eind 1970 bleek dat in de week 73 % en 's zaterdags 61 % van de bezoekers op de Meir niet per
auto gekomen waren. Daarvan vonden slechts 5 %
een parkeerplaatsje op de Meir. Toch is de Meir niet
doodgegaan.
AGOS telt bij het enorme ruimtebeslag van de auto
in de stad nog de andere kwalijke neveneffekten op :
verslechtende bereikbaarheid, stadsvlucht, verstedelijking van het platteland ; besluit : nee aan de verdere
aanpassing van de stad aan de partikuliere wagen.
OPENBAAR VERVOER
Het alternatief is natuurlijk : het openbaar vervoer.
Dit verkeersmiddel kun je in Antwerpen echter bezwaarlijk als een alternatief voor de partikuliere wagen verdedigen, dat is het precies wat AGOS het
meeste ergert.
Het ministerie van Verkeer, de Stadstrammaatschappij MIVA en de buurtverkeeronderneming NMVB
worden ervan beschuldigd, dat zij de nefaste ontwikkeling tot auto-gerichte stad niet bekampt hebben.
Niet alleen lieten zij hun voertuigen protestloos klemrijden in de autokluwens, maar zij takelden bovendien gewillig zichzelf af !
Het elektrische openbaar vervoer vond geen genade.
Tien van de twintig stadstramlijnen, de trolleybuslijnen
en alle 193 km buurtspoorweglijnen maakten plaats
voor autobussen. Die bulderen nu de stad en de randgemeenten vol lawaai en uitlaatgassen, bieden de
passagier geen hogere snelheid en minder plaats. Ze
hebben ook veel minder eigen bedding dan de tram
vroeger. De overblijvende tramlijnen werden in de
stadskern ingekort, en ondanks het hieruit voorkomende kliënteelverlies niet opnieuw hersteld. De
opstapperrons in de straten zijn maar drie tegeltjes
breed, levensgevaarlijk.
In plaats van de dienstregeling aan te passen aan de
behoeften van de klanten om de terugloop van het
vervoer te stoppen, kende de MIVA slechts één stelregel : minder vervoer, dus minder service. En de
dienstverlening werd ingekrompen. Met natuurlijk
nog meer kliënteelverlies als gevolg, een vicieuse cirkel. Zo slaagde de MIVA er in op 17 jaar tijds 70 °/0
van haar klanten uit de trams te schoppen...
METRO NUTTELOOS EN DUUR
Wanneer de grote promotoren van de wegenaanleg
en de parkeergebouwen merkten dat hun grootscheep156

se opties nu eenmaal onmogelijk waren in de te
krappe binnensteden, sprongen zij op de wagen van
hen die voorheen al zongen dat de oplossing in het
openbaar vervoer lag. Het openbaar vervoer volledig
los van het overige verkeer, dat was het ! Maar dan
moest men in de stadskern wel naar de ondergrond
toe, dat kon niet anders.
Wat officieel voor de redding van het OV doorgaat
bestempelt AGOS daarentegen als de ondergang van
het OV. Voor deze krasse bewering zet het zwartboek
een aantal argumenten op een rijtje.
Eén kilometer ondergrondse lijn kost evenveel als
150 kilometer verbeterd bovengronds net. Metrobouw
komt op 1.250 frank... per millimeter ! De aanleg zelf
heeft huiveringwekkende gevolgen voor de stadsbewoner. Op de hoek van twee smalle straten draaide maandenlang een betoncentrale ! Om de eerste
kilometer in 5 jaar tijds klaar te krijgen dreunden de
kranen dag en nacht.
Metro-aanleg dunt het openbaar vervoernet in de
binnenstad uit. Om kosten te besparen worden lijnen
in de tunnels gekombineerd. Daardoor komt ieders
bestemming wat verder van de tram af te liggen.
Reken daar nog het tijdverlies bij voor trappen,
gangen en hallen om van de bovengrond in de ondergrond te geraken, dan is een komplete huis-huis verplaatsing per (pre)metro vaak langer dan met de bovengrondse tram.
Dit is vandaag al duidelijk. Wanneer tussen Groenplein en Centraal Station geen metro maar een onafhankelijke trambaan zou gelegd zijn, dan was je
2 minuten 32 sekonden eerder over die afstand heen.
In kokers rijdt de tram wel gemiddeld 4 km/u. sneller
dan op een vrije baan. Maar het duurt langer eer je
bij de ondergrondse tram bent.
Ondertussen deint de agglomeratie snel uit voorbij
de aloude eindpunten van de stadstramlijnen. De
lijnen zouden moeten verlengd worden, maar momenteel kan dit niet. Nee, want elke beschikbare frank
gaat naar de metro ! Een formule van de toekomst
dus op het formaat van gisteren.
Voor de huidige vraag naar vervoer is de (pre)metro
alleszins niet vereist. De drukste Antwerpse lijn (nr.
2) verplaatst op een hele dag vier maal minder dan
wat een metro in één uur kan doen (blz. 35) !
Het AGOS-zwartboek geeft over de metro ook voer
voor ekonomen (blz. 44).
Doorlopend heeft de Antwerpse trammaatschappij
60.000 regelmatige gebruikers per dag. Gezien het
globale thans vastgestelde metro-pakket op 60 miljard
frank geraamd wordt, kost de metro 1 miljoen frank
per gebruiker (milieukosten niet inbegrepen). Voor
die som zou de Staat elke MIVA-gebruiker tien maal
in zijn leven een auto kunnen cadeau doen. Of beter

elk gezin een huis in de binnenstad geven, zodat hij
naar al zijn bestemmingen kan wandelen en geen
auto nodig heeft.
Wanneer de afschrijving van de metro-investeringen
aan 10 % 's jaars in de prijs van een trambiljetje ingerekend worden, dan verhoogt de prijs van 8 naar...
140 fr. ! Uitgesmeerd over de 571.183 inwoners van
de agglomeratie kost de afschrijving van het gehele
metro-ontwerp jaarlijks een belasting van 10.505 frank
per hoofd.
V - 3 BOM IN DE STADSKERN
Voortdoen met de metro betekent gewoon de trend
van ontvolking en verlelijking van de stad verder
zetten, meent het AGOS-zwartboek tot slot. De verwoestingen door de metro zullen na verloop van tijd
groter worden dan het inslaan van de gevreesde V1de metro tijdbo
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vernietiging van huizen, monumenten, stadsgezichten, overwelfde ruien enz.
vernietiging van bomen, plantsoenen, binnentuinen, stadsgezichten enz
reeds uitgevoerd metrovandalisme

en V2 bommen in de tweede wereldoorlog. De metro
is de V-3 bom !
Door de metro gaat het huidige leven zich verder
op de auto afstemmen. De aanleg van de metro is
heel langzaam en de rest van het gemeenschappelijk vervoer wordt intussen verwaarloosd. Eer de
voordelen van een geheel onafhankelijk ondergronds
openbaar vervoer zich over een voldoende groot deel
van de agglomeratie zullen doen gevoelen, rijdt haast
niemand meer met de stadstram.
Om het onleefbaar worden van de binnenstad een
halt toe te roepen is het echter nodig dat het openbaar vervoer een rol blijft spelen in het dagelijks
leven van zoveel mogelijk stadsbewoners en -bezoekers. Niet pas in het jaar 2050, maar nu. Daarom
moeten de vereiste eigenschappen van een bruikbaar
openbaar vervoer : snelheid, regelmaat, stiptheid,
kapaciteit, frekwentie, duidelijkheid en nabijheid aan
de bovengrond tot stand komen. Dit kan op korte tijd,
met relatief weinig kosten, en efficiënt. AGOS houdt
dan ook een warm pleidooi voor het openbaar vervoer
op sporen, wegens zijn milieu-eigenschappen en zijn
groot vervoervermogen. Op een eigen baan natuurlijk,
ten koste van ruimte voor de auto, of beter nog, „in
een van autoverkeer gespaarde kernstad" (blz. 45).
Het AGOS-zwartboek is de eerste bundeling van alle
bemerkingen die totnogtoe losweg over de (pre)metro-aanleg opgeworpen werden. Veel van de geboden inhoud is nieuw, o.m. het cijfermateriaal waarin
de absurd hoge kosten per gebruiker en per inwoner
gereveleerd wordt.
Dat het na de publikatie van zulk een dokument politiek vrijwel windstil bleef, is alleen in België mogelijk. Bewindvoerders wier beleid zo openlijk en ten
gronde ontmanteld wordt, zouden normaal uit eerlijke
schaamte een verantwoording afleggen. Te Antwerpen
is glimlachend schouderophalen de enige reaktie
geweest. De laksheid is totnogtoe algemeen : ook
de pers heeft de kant-en-klaar aangeboden argumenten (nog) niet voor een konfrontatie met de beleidvoerders aangegrepen.
De Aktiegroep Oude Stad is dus met de uitgave van
zijn zwartboek niet aan een eindpunt, maar aan een
beginpunt van een aktie gekomen : de bewustmaking
van de bevolking over hoe met haar leefomgeving,
haar verplaatsingsmogelijkheden en de besteding
van haar belastingsbijdragen gesold wordt begint pas.
Toch kan Antwerpen nog een voorbeeld nemen aan
Amsterdam. Daar hadden aktiegroepen konkreet uitgetekende alternatieven om hun slogan vrije trambaan i.p.v. metro kracht bij te zetten.
Roel DE JONG
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HET ALGEMEEN - NEDERLANDS VERBOND,

CONCREET

Het A.N.V. was en is nog steeds vooral gekend dank
zij •
1. het tijdschrift „Neerlandia" dat terecht overal een
goed onthaal kent ;
2. initiatieven als de nota „Een nieuwe aanpak", die
zowel van de Belgische als bij de Nederlandse
Rijksoverheid alle aandacht kreeg ;
3. de boekverspreiding ;
4. de Visser-Neerlandiaprijzen.
Wat niet alle A.N.V.-leden en Neerlandialezers weten
is dat het Hoofdbestuur van het A.N.V. resoluut tot
een verruiming van de activiteiten wenst te komen.
De krachtlijnen van het beleid vindt men in de nota
„Memorandum en voorstellen inzake de toekomst
van het Algemeen Nederlands Verbond", goedgekeurd door het Hoofdbestuur in oktober 1973.
HET „MEMORANDUM EN VOORSTELLEN INZAKE
DE TOEKOMST VAN HET A.N.V."
Het memorandum behandelt ter inleiding de rol
en de betekenis van het A.N.V. in het verleden om,
t.a.v. het nabije verleden vast te stellen : „Wanneer
de betekenis en de invloed van het A.N.V. in vroegere
jaren groter waren dan thans, is de oorzaak mede dat
het A.N.V. profiteerde van de bloeitijd van het instituut „vereniging". De vereniging had vooral toen een
sterk sociaal karakter (ontmoetingsplaats), fungeerde
als gesprekscentrum voor gelijkgezinden, als bolwerk
voor gelijkgerichten in de politiek, het kerkelijk, het
sociale en culturele leven. Daarbij was de vereniging
de vertolkster van de openbare mening. Anderzijds
bewerkte zij de publieke opinie". Maar : ,,... Met de
opkomst van de radio en na 1945, met de triomftocht
van de televisie, begon de aftakeling van het verenigingsleven. In Nederland sneller dan in Vlaanderen".
Ook het A.N.V. ontsnapte niet aan deze geest van de
tijd. Vergrijzing en een steeds slinkend ledental waren
er het gevolg van. Het A.N.V. heeft gelukkig deze situatie niet lijdzaam ondergaan. Dit blijkt o.m. uit de
inleiding van Dr. Jur. G.R. Piryns over „De toekomst
van het A.N.V." (Breda, 1965) ; de toespraak van Dr.
W.H. van den Berge over „Het A.N.V. gericht op de
toekomst" (Dordrecht, 1970) en de studieopdracht in
1965 aan Prof. Dr. W. Dumon (Katholieke Universiteit
Leuven) over de structuren van het A.N.V. Het voornoemd memorandum bouwt hierop voort en formuleert, t.a.v. de toekomstige werking van het A.N.V.,
enkele concrete voorstellen.
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De opstellers van het memorandum hebben de hand
in eigen boezem durven steken en zijn, voortbouwend
op de inzichten van o.m. voornoemde personen, tot
een aantal constructieve voorstellen gekomen. Exemplatief geef ik hier drie algemene uitgangspunten :
— „Zo kan, indien het verbond, met zijn grote traditie,
zich bewust richt op de toekomst en bereid is zijn
organisatie en werkwijze aan de behoeften van
deze tijd aan te passen, niet worden getwijfeld aan
de zin van het A.N.V. vandaag" (W.H. van den
Berge) ;
— „Het komt er op aan dat we met onze doelstellingen uit de vrome algemeenheden treden en overstappen op concrete initiatieven" (G.R. Piryns) ;
— „het doel van het A.N.V. kan niet bereikt worden
door zelfwerkzaamheid van de leden ; men is lid
van het A.N.V. om het A.N.V. in staat te stellen
iets te doen" (W. Dumon).
Het memorandum waarvan sprake concretiseert deze
uitgangspunten in het voorstel om het A.N.V. resoluut
om te vormen in een STUDIE-, INFORMATIE- en ACTIECENTRUM, alsmede een PRESSIEGROEP.
HET A.N.V. ALS STUDIECENTRUM
Het A.N.V. zal in de toekomst studies verrichten en
adviezen verlenen inzake :
1. het A.N.V., als Nederlands-Vlaamse organisatie ;
2. de positie van het Nederlands en de Nederlandse
cultuur in de wereld ;
3. de culturele integratie van Noord en Zuid en de
problematiek langs de grens van het Nederlandse
taal- en cultuurgebied, alsmede over het binnenlands cultuurbeleid.
De inbreng van het A.N.V. is om volgende redenen
belangrijk :
1. het A.N.V., als Nederlands-Vlaamse organisatie,
onderzoekt de gestelde problemen vanuit een algemeen-Nederlands standpunt ;
2. het culturele beleid mag niet alleen een aangelegenheid worden van een aantal ambtenaren en politici. De particuliere sector moet hier duidelijk een
inbreng hebben en aan dit beleid kunnen participeren.

Teneinde voornoemde studies te verrichten en om de
gedachte-adviezen te verlenen, zal een aantal werkgroepen worden geïnstitutionaliseerd (cfr. infra).
HET A.N.V. ALS DOCUMENTATIE- EN
INFORMATIECENTRUM
Documentatie : voor de ondersteuning van de studieopdrachten en het voorbereidend beleidswerk, alsmede ten dienste van het bestuur, de werkgroepen en de
redactie van Neerlandia is een documentatiedienst
nodig.

werkgroepen (d.w.z. bestaande uit A.N.V.-leden,
deskundigen en geïnteresseerden uit een cultureel
grensgebied) worden opgericht om de te voeren
acties voor te bereiden en te begeleiden.
— wisselende acties :
Deze acties spruiten voort uit de werking van de commissies en werkgroepen. Het kunnen zijn : forums, colloquia, e.d.m.
WAT WERD INMIDDELS GEREALISEERD ?

Informatie : zowel intern als extern ; in het laatste geval denkt het A.N.V. aan een periodieke informatie van
de pers en aan dienstverlenend werk ten behoeve van
de culturele organisatie in Noord en Zuid.

Een memorandum blijft een steriele zaak wanneer het
niet in concrete realisaties resulteert. Het „geen woorden maar daden" is ook voor het A.N.V. een noodzaak.

Het is duidelijk dat dit project, omwille van de zware
financiële investeringen een lange-termijn initiatief is.

Om tot gegronde studies en adviezen te komen
werden opgericht of zijn in oprichting :

HET A.N.V. ALS ACTIECENTRUM
Bij activiteiten van het A.N.V. kan men onderverdelen
in blijvende en wisselende. Bij wijze van voorbeeld
citeer ik :
— als blijvende acties :
1. boekverspreiding : deze boekverspreiding zal in de
toekomst een andere oriëntatie krijgen. D.w.z. zij
zal inzonderheid gericht worden op de aanwezigheid en de promotie van de Nederlandse cultuur in
de culturele grensgebieden (Duitsland, Wallonië,
Frans-Vlaanderen, Brussel, Voerstreek, Komen,
enz...) ;
2. acties voor jongeren : het is o.m. voor de culturele
integratie van groot belang dat het A.N.V. permanent aandacht heeft voor de jeugd en de jongeren.
Enkele intiatieven terzake werden reeds genomen
(cfr. infra) ;
3. taalacties : de vrijwaring van de Nederlandse cultuur moet ook binnen het Nederlandstalig cultuurgebied gerealiseerd worden. Zo moet het om snobistische redenen ondemocratisch gebruik van
vreemde woorden in overheidstukken, in het bedrijfsleven, enz. bestreden worden. Deze actie
moet in Nederland anders gevoerd worden dan in
Vlaanderen.
4. steun aan het onderwijs in het Nederlands en de
promotie van de Nederlandse cultuur in de culturele grensgebieden. Hiervoor zullen gemengde

a. Beleidsgroep grenscontacten samengesteld uit de
directeuren van de culturele raden van de Nederlandse Zuidelijke grensprovincies (voorzitter : Dr.
J. Theuwissen, directeur van de Kultuurraad voor
Vlaanderen) en de directeuren van de culturele
diensten van de Vlaamse provincies. Deze commissie heeft als opdracht adviezen te geven over
de wijze waarop de culturele contacten en samenwerking in de grensregio's kunnen bevorderd
worden ;
b. Beleidsgroep inzake de culturele integratie van
Noord en Zuid.
Om tot concrete acties te komen werden de volgende
initiatieven genomen :
1. Werkgroep „Taalgebruik"
Deze werkgroep heeft tot doel het gebruik van het
Nederlands, in het bijzonder in het bedrijfsleven,
te bevorderen (o.m. in de publiciteit, uithangborden,
in de relatie werkgever-werknemer).
Deze zeer actieve werkgroep behandelde reeds
honderden klachten waarvan de meeste met succes
werden afgehandeld.
Een dertigtal klachten werden ingediend bij de
Vaste Commissie voor Taaltoezicht te Brussel.
Voorzitter : E. Wieme, Stropstraat 64, 9000 Gent.
2. Contactgroep „Basisonderwijs"
Uitgangspunt van deze werkgroep is de vaststelling dat het bij het realiseren van de culturele
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integratie van Nederland en Vlaanderen niet alleen
gaat om structuren, maar dat deze integratie evenzeer het resultaat is van een intensief opvoedingsen vormingswerk. Uiteraard speelt het onderwijs
hier een belangrijke rol.
De contacten en uitwisselingen worden in drie
fasen gerealiseerd :
a. in een eerste fase worden de leerkrachten in
de gelegenheid gesteld om elkaar te ontmoeten.
Aldus leren zij elkaars school kennen en kunnen
zij ook van gedachte wisselen over hun specifieke onderwijssituaties en problemen (didactische en pedagogische problemen, vergelijken
van schoolwetgevingen en van de leerplannen,
enz.) ;
b. in een tweede fase komt men tot het uitwisselen
van klassen (2-3 dagen). Deze uitwisseling moet
pedagogisch en didactisch grondig voorbereid
en gerealiseerd worden. Ook de sociale contacten worden niet uit het oog verloren.
c. in een derde fase wil de werkgroep komen tot :
— het samenbrengen van Vlaamse en Nederlandse leraren met didactici en pedagogen ;
— het opstellen van een werkmap waarin de
verschillende in Nederland en Vlaanderen
geldende onderwijssystemen worden verduidelijkt en vergeleken ;
Incidenteel zal aandacht besteed worden aan : het
stimuleren van schoolreizen en penvrienden-clubs;
het uitwisselen van schoolkoren, schooltoneelgroepen, enz.
Voor alle informatie over deze contactgroep kunt u
terecht bij: de heer L. Knaepkens, voorzitter „Contacten basisonderwijs Vlaanderen - Nederland",
Beeckmansstraat 6, 2060 Merksem (België).
3. Een contactgroep „Voortgezet onderwijs" zal in
de loop van 1976 worden opgericht.
In oprichting is de Contactgroep „Niet-universitair
Hoger Onderwijs" (Voorzitter : Dr. P. Mulder,
Hoogpadlaan 70, 2070 Ekeren (België).
Op het vlak van het universitair onderwijs wordt
een eerste studiebezoek georganiseerd van het
Rijksuniversitair Centrum Antwerpen aan de Vrije
Universiteit Amsterdam.

— A.N.V., Surinamestraat 28, Den Haag, Nederland ;

— A.N.V., Jan van Ri jswi jcklaan 28, Antwerpen, België.
5. Contactgroep „Leraren Nederlands in Duitsland".
Uit contacten met leraren Nederlands in Duitsland
bleken er grote behoeften te bestaan aan didactisch materiaal (schoolboeken, prijsboeken, audiovisuele middelen, foto's, films, enz.) en allerhande
documentatie en informatie.
Het A.N.V. stelt zich tot taak om deze noodzakelijke
pedagogische en didactische hulpmiddelen, daar
waar nodig, te verschaffen en in de toekomst
voor de leraren Nederlands in de culturele
grensgebieden contactdagen te organiseren
waardoor zij in de gelegenheid gesteld worden
voeling te houden met hun collega's in Nederland en Vlaanderen.
6. Op dit ogenblik is een gelijkaardige contactgroep
„Leraren Nederlands in Wallonië" in voorbereiding.
7. Het Hoofdbestuur van het A.N.V. heeft eveneens
beslist om de contacten met Frans-Vlaanderen te
stimuleren. Als gesprekspartner fungeert het Komitee voor Frans-Vlaanderen. Het A.N.V. zal daar
waar gewenst en mogelijk aan dit Komitee alle
mogelijke „logistieke steun" geven.
8. Aansluitend bij de punten 5, 6 en 7 vermelden wij
nog het „Steunfonds leraren Nederlands in de culturele grensgebieden". Het A.N.V. reserveert jaarlijks een bedrag voor boekverspreiding. Dit bedrag
volstaat niet om tegemoet te komen aan de desiderata van onze „culturele ambassadeurs te velde". Daarom doet het A.N.V., met dit Steunfonds,
een (dringend !) beroep op alle personen die begaan zijn met de aanwezigheid van de Nederlandse
Cultuur in het buitenland, in het bijzonder in de culturele grensgebieden.
Het A.N.V. speelt een steeds belangrijke rol in de
Noord-Zuid verbinding en in de steun aan de Nederlandse cultuur in het buitenland.
Deze gunstige ontwikkeling MOET worden voortgezet.
Daartoe is de morele en materiële steun van velen
noodzakelijk. Daarom :

4. Wedstrijd „Ontdek de topjournalist".
Met deze wedstrijd wil het A.N.V. zich richten tot
jongeren uit Noord en Zuid. De bekroonde werken
werden de laatste jaren gepubliceerd in Neerlandia.
Voor inlichtingen wende men zich tot :
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werf leden ;
hebt u belangstelling om een deel van uw tijd te
reserveren voor één van de werkgroepen : deel
ons uw naam mee ;
wees donateur.
M. CANTRIJN

ANV- CONTACTGROEP BASISONDERWIJS

CONTACTDAG S.J.B. (ANTWERPEN) L. BUELENSSCHOOL (EINDHOVEN)
Op vrijdag 6 juni werd het Sint-Jan
Berchmanscollege (Merksem - Antwerpen)
bezocht door de elf leerkrachten van de
„Louis Buelensschool", een gemeentelijke
basisschool in Eindhoven. Dat de Nederlandse leerkrachten dit bezoek heel belangrijk vonden, bleek wel uit het feit dat
de heer De Bont, schoolhoofd, die 's
morgens bij het vertrek motorpech had, er
niet tegenop zag de hele reis Eindhoven Merksem per taxi te doen !
Het hoogtepunt van deze studiedag werd
de informatieve vergadering die deskundig
werd geleid door de heer A. Janssen, A.
Druyts en J. Gys, directeuren van het St.Jan Berchmanscollege. Als leidraad voor
het gesprek werd een vragenlijst gebruikt
die door de Eindhovense school vooraf was
bezorgd. Deze lijst omvatte een 70-tal interessante vragen over de Belgische onderwijssituaties, bezoldigingen, buitenschoolse
activiteiten, didactische problemen, onderwijsstructuren, leerplannen, handboeken,
methodiek, enz. Er was dus voldoende gespreksmateriaal voorhanden. Het werd
voor alle gesprekspartners een boeiend en
vooral leerzaam gesprek. Zo bleek bv. dat
op het punt van de leerlingennormen men
er in Nederland ongunstiger voorstaat.
Van Nederlandse zijde werd duidelijk gesteld dat men het geweldig zou vinden
eveneens over een degelijk en volledig
uitgewerkt leerplan te kunnen beschikken
zoals in België.
Spijtig genoeg ging de tijd zeer snel ! Er
konden slechts een 5-tal vragen worden
beantwoord. Door alle deelnemers werd
daarom dan ook gesteld dat dit interessante
gesprek moet worden voortgezet.
's Namiddags bezochten de Nederlanders
de Antwerpse Kathedraal en het PlantijnMoretusmuseum.
's Avonds werd de dag besloten met een
„verbroederingsmaaltijd". Dat er over het
onderwijs in Nederland en Vlaanderen
werd gepraat zal wel niemand verwonderen.
Tijdens al deze gesprekken werd het voor
ieder duidelijk : er is nog heel wat te leren
van mekaar.
Het Sint-Jan Berchmanscollege werd daarom uitgenodigd om bij een tegenbezoek in
de loop van het volgende schooljaar,
deze interessante gesprekken voort te zetten. Beide scholen willen zich trouwens
niet beperken tot de contacten tussen leraren/leraressen.

Deze Nederlands-Vlaamse ontmoetingsdag
werd georganiseerd met de medewerking
van de „Werkgroep Basisonderwijs" van
het Algemeen Nederlands Verbond.
Volgens deze werkgroep betekent culturele integratie niet alleen het institutionaliseren van structuren maar is culturele integratie evenzeer het resultaat van opvoedings- en vormingswerk. Het hoeft geen
betoog dat het onderwijs dienaangaande
van essentiële betekenis is.
Van een werkelijke culturele integratie kan
er geen sprake zijn zolang de contacten
tussen Noord en Zuid beperkt blijven tot
een klein aantal „ingewijden". Daarom moet
men in de toekomst alle aandacht besteden aan de verruiming van de belangstelling voor de Noord-Zuid samenwerking.
Wil men in dit verband logisch en planmatig te werk gaan dan moeten de beleidsverantwoordelijken het onderwijs tenvolle bij de culturele integratie betrekken.
Het hoeft geen betoog dat wij met onderwijs niet alleen het voortgezet en het hoger
onderwijs bedoelen, maar evenzeer het
basisonderwijs, meer bepaald de leeftijdsgroep van 10 tot 12 jaar. Op deze leeftijd
staan de jeugdigen nog zonder vooroordelen tegenover elkaar.
De A.N.V.-werkgroep „Contacten basisonderwijs" houdt zich momenteel met deze
problematiek bezig, en betracht :
A. Binnen de kortst mogelijke tijd uitwisselingen tussen klassen van Nederlandse
en Vlaamse scholen verwezenlijken.
Aldus maken de jongeren van 10 tot 12
kennis met leeftijdsgenoten „van over
de grens". Tevens leren zij elkaars leefgewoonten, steden, industrieën en dergelijke kennen. De werkgroep wi'l deze

uitwisselingen zowel pedagogisch als
didactisch begeleiden ;
B. Gelijklopend hiermee ontstaan ook contacten tussen de leerkrachten. Bij deze
contacten kan er van gedachten gewisseld worden over de eigenheden van
de wederzijdse onderwijsproblemen ;
C. Op langere termijn moet een studiegroep bestaande uit Nederlandse en
Vlaamse leerkrachten, didactici, pedagogen en inspecteurs kunnen groeien.
Met deze personen moet het mogelijk
zijn een vergelijkende studie te maken,
tussen de wederzijdse onderwijssystemen, onderwijsstructuren, leerplannen,
onderwijswetgevingen, enz...
Aldus bereikt men, mits een goed opgezet
uitwisselingsprogramma :
1. dat jongeren en onderwijzend personeel
uit Noord en Zuid elkaar beter leren
kennen, waardoor waardering mogelijk
wordt ;
2. dat Noord en Zuid niet alleen verbaal
worden benaderd maar als een levende
realiteit in het leerproces worden ingeschakeld ;
3. dat aldus de basis wordt gelegd van
een verruimde belangstelling voor de
culturele integratie. Blijft deze zich op
dit ogenblik beperken tot een kwantitatief onbelangrijk aantal betrokkenen ?
Voor alle inlichtingen :
L. Knaepkens, voorzitter van de contactgroep „Basisonderwijs", Beeckmansstraat 8,
2060 Merksem (tel. : 031/45.94.11).
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ANV-STEUNFONDS LERAREN NEDERLANDS

BEHOEFTEN
Na intensieve contacten met leraren Nederlands in onze culturele grensgebieden
(Duitsland, Wallonië, Frans-Vlaanderen,
enz.), bleken er grote behoeften te bestaan aan :
— didactisch materiaal : boeken, prijsboeken, audio-visuele middelen, landkaarten, enz.;
— allerlei hulpmiddelen : affiches van toeristische steden, foto's, films ;
— documentatie en informatie : Nederlandstalige kranten en tijdschriften, informatie
en documentatie over het actuele culturele leven in Nederland en Vlaanderen.
De leraren beschikken meestal over weinig
of geen financiële middelen om de meest
noodzakelijke pedagogische en didactische
hulpmiddelen aan te schaffen.
De algemene klacht was dat Nederland en
Vlaanderen in feite weinig belangstelling
hebben voor het werk van deze leraren die
nochtans onze belangrijkste „culturele ambassadeurs" zijn.
DOELSTELLINGEN

onderdeel is van het totaal voorzieningenpakket, kost per leraar 10.000 fr. (d.w.z.
50 boeken aan gemiddeld 200 fr.) Het hoeft
geen betoog dat fonoplaten, landkaarten,
affiches, enz. het noodzakelijke bedrag aanzienlijk verhogen.
In de ons omringende landen bestaan er
volledig uitgebouwde particuliere instellingen met als opdracht in hun buitenland
aan cultuurpromotie te doen. Deze instellingen worden door de respectievelijke
overheden financieel gesteund.
Het Algemeen Nederlands Verbond wil, zij
het op een bescheiden wijze, deze buitenlandse cultuurpromotie ter hand nemen. Om
dit mogelijk te maken MOET het A.N.V.
beroep doen op uw medewerking en steun.

WAT VERWACHT HET ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND VAN U ?
Het Algemeen Nederlands Verbond hoopt
dat talrijke bedrijven en particuliere personen mede de verantwoordelijkheid voor
deze vorm van cultuurpromotie in de ons
omringende culturele grensgebieden op zich
zullen nemen. Iedere som, klein en groot,
zal in dank worden aanvaard en zal, dat
kan het A.N.V. u verzekeren, goed besteed
worden.

Het Algemeen Nederlands Verbond wil, in
nauw en voortdurend overleg met deze leraren, trachten aan deze toestand te verhelpen door :

EERSTE RESULTATEN

1. het verschaffen van de meest noodzakelijk pedagogisch-didactische hulpmiddelen ;

Kort nadat werd meegedeeld dat het
Algemeen Nederlands Verbond een STEUNCULTURELE GRENSGEBIEDEN had opgericht kwamen reeds spoedig de eerste
stortingen binnen.

2. het organiseren van contactdag(en) voor
deze leraren waardoor zij in de gelegenheid zullen gesteld worden om voeling
te houden met hun collega's in Nederland en Vlaanderen en de kans krijgen
om geïnformeerd te worden over culturele problemen en stromingen in de
Neerlandistiek.
MIDDELEN
Het Algemeen Nederlands Verbond reserveert jaarlijks, binnen de mate van het
mogelijke, een bedrag voor deze actie (in
1975 : ± 150.000 fr.). Dit bedrag is uiteraard volstrekt onvoldoende. Tientallen leraren Nederlands voorzien van een bescheiden klasbibliotheek, wat slechts een klein
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De namen van de eerste donateurs zijn
de volgende :
De heer W.P. Bos - Breda - fl. 100
De heer G. Bosmans - Antwerpen - 150 fr.
Mevr. M. Berghmans - Merksem - 1.000 fr.
De heer R. de Nave - Kalmthout - 500 fr.
De heer Lettens - Asse - 300 fr.
J. Van Breda & C° - Borgerhout - 1.000 fr.
De heer J. Sabbe - Kortrijk - 1.000 fr.
Verzekeringsmaatschappij Noordstar en
Boerhaeve - Twee muziekplaten
Het vervolg van deze lijst wordt in een
volgend nummer gepubliceerd. Inmiddels
wenst het A.N.V. deze personen of instellingen reeds van harte te danken voor hun
spontane hulp.

Uit het Steunfonds werd reeds een bedrag
gereserveerd voor de aankoop van schoolboeken ten behoeve van het onderwijs in
Frans-Vlaanderen.

OPROEP

Het Algemeen Nederlands Verbond wil
langs de genzen van het Nederlandse taalen cultuurgebied wederzijdse contacten aanmoedigen en de Nederlandse culturele aanwezigheid bevorderen.
De staatsgrenzen zijn doorgaans het resultaat van politieke beslissingen en vallen
niet altijd samen met de taalgrenzen. De
staatkundige grens tussen Noord en Zuid
is daarvan een sprekend bewijs.
Langs de taalgrens komt de Nederlandstalige cultuurgemeenschap met andere culturen en taalgroepen in aanraking. Men
denke aan het Nederlands-Duitse grensgebied, de taalgrens die dwars door België
loopt en aan Frans-Vlaanderen.
Het onderwijs in de Nederlandse taal in
Duitsland, in Wallonië, evenals in Frankrijk verdient dan ook alle steun. De daar
werkzame leerkrachten Nederlands hebben
recht op onze morele en materiële steun.
De werkgroepen van het A.N.V. getroosten
zich daarvoor alle inspanningen, o.a. door
het beschikbaar stellen van Nederlandstalige boeken, leesmateriaal, informaties
over de Nederlandse cultuurgemeenschap
e.d.
Ook U kunt daarbij helpen ! Wij vragen
niet uw kostbare tijd om aan de activiteiten
van de werkgroepen deel te nemen, de
leden daarvan doen het gaarne ook mede
namens U. Maar wij vragen wél, of U een
bedrag in geld mild wilt schenken, onder
vermelding : Steunbedrag leraren Nederlands in het taalgrensgebied.

U kunt uw financiële bijdrage overmaken
op : Postrekening 4460.50, A.N.V., Surinamestraat 28, Den Haag,
of op rekening 408-7012041-73 van A.N.V.Neerlandia, 2000 Antwerpen.
Wij danken U bij voorbaat namens de docenten Nederlands.

ANV- WERKGROEP TAALGEBRUIK AAN DE

Eén van de achtergebleven sectoren in
het vernederlandsingsproces in Vlaanderen,
is ongetwijfeld de gastronomische sector.
Dit valt vooral op aan onze kust waar er
een grote concentratie is van hotels, restaurants en pensions.
Onze werkgroep heeft hieraan wat willen
doen en richtte in de loop van december
1974 een brief aan alle burgemeesters van
de kust, waarin de aandacht gevestigd werd
op dit probleem en waarbij ze met aandrang
verzocht werden contact op te nemen met
de plaatselijke Horeca-verenigingen, ten
einde te bekomen dat in elke kusteetgelegenheid ook een Nederlandse spijskaart
zou voorhanden zijn en dat — bij de aanspreking van de klanten — het Nederlands
een voorrangsbehandeling zou krijgen.
We mogen ons verheugen in talrijke positieve reacties en enkele prachtige initiatieven noteren.
BLANKENBERGE. - De Dienst voor Toerisme stelt voor op de ldeeënbeurs van de
Horecasector panelen aan te brengen met
meertalige menu's om de aandacht van de
hoteliers te vestigen dat ook de Nederlandse taal over degelijke gastronomische
namen beschikt.
De 28e october j.l. heeft men aan alle Horeca-inrichtingen van de Stad Blankenberge
een algemene omzendbrief gezonden waarin meegedeeld werd dat de Dienst voor
Toerisme gaarne bereid is om de hoteliers
en restauranthouders te helpen bij het opstellen van een Nederlandse spijskaart.
BRUGGE. - Voert sedert jaren een actie
tot vernederlandsing van de Horeca-sector
en kan reeds bemoedigende resultaten
voorleggen. De vernederlandsing van de
benaming van de Horeca-bedrijven ziet er
als volgt uit : 6 bedrijven hebben een nederlandstalige benaming gekozen bij nieuwbouw of ter vervanging van een franstalige;
3 inrichtingen hebben, naast hun traditionele
Franse naam, de Nederlandse vertaling laten aanbrengen op drukwerken, voorgevel,
enz.
20 Horeca-bedrijven hebben tweetalige menu's en 3 hotels beschikken over viertalige
menu's, één bedrijf heeft een vijftalige spijskaart.
KNOKKE-HEIST. - Kwam bij de plaatselijke
Horeca-bond tussenbeide. De voorzitter

KUST

van deze vereniging schrijft o.m. in zijn
brief : „Eén zaak ontbreekt ons, dit om
niet tot letterlijke vertalingen over te gaan,
en het „culinaire" in de gepaste woorden
te kunnen omzetten, d.i. een beknopte handleiding om aan al onze leden te sturen.
Indien U ons hierover kondt inlichten, waren
we dankbaar". De werkgroep heeft de inlichtingen bezorgd.
MIDDELKERKE. Het gemeentebestuur heeft
een brief aan alle eetgelegenheden gestuurd.
Eén paragraaf uit de brief : „We geloven
dat in alle Horeca-bedrijven mits een kleine
inspanning, de nederlandstalige toeristen in
het Nederlands kunnen bediend worden.
Het zou naar onze mening ondenkbaar
zijn dat er in hotels en restaurants te Namen, Dinant, La Roche e.a. geen spijskaart
in de streektaal, uiteraard het Frans, zou
voorhanden zijn of dat het personeel aldaar fransonkundig zou zijn".
Volgende instellingen hebben hun medewerking toegezegd :
Casino, Zeedijk - Derby (pens.-rest.),
Leopoldlaan 21 - Centre (restaurant du),
Zeedijk 136 - Floreal (Hotel), de Smet de
Naeyerstr. 5 - Regent (Hotel-rest.), Zeedijk
162 - Siesta (la), Zeedijk 123 - Terminus
(Hotel), de Smet de Naeyerstr. 42 - Were
Di (Pension-rest.), de Smet de Naeyerstr. 19.
NIEUWPOORT. - Nam eveneens als Middelkerke het prachtig initiatief zelf de Horeca-bedrijven aan te schrijven. Het slot
van de brief : „Als gemeentelijke overheid
die de algemene zorg draagt opdat allen
die aan zee hun vacantie doorbrengen, tevreden zouden zijn, sluiten' we ons aan
bij het A.N.V. en vragen U een ernstige inspanning te willen doen om aan hogergenoemde taalwantoestanden een einde te
willen stellen".
OOSTENDE. - Gaf onmiddellijk gevolg aan
ons verzoek. De raad van beheer van
Horeca-Oostende besprak onze wensen en
vroeg aan haar meer dan 400 leden spijskaarten in het Nederlands voor te leggen
aan nederlandstalige klanten. Ieder Oostends lid kreeg een brief toegestuurd ; hierna volgen er twee zinnen uit : ,,... We kunnen toch onmogelijk goede gastheren en
succesrijke zakenlieden zijn, indien onze
klanten zich niet welkom en niet thuis zouden voelen bij ons. Daarom pleiten we niet

alleen voor nederlandstalige spijskaarten,
doch zelfs voor viertalige"....
OOSTDUINKERKE. - Deelt de A.N.V.-zienswijze honderd procent en spant zich overigens sedert jaren in om ook op dit gebied de authenciteit, d.w.z. het „Vlaams"
karakter van Oostduinkerke te bewaren.
WENDUINE. - Meldt ons dat ze de eerste
plaats is waar reeds sedert 1963 aan toeristische bedrijven de mogelijkheid wordt
geboden om op haar dienst voor Toerisme
gratis een beroep te doen om mededelingen
voor toeristen in het Nederlands op te stellen en voor vertalingen in de drie talen te
zorgen.
KLEMSKERKE. - Het College van Burgemeester en Schepenen is eveneens tussengekomen bij alle restaurant- en hotelhouders van de gemeente. De burgemeester :
„Als gemeentelijke overheid sluiten wij ons
aan bij het A.N.V. en vragen U een' ernstige
inspanning te willen doen om aan hogervermelde taalwantoestanden een einde te
willen stellen"....
BREDENE. - „Het gemeentebestuur van
Bredene wenst uw voorstel te steunen en
zal aandringen bij de organisatoren om de
aankondigingen in het Nederlands te doen
en ook om de voorrang te geven aan deze
t aal"....
WESTENDE. - De burgemeester antwoordt
o.m. het volgende : „De inhoud treden we
volledig bij, doch het is ons momenteel
materieel onmogelijk een rondschrijven te
sturen aan alle Horeca-exploitanten".
KOKSIJDE. - Heeft een omzendbrief gezonden aan de Koksijdse Horeca-bedrijven.
Het gemeentebestuur hoopt dat haar inzet
een kentering ten goede zal inluiden. De
werkgroep wordt verder op de hoogte gehouden.
DE PANNE. - Heeft nooit geantwoord op
de A.N.V.-brieven.
HORECA WEST-VLAANDEREN. - De voorzitter van deze provinciale afdeling heeft
de actie van het Verbond warm aanbevolen bij de exploitanten van de Westvlaamse Horeca-bedrijven.

Alle bovenvermelde badplaatsen gingen er
eveneens mede akkoord dat bij strand-
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spelen en andere toeristische activiteiten,
bij de aankondigingen zowel tijdens het
rondrijden als tijdens de activiteiten het
Nederlands steeds als eerste taal en duidelijk bij voorrang dient gebruikt. Sommige badplaatsen hebben dit trouwens in
een gemeentelijk reglement uitgestippeld.
ALLERLEI
„Overeenkomstig de wensen uiteengezet
in uw brief van 18 oktober 1974, hebben
we alle instructies gegeven om U voldoening te schenken.
Tevens nemen we de nodige maatregelen
opdat onze facturen, die momenteel nog
tweetalig zijn, ééntalig zouden worden van
zodra onze huidige voorraad uitgeput is,
waarschijnlijk tegen einde 1975...", aldus
de directeur van N.V. HEDERA, Behangselpapier, Generaal de Gaullelaan te 1050
Brussel.
Aan de directie van de Slavenburg's Bank
Coolsingel 63, Ro tt erdam, werd gevraagd
de reclame van de Brusselse BRU - BANQUE in de twee talen te voeren en de
correspondentie met Belgische instellingen
zoveel mogelijk in het Nederlands te voeren.
Een directeur : „We zijn ons bewust van
de problematiek die verbonden is aan het
feit, dat Brussel de tweetalige hoofdstad
is van België en we zullen dan ook geleidelijk aan, waar mogelijk, met uw verzoeken rekening houden".
„Onze correspondentie wordt reeds, voor
zover mogelijk, in het Nederlands gevoerd".
De GB-bedrijven voeren te Brussel een
tweetalige reclame (wekelijkse of veertiendaagse reclamebladen), dit is niet het geval
met Inno-BM-Priba.
Thans zijn G B en voornoemde warenhuizen
gefusioneerd tot één vennootschap. Er werd
tussengekomen opdat Inno-BM-Priba eveneens de reclame in de twee talen zouden
voeren.
De directeur van de Public Relations van
de nieuwe firma antwoordde o.m. als
volgt :
„Allereerst, in verband met het reclamebeleid van Inno-BM-Priba, zouden we willen onderstrepen dat er bij de directies van
deze vroeger onafhankelijk staande vennootschappen de wil bestaat om door middel van hun reclamebladen zowel de frans-
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als de nederlandstalige gemeenschap te bereiken, wat in het Brusselse gebeurt door
tweetalige publicaties".
„Zeker, de perfectie is niet van deze wereld, doch wij kunnen U bevestigen dat,
naar gelang de integratie binnen de gefusioneerde vennootschap enger wordt, het
beleid ter zake er naar zal streven eenzelfde evenwicht te verwezenlijken als dat
bereikt bij GB-bedrijven".
„Wat de garantiebewijzen in Innovation te
Brussel betreft, werden instructies gegeven om in dit geval nederlandstalige teksten te voorzien, wellicht in een tweetalige
recto-verso uitvoering".
De Heer Luc Florizoone van het domein
BELLEWAERDE, Menenseweg 97 te 8902
Zillebeke (leper), signaleert dat alle opschriften in de vier talen zullen aangebracht
worden.
In een orgaan van de Deutsche Bundesbahn was er alleen sprake van S.N.C.B. In

bewindsman heeft woord gehouden ; hij
deelt deze nummers in een persoonlijk getekende brief mee : 3790 Sint-MartensVoeren, 3791 Remersdaal, 3792 Sint-Pieters-Voeren, 3793 Teuven, 3798 's-Gravenvoeren en 3799 Moelingen.
Op de Coupure 97 te Gent is de KLINIEK
„TOEVLUCHT VAN MARIA", gevestigd.
De administratieve directeur heeft de nodige maatregelen genomen om de tweetalige opschriften te vervangen door
Nederlandse.
Enkele cliënten van de HYPOTHECAIRE
KREDIETBANK, Kaaistraat 8-10, Oostende,
hebben ons geschreven dat er op de gevel
van deze bank een tweetalige plaat aangebracht is ; aan de ramen wordt afwisselend Nederlands-Frans gebruikt en
de vermeldingen in de telefoongids zijn
ééntalig Frans.
De directie schrijft dat deze klachten in
positieve zin zullen opgelost worden.

de toekomst wordt dit S.N.C.B./N.M.B.S.
De Uitgeverij FALK, Zichtenburglaan 52 te
Den Haag, brengt als enige firma een bijzonder goede, tweetalige plattegrond van
Brussel op de markt. De uitgever heeft ons
toegezegd om ook de laatste fouten te
verbeteren.
De directie van Galerij GOVAERTS, Louizalaan 255 te 1050 Brussel, deelt mede dat
de affiches in Vlaanderen — ook in de
stations — enkel in het Nederlands zullen
opgehangen worden.
Wanneer SELECT DELFORGE te 9180
BELSELE nog reclame voert in tweetalige
tijdschriften zal voorrang verleend worden
aan de Nederlandse taal. De catalogus en
het maandtijdschrift „Bloemenvriend" zijn
in correct Nederlands gesteld.
In de toekomst zal de TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ in de Brusselse gouden
telefoongids de benaming RUYSBROECK
niet meer gebruiken, maar wel RUISBROEK.
Juweelhandel MEALIER, Oudenaardesteenweg 38, Kortrijk, gebruikt uitsluitend postpapier, enveloppen, facturen, enz., welke
voorzien zijn van Nederlandse vermeldingen.
Eindelijk hebben de Voerdorpen een postnummer ! Voor enige maanden hebben we
dit aan Minister Chabert gevraagd en de

Minister Vanden Boeynants (Landsverdediging) heeft de nodige richtlijnen gegeven
opdat de Luchtmachtbasis te Koksijde aan
de Kust geen tweetalige affiches meer zou
verspreiden : deze dienen ééntalig Nederlands te zijn.
„We hebben het genoegen U mede te
delen, dat voor de telefoongids 1975, de
nodige richtlijnen gegeven werden, opdat
de vermeldingen van ons warenhuis in de
officiële en de gouden telefoongids in
de twee talen zouden geplaatst worden",
aldus de verkoopsdirecteur van GALERIES
ANSPACH, Anspachlaan 36 te 1000
Brussel.
Op een brief van de werkgroep antwoordde
de directeur van de Maatschappij tegen
de Wreedheid jegens Dieren Veeweidestraat 43, 1070 Brussel o.a. : „U zult wellicht begrijpen dat het ons niet mogelijk
was in twee maanden tijd de opschriften
op onze bestelwagens tweetalig te maken,
noch de nederlandstalige vermelding in de
telefoongids te doen inlassen. We zullen
trachten dit laatste tijdig te bekomen bij
de uitgave van de nieuwe telefoongids en
bij de eerstkomende aankoop van een
nieuwe bestelwagen zullen we het opschrift tweetalig maken, dit was inderdaad
een tekortkoming van onzentwege".

E. WIEME

SPIEGEL VAN DE NEDERLANDEN
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DUWT DE PERS MEE
AAN DE INTEGRATIE-WAGEN?

In de „Kiekenhoeve", een karrenmuseum
in de Belgische grensgemeente Essen, werd
op 26 oktober 1975 de tweede „Noord-Zuid
Dag" georganiseerd. Deze dag werd gehouden in het kader van de culturele samenwerking tussen de gemeentebesturen van
Roosendaal, Nispen en Essen. De organisatie berustte in handen van de Culturele
Stichting en het gemeentebestuur van
Essen.
Het thema van deze Noord-Zuid Dag was
de vraag in hoeverre de communicatiemedia bijdragen tot het begrip of onbegrip tussen Noord en Zuid.
Alhoewel het een zeer gemoedelijke, om
niet te zeggen broederlijke bijeenkomst
was, toch werd enkele keren tegen „het
zere been" gestampt. Terecht, want de communicatiemedia — althans sommige — (aten ernstig te wensen over. De berichtgeving (in de meest uitgebreide betekenis
van het woord) is niet alleen kwantitatief
zeer dikwijls onvoldoende, ook kwalitatief
(lees : de objectiviteit) is het dikwijls om
te huilen. Dat het gelukkig niet altijd zo
zwart-wit is als hier wordt gesteld, bewezen
de inleiders en enkele tussenkomsten uit
de zaal.
Het was burgemeester en volksvertegenwoordiger H. Suykerbuyk die de Noord-Zuid
Dag opende en situeerde. De initiatiefnemers willen de culturele integratie stimuleren door, vanuit bestaande en vastgestelde verschillen, een dialoog op gang te
brengen. Dus geen „alle mensen zijn broeders", maar wel „alle mensen kunnen broeders worden indien men elkaars verschillen
kent en wil aanvaarden".
De problematiek werd uitstekend ingeleid
door de heer J. Bedert, een Vlaming die in
Nederland woont, en de heer Spoelder, een
Nederlander die in Vlaanderen woont. Zoals vorig jaar trad Drs. L. van de Laar,
Burgemeester van Bergen op Zoom, als
moderator op („Moderator” is een te bescheiden woord voor zijn deskundige leiding)
De heer Bedert stelt in Nederland het volgende vast :
— fout is de Nederlander die met een
„predikantenmentaliteit" Vlaanderen en
de wereld bekijkt en steeds geneigd is
om met opgestoken vinger de anderen
te zeggen wat zij moeten doen ;
— fout is het woordenboek Van Dale, dat
goede Nederlandse woorden die in
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Vlaanderen gesproken worden als zijnde
„Zuidnederlands" bestempeld ;
— in het algemeen loopt het met de communicatiemedia in Nederland mis omdat het met de informatie over België
pover gesteld is. Alhoewel men een onderscheid moet maken tussen de ochtendkranten, die meer sensatie gericht
zijn, en de avondkranten, toch mag men
in het algemeen stellen dat het nieuws
over België dat uiteindelijk toch in de
Nederlandse pers komt, niet van aard
is om te juichen. De Nederlandse pers
heeft teveel aandacht voor sensationele
zaken — denk maar aan de Verschaevezaak — en geeft soms de indruk met
een zeker misprijzen op zijn zuiderburen neer te kijken. Een bericht met op
het einde een „awel zulle" spreekt soms
boekdelen over de „waardering" van
sommige journalisten voor België ;
bij de Radio is het iets beter gesteld
alhoewel het nieuws zich meestal beperkt tot culturele en toeristische aangelegenheden ;
— voor de televisie, in het bijzonder over
wat in de actualiteitsrubrieken wordt gebracht, was de heer Bedert niet altijd
mals. België is méér dan het land van
Amada, de V.M.O. en de knokpartijen
te Leuven.
T.a.v. de samenwerking tussen de Nederlandse televisie en de B.R.T. citeerde hij de volgende cijfers : in 1973 nam
de Nederlandse televisie voor 141/2 u.
en in 1974 voor 17 u. aan programma's
van de B.R.T. over. De B.R.T. totaliseerde in 1973 37,5 uur en in 1974 75,5 uur
aan overnamen van programma's van de
Nederlandse televisie. Het verschil tussen de B.R.T. en de Nederlandse televisie hoeft geen betoog.
Besluitend onderlijnde de heer Bedert dat
de massamedia veel goed, maar ook veel
kwaad kunnen doen. Men zou eindelijk eens
moeten gaan beseffen, dat „de Belg" of
„de Vlaming" en „de Nederlander" niet
bestaan. Zowel in Nederland als in Vlaanderen bestaan er wezenlijke verschillen
tussen bevolkingsgroepen uit diverse regio's. Daarom zou de pers de Noord-Zuid
verschillen moeten relativeren en meewerken aan een sfeer van begrip en waardering. „Ondanks de vaststellingen die ik
maakte, zou ik de vijftien jaren die ik in
Nederland reeds doorbracht voor geen geld

willen missen", aldus de heer Bedert.
Op een zeer humoristische wijze situeerde
de heer Spoelder zich in het paneel. Als
geboren Haarlemmer woont hij reeds 20
jaar in België en wenst er ook te blijven.
In het algemeen had de heer Spoelder een
gunstige indruk over de berichtgeving over
Nederland in België en, voor zover hij dit
aan de hand van twee bladen kon vaststellen (in casu : de N.R.C. en Het Financieel-Economisch dagblad) over België in
Nederland. Wat schort er dan ? Om aan
berichtgeving te kunnen doen moet men
zelf eerst goed geïnformeerd zijn. Gebrek
aan objectiviteit en onjuiste berichtgeving
komt zeer dikwijls van „passanten" die
„iets" weten echter zonder enige kennis
van de achtergronden. Men heeft immers
enige tijd nodig om een land goed te leren
kennen, bovendien moet men ook de bereidheid hebben om er zich voor in te
spannen. (Spaar ons dus van de BelgiëHolland wedstrijden waar de supporters i'n
niet mis te verstane woorden zeggen hoe
men de tegenstrever moet uitschakelen).
De heer Spoelder acht het van groot belang dat Nederlanders zich beter over
België, o.m. over de taalproblematiek,
zouden informeren. Hij verwees hier naar
enkele uitstekende boeken die daartoe op
de boekenmarkt voorhanden zijn.
De heer Fleerackers, Kabinetschef van de
Minister van Nederlandse Cultuur, onderlijnde het grote belang van de televisie
om een ruim publiek met Noord en Zuid
in contact te brengen. Er stelt zich echter
één probleem. In Vlaanderen kent de kabeltelevisie een grote verbreiding waardoor
vele Vlamingen gemakkelijk Nederland 1
en 2 kunnen ontvangen. Dit is niet het
geval voor Nederland, zodat men enkele
kilometers over de grens, aan een behoorlijke ontvangst van de B.R.T. niet meer
moet denken. Hiervoor zou een oplossing
moeten gevonden worden.
T.a.v. de geschreven pers pleitte de heer
Fleerackers voor een betere aanwezigheid
van de Vlaamse pers in Nederland en viceversa. Het ontbreekt ons tot op heden aan
voldoende geaccrediteerde journalisten in
beide landen. Ook het samen-doen, o.m. op
het vlak van radio en televisie, is volgens
de heer Fleerackers bijzonder belangrijk.
Ondanks het pessimisme t.a.v. bepaalde
aspecten van de Noord-Zuid integratie stelt
de heer Fleerackers vast dat Nederland
en België elkaar op het Europees vlak uitstekend vinden.
In vergelijking met de Belgisch-Franse culturele samenwerking is deze tussen Neder-
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land en Vlaanderen trouwens voorbeeldig.
De heer Van Dongen pleitte voor een
grotere openheid van de Vlaamse pers
voor bepaalde problemen. Als Nederlander
stelt hij soms vast dat de Vlaamse pers
verstoppertje speelt wanneer bepaalde tere
punten in de pers worden behandeld (bv.
druggebruik, „Het fatsoen").
Verwijzend naar de inleiding van de heer
Spoelder vraagt de heer Bedert meer aandacht van de „populaire" kranten en periodieken in Nederland voor Vlaanderen. „Wij
willen geen voorkeursbehandeling, wel een
eerlijke berichtgeving".
De heer L. Knaepkens, voorzitter van de
werkgroep „Contacten basisonderwijs van
het A.N.V." is van oordeel dat de culturele
integratie slechts blijvende resultaten zal
boeken indien het zowel in Noord als
Zuid een onderdeel wordt van een permanent opvoedings- en vormingsproces.
Met dit proces moet reeds in het basisonderwijs begonnen worden.
Het was voor de voorzitter van het pannel
geen gemakkelijke taak — een onmogelijke taak — om de inleidingen en de gesprekken samen te vatten. Toch ging iedereen akkoord met het volgende :
1. de reeds lang bestaande contacten en
vormen van samenwerking blijven een
hechte basis voor de toekomst ;
2. het Nederlands superioriteitsgevoelen
is een niet te rechtvaardigende reden
voor de mindere belangstelling in Nederland voor België. Hier moet wat aan
gedaan worden ;
3. de communicatiemedia kunnen dienaangaande een belangrijke rol spelen ;
4. zowel de officiële instanties als de particuliere verenigingen (bv. het A.N.V.)
moeten blijven ijveren om een verder
uit elkaar groeien ongedaan te maken.
Het was alles bij elkaar een interessante
bijeenkomst. Het is echter jammer dat niet
meer geïnteresseerden geïnformeerd waren.
Er werd alleszins een basis gelegd voor
een derde goed en tijdig georganiseerde
Noord-Zuid Dag. Een Dag die de doorbraak MOET worden van dit initiatief. Met
deze „opdracht" aan de initiatiefnemers
namen wij trouwens met spijt afscheid.
Tot volgend jaar... en met velen !
M. CANTRIJN

De jaarlijkse Troonrede, op dinsdag 16
september, Prinsjesdag, door koningin Juliana uitgesproken, ademde een toon van
diepe ernst en duidelijke bezorgdheid voor
's lands belang. Vergelijkt men de wijze
waarop de Nederlandse regering tegen de
verwachte ontwikkelingen in 1976 aankijkt,
met de Troonredes van de voorgaande jaren, dan kan men niet anders constateren
dan dat de vooruitzichten weinig hoopgevend, ja uitgesproken somber zijn. Verbazing behoeft dat niet te wekken, want de
werkloosheid — bij uitstek een graadmeter
voor de sociaal-economische situatie in het
land — blijft nog altijd van maand tot maand
toenemen. Vond nog geen twee jaar geleden de regering een werklozental van
honderdduizend het volstrekt toelaatbare
maximum, thans is al meer dan het dubbele bereikt van dat getal, terwijl minister
Duisenberg van Financiën kortgeleden voor
het eerst het getal driehonderdduizend
noemde toen hij zich waagde aan een
prognose over de komende vier jaren.
Werkloosheid en werkgelegenheid waren
dan ook op de voorgrond tredende trefwoorden in de Troonrede.
In samenhang daarmee kregen ook de vertraagde economische groei, zoals die zich
weerspiegelt in lagere produktiecijfers en
teruglopende export, veel aandacht. De
rijksbegroting (Miljardennota) di'e het record-tekort van ruim 15 miljard gulden vertoont, geeft wél aan op welke wijze de
regering denkt het hoofd te kunnen bieden
aan de veelomvattende problematiek waarvoor ze zich gesteld ziet, maar ze laat
tevens een aantal riskante berekeningen
zien. Zo kan men zich afvragen waarop het
vertrouwen gebaseerd is dat de overheid
meent te kunnen stellen in het ,,bijtrekken" van de wereldeconomie. Deskundigen
van naam hebben er reeds op gewezen dat
een dergelijk vertrouwen op een onvoldoende basis berust.
In dit verband moet zeker gewezen worden op een artikel van de Tilburgse hoogleraar prof. dr Th. Stevers in de Volkskrant
van daags na Prinsjesdag. In dit artikel dat
algemeen de aandacht trok, stelt prof. Stevers dat de werkloosheid in Nederland een
gevolg is van het gevoerde regeringsbeleid. Als gevolg van de zeer sterke loonstijgingen, aldus de Tilburgse hoogleraar,
kwamen de ondernemerswinsten zodanig
onder druk te staan dat ofwel arbeidsbesparende nieuwe machines werden aangekocht ofwel de produktie naar het buitenland werd overgebracht. In beide gevallen
gingen arbeidsplaatsen verloren. Dit laat-

ste was ook het geval doordat de voortdurende druk op de winsten tot vermindering van de investeringen leidde. Prof.
Stevers ziet de sterke loonstijgingen vooral als reactie op de uitzonderlijke snelle
toeneming van de collectieve lasten, zoals
belastingen en sociale premies.
De gedachtengang van prof. Stevers zal
ongetwijfeld niet door de regering — althans in het openbaar — onderstreept
worden. Maar wel heeft minister Duisenberg
aangekondigd dat het kabinet fors zal moeten gaan bezuinigen op de plannen voor
na 1976 omdat anders niets in huis komt
van de economische groei die men zich i'n
Den Haag voor ogen stelt. In het kader van
die bezuinigingen zullen de collectieve uitgaven met niet meer dan één procent per
jaar mogen toenemen. Die toename was tot
nu toe 1,3 procent.
Als gevolg van de uitgaven, bestemd om de
moeilijke economische situatie op te vangen, zijn een aantal kabinetswensen voorlopig op een lager pitje gezet.
De inmiddels begin oktober gehouden algemene beschouwingen in de Tweede Kamer stonden uiteraard eveneens in het
teken van de weinig bemoedigende financieel-economische toestand. Een speciaal
hoofdstuk vormde de looncompensatie wegens de stijging der prijzen. Bij de bespreking daarvan lanceerde KVP-fractieleider
Andriessen het voorstel om volgend jaar
alle werknemers een vast compensatiebedrag te geven in guldens, niet in procenten. Zijn idee werd over het algemeen gunstig ontvangen, al toonde premier Den Uyl
er weinig geestdrift over. Typisch was wel
dat de Sociaal-Economische Raad (SER)
enkele dagen later eenzelfde advies uitbracht. Terwijl deze regels geschreven worden moet het gesprek over deze kwestie
tussen overheid en sociale partners (werkgevers en werknemers) nog beginnen.
Opgemerkt moet nog worden dat ondanks
veel kritiek van de oppositiepartijen de
positie van het huidige kabinet, ook na de
niet erg bemoedigende kijk op de toekomst, zoals ze die op Prinsjesdag gestalte
gaf, niet bedreigd wordt. Ook de partijen
die het kabinet „gedogen", KVP en ARP
dus, beseffen dat er momenteel geen alternatief is. Waar het nog maar zeer de
vraag is of op zichtbare termijn een aantal zeer principiële zaken, zoals de abortuskwestie, aan de orde zullen komen, lijkt het
kabinet-Den Uyl op rozen te zitten. Al prikken de dorens van de sombere tijd toch
wel pijnlijk...
(15 oktober 1975)
J. Vd.
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TIENDE CONGRES GENOOTSCHAP
ONZE TAAL
Het Genootschap Onze Taal hield op zaterdag 1 november in het Circustheater te
Scheveningen het tiende congres, dat als
titel heeft meegekregen „Taal van Den
Haag" en als ondertitel „Van Vondel tot
Vondeling : de taal van overheidsdienaren,
volksvertegenwoordigers en politici".
De inleiders waren de oud-burgemeester
van Den Haag, mr. H.A.M.T. Kolgschoten die
sprak over „De overheid spreekt naar zij
gebekt is". Prof. dr. Nico Cramer en mr.
A. Stempels spraken over de taal van de
regeerders en volksvertegenwoordigers onder de titel „Binnen de perken van het parlernent". Prof. dr. Garmt Stuiveling hield
een inleiding over het onderwerp „Duidelijker taal" en dr. J. Veering over „Bang
zijn voor woorden".

SPEKTAKELBEURS VOOR DE NEDERLANDEN
Het begon allemaal in april 1974 toen er
door de Culturele Raad van Limburg (NL)
en de Kultuurraad voor Vlaanderen in Antwerpen een „Theaterbeurs" werd georganiseerd. Nederlandse toneel-, muziek-, dansen concertgroepen stelden zich voor aan
Vlaamse geïnteresseerden (directeuren van
culturele centra, schepenen van cultuur,
verantwoordelijken van de provinciale culturele diensten, vertegenwoordigers van de
sociaal-culturele sector, enz.). Deze Theaterbeurs kende een grote belangstelling zodat de initiatiefnemers besloten om in december van dat zelfde jaar een „Spektakelbeurs voor de Nederlanden" te organiseren.
Deze beurs werd gehouden in het Cultureel
centrum „De Beyerd" te Breda. Mede dank
zij de actieve en enthousiaste medewerking
van het Stadsbestuur van Breda werd deze
Spektakelbeurs een feestelijke én toch
zeer zakelijke gebeurtenis. Niet alleen van
de zijde van de producenten was er uitermate grote belangstelling maar ook het
aantal bezoekers overtrof de verwachtingen.
Daarom besloten de initiatiefnemers om op
woensdag 21 januari 1976 in „Het Turfschip" te Breda de tweede „Spektakelbeurs
voor de Nederlanden" te organiseren.
Ook deze beurs wi'l een ontmoetingsplaats
zijn voor „producenten" en „consumenten"
van grote en kleine culturele evenementen
in een zo groot mogelijke verscheidenheid.
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Deze beurs biedt de mogelijkheid om kennis te nemen van het totale aanbod van
theater- en kleinkunstgebied in de Nederlanden. Naast de „stands" die zijn ondergebracht in de foyer en wandelgangen van
het Turfschip wordt in de grote zaal in de
middaguren een non-stop programma gepresenteerd met korte fragmenten door een
aantal deelnemers aan de beurs.
Voor alle inlichtingen :
— Culturele Raad Limburg, Het Bat 16,
Maastricht (tel. 043/11951)
Kultuurraad voor Vlaanderen, Jan van
Rijswijcklaan 28 - 2000 Antwerpen
(tel. 031/37.61.70)
— Cultureel Centrum „De Beyerd",
Boschstraat 22 - Breda.
NOORBEEK (Ndl.-Limburg) en
ETIKHOVE (Oost-Vlaanderen)
GOEDE (SPEEL)MAATJES.
Zaterdag 9 en zondag 10 augustus 1975
was de Noorbeekse Toneelvereniging „De
Eendracht" — ruim 30 personen — op bezoek in Etikhove, een rustiek dorpje in de
Vlaamse Ardennen.
Aanleiding tot dit bezoek vormde een initiatief van de Toneelvereniging „Die Winterroose" uit Etikhove, welke op zoek was
naar contacten met een Nederlandse zustervereniging.
Het motief : waarom trekken wij zo ver weg,
naar andere taalgebieden en gaan wij voorbij aan toch meer voor de hand liggende
intermenselijke contacten in het eigen taalgebied.
Wel : Noorbeek en Etikhove hebben elkaar
gevonden. Twee dorpen, die een beetje
vergelijkbaar zijn :
— qua inwoneraantal ;
— qua bevolkingsopbouw (agrarisch
met een pendel naar de stad) ;
— qua regio : heuvelachtig i.c. de ZuidLimburgse heuvelen en de Vlaamse
Ardennen.
Het eerste actieve contact werd een waar
feest : ontvangsten door gastvereniging en
gemeentebestuur ; een trip door de streek
en een verbroederingsavond in de parochiezaal van Etikhove.
Natuurlijk werd er ook toneel gespeeld.
Op zondagmiddag een openluchtvoorstelling
van het marionettenspel „De legende van
Quinten Matsijs" en op zaterdagavond op
de gezellige binnenplaats van Hoeve „Erre-

gat" van de middelnederlandse klucht „De
gecroonde leersse" van Michiel de Swaen.
Het resultaat : Die Winterroose is in maart
1976 twee dagen te gast in Noorbeek. Een
zodanig initiatief, volledig particulier opgezet, verdient navolging. Meerdere sectoren
van de amateuristische kunstbeoefening
kunnen daar iets aan doen. Immers zo
groeit een uitwisseling vanaf de basis, zo
ontstaan de beste intermenselijke contacten.
De kosten van een dergelijk initiatief kunnen echter een struikelblok vormen. Mogelijk kan daaraan iets gedaan worden in het
kader der culturele verdragen.
M. SCHMEITZ
24e TOERNOOI DER LAGE LANDEN
1975-1976
Het Toernooi der Lage Landen is aan zijn
24e uitgave toe. Een merkwaardige prestatie ! Onder de deelnemers langs Nederlandse zijde vindt men allereerst de glorieuze winnaar van vorig jaar m.n. Dr. Ariëns Toneelgroep uit Eindhoven, verder
nog het Haagse „Carrousel" en Het Limburgs Toneel uit Sittard.
De volgende Vlaamse gezelschappen zullen
mee naar de kroon dingen :
Het Meiklokje (St.-Agatha Berchem) ; de
Socialistische Toneelkring „Multatuli" (Antwerpen) ; het Zwevegems Theater (Zwevegem) en De Breydels' zonen (Borgerhout).
Het programma ziet er als volgt uit :
— zaterdag 1 november te 20 uur : „De
Vrek" van Molière (Het Meiklokje) ;
— zaterdag 8 november te 20 uur : „Wachten op Godot" van Samuel Beckett (Multatuli) ;
— zaterdag 15 november te 20 uur : „In
Wankel evenwicht" van Edward Albee
(Carrousel") ;
— zaterdag 22 november te 20 uur : „De
Maxibulen" van Marcel Aymé (Het Zwevegems Theater) ;
-- zondag 23 november te 20 uur : „Requiem voor een non" van W. Faulkner;
bew. Albert Camus (Het Limburgs Toneel) ;
— zaterdag 29 november te 20 uur :
„Cactusbloem" van P. Barillet en J.P.
Grédy (De Breydels' zonen) ;
— zaterdag 6 december te 20 uur : „Blaffen tegen de maan" van Dimitri Frenkel
Frank (Dr. Ariëns Toneelgroep) ;
— zaterdag 10 januari 1976 te 20 uur :
Slotavond met prijsuitreiking en Bal der
Lage Landen.

Het Toernooi wordt gehouden in het Maaslandcentrum te Elsloo.
Geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks
wenden tot de heer M. Schmeitz, Papenweg 53a, Mheer.

2.

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
3.
In de Tweede Kamer der Staten-Generaal
heeft de heer Verbrugh (G.P.V.) een vraag
gesteld over het gebruik van de Nederlandse taal door bewindslieden in brieven
aan buitenlandse collegae. De tekst luidde
als volgt:
1. Zou de minister van Verkeer van de
Duitse Bondsrepubliek de brief d.d. 18
september 1975 door de Nederlandse
Minister van Verkeer en Waterstaat aan
hem verzonden en o.a. afgedrukt in de
Handelingen dezer Kamer, zitting 19751976, Aanhangsel Antwoord nr. 75, niet
hebben begrepen indien deze in de Nederlandse taal zou zijn gesteld ?
2. Indien het, omgekeerd, de gewoonte zou
zijn van de Duitse minister om brieven
aan zijn Nederlandse collega in de Nederlandse taal te stellen, zou het dan
niet eenvoudiger voor de ministers uit
de EEG-landen zijn dat in de onderlinge
correspondentie iedere schrijver zijn
eigen taal bezigt ?
3. Als daarentegen de Duitse minister ook
in de Duitse taal aan zijn Nederlandse
collega zou schrijven, veroorzaakt dan
de taalkeuze van de Nederlandse Minister in genoemde brief geen asymmetrisch taalgebruik binnen de EEG, dat
niet in overeenstemming is met de overeengekomen gelijke betekenis van alle
nationale talen der lidstaten ?
4. Is de Minister voornemens, zijn officiële
brieven aan hooggeplaatste personen
uit de andere lidstaten voortaan in de
Nederlandse taal te doen uitgaan ?
5. Is de Minister tevens bereid om bij
publikatie van brieven, die uit het buitenland afkomstig en in een vreemde taal
gesteld zijn, een vertaling hiervan in het
Nederlands te voegen ?
Minister Westerterp (Verkeer en Waterstaat) antwoordde daarop als volgt :

4.

5.

de ministerraadzittingen van de EEG
tracht ik mij in de taal van Vondel(ing)
uit te drukken.
Ik ben niet van mening dat de in deze
vraag vervatte suggestie de correspondentie eenvoudiger zou maken ; integendeel, de huidige door mij gevolgde procedure vermijdt overbodig vertaalwerk.
De overeengekomen gelijke betekenis
van alle nationale talen der EG-lidstaten
geldt in de eerste plaats voor het taalgebruik in en met de organen van de
Gemeenschap ; daarbuiten — en zeker
in bilaterale contacten — zullen ook en
vooral doelmatigheidsoverwegingen een
rol moeten spelen.
Ik ben van mening dat brieven aan
buitenlandse collega's het best kunnen
uitgaan in een taal die in het desbetreffende land wordt verstaan, zodat in' het
ontvangende land geen problemen met
betrekking tot de inhoud van de brief
ontstaan.
Ja. Door een misverstand is mijn brief
aan mijn Duitse collega — die als bijlage
was gevoegd bij het antwoord op de
bedoelde schriftelijke vragen — in de
Duitse vertaling meegezonden. Ditmaal
voeg ik de tekst in de Nederlandse taal
als bijlage aan dit antwoord toe.

bank I

A.N.V. DELEGATIE BIJ
ALGEMEEN VOORZITTER V.T.B.-V.A.B.
Op 14 november 1975 hadden de heer
J.P.M. Meuwese, algemeen voorzitter van
het Algemeen Nederlands Verbond en de
heer M. Cantrijn, algemeen secretaris, een
onderhoud met de heer J. Van Overstraeten,
algemeen voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond.
Ten behoeve van de Nederlandse leden
moet gezegd worden dat, in tegenstelling
met de A.N.W.B., de V.T.B., naast zijn activiteiten op het toeristische vlak, enorm
veel werk verricht als cultuurvereniging.
Onderwerp van het gesprek was de vraag
naar mogelijke samenwerking van de V.T.B.V.A.B. en het A.N.V.
Aangezien de heer Van Overstraeten en
zijn organisatie steeds met enthousiasme
de Noord-Zuid contacten steunt en stimuleert werd spoedig besloten om in de toekomst, daar waar nodig en noodzakelijk,
samen te werken.
In een van de volgende nummers van
Neerlandia zal de werking van V.T.B.-V.A.B.
o.m. t.a.v. de culturele samenwerking en
integratie nader worden toegelicht en
omschreven.

verzekeringskantoor I fiduciaire

JUVAN BREDA&CO
uw vertrouwen waard

1. Dat weet ik niet. Om te kunnen antwoorden zou ik mijn Duitse collega eerst
-- in het Duits ? — moeten schrijven.
'^ onze bilaterale gesprekken bedienen
ij ons van de taal van Goethe, in
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OP DE LEESTAFEL

VERSTREKEN FRANS
ANTWERPSE TRIPS
Autoroutes en natuurwandelingen in de
provincie Antwerpen
1975 ,
Uitgeverij Lannoo, Tielt/Utrecht ;
243 blz. ; 295,- fr.
Aan de Nederlander en de Vlaming die
een stukje Vlaanderen willen verkennen,
beveel ik deze keurig uitgegeven gids zeer
warm aan. Op de omslag schreef de uitgever : „Dit is echt geen lectuur voor kilometervreters, wegwerp-picknickers of wandelaars met jengelende transistors. Wél
voor milieubewuste toeristen per auto of te
voet. Voor hen plukte Frans Verstreken een
kleurig boeket merkwaardigheden uit de
provincie Antwerpen. Hij schetste een reeks
verkenningen in kijksteden en vooral op het
platteland". De bewering van de uitgever
kan ik tenvolle onderschrijven. Zes autoroutes (Taxandriaroute ; Pallieterlandroute ;
Scheldelandroute ; Havenroute ; Oud-Brabantroute en Noorderkempenroute) en twintig natuurwandelingen worden kilometer na
kilometer beschreven en toegelicht.
Keurige foto's en handige kaarten maken
het de toerist erg gemakkelijk om zonder
moeilijkheden zijn weg te vinden. Merkwaardige gebouwen en monumenten worden telkens bondig toegelicht.
Een keurige toeristische gids die wij aan
iedereen zeer warm aanbevelen.
MET „DE NIEUWE MAAND" KIJKEN
NAAR NEDERLAND
„De Nieuwe Maand", tijdschrift voor politieke vernieuwing, publiceerde een interessant vakantienummer onder de titel:
„Kijken naar Nederland". In dit nummer
werden een viertal artikelen van Nederlandse acteurs over Nederlandse situaties
opgenomen. Uit de inhoudsopgave :
— „Nederland : Politieke vernieuwing anno
1975" van de hand van S.W. Couwenberg ;
— „Nieuw Links in de Partij van de Arbeid" van R. Kroes ;
— „Feminisme in Nederland, de tweede
golf" van H. van Buuren ;
— „Man - vrouw - beeld in de leerboekjes
van de Nederlandse lagere school ;
Dit nummer kan men bestellen bij :
Standaard Uitgeverij en Distributie B.V.,
„De Nieuwe Maand", Lichttorenhoofd
28/30, Etten-Leur N.B. ;
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Standaard Boekhandel, „De Nieuwe
Maand", Belgiëlei 147 A, 2000 Antwerpen (postrekening 000-0083065-33).
Prijs : 45 fr. / fl. 3,50.
LES FLANDRES EN FRANCE
In de reeks „Talen" uitgegeven door de
Vereniging Vlaamse Leerkrachten (V.V.L.)
verscheen een lestekst over „Les Flandres
en France". Deze lestekst is bestemd voor
leraren Frans die hun leerlingen, uiteraard
in het Frans, willen informeren over FransVlaanderen. Deze lestekst is een goede
gelegenheid om de les Frans te actualiseren en te verlevendigen. Centraal staat
het artikel van Henri Deligny : „Régionaliste
ou Frangais en marge : Les Flandres contre
le 'colonialisme' de Paris", verschenen in
de Franse gezaghebbende krant „Le
Monde".
Een reeks vragen over de inhoud en over
de spraakkunst vervolledigen de tekst.
De lesteksten kan men bestellen bij het
Algemeen secretariaat van de Vereniging
van Vlaamse Leerkrachten, Anjelierenlaan
25, 8400 Oostende, tel.: 059/80428. Prijs
per exemplaar (4 geïllustreerde bladzijden,
twee-kleurendruk) : 5 fr. Aanbevolen !
KAREL VAN DEUREN
DIT VLAANDEREN HEB IK HARTELIJK
LIEF
Uitgeverij Lannoo, Tielt, 184 blz., 320 oude
fotos, prijs : 298 fr.
Onder de eerder romantische titel : „Dit
Vlaanderen heb ik hartelijk lief", publiceerde de Uitgeverij Lannoo (Tielt) een bijzonder mooi fotoboek over een periode in
de geschiedenis van Vlaanderen waar de
romantiek soms volledig zoek was.
Het fotoboek werd met enige luister in de
Galerij Paule Pia (Antwerpen) aan de pers
en het publiek voorgesteld. Zeer terecht
trouwens. Het is een bijzonder interessant
en waardevol boek.
De auteur, Karel van Deuren, geeft aan
de hand van oude foto's, korte commentaren en citaten een overzicht van het
Visanderen van 1860 tot aan de eerste
wereldoorlog.
Niet de groten komen aan bod, maar de
burgerij en de man met de pet. Het is een
boek over mensen met hun wel en wee,
hun soms protserige burgerlijkheid en hun
soms schrijnende armoede. De waarde van
het boek ligt juist in het feit dat het nu

eens géén verslag is van politieke gebeurtenissen, géén kunstgeschiedenis, géén
geschiedenis van de Vlaamse Beweging,
maar wel een fotoboek over het dagelijkse
leven in het Vlaanderen van toen.
Wij kunnen de woorden van Mevrouw H.
Craeybeckx volledig onderschrijven toen
zij in haar inleiding zei : „Dit boek zou
men in de school moeten gebruiken als
geschiedenisboek omdat men met het gemoed veel meer leert dan met woorden".
Een boek dat wij aan alle Neerlandi'a-lezers
hartelijk aanbevelen.
VOLKSLIEDBOEK
Algemeen Nederlands Zangverbond
Vrijheidsstraat 30
2000 Antwerpen
Prijs : 350 fr. / fl. 25 (verzendingskosten :
20 fr. / fl. 1,5).
Op initiatief van de jeugddienst van het
Algemeen Nederlands Zangverbond werd
een „Volksliedboek" uitgegeven. Dit boek
bevat 50 oude en nieuwe volksliederen
zowel uit de Nederlanden als uit andere
landen. De liederen zijn voorzien van een
eenvoudige klavierbegeleiding en zullen ongetwijfeld vele muziekleraars, koorleiders,
studenten, e.a. interesseren.
Uit de inhoud : Ik kwam lest over een berg ;
Het carillon van Ekelsbeke ; Ik ben de
herder welgemoed ; De wind waait door
de bomen ; De speelman komt voorbij ; Jan
Speelman ; De Vastenavond ; Als de rombom heeft geslagen ; e.a.
MET HET BASISONDERWIJS OP STAP...
Dat de culturele integratie stilaan uit de
academische sfeer weggroeit naar de straat
en het leven is een evolutie die ons alleen
maar kan verheugen.
Neem nu het initiatief van de Vereniging
Vlaamse Leerkrachten om in samenwerking
met de Vlaamse Toeristenbond en het
A.N.V. een reeks wandelgidsen voor het
basisonderwijs op te zetten die voor Noord
en Zuid bedoeld is en zowel Vlaamse als
Nederlandse steden op een prettige manier binnen het bereik van de scholen wil
brengen.
Nummer 1 is aan Antwerpen gewijd, nummer twee aan Frans-Vlaanderen (verschijnt
einde 1975) en nummer drie aan Brugge
(verschijnt april 1976). De boekjes zijn

eenvoudig, maar prettig uitgegeven (prijs
30 fr. of 2 gulden), en beantwoorden aan
de modernste pedagogische normen voor
een klasse-uitstap. Elk boekje opent met
twee voorbereidende leesteksten, gevolgd
door invuloefeningen en taken. Daarna
volgt een eenvoudige lestekst over een belangrijke periode uit de geschiedenis van
de stad (met taken weer), netjes aangevuld
door een tijdsband.
Deel II brengt twee nauwkeurig uitgetekende en eenvoudig beschreven wandelingen
waaraan bijzonder veel zorg besteed werd.
„Het wandeltraject dat uiteindelijk weerhouden werd is niet alleen de neerslag van
jarenlange pedagogische ervaring, maar er
werd ook rekening gehouden met de practische mogelijkheden van jonge leerlingen.
Er werd gedacht aan veilige oversteekplaatsen en rustpunten. Elke wandeling
eindigt op een pleintje waar men ofwel iets
eten kan of gewoon naar de bus terug
wandelen die in de onmiddellijke omgeving
parkeren kan".
Waarop wacht U eigenlijk... ?
Besteladres : A.N.V., Jan van Rijswijcklaan
28, 2000 Antwerpen.
L. UREEL
EEN KWARTEEUW „BRUSSELSE POST"
De „Brusselse Post", Orgaan van het
Vlaams Komitee voor Brussel (v.z.w.) en
maandblad voor Vlamingen te Brussel en
elders, zoals fier op de titelpagina wordt
verkondigd, bestaat vijfentwintig jaar. Dit
mag terecht als een eerbiedwaardige Levensduur worden beschouwd voor een
Vlaams strijdorgaan in de vele opzichten
voor Vlaanderen weinig gastvrije hoofdstad. Ter gelegenheid van deze verjaardag
werd het blad dat sinds jaren op een tabloid krantformaat verscheen, in een nieuw
kleedje gestoken, fraaier gepresenteerd en
met een beter in de hand liggend magazineformaat aan de lezer aangeboden.
25 jaar Brusselse Post = 25 jaar Vlaamse
strijd te Brussel. Meer zelfs dan dat, want
voor de oorlog had het blad al voorlopers
met name het orgaan van het „Vlaams
Verbond voor Brussel", gesticht in 1933,
dat kortweg „Brussel" heette, maar later
omgedoopt werd tot „Brusselse Tijdingen".
Kort na de oorlog, in 1946, werd de v.z.w.
Comité ter bevordering van het Vlaams
1 te Brussel" gesticht door Jozef Clot-

tens, die o.a. ook voorzitter was geweest
van het Vlaams Verbond. In 1949 werd de
ietwat omstandige naam gewijzigd in
„Vlaams Komitee voor Brussel" en het
jaar daarop verscheen het eerste nummer
van De Brusselse Post. Het besloeg vier
bladzijden pro-patria formaat. Met de uitgave van een maandblad beginnen is geen
lachertje. Met een Vlaams blad te Brussel
starten was gewoon een waagstuk. Reeds
het vinden van voldoende medewerkers
was een probleem, maar de financies vormden de hoofdbekommernis. Dhr. L. Van
Hoorick werd bereid gevonden de financiële risico's te dragen (wat deze familie
tot vandaag toe nog steeds doet !).
In zijn eerste editoriaal schreef Jozef Clottens : ,,... Na tien jaren van achteruitgang
voor onze taalgemeenschap te Brussel, hervatten wij de door de oorlog afgebroken
traditie : door een plaatselijk orgaan de
specifieke Brusselse toestanden voor gans
't Vlaamse land aanklagen...". In de verantwoording las men o.m.: „De Brusselse
Post wil de Vlamingen krachtdadig helpen
overal en altijd, als volwaardige Vlamingen,
standvastig, vastberaden en zelfbewust op
te treden en vooruit te komen. De Brusselse
Post wenst geheel het Vlaams leven te
Brussel te helpen bevorderen. Brussel telt
meer dan tweehonderd Vlaamse verenigingen (in 1950 ! n.v.d.s.), die gegroepeerd zijn
in het Vlaams Komitee voor Brussel, dat in
hun aller naam optreedt. De Brusselse Post
wil de groei en de bloei van al deze verenigingen in de hand werken en hun onderlinge samenwerking bevorderen om met
man en macht te Brussel in de bres te
staan. Meer dan om het even waar is het
te Brussel nodig alle Vlaamse krachten te
bundelen in de strijd voor ons recht tot
welke partij ook zij behoren. De Brusselse Post wil de Vlamingen uit de Provincie een inzicht doen krijgen in de toestand
en de geestesgesteldheid te Brussel tegenover Vlaanderen, de Vlaamse problemen
en de Vlamingen. De Brusselse Post wil
Vlaanderen wijzen op zijn plicht tegenover
Brussel. De Brusselse Post wil de wantoestanden op taalgebied te Brussel in een
klaar daglicht stellen en ervoor waken dat
zij verholpen worden...". Voorwaar een omvangrijk programma en hoe weinig verouderd, niettegenstaande een kwarteeuw
er overheen is gegaan !
Heeft het blad aan deze zware en nobele
taak die het zichzelf heeft gesteld, beantwoord ? In het licht van de zeer beperkte
middelen waarover het blad beschikte, mag
positief worden geantwoord. Het volstaat,

om hiervan overtuigd te worden, de rijke
en gevarieerde inhoud te overlopen van
de vierentwintig voorbije jaren, alsook de
rij van belangeloze medewerkers, waaronder
bekende namen zoals Maurits Roelandts,
Ger Schmook, Herman Teirlinck, Jan Grauls,
en vele anderen. Op één aspekt moet ons
inziens speciaal gewezen worden, nl. de
kalender van het Vlaams leven te Brussel,
die sinds vierentwintig jaar een overzicht
biedt van al wat in de hoofdstad leeft en
gebeurt in de Vlaamse gemeenschap. Voor
vele verenigingen is het jarenlang de enige
weg geweest om hun aktiviteiten aan belangstellenden mee te delen. Tenslotte is
het blad ook een „orgaan" en als dusdanig het medium van het Komitee. De
verslagen van de werking van het Komitee
werden er regelmatig in opgenomen, alsook de stappen die het Komitee aanwendde
bij de openbare instanties om wantoestanden aan te klagen en op tekorten te
wijzen.
De Brusselse Post vormde ook al die jaren
de enige materiële steun voor het Vlaams
Komitee, dat voor de rest op geen enkele
officiële erkening moest rekenen. De steun
moest dan ook volledig komen van een
paar instellingen, maar vooral van de vele
overtuigde Vlamingen, die weten dat het
zwaartepunt van de Vlaamse strijd in
Brussel ligt, en daar dan ook een bijdrage
voor over hadden.

DE BRUSSELSE POST
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De dynamische
Kredietbank
biedt u de
volledige gamma
van moderne
en efficiënte
bankdiensten :
zichtrekeningen, Eurocheque,
depositoboekjes, kasbons en
andere beleggingen, persoonlijke
leningen, financieringen...

KREDIETBANK
waar u woont, waar u werkt, waar u winkelt.
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VISSER -NEERLANDIAPRIJZEN
TELEVISIESPEL
Het Algemeen Nederlands Verbond stelt, als uitvoerder van het testament
van mr. H.L.A. Visser bedragen beschikbaar voor in de Nederlandse taal
geschreven oorspronkelijke televisiespelen (geen vertalingen of bewerkingen van romans, novellen, hoorspelen of toneelspelen ; geen tekst voor
opera of operette).
Duur van het spel : ten hoogste een uur.
De toe te kennen bedragen variëren tussen f 1000,- en f 3000,-. De jury
bestaat uit de heren mr. Hans Keuls, voorzitter (Amsterdam), mw. Martie
Verdenius (Amsterdam), Nico Hiltrop (Blaricum), Jos van Gorp (Brussel)
en Lou de Vel (Brussel).
Getypte spelen onder schuilnaam of motto dienen zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk vóór 1 juli 1976, in drievoud gezonden te worden naar het
secretariaat van het Algemeen Nederlands Verbond, Surinamestraat 28,
Den Haag.
Om voor een prijs in aanmerking te kunnen komen mag het televisiespel al niet eerder zijn ingezonden voor een Visser-Neerlandiaprijsvraag
en niet zijn gespeeld of in druk verschenen vóór 1 december 1976.
Bij de inzending van het spel een gesloten envelop voegen, waarop
vermeld zijn de schuilnaam of het motto en de titel van het spel en de
naam en het adres van de schrijver.
Het juryrapport en de op grond daarvan door het hoofdbestuur van het
Algemeen Nederlands Verbond toegekende prijzen worden eind 1976 /
begin 1977 openbaar gemaakt. De uitreiking van de prijzen heeft plaats
in 1977.
De ingezonden spelen worden na bekendmaking van de uitslag aan de
schrijvers teruggezonden.
Het Centrum voor Nederlandse Dramaturgie, Vondelstraat 90, Amsterdam-W., zal na de uitslag de omroepverenigingen in Nederland en België
opmerkzaam maken op de bekroonde spelen en zich inspannen uitzending
van de bekroonde spelen en ook van spelen die de jury niet bekroont,
maar verdienstelijk acht, te bevorderen.
Het Bestuur van het

Algemeen Nederlands Verbond.
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HOOFDSTUK I

HET BEGRIP "CULTUUR" EN HET VERBAND
TUSSEN CULTUUR EN POLITIEK

Een definitie geven van het begrip „cultuur" is eigenlijk een taak die buiten de onmiddellijke doelstelling
van een politieke studie valt. We kwamen echter tot
de bevinding dat er een duidelijke overeenkomst bestaat tussen de niet-politieke en de politieke cultuuropvattingen. We beperken ons evenwel tot enkele gezaghebbende stellingen omdat de fundamentele onenigheid omtrent de inhoud van het begrip aanleiding
heeft gegeven tot een verregaande polemiek en een
al te uitgebreide literatuur 1 . Cultuur komt voornamelijk ter sprake in de wereld van de sociologie, de literatuur en de sociale en politieke wetenschappen.
CULTUUR : EEN SOCIOLOGISCHE DEFINITIE
Een vaak geciteerde definitie is die van A.L. Kroeber
en T. Parson : ,We suggest that it is useful to define
the concept „culture" for most usages more narrowly
than has been generally the case in the American
anthropological traditions, restricting its reference to
transmitted and created content and patterns of values, ideas and other symbolic-meaningful systems as
factors in the shaping of human behavior and the artifacts produced through behavior" 2 . Het is de verdienste van deze definitie voor goed een einde te
hebben gesteld aan de opvatting als zou cultuur zich
beperken tot de zgn. „schone kunsten" 3 . Ze mist o.i.
echter een ethisch normatieve nuance. Cultuur wordt
er voorgesteld als een aantal objectieve, voor analyse vatbare gegevens en niet zozeer als een subjectieve streving.

ment, but decisively and certainly for the immediate
future ; and that those who work for this are the sovereign educators" 4.
Allicht onder de invloed van de exacte wetenschappen, die de mens de instrumenten aan de hand heeft
gedaan om de natuur te beheersen, en tevens geïnspireerd door marxistische en existentialistische filosofieën, hechten moderne auteurs meer belang aan
creativiteit en zelfontplooiing. Zo schrijft K. Verleye :
„Laten we hier genoegen nemen met de opvatting, die
cultuur ziet als de vrucht van het vermogen van de
mens om zichzelf op te voeden en het levensmilieu
volgens redelijke normen (dus niet alleen instinctief
zoals bij de dieren) en creatief om te vormen. Het volstaat geenszins cultuur te verbruiken. Cultuur eist een
creatieve bijdrage..." 5 . We kunnen ons niet van de
indruk ontdoen dat K. Verleye zich heeft laten inspireren door T.S. Eliot 6 . Andere auteurs denken in
dezelfde richting. Het moge volstaan hier nog te verwijzen naar de in de Nederlanden zeer gezaghebbende stem van Henriette Roland Holst - Van Der
Schalk : „Men wil" kuituur, dat is levensvorm, en die
vorm is enkel mogelijk door zelfbeheersing en zelftucht..." '.
CULTUUR IN DE SOCIALE DIMENSIE
Wanneer we cultuur in haar sociale betekenis willen
onderzoeken, dienen we te wijzen op twee nieuwe dimensies : de eenheidsdimensie en de hiërarchische
structuur van de gemeenschap.

CULTUUR : EEN LITERAIRE BENADERING

a. Eenheid

In literair-beschouwelijke geschriften komt het „strevingsaspect" meer tot zijn recht. Cultuur betekent er
een streving naar een beter mens-zijn. Dit omvat de
drang naar kennis, een verscherping van de wil ten
goede en de ervaring van het schone. De nadruk ligt
er doorgaans op het individuele streven eerder dan
op het collectieve. Dit laatste wordt als resultante gezien van de individuele initiatieven. Ter illustratie kunnen we verwijzen naar enkele citaten. Voor Matthew
Arnold lag de nadruk op inzicht en kennis : „But we
are sure that the endeavour to reach, through culture,
the firm intelligible law of things, we are sure that the
detaching ourselves from our stock notions and habits, that a more free play of consciousness, an increased desire for sweetness and light, and all the
bent which we call Hellenising, is the master-impulse
even now of the life of our nation and of humanity,
— somewhat obscurely perhaps for this actual mo-

Een gemeenschappelijke cultuur ligt aan de basis van
het gemeenschapsgevoel van een groep mensen. Hoe
uiteenlopend de denkrichtingen en de levensvormen
binnen een bepaalde gemeenschap ook mogen zijn,
ze dienen zich te situeren binnen één cultuur. „The
culture of an artist or a philosopher is distinct from
that of a mine worker or a field labourer ; the culture
of a poet will be somewhat different from that of a
politician ; but in a healthy society these are all parts
of the same culture ; and the artist, the poet, the philosopher, the politician and the labourer will have a
culture in common, w_ hich they do not share with other
people of the same occupations in other countries".
Er schuilt dan ook gevaar in een te sterke specialisatie : „Cultural disintegration may ensue upon cultural
specialisation : and it is the most radical disintegration that a society can suffer" 8.
Een zelfde geluid vingen we op bij Henriette Roland
Holst en Christopher Dawson 9.
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b. Hiërarchische structuur
De technisch-industriële beschaving werkte een zekere gelijkschakeling tussen individuen en sociale
klassen in de hand. Een hiërarchische maatschappij
wordt vaak als reactionair voorgesteld. Nochtans
wordt vanuit cultureel standpunt de laatste vorm als
de ideale aangeprezen. Elke sociale klasse heeft haar
eigen waarden en ethiek en biedt dus de mogelijkheid
tot een volledige morele ontplooiing. Tevens zou er
een hiërarchische structuur tussen de groepen moeten bestaan volgens de respectieve graad van verantwoordelijkheid. Een soepele overgang moet echter
gewaarborgd blijven, zodat een dubbele dynamiek
mogelijk is : vooreerst moet elk individu binnen de
eigen klasse het ideaalbeeld nastreven, en daarnaast
kan hij naar gelang zijn mogelijkheden en verantwoordelijkheidszin een hogere klasse bereiken. Meerdere auteurs pleiten voor zulke hiërarchie 10 . Deze
hiërarchie steunt evenwel op culturele normen, eerder
dan op financiële of machtspolitieke posities.
HET VERBAND TUSSEN POLITIEK EN CULTUUR
Uit deze vrij theoretische beschouwingen kunnen we
enkele besluiten trekken over de rol van de cultuur in
de politiek. Uit heel wat geschriften blijkt dat de verhouding tussen politiek en cultuur niet altijd een geslaagd huwelijk is. In zijn belangrijk werk Culture and
Anarchy relativeert Matthew Arnold de culturele ambities van de overheid : „And he who leads men to
call forth and exercise in themselves this power (met
name de zin voor kritiek en wetenschap), and who
busily calls it forth and exercises it in himself, is at
the present moment, perhaps, as Socrates was in his
time, more in concert with the vital working of men's
minds, and more effectually significant, than any House of Commons' orator, or practical orator in politics" 11 . De tijd bracht weinig verandering aan in deze
fundamentele houding. In 1948 schreef T.S. Eliot, dat
de maatschappelijke omstandigheden die een culturele bloei kunnen bevorderen moeilijk door een politieke actie kunnen tot stand gebracht worden : ,,...
he (de lezer) must not leap to the conclusion that
these aims can be fulfilled solely by deliberate organization. A class division of society planned by an
absolute authority would be artificial and intolerable ;
a decentralisation under central direction would be a
contradiction" 12.
Voor de totalitaire regimes was de cultuur een moeilijk te temmen paard. In het toneelstuk „Schlageter"
van de Nazi-dichter Hanns Johst, laat een van de
personages, die het Nazi-regime verdedigt, zich ont-

vallen : „Wenn ich das Wort „Kultur" hëre, entsichere
ich meinen Browning" 13. We kunnen dan ook volledig instemmen met Pierre Emmanuel, waar hij
schrijft : „C'est là une notion mal définie, à la fois
insaisissable et extensible, pour certains une chimère
politique, pour d'autres un déguisement redoutable de
I'idéologie... Que I'Etat s'intéresse à la culture parait
louche : l'Etat, c'est la providence, mais aussi l'ordre,
voire l'ordre moral" 14.
Zonder al te ver uit te weiden in filosofische beschouwingen leek het ons toch gepast de diepere achtergronden van deze controverse na te speuren. We
kwamen tot de bevinding dat tussen beide een spanningsveld bestaat, waarin wederzijdse afhankelijkheid
en autonome strevingen met elkaar in botsing komen.
WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID
a. Op het niveau van de sociologische opvatting van
cultuur kan men stellen dat een aantal waarden, ideeen en symbolisch betekenisvolle systemen betrekking hebben op de verwachtingen die de burgers
koesteren t.o.v. het politieke leven in de gemeenschap waartoe ze behoren. Het belang van deze „politieke cultuur" voor de praktische uitbouw van politieke instellingen en procedures werd door Lucian
W. Pye en Sidney Verba onderstreept : „The term
'political culture' ties our study of political beliefs to
sociological and anthropological works on culture
and focuses our attention on basic values, cognitions, and emotional commitments. It is also focuses our attention on a subject that has been
of major concern to the students of culture —
the process by which such values, cognitions and
emotional commitments are learned" 15 . We dienen
dus drie niveaus te onderscheiden : de politieke
praktijk, die haar normen put uit de politieke cultuur, die op haar beurt deel uitmaakt van de algemene cultuur van een gemeenschap.
Ook in aansluiting met de vroeger vermelde sociologische definitie komt het ons als zeer waarschijnlijk
voor dat de verruiming van het begrip „cultuur", voor
zover het deel uitmaakt van een bewuste politieke
planning, ten dele een gevolg is van de toenemende
invloed van sociologie en antropologie. Recente tendensen in het cultuurbeleid sluiten aan bij deze definitie. Ter illustratie verwijzen we naar de ontwikkeling van de „Direction des relations culturelles" in
Frankrijk, zoals die door C. Doka beschreven wordt :
„Au début, cette direction était axée sur les activités
littéraires et artistiques. Depuis quelques années, elle
a étendu son champ d'activité à la science et à Ia
technique" 16. Een parallelle ontwikkeling treffen we
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aan in een pleidooi van Georg Stelzer voor een meer
algemene vorming bij de agenten van de internationale culturele samenwerking in Duitsland : „Das mag
fruher begrundet gewesen sein, als man sich auf dem
herkómmlichen Kulturbegriff beschránkte, d.h. auf
Sprache, Kunst und Literatur. Heute kónnte Spezialistentum eher ein Hindernis sein, well damit auch
die Gefahr einer einseitigen Betrachtungsweise gegeben ware. Die Beschëftigung mit dem Kulturbegriff
von heute setzt ein breit gefëcherter Wissen aller kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhënge voraus" 17.
b. Op het niveau van de normatieve opvatting is het
duidelijk dat via een politieke beleidsvoering een infrastructuur dient uitgebouwd te worden die de ontplooiing van de burgers mogelijk maakt : onderwijs,
overheidssubsidiëring voor culturele initiatieven, auteursrechten enz., zijn enkele voorbeelden van een
normatief cultuurbeleid. Deze verantwoordelijkheid
van de staatsoverheid werd op het internationale vlak
tot uiting gebracht in de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens 18.
Op het internationale vlak valt onder deze rubriek de
emancipatie te vermelden van de cultuur als onderdeel van de traditionele machtspolitiek naar een instrument van de vrede. Het doel beperkt zich niet
meer tot macht, of tot bescherming van cultuurgoederen, maar tot het welzijn van de mens als zodanig
op het meest universele plan.
c. Op het sociale vlak zou een politiek er moeten
op gericht zijn de culturele desintegratie tegen te
werken zonder een beroep te moeten doen op geweld of uitsluiting. Een consequent buitenlands cultuurbeleid zou de verscheidenheid van de interne cultuur moeten weerspiegelen. Pierre Emmanuel is één
van de weinigen, die de eenheidsdimensie van een
cultuurbeleid onderkent. Hij pleit voor ,,... une acception neuve de la culture, acception politique au
sens noble, intégratrice de la vie sociale en ce qu'
elle a de plus haut, (qui) est en train de germer en
quelque sorte au-dedans des individus et du corps
total de leurs activités solidaires" 19. Wat de hiërarchie
betreft zou de staat een culturele nivellering van de
bevolking moeten tegenwerken door de oprichting
van of steun aan culturele instellingen aangepast aan
de verschillende groepen van de bevolking.
We menen dit te mogen projecteren op wereldschaal.
Men spreekt terecht van een wereldgeweten, een
wereldopinie, en er ontstaat ontegensprekelijk een
groeiende wereldsolidariteit. Wie zich vastankert in
een eng cultureel nationalisme doet afbreuk aan een
groeiend universeel bewustzijn.
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EEN CONFLICTSITUATIE
a. Politieke algemeenheid en culturele individualiteit.
Het politieke denken is afgestemd op algemene normen en regels, waarmee het de maatschappij wil ordenen en richten. De algemeenheid der normen dreigt
de mens tot een abstractie te herleiden, terwijl de
cultuur en de opvoeding zich fundamenteel richten
tot de individuele concrete mens met zijn bijzondere
wensen en mogelijkheden. Een overbeklemtoning van
het individuele zou de anarchie in de hand werken
en dus botsen met de politieke orde ; een overdreven
belang hechten aan de algemene regels zou de oorspronkelijkheid van het individu met zijn culturele
aspiraties teniet doen Het spanningsveld tussen
individualiteit en algemeenheid lijkt ons één van de
componenten van het conflict.
b. Politieke groepsvorming en culturele eenheid.
Een ander aspect van het conflict lijkt ons de tegenstrijdige tendens van de politieke groepsvorming en
de culturele eenheid. De politiek moet een voortdurend beroep doen op de eenheid van de maatschappij voor de toepassing der wetten, maar werkt
zelf de desintegratie in de hand door de partij-politieke groepsvorming. Cultuur daarentegen is de verbondenheid van de bevolking. Reeds op het niveau
van de „politieke cultuur" bestaat er een verdeeldheid. Lucian W. Pye wees erop dat „in no society
is there a single uniform political culture, and in all
politics there is a fundamental distinction between
the culture of the rulers or power holders and that
of the masses, whether they are mere parochial subjects or participating citizens" 21 . Een politiek die het
volk tot eenheid wil brengen is een contradictio in
terminis : de uitdrukking heeft enkel een propagandistische waarde. De maatschappelijke eenheid moet
dus op een dieper niveau gezocht worden.
c. Institutionalisering en culturele creativiteit.
De culturele beleidsvoering, die uiteraard langs instellingen tot stand komt, moet een beroep doen op
voor deze instellingen aanvaardbare criteria. Vaste
criteria werken echter verstarrend op een dynamische
creativiteit. Het cultureel nieuwe, toekomstgerichte
wil het behoudsgezinde institutionalisme voortdurend
overstijgen of tot aanpassing leiden.
d. Nationalistische politiek en universele cultuur.
Een nationale cultuur heeft nood aan internationaal
cultureel contact. Een al te nationalistische politiek,

vaak gevoerd omwille van economische of militaire
factoren, kan er de oorzaak van zijn dat de cultuur
van het betrokken land contact verliest met het buitenland en stagneert, zo ze niet tot verval komt. De
strekking tot autarchie in Europa onmiddellijk vóór
de Tweede Wereldoorlog lijkt ons de beste illustratie.
De hoofdredacteur van het internationale literaire
tijdschrift The Criterion 22 getuigde over het verdwijnen van zijn blad in deze periode : „And I attribute
this failure chiefly to the gradual closing of the mental
frontiers of Europe. A kind of cultural autarky followed
inevitably upon political and economic autarky. This
did not merely interrupt communications. I believe
that it had a numbing effect upon creative activity
within every country. The blight fell first upon our
friends in Italy. And after 1933 contributions from
Germany became more and more difficult to find.
Some of our friends died ; some disappeared ; some
merely became silent. Some went abroad, cut off from
their own cultural roots... And from much German
writing that I saw in the 30ties, by authors previously
unknown to me, I formed the opinion that the newer
German writers had less and less to say to Europe ;
that they were more and more saying what could be
understood, if understood at all in Germany. What

happened in Spain is more confused ; the tumult of
the civil war was hardly favourable to thought and
creative writing ; and that war divided and scattered,
even when it did not destroy many of the ablest
writers. In France there was still free intellectual activity, but more and more harassed and limited by political anxieties and forebodings, and by the internal
divisions which political prepositions set up. England,
though manifesting some symptoms of the same malady, remained apparently intact. But I think that our
literature of that period suffered by being more and
more restricted to its own resources, as well as by
the obsessions with politics". En zijn besluit : „A universal concern with politics does not unite, it divides.
It unites those politically minded folk who agree,
across the frontiers of nations, against some other
international group who holds opposed views. But
it tends to destroy the cultural unity of Europe" 23.
Vermits zich in het internationale leven sinds 1945
een schaalvergroting heeft voorgedaan, lijkt het ons
niet ongepast dat besluit toe te passen op de wereldgemeenschap. Het illustreert hoe een intensifiëring
van de internationale culturele samenwerking de internationale verstandhouding dieper beïnvloedt dan de
kwetsbare diplomatieke structuren.
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HOOFDSTUK II

CULTUUR IN HET BUITENLANDS BELEID

Uit ons betoog zal blijken dat de inhoud van het begrip „cultuur" op het internationale vlak niet volledig
samenvalt met die op het niveau van de binnenlandse politiek. Anderzijds zijn bepaalde strekkingen uit
het internationaal cultuurbeleid een rechtstreeks gevolg van de interne cultuurpolitieke situatie, zodat we
hier meer dan slechts terloops zullen naar verwijzen.
Cultuur kreeg voor het eerst een sterke politieke geladenheid in de 19de-eeuwse romantiek, toen de eenheid van taal en volksaard de grondslag vormde voor
nieuwe staatsgrenzen. Was dit een typisch voorbeeld
van een door de cultuur bepaalde politiek, dan vinden we het omgekeerde verschijnsel, een door politiek bepaalde cultuur, in sommige totalitaire staten
van de 20ste eeuw. Alhoewel de Verlichting en de
Franse Revolutie een politiek van cultureel dirigisme
kenden, toch werd een cultuurpolitiek voor het eerst
systematisch en totalitair uitgewerkt in de op Marxistische leest geschoeide dictaturen. Terecht schrijft
Henriette Roland Holst-Van der Schalk : „Dat wat in
andere gevallen de uitkomst was van een historisch
proces, een proces dat voor een groot deel hun, in
wien en door wien het zich voltrok, niet bewust werd,
— daar stuurt men nu in Rusland bewust op aan. Men
wil een nieuwe, geheel en al van één beginsel doortrokken kuituur, maken" 24
Vermits de verhouding tussen cultuur en politiek er
in wezen veel gelijkenis vertoonde met het Nazisme
— en allicht met de meeste ideologische regimes —
leek het ons gewenst ze gezamenlijk door te lichten.
Daar het naoorlogs internationaal cultuurbeleid een
duidelijke reactie is op het Nazisme, behandelen we
eerst de cultuur in de koloniale expansie, vervolgens
de cultuur in de zoëven vermelde totalitaire regimes
om tenslotte bij de actuele periode te arriveren. Na
deze historische schets besluiten we met een overzicht van de motieven waarmee een moderne internationale cultuurpolitiek gerechtvaardigd wordt.

DE KOLONIALE EXPANSIE
EN HET INTERNATIONAAL CULTUURBELEID
Een al dan niet bewuste cultuurpolitiek maakte deel
uit van de koloniale expansie. In Engeland kwam deze
idee slechts laat tot rijpheid 25 . Pas in de jaren 19231926 ontwierp het een culturele politiek voor haar
kolonies in Afrika. In 1926 zond het een inspecteur
naar Argentinië om de bestaande maar verwaarloosde
Engelse scholen te reorganiseren. Tenslotte werd in
1934 de British Council opgericht in de vorm van een
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„public trust with legal status and financial autonomy" 26. De aanleiding daartoe was echter niet zozeer
de cultuurspreiding als dusdanig, dan wel de asmogendheden van repliek te dienen in de psychologische
oorlog : ,,... its chief object was to counter German
and Italian propaganda in the Middle East. Until the
beginning of the war the Council's work was mainly
concentrated on the countries (including the British
colonies) in the Mediterranean basin" 2`. Later concentreerde de British Council zich hoofdzakelijk op
de verspreiding van de Engelse taal als voertaal voor
de internationale handel en meer algemeen werd de
cultuurspreiding gezien als een onderdeel van de
politieke en economische expansie. Cultuur was nooit
een doel op zichzelf, zelfs niet op een ogenblik waarop de internationale culturele samenwerking een autonome doelstelling werd 28. De culturele beinvloeding
gebeurde dan ook eerder onrechtstreeks : „They (de
Engelsen) did not intend to uproot, or to impose, a
total „culture" : but the superiority of western political and social organisation, of English education, of
English justice, of western 'enlightenment' and
science seemed to them so self-evident that the desire to do good would alone have been a sufficient
motive for introducing these things. The Briton, unconscious of the importance of religion in the formation of his own culture, could hardly be expected to
recognise its importance in the preservation of
another. In the piece-meal imposition of a foreign
culture — an imposition in which force plays only a
small part : the appeal to ambition, and the temptation
to which the native is exposed, to admire the wrong
things in western civilisation, and for the wrong reasons, are much more decisive — the motives of arrogance and generosity are always inextricably mixed ;
there is at the same time an assertion of superiority
and a desire to communicate the way of life upon
which that assumed superiority is based ; so that the
native acquires a taste for western ways, a jealous
admiration of material power, and a resentment
against his tutors. The partial success of westernisation, of which some members of an Eastern society
are quick to seize the apparent advantages, has tended to make the Oriental more discontented with his
own civilisation and more resentful of that which
has caused this discontent ; has made him more
conscious of differences, at the same time that it has
obliterated some of these differences ; and has
broken up the native culture on its highest level,
without penetrating the mass. And we are left with
the melancholy reflection that the cause of this disintegration is not corruption, brutality or maladministration : such ills have played but a small part, and no
ruling nation has had less to be ashamed of than

Britain in these particulars ; corruption, brutality and
maladministration were too prevalent in India before
the British arrived, for commission of them to disturb
the fabric of Indian life. The cause lies in the fact
that there can be no permanent compromise between
the extremes of an external rule which is content to
keep order and leave the social structure unaltered,
and a complete cultural assimilation. The failure to
arrive at the latter is a religious failure" 29
Anders liggen de zaken in Frankrijk. De „communauté" heeft een veel sterkere culturele binding :
zelfs Franssprekende Canadezen, die relatief weinig
met de Franse koloniale politiek te maken hebben,
voelen zich daar sterk bij betrokken. Franstalige
minderheden in België en Zwitserland leunen ook
nauw aan bij de Franse cultuur. In hun koloniale politiek bleken de Fransen een veel sterker cultuurbewustzijn te hebben : hun cultuurpolitiek kwam er
niet alleen veel vroeger tot stand, maar hij stond ook
minder in het teken van militaire en economische
waarden. De Alliance Française dateert van 1883 en
kreeg van bij de aanvang een zeer ruime opdracht,
met name : „ ... le développement de l'influence intellectuelle et morale de la France, l'accueil des Francais et des amis de la France a l'étranger, ainsi que
l'entretien et l'accroissement de I'influence de la Iangue franpaise et de ('esprit francais" 30 . Omstreeks
de eeuwwende kwam de „Mission laïque francaise"
tot stand, die zich tot doel stelde het onderzoek en
de resultaten van de Franse universiteiten toegankelijk te maken voor de koloniale gebieden. Een zeer
grote invloed ging er ook uit van de katholieke missies. Maar ook in overheidskringen werd de nood
aan een systematische cultuurspreiding vroeg aangevoeld : onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog reeds
werd de „Service des oeuvres francaises a l'étranger"
opgericht, als een onderdeel van het „Ministère des
affaires étrangères", vermits haar taak ook gedeeltelijk samenviel met de opdracht van de diplomatieke
zendingen. Na 1945 zou deze dienst zich ontwikkelen
tot de „Direction des affaires étrangères" 31

CULTUURPOLITIEK IN DE TOTALITAIRE REGIMES
(COMMUNISTISCHE LANDEN - NAZI-DUITSLAND)"

Net zoals in de andere sectoren van het maatschappelijke leven komt ook op cultuurgebied alle macht
toe aan de centrale overheid. Zij gebruikt de genationaliseerde cultuurmiddelen om bepaalde gedragingen
te stimuleren die voor de uitbouw van de door haar

beoogde sociale en economische politiek noodzakelijk
blijken. Deze eenzijdige cultuurpolitiek leidde tot een
cultuur met de volgende kenmerken :
a. Een exclusieve cultuur.
De „nationale cultuur" valt exclusief samen met de
door de overheid gepropageerde waarden. De andere
culturele niveaus worden systematisch ontbonden voor
zover ze zich niet aansluiten bij de „staatscultuur".
Slachtoffers zijn doorgaans de vrije intellectuele kritiek, de cultuur van de vroegere bezittende klasse
en de christelijke cultuuruitingen.
b. Een antigodsdienstige cultuur.
Meer nog dan het Nazisme streefden de communistische landen aanvankelijk naar een gerationaliseerde beschaving, waarin godsdienstbeleving uit
den boze was. Daar de beschrijving door Marx van
de godsdienst als opium voor het volk niet op onweerlegbare argumenten steunt en trouwens een veralgemening is van een mogelijke godsdienstige uitwas, meenden wij daarin een rationalisering te zien
van zijn filosofische onmacht om een cultuur-bindend
eenheidsbeginsel te ontwerpen voor zijn materialistisch opgevatte maatschappij.
c. Een ethisch relativisme.
Mede door het verwerpen van de godsdienst verliest
een totalitaire cultuur de zin voor een fundamentele
ethiek. Zij wordt dienstig gemaakt aan het politiek
opportunisme.
Zulke cultuurpolitiek heeft haar weerslag op het
buitenlandse cultuurbeleid. Een door een ideologie
geschraagde politiek koestert de pretenties waarden
van universeel belang tot stand te brengen en stelt
zich dan ook agressief op tegen „andersdenkende"
mogendheden. In zulke optiek wordt een buitenlands
cultuurbeleid gelijkgeschakeld met propaganda. Het
kan ook moeilijk anders want een exclusieve cultuur
vertegenwoordigt niet wat er in het volk aan artistieke
en intellectuele creativiteit aanwezig is. Bovendien
lokt de scherpe antigodsdienstigheid op zijn minst
argwaan uit bij staten waar de godsdienst een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Tenslotte
wordt de propaganda wegens haar ethisch relativisme eerder een politieke dan een culturele propaganda. Een echt internationaal gewaardeerd cultuurbeleid wordt voor totalitaire staten een op zijn minst
zeer moeilijke opdracht.
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HET NAOORLOGSE INTERNATIONAAL
CULTUURBELEID

a. Organisatorische reactie op de totalitaire systemen.
Toen Nazi-Duitsland verslagen was, werden alle organisatorische en inhoudelijke gelijkenispunten met
Hitlers cultuurpolitiek in het Westen angstvallig vermeden. Evenmin wenste men zich te bezondigen aan
de eenzijdigheid van de cultuurpropaganda van de
Sovjetunie. Dit vergde evenwel een organisatorische
aanpassing in de democratische landen.
b. Decentralisatie.
Terwille van een efficiënte tegenpropaganda in de
psychologische oorlogsvoering had het Westen, en
dan voornamelijk Engeland, dat het enige onbezette
land was gebleven van de Europese oorlogvoerende mogendheden, zijn internationaal cultuurbeleid gecentraliseerd in één ministerie, met name het „Ministry of Information". Onmiddellijk na de oorlog vond
een decentralisatie plaats : het genoemde ministerie
werd vervangen door een Central Office of Information, dat ressorteerde onder de Foreign Office, waarvan ook de British Council afhing. De BBC, die een
zeer ruim aandeel heeft gehad in de anti-Nazi-propaganda, werd afhankelijk gemaakt van het Ministerie
van Posterijen. Zo kwam men tot een decentralisatie.
Het technisch werk werd verricht door de „Information Services", de „British Council" en de „British
Broadcasting Corporation" (BBC). In het raam van
deze decentralisatie wordt ook de cultuur losgemaakt
van de propaganda. Deze tendens wordt duidelijk
weerspiegeld in de gewijzigde doelstellingen van de
British Council, die na 1946 van de opdracht ontlast
wordt aan directe cultuurpropaganda te doen. Het
Engelse kabinet besloot dat de British Council zijn
werkzaamheden kon voortzetten, maar „ ... in order
to avoid overlapping between the Council and the
Government's Overseas Information Services, it
should in future be restricted to educational and cultural work" ".
In geen enkel land evenwel kreeg een ander ministerie dan dat van Buitenlandse Zaken de verantwoordelijkheid over het buitenlandse cultuurbeleid 34 . Wel
kwamen er verschillende systemen van decentralisatie tot stand, schommelend tussen een vrij strikt
unitair systeem (Frankrijk) en een pluralistisch
systeem met delegatie (Duitsland).
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1) Unitaire systemen, d.w.z. zowel de verantwoordelijkheid als de inhoud en de uitvoering van het beleid
berusten in één hand.
a) Zonder delegatie : Frankrijk, waarvan de „Algemene Directie der Culturele Wetenschappelijke en
Technische Betrekkingen" van Buitenlandse Zaken instaat voor het geheel. De Vakministeries (Cultuur en
Onderwijs) hebben geen enkele inspraak. De fondsen
komen uitsluitend van Buitenlandse Zaken. Er zijn
echter twee uitzonderingen hierop, met name de jeugdzaken, welke ressorteren onder het Staatssecretariaat
voor de Jeugd en volledig buiten de bevoegdheid van
Buitenlandse Zaken vallen, en de culturele, wetenschappelijke en ontwikkelingszaken betreffende de
Franstalige landen van Zwart Afrika, welke traditioneel ressorteren onder het Staatssecretariaat voor
Ontwikkelingssamenwerking.
b) Met delegatie : een voorbeeld hiervan is het zoeven reeds vernoemde Engeland, waar het Ministerie
van Buitenlandse Zaken het beleid voert maar de beleidsconceptie en de beleidsuitvoering opdraagt aan
een vrij onafhankelijk orgaan, de British Council. Hij
ontvangt evenwel zijn fondsen van Buitenlandse Zaken en het is de Minister van Buitenlandse Zaken die
verantwoording moet afleggen voor het Parlement
over de actie van de B.C. Hij heeft trouwens ook inspraak in de benoeming van de Chairman en de Directeur-generaal van de B.C. en zijn administratie
heeft zitting in heel wat organen van de B.C. Toch is
de bevoegdheidsdelegatie zeer ver doorgedreven en
de B.C. ageert onafhankelijk inzake beleidsconceptie
en -uitvoering. Buitenlandse Zaken heeft alleen inspraak wanneer politieke aspecten bij de zaken komen kijken.
2) Pluralistische systemen : hier berusten het beleid
(de verantwoordelijkheid), de beleidsconceptie (de
inhoud) en de beleidsuitvoering bij verschillende departementen. M.a.w. : de Vakministeries hebben bevoegdheid voor de buitenlandse culturele actie.
a) Zonder delegatie : Nederland en Italië.
Het beleid behoort hier tot Buitenlandse Zaken, beleidsconceptie en beleidsuitvoering tot de Vakministeries, die overigens elk een afdeling „Buitenlandse
Betrekkingen" hebben : in Nederland Onderwijs en
Wetenschappen, en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ; in Italië Ministerie van Onderwijs, Ministerie van Toerisme en Voorstellingen, de Presidentie van de Ministerraad en het Ministerie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De fondsen worden door elk

ministerie separaat en vrij besteed — inclusief het
budget van Buitenlandse Zaken, miniem in Nederland,
maar veruit het belangrijkste in Italië.
b) Met delegatie : Duitsland.
Het Duitse systeem is werkelijk sui generis omdat de
delegatie opgedragen wordt aan een zeer groot aantal onafhankelijke — maar 100 % gesubsidieerde —
organismen. Het beleid berust bij Buitenlandse Zaken.
De beleidsconceptie en de beleidsuitvoering berusten
bij zowat een tiental Bondsministeries, maar wordt opgedragen aan een zwerm van zgn. Mittlerorganisationen, waaronder het Goethe Institut, Inter Nationes, de
D.A.A.D. en de I.A.B. 35 zich als de voornaamste opdringen, naast tal van Stichtingen, Politieke PartijenStichtingen en diverse andere organisaties. De Mittlerorganisationen krijgen hun fondsen van alle mogelijke ministeries, en meestal van verschillende onder hen tegelijk.
Heeft Duitsland het sterkst gedecentraliseerd systeem
omdat het zich van zijn Nazi-regime wil distanciëren ?
In elk geval is het contrast zeer groot met de Naziwetgeving.

SAMENWERKING TUSSEN OVERHEID, AUTONOME
INSTELLINGEN EN PRIVAATRECHTELIJKE ORGANISMEN

Om te vermijden dat de inhoud van het internationaal
cultuurbeleid zou samenvallen met een exclusieve
staatscultuur kregen autonome en privaatrechtelijke
organismen een ruime vrijheid in het verspreiden van
culturele waarden. Een loyale samenwerking tussen
de staat en deze andere initiatiefnemers bleek de
gunstigste oplossing. Zo stelt C. Doka : „II n'y a rien
de fortuit à ce que, dans une mesure croissante on
s'efforce de „désétatiser" Ia propagande culturelle et
par là de Ia dépolitiser, principalement en créant des
institutions jouissant d'une plus ou moins grande autonomie. La propagande culturelle qu'elles exercent
doit de ce fait devenir „apolitique", ce qui se peut
réaliser dans une mesure très variable, car ('autonomie a des degrés très divers et tout autant de variations dans la conception que i'on forge" 36. Enkele
voorbeelden van zulke instellingen zijn : de British
Council, Danske Selskab, Alliance Frangaise, Società
Dante Alighieri, Svenska lnstitutet, Conseil des Arts du
Canada, Stichting Pro Helvetia en het Goethe Institut.

Engeland.
Hierboven hebben we de British Council reeds besproken. Hij is de uitvoeringsagent van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken voor alle bilaterale buitenlandse culturele betrekkingen : „Immediately after the
war the Council, at the request of the Foreign Office,
established itself in the liberated countries of Europe
with most of which the United Kingdom Government
subsequently concluded cultural conventions, naming
the Council as the principal agent of her Majesty's
Government for the purpose of these conventions" 37.
Daarvoor ontving de B.C. van het Foreign Office een
subsidie van ongeveer 10 miljoen Pond (1972-1973) 3S.
Binnen het kader van dit budget, en binnen de algemene richtlijnen inzake de landen waar het gewenst
was dat Engeland een culturele actie voerde, werkte
de B.C. geheel onafhankelijk. Het nadeel van deze
situatie was wel dat de British Council het eerst de
nadelige invloed ondervond van de overheidsbezuinigingen : „The intention was that the work in the Colonies and Asia should be gradually expanded, but as
these developments coincided with a time of financial
stringery the development of the Council in the Commonwealth and Colonies is still virtually in the embryo-stage" 3 ". Het Droghedareport stelde een aantal
noodoplossingen voor, waarbij de plaatselijke afdelingen van de British Council zich financieel onafhankelijk moesten maken bij middel van lidmaatschapsgelden en schoolgeld. De B.C. zou zich dan in een verder
stadium kunnen beperken tot de uitbetaling van het
salaris van de directeur en de betaling van de boeken.
Een andere bezuinigingsmaatregel was dat de B.C.
probeerde Engelse professoren en schoolmeesters
aan vreemde universiteiten en onderwijsinstellingen
te laten benoemen met een salaris te betalen door de
plaatselijke overheden of instellingen. Voor Europa
werd voorgesteld dat „postgraduates", wetenschapslui, opvoeders en culturele leiders slechts in Engelse
instellingen konden werken, indien de betrokken personen of hun landen de onkosten zouden betalen. De
B.C. zou zich beperken tot administratieve hulpverlening. Tenslotte dacht het Droghedareport aan een
geleidelijk samenvallen van de B.C. met de culturele
diensten van de ambassades. In 1952 werd het advies
uitgebracht dat „over the next three years, British
Council Offices in Europe should be closed down,
and instead Cultural Attaché's (who would normally
be seconded from the British Council) should be appointed and form part of the staff of the Embassy" 40
In de landen buiten Europa delegeert de B.C. een vertegenwoordiger, die de taak vervult van cultureel attaché. Alhoewel hij nauw samenwerkt met de diplo181

matieke zending, beschikt hij niet over diplomatieke
privileges. Hij is het hoofd van het cultureel centrum,
het informatiebureau en de bibliotheek. Zo er een afdeling van het British Institute bestaat, is hij er de
directeur van.
Naast de B.C. bestaan er nog zuiver privaatrechtelijke
organismen, die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks een culturele uitstraling bewerkstelligen. Hun
werking wordt ten zeerste op prijs gesteld, wat blijkt
uit het advies van het Droghedareport : „Private enterprise is still the main source of the information and
impressions by which foreigners judge this country.
Government activity in information is a supplement to
private effort and should be thus regarded. It follows
that Government Information activities should work
through existing private channels in preference to
creating channels of their own. They are likely to be
most needed in those countries where private channels of communication are weakest, whether because
of lack of development or because of official barriers
or because of deep differences of culture" 41.
In Zwitserland wordt de culturele uitstraling verzorgd
door de „Fondation Pro Helvetia", une institution qui
n'est pas immédiatement soumise a l'état, qui entretient des rapports avec la culture intérieure du pays
et en est elle-même I'organe. A cela s'ajoutent encore
d'autres institutions non officielles comme certaines
sections de l'appareil de l'Etat 42 . In feite is de Stichting Pro Helvetia een publiekrechtelijke stichting, die,
alhoewel volkomen onafhankelijk, onder de voogdij
staat van het Federaal Departement voor Binnenlandse Zaken en haar fondsen rechtstreeks van de Confederatie ontvangt (5,5 miljoen ZwFr in 1972, waarvan
2/3 besteed worden aan buitenlandse activiteiten en
43. Voor het federale Zwitserland
1/3 aan binnenlandse)
betekent deze structuur een zekere waarborg voor
het aan bod komen van zijn culturele diversiteit in het
buitenland, en bovendien wordt een eenzijdige staatspropaganda hierdoor de weg afgesneden : ,,... la propagande suisse ne saurait être une propagande d'Etat
et devait aussi de toute manière être confiée, dans le
secteur de la culture, a des organes essentiellement
autonomes. Une partje indéterminée demeurant toutefois de la compétence d'organes officielles" 44
Voor Frankrijk geldt hetzelfde. Alhoewel de reeds vermelde „Direction générale des relations culturelles"
het volledige gamma van de culturele uitwisseling omvat, toch laat de overheid nog een breed terrein open
voor de werking van privaatrechtelijke initiatieven en
steunt deze ook. Het voornaamste is de Alliance Frangaise, die formeel onafhankelijk is van de staat : „Si
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une aide officielle de l'état leur est accordée, il ne
peut s'agir que d'un supplément, dans Ia mesure ob
les propres moyens de l'Alliance ne suffisent pas" "
In 1973 ontving de Alliance ongeveer 10 miljoen BF,
wat ongeveer 7 % van de uitgaven betekende. Dat
het een grootse en dynamische instelling is, blijkt uit
de volgende cijfers : in 1959 beschikte de Alliance
over 700 commissies, conferentiezalen en bibliotheken over de ganse wereld en onderhield 800 Franse
scholen in het buitenland. In 1973 telde het 1300 lokale comités en waren er 215.000 leerlingen ingeschreven in haar onderwijscentra en colleges.
Ter plaatse is er een zeer nauwe samenwerking met
de ambassades.
Andere Franse privé-initiatieven zijn : de "Mission
laïque frangaise", die in 1902 werd opgericht met het
doel „d'exporter les bienfaits de l'enseignement universitaire frangais laïque en dehors de tout prosélytisme idéologique" 4G. In 1959 beschikte deze Mission
over ongeveer 18.000 leerlingen in 17 onderwijsinstellingen, vooral in Egypte, Syrië, Libanon, Ethiopië,
Israël, Griekenland en Vietnam.
Een nauwe samenwerking vindt ook plaats tussen het
ministerie en de katholieke instellingen. De overheid
betaalt een deel van de werkingskosten, biedt reizen
aan aan de Franse leden om zich in Frankrijk te herscholen en zorgt ervoor dat vreemde novicen in
Frankrijk hun vorming kunnen krijgen.
Talloze culturele instituten en Centres Culturels Frangais werken tevens in dezelfde zin als de Alliance
Française.
In Italië treffen we dezelfde dualiteit aan. Het officiële
orgaan, dat zich in dit land met het internationale cultuurbeleid belast, is de „Direzione generale delle relazione culturali con l'estero". Haar taak behelst het
volledige domein van de cultuur. Daarnaast evenwel
werkt de sedert '1869 bestaande organisatie „Società
Dante Alighieri". Ze staat — ook financieel — volkomen zelfstandig tegenover de overheid. „La Société
Dante Alighieri n'a voulu ni ne veut être une association publique mais entend englober dans son sein
toutes les nuances politiques et demeurer indépendante des différentes nationalités, confessions et idéologies. Financièrement, elle est alimentée exclusivement par les cotisations des membres et les dons
spontanés" 47.
Een gelijkaardig onderzoek zouden we kunnen instellen voor de organisatievormen van het internationaal
cultuurbeleid in nog andere landen, maar de beschreven voorbeelden illustreren voldoende de bestaande tendensen.
Deze loyauteit biedt verscheidene voordelen.

Vooreerst is dit het enige systeem waarbinnen de
moderne concepties van het internationaal cultuurbeleid tot uitvoering kunnen komen. Alhoewel we deze
conceptie in een verdere paragraaf uitvoerig zullen
behandelen, anticiperen we hier de besluiten van
Georg Stelzer : „In diesem Zusammenhang ist auch
die zwischenstaatliche Gesellschaftspolitik einzuordnen. Wie die Leitsëtze besonders hervorheben wird
auch in dieser Gesellschaftspolitik in der Zukunft in
eigener Verantwortung von den freien gesellschaftlichen 0rganisationen (Kirchen, Gewerkschaften,
Frauenverbënde, Jugendorganisationen, usw.) wahrgenommen werden. Die Regierung wird solche Initiativen unterstutzen, die den Zielen der internationalen
Zusammenarbeit entgegenkommen und damit der
Friedenspolitik der Bundesregierung dienen. Es liegt
aber in der freien Entscheidung der betreffenden Organisationen, ob sie zu dieser Kooperation bereit
sind" 48.
Opent dit een perspectief voor de toekomst, dan was
dit systeem ook een afrekening met het verleden.
a) Een internationaal cultuurbeleid mag geen instrument zijn van een opdringerige politieke propaganda.
Zulks zou in het buitenland eerder gevoelens van achterdocht dan belangstelling wekken. Doka getuigt :
„c'est pour cela qu'elle (d.i. de propaganda) appartient
à I'état totalitaire en tant qu'attribut sans lequel il ne
pourrait exister. Aussi le monde occidental reflète-t-il
la propagande comme il lui arrive aussi de repousser
du même „non" de méfiance tout autre mode d'influence sur les peuples étrangers. Parce que hier Ia „propagande" a donné lieu à des phénomènes qui appellent au jugement négatif, elle ne peut avoir aujourd'hui, dans ('esprit des contemporains d'autres
conséquences que négatives" 49.
b) Een internationaal cultuurbeleid moet objectief zijn,
d.w.z., dat het de levende cultuur, zoals die in het binnenland bestaat, ook in het buitenlandse cultuurbeleid
tot haar recht moet laten komen. Landen met verschillende talen, godsdiensten of etnische groepen moeten
een globaal beeld van hun cultuur kunnen veruitwendigen. Ook hier is de vrijheid van de autonome instellingen 'n zekere waarborg voor objectiviteit. In elk geval
contrasteert dit systeem met dat van de totalitaire staten. Eugeen van Itterbeek verdedigt dit principe als
volgt : „Onze bedoeling is het alleen maar te wijzen
op het feit dat waarachtige kunstwerken veelal eerst
zonder overheidsbemoeiingen hun weg vinden in het
buitenland en soms tegen het beleid in van het land
van herkomst van de kunstenaar getuigen van de vitaliteit van de niet-officiële cultuur en bijgevolg van de

vitaliteit van het volk zelf. De provo-beweging hee ft
toch veel meer gedaan voor de uitstraling (sic !) van
het moderne Nederland dan twintig culturele akkoorden, waarin trouwens provo nooit een plaats had kunnen hebben" 50 . Ook officiële woordvoerders wijzen
op het belang van deze samenwerking 51
c) Het komt ons ook voor dat, afgezien van deze
historische en principiële beschouwingen, dit systeem
ook veel praktische voordelen biedt : de privé-instellingen beschikken immers over een veel grotere organisatorische soepelheid dan de administratie. De
volgende organisatorische aanpassingen lijken ons
onmogelijk in een staatsorganisatie : bv. wat het Dante Alighieri-instituut betreft : „Mais l'indépendance
des groupes de l'étranger vis-à-vis de l'organe central
de Rome va si loin qu'il nest pas rare que leur direction repose en majorité entre les mains d'étrangers" 52.
Ook van de Alliance Française kan men hetzelfde getuigen : ,,... ses comités sont constitués, dans les
différents pays, selon le droit d'association en vigueur
dans ces pays. Ils règlent leur financement et leur
activité de facon autonome et n'ont pas non plus sous
ce rapport, à s'en référer au centre de Paris ... Ces
comités sont autorisés a modifier leur dénomination
de leur propre chef ainsi qu'à fonder des écoles et
autres institutions" 53. Vroeger in dit hoofdstuk hebben
we reeds gewezen op de diverse organisatievormen
van de British Council. Hierdoor wordt de spanning
tussen cultuur en politiek, in zover het de institutionalisering betre ft , enigszins beperkt.
d) Tenslotte vullen staat en privé mekaar aan. Privé-initiatieven helpen de staat bij de uitvoering van de
culturele akkoorden en scheppen een gunstig klimaat
voor het voeren van politieke, economische of militaire onderhandelingen. Anderzijds kunnen de privaatrechtelijke organismen een beroep doen op overheidssubsidies en naargelang van het land, ook van
de diplomatieke kanalen.
e) In het algemeen zou men terecht de vraag kunnen
stellen of een uitsluiting van de privaatrechtelijke instellingen geen rem zou betekenen op de expansie
van de internationale culturele uitwisseling. In de
meeste landen waren de privé-instellingen werkzaam
vooraleer er sprake was van een door de staat geleide cultuurpolitiek. Het moge volstaan hier te verwijzen naar de Alliance Française, die opgericht werd
in 1883, terwijl een ministerie, belast met het uitvoeren
van een internationaal cultuurbeleid slechts dateert
van na de eerste wereldoorlog, met name de „Service
des oeuvres francaises a l'étranger". Ook in de Nederlands-Vlaamse culturele integratie gaat de dynamiek
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uit van de privaatrechtelijke instellingen : Taal- en Letterkundige Genootschappen, het A.N.V., de Nederlandse Congressen en zovele kleinere organisaties en
verenigingen waren actief sedert vorige eeuw, alvorens er sprake was van een officieel cultureel akkoord,
zoals dat van 1927 of 1946.
Alvorens op deze vraag nader in te gaan kan het nuttig zijn de internationale culturele samenwerking te
toetsen aan de algemene tendens in het internationale
leven. We verwijzen naar de door Joseph Frënkel onbetrouwbaar genoemde cijfers van het Yearbook of
the Union of International Associations, om ons een
idee te vormen van het respectieve belang van overheid en privé i4 :
Category
Governmental
UN family
European Communities
Other Intergovernmental organizations
Total
Total Non-Governmental organizations
Total International organizations

1956.57

1966-67

1968.63

17
1
114
132
985
1117

25
9
165
199
1935
2134

28
10
191
229
2188
2417

Deze gegevens voerden ons tot de volgende twee
beschouwingen :
1. Het aantal niet-officiële instellingen overtre ft veruit
het aantal officiële, waaruit we mogen besluiten dat
de internationale integratie in belangrijke mate bevorderd wordt door het privé-initiatief. Ter beperking
dienen we hieraan toe te voegen dat de relatieve
„integrerende" waarde wel erg verschillend kan zijn.
De UNESCO heeft veel meer integrerende waarde
dan tien internationale clubs van trekvogelliefhebbers
of diepzeeduikers.
2. In de periode 1956-1966 was de toename van het
aantal privé-initiatieven groter dan dat van de overheid : 48 % t.o.v. 33 %, terwijl in een latere periode,
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1966 tot 1968, de verhouding omgekeerd is met een
toename van 14,5 % voor officiële en van 12 % voor
niet-officiële instellingen. Het lijkt alsof we daaruit
mogen besluiten dat de overheid het initiatief overneemt van de privé-instellingen, of m.a.w. dat het
privé-initiatief de weg baant voor het overheidsinitiatief. In elk geval was dit zo voor de Vlaams-Nederlandse culturele integratie. Meer algemeen suggereert
de hierboven aangehaalde statistiek eenzelfde tendens ; een afdoend bewijs is hij evenwel niet.

WEDERKERIGHEID
Volgens C. Doka is het principe van de wederkerigheid een recente, naoorlogse verworvenheid. Het zou
inderdaad logisch zijn indien het verwerpen van het
„propagandabeginsel" zou leiden tot het aanvaarden
van het „uitwisselingsprincipe". Meestal wordt dit
niet expliciet vermeld, vooral niet waar het gaat om
culturele betrekkingen tussen landen met normale
vriendschappelijke verhoudingen. Doka merkt echter
op dat ook hier in de vijftiger jaren de wederkerigheid expliciet vermeld wordt, met name vooral in
bilaterale of multilaterale culturele verdragen, die afgesloten worden in het kader van politieke of militaire
allianties. Meestal bevatten deze een nauwkeurige
omschrijving van de wederzijdse culturele uitwisseling. Dit was o.m. het geval met het Frans-Duitse akkoord (verdragen van Parijs, 1954) en de multinationale akkoorden, zoals de Westeuropese Unie, het
statuut van de Raad van Europa en de UNESCO.
In de verklaring over de beginselen van de internationale culturele samenwerking van de UNESCO
(4 november 1966) wordt de „wederkerigheid" uitdrukkelijk aanbevolen. Artikel 8 zegt immers : „Men zal
de culturele samenwerking beoefenen tot wederzijds
voordeel van alle naties. De uitwisselingen die hiertoe aanleiding zullen geven, zullen in een geest van
algemene wederkerigheid worden geregeld" 55

HOOFDSTUK III

VOOR EEN MODERN INTERNATIONAAL CULTUURBELEID

Het Droghedareport adviseerde het volgende :
„However, even when private channels of communications are many and good, the United Kingdom Government will still require official propaganda in order
to explain their policy abroad. Individuals and newspapers can give the foreigner a British view but not
the British official view" 5G. Hierbij sluit de tendens
aan om het „beleid" van de internationale culturele
betrekkingen in handen te geven van Buitenlandse
Zaken : „ ... omdat alleen B.Z. geschikt is het vakaspect „Buitenlandse Betrekkingen" te verzekeren,
en alleen B.Z., aan de hand van de door de Minister
van B.Z. gevoerde algemene buitenlandse politiek, de
politieke wenselijkheid en de prioriteiten kan vastleggen" 5'.
De traditionele motivering voor een modern internationaal cultuurbeleid is er steeds een geweest van
dienstverlening aan de politieke, economische of militaire expansie van het betrokken land. Dit blijft ook
na de oorlog nog gelden. C. Doka drukt het als volgt
uit : de culturele samenwerking moet een gunstig
klimaat tussen twee landen tot stand brengen en, „si
ce climat est positif, it ne se manifeste pas non plus
de fapon mesurable mais dans un bon vouloir dont
se ressentent les relations générales des deux Etats.
Ce climat peut influencer favorablement les négociations entre les gouvernements et laisser sa marque
dans les liens aussi bien politiques qu'économiques" ". Doka stelt het nog voor alsof deze politieke
en economische voordelen zelf niet het onmiddellijke
doel zijn, maar een als het ware gunstig nevenresultaat. Minder dubbelzinnig klinkt het standpunt van
de Engelse onderzoekscommissie : „The aim of the
Information Services must always be to achieve in
the long run some definite political or commercial
result. Overseas propaganda which meets a demand
without producing some ultimate political or commercial benefit for this country represents so much public money wasted""
In beide gevallen is men er zich wel van bewust dat
deze culturele politiek slechts een marginale invloed
heeft op het verloop van de politieke en economische
gebeurtenissen. „Elle (met name de culturele propaganda) accumule un capital de confiance dont le revenu est incalculable ; it fera son office dans des circonstances imprévisibles, y compris, par conséquent,
dans des situations critiques" G0 . De negende algemene resolutie van het Droghedareport stelt dat „the
effect of propaganda on the course of events is never
likely to be more than marginal. But in certain circumstances it may be decisive in tipping the balance
between diplomatic success and failure. A Great
Power with worldwide commitments is therefore well

advised to pay the comparatively small premiums represented by the cost of efficient Overseas Information Services" G1 . Met dit standpunt voor ogen begrijpen we waarom de culturele propaganda het eerste
terrein is waar bezuinigingen doorgevoerd worden in
geval van recessie.

NIEUWE PERSPECTIEVEN
De culturele problemen worden internationale problemen. Zoals de politiek en de economie sedert de
jongste wereldoorlog een schaalvergroting ondergingen naar universele dimensies toe, zo overstijgen
ook de actuele culturele problemen de nationale begrenzingen. Gedeeltelijk was dit reeds zo in de voorbije eeuwen : godsdienstige, culturele en ideologische
vraagstukken hebben steeds gans Europa beroerd.
Toen echter vonden deze problemen hun beslag binnen het eigen staatsverband. Oorlog was dan ook
het enige middel om geestelijke goederen te verspreiden via een uitbreiding van de politieke invloedssfeer. De godsdienstoorlogen (Islam, Christendom
enz.) exporteerden retrgieuze standpunten, de Napoleontische oorlogen droegen de stempel van het ideologisch imperialisme. Hetzelfde geldt voor het Nazisme en de wensdroom van de communistische
wereldrevolutie. Thans geven culturele verschillen —
theoretisch althans — geen aanleiding meer tot
agressie. Het besef groeit dat de internationale culturele betrekkingen geen dienende rol meer hoeven te
spelen voor politieke, economische of militaire belangen. Ze worden een doel op zichzelf, gericht op
hogere humanitaire doeleinden. „De nieuwe dimensies heten : internationalisatie en wereldopenheid,
verstandhouding en samenwerking""
Alhoewel de theorieën hieromtrent slechts dateren
van de zestiger jaren, ligt de oorsprong van deze conceptie in de omstandigheden tijdens en onmiddellijk
na de Tweede Wereldoorlog. De mensonterende praktijken uit die periode hadden een diep pessimisme
aangaande de zin van mens en leven voor gevolg
gehad. Uit deze gevoelens van verontwaardiging
groeide het bewustzijn dat de menselijke waardigheid als dusdanig diende beschermd te worden op
het hoogste, internationale vlak. Het resultaat hiervan vinden we in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens van 1948. De culturele waarden
worden er uitdrukkelijk vermeld :
art. 22 spreekt van economische, sociale en culturele rechten, essentieel voor de waardigheid en
de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid ;
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art. 26 handelt over het recht op opvoeding, waarbij een gratis en verplichte elementaire opvoeding
als eis wordt gesteld, evenals het openstaan vooriedereen van technische vorming en beroepsopleiding ;
art. 27 kent iedereen het recht toe deel te nemen
aan het culturele leven van de gemeenschap, om
van de kunsten te genieten en te delen in de wetenschappelijke vooruitgang en voordelen die daar
het gevolg van zijn. Iedereen heeft het recht op
bescherming van zijn morele en materiële rechten
in verband met wetenschappelijke, literaire en artistieke creativiteit.
De bedoeling zat voor een supranationale druk uit
te oefenen teneinde de individuele mens te beschermen, eventueel tegen zijn eigen staatsoverheid. „L'objet de Ia Déclaration et de Ia Convention est la protection morale et si possible matérielle de ces droits
de l'homme, au sein de l'Etat et s'il le faut, contre
l'Etat, pour servir ainsi les intérêts de la paix et le
progrès de l'humanité. Ces deux instruments doivent
être considérés comme l'expression d'une opinion
publique supranationale qui exerce sa pression (Déclaration) ou qui frappe de sanctions la violation d'un
droit de l'homme" ". Hoe edel de bedoelingen ook
waren, toch bleef de uitwerking van deze verklaring
beperkt : vooreerst gold hier wat van toepassing was
op elke internationale norm, met name de afwezigheid van sancties ; bovendien moet de interpretatie
van termen als „menselijke vrijheid" en „innerlijke
ontplooiing" onoplosbare moeilijkheden hebben meegebracht wegens de verschillende interpretaties hiervan in Oost en West ` 4 . Anderzijds richtten artikels
26 en 27 zich hoofdzakelijk tot de nationale regeringen : bij hen berustte de verantwoordelijkheid voor
de uitbouw van een onderwijsnet. De internationale
instellingen vervulden slechts een aanvullende taak
(bv. in de ontwikkelingshulp). De verschillende concepties inzake de verhouding politiek en cultuur waren
ook oorzaak van het feit dat „het recht om deel te
nemen aan de cultuur van de gemeenschap" niet
nader bepaald kon worden. Voorlopig kon er maar
overeenkomst bereikt worden op regionaal vlak :
„Quoi qu'il en soit, une evolution future, instaurant
un 'droit a Ia culture' et le réalisant sur le plan international ou même supra-national se trouve amorcée
dans les accords sur la base régionale et universelle.
Ceux-ci ne visent point le citoyen de l'Etat mais
l'homme tout court et impliquent un droit fondamental qui se fait valoir sans considérations de temps et
de lieu, et non plus seulement par rapport a l'état A
mais aussi a l'état X" °5.
Het tekort aan eensgezindheid omtrent de inhoud
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van deze fundamentele rechten en de afwezigheid
van een formulering in een fundamenteel recht van
de traditionele internationale culturele uitwisseling GE`
zijn beslist de belangrijkste oorzaken geweest van de
beperkte armslag van de UNESCO ". Aanvankelijk
diende deze organisatie zich te beperken tot „het
behoud van de historische monumenten, tot de internationale uitstraling van de cultuur van kleinere taalgebieden, tot een betere bekendmaking van de wereldculturen uit Oost en West, tot steun aan de Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen om
hun artistiek patrimonium tegen het verval en de
vergetelheid te vrijwaren" ". Deze taak sloot echter
bij de tijdsgeest aan : in de besluiten van de Conventie van Den Haag van 14 mei 1954 werd de bescherming van cultuurgoederen als zeer belangrijk
beschouwd : „ ... Ia protection des biens culturels
spécifiés nommément — en tant que patrimoine, symbole de la civilisation a défendre — touche l'intérêt
culture) de I'humanité tout entière" Aan beide uitspraken lag allicht dezelfde reden ten grondslag.
In een later stadium zouden de strevingen van de
UNESCO evolueren naar een bredere, meer dynamische, toekomstgerichte programmatie : dit blijkt
uit haar beginselverklaring van 4 november 1966:
„Artikel 3: De internationale samenwerking zal alle
aspecten van de geestelijke en creatieve activiteiten
die verband houden met onderwijs, wetenschap en
cultuur, omvatten. Artikel 5: De culturele samenwerking is een recht en een plicht voor alle volken
en naties, die hun kennis en bekwaamheden met elkaar behoren te delen" Deze gewijzigde stellingname is echter niet meer een resultante van het naoorlogs cultuurpessimisme, maar wel van de gewijzigde internationale economische en politieke problemen.
De uitbreiding van de internationale betrekkingen op
alle gebieden — handel, industrie, pers- en communicatiemedia, techniek enz. — heeft een groeiende
onderlinge afhankelijkheid tot gevolg gehad. De
geest waarin en de motieven waarmee deze afhankelijkheid uitgebouwd wordt, maken het onderwerp uit
van een intensieve culturele bewustwording en
samenwerking. In dit perspectief werd de oorspronkelijke hypothese van de UNESCO, als zou een vreedzame wereldgemeenschap tot stand komen dank zij
een betere kennis van elkaars levenswijzen en gewoonten, voorbijgestreefd. Culturele samenwerking
zou voortaan verder moeten reiken dan louter het
bekend zijn met mekaars cultuurpatronen. Vooral de
Duitsers hebben deze theorie uitgewerkt. We laten
hier Georg Stelzer aan het woord : ,,...weit sich durch
die sturmischen technischen Fortschritte ein grund-

legender Wandel in der Gesellschaft selbst vollzogen
hat, wurde es notwendig, die auswartige Kulturpolitik
neu zu Oberdenken. Es geht urn gegenseitige Hilfe
und Erfahrungsaustausch in Fragen der menschlichen
Existenz. Die verunsicherte Menschheit, die in weiten
Teilen der Welt in ihrem gesellschaftlichem Entwicklungsprozess mit der technologischen Revolution
nicht mehr Schritt halten kann, deren Oberlieferte
Wertvorstellungen im Wanken geraten sind, die noch
nicht die Weisheit aufzubringen vermag, der Gefahr
atomarer Vernichtung zu begegnen, geschweige denn
den Erdball vor totaler Vergiftung zu bewahren, muss
zueinander finden, wenn sie Oberleben will. Alle Kationen wollen den Frieden, aber Vorurteile, lgnoranz
gegenuber andern Volkern, nationaler Egoismus und
Misstrauen bilden noch immer eine permanente Gefahr, die nur durch Vertrauen, Zusammenarbeit und
Begegnung abgebaut werden kann. Hier liegen die
grossen Aufgaben der auswártige.n Kulturpolitik, die
nicht nur von Regierung zu Regierung Ober amtliche
Kanale wirkt, sondern den geistigen Austausch von
Mensch zu Mensch sucht, sei es Ober verwandte
Organisationen, sei es Ober Gruppen oder auch auf
individuelle Wege" i1
C. Doka is een overgangsfiguur ; alhoewel hij de
oorspronkelijke conceptie steunt, toch onderkent hij
het belang van een internationaal cultuurbeleid als
een authentieke vorm van internationale samenwerking. Deze opvatting bleef niet beperkt tot een groepje theoretici. Zo werd in België deze nieuwe visie als
uitgangspunt gebruikt voor de besprekingen van het
internationaal cultuurbeleid in de Cultuurraad voor
de Nederlandse Cultuurgemeenschap : „Het internationaal cultureel beleid beoogt de uitbouw van de
culturele gemeenschap en het scheppen van een verstandhouding die de wereldvrede ten goede komt. In
alle landen vormen de buitenlandse culturele betrekkingen een fundamentele component van de buitenlandse politiek"
Deze nieuwe visie vergt echter wel aanpassingen, die
nog niet aan uitvoering toe zijn :
— Vooreerst dient cultuur een relatief veel groter
aandeel te hebben in het geheel van de buitenlandse betrekkingen ' 3 . Dit heeft dan op zijn beurt
weer voor gevolg dat Buitenlandse Zaken erop aan
dringt dat dit domein tot zijn bevoegdheid zou behoren : ,,... vermits in de betrokken landen uitdrukkelijk het principe wordt -gehuldigd dat Buitenlandse Culturele Betrekkingen een belangrijke
component zijn van de buitenlandse politiek, lijkt
het logisch dat B.Z. toch ook in conceptie en uitvoering zijn woord heeft. Vanaf het ogenblik dat
B.Z. het beleid heeft, over de keuze van de landen

—
—

—
—

en over de prioriteiten beschikt, dient B.Z. ook een
controle te hebben over de eerbiediging van deze
keuzen en prioriteiten, zowel in de budgettaire bestedingen, als in de daadwerkelijke uitvoering" 74.
Cultuur mag er niet op gericht zijn het nationaal
prestige te verhogen, maar moet de wederzijdse
waardering en het vertrouwen vermeerderen.
Culturele belangstelling moet uitgaan naar actuele
maatschappelijke problemen, zoals o.m. standpunten i.v.m. de oplossing van conflicten langs vredelievende weg, de problemen van de wereldbevolking, vrijetijdsbesteding in geïndustrialiseerde landen, milieuproblemen. Van de betrokken ambtenaren zou dan ook een brede algemene vorming verwacht worden ' 7.
Het accent ligt op meer uitwisseling van ervaringen
en een intensieve samenwerking.
Culturele zelfbevestiging dient vervangen te wordoor objectieve informatie.
In het binnenland dient belangstelling gewekt voor
vreemde culturen en levensgewoonten.
Een voorkeur wordt gegeven aan samenwerking
op een multilaterale basis, zoals bv. in het kader
van de Europese integratie en de UNESCO.

Uit deze opsomming blijkt dat de verscheidene eisen
samenvallen met die van de antitotalitaire reactie na
de tweede wereldoorlog.
Ontwikkelingshulp
De laatste jaren wordt er meer en meer aandacht besteed aan de culturele problematiek van de „technische" bijstand aan de ontwikkelingslanden i6 . Economische en sociale vooruitgang steunen immers op
een besef van menselijke waardigheid. R. Maheu
noemde cultuur dan ook „une partie intégrante et dimension du développement total'. Twee tegengestelde strekkingen convergeren hier in hetzelfde
standpunt.
Enerzijds zijn er de drukkingsgroepen en de kerken,
die de uiteindelijke culturele ontwikkeling van de derde wereld beogen. Zo omschrijft de encycliek PopuIorum Progressio de ontwikkelingshulp als volgt :
„Eerst dan zal er een dialoog beginnen die niet meer
de landbouw- of industrieprodukten, maar de mens
als inzet heeft. Een zeer vruchtbare dialoog wanneer
hij aan de volkeren die eraan deelnemen de weg weet
te wijzen naar economische vooruitgang en grotere
innerlijke beschaving ; wanneer de technici opvoeders
en leraren weten te worden ; en wanneer het onderwijs zich weet te kenmerken door een dergelijk intellectueel en moreel peil, dat het niet alleen tot economische, maar ook tot menselijke ontwikkeling opleidt" 78.
187

Anderzijds stuit de expansie van de westerse handelsen industriebedrijven op culturele weerstanden in de
betrokken landen. Studenten uit de derde wereld vinden hun technische opleiding aan de Westerse universiteiten onaangepast aan de situatie in hun eigen
land of geraken vervreemd van hun eigen cultureel
milieu i9 . Bovendien is het gevaar niet denkbeeldig dat
sommige promotors van de ontwikkelingshulp, de opvoeding er uitsluitend zien als een mentale aanpassing aan het westers industriepatroon 80 . De gulden
middenweg leek ons bewandeld door Louis Baeck,
die een tactvolle culturele kentering, waarin de voorkeuren en wensen van de betrokken bevolking geëerbiedigd worden, als eerste voorwaarde stelt 81.

K. Verleye omschrijft de verhouding tussen de nationale culturen en de universele mensheid als
volgt : „Op deze achtergrond evolueren de deelculturen als evenveel planeten van hetzelfde stelsel ; zo evolueert de Europese cultuur binnen het
aantrekkingsgebied van de groeiende wereldcultuur. Ook zijn er nog de satellieten van de planeten, zoals de maan ten opzichte van de aarde. Onze Nederlandse cultuur verhoudt zich als een dergelijke satelliet tegenover de Europese cultuur, die
op haar beurt een planeet is in het wereldbestel" 84.

2) In een tweede strekking worden kleinere cultuurgebieden terwille van de eenheid onderdrukt. Bij
de uitbouw van Frankrijk en Spanje als nationale
staten werden cultuurgebieden zoals Bretagne,
Elzas, het Baskenland en Catalonië systematisch
onderdrukt. Ook in België werd Vlaanderen terwille van de nationale eenheid cultureel geremd.
Bij het tot stand komen van grotere politieke blokken doet zich een gelijkaardig verschijnsel voor :
de Russisch-Moskovitische cultuur verstikt die van
de Oosteuropese landen 83.

4) Men zou zich kunnen voorstellen dat bij de uitbouw
van een wereldgemeenschap van staten of volkeren heel wat te danken is aan een steeds toenemend aantal mensen die nog nauwelijks tot een
bepaalde cultuur behoren 85 . Hun aanwezigheid in
alle wereldsteden en culturen maakt hen tot een
grijs cement tussen de cultuurgemeenschappen.
Spanningen kunnen zich evenwel voordoen : zo
legt de oorspronkelijke bevolking van Genève sedert geruime tijd een sterke xenofobie aan de dag
tegenover het groot aantal vreemdelingen in haar
stad. Het Nederlandse taalgebied wordt zich bewust
van eenzelfde dreiging wegens haar centrale ligging in de EEG. Het verzet van de Vlaamse partijen tegen de vestiging van de Natohoofdkwartieren in het Nederlandstalig gebied van België is
hiervan een uiting. De Nederlandse culturele integratie is trouwens gedeeltelijk een verdedigingsreflex tegen te veel culturele beïnvloeding van buiten. Inderdaad, wil deze groep cosmopolieten
niet parasitair worden, dan dienen zij de bestaande cultuurgebieden te betrekken in hun politieke
en culturele activiteiten. Zij hebben trouwens ook
hun maatschappelijke opdracht : „They support
proposals and promulgate world views that will
help put the earth-shrinking techniques of the twentieth-century scientific and technological revolutions to the service of an integrated and peaceful
world community" 8G.
Wanneer ze zich evenwel volkomen los maken van
de cultuur der volkeren gaan ze ten onder aan
bloedarmoede en schieten ze tekort in hun volkenverbindende opdracht.

3) Een derde mogelijkheid oestaat erin dat de cultuurgebieden hun eigenheid bewaren, maar tevens opgaan in een groter geheel. Zo vertolken de verscheidene Europese cultuurgebieden de Europese
cultuur elk op hun manier, maar maken er zelf ook
een integrerend deel van uit. Binnen bestaande
staatsverbanden zijn Zwitserland en in zekere zin
ook het moderne België geslaagde vormen van
cultuurharmonie.

Als besluit zouden we kunnen suggereren dat de overheid de bestaande evolutie niet passief mag ondergaan, maar integendeel moet stimuleren wat er goed
in is en afremmen wat tot conflicten kan leiden. Op
het gebied van onderwijs en wetenschap liggen vooralsnog de ruimste perspectieven : alhoewel nationaal
gebonden wat systeem en verantwoordelijkheid betreft, kunnen onderwijsinstellingen een universele
mentaliteit doorgeven. De ontwikkeling van een we-

Cultureel nationalisme of cosmopolitisme
Zelfs indien men de komendejaren geen systematisch
internationaal cultuurbeleid ontwikkelt in de zin zoals
G. Stelzer dit beschreef, toch zullen er internationale
culturele problemen op de dagorde staan. Het groeiend
contact tussen landen heeft ook een steeds groter
contact tussen culturen voor gevolg, wat tot nieuwe
conflicten aanleiding kan geven 82.
Daarbij lijken ons vier oplossingen mogelijk :
1) De zgn. „melting pot", waarvan de Verenigde Staten van Amerika een duidelijke illustratie zijn. Heel
wat rassen en nationaliteiten gaan op in een nieuwe cultuur, veramerikaniseren. Eens de integratie
voltooid is ze sterker dan in landen met verschillende culturen, maar ondertussen hebben geweld
en interne spanningen vaak meerdere generaties
in beslag genomen.

188

reldomvattend netwerk van communicatiemedia bevordert deze tendens. Ook Lester Brown pleit voor
deze tendens : „One of the most important effects of
the expanded educational and communications networks will be to continue the trend towards increasing
proximity of nations and cultures. In an interdependent
world civics must encompass not only the local community but the global community as well. Awareness
of the interaction of problems on a worldwide basis
must grow, and to do so the perspective of education
and the communications media must change" S'.
De taal
De taal blijft een belangrijk motief voor de landen van
waaruit deze taal zich oorspronkelijk verspreid heeft.
„Ainsi en est-il lorsque, en tant que mère patrie d'une
langue répandue en plusieurs pays, cet état fait fonction de centre dune communauté linguistique et culturelle" SS. Dit geldt vooral voor Frankrijk en Engeland.
De Franse cultuurpolitiek is hier beter geslaagd dan
de Engelse, die de taal te nauw in verband zag met
handelsdoeleinden. De interne politieke situatie in
Spanje heeft de consequente ontwikkeling van een
„Hispanidad" tegengewerkt.
Alhoewel Italië nauwelijks kolonies had, toch smeedt
de Italiaanse taal een sterke band tussen de uitgeweken Italianen. De Società Dante Alighieri wil deze
band verstevigen en consolideren. Zij stelt zich tot
taak ,,... di tutelare e diffendere la lingua e la cultura
italiana nel mondo, tenendo alto dovunquo il sentimento di italianità revivando i legami spirituali dei connazionali all estero con Ia Madre Patria..." 89.
In het Nederlands taalgebied heeft het Algemeen Nederlands Verbond eenzelfde politiek gevoerd. De

uitgeweken Nederlandstaligen assimileerden zich na
onbepaalde tijd met de meerderheid van Engels- of
Franstaligen.
In Indonesië werd het Nederlands als officiële taal
vervangen door het Engels en tenslotte was de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika een fundamentele hinderpaal voor culturele identificatie. Het Zuidafrikaans ontwikkelde zich trouwens ondertussen ook tot
een zelfstandige taal.
Toerisme
Heel wat aspecten van de „schone kunsten" maken
vaak deel uit van een politiek ter bevordering van het
toerisme : „C'est ainsi que, comme dans d'autres pays
d'ailleurs, on ne constate pas toujours une séparation
rigoureuse entre propagandes culturelle et touristique, bien qu'en Italie l'accent soit mis fortément sur
la propagande culturelle" 90
De koude oorlog
De harde werkelijkheid van de Oost-West controverse
heeft ook haar weerslag op het buitenlands cultuurbeleid. Alhoewel in steeds mindere mate, toch blijven
culturele instellingen en informatiediensten zich steeds
toeleggen op terreinwinst in de psychologische oorlog. Het Droghedareport adviseert als volgt : „Winning
the cold war is but one of a number of the current
aims of our information work. The Information Services of the United Kingdom have to deal with firm
friends, dangerous enemies, wavering allies and the
particular relationship of the Commonwealth and the
Colonies" 91
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HOOFDSTUK IV

CULTURELE INTEGRATIE

Als tweede element uit de begripsverklaring vraagt
deze term om nadere toelichting.
Een theorie over de culturele integratie als dusdanig
bestaat er vooralsnog niet. Vermits het hier echter
gaat om een politieke conceptie, menen we ons te
mogen behelpen met een politieke omschrijving. K.W.
Deutsch biedt ons een aanvaardbare definitie : „By
integration we mean the attainment within a territory,
of a sense of community, and of institutions and practices strong enough and widespread enough to assure, for a „long" time, dependable expectations of
„peaceful change" among its population" 92 . Ook hier
weer vonden we een zekere overeenkomst met sociologische definities 93 . Het causaal verband naspeuren
valt echter buiten onze doelstelling. Ook voor de culturele integratie lijken deze_ drie constanten relevant :
— een samenhorigheidsgevoel ;
— gemeenschappelijke instellingen en structuren ;
— een groot aantal diep in het maatschappelijk
leven ingrijpende praktijken. De term „maatschappelijk" zou hier allicht vervangen kunnen worden door „cultuur".
De motivering voor een integratie is in het culturele
domein wel verschillend. Voor Deutsch betekent integratie een middel om de internationale vrede uit te
bouwen, terwijl een culturele integratie maar kan plaats
vinden wanneer een bestendige vrede reeds bestaat
tussen twee of meer volkeren.
In de politieke praktijk spreekt men doorgaans van
„internationaal cultuurbeleid, culturele samenwerking
en culturele uitwisseling". Uit ons onderzoek bleek
dat „officiële kringen" meestal een beperkende omschrijving van „integratie" aanvaarden. Dit komt ons
als zeer logisch voor omdat zij tenslotte de verantwoordelijkheid dragen voor de officiële uitvoering ervan en deze eventueel kan leiden tot een bevoegdheidsoverdracht aan supranationale organen in het geval nieuwe gemeenschappelijke organen een beslissingsrecht zouden krijgen. Zo er slechts sprake is van
adviesrecht kunnen de nieuwe instellingen een soms
ongewenste drukkingsgroep worden.
Een typische illustratie is de uitspraak van Minister
Van Elslande in verband met de Nederlands-Vlaamse
integratie : ,,... van integratie kan beslist niet gesproken worden, en persoonlijk acht ik de term integratie
verkeerd. Ik ben wel voorstander van equivalentie,
d.i. het afstemmen van structuren langs beide zijden
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van de grens op elkaar. Maar integratie als het in
elkaar opgaan, de versmelting in één enkele structuur,
wijs ik af. Vooreerst omdat zij in de praktijk niet mogelijk is of zal zijn : men denke maar aan de onderwijsvernieuwing, waar Nederland de „mammoetwet"
ontwierp zonder ons te raadplegen. Maar vooral wijs
ik de integratie af om principiële redenen : de culturele samenwerking moet tot doel hebben een volledig
vrij verkeer zonder grenzen te scheppen tussen twee
landen. Dat houdt bv. in dat in alle faculteiten van het
Nederlandse taalgebied hoogleraren uit Vlaanderen
of Nederland kunnen doceren. Daarvoor is echter niet
vereist dat de universiteiten in Noord en Zuid in één
structuur zouden worden ondergebracht. Dergelijke
integratie kan slechts het gevolg zijn van een feitelijke
toestand ; niet van een principiële eis. Culturele integratie postuleert geen integratie van structuren. Zoals de integratie van structuren niet automatisch culturele integratie meebrengt" 94
Bij drukkingsgroepen treffen we uiteraard een verderreikend integratiebegrip aan : zo pleit een redactioneel artikel van Neerlandia als volgt : ,,... 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" 95.
Alhoewel een culturele integratie uitsluitend culturele
doeleinden beoogt, maakt zij soms ook deel uit van
een politieke integratie of kan zij deze onrechtstreeks
bevorderen.
K.W. Deutsch wijst op het belang van een culturele
eenheid voor een politieke integratie. Hij rangschikt
„etnische en linguïstische assimilatie" onder de reeks
voorwaarden die, alhoewel niet essentieel, toch een
positieve stap betekenen in de richting van politieke
fusies en confederaties. Hij omschrijft deze assimilatie als volgt : „It implies a sense of kinship based
on some expectations of intermarriage among families ; common patterns of culture ; and effective mutual habits of social communications, including a
common language" 96. Voor een groot deel lijkt deze
definitie overeen te stemmen met de sfeer die door
een culturele integratie nagestreefd wordt.
In het raam van de Europese éénwording komt dezelfde problematiek ter sprake. Op de conferentie
„Christians and the European Community", gehouden

te Roehampton, Londen, van 16 tot 20 april 1974,
werden de culturele aspecten van de Europese integratie besproken. Sommigen beschouwden een culturele integratie — het tot stand brengen van een gemeenschappelijke Europese cultuur, met een eigen
politiek beleid en politieke instellingen, tesamen met
een harmonisatie tussen de cultuurgebieden — als
een noodzakelijke voorwaarde voor de politieke integratie. Gedeeltelijk verloopt dit proces spontaan :
„The convergence of cultures in a united Europe will
depend in large part, insofar as the realities of a
possible communal culture are concerned, on the
structure of European society in the future. It is possible to believe, as I do, that the developed societies
in Europe are now experiencing a phenomenon of
trans-class unification that has no historical precedent of equal importance" 97 . De auteur, de heer J.
Rovan, juicht deze evolutie toe, maar stelt uitdrukkelijk dat ook een doelbewuste politiek van culturele
integratie een essentiële vereiste is voor het slagen
van de politieke éénwording : „The forces involved
in a creation of a European state are, then, committed to the means and the ends of a European cultural
policy which is both the outcome of political unification (without which there would be no institutions for
a common cultural policy), and an absolute prerequisite for it" 98.

lonie. C'est I'extension du Bénélux au domaine de la
culture qui aggrave le déséquilibre numérique et I'infériorité des Wallons dans l'Etat Belge" 9J ; en elders : „Par ailleurs, l'orientation linguistique en faveur du néerlandais est tellement flagrante, comme la
portée politique qui en résulte, qu'un des membres
de la Commission des Affaires Culturelles, inquiet,
a posé au Ministre responsable la question..." 100
Besluit
In het verder verloop van onze verhandeling zullen we
het criterium van K.W. Deutsch gebruiken. Welke de
uiteindelijke bevoegdheid is van de gemeenschappelijke culturele instellingen en in welke graad de structuren gelijkgeschakeld worden zijn functies van politiek opportunisme en historische ontwikkeling.

In concreto zou dit leiden naar initiatieven zoals :
— algemene verspreiding van een gemeenschappelijke tweede taal, in casu het Engels ;
— harmonisering van titels en diploma's, zodat culturele beroepen vrij kunnen uitgeoefend worden over
het gehele gebied ;
— eenvormigheid van wetten en bepalingen inzake
beroepsopleiding en volwassenenvorming ;
— eenvormigheid en uitbreiding van wetten en bepalingen inzake vrije en pluralistische informatie.
Deze opsomming is niet limitatief : ze stelt een basisprogramma voor. Het verband tussen culturele en politieke integratie bleek tenslotte ook uit de vrees in
Wallonië dat de Vlaams-Nederlandse integratie een
eerste stap zou betekenen naar een politieke éénwording van de Benelux : „Bénélux a bien réussi sur le
plan économique, qui était le sien et aurait du le rester ; dès lors, il a, dans un excès de santé, tenté de
déborder sur d'autres domaines ... C'est l'aspiration
du Bénélux a jouer un role en tant qu'entité politique
sur Ia scène européenne qui constitue une de nos
raisons de craindre la submersion finale de Ia Wal191

HOOFDSTUK V

CULTUURAUTONOMIE IN BELGIË
EN DE NEDERLANDS - VLAAMSE INTEGRATIE
DE

Bij de voorstanders van de integratie wordt veel verwacht van de cultuurautonomie. De heer A. Willemsen vertolkte een algemene strekking, waar hij
schreef dat : ,,... een algemeen-Nederlandse integratie
aan zou moeten sluiten enerzijds bij het Europees federalisme, anderzijds bij de autonomie, met name op
cultureel gebied van Vlaanderen in België" 1 . De gewezen voorzitter van de Vlaamse Cultuurraad, de heer
R. Vandekerckhove, beaamt deze stelling: „Dit (de cultuurautonomie) laat een verregaande culturele integratie met Nederland tegemoet zien en zal een krachtig impuls geven aan de cultuurgroei in Vlaanderen"

DRAAGWIJDTE VAN DE CULTUURAUTONOMIE
Deze draagwijdte is zeer ruim. De grondwetsherziening kende de cultuurgemeenschappen grondwettelijke rechten toe. Ze worden bekleed met wetgevende
macht (in de vorm van decreten) over omvangrijke
werkgebieden : taalwetgeving, onderwijs en culturele
aangelegenheden. In de wetten van 3 juli en 21 juli
1971 werd de werking van de Cultuurraden vastgelegd. Elke Cultuurraad, die uitsluitend samengesteld
is uit de parlementsleden van Kamer en Senaat, ingedeeld per taalgroep, heeft evenwel geen eigen fiscale
bevoegdheid. Hij ontvangt de middelen vanwege het
nationaal parlement, via een dotatie voor de cultuurkredieten en de begroting van Nationale Opvoeding.
De bestemming van deze cultuurkredieten kan echter
vrij 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 eerst door het parlement worden goedgekeurd
alvorens bijkredieten kunnen worden verleend.
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 en Cultuur) van hoog tot
laag gesplitst zijn 3 , zodat de autonomie ook bij de
uitvoering van de decreten enigszins tot haar recht
komt.
Naast taalwetgeving en onderwijs, heeft de Cultuurraad bevoegdheid over culturele aangelegenheden,
waarvan de inhoud in een bijzondere wet van 21 juli
1971 nader werd omschreven :
1) Bescherming en luister van de taal. Hieronder
wordt verstaan verspreiding en vertaling van Nederlandse letterkundige en wetenschappelijke
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2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

werken, bevordering van taalbeheersing en taalzuiverheid, inclusief de spelling.
Aanmoediging van de opleiding van onderzoekers.
Kunsten, met inbegrip van toneel en film.
Cultureel patrimonium, musea en andere wetenschappelijke en culturele instellingen. Hieronder
vallen de wetgeving op het steden- en natuurschoon (landschaps- en monumentenzorg), evenals de Academies (voor Letterkunde, Geneeskunde enz.).
Bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten.
Radio en televisie, met uitzondering van regeringsmededelingen en reclameuitzendingen.
Jeugdbeleid.
Voortdurende scholing en „culturele animatie".
Lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven.
Vrijetijdsbesteding en toerisme (o.m. sociaal toerisme).
De onderbouw of infrastructuur voor alle rubrieken sub 1-10.

Eveneens wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van de
bevoegdheid inzake culturele samenwerking op internationaal niveau, wat uiteraard van belang is voor de
Nederlandse integratie.
BETEKENIS VOOR DE VLAAMS - NEDERLANDSE
INTEGRATIE
1. Vooreerst valt voor Nederland het bezwaar weg, dat
een integratie met Vlaanderen moeilijkheden zou
berokkenen met de officiële Belgische instanties, en
in het bijzonder met de Franstaligen. Vlaanderen kan
nu autonoom optreden en wel op juridisch gelijke voet
met Nederland : het gaat om een samenwerking tussen gelijke grootheden.
De gelijkwaardigheid van de culturele besluitorganen
in Nederland en België verhielp zo een communicatiestoring. Een vlotter contact werd door de cultuurautonomie in het vooruitzicht gesteld, wat voor een
integratie uiteraard bevorderlijk is. Inderdaad, „the
capacity of the participating political units or governments to respond to each other's needs, messages,
and actions, quickly, adequately", wordt door K.W.
Deutsch als zeer belangrijk beschouwd 4.
2. Bovendien voorzag het nieuwe basisartikel 107quater, dat o.m. ruimte bood voor de oprichting van gewestelijke organen met werkgebieden die buiten de
bevoegdheidssfeer van de Cultuurraden vallen, ook
in een eventuele uitbreiding van de decentralisatie
door bevoegdheidsdelegatie aan internationale en
binnenlandse gewestelijke organen. Die opdracht zou
gegeven worden door een latere wet, die met bij-

zondere meerderheid moest worden goedgekeurd.
Dit sluit principeel de mogelijkheid in van de oprichting van een Hoge Raad voor de Nederlandse Cultuur.
3. De culturele autonomie maakt Vlaanderen ook veel
vrijer tegenover de negatieve kritiek van Wallonië
op de Nederlands-Vlaamse toenadering. In antwoord
op deze tendens immers, pleiten Waalse drukkingsgroepen voor een Waals-Franse integratie, welk argument voor een groot deel bedoeld is als afschrikmiddel. Ter illustratie verwijzen we naar een rede
van Maurice Piron, gehouden op een „culturele dag",
door de Rénovation Wallonne te Brussel op touw gezet. In zijn kritiek op de „integratiegezinde" nota van
J. Kuypers van 1962 5 , dreigt hij met een toenadering
van Wallonië naar Frankrijk. „Toutes les garanties,
en somme, pour qua l'abri de ce patronage officiel,
nous puissons réclamer, a notre tour I'intégration culturelle de la Wallonie a Ia France. Et la réclamer sans
mauvaise conscience, persuadés au contraire que
nous respectons, par ce parallélisme, le jeu des symétries si nécessaire a la façade de I'Etat Beige'.
Dat hij in feite de Nederlands-Vlaamse culturele integratie wil afkeuren blijkt uit zijn overtuiging dat deze
integratie afbreuk doet aan de eenheid van de Belgische cultuur : „ ... je pense en effet que ce serait
une perte de substance grave pour la Wallonie comme pour la Flandre de vivre séparées de l'ensemble
culturel dont chacun des deux groupes linguistiques
fait partie intégrante" '.
4. Tenslotte meenden we ook hier een toepassing te
vinden van een stelling door Deutsch naar voren gebracht, met name dat een integratie bevorderd wordt
door een toestand van verandering en wisseling van
ideeën, instellingen en motieven over een breed
terrein : „ ... we noted in our cases that the partial
shift of political habits required in transferring political loyalties from the old, smaller political units, at
least in part, to a new and larger political community
has only occurred under conditions when also a great
number of other political and social habits were in a
state of change" 8 . Deze uitspraak bleek ook van toepassing op de ontwikkeling naar cultuurautonomie in
België.
Inderdaad, de cultuurautonomie werd reeds in 1946
als een mogelijkheid vooropgesteld in het wetsvoorstel van Pierre Harmel, ingediend op 21 mei van dat
jaar, en goedgekeurd in de wet van 3 mei 1948,
waardoor het „centrum Harmel" gestalte kreeg. De
bedoeling was een nationale oplossing te zoeken
voor de maatschappelijke en rechtskundige vraagstukken in de Vlaamse en Waalse gewesten ; met
name werd de cultuurhomogeniteit in de beide landstalen vooropgesteld en kwam men tot het inzicht dat

twee cultuurraden moesten opgericht worden, met
eigen dotaties en verordenende bevoegdheid. Deze
visie werd maar geleidelijk uitgewerkt, o.m. onder de
regering Lefèvre-Spaak (1961-1965) met het tot stand
komen van de vier taalgebieden (wetten van 2 augustus en 30 juli 1963). In verband met de op 6 april
1962 door eerste minister Lefèvre aangekondigde
grondwetsherziening, legde op 24 oktober 1963 een
politieke werkgroep een syntheseverslag ter tafel dat
zich uitsprak voor een grondige (vooral culturele) decentralisatie en voor een oprichting van taalgroepen
in beide Kamers. De in januari 1966 samengestelde
commissie tot hervorming van de instellingen, met
vertegenwoordigers van de drie staatspartijen, maakte gewag van de cultuurautonomie. De regering
Eyskens-Merlot tenslotte, richtte in 1969 een werkgroep op, waaraan de regeringspartijen en een senaatscommissie meewerkten, die de Cultuurraden
een wetgevende bevoegdheid voorschreef.
Het feit dat de cultuurautonomie zo lang op „losse
schroeven" gestaan heeft, werkte stimulerend op de
integratie. Het voedde speculaties en verwachtingen.
WISSELOPLOSSINGEN IN AFWACHTING VAN DE
CULTUURAUTONOMIE
Zolang de cultuurautonomie niet de nodige stimuli
kon bieden voor de culturele integratie, werd uitgezien naar andere officiële juridisch-politieke kaders,
die als steunpunt konden dienen voor een culturele
integratie.
De Cultuurraad voor Vlaanderen
Als interprovinciaal cultureel orgaan, was de Kultuurraad een niet-constitutionele voorafspiegeling van de
cultuurraad in het kader van de cultuurautonomie. Hij
groepeerde de Vlaamse culturele belangen, stimuleerde en ondernam zelf creatief cultureel werk, en werkte
als drukkingsgroep om de cultuurautonomie een zo
ruim mogelijke inhoud te geven. In het raam van deze
cultuurraad werd in 1964 door een aantal verenigingen
een stichting in het leven geroepen, met als opdracht
de culturele integratie te bevorderen. Het werd „De
Stichting voor de Culturele Integratie van Noord en
Zuid" 9 . Het initiatief hiertoe was uitgegaan van de
Kultuurraad voor Vlaanderen en het Nationaal Overleg voor Gewestelijke Cultuur (N.O.G.C.). De idee
was gegroeid uit de beleidsnota van 1962 10 , die trouwens ook het uitgangspunt vormde voor het 36ste
Nederlands Congres te Antwerpen in 1963, waar de
doelstellingen en de werkwijze van de Stichting uitvoerig ter sprake waren gekomen.
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Op een werkcongres te Neerpelt werd in 1968 het
opzet van de Stichting nader omschreven :
„Het secretariaat van de Stichting moet als dienstcentrale zorgen voor : inventarisatie - coördinatie - informatie - kanalisering van de contacten met de overheid - stimulering van deze contacten die tot op heden
tot stand kwamen. Het secretariaat dient te stoelen
op de verschillende sectoren van het culturele werk
ten einde een goede communicatie met de praktijk te
waarborgen. In het bestuur van de Stichting dienen
waarnemers te worden opgenomen van de instanties
die in de overheidssfeer belast zijn met de culturele
integratie.
In het bestuur dient de vertegenwoordiging te worden gewaarborgd van groepen die direct betrokken
zijn bij de culturele integratie in de grensstreek" 11
Verder werd gesuggereerd dat dit dienstverlenend
bureau door professionelen, en niet door ,,enthousiaste amateurs" zou geleid worden. Dit verhoogde
de werkingskosten, zodat .een beroep op overheidssubsidies, via de „Gemengde Technische Commissie ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord" noodzakelijk werd.
Voor deze commissie betekende echter een eventuele steun aan de Stichting een gedeeltelijke bevoegdheidsdelegatie aan een privaatrechtelijk orgaan.
Als beperking dient er wel aan toegevoegd dat de
Stichting zich hoofdzakelijk bewoog in de sfeer van
het volksontwikkelingswerk en dat ze instemde met
een overheidscontrole op de besteding der middelen.
De subsidiëring kwam er echter niet.
De Stichting kwam dan in feite ook nooit echt van
de grond en werd in 1972 opgeheven.
Dat coördinatie echter wel wenselijk was, blijkt uit
de lijst afzonderlijke initiatieven, van zowel provinciale, gemeentelijke als zuiver privaatrechtelijke
aard 12
Provinciale initiatieven
1) Periodieke contacten tussen de bestendige deputaties van de Belgische en Nederlandse grensprovincies. Deze provinciale besturen ontmoetten elkaar
periodiek ter bespreking van de zaken die van gemeenschappelijk belang werden geacht.
2) Periodiek contact tussen de Culturele Raad van
Nederlands Limburg en de Culturele Dienst van de
provincie Limburg ; de Culturele Raad van Zeeland
en de Culturele Dienst van West-Vlaanderen.
3) Mogelijke realisatie in de provincie Limburg van
het „plan-Heiligers". Dit plan kan als volgt worden
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omschreven : de dagelijkse besturen der provincies
zouden elk uit hun midden een lid aanwijzen dat met
de stimulering van de grensstreek-integratie en
-samenwerking belast zou zijn. Dit lid zou het beleid van zijn college moeten toetsen aan alle punten
die met de grensstreekproblematiek te maken hebben en de college-beslissingen bevorderen die aan
de oplossing van deze problematiek dienstig zijn.
Het kon daarbij wenselijk blijken dat met de voorbereiding en uitvoering dier beslissingen een speciale
ambtenaar der provinciale griffie werd belast.
De even-bedoelde collegeleden vormden tesamen
een contactraad, waarin beraadslaagd kon worden
over gezamenlijke problemen, ervaringen konden
worden uitgewisseld enz. De leden van de raad en
de raad als zodanig hielden het nodige contact met
het secretariaat van de Benelux Economische Unie.
Het secretariaat van de contactraad, dat niet veelomvattend behoefde te zijn, omdat het werk praktisch
geheel binnen de provinciale bestuursapparaten
moest worden verricht, zou kunnen worden gevoerd
door een der provinciale griffiers.
Vorenbedoelde vorm van stimulering der grensstreekintegratie en -samenwerking, die efficiënt en niet ingewikkeld leek, zou zonder veel verdere voorbereiding kunnen worden gerealiseerd.
4) Subsidiëring van de inter-Limburgse culturele contacten. (Idem voor Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen). In de laatste jaren had het provinciaal bestuur
van Nederlands Limburg in diverse gevallen financiële
steun verleend aan de culturele inter-Limburgse manifestaties, ook als deze in Belgisch Limburg plaats
vonden. Ook het omgekeerde was het geval. Een gelijkaardig initiatief werd eveneens uitgewerkt tussen
de provincies Zeeland enerzijds en West en OostVlaanderen anderzijds.
5) Gemeenschappelijk Inter-Limburgs Krediet.
Ter bereiking van meer coördinatie in het beleid van
subsidiëring van inter-Limburgse aangelegenheden,
lag het in het voornemen dat beide provinciale besturen jaarlijks een bedrag zouden storten in een interLimburgse „pot" waardoor de daarvoor in aanmerking komende inter-Limburgse manifestaties in
beide Limburgen zouden kunnen worden gesubsidieerd.
6) Groot-Limburgs Toneel, gevestigd te Maastricht.
Beroepstoneel, gesubsidieerd door beide provincies
Limburg en door de Belgische en Nederlandse Rijksoverheid. Het wordt beschouwd als „het" voorbeeld
van de concrete verwezenlijking van een volledig
Nederlands-Vlaamse, cultureel-artistieke integratie.
De artistieke leiding berustte bij een Nederlander en

een Vlaming. Spelersrollen : Nederlandse en Vlaamse
acteurs. Bespeelde de beide Limburgen (Na langdurige moeilijkheden werd het G.L.T. in 1975 opgeheven).
7) Allerlei.
Een aantal culturele manifestaties kwamen tot stand
dank zij het initiatief van de provinciale besturen. Bv.
de tentoonstelling „Zeeland in de Beeldende Kunst
der Lage Landen 1550-1950" (ingericht te Middelburg
en Brugge) ; het optreden van het Westvlaams Orkest
te Vlissingen ; de fototentoonstelling over de kunstschatten in West-Vlaanderen (gehouden in 1966 te
Middelburg) ; de tentoonstelling „Scheppend Ambacht" in Goes.
Gemeentelijke initiatieven
1) Gemeentelijke contacten (algemeen).
— „Jumelages tussen o.m. de gemeenten Merksem Bergen-op-Zoom; Sittard - Hasselt ; Geleen - Genk;
Geule - Uikhoven ; Gravenbricht - Elen, Roten, Dilsen ; Gorincken - Sint-Niklaas.
— Benego (Belgisch-Nederlands Grensoverleg) : een
overlegorgaan waaraan wordt deelgenomen door
acht Nederlandse en zeven Belgische gemeentebesturen. Het heeft tot doel alle voorkomende
grensproblemen op te lossen of bij hogere instanties aan de orde te stellen. Hierbij zijn betrokken de Belgische gemeenten Meer, Loenhout,
Wuustwezel, Kalmthout, Essen, Stabroek en Kapellen (noordwesten van de provincie Antwerpen)
en de eraan palende Nederlandse gemeenten in
west-Noord-Brabant : Rijsbergen, Zundert, Rucphen, Roosendaal, Wouw, Huybergen, Ossendrecht
en Putte.
— De „Maasketen Jan Van Eyck" : een orgaan gericht op contact, samenwerking en coördinatie
voor gemeenten en particulieren oost en west
van de Maas (dus over de grens heen) in het gebied Maastricht / Thorn en Lanaken ,/ Kessenich.
Bevordert o.m. gemeentelijke jumelages, contacten
inzake grensoverschrijdende planologie, recreatie
en toerisme, organiseert culturele en sportieve
evenementen en volksfestiviteiten waarbij de
inter-Maaslandse en inter-Limburgse gedachte
centraal staat.
2) Overleg recreatieschap van de Nederlandse Kernpen met vertegenwoordigers van Belgisch noordLimburg.
3) Juliana/Boudewijnprijs.
De gemeente Heer (bij Maastricht) reikt jaarlijks een
prijs uit aan personen die zich op het vlak van de

publiciteit verdienstelijk hebben gemaakt voor de toenadering tussen de beide Limburgen.
4) De gemeentebesturen van Roosendaal en Nispen
(Nederland) en Essen (België) organiseerden enkele
concerten welke door de „Philharmonie" van Antwerpen en Roosendaal werden gegeven. Ook in Essen werden in samenwerking met voormeld Nederlands gemeentebestuur reeds enkele culturele manifestaties georganiseerd. In het kader van het 700-jarig bestaan van Roosendaal werden geregeld Vlaamse sprekers en gezelschappen gevraagd.
5) Op initiatief van het stadsbestuur van Gent werden
in deze stad een aantal Nederlandse culturele manifestaties ingericht, o.m. de tentoonstelling „Koperen
Kunstwerken" (1961), „Vincent van Gogh" (1965),
„Triënnale van de Zuidelijke Nederlanden" (1966) ;
operavoorstellingen in Tilburg ; het theaterfestival van
15 april tot 5 mei 1969 met medewerking van de „Toneelgroep Centrum", „Het Zuidelijk Toneel Globe" en
de „Toneelgroep Studio".
6) De stad Turnhout en de gemeente Tilburg hebben
herhaaldelijk contacten met elkaar ; idem voor Turnhout en Oss ; Reusel en Arendonk ; Leende (NI) met
Belgische gemeenten ; Valkenswaard en Tienen.
7) De stad Brugge voerde onderhandelingen met betrekking tot culturele uitwisseling met Nederland (toneel, toerisme enz.).
8) Er bestond contact tussen de gemeente Knokke (B)
en Hogeveen met het oog op het bouwen van een cultureel centrum.
Culturele uitbreiding van Benelux
Een ander officieel kader, binnen hetwelk men een
culturele integratie wenste uit te bouwen, was de
Benelux Economische Unie. Uiteraard heeft deze Unie
wegens het toenemend aantal persoonlijke contacten
en via een versterkt samenhorigheidsgevoel, onrechtstreeks de culturele integratie bevorderd. Maar ook
doelbewust werd gepoogd de Benelux uit te breiden
tot het culturele. Organisatorisch leek dit mogelijk :
zowel het Belgische als het Nederlandse Nationaal
Secretariaat beschikten over een Culturele Studiecommissie. Ook de Sport Studiecommissie zou men
onder cultuur kunnen rangschikken. Bovendien kende artikel 3 van de conventie van 5 november 1955,
waarbij de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad werd ingesteld, deze raad ook adviesbevoegdheid toe inzake de culturele toenadering van de drie
Beneluxlanden 13.
Nochtans werden deze wensen niet vervuld :
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1) In 1951 werden door de heer Van Haegendoren, in
het kader van het volkshogeschoolwerk, drie Beneluxweekeindleergangen georganiseerd, waarvan de eerste te Brussel, de tweede te Lier en de derde te Huizingen. De sprekers, die wegens hun functie innig met
Benelux verbonden waren ", spraken enkel over economische aspecten. Enkel het laatste weekeind stond
onder het motto : „Culturele aspecten van de Benelux", maar de sprekers waren geen vertegenwoordigers van Beneluxorganen of als dusdanig nauw bij
de werking ervan betrokken 15
2) De ondervoorzitter van het Algemeen Nederlands
Verbond sprak op de Algemene Verbondsvergadering
van 20 februari te Utrecht als volgt : „Toen aan de
voorzitter van het Benelux-comité een jaar geleden
gevraagd werd, wanneer de organisatie ook eens aan
de culturele belangen zou gaan denken, werd zonder
de minste schroom geantwoord, dat hier alleen technocraten bijeen waren, die van culturele belangen
niets afwisten" 1F.
3) Zelfs het taalgebruik bij de Beneluxvergaderingen
was reeds een oorzaak van mistevredenheid, zowel
bij Vlamingen als Nederlanders, vooral in de eerste
periode ; later zou het ongenoegen van Franstalige
kant komen. Een artikel van De Decker liegt er niet
om : „Het is immers duidelijk, dat de Benelux en haar
officiële en niet-officiële propagandisten de toenadering tot België nastreven, niet tot Vlaanderen. Te
Brussel en te 's-Gravenhage houden de heren Benelux-propagandisten hun besprekingen gewoonlijk in
het Frans. Aan de daarmee gepaard gaande diners leren de Nederlandse heren dan meteen nog gaarne een
beetje Belgisch-Frans" 1i.
Oorzaken
1) Vooreerst geldt hier, wat ook algemeen toepasselijk is, dat Nederland niets officieel wenste te ondernemen met Vlaanderen, zolang de cultuurautonomie
Vlaanderen geen grondwettelijke rechten had toegekend op cultureel gebied.
2) De belangrijke oorzaak -- en deze motiveerde
trouwens ook de Nederlandse houding — was de negatieve houding van de Franstaligen in België ten
overstaan van een culturele uitbreiding van Benelux.
Ze zagen dit als een stap naar een politieke éénwording, waarin zij in een duidelijke minderheidspositie kwamen. Als een gelukkige tegenhanger keken
ze uit naar een verdere uitbouw van de EEG, waardoor
Benelux zou opgaan in een ruimer geheel. Trouwens,
meer dan de Vlaamse, is de Waalse economie, en in
het bijzonder Luik, afgestemd op de industriezones
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van Aken, de Franse Ardennen en Lotharingen 18. Ze
hadden dus naast de culturele, ook nog economische
bezwaren tegen een al te strakke Benelux-eenheid.
De volgende tekst spreekt duidelijke taal : ,,... les objectifs culturels de Benelux doivent rester bien en
desa de ses buts économiques. II est sain que nos
trois pays veuillent participer au rayonnement de Ia
civilisation européenne. Mais les diversités culturelles
sont telles des Pays-Bas au Grand-Duché de Luxembourg, en passant par Ia Belgique, que Benelux ne
saurait les ramener a un mode d'expression unique" ;
en verder : „II ne faut pas se dissimuler que les provinces wallonnes voient avec une certaine inquiétude
les contacts même économiques entre la Belgique et
les Pays-Bas se construire sans elles, dans le cadre
dune solidarité linguistique. Cette inquiétude se dissiperait si, plutót que de se replier sur la culture de
sa majorité comme certains le voulaient, Benelux,
soucieux de mener a bien son action économique,
s'ouvrait définitivement sur ('Europe, laissant aux institutions européennes le soin d'organiser la communauté politique des Six".
Dit zoeken naar een antipode voor de Nederlandse
integratie in Beneluxverband door de boeg te wenden naar Europese horizonten, vonden we in tal van
artikels terug.
„Le danger d'une „collaboration spirituelle" (op
geestelijk gebied) nous apparait beaucoup moins
dans l'intégration européenne. Mais un néerlandisant ne peut juger du péril que court la communauté frangaise de Belgique de se laisser annexer dans
Benelux" 19.
„Les intellectuels wallons ont a entreprendre une
vraie politique de l'esprit, une politique de la culture désintéressée qui ne soit pas un porte-a-faux,
qui ne débouche pas dans un réduit obscur, dans le
cul-de-sac de Benelux, mais qui s'ouvre toute large
sur de riches perspectives. L'Europe, demain, nous
offrira peut-être sa chance, une chance qui sera
ce que nous aurons voulu qu'elle soit. A nous de
la préparer" 20
De meeste van deze artikels werden geschreven als
repliek op de beleidsnota van de Gemengde Technische Commissie ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord 21 . De Franstaligen trokken de lijn door van het Belgisch-Nederlands cultureel
akkoord naar Benelux.
Ook bij de voorstanders van de culturele integratie
bestond een zekere argwaan ten overstaan van een
eventuele culturele taak van de Benelux. Men vreesde dat de cultuur een dienende rol zou moeten spelen
voor de economische belangen.

Een compromis : Benelux-middengebied
Benelux wordt economisch opgesplitst in verschillende economische regionen, waarbij het Benelux-middengebied, dat over de grens heenreikt, als een eenheid wordt gezien. Het omvat de provincies NoordBrabant, Nederlands Limburg, Belgisch Limburg, Antwerpen en een deel van Brabant. Het is vrij dicht bevolkt : 5.600.000 mensen, ongeveer gelijkmatig verdeeld over de twee landen. Het gebied wordt volgens
een onderzoek van de „Hasseltse studiegroep" gekenmerkt door de volgende gemeenschappelijke trekken :
— een belangrijke bevolkingstoename door natuurlijke groei (14 per duizend) ;
— de aanwezigheid van groeipolen buiten het
gebied die een beroep doen op de actieve
personen uit het Binnengebied ;

-- een inzake voorzieningsniveau der kernen
onvoldoende verzorgd Binnengebied ;
— belangrijke natuurlijke gegevens.
Bij het ontwerp van denkmodellen betreffende de optimale voorzieningsstructuur ontwerpt men één gemeenschappelijke visie, die ook het culturele aspect
omvat.
Binnen dit gebied zijn reeds andere integrerende
krachtlijnen te onderkennen : o.m. tussen de beide
Limburgen (met o.m. de strijd voor een inter-Limburgse universiteit, het Groot-Limburgs Toneel), en tussen
Antwerpen en Noord-Brabant (Benego). Toerisme en
recreatie worden vanuit een globaal standpunt bekeken.
Buiten het Benelux-middengebied, maar toch in aansluiting ermee, bestaan gelijkaardige strevingen tussen Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen.

•
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HOOFDSTUK VI

DE ROL VAN DE STAAT

ALGEMENE BESCHOUWINGEN
1. Nu het culturele aspect van het maatschappelijk
leven, na het economische en sociale een onderdeel
wordt van de overheidszorg, worden privé-initiatieven
in grote mate afhankelijk van de officiële goedkeuring.
Uit onze studie bleek dat die afhankelijkheid verschillende vormen kan aannemen.
In sommige gevallen nam de overheid het initiatief
over van de privé-instellingen. We kunnen hier geen
duidelijker voorbeeld geven dan het probleem van de
Nederlandse spelling. In 1849 was dat de aanleiding
voor de organisatie van de Nederlandse Congressen,
dus een binnenskamers filologenprobleem. In 1946 was
het mede één van de motieven die aan de basis lagen
van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord. Meer
expliciet werd het vermeld op 21 mei 1958, in een op
initiatief van de Nederlandse regering bijgevoegd addendum 1 . De idee van de gelijkstelling der universitaire diploma's bestond reeds in A.N.V.-kringen vóór
de Tweede Wereldoorlog. Ook deze idee werd later
uitgewerkt door overheidsbemoeiingen in het kader
van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord. Op
het Nederlands Congres van 1860 werd voorgesteld
een stichting voor studiebeurzen voor Vlaamse studenten aan Nederlandse universiteiten op te richten.
Het zou in het cultureel akkoord van 1927 voor het
eerst door de overheid geregeld worden en later uitgebreid in het akkoord van 1946. Hetzelfde congres
was voorstander van een tolunie tussen Nederland en
België, en van de gelijkwaardigheid der diploma's.
Privé-initiatieven kunnen thans niet doeltreffend werken zonder overheidssubsidies. Een illustratie van zulke financiële afhankelijkheid is de reeds in het vorig
hoofdstuk beschreven „Stichting voor de Culturele
Integratie van Noord en Zuid". De volgende uitspraak
typeert het hele probleem : „De culturele integratie
van Noord en Zuid kan op het particuliere vlak niet
alleen stoelen op de vrijetijdsbesteding van een aantal enthousiaste amateurs. De middelen om het werk
te professionaliseren dienen voor een belangrijk deel
door de overheid ter beschikking gesteld te worden.
Het is te hopen dat dit eindelijk eens zal geschieden" 2.
Tenslotte onderneemt de overheid eigen initiatieven.
De realisaties van culturele akkoorden zijn treffende
voorbeelden. Hoge staatsfunctionarissen, zoals J.
Kuypers, stimuleerden de integratie, o.m. door de oprichting van de Conferentie der Nederlandse Letteren en het lanceren van de idee van een Hoge Raad
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voor de Nederlandse Cultuur voor een breed forum
van privé-instellingen. Het slagen van de culturele
integratie is dan ook in hoge mate afhankelijk van
een verregaande loyauteit tussen overheid en particulier initiatief, . waarbij de morele steun van hoge
functionarissen en het representatief karakter van de
particuliere verenigingen een beslissende voorwaarde
zijn.
2. Een uitgebreide staatsinterventie in de structurering
en regeling van het maatschappelijk leven maakt een
integratie moeilijker. Inderdaad, in tegenstelling met
de spontane indruk als zou een internationale integratie thans meer kans op slagen hebben door de
toename van het internationaal contact via intensievere verkeers- en communicatiemiddelen, moet men
vaststellen dat het moderne leven met zijn vaak gesofisticeerde structuren, de integratie veel moeilijker
maakt. Terecht merkt K.W. Deutsch op dat „on the
whole, we find that the increase in the responsibilities
of national government for such matters as social welfare and the regulation of economic life has greatly
increased the importance of the nations in the lives
of its members. This has tended to make nationalism more popular and more intractable than before" 3.
Het culturele aspect ontsnapt niet aan deze tendens.
Kon in vroegere tijden een volledige integratie tussen
twee landen door een politiek huwelijk, en later in
een emotionele bui van taalromantisme, tot stand gebracht worden, dan vergt dit thans een moeizame en
ingewikkelde aanpassing van maatschappelijke structuren. Denken we hier alleen maar aan de aanpassing
van de diploma's.

HET BELGISCH-NEDERLANDS CULTUREEL
AKKOORD VAN 16 MEI 1946
1. Een korte historiek.
Reeds in 1927 was er een cultureel verdrag tussen de
beide landen gesloten '. Door gebrek aan financiën
heeft het geen rol van betekenis kunnen spelen. Het
was in de ballingschap van de oorlogsjaren dat de
beide regeringen de basis hebben gelegd van de culturele samenwerking. Het begin was een overeenkomst, inhoudende dat de spelling van het Nederlands door gezamenlijk overleg zou worden geregeld.
Deze overeenkomst, in 1944 gesloten door de Belgische Onderstaatssecretaris van Openbaar Onderwijs, de heer Hoste, en de Nederlandse Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de heer G.
Bolkestein, resulteerde in de spellingsregeling van

1946. In de loop van 1945 werd een aanvang gemaakt
met de besprekingen ter voorbereiding van het huidige cultureel akkoord. Op 24 januari 1946 werd in
's-Gravenhage het akkoord geparafeerd door Minister
Buisseret voor België en Minister Van der Leeuw voor
Nederland. Nog voor het akkoord formeel van kracht
was geworden, in mei 1946, vergaderde de nieuwe
Gemengde Technische Commissie. De installatievergadering had plaats op 8 februari 1946 in Brussel.
2. Het akkoord zelf
Het Akkoord werd ondertekend op 16 mei 1946, bekrachtigd op 22 december 1947, trad in werking op 22
december 1947 en werd bekendgemaakt in het Staatsblad van 30 oktober 1948. Een vergelijking van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord met een typevoorbeeld van cultureel akkoord, zoals bv. het Belgisch-Luxemburgs J , brengt geen noemenswaardige
verschillen aan het licht. Enkel het addendum omtrent
de permanente verantwoordelijkheid ten aanzien van
de Nederlandse taal maakt hier uiteraard een uitzondering op 6.
3. Evolutie van de uitvoering

De volgende handgreep kritieken omvat al deze
gegevens:
„Voor een wezenlijke culturele integratie van Nederland en Vlaanderen is het Nederlands-Belgisch
Cultureel Akkoord niet verstrekkend genoeg, er
zullen andere organen geschapen moeten worden,
maar bestaande activiteiten in het kader van het
akkoord kunnen nog in grote mate uitgebreid worden. ... Ook bij een eventueel andere opzet van
de structuren voor de culturele samenwerking tussen Noord en Zuid ... zouden veel van bovengenoemde activiteiten op dezelfde wijze plaats moeten blijven vinden. Ondertussen dient er naar gestreefd te worden de samenwerking in het kader
van het Nederlands-Belgisch Cultureel Akkoord
sterk uit te breiden" 9.
„Dat weinig doordringen tot het bewustzijn van
brede lagen van de bevolking deelt het BelgischNederlands Cultureel Akkoord met andere verdragen van soortgelijke strekking. Op de reeds vaak
opgeworpen vraag, of de Belgisch-Nederlandse
verhouding niet een zeer bijzondere is, die een grotere belangstelling zou doen verwachten, kan hier
niet worden ingegaan, maar het is, naar ik meen,
een feit, dat die grotere belangstelling niet aanwijsbaar is" 10

a. Mettertijd zou het B.-N. Cultureel Akkoord een
bredere uitvoering krijgen dan de andere. In 1970
werd een krediet van 6.000.000 BF uitgeschreven. Het
evenaarde daardoor de uitgaven voor het BelgischFrans akkoord, maar overtrof veruit het Belgisch-Amerikaans (3.570.000 BF) en het Belgisch-Duitse
(3.000.000 BF), terwijl het minstens driemaal hoger
was dan het bedrag besteed voor de uitvoering van
om het even welk ander cultureel akkoord '.

2) De beleidsnota van 1962 11 . In juni 1962 bood de
Gemengde Technische Commissie aan de beide regeringen een officieel advies aan, met de bedoeling
een meer bestendige en definitieve politiek te volgen
in de uitvoering van het akkoord. De tekst werd ondertekend door J. Kuypers en H.J. Reininck.

b. De uitvoering evolueerde geleidelijk naar een culturele integratie. Dit blijkt o.m. uit de evolutie van uitwisseling van studenten en professoren naar de gelijkschakeling van diploma's en de effectus civilis s.
Daaruit mag men echter niet besluiten dat het cultureel akkoord een volledige integratie nastreeft. De
realisaties zijn toegevingen aan een politieke drukking, afkomstig van :

Uit de geest van de beleidsnota blijkt duidelijk dat de
bedoeling voorzat de culturele uitwisseling uit te breiden tot een culturele integratie. Een toetsing van de
ideeën aan het criterium van culturele integratie volgens de normen van K.W. Deutsch laat hierover geen
twijfel bestaan. K.W. Deutsch stelde drie punten voorop : een gemeenschapsgevoel, gemeenschappelijke
instellingen en een aantal diepgewortelde praktijken.

1) De privaatrechtelijke organisaties. Zoals verder uit
onze studie zal blijken, zijn de meeste adviezen klachten en wensen van de diverse verenigingen, gericht
tot de Gemengde Technische Commissie ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord.
De kritiek kwam er doorgaans op neer dat men van
uitwisseling naar integratie zou overstappen ; dit zou
insluiten : 1. het scheppen van nieuwe organen en
structuren ; 2. de uitbreiding van het aantal activiteiten ; 3. het stimuleren van het gemeenschapsgevoel.

a) Herhaaldelijk spreekt de nota van het eenheidsbesef. „Een helder besef van de eenheid van de
Nederlandse cultuur in Nederland en in België
laat inzien dat hier in de strikte zin van het woord,
niet gesproken moet worden van „uitwisselingen",
aangezien er geen twee culturele identiteiten in
het geding zijn, maar dat het eigenlijk gaat om een
voortdurend en onophoudelijk elkaar beïnvloeden,
een wezenlijk met elkaar samenzijn en samengaan.
De staatkundige scheiding heeft in vroegere jaren
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de culturele eenheid overvleugeld" 12 . Dit gemeenschapsgevoel komt het sterkst tot uiting in de wens
om een gemeenschappelijk optreden naar buiten,
via de leerstoelen Nederlands aan buitenlandse
universiteiten, uit te breiden en te verstevigen.
Vlamingen en Nederlanders zouden een gemeenschappelijke beschaving moeten uitdragen in de
Europese gemeenschappen, de Raad van Europa,
de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling, en in breder verband de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde instellingen,
met name vooral de UNESCO.
b) Gemeenschappelijke organen.
„Uit hoofde van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de Nederlandse beschaving, houdt zij (de culturele samenwerking)
bovendien in, het scheppen van een klimaat waarin
deze beschaving, ongehinderd door staatsgrenzen,
gemeenschappelijke structuren en organen kan opbouwen, die tegelijkertijd de uitbeelding van haar
eenheid en instrumenten van haar ontwikkeling
zijn" 13 . Men dacht daarbij aan instituten en laboratoria voor gemeenschappelijk onderzoek, verenigingen en academies waarvan Nederlanders en
Vlamingen zonder onderscheid lid zijn. De Conferenties der Nederlandse Letteren werden als een
voorbeeld aangeprezen. In het buitenland zouden
bibliotheken en instituten voor Belgen en Nederlanders moeten openstaan ; de nota verwijst naar
de Academica Belgica en het Nederlands Historisch Instituut te Rome, het Belgisch Huis in Keulen, het Institut Néerlandais in Parijs, het Nederlands Archeologisch Instituut in (stamboel enz.
Zeer belangrijk was het voorstel tot oprichting
van een Belgisch-Nederlands orgaan, een soort
Hoge Raad der Nederlandse Cultuur : „Dit orgaan
zou door zijn samenstelling en zijn bevoegdheid
tegelijkertijd een symbool moeten zijn van de eenheid van de Nederlandse beschaving en een uitdrukking van de wil om deze beschaving tot rijpheid te brengen en haar in staat te stellen een
eigen bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
de menselijke beschaving in Europa en de gehele
wereld. Het zou initiatieven opwekken, mogelijkheden aangeven om de kracht en de eenheid van
de Nederlandse cultuur te bevorderen of zijn naam
te verlenen aan belangrijke instellingen, manifestaties, publikaties e.d., die aan die kracht en
eenheid uitdrukking geven" 14
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c) Een aantal diepgewortelde praktijken.
De nota sluit aan bij wat reeds gepresteerd werd
in het kader van het cultureel akkoord 15 , maar
pleit voor een uitbreiding van deze praktijken op
gebieden zoals de kunst, de wetenschap, de volkscultuur, het onderwijs, toneel, radio, TV, pers.
Een belangrijk streefdoel is de uitbreiding van het
geïnteresseerd publiek : „Een wezenlijke voorwaarde voor het slagen van de culturele integratie
is, dat het samengaan niet beperkt blijft tot een
kleine groep van wetenschapsmensen, leerkrachten
en kunstenaars ; zij dient te steunen op een krachtige in brede lagen levende volkscultuur" '. Een
samenwerking van het volksontwikkelingswerk
staat hier centraal, tesamen met een actie van
radio en TV.
De beleidsnota heeft een zeer grote invloed gehad.
Weliswaar werden de voorstellen niet alle gerealiseerd, maar het zag er naar uit alsof de overheid
het sein op groen zou zetten. Het belang van de
nota blijkt uit de volgende gegevens :
1) In haar uitgangspunt stelt de beleidsnota dat
de Europese eenwording de fundamentele motivering is voor de culturele integratie. Haar aanhef luidt : „De innerlijke kracht van de Nederlandse beschaving zal bepalend zijn voor de bijdrage,
die zij kan leveren aan de voortschrijdende integratie van Europa en van de wereld, alsmede voor
de plaats, die zij in het Europa en in de wereld
van morgen zal innemen. Dit, afgezien van het aandeel dat zij kan hebben in de versterking van de
Europese cultuur als zodanig" 17.
Dr. M. Vandekerckhove uit Kortrijk had dit thema
reeds ter sprake gebracht op het Nederlands Congres te Gent (1960) 14 en Reininck zelf op het Congres te Vlaardingen (1961) 19 , maar nooit werd het
zo principieel gesteld. Dit lijkt ons belangrijk omdat de voorgaande integratiemotieven aftands geworden waren : het stamgevoel en de taalromantiek behoren tot de vorige eeuw, de integratie als
drukkingsgroep in de Vlaamse Beweging stuitte op
het verzet van de Nederlanders en voerde de Vlamingen tot activisme. Dit nieuwe motief gaf een
verjongd dynamisme aan de integratiebeweging.
2) De privé-initiatieven gebruikten de beleidsnota
als uitgangspunt voor hun revendicaties. Op het
Nederlands Congres te Antwerpen (1963) bracht
J. Kuypers de ideeën van de beleidsnota ter sprake
voor een breed platform van privé-instellingen. Tot
vandaag nog wordt de nota als een uitgangspunt

beschouwd. Getuige hiervan het jongste memorandum van het A.N.V., aangeboden aan de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap,
aan de Nederlandse en Belgische ministeries, en
aan de politieke partijen in Nederland en België 20
Dit memorandum dateert van 1973 maar gaat uit
van de voorstellen vervat in de beleidsnota van
1962. In de tekst heet het : „Er werd met name
ingegaan op een aantal concrete vraagstukken.
Sommige hiervan zijn in de afgelopen jaren opgelost of nader tot een oplossing gekomen. Met andere is men nog steeds niet veel verder gevorderd
dan tien jaar geleden. Voor deze laatste blijft het
gestelde in de nota zijn waarde behouden" 21.
3) De beleidsnota deed veel stof opwaaien in Wallonië. „Nombreux seront sans doute parmi les
'anciens Beiges' que sont restés la plupart des
Bruxellois et des Wallons, ceux qui s'étonneront
ou se scandaliseront d'un tel langage. Pour ma
part, je trouve que M. Kuypers trace a ses cornpatriotes du sud le programme de leur action, avec
une autorité d'autant plus assurée qu'elle émane
du Ministre plénipotentiaire chargé des relations
culturelles internationales au Ministère de l'Education nationale, Flamand de surcroït. Toutes les garanties, en somme, pour qu'à l'abri de ce patronage officiel, nous puissions réclamer, a notre
tour l'intégration culturelle de la Wallonie a la
France" 22.
De uitvoering van de voorstellen liet echter op zich
wachten. De negatieve houding van de Franstaligen
speelde hier allicht een rol, te meer daar de communautaire tegenstellingen in de zestiger jaren ongewoon scherp waren door de kwesties Brussel en
Leuven 23. Het verzet van sommige partijen en de nog
niet gerealiseerde cultuurautonomie werkten eveneens remmend.
Bovendien leek de beleidsnota niet gestuwd door
een sterke politieke wil. J. Kuypers was socialist en
de B.S.P. had nauwelijks enige belangstelling voor de
culturele toenadering. Zij is trouwens nooit de meest
dynamische partij geweest in de Vlaamse aangelegenheden. Kuypers leek dan ook eerder een eenzame
profeet in een politieke woestijn dan de spreekbuis
van een politieke tendens.

4. De Gemengde Technische Commissie.
Door het brede opzet van het akkoord ontstond
binnen de Gemengde Technische Commissie een
brede waaier van subcommissies, die elk een eigen
deel van de uitvoering op zich namen.
Zo bestonden er in 1970 vier belangrijke subcommissies :
1. Subcommissie Volksontwikkelingswerk, jeugd- en
jongerenwerk en cultureel grensverkeer, met drie
werkgroepen :
werkgroep jeugd ;
volksontwikkelingswerk ;
cultureel grensverkeer.
2. Subcommissie Muziek, met als taak o.m. :
— de inrichting van componistendagen ;
— stages voor conservatoriumleerlingen ;
— uitwisselingsconcerten ;
— betaling conservatorium-directeurs.
3. Subcommissie Neerlandistiek in het Buitenland.
4. Subcommissie Equivalentie van de diploma's en
effectus civilis, met aparte werkgroepen voor :
— het middelbaar onderwijs ;
— kleuterleidsters ;
— regenten ;
— technisch onderwijs ;
— maatschappelijke werkers ;
— universitair niveau ;
— eenmaking muziekterminologie ;
— permanente contactcommissie lager onderwijs.
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VII

ALGEMEEN BESLUIT

Als besluit ware het interessant ons even af te vragen of de culturele integratie eigenlijk een zin hee ft
en wat haar kansen zijn op een succesrijke afloop.
Hans J. Morgenthau ontkent de constructieve waarde
van een internationaal cultuurbeleid voor de opbouw
van een wereldgemeenschap van staten : „These
examples taken at random show that the quantity
and quality of education and culture as such is obviously irrelevant to the issue of a world community.
That issue hinges not upon knowledge and upon the
creation and appreciation of cultural values, but upon
a moral and political transformation of unprecedented
dimensions"'.
Een eerste kritiek die we op deze scherpe stelling
zouden willen uitoefenen heeft betrekking op de betekenis van de begrippen „moral" en „political". In
ons eerste hoofdstuk hebben we aangetoond dat moraal geen resultante kan zijn van politiek opportunisme ; m.a.w. moraal wortelt in een cultuur. Wil men
dus een moraal die universeel toepasbaar is, dan
dient deze te groeien uit een universeel toepasbare
cultuur. De verschillende cultuurscheppende verenigingen zouden in dit perspectief op wereldvlak een
zo intens mogelijke gedachtenwisseling moeten kunnen aangaan, waaruit geleidelijk een algemeen
menselijke moraal met politieke normen tot stand
kan komen.
Ten tweede hebben we in ons eerste hoofdstuk ook
aangetoond hoe de politiek cultureel verdeelt. Een
wereldgemeenschap lijkt ons louter politiek haalbaar
indien twee grote machten een ongeveer gelijkwaardige machtspositie hebben of wanneer één staat volledig domineert. Maar in beide gevallen is er geen
spontane participatie aan de wereldgemeenschap.
M.a.w. een wereldpolitiek zal steeds steunen op verdeeldheid, op zijn minst tot op het niveau van de politieke cultuur, zodat de zo noodzakelijke eenheid voor
de toepasbaarheid der normen een beroep moet doen
op het eenheidsbewustzijn, waarvan de inhoud eerder op het culturele dan op het politieke vlak ligt.
De kentering van een internationaal cultuurbeleid van
politieke ondergeschiktheid naar zelfstandigheid is
in dit perspectief een hoopvol symptoom. De wereldgemeenschap van staten is in essentie een culturele
aangelegenheid, zonder deze basis blij ft het een
broos evenwicht tussen diplomatiek uiteenlopende
belangen, waar de mogelijkheid van de oorlog nog
steeds een zeer reële factor is.
Ten derde : een cultuurgemeenschap van staten is,
voor een vredevolle coëxistentie der staten, ook afhankelijk van de graad van participatie van de onderscheiden volken en culturen aan deze gemeenschap.
Zo deze participatie er niet is, heeft men een wereldgemeenschap van „staatsoverheden", maar geen
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wereldgemeenschap van volkeren. Een internationale
culturele uitwisseling en samenwerking is hier de aangewezen weg. Volkeren of culturen, die wegens verdrukking in het eigen land, geen contact hebben met
het internationale verkeer der volkeren, zullen een
negatieve houding innemen ten overstaan van de
wereldgemeenschap waarvan zij uitgesloten zijn. In
sommige gevallen kan dit zelfs tot terreur op internationale schaal aanleiding geven. De Palestijnse verzetsbeweging, de IRA, het Japanse Rode Leger, Afrikaanse verzetsorganisaties zijn uitingen van zulke internationale frustraties. Omgekeerd betekent dit dat
men als individu vanuit zijn eigen cultuur en niet
vanuit zijn nationaliteit aan de wereldgemeenschap
deelneemt.
Hans Morgenthau onderschrijft uitsluitend de functionalistische thesis in de uitbouw van de wereldgemeenschap. Hebben we zo net gepoogd dit pragmatisme in een fundamentele culturele context te situeren, eveneens kunnen we aantonen hoe binnen de
functionalistische thesis de cultuur een zeer belangrijke rol speelt. Inderdaad, we menen te hebben aangetoond hoe een culturele autarchie leidt tot culturele verarming. Het is dan ook duidelijk dat functionalistische organen inhoudelijk op een intensieve culturele uitwisseling en gemeenschapsbewustzijn moeten steunen.
Zeer terecht schrijft G. Stelzer dat „alle Volker an
den geistigen Entwicklungen unserer Zeit teilhaben
mussen und mehr voneinander abhangig sind, als
manche von ihnen es wahrhaben mochten. Wir glauben auch, dass diejenige Regierungen, die sich von
diesem geistigen Kreislauf ausschliessen mochten
und nicht bereit sind ihre Grenzen fremdem Geistesgut
zu ëffnen, in Gefahr geraten, den Anschluss an das
Weltniveau zu verlieren" 2.
Voor Stelzer is de cultuur essentieel, voor andere auteurs eerder bijkomstig. Niettemin erkennen ze er de
constructieve waarde van 3.
De praktijk bevestigt deze tendens. Opvoedings- en
onderwijsinstellingen werken voor verschillende landen. De UNESCO heeft 2 centra voor sociale studies
in Latijns-Amerika : Brazilië en Chili, maar ze werken
voor het ganse subcontinent. De Euratom en het Europees ruimteonderzoek zijn initiatieven die op nationale schaal nauwelijks denkbaar zouden zijn geweest.
De universiteit van Arhus (Denemarken) heeft een
gemeenschappelijke school voor journalistiek voor
gans Scandinavië. Een inter-Limburgse universiteit zou
een mooie illustratie van cultureel functionalisme zijn.
Trouwens, meer in het algemeen, de internationale
stroom van wetenschappelijke informatie, ontmoetingen, congressen, gezamenlijke projecten stijgen ver
uit boven een eng nationalisme.

2. De historische situatie in de „Lage Landen bij de
EEN KANS OP
HEEFT DE CULTURELE INTEGRATIEzee".
SLAGEN ?
Het antwoord op deze vraag vestigt onze aandacht op
drie krachtlijnen : In hoever sluit ze aan bij een modern internationaal cultuurbeleid ? Wat zijn de historische mogelijkheden in de situatie van de Lage Landen ? Hoe staan de zaken in de dagelijkse praktijk ?
1. Aansluiten bij een internationaal cultuurbeleid
In onze studie hebben we duidelijk aangetoond hoe de
idee van Europese éénwording de belangrijkste drijfkracht is geweest voor de streving naar integratie na
1945. Zij heeft het thema van het „stambewustzijn"
succesrijk overgenomen. De sfeer van overlevering
en opbouw zijn positieve factoren.
Negatieve elementen zijn de volgende :
— In een modern internationaal cultuurbeleid is de
verstandhouding een doel op zichzelf. Op heel wat
punten bleken contactstoornissen te ontstaan ten gevolge van een aanstellerige vooringenomenheid en
zelfs aggressiviteit (cf. Radio Vrij België !) van Nederlandse cultuurmiddens tegenover Vlaanderen. Deze
houding is net wat G. Stelzer nu juist niet wil, m.a.w.
ze getuigt van een „reactionaire" ingesteldheid.
— De Nederlandse cultuur is geen universele cultuur.
Het cultureel verleden van Nederland is er een van
non-participatie. Beide gebiedsdelen zijn dan ook
vaak eerder geneigd uit te kijken naar de Franse of
Angelsaksische gebieden dan naar mekaar als venster op de wereld.
— De ministeries van Buitenlandse Zaken zullen in de
toekomst de uitvoeringsagenten blijven van het internationaal cultuurbeleid (cf. de nota van Van Elslande).
Het internationaal cultuurbeleid van de twee landen
zal dan ook nooit tot één structuur herleid worden en
dus zullen de Vlamingen als Belgen met Nederland
in contact blijven treden.
Hieruit volgt dat een integratie op dit punt zich vooralsnog zal beperken tot bepaalde groepen Vlamingen
en Nederlanders, die op het vlak van persoonlijke
vriendschap en belangstelling een objectieve kijk op
de culturele situatie in de beide landen aan de dag
kunnen leggen. Andere groepen in de integratie betrekken kan enkel maar een negatieve reactie uitlokken en meer schade dan goed doen aan de eisen van
onze tijd. Wat de structuur betreft, kan enkel maar het
niveau van het „advies" of de „vrije medewerking"
(cf. G. Stelzer) bereikt worden.

Sommige auteurs zien de culturele integratie als een
herstel van een door vreemde mogendheden of toevallige omstandigheden aangebrachte scheiding tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Vooral prof. P. Geyl tracht te bewijzen dat de verdeeldheid
te wijten is aan buitenlandse interventies. Vooreerst
werd de bestaande eenheid in de XVIde eeuw verbroken door het Spaanse militaire optreden in onze
gewesten. Vermits het Noorden nadien door een Calvinistische minderheidsdictatuur geregeerd werd, en
de protestanten uit het Zuiden de wijk namen naar
Nederland, kreeg het Noorden een protestants uitzicht en bleef Vlaanderen katholiek. Dit godsdienstverschil werd dan ook in 1830 één van de oorzaken
van de Belgische revolutie. Als tweede katastrofe
vermeldt hij de grondige verfransing die Vlaanderen
onderging tijdens de Franse bezetting door de rechtstreekse onderwerping aan de Franse administratie.
De scheiding tussen de Franssprekende hogere en
de Nederlandstalige volksklasse was een andere belangrijke oorzaak van het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk. Hij beschouwt de culturele integratie als een terugvinden van een oorspronkelijke gemeenschappelijke eenheid : „Ik wil maar zeggen,
om tot ons concrete geval terug te komen, dat de
katastrophen van de late zestiende en de vroege
19de eeuw gevolgen gehad hebben die nooit meer
ongedaan gemaakt kunnen worden, maar dat zij daarom het geheel van de verhoudingen in het gebied
der oude Nederlanden niet beheersen ; dat er essentiële omstandigheden of grondfeiten overblijven,
waarop de natuurlijke gang van zaken zich toch nog
heeft kunnen voortzetten ; en dat het ons vrijstaat
daarbij aan te sluiten".
En inderdaad zijn nooit de uiterlijke omstandigheden
zo gunstig geweest voor een hernieuwd eenheidsgevoel. Zo is er o.m. de nieuwe oriëntering van de
Nederlandse buitenlandse politiek sedert 1945. K.J.
Verleye beschrijft deze als volgt : „De omstandigheden bevorderen een dergelijke versterkte samenwerking. Beide landen hebben tijdens de laatste
oorlog hetzelfde leed doorgemaakt. Dit feit heeft de
Nederlandse opinie sterk beïnvloed. Nederland heeft
ingezien dat het niet verder afzijdig kan blijven tegenover Vlaams-België en Frans-Vlaanderen. De naoorlogse ervaringen inzake de overzeese gebiedsdelen en de jarenlange weigering van Groot-Brittannië, een leidende rol te spelen bij de Europese eenwording, hebben de buitenlandse politieke houding
in Nederland grondig gewijzigd. Terwijl de buitenlandse politiek vóór 1940 vooral op Engeland afge203

stemd was, is ze zich nu veel meer continentaal gaan
oriënteren. Het Benelux-verdrag en de gemeenschappelijke inspanningen inzake Europees eenheidsstreven hebben onze landen dichter bij elkaar gebracht"
De grotere verdraagzaamheid tussen katholieken en
protestanten werkt een oude hinderpaal weg. De
vernieuwing in de katholieke kerk in Nederland heeft
zelfs een kentering teweeggebracht in de Vlaamse
publieke opinie ten overstaan van onze noorderbuur.
Hogerop in onze studie wezen we reeds op de cultuurautonomie in België, die Vlaanderen een gelijkwaardige onderhandelaar maakt tegenover Nederland,
wat uiteraard gunstig is voor een evenwichtig integratiestreven, waarin Nederland ook het officiële
België niet hoeft te vrezen.
Zeer belangrijk lijkt ons het parallellisme tussen de
overheid en het privé-initiatief. Tot nog toe had elk
streven van Vlaanderen naar culturele toenadering met
Nederland een zweem van anti-Belgische gevoelens
en activisme over zich. Dit is thans niet meer zo.
Deze ontwikkeling brengt wel met zich mee dat men
van emotionele slogans en manifestaties moet kunnen overstappen naar een politiek van praktische realisaties.
We menen evenwel dat het succes van de Vlaamse
beweging een zekere terugvloeiing van de GrootNederlandse beweging voor gevolg heeft gehad. Het
sluit aan bij een algemene bevinding van K.W.
Deutsch : „Here again we found that the broader
amalgamation or integration movements were usually
extensions of domestic policies and pressures within
the participating units" G . De steun van Nederland was
een instrument tegen de Franstalige druk op Vlaanderen. De gevolgen van de taalwetten en de cultuurautonomie maken een beroep van Vlaanderen op
Nederland minder noodzakelijk. De motieven liggen
nu wel anders.
Er bestaat ook nog geen echt cultureel gemeenschapsgevoel ; misschien is dit wel zo op literair gebied, maar de doorsneemens ervaart de cultuur van
het andere land, ondanks de taaleenheid, toch gedeeltelijk als een vreemde cultuur 7 . Een zekere terughoudendheid van officiële instanties weerspiegelt
wat er leeft in de bevolking. Als uiteindelijke reden
waarom de voorstellen, vervat in de beleidsnota van
1962, niet gerealiseerd werden, gaf Minister Van Elslande de volgende aan : „In waarheid moeten wij erkennen, dat ons cultuurpatroon niet meer hetzelfde
is, althans niet in de sociologische betekenis van het
woord. De verschillen zijn treffend bv. op rechtsgebied, waar wij ons beroepen op de Code Napoléon
en de Nederlanders op het Oud-Hollands recht. Onze
instellingen zijn uit elkaar gegroeid. En ook het gedragspatroon op velerlei gebied. Noch de vroegere
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Victoriaanse preutsheid noch de huidige sex-revolutie
in Nederland kunnen het in Vlaanderen doen. Kortom
wij hebben te maken met een historisch gegroeide
situatie, waarin veel verschillende dingen vlees en
bloed zijn geworden, zonder dat men zich daarvan bewust is" S . Dat dit geen „politieke" uitspraak is, blijkt
uit het feit dat de promotors van de integratie uit privé-middens dit beamen : „In de eerste plaats dient
vastgesteld te worden, dat het besef, dat Noord en
Zuid — Noordnederlanders en Zuidnederlanders —
één cultuurgemeenschap vormen, niet leeft in brede Zagen van de bevolking, in Nederland niet en ook in
Vlaanderen niet" 9.
Dit actueel gebrek aan samenhorigheidsgevoel is geen
definitieve hinderpaal voor een integratie, temeer
daar het gemeenschapsgevoel een dynamisch proces
is. Zo beschouwt K.W. Deutsch althans dit verschijnsel : „in all such cases, something can be learned to
be sure, by applying the concept of sense of community as a matter of static agreement ; but we found
that in all such cases more could be learned by viewing it as a matter of dynamic process" 10
3. De culturele integratie in de praktijk
Uit een sociologisch onderzoek 11 dat werd uitgevoerd
in de streek Brugge, Eeklo, Sint-Niklaas en ZeeuwsVlaanderen, waar men wegens de relatieve isolering
van het Nederlands gebied ten zuiden van de Westerschelde een spontane integratie zou verwachten, blijkt
deze tendens evenwel niet aan te wijzen. De statistische gegevens over de deelname van Belgen aan
Nederlandse socio-culturele verenigingen worden als
volgt besproken : „Van de 222 Belgische verenigingen
hebben er juist de helft of 111 geen Nederlandse
aanwezigheden op hun manifestaties ; 45 verenigingen hebben „buitenlandse" gasten en 66 verenigingen geven op de vraag geen antwoord. Langs de andere kant van de grens krijgen we de volgende cijfers : 38 verenigingen op 86 hebben wel ,,buitenlandse" aanwezigheden ; 30 verenigingen hebben er geen
en 18 geven geen antwoord".
Over de grenscontacten besluit hij : ,,...dat de nu
bestaande grenscontacten zeer toevallig bestaan en
van zo'n aard zijn dat we ze bijna mogen negeren.
Iedereen loopt wel eens een grens over, gelijk waar
hij woont en zo gebeurt het dan ook wel eens bij de
grensbewoner. Misschien kunnen doelmatige en systematische contacten op andere vlakken leiden tot samenwerking ; in ieder geval, bij het cultureel verkeer
moet „de weg" nog uitgevonden worden".
Deze conclusie doet ons klaar inzien hoe de culturele
integratie geen spontane beweging is, die vanuit de
basis groeit. Ze wordt geschraagd door de grotere cul-

turele verenigingen, die uitgaan van een meer algemene visie en die enerzijds streven naar een doordringen van de integratiegedachte in de brede massa's en
anderzijds de officiële waardering en steun behoeven
van de overheid.
Het eerste streefdoel is een onderneming op lange
termijn. De steun van de overheid wordt hier uiteraard
gewenst, maar er moet ook aan de basis een mogelijkheid tot ontwikkeling naar een cultureel gemeenschapsgevoel aanwezig zijn, een soort romantisch natie-begrip. Een „volksaard" die voor beiden toepasselijk kan zijn. Sommige auteurs hebben zich op dit
terrein gewaagd. De heer Brauns gebruikt het oude
argument van „de taal is gans het volk". „Daarom
is iedere taalgenoot ook een wezensgenoot van onze
menselijke, d.i. in taal levende en zich uitlevende
geest, en elke mens wiens geestesgeschiedenis begon en bloeide in streektaal of algemene taal van ons
Nederlands volk is met ons verbonden in een onuitwisbare verwantschap en eenheid van geestesbeschaving of cultuur" 12 . Deze stelling klinkt vrij utopisch en
onpraktisch. In feite zien we dat op het gebied van de
literatuur, dat is dus reeds een verdere stap, de eenheid pas na een argumentatie aanvaard wordt 13
K.J. Verleye omschrijft het „Nederlands gevoel" als
volgt : „Het oerbeeld van onze Lage Landen suggereert niet zozeer grootheid of leidersroeping, als wel
innigheid, gemoedelijke wijsheid, besef van de waarden van de menselijke persoon boven wetten en instellingen, drang naar evenwicht en orde, wars-zijn
van het theatrale en extravagante, gezonde levenslust. Zo komt ons cultuurgebied ook de buitenlandse
bezoekers voor" 14.
De heer Brauns, die we reeds eerder citeerden, vermeldt ook de gehechtheid aan een godsdienstige
overtuiging als een basistrek van het „Nederlander"

zijn. „Zoals we zeiden ligt onze diepste eenheidsschakering hoger dan het louter culturele of volkse : ze
ligt op religieus gebied. De Nederlandse mens — hetzij Vlaming, of Hollander, Brabander of Zuid-Afrikaan
— voelt zich allereerst katholiek, protestant, calvinist
of vrijzinnig, terwijl een Fransman zich allereerst Fransman en een Engelsman zich allereerst Engelsman
voelt of weet" 15
Elders horen we nog andere versies, zo o.m. de streekgebondenheid, gehechtheid aan de vorst enz. Deze
gemeenschappelijke karaktertrekken zouden op lange
termijn kunnen uitgroeien tot een cultureel gemeenschapsgevoel.
Het tweede streefdoel lijkt theoretisch niet zulke fundamentele hinderpaal te zijn, omdat in de nieuwe cultuurpolitieke conceptie, in België althans, de cultuurgemeenschappen en via deze laatste vermoedelijk
ook privaatrechtelijke organismen, om hun advies en
waarschijnlijk ook om hun medewerking zullen verzocht worden. „Om tot een algemeen-Nederlandse
buitenlandse culturele politiek te komen moet opnieuw
vertrokken worden én vanuit het particulier initiatief
én vanuit de initiatieven van de diverse overheidsdiensten. Het is daarom onontbeerlijk dat in de schoot van
de Cultuurraad een vaste commissie zou worden opgericht voor het buitenlands cultureel beleid. Tussen
officiële en particuliere instanties zou voortdurend
overleg moeten worden gepleegd. ... Onontbeerlijke
startbasis voor dit alles is de culturele integratie van
Noord en Zuid" 16. Dat deze voorstellen aansluiten bij
wat ook in andere landen gebeurt, vergroot hun kans
op uitvoering.
Lic. PAUL JANSSENS
Bedford College
Londen
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NOTA'S

NOTA'S BIJ HOOFDSTUK I
(1) C. Doka, de auteur bij uitstek over het internationale cultuurbeleid, gaat op deze problematiek niet in. Zie Les relations culturelies sur le plan international, Neuchatel 1959, p. 15.
K. Verleye begint zijn analyse met de verzuchting dat „heel wat
boekenrekken kunnen gevuld worden alleen al met werken waarin
gepoogd wordt te omschrijven wat cultuur wel is en wat niet".
Zie „De Nederlandse cultuur in Europa", in Lentetij der Nederlanden, Lier 1972, p. 79.
Hetzelfde geldt voor de niet-politieke wetenschappen : „There
seems to have been a good deal of confusion among anthropologists and sociologists about the concepts of culture and society.
A lack of consensus between and within disciplines has made for
a semantic confusion as to what data are subsumed under these
terms". Zie A.L. Kroeber - T. Parson, „The Concepts of Culture
and of Social Systems", in American Sociological Review, 23
(1958), p. 582.
(2) Op. cit., p. 582-583.
(3) Deze idee wordt o.m. uitgewerkt in het artikel van H. Van
Lier, „Cultureel werk", in Streven, 23 (1969), p. 782.
Onrechtstreeks verwijst ook Hans J. Morgenthau naar zulke opvatting. In zijn kritiek op de UNESCO schrijft hij dat „the problem
of the world community is a moral and a political and not an
intellectual and esthetic one". Hierdoor beperkt hij de hoger vermelde definitie tot kennis - de wederzijdse bekendheid der volkeren met elkaar - en de schone kunsten. Zie Politics among Nations, New York 1955, p. 491.
Terecht verwerpt K. Verleye deze beperkingen : „Bij voorkeur worden onder cultuur verwezenlijkingen ondergebracht die uitingen
zijn van geestelijke scheppingskracht : kunst, wetenschap, moraal,
rechtsordening en religie. Cultuur louter tot het domein van de
kunst beperken, doet wel erg artificieel aan" (op. cit., p. 80).
(4) „Culture and Anarchy", in Our Culture, Ann Arbor 1965, p. 225.
(5) Op. cit., p. 79-80.
(6) Notes towards the Definition of Culture, Londen 1948, p. 19:
„Culture is the one thing we cannot deliberately aim at. It is the
product of a variety of more or less harmonious activities, each
pursued for its own sake. The artist must concentrate upon his
canvas, the poet upon his type-writer, the civil servant upon the
just settlement of particular problems, as they present themselves
upon his desk, each according to the situation in which he finds
himself' ; en verder : „For the rest, we should look for the improvement of society, as we seek our own individual improvement..."
(7) Grondslagen en problemen der nieuwe cultuur in SowjetRusland, Amsterdam 1932, p. 49.
(8) Zie T.S. Eliot, op. cit., p. 19.
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1964, p. 6-13.
(19) S.T., „Evolution Beneluxienne. Benelux oui, mais a sa place",
in Le Bulletin du Grand Liège, 53, juni 1964, p. 15.
(20) M. Peron, „Pour l'intégration culturelle de la Wallonie a la
France", in Le Bulletin du Grand Liège, 52, april 1964, p. 38.
(21) Zie hierover meer in het volgend hoofdstuk.
(22) Zie E. Jacobs (adviseur bij de Studiedienst V.E.V. en lid van
de Hasseltse studiegroep), „Een optimaal struktuurmodel voor het
Benelux-middengebied", in' Neerlandia, 77 (1973), p. 69-74 ; F. Van
Loon, „De Noorderkempen en West-Brabant. Een sociografisch
onderzoek", in Neerlandia, 76 (1972), p. 169-174 ; H. Welter, „Het
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zijn studiën in Nederland wenst voort te zetten, en een door de
Nederlandse regering ten behoeve van een Nederlander, die zijn
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„Deze willekeurig gekozen voorbeelden tonen aan hoe
noch de opvoeding, hoe uitgebreid en intensief zij ook moge
wezen, noch de cultuur een taak te vervullen hebben in de
uitbouw van een wereldgemeenschap. Deze onderneming wordt
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geestelijke kringloop afsluiten en zich niet bereid verklaren
hun grenzen open te stellen voor vreemd cultuurgoed, het gevaar lopen contact te verliezen met het wereldniveau".

209

(3) Zie bv. A. Etzione, The Hard Way to Peace. A New Strategy,
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(4) P. Geyl, „De culturele samenwerking tussen Nederland en
België", in De Vlaamse Gids, 39 (1955), p. 648. Vgl. ook K.J.
Verleye, op. cit., p. 93 : „Volgens deze opvatting (de „Verenigde
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eenheid Noord-Zuid" (1970).

bank I
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geleerd worden van een statisch opgevat gemeenschapsge_
voel ; maar we vonden dat in de meeste gevallen een dynamische opvatting van een eenheidsgevoel de werkelijkheid
veel dichter benaderde".
(11) De studie werd uitgevoerd door de heer Paul Monsaert (Millegem) met de steun van de Ministeriële Commissie voor het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord. De studie werd niet gepubliceerd.
(12) „Nederlandse cultuureenheid", in Streven, 4 (1950), p. 31.
(13) Zie o.m. R.P. Meyer, „Nederlands en Vlaams : twee literaturen
of één", in Ons Erfdeel, 16 (1973), p. 38-53.
(14) Op. cit., p. 89.
(15) Op. cit., p. 22
(16) Commentaar van de heer Calewaert op de Nota Van Elslande
(15 januari 1974) ; zie Cultuurraad - Beknopt Verslag, 2 juli 1974,
Brussel 1974, p. 7.

verzekeringskantoor I fiduciaire

JUVAN BREDA&CO
uw vertrouwen waard

`

r;t

Cji*

^'+xV%'
. v.ti^'....:

^r.•

210

'

•

.
'• .

..

.:
. .

•

•. ::Y..:..,^^..•,y^f,,. ...
.

..'ta..:•:: :. :• .<i.^s5^
••

.^+.$,2^::;;5,'}^•'.

dr'n't•ti^,'^áKrvx.t•}•:.^'„•x:t...:v"'1.'•ll.w^

De dynamische
Kredietbank
biedt u de
volledige gamma
van moderne
en efficiënte
bankdiensten :
zichtrekeningen, Eurocheque,
depositoboekjes, kasbons en
andere beleggingen, persoonlijke
leningen, financieringen...
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VISSER -NEERLAN DIAPRIJZEN
TELEVISIESPEL

Het Algemeen Nederlands Verbond stelt, als uitvoerder van het testament
van mr. H.L.A. Visser bedragen beschikbaar voor in de Nederlandse taal
geschreven oorspronkelijke televisiespelen (geen vertalingen of bewerkingen van romans, novellen, hoorspelen of toneelspelen ; geen tekst voor
opera of operette).
Duur van het spel : ten hoogste een uur.
De toe te kennen bedragen variëren tussen f 1000,- en f 3000,-. De jury
bestaat uit de heren mr. Hans Keuls, voorzitter (Amsterdam), mw. Martie
Verdenius (Amsterdam), Nico Hiltrop (Blaricum), Jos van Gorp (Brussel)
en Lou de Vel (Brussel).
Getypte spelen onder schuilnaam of motto dienen zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk vóór 1 juli 1976, in drievoud gezonden te worden naar het
secretariaat van het Algemeen Nederlands Verbond, Surinamestraat 28,
Den Haag.
Om voor een prijs in aanmerking te kunnen komen mag het televisiespel al niet eerder zijn ingezonden voor een Visser-Neerlandiaprijsvraag
en niet zijn gespeeld of in druk verschenen vóór 1 december 1976.
Bij de inzending van het spel een gesloten envelop voegen, waarop
vermeld zijn de schuilnaam of het motto en de titel van het spel en de
naam en het adres van de schrijver.
Het juryrapport en de op grond daarvan door het hoofdbestuur van het
Algemeen Nederlands Verbond toegekende prijzen worden eind 1976/
begin 1977 openbaar gemaakt. De uitreiking van de prijzen heeft plaats
in 1977.
De ingezonden spelen worden na bekendmaking van de uitslag aan de
schrijvers teruggezonden.
Het Centrum voor Nederlandse Dramaturgie, Vondelstraat 90, Amsterdam-W., zal na de uitslag de omroepverenigingen in Nederland en België
opmerkzaam maken op de bekroonde spelen en zich inspannen uitzending
van de bekroonde spelen en ook van spelen die de jury niet bekroont,
maar verdienstelijk acht, te bevorderen.
Het Bestuur van het
Algemeen Nederlands Verbond.

