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UITREIKING VISSER-NEERLANDIAPRIJZEN 1978

Op zaterdag 21 april worden in het stadhuis van
Maastricht de Visser-Neerlandiaprijzen 1978 uitgereikt. De plechtigheid begint om 14.30 uur.
De algemeen voorzitter van het A.N.V., prof. dr.
H. Fayat, zal de bijeenkomst openen en tevens het
slotwoord spreken.
Drs. M.J.A.R. Dittrich, voorzitter-Nederland en dr.
jur. G.R. Piryns, voorzitter-Vlaanderen, reiken de
prijzen uit in de afdelingen „Prijzen voor persoonlijke verdiensten", „welzijnsprijzen" en „culturele
prijzen".
Na afloop biedt het hoofdbestuur van het A.N.V. de
prijswinnaars en de genodigden een ontvangst aan
in hetzelfde gebouw.

CULTURELE PRIJZEN

WELZIJNSPRIJZEN

De Stichting „Monnikenheide", Zoersel
Voor een nieuw initiatief bij de verzorging van het
geestelijk gehandicapte kind (het organiseren van
het kort-verblijf).
De Stichting Welfarewerk „De Klimroos", Maarheeze/Budel
Voor het idealistisch en praktisch streven gehandicapten, die thuis vertoeven, te helpen.

Culturele Raad Limburg, Maastricht
Als waardering voor het voorbeeld dat de stichting
is voor gelijksoortige instanties in Nederland voor
het geven van bekendheid aan en verspreiden van
de Nederlandse cultuur, het ijveren voor de culturele
integratie van Noord en Zuid en het bevorderen van
grensoverschrijdende activiteiten.
De Stichting Zuid-Nederlandse Ontmoetingen,
Eindhoven

PRIJZEN VOOR PERSOONLIJKE VERDIENSTEN

Alfred Mozer, Hoog-Keppel
Voor zijn onvermoeid werken om een beter begrip
tussen de volkeren tot stand te brengen en voor zijn
stuwende kracht voor de verwezenlijking van een
Verenigd Europa.

Voor het bevorderen van de kennis van de hedendaagse Nederlandse beeldende kunst in Vlaanderen
en van de Vlaamse beeldende kunst in Nederland.

T.A. van Kooten, Amsterdam

„Gazette van Detroit", Detroit (USA)

Vanwege het doorzetten en met groot succes bekronen van een studie onder de meest moeilijke omstandigheden die denkbaar zijn.

Vanwege de binding die het weekblad legt tussen
de Vlamingen in de USA en hun cultuur van herkomst, alsmede als blijk van waardering voor het
idealisme van alien die de uitgave verzorgen.
De v.z.w. „Wandelhemen", Mechelen
Als waardering voor het zonder winstbejag bevorderen van de uitwisseling van jongeren uit Nederland
en Vlaanderen.

mevr. J.M. Jonkers - v. d. Kragt, Amsterdam
Voor Naar streven gehandicapten een gezinsvervangende verzorging te geven en het leven voor hen in
een inrichting te voorkomen.
C. Taccoen, Belle en J. Fermaut, Bierne/Bergen

De Stichting „Artie Causa", Brussel
Als blijk van waardering voor en ter aanmoediging
van de bevordering van het Nederlandstalig artistiek
leven in Brussel.

Voor hun ijveren voor het instandhouden van het
Nederlands in Frans-Vlaanderen en voor hun intellectuele moed om van hun culturele identiteit te getuigen.
1

TOEN FORMOSA IN HET NEDERLANDS
BESTUURD WERD DOOR EEN BRUSSELAAR

De geschiedenis van de Nederlandse aanwezigheid
op Formosa is een ongemeen fascinerend verhaal.
Merkwaardig daarbij is het felt, dat ook Vlamingen
een vrij belangrijke rol hebben gespeeld in de 17de
eeuwse handelsbetrekkingen tussen Europa en OostAzle. En nog interessanter is wel, dat een van de Nederlandse goeverneurs op Formosa, Francois Caron,
een rasechte Brusselaar was

HANDEL OP CHINA LOKT

Het was de Nederlanders in Indie niet ontgaan, dat
de Portugezen, door hun handelspost op het Chinese
vasteland, Macao, sedert 1553 een zeer winstgevende bedrijvigheid hadden opgebouwd. Vanuit Batavia
zonden zij schepen uit om zelf ook vaste voet te
krijgen in China en de Portugezen uit Macao te verdrijven. Tot viermaal toe, in 1604, 1607, 1622 en 1627
mislukten hun invasiepogingen. In 1603 trachtten zij
hun geluk te beproeven op de Pescadores, een eilandengroep tussen China en Formosa. De eerste poging leed schipbreuk, maar in 1622 slaagde een vloot
van 17 Nederlandse schepen er in het gebied te veroveren en 600 Chinese vissersboten te bemachtigen.
Twee jaar later vestigden zij zich in het zuidelijk deel
van Formosa, waar het Fort Zeelandia werd gebouwd,
in de omgeving van het huidige Tainan. Maarten
Sonck werd de eerste goeverneur-generaal van de
Verenigde Nederlandse Oost-Indische Compagnie op
Formosa. Hij voerde het bevel over een garnizoen van
2.800 man.
De bedoeling van de Nederlanders was duidelijk : zij
wensten van Formosa een belangrijke nederzetting te
maken, die zou dienen als tussenstation voor de schepen die vanuit Indie Haar de Nederlandse handelspost in Japan zouden varen. Maar tevens zou men
trachten zo veel mogelijk onrechtstreekse handel te
drijven met het Chinese vasteland, door koopwaar
aan te kopen, die met jonken vanuit China werd aangevoerd. De plaatselijke bevolking op Formosa zelf
zou haar inkomsten kunnen putten uit de verkoop van
dierenhuiden (vooral van herten), vlees en vis aan
de Nederlanders.
Formosa zou voor de Nederlanders ook een belangrijk
steunpunt worden om de macht van Spanje (via de
Philippijnen) en Portugal in te dijken en de handel tussen China en Japan te kontroleren. De hoop bleef bovendien bestaan vroeg of laat ook op het Chinese
vasteland een stevig handelsknooppunt te vestigen.
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EEN BLOEIENDE NEDERZETTING
Onze Noorderburen begonnen Formosa oordeelkundig
uit te bouwen tot een belangrijke nederzetting. In 1626
kreeg de door hen gebouwde stad Providentia, die later OOk Zeelandia werd genoemd, al enige vorm, en het
fort werd versterkt. Bij dit alles liep men echter niet
al te vlug van stapel. Men wou eerst zien Welke winsten Formosa kon opleveren, vooraleer grote uitgaven
te doen „opdat de voorloopende winst den naesmaeck
van de lasten des te beter dragen mach", zoals ik las
in het verslag van 3 februari 1626 aan de dirigerende
Heren XVII in Amsterdam.
Dat Formosa niet alleen voor de Nederlanders zeer
belangrijk leek, maar ook voor de Spanjaarden, wordt
dat zelfde jaar wel duidelijk. Vanuit Luzon, op de
Philippijnen, landden Spaanse expeditietroepen in
Keelung. Zij bezetten Yilan, Hsintsjoe en Tamsoei,
waar zij rond 1630 een stevig kasteel bouwden, dat er
ook vandaag nog steeds, onder de naam het Rode
Fort van Santo Domingo, het stadsbeeld beheerst en
(met zijn dikke muren en zijn vijf nude kanonnen in
de tuin) heelwat toeristen aantrekt.
Door deze invasie was noord-Formosa in handen gevallen van de Spanjaarden, die vanuit hun nederzetting heelwat dichter bij de Chinese kust zaten en ook
de handel met Japan in het noorden beter konden
kontroleren. Het lag voor de hand, dat de Nederlanders zoiets niet zouden dulden en in 1642 werden zij
dan ook uit al hun nederzettingen verjaagd.
De overwinning op de Spanjaarden versterkte het aanzien bij de plaatselijke bevolking, waarmee men aanvankelijk op goede voet stond, ofschoon de Europeanen er geen al te hoge dunk van hadden „synde
doch een ongeregelt, woust, quaetaerdich, luy ende
begerich volck", waar men slechts na lange tijd en
na de nodige aanpassing iets goeds van kon verhopen.
Het leek echter toch maar best hen zo veel mogelijk
te vriend te houden en de uitbreiding van de landbouw verder mogelijk te maken, door hiervoor Chinezen van het vasteland aan te werven. Na enkele
jaren werd Formosa voor de Nederlanders een zeer
bloeiende nederzetting, die op eigen benen kon staan
en een flinke winst opleverde.

DE BRUSSELAAR FRANQOIS CARON
WORDT GOEVERNEUR VAN FORMOSA
Het aandeel van de Vlamingen in de Verenigde OostIndische Compagnie is werkelijk veel te weinig be-

studeerd door onze historici. Het is zo belangrijk, dat
het een grondig onderzoek dringend noodzakelijk
maakt.
Tijdens de godsdienstoorlogen waren deze Vlamingen, of hun ouders, naar het Noorden uitgeweken,
waar een aantal onder hen aktief werd als medewerkers van de Heren XVII in Amsterdam. Zo treffen wij
Vlamingen aan als kooplui, maar ook als goeverneurs,
bevelhebbers, admiraals, ambassadeurs en officieren
in o.a. de Molukken, Indie, Ceylon, Malakka, Ambon,
Perzie, Japan en... Formosa, zoals de in 1600 te Brussel geboren Francois Caron, die in 1644 goeverneur
van Formosa werd.
Wie was Caron ? Zijn avontuurlijk leven is zo boeiend,
dat men er stof genoeg in zou kunnen vinden voor
meer dan een spannende historische film, een televisiereeks en een serie jeugdboeken. Wie wat gegevens verzamelt over deze fascinerende 17de eeuwse persoonlijkheid, leert daardoor een man kennen
met een stevige kulturele basis en een ruime geestelijke horizon.
Zijn levensschets min of meer volledig weergeven,
valt vanzelfsprekend buiten de bedoeling van dit artikel, daarom wil ik trachten beknopt te zijn.
Francois Caron was een zoon van Calvinistische
vluchtelingen uit Vlaanderen. In 1620 vertrok hij, denkelijk als koksmaat, met een der schepen van de
Verenigde Oostindische Compagnie naar Japan, waar
hij vlug promotie maakte : hij werd onderkoopman,
koopman en in 1638 hoofd van de Nederlandse factorij te Firando (Kiusjoe), huwde met een Japanse, die
hem vijf kinderen schonk en werd in 1641 Buitengewoon Raad van Indie te Batavia. Over zijn meer dan
20-jarige ervaring in Japan schreef hij het eerste
boek dat ooit over dat land in onze taal werd uitgegeven, de „Rechte Beschrijvinge van het Machtigh
Koningkrijck van lappan", dat tal van herdrukken beleefde, en vertaald werd in het Duits, Engels en Frans.
Het gold gedurende zowat een eeuw als het meest
betrouwbare werk over de levenswijze, de handel,
de geschiedenis en de administratie in Japan.
Als admiraal keerde Caron in 1641 terug naar Nederland en werd er benoemd tot Gewoon Raad van Indie, waarheen hij in 1643 opnieuw vertrok.
Als veldheer had Caron beslist ook talent, want in
Ceylon slaagde hij er in de stad Negombo van de
Portugezen voor de Nederlanders te veroveren in
1644.
Inmiddels was zijn Japanse vrouw overleden en hij
hertrouwde met de dochter van Balthasar Boudaen,
Raadsheer van Brabant. Zijn 2de echtgenote, Constantia, schonk hem zeven kinderen. Een eigenaardig
toeval is wel, dat hij door dit huwelijk een van de
voorvaderen zou worden van de Franse schrijver

Beaumarchais, die eigenlijk Pierre Augustin Caron
heette
FORMOSA WORDT VERSTERKT
Ofschoon Francois Caron reeds op 1 augustus 1644
in Batavia benoemd werd tot goeverneur van Formosa, zou hij moeten wachten tot 23 december om
zijn eiland te gaan besturen, zoals we lezen in het
verslag vanuit Indie aan de direktie van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie in Amsterdam : „Caron is
met 135 soldaten en een lading van 708.195.142 gulden als gouverneur naar Thaiwan vertrokken".
Bij zijn aankomst kreeg de nieuwe goeverneur heel
wat problemen op te lossen. Formosa beschikte inmiddels wel over een ruim „sieckenhuys", maar dat
was werkelijk niet overbodig, want op 31 december
1645 laat Caron weten : „De hete coortsen ende andere sieckten hebben op Formosa vrij geregeneert
ende sijn in Tayouan ende Tamsuy over de 140 menschen gestorven... ende bleeff het sieckenhuys met
nogh veel siecken beseth".
Op dat ogenblik beschikt Caron over „een militaire
macht van 629 coppen" en hij meent dat ze wel nodig
zijn „om alles in goede- versekeringe ende ontsach
te houden".
Op 9 juli 1645 laat men Amsterdam weten, dat in
Batavia de „bruyt van de gouverneur Caron met 't
schip de Walvisch behouden geland" is. Zij zou kort
daarna naar Formosa vertrekken.
Vanuit Formosa werd druk handel gedreven met de
chinese havensteden en de eilanden Amoi en Kemoi,
maar ook met het gebied rond de golf van Tonkin,
met Siam en Japan. Niet zelden kon Caron laten weten dat hij grote winsten had geboekt. Toch zou de
onzekere verhouding met het chinese vasteland wel
vaak voor problemen zorgen, omdat er meer dan
eens interne oorlogen uitbraken en alle handelsverrichtingen dan niet zelden werden stopgezet.
DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH
VLUCHTELINGEN UIT CHINA
De gespannen toestand op het vasteland zorgde er
in 1646 voor, dat heel wat Chinezen een toevlucht
kwamen zoeken op Formosa, waardoor de bevolking
in enkele jaren steeg van 30.000 tot 61.696 zielen in
217 dorpen met in totaal 12.737 huizen. Voor Caron
ontstond hierdoor de mogelijkheid in een jaar tijd
de landbouwgronden uit te breiden van zowat 3.000
tot 10.000 ha., wat de inkomsten voor de Verenigde
3

Oost-Indische Compagnie deed stijgen tot 122.000
gulden. Vooral suikerriet, rijst en bonen worden verbouwd, terwijI ook hardnekkige pogingen worden
ondernomen om de teelt te bevorderen van zijdewormen.
Uit de verslagen kan men opmaken, dat de protestantse predikanten gunstige resultaten schijnen te
boeken met hun bekeringswerk en dat steeds meer
„rebellige dorpen tot gehoorsaemheyt gebracht"
worden.
Goeverneur Caron schijnt ook het onderwijs te hebben willen verbeteren. Hij liet Amsterdam weten dat
er behoefte bestond aan mensen die kunnen zorgen
voor de opleiding van schoolmeesters op Formosa en
dat men hiervoor totdusver ook beroep had gedaan
op soldaten. Maar die waren minder geschikt.
FRANQOIS CARON WORDT DIREKTEUR-GENERAAL
In januari 1647 vertrok Francois Caron terug naar
Batavia, waar hij bevorderd werd tot Direkteur-Gene-

raal, op een na de belangrijkste funktie voor Nederlanders in Azle. Niet iedereen was tevreden met deze
benoeming. De invloedrijke Antoine van Diemen had
hem liever in Formosa gelaten omdat hij „daer beter
kan dienst doen, daer hij een vreemdeling is". De
Zuid-Nederlandse oorsprong van Caron was dus blijkbaar wel een hinderpaal.
Wat gebeurde er verder met hem ? In Batavia moet
hij zich beziggehouden hebben met handel voor eigen
rekening. Zoiets was ten strengste verboden en zijn
tegenstanders zorgden er voor dat hij in 1650 werd
teruggeroepen naar Nederland. In 1652 kreeg hij eervol ontslag en ging in Den Haag wonen. Pogingen om
hem terug in dienst te laten treden wees hij krachtig
van de hand, maar toen hij vernam, dat de Fransen
zólf een Oost-Indische Compagnie hadden opgericht,
liet hij zich door Colbert overtuigen om vanaf 1664
als direkteur-generaal van de handel met Indie in
dienst te treden van de Franse koning Lodewijk XIV,
tot grote woede van de Nederlanders, die hem voor
eeuwig uit hun land verbanden. Caron trok naar Madagaskar, en Ham deel aan de aanval op ... de Nederlandse vesting in Ceylon.
Rond deze tijd moet hij veel moeilijkheden hebben
gehad met het Franse hof, een Perzisch koopman en
de capucijner-pater Ambroise, die hem als protestant
niet kon luchten. Caron keerde terug naar Frankrijk,
maar bij het binnenvaren van de Taag bij Lissabon
zonk zijn schip en hij verdronk op 5 april 1673.

Formosa heet nu Taiwan. De kleinschalige ontmoeting van twee
culturen ma g dan al sporadisch bevruchtend hebben gewerkt,
maar niets ontziende oorlogen en een eenzijdige economische
exploitatie hebben veel tenietgedaan.

4

CHINEZEN EN FORMOSANEN LEREN NEDERLANDS
Hoe was de toestand nu verder geevolueerd op Formosa? In de verslagen lezen wij voortdurend, dat de
inlandse bevolking erg ontevreden is over de Chinese belastingontvangers, die het recht tot het heffen van belastingen pachtten van de Nederlanders.
Deze Chinezen zouden voor het merendeel echte afzetters zijn geweest, die de dorpelingen op een overdreven manier uitbuitten.
Voor de Nederlanders zelf liep alles vrij vlot. De inkomsten op Formosa namen toe, de belastingen stegen van 1600 realen in 1642 tot 23.000 realen in 1649
en de handel tussen Formosa, Siam, China, Japan
enz. leverden grote winsten op.
Op het Chinese vasteland heerste rond die tijd, als
gevolg van de oorlogen, voortdurend hongersnood,
waardoor de stroom van vluchtelingen naar Formosa
nog sterk toenam.
In een verslag van 18 januari 1649 lees ik, dat er op
dat ogenblik 500 vrouwen en meer dan 1.000 kinderen
uit China waren aangekomen. De Chinese vluchtelingen waren daardoor al met meer dan 20.000 en er
wordt op aangedrongen het garnizoen gevoelig te
versterken om de snel groeiende bevolking onder
kontrole te kunen houden.
Op dat ogenblik waren er op Formosa al een flink
aantal scholen en zowel de volwassenen als de kinderen worden in de Nederlandse „spraeck geoeffent
door de neerstigheyt ende goeden ijver der predicanten", die overal vaststellen, dat iedereen „niet
alleene genoechsaem bequaem, maar geneyght ende
Koning Mao (midden tussen Mgr. A. Ftheri en pater A.J. Jacques)
na zip-) doopsel, samen met 150 onderdanen.

gewilligh tot leersaemheid" is. Er bestaat echter wel
een groot gebrek aan Nederlandstalige schoolboekjes
en de Heren XVII in Amsterdam worden met aandrang
„versoght om eenige duysent ABC-boeckgens, daervan U Ed(ele) 5 a 6 duysent gelieft te senden, vermits (zij) tot bevorderinge van dat goede werck seer
nodig geacht werden".
DONKERE WOLKEN BOVEN FORT ZEELANDIA

Uit het bovenstaande mag men niet opmaken, dat het
Nederlandse tijdperk op Formosa steeds even zonnig
en probleemloos zou geweest zijn. Voortdurend waren er moeilijkheden met de plaatselijke bevolking
en met de Chinezen. Oproer was schering en inslag.
De felste opstand had plaats in 1652, toen een zekere
Fayet of Burnet (zijn Chinese naam was Kwo-Wai-Ji)
gebruik wou maken van feest, dat hij voor hooggeplaatste Nederlanders in zijn woning had georganiseerd, om in opstand te komen. Het plan lekte uit en
Fayet besloot toen Fort Zeelandia zelf aan te vallen.
De strijd duurde drie dagen maar Fayet werd, samen
met 6.000 Chinezen, gedood.
In maart 1661 dreigde echter een groter gevaar : de
Chinese veldheer Tsjeng Tsjeg Koeng (die de Nederlanders Koxinga — in het dialekt van Amoi : Kok
Seng Ja — noemden) veroverde met een vloot van
honderd schepen en een leger van 25.000 man de
Pescadores en trok op naar het zuiden van Formosa.
Na een strijd van negen maanden moesten de Nederlanders, onder leiding van de Zweed Frederik Coyet

Drukke winkelstraat in Tai eh.
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(een schoonbroer van Francois Caron), de capitulatie
tekenen op 1 februari 1662. Hierdoor eindigden 38
jaar Nederlands bewind in Taiwan.
In 1664 trachtte Baltasar Bort in opdracht van de
Verenigde Oost Indische Compagnie met een vloot
van 16 schepen Formosa opnieuw te veroveren. Deze
poging mislukte.

WAT BLIJFT NOG OVER ?

Veel herinneringen aan de tijd, toen men er nog Nederlands sprak, heb ik op Formosa niet meer aangetroffen. Koxinga had de vaste bedoeling zoveel mogelijk sporen van zijn vroegere tegenstanders te laten verdwijnen : hij bracht o.a. een duizendtal deskundigen over uit China, die begonnen met de bouw van
een groot aantal Chinese tempels en scholen, terwijl
een klein legertje vooraanstaande kunstenaars moest
zorgen voor een snort Chinese culturele renaissance.
Het gelukkige toeval wil nu echter wel, dat het jaar
1975 werd uitgeroepen tot jaar van het toerisme in
de stad Tainan, die nog de meeste herinneringen aan
de Nederlandse tijd bewaard- heeft. Hieraan is het te
danken, dat het Bureau voor Toerisme van Formosa
de historische herinneringen nu meer en meer begint
te beschouwen als belangrijke troeven voor het
vreemdelingenverkeer en de gebouwen uit de Nederlandse tijd werden dus flink gerestaureerd.
In de Chen Chen Kong's Memorial Hall, het indrukwekkende Koxingamonument in Tainan, zijn een aantal archieffoto's en schilderijen te zien, van gebouwen die door de Nederlanders werden ontworpen,
samen met Chinese en Nederlandse schilderijen en
platen over de strijd rond de Forten Zeelandia en
Providentia. Ook zijn er enkele foto's van Nederlandse archiefstukken over de capitulatie. Jammer genoeg
verkeren deze stukken in een erbarmelijke staat. Een
maquette van Fort Zeelandia geeft een tamelijk duidelijke indruk van het gebouw, zoals het in 1630 moet
geweest zijn.
Een aardbeving verwoestte in 1862 het grootste deel
van Fort Providentia, (op deze plaats staat nu de zeer
fraaie Tsji Kan-Toren) zowat vijf kilometer verwijderd
van Fort Zeelandia. Na het vertrek van de Nederlanders werd het gebruikt als arsenaal. De Japanners
maakten er een hospitaal van. In 1965 werd het voor
een deel gerestaureerd. Een flinke muur in rode baksteen en de grondvesten van Fort Providentia kun-
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nen nog bezocht worden. Vandaag is er het Historisch
Museum van Tainan gevestigd.
Het voornaamste bouwwerk uit de Nederlandse koloniale tijd op Taiwan is nog steeds Fort Zeelandia
te Anping, op een paar kilometer van Tainan. Ofschoon de bovenbouw bijna totaal veranderd is in de
loop van meer dan drie eeuwen geschiedenis, is dit
machtig bouwwerk nog goed bewaard. De recente
restauratie gebeurde zeer vakkundig. Zeelandia, dat
door de Formosanen Tsoe Kan of Tsji Lon (Kasteel
van de Roodharigen) wordt genoemd, werd gebouwd
van 1624 tot 1630. De buitenste vesting kwam klaar
in 1632. Het geheel werd opgericht in kleine rode
bakstenen, terwijl gemalen schelpen, zand en kalk als
bindmiddel dienden. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen en de grondvesten steken 3,30 m in de
grond. Het is 841 m lang en vormt een groot vierkant, dat meer dan 20 m hoog is. In zijn bloeitijd was
het bewapend met 15 kanonnen en was de verdediging in handen van meer dan 1.000 man.
In 1630 werd een vuurtoren gebouwd en kwam er een
marktplaats bij. Buiten het kasteel stond een schandpaal en een kleine omwalde nederzetting, die zij „'t
Hoorenwerck" noemden en waarvan nog steeds een
66 m lange, 8 m hoge en twee meter dikke muur bewaard bleef.
Op 500 m van het fort was het „Chinees Quartier"
gevestigd, de woonplaats van de Chinese zakenlui,
boeren en arbeiders.
In Fort Zeelandia overleed Koxinga in mei 1662 op
38-jarige leeftijd, een jaar na zijn invasie van Formosa
en slechts drie maanden na de Nederlandse capitulatie.
Na zijn dood werd Koxinga door alle Chinezen vereerd als een nationale held, maar het Fort Zeelandia
geraakte in de vergeethoek. Het werd een militaire
opslagplaats en de ergste verwoesting kreeg het te
verduren in 1869 door een beschieting van de Britse
marine. In 1929 werd de woning van Francois Caron
afgebroken door de Japanners, die er een kantoor van
de douane bouwden. De ondergrondse verblijfplaatsen van de Nederlanders kregen de funktie van slaapzalen voor het personeel van de toldiensten.
Toen de Chinezen in 1947 terug in het bezit kwamen
van Formosa waren zij Fort Zeelandia niet helemáál
vergeten. Bowen op het bouwwerk is nu een klein

museum ondergebracht met een maquette, een groot
schilderij en een aantal foto's over het verleden van
de plaats.
HUGO RAU

BELANGSTELLING VOOR NEDERLANDS IN DUITSLAND GROEIT

In de maand juni van 1978 werden in de op Duits
gebied tegenover Enschede gelegen Westfaalse stad
Gronau examens Nederlands voor beginners en gevorderden afgenomen. Voor het afleggen van het
eerste examen was ook al in 1977 die mogelijkheid
geopend ; het examen voor gevorderden werd dit
jaar voor het eerst georganiseerd. Waren er het eerste jaar een 17-tal kandidaten, voor de tweede keer
hadden zich voor beide examens ongeveer 50 gegadigden aangemeld. Ze waren niet alleen uit Gronau
of uit de direkte omgeving van die stad afkomstig,
maar kwamen ook uit o.a. Recklinghausen. Deze verheugende ontwikkeling is een alleszins gegronde reden om in dit tijdschrift enige regels aan ontstaan,
doel en inhoud van deze examens Nederlands te
wijden.
De belangstelling voor het Nederlands is de laatste
jaren in Duitsland steeds groter geworden, getuige
het feit, dat het vak nu op de meeste universiteiten
daar gedoceerd en geexamineerd wordt. Ook kan het
nu als examenvak in het voortgezet onderwijs in de
deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen
door de leerlingen gekozen worden. Een zelfde groei
in de belangstelling constateren we op de Duitse
volksuniversiteiten, waar, in het bijzonder in de genoemde deelstaten, de cursussen Nederlands goed
bezocht worden. Vakantie-houden in Nederland en
Belgie, het opbouwen van een kring van zakenrelaties in het buurland, familiebezoek — dit laatste vooral in het grensgebied — zijn belangrijke motieven die
tot het volgen van de cursussen aanzetten.
Onder de leraren Nederlands aan deze instellingen
leefde reeds geruime tijd de wens om de cursisten,
net zoals al lang voor de andere op de Duitse yolksuniversiteiten onderwezen moderne talen het geval
was, een cursusafsluitend examen aan te bieden. Een
van de beweegredenen voor de invoering van een
kennistoets was en is nog steeds de pragmatische
overweging, dat een onderwezen vak in de regel door
een leerling pas als volwaardig beschouwd wordt, als
het „examinabel" is. Een andere reden is het feit, dat
van een dergelijk examen een uniformerende uitwerking zowel op de leerstof als op de didaktische aanpak van het vak kan uitgaan. In dit verband zij gewezen op een in december in Bad Honnef gehouden
congres, waar deze aspecten onderwerp van uitvoerige discussies vormden. Een ander — misschien
wel het belangrijkste — argument, dat voor het or-

ganiseren van een examen pleitte was wel het feit,
dat op deze wijze aan de wens van veel leerlingen
tegemoet gekomen werd, die hun kennis via een officieel getuigschrift wilden laten bevestigen.
Deze behoefte aan toetsing van kennis op het niveau
van het aan de Duitse volksuniversiteiten gegeven
onderwijs leefde sterk in het gebied van de z.g. Euregio. Onder deze naam gaat een samenwerkingsvorm van Nederlandse en Duitse gemeenten schuil.
Deze omvat aan deze zijde van de grens gemeenten
in Twente, de Achterhoek en de Graafschap en op
Duits gebied gemeenten in Nordrhein-Westfalen en
Niedersachsen. Het doel van dit samengaan, dat onlangs door de instelling van de Euregio-raad, het eerste „Regionalparlement in der EG" op bestuurlijk gevorm gekregen heeft, is het aanknopen en het onderhouden van nauwe, grensoverschrijdende contacten met de betrokken gemeenten, en wel op economisch, maatschappelijk en cultureel gebied.
Omdat de kennis van elkanders taal de basis vormt
voor onderlinge communicatie werd de Mozer-commissie — genoemd naar Alfred Mozer, een der eerste voorvechters van een verenigd Europa — in het
leven geroepen om met name de studie van het Nederlands in het betrokken Duitse gebied to stimuleren.
Voor het Duits was dit naar het oordeel van de commissie niet zo urgent, daar onderwijs in deze taal in
Nederland al op elk niveau in ruim voldoende mate
aanwezig was.

EERSTE LEERBOEKJE
Als resultaat van de nu ontplooide activiteiten ontstond het werkje „Kann nit verstan", een leerboekje,
bedoeld voor zowel schriftelijk als mondeling onderwijs, alsmede voor zelfstudie. Deze cursus werd o.a.
op verscheidene Duitse volksuniversiteiten ingevoerd.
Toen bleek, dat de behoefte aan een examen, ook
als bewijs van verwerking van het in het werkje aangeboden materiaal, steeds sterker gevoeld werd, ontstond een kleine werkgroep, die op instigatie en onder verantwoordelijkheid van de bedoelde commissie
eisen zou formuleren, die als grondslag voor een in
te stellen examen konden dienen. Uitgangspunt was
de gedachte, dat dit diende to passen in het geheel
van certifikaten, die door de Deutscher Volkshochschul-Verband werden gepropageerd en uitgereikt.
Van meet of aan werd gesteld, dat het om een experiment ging, dat een overbruggingsfunctie had to vervullen en zou worden opgegeven op het moment,
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waarop van officiele Nederlandse of Duitse zijde —
of van gecombineerde zijde — een pakket van eisen
voor het afleggen van een examen aan een Duitse
volksuniversiteit zou worden gepubliceerd.

basiskennis en op dat van de uitgebreide kennis. Voor
het eerste niveau werden tevens de afzonderlijke
lexikale en syntaktische items opgesomd, waarvan de
beheersing voor het afleggen van een examen elementaire kennis Nederlands noodzakelijk is.

Al gauw bleek dat er — het was 1974 — voor het
Nederlands als vreemde taal praktisch geen literatuur beschikbaar was, waarop men kon terugvallen.
In tegenstelling tot b.v, de situatie voor de talen van
de ons omringende landen was er m.b.t. het Nederlands als vreemde taal nauwelijks onderzoek gedaan.

AANSLUITING EXAMENEISEN

Er bestond geen taxonomische beschrijving, geen inventarisatie van de concrete kennis, die een anderstalige nodig had, Wilde hij geschreven of gesproken
Nederlands kunnen verstaan of zich in die taal schriftelijk of mondeling verstaanbaar maken. Ook was er
geen literatuur beschikbaar, die de kennisbehoefte
klassificeerde : een vakantieganger heeft nu eenmaal
een andere kennis van een voor hem vreemde taal
nodig dan b.v. een professor, die een lezing in die
taal wil houden. Kortom, de onderwijsdoelen voor de
verschillende niveaus van verbale communicatie waren nog niet geformuleerd. In deze situatie is nu, in
1978, in zoverre verandering gekomen, dat in 1976
een door een officiele Belgisch-Nederlandse commissie samengesteld overzicht is gepubliceerd met een
algemene beschrijving van taalvaardigheidseisen op
het niveau van de elementaire kennis, op het peil van
Eigenlijk zou niets zo voor de hand-moeten liggen ais een wederzijdse belangstelling voor de taal en de cultuur van mensen die
eenzelfdegrens gemeenschappelijk hebben. De hoorn van Roelant
(Domschat te Aken) doet ons onwiliekeurig mijmeren over de
relatieve betekenis van eengrens : de Roelant-sage doorbrak
allepolitieke, geografische en taalgrenzen.

Gezien het felt, dat het bij de bemoeiingen van de
Mozer-commissie ging om cursisten aan Duitse volksuniversiteiten zag de werkgroep zich voor de noodzaak geplaatst een zeer nauwe aansluiting te zoeken
bij de reeds bestaande en beproefde inventarisaties
van basiskennis, die in de exameneisen van de door
de Deutscher Volkshochschul-Verband uitgegeven
certifikaten voor o.a. Frans en Engels en Deutsch fur
Auslander verwerkt was. Het resultaat van de inspanningen was een door ondergetekende opgemaakte
concept-woordenlijst en een voorlopige lijst met syntaktische strukturen, zo beknopt en overzichtelijk mogelijk gerangschikt. Beide werden door de Bond van
Nederlandse Volksuniversiteiten in 's Gravenhage vermenigvuldigd en in de zomer van 1975 op kleine
schaal verspreid. Op aandrang van enige leraren Nederlands op volksuniversiteiten in het Duitse grensgebied werd op een in december 1976 in Bocholt
onder auspicien van de Mozer-commissie gehouden
tweedaagse conferentie besloten het organiseren van
een „PilotprOfung" in overweging te nemen en de betrokken leerlingen in de gelegenheid te stellen een
examen Nederlands basiskennis of te leggen. Op een
in maart 1977 in Marl gehouden vergadering van leraren Nederlands werd een „Arbeitskreis von Niederlandischdozenten an den deutschen Volkshochschulen in der Euregio" gevormd, die het inhoudelijke aspect van dit examen voor zijn rekening zou moeten
nemen.
Op de basis van het bovenstaande conceptmateriaal
werden in overeenstemming met de exameneisen- en
opgaven van de genoemde organisatie van Duitse
volksuniversiteiten tests ontworpen ter toetsing van
de vier communicatieve aspecten van het Nederlands
als vreemde taal, te weten de twee receptieve vaardigheden als lezen en (be)luisteren, en de beide produktieve als schrijven en spreken. De woordenschat
en de syntaktische strukturen, die bij al deze vier
aspecten aan bod komen, werden in een aparte reeks
van toetsen voorwerp van afzonderlijk onderzoek.
De leesvaardigheid werd aan de hand van een actuele tekst onderzocht, die aan een modern tijdschrift
ontleend was. Over de inhoud van de tekst werden
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vragen gesteld, die in de trant van de moderne meerkeuze-toetsen, de z.g. multiple-choice, beantwoord
dienden te worden. De luistervaardigheid werd getoetst door het laten beluisteren van een door een
bandrecorder eerder opgenomen en nu afgespeelde
geluidsband met een korte dialoog tussen een klein
aantal mensen over een alledaags thema : ook hierover moesten op dezelfde wijze vragen beantwoord
worden. De schrijfvaardigheid werd onderzocht aan
de hand van een brief over een populair onderwerp,
waarvan een groot gedeelte al gegeven was : de kandidaten dienden de brief met behulp van nadere gegeven trefwoorden te voltooien. Het onderdeel strukturen/woordenschat bevatte enige tientallen gedeeltelijk niet ingevulde zinnen, die door de examinandi
moesten worden afgemaakt ; uit een aantal van vier
gesuggereerde antwoordmogelijkheden moest er een
als de enig juiste oplossing aangekruist worden. Er
werd bij de toetsing van het multiple-choice systeem
gebruik gemaakt Haar aanleiding van het feit, dat ook
de toetsing van de talenkennis voor de andere talen
op de Duitse volksuniversiteiten op deze wijze plaats
vindt. Dit op grond van de overweging, dat men de
resultaten van de vele honderden cursisten — sinds
1967 meer dan 40.000 voor alle talen — op een vrij
eenvoudige, weinig bewerkelijke wijze via een computer kan laten vaststellen.
De zo gewenste objektiviteit van beoordeling ligt ook
ten grondslag aan de toetsingsvorm, die bij het mondelinge examen gehanteerd werd. De kandidaat werd
hier de mogelijkheid geboden om een blad met 2 maal
tien vragen in te zien, die een situatie uit het dagelijks leven in een stad weergeven. De examinator liet
de definitieve keus tussen een van beide groepen van
vragen aan de kandidaat over, die dan gelegenheid
kreeg een kort en exakt antwoord te formuleren.

het 'Euregio-basis-examen Nederlands', dat in 1978 nu
voor de tweede keer werd georganiseerd. Bij het samenstellen van het eisenpakket voor het examen voor
gevorderden, dat in 1978 voor het eerst plaatsvond,
werd de „Arbeitskreis" ook nu weer met het feit geconfronteerd, dat er zo weinig, beter gezegd bijna
geen, voorbereidend werk door anderen gedaan was.
In tegenstelling tot de situatie bij het basisdiploma
kon hier niet eens op een vergelijkbaar examen voor
kennistoetsing van andere moderne talen op de Duitse volksuniversiteiten teruggegrepen worden. Dit betekende dus, dat er geen woordenlijsten of lijsten met
syntaktische strukturen beschikbaar waren, die bij
het voorbereiden van de examenopgaven als vergelijkingsmateriaal konden dienst doen. Het enige houvast was een „taxonomie van verbale communicatie"
op het niveau van „uitgebreide kennis" van het Nederlands voor anderstaligen, door de eerder genoemde Belgisch-Nederlandse commissie samengesteld en
in de publicatie uit 1976 opgenomen. Aan deze globaal geformuleerde eisen t.a.v. enerzijds de lees- en
luistervaardigheid, anderzijds de schrijf- en spreekvaardigheid meende de „Arbeitskreis" zich in grote
lijnen te kunnen conformeren. Een nadere gedetailleerde concretisering van deze eisen in de vorm van
lijsten met woorden en syntaktische strukturen leek
de commissie na rijp beraad op dit niveau van kennis
van het Nederlands weinig zinvol. Om de te examineren leerstof toch enigszins of te bakenen en te
Van alle duitsegrenssteden spreekt Keulen zeker het meest
direkt tot onze verbeelding. Maar grenzen scheppen afstanden,
waar eigenlijk overbrugging voor de hand zou moeten liggen.
Een wederzijds belangstellingsproces zou allicht meebrengen dat
wij het inderdaad in Keulen ooit nog horen donderen.

De beoordeling zowel voor het mondelinge als het
schriftelijke examen geschiedt zoveel mogelijk volgens een te voren aangenomen norm. Ook de waardering vindt plaats volgens een eerder vastgestelde
schaal, waarin gepoogd is, zoveel mogelijk de vier
eerder genoemde communikatieve aspecten van de
taal, het lezen, luisteren, schrijven en spreken op een
evenredige wijze tot hun recht te laten komen.

LEESVAARDIGHEID
Tot zover de door de „Arbeitskreis", onder Wiens
verantwoordelijkheid de examens werden afgenomen,

gevolgde methode en praktijk bij het afnemen van
9

beperken werd als uitgangspunt genomen, dat de kandidaat in staat diende te zijn een Nederlandse krant
of een Nederlands populair tijdschrift te begrijpen
en over de daargelezen onderwerpen een goed verstaanbaar gesprek te voeren ; ook moest hij zich
schriftelijk over een actueel thema in redelijk goed
Nederlands uit kunnen drukken.
De opzet van het volgens bovenstaande principes
samengestelde examen was identiek aan die van het
basis-examen. Ook hier werd de leesvaardigheid van
de kandidaten aan de hand van een actuele krantentekst getoetst ; de daarover gestelde vragen moesten
weer als meerkeuzetoets beantwoord worden. Voor
het onderzoek van de luistervaardigheid werd gebruik
gemaakt van een dictde, dat tevens de mogelijkheid
gaf de mate van beheersing van de spelling van het
Nederlands te controleren. Een serie ook in de multiple-choice methode op te lossen zinnen met weglatingen werd ter toetsing van de idiomatische kennis gegeven. Van zijn vaardigheid in schrijven en
stellen kon de kandidaat d.m.v. een opstel blijk geven. Uit een aantal actuele onderwerpen kon er een
als titel voor een opstel gekozen worden, voor het
maken waarvan een bepaalde tijd werd beschikbaar
gesteld. Bij het mondeling examen werden aan de
hand van een tekst, die de kandidaat van te voren
ter inzage gegeven was, vragen gesteld over de inhoud van het betrokken stuk en over de achtergronden ervan. Bij het beantwoorden werd in eerste instantie op het taalgebruik, niet op de interpretatie
van de inhoudelijke aspecten gelet. Ook hier werd
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volgens een tevoren vastgestelde normering en waardering beoordeeld.
Het kennispeil, dat bij enige kandidaten zeer hoog
was, en de inzet, waarvan alle geexamineerden blijk
gaven, versterkten de leden van de examencommissie, die uit de „Arbeitskreis" gevormd was, in hun
overtuiging dat ze, ook met het aanbieden van een
examenmogelijkheid voor gevorderden, op een reeel
aanwezige behoefte ingespeeld hadden. Op grond van
hun bevindingen werd door de Mozer-commissie dan
ook besloten om ook in 1979 weer de gelegenheid te
openen aan deze examens deel te laten nemen.
Het belang van deze mogelijkheid om tot een beter
contact tussen Duitsers en Nederlanders te komen
wordt niet alleen binnen het verband van de Euregio
ingezien. Dat ook de hogere overheden dit door enige
leraren Nederlands geentameerde initiatief toejuichen
moge blijken uit het feit, dat het voorzitterschap van
de examencommissie door een officielle vertegenwoordiger van de Regierungsprasident in Munster bekleed wordt. Van belangstelling van Nederlandse zijde getuigt het feit, dat Harer Majesteits Ambassadeur
in Bonn de uitgereikte diploma's mede signeert.
Last but not least moet hier nog de leiding van de
Euregio Volkshochschule Gronau genoemd worden,
zonder Wiens medewerking de technische uitvoering
en organisatie van de examens niet mogelijk geweest
was.
Dr. H.J. LELOUX

MINISTER RIKA DE BACKER

OVERPEINZINGEN
AAN EEN MINISTERIEEL BUREAU

Ze zit met haar ellebogen geleund op het reusachtige
bureau. Het kantoor, op de vierde verdieping van
het Brusselse gebouw, is ruim en licht. We drinken
tonic en bier.
Rika de Backer, Minister van Nederlandse Cultuur
en Nationale Opvoeding filosofeert over de Vlamingen. Over hun strijd en hun resultaten. Over de
Walen en de verschillen tussen de twee taalgemeenschappen. Over de Nederlanders. Soms fel en geemotioneerd, dan weer rustig en overdacht formulerend.
Hoe het ook zij, in ieder geval een kind van Vlaanderen, geinspireerd door de Vlaamse zaak. Dat blijkt
ook tijdens het gesprek.
Het bezoek aan Minister Rika de Backer vindt plaats
in het kader van het bezoek dat fotograaf Bert Higler
en schrijver dezes brachten aan de Belgische taalgrensgebieden.
Minister de Backer. Een Vlaming over Vlaanderen
en Vlamingen.

De taalstrijd heeft een belangrijk sociaal karakter
voor de mensen die vlaamstalig zijn en tevens tot de
arbeidersklasse behoren, of tot de kleine zelfstandigen. Uit vrees voor isolement of boycot spreken zij
frans. Zij kunnen het zich niet veroorloven de francofonen tegen zich in het harnas to jagen.

NOOIT FRANS
lk ben opgegroeid met de leuze : „Nooit frans spreken, ook al beheers je de taal". Waar ik ook kwam
in Brussel, ik sprak nooit frans. Dat was natuurlijk
het gevolg van mijn flamingantische opvoeding. Kijk,
dat is eigenlijk een soot minderwaardigheidscomplex.

Wij laten haar aan het woord
„De taalstrijd heeft zich teruggetrokken in de Brusselse regio en in sommige taalgrensgebieden. Dat
betekent feitelijk dat een belangrijk deel van de taalstrijd gewonnen is door de Vlamingen. Immers, de
oude leus luidde : „Vlaanderen Vlaams". Daarvan
kunnen we nu rustig zeggen dat het geschiedenis
is. Op een enkele francofone familie in Gent of aan
de kust na is Vlaanderen Vlaams. Vlaams is niet alleen de wettelijke taal, maar ook de voertaal, de
schooltaal. Het frans wordt nog maar heel weinig
gebruikt.
De taalstrijd zoals we die nu in Brussel en de randgemeenten zien is een andere dan de taalstrijd die
wij in Vlaanderen hadden. De „oude" taalstrijd had
een sterk sociaal karakter. Er was sprake van klassetegenstellingen. Het was de bourgeoisie, de adel, de
hogere klasse, die frans sprak. Het gewone yolk
sprak Vlaams.
De taalstrijd in Brussel heeft ook wel een sociaal
karakter maar veel subtieler, veel minder duidelijk
en er komen ook veel andere problemen bij.
Je kunt niet zeggen dat de hogere klassen, de intellectuelen, in Brussel frans spreken en dat de arbeidersklasse vlaamstalig is. Er zijn grote en belangrijke
families die van vader op zoon universitair zijn, en
die nederlandstalig zijn. Omgekeerd zijn er grote
groepen franstalige arbeiders.
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Een zeer begrijpelijk minderwaardigheidskomplex,
zeker in die tijd. Maar toch. Dat begint nu sterk te
veranderen. De franstaligen zijn er niet meer zo „fier"
op om frans te spreken en wij krijgen een soort van
meerderwaardigheidskomplex. Wij zijn gewoonlijk
niet alleen „bilingue", maar vaak ook meertalig en
als wij dan merken dat iemand het Nederlands niet
beheerst, zijn wij wel zo vriendelijk om hem uit de
penarie te helpen door frans te spreken. Wij kunnen
het ons veroorloven.
Dat wil niet zeggen dat wij frans zullen spreken als
wij onder elkaar zijn. Als het gezelschap vlaamstalig
is, dan spreek je nederlands. Dat is vanzelfsprekend.
Maar als er mensen zijn, bijvoorbeeld kollega's in de
politiek die het Nederlands niet spreken, dan kun je
toch niet weigeren om frans te spreken. Dat doe je
niet.
Vroeger kenden wij het franskiljonisme. Nu zie je
eenzelfde soort verschijnsel, maar dan „en rembours". In de gegoede Brusselse milieus is het „ga
fait bien" om Nederlands te kennen en om de
kinderen Nederlands te laten leren. Ook om beroepsredenen natuurlijk. Er is wel degelijk iets aan het
veranderen ten gunste van het Nederlands. Maar die
beweging is nog erg jong.

VERTAALDIENST
lk zal een kleine anekdote vertellen : Zowel in de
regering als in het parlement hebben we een simultaan vertaaldienst. Permanent, in het nederlands en
het frans. Maar, ze werken alleen maar in de richting
van de franstaligen. Niet dat het frans niet voorzien
is, maar het gebeurt bijna nooit dat een Vlaming de
koptelefoon gebruikt als er frans gesproken wordt.
Er zijn wel nog heel wat francofonen die de koptelefoon grijpen als er nederlands gesproken wordt.
Als de vertaaldienst „en panne" valt, komen er onmiddellijk bezwaren van de francofonen. Dan kan de
vergadering niet doorgaan, want zij verstaan het
Nederlands niet.
Er begint langzaam verandering in te komen. Er zijn
nu een paar franstalige ministers die in ieder geval
passief tweetalig zijn en enkelen die zelfs aktief tweetalig zijn. Maar, dat is pas sinds de laatste drie
regeringen zo.
lk vraag me of of het felt dat de Vlamingen aanmerkelijke winsten hebben geboekt en nog steeds
boeken in de taalstrijd, gezien moet worden als een
overwinning. Wij vinden het eigenlijk normaal. En
bovendien ; wij moeten eerlijk zijn. De Vlamingen zijn
in betere doen geraakt door de ekonomische ontwik12

keling van Vlaanderen, die ver uitstak boven die van
Wallonie. Dat heeft een handje geholpen bij het zelfverzekerder worden van de Vlamingen.

RIMS CULTURELE CENTRA
Voor wat het ministerieel beleid hier op Kultuur betreft, heeft de huidige toestand van de taalproblematiek wel gevolgen. Ten aanzien van geheel Vlaanderen kunnen we een normaal beleid voeren, gericht
op het ondersteunen en instandhouden van wat bestaat. De gemeenten in Vlaanderen, zij moeten immers het plaatselijke cultuurbeleid maken, werken
prettig samen met ons. En we zijn daar niet onsuccesvol. Het breed geschakeerde verenigingsleven,
de harmonieen, de toneelgezelschappen, de sport, en
noem maar op, getuigt daar van.
In de taalgrens-gebieden zitten we echter wel met
een probleem. Daar hebben we niet dezelfde relatie
met de gemeentebesturen als in de rest van Vlaanderen. We moeten daar veel meer een beleid voeren
dat gericht is op het ondersteunen van de Nederlandse cultuur, vaak tegenover de Franse cultuur.
In dat beleid passen een aantal speciale faciliteiten.
De belangrijkste faciliteiten-soort vormen de Rijks
Culturele Centra. Die worden door de Rijksoverheid
geplaatst om de Vlamingen een trefcentrum, een
burcht te bieden waar zij kunnen vergaderen, aktiviteiten kunnen ontwikkelen.
Door zo'n Rijks Cultureel Centrum krijgen de Vlamingen in ieder geval het materiaal om de eigen cultuur overeind te houden. lk vind dat geen goede politiek, maar het is een noodhulp in die gevallen waar
de normale plaatselijke politiek niet helpt.
Het is eigenlijk niet goed om op die manier in te
grijpen in de plaatselijke cultuurpolitiek, maar ja, er
is geen alternatief. Het is een noodzakelijke ingreep.
We hebben nu een Rijks Cultureel Centrum in elk
van de negentien Brusselse gemeenten, in sommige
randgemeenten, en in de Voerstreek.

NEDERLAND
Je kunt niet zeggen dat er in Vlaanderen een antiNederlandse stemming heerst. In tegendeel, de hoeveelheid en de intensiteit van de uitwisselingen tussen Nederland en Vlaanderen op cultureel gebied
neemt steeds toe. Geen anti-Nederlandse stemming,
wel vaak een gevoel bij de Vlamingen van „in de
steek gelaten zijn". Dat is psychologisch wel te ver-

klaren. Wij hebben in Nederland nooit erg veel gehoor gevonden. Behalve dan in particuliere relaties
tussen Nederlanders en Vlamingen en waar gevoelens van „het een stam zijn" worden aangeroerd.
Buiten deze kringen hebben we nooit bij de Nederlanders kunnen aankloppen.
De Nederlanders hebben altijd een beetje op ons
neergekeken. lk denk dat dat ook normaal is. Elk
noordelijk deel van een yolk kijkt neer op het zuidelijk deel. Dat is overal zo. De Noord-Duitsers kijken
neer op de Zuid-Duitsers, de Noord-Fransen op de
Zuid-Fransen, en de Noord-ltalianen op de ZuidItalianen. Zo ook de Noord-Nederlanders op de ZuidNederlanders, de Vlamingen. Hoe zuidelijker een yolk
gelegen is des te losser is het in de omgang. Slordiger ogenschijnlijk zelfs. Dat maakt op het noordelijke
deel van dat yolk de indruk niet zo in orde en niet
zo bekwaam te zijn.
Wij hebben dit neerkijken op ons altijd als onaangenaam ervaren en vandaar ook die reakties tegen de
Hollanders. Die reakties zijn natuurlijk niet verstandig, want, als er een yolk is waarmee wij zouden
moeten samenwerken, alleen al vanwege het spreken
van dezelfde taal, dan zijn het de Hollanders. Maar,
behalve tussen een Vlaming en een Nederlander
onderling, heeft dit algemene gevoel, dit neerkijken
en de reaktie daarop, een lang leven, is het moeilijk
uit de weg te ruimen. Bij Vlamingen bestaat al snel
de neiging te zeggen
„Ach, die Hollanders, daar is niet mee 'te praten',
zij hebben toch nooit iets voor onze Vlaamse zaak
gedaan".
En, daar hebben ze nog gelijk in ook. Zelfs nu zijn
de Nederlanders nog niet geneigd om de Vlaamse
zaak als zodanig te erkennen.

BELGISCH HUIS
lk merk dat ook heel sterk op officieel niveau. De
officiele Nederlandse instanties zijn erg bang iets
„niet-Belgisch" te doen. lets Vlaams dus.
Sinds kort vergadert de Vlaamse en de Waalse delegatie voor het Belgisch Nederlands Cultureel Verdrag
apart met de Nederlanders. lk vind dat niet meer dan
vanzelfsprekend. Maar, voor het zover was...
De Nederlanders hebben wel erg lang nodig gehad
voordat ze gewend waren aan onze culturele autonomie. Men Wilde altijd alles maar blijven bekijken
vanuit een Belgisch standpunt in plaats van een
Waals en een Vlaams standpunt.
Bijvoorbeeld het Belgisch Huis in Amsterdam. De
Nederlanders hebben om budgettaire redenen het

Nederlands Huis in Brussel geen doorgang laten
vinden, maar wij hebben toch doorgezet. Het Belgisch
Huis in Amsterdam wordt helemaal beheerd door het
Ministerie van Nederlandse Cultuur. Het had dus
eigenlijk het Vlaams Huis moeten zijn. Maar ja, bon...,
het moest het Belgisch Huis zijn. ik vind dat nu ook
weer niet zo'n groot probleem. Toen kregen wij vanuit Amsterdam het dossier toegestuurd van het architektenbureau waar wij mee in onderhandeling waren.
Dat was getiteld „Maison Beige de la Culture Neerlandaise".
lk bedoel maar.

INTEGRATIE
lk vind het erg belangrijk dat de Vlamingen en de
Nederlanders elkaar beter leren kennen. Meer van
elkaar zien. En het gebeurt ook steeds meer.
Er zijn een groot aantal, en een steeds groeiend aantal initiatieven waaraan brede lagen van de bevolking
deelnemen. lk denk bijvoorbeeld aan de Brabantse
Dagen in Heeze, aan de grensoverschrijdende aktiviteiten in Maastricht, aan de Groot-Nederlandse
Cultuurdagen in Essen. Het grote voordeel van die
aktiviteiten is dat de gewone mens, de boer en de
cafóbaas, met mensen uit het andere land worden
gekonfronteerd. Op die manier zien zij dat er toch
nog wel andere manieren zijn om de Hollanders te
benaderen dan de gebruikelijke.
Het gebied van de meer 'funktionele' samenwerking,
vormingswerkers en jeugdleiders uit Nederland en
Vlaanderen die samenwerken, is veel moeilijker. Pas
bij deze funktionele kontakten blijkt dat wij verder
uiteen liggen dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Wij denken allebei dat wij het goed doen,
maar toch...

PREVENTIEF
lk geloof, maar ik ben altijd bereid mijn mening te
herzien, dat men in Nederland veel meer hecht aan
het curatieve element en dat wij in Belgie meer hechten aan het preventieve element. lk verklaar me
Wader.
lk heb een zoon die in Roosendaal werkt op een bureau voor huwelijks- en gezinsmoeilijkheden. Ook mijn
schoondochter werkt daar. lk ben dus goed geplaatst
om te weten hoe het daar is. Zij hebben daar een
socio-culturele infrastruktuur die veel groter is dan
voor een stad als Antwerpen, Bureaus voor levens13

en gezinsvragen, en van die dingen allemaal he. Dat
is enorm, en wij wijzen altijd naar Nederland en zeggen 'Kijk eens, wat zij daar hebben, dat zouden wij
ook moeten hebben'. Wij hebben daar alleen nooit
zo'n aandacht voor gehad. Wij hebben altijd meer
aandacht gehad voor het stimuleren van het verenigingsleven, het oprichten van buurthuizen, en dan
in de zin van ontspanningslokalen. En, natuurlijk de
sport. Heel veel sport. Aan die dingen besteden wij
veel meer geld dan Nederland. Maar Nederland steekt
weer veel meer geld in de begeleiding, het curatieve.
Daaraan doen wij weer veel te weinig. Het duidt op
een andere instelling, een ander uitgangspunt. Dan
is het wel eens minder gemakkelijk om met elkaar
te praten.

cultureel oogpunt, autonoom bestuurde gemeenschappen. Vooral de ontwikkeling van de laatste decennia heeft de twee taalgemeenschappen sterk uit elkaar gedreven. lk heb ook maar een beperkte leeftijd, ik kan ook maar over een korte periode praten,
maar ik geloof dat het verschil tussen de Walen en
de Vlamingen vroeger veel minder sterk was dan nu.
Vanuit de positie die ik nu bekleed zie ik heel goed
dat de zaken in Vlaanderen en Wallonie op een heel
andere manier gedaan worden. Dat komt natuurlijk
niet alleen door de taalproblematiek. lk denk dat de
immigratie van Italianen, Algerijnen, en Turken daar
ook toe bijgedragen heeft.

DE STAAT
VLAAMSE ZIEL

Ondanks dat probleem van de verschillende uitgangspunten en de verschillende aanpak, vind ik toch dat
we door moeten gaan met het zoeken naar vormen
van nauwere samenwerking tussen Vlaanderen en
Nederland. Aileen al door de taal zijn we immers op
elkaar aangewezen. Toch geloof ik niet dat de Vlamingen — door zich meer te richten op Nederland
— hun typisch Vlaamse cultuur zullen verliezen. Wij
voelen ons weliswaar Nederlands, heelnederlands,
minder Germaans dan een Noord-Nederlander, zeker,
maar toch zijn we losser, Latijnser. De Vlaming is een
Vlaming, dat is een typische culturele achtergrond.
Dat is anders dan anderen. De Vlaming voelt zich
een beetje apart. Ook anders dan bijvoorbeeld de
Waal.

WALEN EN VLAMINGEN

Dat verschil tussen de Waal en de Vlaming is, ik heb
sterk die indruk, nogal recent. Je moet niet vergeten
dat onze geschiedenis toch samen loopt. In de
Gulden Sporenslag vochten wij nog samen met de
Walen tegen de Fransen. Wij zijn samen bij de Zeventien Provincien geweest. We hebben altijd samen
in een gebied gezeten dat van de een of van de
ander afhing.

De taalmoeilijkheden hebben langzaam hun scheuringswerk gedaan. Die stammen uit de Bourgondische
tijd en zijn aangezwollen en aangezwollen, totdat we
nu in de situatie verkeren van twee, tenminste uit
14

Neem nu de cultuurpolitiek. Die is in Vlaanderen en
Wallonie erg verschillend. Bij ons is alles gestoeld
op het subsidieren van bestaande aktiviteiten. Op
het mogelijkheden geven aan gemeenten om het eigen cultuurbeleid vorm te geven.
Bij hen is het veel meer de Staat waar alles om draait,
die de initiatieven neemt.
lk wit niet zeggen dat er in Belgie een Vlaamse en
een Waalse ekonomie bestaat, maar het is wel zo,
dat men in Wallonie twee keer zijn tong moet ronddraaien voor men durft te zeggen dat men niet voor
een staatsekonomie is.
Terwijl hier in Vlaanderen het omgekeerde het geval
is. Men durft niet openlijk te zeggen dat men zweert
bij vrije markt ekonomie. Het komt elkaar nabij in
de praktijk, maar er schuilt een heel andere gedachtengang achter. Een heel andere benadering.
lk verklaar dat altijd historisch. De Vlamingen hebben
in de geschiedenis binnen de Belgische staat nooit
veel van hun overheid kunnen verwachten. De burgerij was Frans, de staat was Frans, en de bevolking,
de Vlaamse bevolking, was aangewezen op het
adagium 'Help u zelf, zo helpe u God'.
Die geschiedenis vind je terug in het beleid, vooral
op cultuur, in Vlaanderen. Dat streven naar decentralisatie. Het waren onze pastoors, onze onderpastoors,
onze onderwijzers, en onze burgemeesters die verenigingen gaan stichten, die aan volksontwikkeling
zijn gaan doen. En, eigenlijk is dat nog zo. Het ministerieel beleid ondersteunt dat.
Aan de Waalse kant is dat anders. Die hebben in de

geschiedenis wel iets gehad aan hun staat. Die kregen altijd wat zij wilden hebben. Daar begint het mentaliteitsverschil natuurlijk ook.

FEDERALISME
Langzaam is men, juist door die verschillen in mentaliteit, verder uit elkaar gegroeid. Voor mij konden
de zaken nog best gezamenlijk gedaan worden.
Maar ik heb de indruk dat men in Wallonie, waar
men ekonomisch sterk teruggevallen is de laatste
decennia, alle heil verwacht van een splitsing. Vroeger hoorde je de Vlamingen 'baas in eigen huffs'
eisen. Nu zijn het de Walen die dezelfde eis lanceren. Het verschil is misschien dat zij het meer ekonomisch zien, en dat wij het meer cultureel bedoelen.
Maar, in ieder geval, het zijn nu de Walen die in
Belgie de eisende partij zijn. Niet !anger de Vlamingen. De Vlamingen zijn nog wel, of never weer, de
eisende partij in Brussel.
Het is telkens de minderheid die de pariteit eist.
De Walen vormen een minderheid in Belgie en eisen
een gelijke macht in het land, en de Vlamingen vormen een minderheid in Brussel, en eisen daar hetzelfde. Er zit eigenlijk ook een kompenserend effekt
in. Als de een de overhand dreigt te krijgen, probeert
de ander dat te relativeren. Met de ontwikkelingen
van de laatste jaren, stevenen we wel op een gefederaliseerde Staat af. Dat is onafwendbaar. Maar het
zal een federalisme op zijn Belgisch zijn. Niet zo als
in andere landen in West-Europa.
BRUSSEL
In Brussel zullen de problemen niet zo snel opgelost
zijn. Walen zeggen wel : „Het is te gek dat de Vlamingen pariteit eisen in Brussel, terwijl Brussel voor
75 tot 80 procent uit francophonen bestaat".
Ze vergeten dan wel dat de Vlamingen die pariteit
eisen in een reactie op de landelijke eis voor pariteit
van de Walen. lk ben niet zo optimistisch dat het in
Brussel snel tot een oplossing zal komen.
lk zeg niet dat het nooit opgelost zal worden. Maar
wanneer, ja...
Wij begrijpen dat niet zo goed. Wij zien dat vanuit
Gent of Hasselt of Antwerpen. Je moet eigenlijk in

Brussel gewoond hebben om precies te kunnen begrijpen wat de problematiek behelst.
Welke situatie de Vlaamstaligen daar ontmoeten. Je
moet in Brussel gewoond hebben om te weten wat
het is om die arrogantie bij sommige, ik wil helemaal
niet generaliseren, francophonen te moeten dulden.
Die arrogantie roept reakties op bij de Vlamingen,
dat is begrijpelijk, maar op die manier wortelen de
problemen zich steeds dieper.
Dat kan niet van de een op de andere dag vergeten
en opgelost worden.
GEEN MORZEL GROND...
Wij zullen niet toegeven aan territoriale eisen van de
Walen. Wij willen geen grond meer afstaan want je
weet niet waar je eindigt. Als we daar aan beginnen
vestigen de francophonen zich nog eens vijftig kilometer verder, en, zoals Minister Van Der Poorten
eens gezegd heeft : „Voor je het weet zitten ze in
mijn achtertuin in Buren". De Vlaamse Beweging
heeft het territoriale beginsel aanvaard en blijft daarbij. Niet de romantische idee 'geen morzel grond',
maar gewoon als uitgangspunt. Je weet niet waar het
anders zal eindigen.
In '63 is de grens getrokken en zo is het nu eenmaal. Daar zitten de Walen en hier zitten wij. Dat
staat vast.
Het oordeel over die grens is in Vlaamse kringen
nogal hard geweest. Men vond dat men een te hoge
prijs had moeten betalen voor de culturele autonomie. Maar ja, een prijs moet nu eenmaal altijd betaald
worden. Er zijn toen natuurlijk fouten gemaakt. Neem
de ruil Moeskroen tegen de Voerstreek.
Een gebied van vierduizend man, Vlaams, tegen een
gebied van honderdtwintigduizend man, Frans. Dat
is natuurlijk een ongelukkige ruil. Maar ja, gedane
zaken nemen geen keer.
We moeten nu accepteren dat de grens daar ligt waar
hij ligt. Dat moet als uitgangspunt dienen. Ook voor
de politiek in de toekomst.
MART. P. VAN HEIJNINGEN
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NEDERLANDSE ECONOMIE IN HET SLOP

Hetgaat slecht met de Nederlandse economie. Eigenlijk is deze opmerking niet
meer dan eengemeenplaats. Want iedereen
weet het en iedereen is daarvan overtuigd.
En iedereen heeft het al eerdergezegd.
Tot zover dusgeen nieuws ! Maar het is
wel een harde waarheid. Hetprobleem van
de dag. Nieuw is het geheel van plannen
en maatregelen van de regering om de
benarde situatie in de hand te houden.
Daarbij komt de zorg om erger te voorkomen. Het cijfermateriaal van de economen van het Centraal Planbureau, de rapporten van de deskundigen van de werkeversorganisaties en van de vakbonden,
g
de resultaten van het bedrijfsleven en het
huishoudboekje van de overheid tonen een
steeds somberder beeld. De betalingsbalansgaf over het afgelopen jaar een tekort aan van enkele miljarden guldens.
Hoewel 1 miljard gunstiger dan aanvankelijk
was berekend. Maar dat meevallertje is
niet meer dan een druppel op een gloeiendeplaat. De groei van de investeringen van
het bedrijfsleven en de overheid raken
achterop. De inflatie gaat opnieuw aantrekken. De bestedingen van de Nederlanders
zijn hoer dan zij zich, gezien hun inkomsten, kunnenpermitteren. Het aantal werklozen in Nederland bedraagt 200.000. Een
groter aantal dan was voorspeld. Het financieringstekort van de Nederlandse staat
berekende men kortgeleden op 6 %. Ook
datpercentage wordt overschreden. Wanneer men het lijstje overziet, kan alleen
maargezegd worden dat het huishoudboekje rood staat.
Het lot niet op onze we een oordeel uit
te spreken. Dit is een informatieve rubriek.
We registreren de feiten, de prognoses en
deplannen. Daarmee even we, speciaal
voor onze lezers in Vlaanderen, een inzicht in de ernst van de toestand en stippen de middelen aan, die de regering meent
te moeten nemen om de economie op te
krikken. Een ding ma daarbij niet over
het hoofd wordengezien : de situatie in
degehele wereld. Zelfs de rote mogendheden ondervinden daarvan de invloed.
Laat staan de kleine landen. Men kan hoogstes zeggen dat het in het ene land er een
beetje beter voorstaat dan in het andere.
Dichtbij, in Europa, behoeven we maar om
ons heen te zien. Men worstelt in Brussel
met deproblemen van de werkloosheid,
met de lonen en deprijzen en het zoeken
naar oplossingen het economisch beleid
op elkaar of te stemmen. De maatregelen
waarvan de regering een zeker heil verwacht, zijn bepaald niet populair. Vandaar

dat men voorzichtig te werk gaat. Men rekent op weerstanden in de Nederlandse
samenleving.
Deplannen behelzen vooreerst een bestrijding van de werkloosheid. Een verp
lichte vacaturemelding, een verkorting van
de arbeidstijd, een reorganisatie van de
arbeidsbemiddeling en de herscholing, zijn
de onderwerpen die geregeld de krantenkoppen halen. Het wemelt van congressen,
vergaderingen van studiecommissies en
voorstellen van overheidswege. De regering
heeft het voornemen de bezuinigingen in de
hoek van de sociale uitkeringen en de
ambtenaren - salarissen te zoeken. Met het
geld dat daardoor vrij zou komen is het
de bedoeling bij het welzijnswerk en de
gezondheidszorg arbeidsplaatsen te scheppen voor jeugdige werkiozen. Men denkt
ook aan vervroegde uittreding uit het arbeidsproces. Een opvallende maatregel is
het bestrijden van de particuliere leningen
bij de banken. Speciaal leningen voor de
aankoop van auto's, televisietoestellen,
was- en vaatmachines e.d. Het zegt wel lets
dat in 1970 in Nederland dit een totaal
bedrag inhield van 1,7 miljard gulden. Momenteel is het 9 miljard.
Het kan moeilijk anders of deze maatreg
elen zullen gevolgen hebben voor vele
sectoren in een ongunstige zin. Men probeert van twee kwalen de beste te kiezen.
Maar er vallen spaanders. Een dergelijk
beleid is voor hen diegedwongen zun het
uit te voeren, een hoogst ondankbaar karwei.
De oorzaken moetengrotendeels gezocht
worden in het financieringstekort en een
vermindering van de belastingsopbrengsten.
Een van de opvattingen van het kabinet
is dan ook in de z.g. Voortgangsnota, het
versneld Innen van de belastingen. De
president van de Nederlandse Bank, dr.
J. ZijIstra, maakte een jaar geleden de
opmerking dat naar zijn opvatting een financieringstekort van 6 % als het maximum
moest worden beschouwd. Over enkele weken verschunt het jaarverslg van de Bank.
Er ma g worden aangenomen dat daarin
over de stijging van 6 % naar 6,5 % een
beschouwing zal worden gegeven.
Uit de aard van de zaak bestaan er die pgaande verschillen tussen de regeringsparti en en de oppositie inzake het genezen
van de kwaal. Maar men is het in het
kabinet ook niet eens. Het CDA en de VVD
denken nietgelijk. Er is destijds de afspraak gemaakt dat er 10 mil j ard gulden
in een tudsbestek van drie jaar moest
worden bezuinigd. De VVD acht dit onvol-

doende. En het CDA is een tegenovergestelde opvatting toegedaan. In die regionen
wil men een strak inkomensbeleid enjuist
de be perking van de particuliere leningen
die bij de banken warden gesloten. De betalingsbalans is overstag gegaan, omdat de
export in de knel zit. Sommige particuliere
bestedingen, als vakantie in het buitenland doorbrengen, zijn voor de betalingsbalans invoerposten. Het kopen van goederen in het buitenland eveneens. Er is
duidelijk gebleken dat daar veal te weinig
export tegenover staat. Een onevenwichg
tie
situatie
Inmiddels is er een begin gemaakt in het
parlement over het loonbeleid. Net minder
een heet hangijzer. De regering heeft aan
de werkgevers en de vakbonden verzocht
over de arbeidstijdverkorting een gezamenlijk overleg te houden.
De zorg in Nederland is groot. ledereen
is er bij betrokken : de overheid, de werkgever, de ambtenaren, de arbeiders en de
huisvrouwen. De tijd van het carnavalsliedje „Jelle zal wel zien" (dr. J. ZijIstra)
is voorbij. Anders gezegd : men voelt zich
er bij betrokken. Het is alleen te ho en dat
men bij die gezamenlijke betrokkenheid en
het zoeken naargezamenlijke oplossmgen
de democratische spelrege:s zal handhaven.
GEERT GROOTHOFF
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EEN BOUWPROGRAMMA ...

De redactie van het ++ voor
voor NoordLimburg" wijdde medio januari jl. een uitnemende beschouwing aan de publicatie
die in„Neerlandia” 1978, nr. 5 verscheen.
Het artikel in„Neerlandia” was van de
hand van drs. M.J.A.R. Dittrich, voorzitter
Nederland van het ANV onder de titel
„De we g naar verdere integratie ligt open".
Het commentaar in de Limburgse krant,
onder de kop „Een bouwprogramma voor
de Nederlanden" willen wij onze lezers
allerminst onthouden. Ook al omdat het
de openbare mening wakker maakt interesse te tonen voor de noodzaak de waarde van het eigene der Nederlandse cultuur sterker te beseffen en aandacht te
schenken aan de culturele integratie van
Nederland en Vlaanderen.

Het commentaar in het Dagblad
„voor
Noord-Limburg" begint met een korte verslaggeving van het ANV-colloquium van 4
november 1978 in Antwerpen over de vernieuwing van het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. „Intussen is er in
en aan de relatie Nederland-Vlaanderen
meer te doen dan alleen te streven naar
de taaleenheid en de uitwisselingen van ervaringen en inzichten op het terrein van
de onderwijsvernieuwingen", aldus de
krant.
Een van de stellingen van drs. Dittrich luidde : „Naarmate de door Nederlandgewenste Europese eenwording voortschrijdt, worden taal en cultuur steeds meer, voor de
nationale identiteit van de zichpolitiek
verenigde Europese volkeren, bepalend.
Juist een typische staaisnatie met een zwak
cultureel besef als Nederland loot hierbij
gevaar haar nationale identiteit te gaan
verliezen. Depublieke opinie in Nederland
maakt zich hier tot dusver nauwelijks druk
om ..."
De redactie schrijft, dat zelfs binnen Nederlandse staatsgrenzen enghartig provincialisme veel duidelijker tot uitdrukking
komt (in radio,pers en televisie) dan het
besef, dat ergrote veranderingen gaande
zijn, die de historischgegroeide eeuwenoude en door staatsgrenzen aangegeven
denkkaders zullen doorbreken.
Vooral Noordelijke Nederlanders, die dezer
dagen hun „Unie van Utrecht" herdenken
— de vorming van de statenbond der Zeyen Provincien — hebben door allerlei
historische factoren(geografische Jigging,
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onentatie op de zeevaart, overzeese handel en kolonialisme, staatkundige lotgevallen der Republiek, godsdienstige identiteit in een eigen gekleurd protestantisme)
een vrij zwak ontwikkeld gevoel van verbondenheid met het continentale Europa.
Dat bovendien ten opzichte van de verwante Belgische Nederlanden gekenmerkt
wordt door de dominatie van een supenoriteitsgevoel. Drs. Dittrich, aldus de redactie, citeert het boek „Noord-Zuid-Verbinding" van dr. M. van Haegendoren en
prof. dr. Hans de Vries Reilingh.
De kern van het citaat houdt de stelling
in, dat Noord- en Zuidnederlanders hun
verschillen, als mensen van een klein yolk,
die alleen als eigen cultuur erkennen hetgeen tot de eigen buurt behoort beoordelen. Deze kwaal is het meest boven de
Moerdijk verbreid. Onder het mom van een
internationale opstelling heeft men meer
belangstelling voor het cultuurgebeuren in
andere continenten dan wel bij zijn meest
nabije buur.
De redactie tekent daarbij aan, dat dit historisch wel verklaarbaar is. Als men, gelijk
de Republiek der Zeven Provinciên, in
vroeger eeuwen danig zijn partijtje heeft
meegeblazen in het concert der toenmalige
grote aardse machten en een aanzienlijk
koloniaal rijk gedurende drie eeuwen heeft
beheerd, dan mist dat niet zijn uitwerking
op de volksmentaliteit. Dat verleden blijft
in het heden aanwezig. In de statige huizen
aan de Amsterdamsegrachten, in een
nike erfenis, welke er in musea ligt opgetast. Daar niet alleen, maar ook in het
beeld van onze havens en in wereldwijde
gespreide activiteiten en financiele deelnemingen. Vanuit die mentaliteit werd eerst
de koopvaardij en later de KLM een nationaal statussymbool, dat ook het gewone
yolk aansprak. Dat alles heeft bijgedragen
tot hetgevoel, dat Nederland veel meer
in de wereld te betekenen heeft dan overeenkomt met zijn feitelijke materiele macht
en zelfs de rol van „gidsland" heeft. Nu
kan het niet !anger die zending vervullen
in uitgestrekte overzeese gebiedsdelen dan

alleen op ethisch gebied, zoals ontwikkelingshulp, kerkelijke religieuze vernieuwing,
die een licht op de berg voor de hele
wereld zou zijn.
De redactie stelt hoe dat verleden ook
onmiskenbaar een handicap kan zijn om de
veranderde werkelijkheid onder ogen te
zien, zoals zich dat openbaart in o.a. kleinschalig politiek denken en illusies omtrent
een binnen de nauwe vaderlandsegrenzen
te bewerkstelligen maatschappijhervorming,
die slechts wereldvreemdheid verraden. Het
is vanuit een overtrokkengevoel van eigen
meerwaardigheid en belangrijkheid, vermend met teleurstelling (wrok) over de
staatkundige afscheiding, die in de vorige
eeuwgestalte kreeg in de Belgische staatsvorming, dat Nederland weinig steun, zelfs
nauwelijks belangstelling heeft betoond in
de taalstrijd die Vlamingen, Brabanders en
Limburgers gedurende anderhalve eeuw
hebbengeleverd teen de juist zeer sterke
Franse cultuurpolitiek.
Dat het Nederlandse taal- en cultuurgebied thans nlettemin nog het grootste deel
der „Zuidelijke Nederlanden" omvat is dan
ook een verdienste deer zuidelijke gewesten, waarvan de betekenis voor de totale Nederlandse cultuurgemeenschap erkend
client te worden. De wederzijdse „moppen"
en nog altijd geschreven artikelen met
denigrerende opmerkingen ten sit, ziet
drs. Dittrich wel enig licht aan de horizon,
aldus de redactie van het Dagblad voor
Noord-Limburg.
De redactie wijst dan vervolgens op de
nauwe contacten tussen Noord en Zuid,
die de heer Dittrich in zijn artikel opsomt,
alsmede op de rol voor de revs ncies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
enerzijds en de aansluitende Belgische
provincies anderzijds.
Waar de heer Dittrich opmerkt dat cultuur
in een breed verband moet worden beschouwd, waartoe ook de sociale en economischeproblemen, de vraagstukken van
de taal,gelijkstelling van diploma's, het
milieubeheer en het totale leefklimaat behoren, schrijft de redactie van het Dagblad voor Noord-Limburg : „Het past allemaal in het bouwprogramma, dat de Nederlanden, Noord en Zuid, voor hun plaats
in Europa behoeven". Vandaar de goed gekozen titel van het krantenartikel.
(GG)

NEDERLANDS STUDEREN TE RIJSEL

Wie zich de moeitegeeft om over de
grens de Fransvlaamse hoofdstad Rijsel
te bezoeken, wordt getroffen door de nog
levende herinnering aan de verbondenheid
met de Nederlanden, al was het maar omdat hi er typisch Vlaamse familienamen
opmerkt. Weinig Vlamingen en Nederlanders weten echter dat heel wat Fransvlamin en ook een inspanning leveren om het
Nederlands onder de knie te krijgen. In
Rijsel, Roubaix, Hazebroek, Belle, Halewijn en Steenvoorde worden immers vrije
cursussen Nederlandsgeorganiseerd. Het
bestaan van dergelijke cursussen is het
beste bewijs dat de belangstelling voor
het Nederlands in Frans-Vlaanderen levendi er is dan ooit te voren. Een nog viottere
en directe informatie, vooral als die van
officiele zijde wordt gestimuleerd, kan deze
belangstelling nog doen toenemen.
Het is mijn bedoeling hier na te gaan wat
depositie van het Nederlands binnen de
Rijksuniversiteit te Rijsel is, in het bijzonder binnen de dienst voorpermanente
vorming.
Sedert 1948 kon Prof. Dr. A. Van Elslander
in uitvoering van een Belgisch-Frans cultureel akkoord een lectoraat Nederlands
aan bovengenoemde instelling waarnemen.
Vanaf 1953 werd hi'j opgevolgd door Prof.
Dr. W. This die dit lectoraat tot een volwaardige afdeling Nederlands uitbouwde en
waar men sinds 1964 Nederlands als bij
vak kiezen kon. In 1974 volgde een nieuwe
kentering ten gunste van het Nederlands
dat nu ook als hoofdvak werdgedoceerd.
Bij de aanvang van het akademiejaar 197778 kwam er bovendien de mogelijkheid
bij, een licentie Nederlands te volgen. Derteen studenten lieten zich in dat jaar voor
deze licentie inschrijven. Samen betekent
dit 21 studenten die Nederlands als hoofdvak studeren. Een niet onaardig aantal, als
men bedenkt dat de tewerkstellingskansen
in het Franse secundair onderwijs met een
diploma Nederlands op zak betrekkelijk
gering zijn ; daar zijn namelijk voor het oprichten van een cursus Nederlands als eerste taal ten minste 8 leerlingen vereist.
Tegenover het Engels, Duits of Russisch
bijvoorbeeld is deze norm voor een kleine
taal als het Nederlands no al nadelig.
Daarbij komt nog dat het werven van leerlinen voor deze cursussen een moeilijke

aangelegenheid is. Niet zelden dient men
immers rekening te houden met de goede
wil van schooldirecties, hetgebrekkig doorspelen van informatie aan de ouders en
de mogelijke administratieve rompslomp
bij het opmaken van het lesrooster. Dank
zij de inspanning van de docenten Nederlands aldaar en de nodige officiele stappen is het Nederlands bij het secundair
onderwijs in een nabije toekomst wellicht
eengunstiger lot beschoren dan dit nu
hetgeval is.
Rooskleuriger in elk geval is de toestand
van het Nederlands als vak in de FCEP
(Service de Formation Continue Education
Permanente), het lnstituut voorpermanente vorming, afhankelijk van de Rijksuniversiteit te Rijsel III en gehuisvest in de oude
gebouwen van de faculteit Kunst en Letteren in de rue Auguste Angellier 9 te
Rijsel.
Naast een zeergroot aantal cursussen in
allerhande vakken wordt eenieder de moelijkheid geboden 8 talen te studeren. Met
g
Engels, Duits, Spaans, ltaliaans, Russisch,
Pools en Hebreeuws staat sinds 1974 ook
Nederlands op het programma van de
FCEP.
In oktober 1974 be on de cursus Nederlands met vijftien deelnemers, verdeeld
over twee niveau's. Als leerboekengebruikten de cursisten „Actief Nederlands"
van Prof. Van Passel, delen I en I bis.
Sindsdien is het aantal deelnemersgestadig toegenomen. Bij de aanvang van het
akademiejaar 1977-78 noteerden we een
70-tal deelnemers, verdeeld over driegroepen. De cursussen in de rue Auguste Angellier omvatten per jaar 25 lesweken van
telkens 2 lesurenper groep en per week.
Gezien het st y end succes en een steeds
duidelijker behoefte bij de studenten om
hun studie voort te zetten, wordt vanaf
oktober 1978 nog een vierde niveau voorzien. Er worden bovendien cursussengegeven te Tourcoing, Halewijn en Seclin
in bedrijven die economische betrekkingen
met Vlaanderen en Nederland onderhouden.
Vermeldenswaard is ook het feit dat de
cursus Nederlands, die sedert 1948 in het
Belgisch consulaat te Rijsel door h. J.H.
Salembier werdgegeven, vanaf oktober
1976 in de FCEP werd opgenomen, dit om
een nodeloze versnippenng te voorkomen.

De deelnemers zijn lang niet alien universitairen ofgeschoolden. Onder hen bevinden zich bedienden, ambtenaren, arbeiders, jongeren, huisvrouwen, enz. We horen
vaak de meest uiteenlopende beweegredenen vermelden waarom ze Nederlands
studeren : ze vinden het eenprachtige taal,
ze hebben het nodig omwille van beroepsbezigheden, ze willen kunnen converseren
met collega's uit Vlaanderen en Nederland,
verloving en huwelijk met Nederlandstag
lien,
promotiekansen, studie van archieven
en dies meer.
Nagenoeg alien willen zich mondeling kunnen uitdrukken. De orale taalbeheersing is
dan ook onzegrootste zorg bij de studie
van het Nederlands in de FCEP.
Waar het enigszins mogelijk is, trachten we
het contact met Vlaanderen en Nederland
op elke wijze aan te moedigen. In 1976
organiseerden we een „zoektocht" in Gent.
Een reisje naar Brugge lit in het verschiet.
De huidige belangstelling voor het Nederlands binnen de FCEP zal waarschijnlijk
nog toenemen, nu met vereende krachten
een campagne wordt gevoerd voor de bekendmaking van de cursussen Nederlands
in de lokalepers. Niet vreemd aan het succes is trouwens de jaarlijkse persconferentie, waar hetprogramma Nederlands aan
de Rijksuniversiteit te Rijsel III aan pers,
radio en T.V. wordt voorgesteld.
Door toedoen van het Bestuur voor Internationale Culturele Betrekkingen te Brussel kon dit jaar begonnen worden met de
uitbouw van een Nederlandse bibliotheek
op de 4de verdieping van de rue Angellier.
Voor het eerst werden nu ook een aantal
beurzen voor de zomercursus Nederlandse
taal ter beschikking gesteld van studenten
van de Rijselse FCEP. In augustus dit jaar
is alvast een studente van de„Formation
Continue” op de Gentse cursus aanwezig.
Van de 61 kandidaten uit het Rijselse die
deelnamen aan het Examen en Getuigschrift Nederlands als vreemde Taal in
aril 1978, behoorden ruim 25 gegadigden
tot de FCEP-cursisten.
Onrechtstreeks, maar van zeergroot belang voor de studie van het Nederlands
aan de FCEP is de oprichting van een
CENTRE d'ETUDES NEERLANDAISES, dat
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FRANS-VLAANDEREN IN ANTWERPEN

door Prof. Dr. W. Thys dit jaar in het
leven werdgeroepen en voorlopjg is ondergebracht in de Nederlandse afdeling op
de universitaire campus te Villeneuve
d'Ascq.

Het A.N.V. heeft voor Frans-Vlaanderen
steeds een bijzondere belangstelling gehad. Dit blijkt nogmaals uit de tweede
Frans-Vlaanderen-veertiendaagse te Antwerpen.

Naast het bevorderen van de wetenschappelijke studie van onze taal, het maken
van vertaalwerk en het verzamelen van
allerhande documentatiemateriaal
lit
,
gt het
ook in de bedoeling van dit centrum buiten
de universitaire wereld de interesse voor
onze taal en cultuur bij de Rijselse bevolking op te wekken door voordrachten,
tentoonstellingen, regelmatige film- en toneelvertoningen, concerten, ...

Deze veertiendaagse kwam voor de tweede
maal tot stand op initiatief van de afdeling
Vlaanderen van het A.N.V.

Al bleef het opzet van dit centrum voor
1978 nog bescheiden, toch werd reeds een
eerstepublicatie boven de doopvont gehouden. Begin 1978 is een zeer bruikbare
bibliografie „Manuels de Neerlandais pour
Francophones" verschenen 1.
Stippen we nog aan dat vanaf 1979 het
Nederlands nu ook een „Unite de valeur"
is, waardoor hetgelijkgeschakeld wordt
met het Nederlands als bijvak bij het gewoon universitair dagonderwijs. Dit komt
alweer hetprestige van onze taal: can de
Rijselse universiteit en daarbuiten ten
goede.
Uit dit bericht blijkt nu wel dat er lets roert
in het hart van Rijsel ten bate van het Nederlands en dat tijd van vallen en moeizaam opstaan nu wel definitif voorbij lijkt
te zijn
Luc RAVIER
Docent Nederlands FCEP,
Rijsel III
Uit : Buitengaats, Contactblad Zomercursussen Nederlandse Taal en Cultuur.
(1) Besteladres : Universite de Lille III UER d'Etudes Germaniques. Section de
Nóerlandais - DULJVA - Sac Postal 18,59650
Villeneuve d'Ascq.
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Waarom een Frans-Vlaanderenweek in
Antwerpen ?
Sedert vele jaren verricht het Komitee voor
Frans-Vlaanderen onverpoosd baanbrekend
werk ten bate van de Franse Nederlanden.
Het is de taak van alle cultuurorganisaties,
in de eersteplaats van het A.N.V., om dit
belangrijke werk moreel en financieel te
steunen. Deze redenering vinden wij terug
bij de initiatiefnemers van deze veertiendaagse, die bovendien van oordeel waren
dat de idee „Frans-Vlaanderen" ,niet alleen
in het A.N.V. maar tevens in alle culturele
verenigingen moet leven. Uitgaande van
deze redenering werd besloten om :
— in Antwerpen een veertiendaagse
„Frans-Vlaanderen" te organiseren.
Antwerpen speelt immers in het culturele leven in de zuidelijke Nederlanden
een belangrijke rol ;
— deze Frans-Vlaanderen-veertiendaagse
te organiseren in samenwerking met andere culturele organisaties. Het A.N.V.
moet immers stimuleren, niet in de
plaats treden.
Op basis van deze principes werd een
overleg georganiseerd waaraan een tiental
Antwerpse culturele verenigingen deelnamen. Het was als het ware een „proefopname" ... die lukte. Een eerste Frans-Vlaanderenweek kwam tot stand.
Tot de organisatie van een tweede FransVlaanderenveertiendaagse werd vrij vlug
besloten.
Voor ons lit de folder „Een Antwerpse
kijker op Frans-Vlaanderen". De inleiding
omschrijft kort en bondig de doelstelling
van de veertiendaagse: „Frans-Vlaanderen:
voor vele Vlamingen een onbekend stuk
Frankrijk. Nochtans strekten de Nederlanden zich in het verleden uit tot aan de
Somme (Zomme), en waren steden zoals
Boulogne (Bonen), Calais (Kales), Douai
(Dowaai), Arras (Atrecht), Lille(Rijsel) e.a.
belangrijke centra in dit gebied, dat met-

tertijd door Frankrijk werd ingepalmd en
verfranst.
Frans-Vlaanderen (ook Zuid-Vlaanderen of
de Franse Nederlandengenoemd) heeft
als zuidergrens de rivier Zomme. Belau
rijke steden en gemeenten in dit gewest
zijn : Belle (Bailleul), Duinkerke, Hazebroek,
Hondschote, Steenvoorde, Sint-Winoksbergen en Wormhout. Het heeft in de geschiedenis van de Nederlanden, en van Vlaanderen in het bijzonder, een toonaangevende rolgespeeld. Somme en noemen dit gebled trouwens terecht een van de culturele schatkamers van de Nederlanden".
En hetprogramma ?
De Vlaamse Toeristenbond organiseerde
een uitermate interessante tentoonstelling
met als titel „Het landschap en het leven
in de Nederlanden in Frankrijk". Deze tentoonstelling werd op 17 november 1978
geopend door Drs. J. van Overstraeten, de
steeds jonge voorzitter van V.T.B.-V.A.B.,
en bijgewoond o.m. door een viertal kunstenaars uit Frans-Vlaanderen.
Een „vreemde" (?) vaststelling : deze kunstenaars kennengeen woord Nederlands,
toch is hun werkqua inspiratie en expressie Vlaams.
Het Verbond van Vlaamse Cultuurverenigingen van Antwerpen organiseerde een
„Vital Celen en Em. Looten-avond". Vital
Celen en Em. Looten werden respectievelijk belicht door mevrouw A. Maertens
en dichter B. Peleman. Deze avond was
bestemd voor fijnproevers. Ondanks een
beperkt aantal aanwezigen werd het een
waardige herdenking van twee grote Fransvlaamse figuren. Het genoemde Verbond
heeft ons inziens een(over)moedige daad
gesteld om twee overleden figuren uit de
Frans-Vlaanderenbeweging te belichten. In
deze tijd ma dit onderstreept worden.
De Vereniging van Vlaamse Leerkrachten
— altijd even actief — speurde naar Vlaanderens rijke verleden (een „ontmoeting met
een levend, maar onbekend Vlaanderen").
Sprekers waren Ward Corsmit — een
Frans-Vlaanderenkenner van het eerste uur
—, Walter Paulussen over ervaringen met
school- engroepsreizen en J. van Herrewe he met een diareeks „Zuid-Vlaanderen", bestemd voorgebruik in het voortgezet onderwijs. Een verheugende en opvallende vaststelling : deze V.V.L.-avond
wasgeen bijeenkomst van „grijsaards".

Eengroot aantal deelnemers waren studenten. Sommige studenten kenden FransVlaanderen van verre, kwamen kritisch
kijken naar „het utopia" van sommigen.
Zij ontdekten een probleem met grote sodale en culturele dimensies. DM sprak hen
aan. Deze avond van V.V.L. was bescheiden en toch ... het effect ervan zal binnen
enkelejaren zichtbaar worden. Alleszins :
gelukwensen V.V.L.
Voor onze Nederlandse lezers zal het feet
dat de drie Antwerpse „Vlaamse fondsen"
een avond over Frans-Vlaanderen hebben
georganiseerd, weinig zeggen. En toch ...
voor het eerst hebben in Antwerpen drie
belangrijke ideologische en filosofisch verschillende culturele „fondsen" samengewerkt. „Frans-Vlamingen over Frans-Vlaanderen", onder deze titel werd een avond
georganiseerd waarin Frans-Vlamingen hun
regio zowel economisch, cultureel als sociaal, enz. bespraken.
Dit alles is slechts eengreep uit het programma.
Even belangrijk zijn de initiatieven die naar
aanleiding van de besprekingen in de
voorbereidingscommissie ontstonden. Wij
denken hier aan de studiereizengeorganiseerd door een aantal organisaties, aan
de reis van Vlaamse hoe
ambtenaren van
g
de Belgische ministeries, aan initiatieven
van de Vlaamse Jeugdherbergcentrale, enz.
Laat ons bescheiden zijn. Met dit initiatief
hebben het A.N.V. en departiciperende
organisaties het wel en wee van de wereld
nietgewijzigd. Binnen de Nederlanden is
het we] een bescheiden bijdrage tot de
eenheid van de Nederlandse cultuur. Ook
dat is belangrijk.
M.C.

STICHTING TER BEVORDERING VAN DE
LITERAIRE UITWISSELING TUSSEN DE
NOORDELIJKE EN DE ZUIDELIJKE
NEDERLANDEN

Nagebleken levensvatbaarheid zijn de
stichters van de dichtersgroep „Dimensie"
overgegaan tot het oprichten van een Stichtin g Dichtersgroep „Dimensie" met als
doel : de bevordering van de literaire uitwisseling tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. De stichting zal zich
als voorheen voornamelijk bezighouden met
het waarmaken van en het deelnemen aan
literaireprojecten die de ten doel gestelde
kennisneming kunnen bevorderen. Dit kan

o.a. door het literaire tijdschnjft „Dimensie"
waarin tevens alle activiteiten die de doelstelling belemmeren critisch kunnen wordengevolgd. De adressen van het stichtingsbestuur zijn : Boerhaavelaan 171, 2334
EJ Leiden en Rotterdamstraat 82, 2000
Antwerpen.

NEDERLANDSTALIGE BOEKENBEURS IN
DUITS-BELGIE
De v.z.w. Nederlandstalige Kring heeft onlangs in Eupen een Nederlandstalige Boekenbeursgeopend, in het Atelier „Kunst
and BOhne", Kirchstrasse 17 te Eupen. In
eenpersbericht werd geschreven, dat de
organisatoren er de nadruk op le en dat
het experiment niet roots is opgezet, maar
wel van belang ma worden genoemd. Niet
alleen worden de vele Nederlandssprekenden in Duits-Belgie in de gelegenheid gesteld, terplaats, opnieuw contact op te
nemen met hun literatuur, maar tevens be-.
tekent deze eerste Boekenbeurs een uitstraling van de rijkdom van de Nederlandse cultuur in dit deel van het land.
Het is voorts de bedoeling om een Nederlandse bibliotheek op te richten.

NEDERLAND EN BELGIE WERKEN
SAMEN AAN „OPENBAAR VERVOER"

Het vaktijdschnft uit Utrecht „Openbaar
Vervoer" zal nu elke maand verschijnen
met een Belgische inbreng. Deze inbreng,
diegeleidelijk zal worden uitgebreid, gebeurt vanuit Belie.
g
Een vaste rubriek is de
„Brief uit Belie". De eerste aflevering,
aldus hetpersbericht, is gewijd aan de
opheffing van de laatste buurttramlijn in
Brabant. Bovendien zal in artikelen, interview en reportage aandacht besteed worden aan het Belgisch openbaar vervoer.
De wetenschap dat kleine landen als Belie
en Nederland over en weer van elkaar
kunnen leren ligt aan de basis van deze
uitbreiding van het tijdschrift.
„Openbaar Vervoer" is een puur technisch vakblad, schrijft de „Gazet van Antwerpen". Het richt zich tot iedereen die
zich, elk vanuit een andere optiek of vakgebied, bezighoudt met het openbaar vervoer. De redactie volgt dan ook de binnenen buitenlandse ontwikkelingen bij de bevordenng van het openbaar personenver-

voer — op vele plaatsen gelukkig meer
dan alleen een beleidsvoornemen — in
het bredere kader van verkeer en vervoer
in relatie tot ruimtelijke ordening.

FRANS-VLAAMSE KULTUURDAG
TE HULST

De traditionele, jaarlijkse Frans-Vlaamse
Kultuurdag te Hulst valt ditmaal op zaterdag 19 mei 1979. Er is een aantrekkelijk
p
rogramma samengesteld, dat ook de leden
van de Heemkundige Kring zal aanspreken.
In de ochtenduren wordt in het fraaie, oude
stadhuis een Akademische zitting gehouden. -Drs. M. Coppieters, voorzitter van de
„Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap" te Brussel spreekt over het
onderwerp „Internationale culturele betrekkin en : een Europees perspectief". Kamiel Taccoen, wethouder van Belle, beIicht het onderwerp „Frans-Vlaanderen mijn
vaderland, het Vlaams mijn moedertaal".
Niek Neirynck, hoofdredacteur van het
Frans-Vlaamse tijdschrift „TIJL" behandelt
het thema „De Michiel de Swaenkring".
De heer J. Bomans uit Heemstede spreekt
aver „Godfried Bomans en Frans-Vlaanderen."
Het middagprogramma staat in het teken
van een toelichting van Gerard Debrabandere over „Volksspreuken in woord en
beeld" en van een verslag van een reis
door Frans-Vlaanderen door Cyriel Moe

aert uit leer.
Het g es rokene wordt met
p
dia's toegelicht.

EKSPRESSIEPROJEKTEN NCSV

Ook deze zomer organiseert de NCSV een
zestal boeiende ekspressieprojekten voor
middelbare scholieren. Kabaret,podzie,
teater maken aan de hand van teksten of
met een tema als uitgangspunt. Hierin
wordt zowel aandacht besteed aan de vorm
—„Hoe zeg ik het ?” --als aan de inhoud die met name uitgemeenschappelijke
ideeen en ervaringen te putters is.
Deprojekten die elk zo'n dag of tien duren wordengehouden op enkele mooi gele en nude boerderijen in Nederland. Vanzelfsprekend is er naast en juist ook ti
dens bovengenoemde aktiviteiten voldoende ruimte om andere mensen te ontmoeten.
De leiding bestaat uit enthousiaste studen-
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ten, niet uitprofessionele krachten. Ervaring met ekspressie is geen vereiste om
aan den van deprojekten mee te doen.
Voor meer informatie en voor opgave :
vraag de informatiekrant 'PIT 79' aan. Bel
of schrijf : NCSV WOUDSCHOTEN ZEIST
- NEDERLAND - Tel. 03439-233.

TIJDSCHRIFT „LIMBURG VANDAAG"
WORDT OPGEHEVEN

Het is bekendgeworden, dat het tudschrift
„Limburg Vandaag" wordt opgeheven met
in an van 1 juli. De oorzaak hiervan is
het onvoldoende aantal abonnementen.
Thans zijn er 3500 abonnementen in de
provincies Nederlands en Belgisch Limburg. De hoofdredacteur, Jan Laugs, heeft
verklaard, dat 5000 abonnementen voldoende zouden zijn om het tijdschrift te laten
bestaan, maar dan wel met subsidie. Bij
een aantal van 10 000 abonnementen zou
het tijdschrift zich kunnen handhaven zonder steun. In deperscommentaren wordt
gezegd, dat er herhaalde malen moeilijkheden over de subsidieverstrekking zijn
ontstaan. Van de kant van de P.v.d.A. en
de PPR was men het met de steunverlening oneens, omdat de inhoud van het blad
te behoudend en te eenzijdig zou zijn. Het
g
evolg hiervan was dat er een tweede
tijdschrift in Nederlands Limburg ontstond,
onder de naam „Limburg Express". Het
heeft echter maar eenjaar bestaan. Het
hadgeen levensvatbaarheid.

MEER NEDERLANDS
OP NOORDFRANSE SCHOLEN

Goed nieuws bereikt ons over het onderwijs van het Nederlands in Frankrijk, met
name in het Noorden. Ditjaar zijn er vijf
nieuwe cursussen Nederlands begonnen,
en wel in Rijsel (2 lycea), Tourcoing, Koudekerke (Duinkerke) en Armentiers. Er bestonden al cursussen in Duinkerke, Belle
en Halewijn. Het gaat hier om de uitvoering van de wet van 14 september 1970
waardoor cursussen Nederlands kunnen
wordengeorganiseerd op middelbare scholen, binnen het officieleprogramma. Deze
wet bepaalt dat het Nederlands als vreemde taal evengoed gekozen kan worden als
bijvoorbeeld Engels of Duits voor het behalen van het baccalaureaat. Een cursus
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kan beginnen, als ten minste 8 leerlingen
er via hun ouders om vragen.
Een moeilijkheid is altijd geweest dat er,
toen de wet werd aangenomen, geen leraren waren die aan de officiele Franse
normen voldeden. Hoe hoog die normen
liggen en hoeveel examens er eerst afgeled moeten worden, hebt u kunnen lezen
in de brief van Elisabeth Rydzewski (NB
3). Mede om deze leraren te helpen opleiden is in 1972 de zomercursus Gent ingesteld.
Ons bestuurslid Francis Persyn, die ons de
bovenstaandegegevens meedeelde, is een
van de volwaardige leraren Nederlands die
werkzaam zijn in het officiele onderwijs,
namelijk in het Lycee Schuman te Halewijn.
Hi' staat overigens al jaren in het steeds
uitgebreider wordende netwerk van het onderwijs Nederlands in niet door de overheidgeorganiseerde cursussen in FransVlaanderen. Wij wensen hem veel succes
toe.

standkoming van dit nieuwste weekblad
van de Verenigde Nederlandse Uitgevers
(VNU) vier jaar voorbereidend werk voorafgegaan. Men kwam tot de conclusie dat
een nieuwstijdschrift meer kansen zou bieden dan een nieuw opinieblad. De redactionele formule is als volt aangegeven :
consequente toepassing van het woord- en
wederwoordprincipe, de mening van individuele redacteuren wordt zoveel mogelijk buiten de verslaggeving gehouden.
Er wordt een sterke nadrukgelegd op
nieuwsfeiten en ontwikkelingen in het buttenland. Dit laatste betekent naar het oardeel van de uit ever, directie en hoofdredactie een aanvulling op het betrekkelijk
beperkte aanbod van bestaande Nederlandse opiniebladen. Naar het uiterlijk heeft
het blad veelgelijkenis met bladen als Time, Newsweek en Der Spiegel. Hoofdredacteur is Jacques den Boer.

„BRUGGE NAAR TILBURG"
NEDERLANDS ALS EG-TAAL

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, van der Klaauw zal alles in het
werk stellen om te voorkomen dat het
Nederlands in de Europese instellingen verdwijnt. Desnoods zal Nederland in de EGMinisterraad daarvoor zijn veto gebruiken.
De minister zei dat in het vragenuurtje van
de Nederlandse Tweede Kamer.
Vol ens van der Klaauw bestaan overigens
een plannen om het Nederlands of te
g
schaffen als werktaal. Wel is informeel wel
eensgesproken over de moeilijkheden,
die hetgebruik van een aantal talen met
zich meebrengt. Vooral onder tolken is het
probleem aktueel. De minister zei dat hijzelf op Europese bijeenkomsten steeds Nederlands spreekt, net als zijn kollega's
van het kabinet.
WO ho en dat oak de Belgische minister
van Buitenlandse Zaken zich terdege inzet
voor het Nederlands als werktaal in de E.G.

NIEUW WEEKBLAD IN NEDERLAND

Er is in Nederland een nieuw weekblad
verschenen : „Nieuws Net". Volgens de
mededelingen in de pers is aan de tot-

„Brugge naar Tilburg" is de benaming,
aldus eenpersbericht, van een culturele
manifestatie die van 31 maart tot en met
13 mei in Tilburg plaatsheeft. Voor de eerste keer, maar ook voor het laatst in de
geschiedenis, zal, met toestemming van het
stadsbestuur van Brugge, een groot aantal
kunstwerken door musea in Brugge in
bruikleen worden afgestaan om in Tilburg
te worden tentoongesteld. De kunstwerken
zijn het bezit van het Groeninghe- en het
Gruuthusemuseum. De manifestatie behelst
voorts toneel-, cabaret-, muziek- en filmvoorstellingen, alsook een kantklosdemonstratie. In hetpersbericht wordt medegedeeld, dat men reeds tweejaar lang bezig
is met de voorbereidingen. De manifestatie wordt beschouwd als een middel ter
versterking van de relaties tussen Noord
en Zuid en wordt tevens beschouwd als
een opzet die cultureel en toeristisch van
betekenis kan zijn voor het uitdragen van
de Europese gedachte.
Diverse steden in Nederland hebben, voor
Tilburg, getracht om met Brugge een culturele uitwisseling aan te gaan om de
kunstschatten die nimmer tot nog toe Brugge verlieten te exposeren. Een comitó in
Tilburg, bestaande uit de heren T. Aerts,
ing. J. Holthaus en mr. F. Speetjens is het
thansgelukt. Daarin heeft de Brugse graficus Arno Brys een rol gespeeld.

INTERLANDFESTIVAL „TOTAAL-THEATER"

Het Interlandfestival BeIgie-Nederland, zoals de officiele benaming Iuidt voor „Totaal Theater", staat nu op eigen benen.
ar werd het festival
De afgelopen vier ja
ingepast in de Brabantse Dag in Heeze.
Het felt dat het festival nu eengebeuren
op zich is geworden, is eigenlijk een logisch gevolg van de opleving van het
amateurtoneel, die zich reeds in het begin van de jaren zeventig aankondigde.
In Brabant werd deze ontwikkeling nog
gestimuleerd door het Brabants Centrum
voor het Amateurtoneel, dat naast de begeleiding van de vele amateurtoneelgezelschappen, ook door middel van festivals
depublieke belangstelling deed groeien.
Aanvankelijk richtte het BCA zijn aandacht
op het spelen in zalen, maar geleidelijk
aanging men zich ook bezig houden met
het straattoneel. Dat leidde in de zomer
van 1974 tot het eerste straattoneelfestival
in Heeze.
Het eerste festival was nog maar bescheiden van opzet, een zevental groepen voerde „wagenspelen" op. Maar de reacties
van alle betrokkenen waren erg gunstig
en nieuwe mogelijkheden la en in het verschiet. De zomermaanden, voor de meeste
amateurgroepen een stille periode, kregen
een nieuwe bestemming. De basis voor een
jaarlijks terugkerende gebeurtenis was geled.
Hetdaarop, in 1975, bleek de belangstelling vanuit de speelgroepen zo groot,
dat mede door de deelname van een aantal Belgische toneelverenigingen het totaal
van 22 deelnemendegroepen werd bereikt.
De doelstelling van het toneelfestival was,
en is nog steeds, tweeledig. „Enerzijds culturele ontspanning bieden aan een breed
p
ubliek, anderzijds aan de deelnemende
g
roe pen de mogelijkheid bieden met elkaars
spel kennis te maken in een gezellige, ontspannen sfeer".

Een kleine j
ury stond voor de welhaast
onmogelijke taak alle voorstellingen te bekijken en er een oordeel over te geven.
Niet omprijzen we te kunnen geven, maar
om de toneelgroepen verder op we te
helpen. Hun op- of aanmerkingen werden
in een verslag vastgelegd en met de groepen doorgesproken. Deze werkwijze werd
ook de daarop volgende festivals gehanteerd, want deelnemen werd belangrijker
geacht dan het winnen. Het gaat om het
spel en niet om de knikkers.
De zomer van 1976, het was toen schitterend weer, kon het derde toneelfestival
worden gehouden. Opvallend was dat jaar,
dat het aantal eigen produkties groter was
den voorheen. En ook de stukken van de
meest uiteenlopende aard, constateerde de
jury. Een verscheidenheid die lie van zelf
geschreven, uiterst beweeglijke experimenten tot statische middeleeuwse kluchten,
van comedia dell'arte tot kinderspelen met
poppenkast. Het een met meer gewicht
n het ander , maar met „voor elck wat
da
wils". Ook de kwaliteit van het straattheater bey ond zich volgens de jury in een
stijgende lijn. „Wij hebben de indruk dat
de groepen elk jaar beter voorbereid op
het toneel verschijnen. Beter in de zin van:
beter ingespeeld op de eisen van straat-

De fraaie kerktoren van Hilvarenbeek aan het
schilderachtige Vruthof

theater en wagenspelen. Meer zorg voor
de stukkeuze en de aankleding of in assing in het natuurlijke decor van het dorp",
aldus hetjuryrapport.
In 1977, voor de vierde keer werd toen het
Interlandfestival Belgie-Nederland gehouden,groeide het theaterfestijn meer uit
naar vormen van „totaal theater". In het
juryrapport van dat jaar wordt ook de wens
geuit om wat duidelijker aan te geven wat
onder straattheater verstaan moet worden.
En ofschoon de definities daarvoor niet
voor het oprapen liggen wordt er in het
rapport toch wel een poging gedaan een
richting aan te geven.
„Straattheater is waarschijnlijk niet een
'zaal-produktie' in de openlucht. Ook niet
als het stuk een beetje wordt aangepast.
Er wordt andere
onderomstandighedengespeeld. Bij een zaal-produktie
komt hetpubliek in het algemeen niet zo
maar even binnen ; bij straattheater passeert hetpubliek van alle leeftijden en van
alle soorten interesse voorzien. Het is rumoeriger, je bent nu eenmaal op straat. Er
is ookgeen licht dat de toeschouwer
dwingt te kijken near de verlichte speelplaats", aldus de jury. Kenmerkend voor
dat jaar was ook de grote deelname van
Belgische toneelgroepen, die volgens de
jury over het algemeen goede prestaties
leverden. Trouwens ook de meeste Nederlandsegroepen oogstten waardering. In
1977 bleek echter ook dat het veelzijdige
theaterfestival zich nog maar moeilijk liet
combineren met een massaal bezocht festijn als de Brabantse Dag. De theatergroepen kwamen in de verdrukking en dat
leidde tot onvrede bij de spelers en bij
hetpubliek.
En dat was een van de redenen om naar
een nieuwe opzet van het festival uit te
kiiken. Dat is uiteindelijk het „totaal theater" festival in Hilvarenbeekgeworden.

Hetpubliek kreeg een zeer gevarieerd programma voorgeschoteld, om maar eens een
greep te doen : „He, hi' valt stijgend" van
Rien van de Heuvel, „Nu nog" in een vertaling van Joop Koevoets, „De geboorte
van de speelman" uit Mistero Buffo, „Stikstor van Rene de Obaldia en „Joan d'n
Os" van Jan Naaykens.

Het Gemeentebestuur van Hilvarenbeek
reageerde enthousiast op de plannen van
het BCA en stelde haar materiêle en financiele medewerking beschikbaar. Ook
het Comite Amateurtoneel Belgie-Nederland en het Provinciaal Bestuur van NoordBrabant stelden zich achter het Interlandfestival „nieuwe stijI" en stelden een subsidle beschikbaar.

Waren er dusgroepen die het zochten in
de traditionele wagenspelen, er waren er
ook die het experiment niet uit de we
gingen en die met maatschappij-kritische
stukken kwamen.

Op 9 september gaven in Hilvarenbeek
toneel-, dans- en muziekgroepen uit Nederland en Vlaanderen voorstellingen. Het was
de vijfde keer dat dit theaterfestival werd
g
eorganiseerd.
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WERKDAGEN NOORD-ZUID CONTACTCENTRUM

In 1977 ontving het Noord-Zuid Contactcentrum Volksontwikkeling (N.Z.C.V.) de
Visser-Neerlandiaprijs voor een totaalproject van drie regionale werkdagen en den
„nationale" werkdag over „De participate
van de basis aan het cultureel Noord-Zuid
verkeer". De regionale werkdagen zijn
reedsgeruime tijd achter de rug m.n. :
— op 14 mei 1977 in het „Europahuis" te
Bemelen (Ned. Limburg), gericht op
deelnemers uit Belgisch en Nederlands
Limburg ;
— op 26 november 1977 in „De Warande"
te Turnhout,gericht op deelnemers uit
deprovincie Antwerpen en Noord-Brabant ;
— op 22 april 1978 in „De Sirkel" te Dronen, voor deelnemers uit de provincies
g
Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen.
Aan deze werkdagen, waarover Neerlandia
telkens verslag uitbracht, 'namen telkens
± 100 verantwoordelijken uit het sociaalcultureel werk deel.
Om verschillende redenen besloot het
N.Z.C.V. of te zien van de aanvankelijk
geplande rote nationale werkdag en besloot eerder eengrondige bezinning te
houden over de drie resultaten van de nationale werkdagen. De resultaten van de
streekwerkdagen waren immers van dien
aard dat, na haast dertig jaar BelgischNederlands Cultureel Verdrag, het sociaalcultureel vormingswerk aan de basis — zelfs
in degrensregio — am er aan de eerste
nog aarzelende contacten toe is (exclusief
enkelegoede uitzonderingen !).
Doelstelling van de werkdag in Den Bosch
was : „... na tegaan wat gedaan kan en
moet worden na de drie regionale werkdagen. Het gaat daarbij om de beantwoording van vooral praktische vragen".
Op zaterdag 18 november 1978 lie en in
hetqua ruimte immense provinciegebouw
van Noord-Brabant de deelnemers aan de
werkdag er enigszins verloren bij. Na de
gebruikelijke kop koffie gaf de heer J.
Das, co-voorzitter van het N.Z.C.V., een
inleiding over „De balans van drie streekwerkdagen. Wensen en mogelijkheden voor
de nabije toekomst".
De heer Das stelde in zijn inleiding vast
dat het cultureelgrensverkeer tot op he24

den te weinig belangstelling verkreeg : „...
Zo werd een voorstel van reglement opgesteld door een groep deskundigen met
het oog op het stimuleren van de eendaagse contacten door de bevoegde commissie
van het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag zonder meer afgewezen. Met uitzondering van de provincies Belgisch- en Nederlands Limburg hadden de weinige grensprovincies er slechts in geringe mate belangstelling voor. Een, nog bescheiden,
kentenng ten gunste is hier nochtans vast
te stellen. Ook de culturele landelijke oranisaties, vooral in Nederland, hebben
g
meestal weinig interesse voor dit NoordZuidgebeuren".
De besluiten van de drie streekwerkdagen
vatte de heer Das aldus samen : als algemene besluiten :
1. eengroot gebrek aan wederzijdse informatie, met alsgevolg : een verschillend bevorderen van he t vormingswerk,
spraakverwarring in teminologieèn, enz.
Daarom : meer wederzijdse informatie,
uitwisselingen van sprekerslijsten, listen
van toneel-, kleinkunst- en muziekgezelschappen enz.

— het belang van kleinschalige grensoverschrijdende projecten
de wenselijkheid om vooral de contacten tussengelijkgerichte organisaties
te bevorderen. Deze contacten hebben
immers het meeste kans op succes.
— deprovincies en de gemeenten moeten
gestimuleerd worden om de grensoverschrijdende contacten en uitwisselingen
te subsidieren. Een „interlimburg-ambtenaar" voor de regio Zeeland, Oost- en
West-Vlaanderen en Antwerpen, NoordBrabant zou op een actieve wijze de
contacten tussen sociaal-culturele or anisaties wederzijds de grens kunnen bevorderen ;
— verder werdgepleit voor een degelijke
begeleiding en animatie van lokale en
regionale projecten en een actieve betrokkenheid van de jeugd bij de contacten en uitwisselingen.
Mogelijk was deze dag nog het belangrijkst
voor het Noord-Zuid Contactcentrum Volksontwikkeling. Een aantal interessante voorstellen werden besproken.
De belangrijkste zijn :

2. eengebrek aan motivatie bij het bestuur
en de leden van organisaties. „Het ve!e
werk om de doelstelling van de eigen
organisatie te realiseren wordt bij herhaling als oorzaak genoemd. Dot laatste
verwijst naar een andere vaststelling :
de beroepskrachten en de vrijwilligers
worden reeds te zwaar belast en het
cultureelgrensverkeer wordt als een
bijkomende en tijdsintensieve aangelegenheid beschouwd".
Wanneer men dit laatste hoort verwonderde het ons niet dat(nogmaals) werd
aangedrongen op het institutionaliseren van
een bestendig secretariaat.

Na deze „algemene besluiten" gaf de heer
Das een overzicht van de meest voorkomende besluiten in de werkgroepen van
de drie regionale werkdagen. Enkele besluiten noteren wij omwille van hun belang
voor het cultureel Noord-Zuid verkeer :
— degezamenlijke (her)aanpak van de opleiding en de bijscholing van staffunctionarissen ;

1. het institutionaliseren binnen het
N.Z.C.V. van een werk roe „Grensverkeer vormings- en ontwikkelingswerk" ;
2. het opnchten van drie streekwerkgroepen met als priontaire opdrachten :
- inventarisatie van de vormings- en
ontwikkelingsorganisaties in hun regio ;
- inventarisatie van de reeds lopende
contacten en uitwisselingen ;
- onderzoek van kleinschalige haalbare
projecten.
Alhoewel de belangstelling voor deze dag
eerder aan de age kant was, toch waren
de deelnemers er van overtuigd dat er een
misschien bescheiden maar toch niet onbelangrijke stap was gezet op een zear lange
we g waarvan het straatnaambord voor de
lezers van Neerlandiageen onbekende is :
culturele integratie.
M.C.

EMIGRANTEN IN EIGEN LAND

Met een bijzonder geslaagd kongres vierde de vereniging voor Vlamingen in Wallonie „Band" zijn 20ste verjaardag.
Voor een voile zaal, waarin werd opgemerkt de heer Maurits Coppieters, voorzitter van de Nederlandse Cultuurraad, en
in aanwezigheid van vertegenwoordigers
van meerdere verenigingen, — K. Gryseels
namens de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen, A. Verthó namens „Vlamingen
in de wereld" en ondergetekende namens
het A.N.V. — komt een met recht ontroerde en trotse voorzitter H. Sevenants
de voorbije jaren overlopen. Uit zijn boeiende toespraak onthouden wij het volgende :
„Het was op 5 november 1958 dat voor
het eerst de naam Band weerkionk. Van
in den beginne werd een duidelijk programma vastgelegd : een vrije en zelfstandige organisatie geleid door de Vlamin en die in Wallonie !even en werken.
Band is eenpolitieke en pluralistische
vereniging, wat voor 20 jaar nog uitzonderlijk was. Onze houding tegenover de
Walen werd ook omlijnd : eerbiediging van
de enigtaligheid van Wallome ; wij vragen
geen faciliteiten, noch in het onderwijs,
noch in de Openbare Besturen, wij willen
ons wel aanpassen maar willen onszelf niet
verloochenen".

een idee te vormen van de veleprob:emen
waarmee onze vlaamse „innmigranten in
eigen land" te kampen hebben. Zoals een
andere spreekster, eertijds leidster van de
jeugdclubs, Mevr. S. CREVITS, het zei :
„We verlieten onze familie en vrienden,
maar verlieten vooral Vlaanderen en onze
taal om in Wallonie te komen werken.
Want hoe men het ook draait, de voornaamste aanpassing voor alle Vlamingen
die naar Wallonie komen is de taal. Bij
ons thuis bleef de mentaliteit helemaal
Vlaams, maar we moesten toch het menselijk kontakt met die nieuwe gemeenschap waarin we terecht gekomen waren
opzoeken".
Voor de jongeren stelt zich dan het probleem van de dubbele aanhorigheid, enerzijds wil men zijn taal bewaren en het
kontakt met Vlaanderen onderhouden via
hetgezin en de familie, maar anderzuds
wordt men op school helemaal in het
Frans opgevoed en wil men toch ook deel
uitmaken van de nieuwe vriendenkring die
men daar vindt. Opnieuw willen wij de
woorden van mevr. Crevits aanhalen : „Past
U als Vlaming aan aan de Waalse gemeenschap ; uw situate, uw werk en broodwinning lit hier, maar wordt geen Walen!"

Voorzitter Sevenants tudens zun toespraak.

Voorzitter Sevenants wees ook op het belang van het tijdschrift Band en op de
jaarlijkse kongressen die sinds 1958 werdengehouden, alsook op de grote boekenbeurs te Namen in 1964, de oprichting van
de vrouwenafdeling in 1974 en de akties
van de jeugdclubs. In 1973 werd aan
Band de Visser-Neerlandiaprijs toegekend
en in 1976 werd de voorzittergehuldigd
met de Vlaamse Leeuw.
De meest recente maar misschien wel de
belangrijkste verwezenlijking van Band
mag wel het „Maison de la Culture Neerlandaise" heten dat in oktober '77 te Namen
werdgeopend. Daar worden Nederlandse
boeken uitgeleend en het wordt een echt
Kontakt-centrum waar ook de Walen terecht kunnen. Onlangs werd een vaste
kracht als bibliothecaris aangesteld.
Via dezegrepen uit de toespraak van
H. Sevenants kan de lezer opmaken welke
enorme we g werd afgelegd in de voorbije
20 jaar. Desondanks blijft het moeilijk zich

Met ontroering en bijzondere aandacht hebben wij geluisterd naar de toespraak van
de zeventienjarige Nora Fieremans, toespraak die wij zo merkwaardig vonden dat
wij ze de lezers van Neerlandia niet willen
onthouden. Zij volt
g
dan ook hierna.
Gedurende de voorbije twintig jaar heeft
„Band" werkelijk zijn task ten voile waargemaakt, zodat de slogan „Band, een stukje Vlaanderland" een goede weergave is
van de realiteit. Wij kunnen alleen wensen
dat er nog vele dergelijke jaren mogen
volgen.
YVO J.D. PEETERS

JONGE VLAMINGEN IN WALLONIE

Wij zijn een yolk van schilders maar duryen zo weinig kleur bekennen ; aan dit
citaat van Gaston Durnez — ere wie ere
toekomt — zou ik, als afgevaardigde van
de Vlaamse jeugd in Wallonie een minder
kleurrijke, maar daarom niet onbelangrijker
zin willen toevoegen :
„Jonge mensen weten nooit precies wat
ze willen, maar ze laten zich overhalen
iets anders te willen"
en, nu we toch op de we en van Tijl en
Reinaert zijn beland, geachte dames en
heren, beste Vlaamse vrienden, zou ik u,
vooraleer mezelf voor te stellen, willen
vragen even stil te staan bij een oud
Vlaams spreekwoord :
„zo d'ouden zongen, piepen de jongen"
Zo, ik ben Nora, zeventien, van Vlaamse
afkomst, en zonder ongelukken behaal ik
in juni een diploma van humaniora dat in
perfect Frans zal gedrukt zijn.
lk ben hier in Walloniegeboren en getogen, heb vanaf het kleuteronderwijs tot nu
volledig franstalig onderwijs gehad. Dat
betekent niet, maar dat heeft U intussen
al welgehoord, dat ik mijn moedertaal vergeten ben.
Thuis spreken we altijd Vlaams en mijn
ouders 'hebben me ook Nederlandse boeken leren lezen.
lk ben hen daar zeer dankbaar voor want
nu ben ik volledig tweetalig en dat 'vind
ik niet onbelangrijk.
Vele van mijn Waalse vrienden ze en nu
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trouwens, ook buiten de les Nederlands,
dat ikgelukkig ma zijn de twee talen te
kennen.
Band bestaat 20 jaar en vandaag wordt de
balans opgemaakt van 20 jaar geschiedenis • eengrote geschiedenis, met vallen en
opstaan, die op dit kongres een feestelijk
kleedje wordt aangemeten.
En ik zal de laatste zijn om deze feestvreugde te verstoren maar toch moet dit me
van het hart : de komende twintig jaar geschiedenis van de Vlamingen in Wallonie
zullen door ons wordengeschreven. En dit
vooruitzicht laatgeen onverdeelde vreugde toe.
Want, laten we onsgeen rad voor ogen
draaien : het is niet allemaal rozegeur en
maneschijn •; waarschijnlijk wordt het in de
toekomst voor ons, Vlamingen in Wallonie,
moeilijker dan ooit voordien.
lk zalproberen dit met een voorbeeld duimaken
:
delijker
te
Herhaaldelijk schreef mijnheer Sevenants
in Band : 'Hetgrote drama van Band is
dat de echtegoede, jonge krachten terugkeren naar Vlaanderen'.
Dat betekent dus dat er voor mensen die
10 jaar ouder zijn dan wij nog een reele,
een voelbare binding was met Vlaanderen.
Die binding bestaat ook voor mij, ik kon
en wil er niks aan veranderen dat mijn
ouders Vlamingen zijn, dat ikzelf Vlaming
ben, maar er is een haar op mijn hoofd
dat er aan denkt terug naar Vlaanderen
te gaan wonen.
Mijn vrienden en kennissen wonen hier,
ikzelf voel me hier thuis. Nu zijn er ook
van de minderjoneg
en oudere mensen
hier aanwezig die zich in Wallonie thuis
voelen, maar zij hebben in Vlaanderen gewoond, hun familie leeft er, en bovendien,
zij hebben veel duidelijker dan wij ondervonden wat het meebrengt naar een ander
gebied te verhuizen. Wij hebben geen heimwee, een taalproblemen, omdat we Vlaanderen niet hebbengekend maar er belang
bij hebben het land van onze voorouders
beter te leren kennen.
Alles wat wij hebben is het voorbeeld en
de overtuiging van U, volwassenen, en
jullie hebben twintig jaar ervaring, maar er
wordt niet alleen met ervaring op mijn
vraag geantwoord :
„Wat moeten wij jonge mensen doen, om
in Wallonie Vlaming te blijven ??"
Gedeeltelijk kan ik zelf op die vraag antwoorden : hetgaat er in de 1ste plaats
om de Vlaamse taal volledig te beheersen.
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Maar werd die taal door U niet te hol
g
ebruikt ?
Zaten er werkelijk echte woorden onder
de Vlaamse woorden ? Waren onze ouders
misschien niet in degelegenheid de vlaamse kultuur te volgen ?
Dit zijn een beschuldigingen, ik herhaal
dat ik de feestvreugde niet wil verstoren
maar : er is toch een reden voor als er
nog zo weinigen van de aankomende jeugd
hun moedertaal beheersen.
lk ookgeloof dat het kwaad dat al aangericht is vooral door de ouders kan worden hersteld. Door de ouders en ... door
Band.
Want als ik U hier vandaag toesprak in
een Nederlands dat toch wel vrij keurig is,
dan dank ik dat behalve aan min
ouders
J
ook aan Band.
Want het is niet waar dat de jeugd ondankbaar is : ik ben hetpoppenspel niet vergeten, ik ben het bezoek aan de BRT-studio's niet vergeten, ik ben de deklamatiewedstrijden niet vergeten.
En het is niet juist dat de jeugd tam is,
want om te eindigen zou ik me vooral tot
g
de jone
Vlamingen in Wallonie hier al dan
niet aanwezig willen richten : over 20 jaar
zitten wij hier in het feestelijke beklaagdenbankje. Wat gaan wij er mee doen en ...
wanneer beginnen we.
Nora FIEREMANS

SPEKTAKELBEURS VOOR DE
NEDERLANDEN

Op woensdag 14 februari, een barre winterse dag, werd voor de vijfde maal, in het
kader van het Belgisch-Nederlands Cultureel verdrag, in „Het Turfschip" van Breda
de Spektakelbeurs voor de Nederlanden
gehouden. Een beurs met de Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen, de Culturele Raad Limburg, de gemeente Breda
en de Culturele Raad Noord-Brabant als
de draagvlakken. Ir. W.J.L.J. Merkx, buremeester van Breda opende de beurs. Een
g
honderdtal stands had men verwacht. Als
gevolg van de slechte weersomstandigheden was ruim driekwart toch aanwezig.
Toneel en jeugdtheater, ballet, poppentheater, cabaret, kamermuziek, muziektheater, volkskunst, kleinkunst, teveel om op
te noemen manifesteerde zich. Op een podium werd een non-stop programma verzorgd.

27ste TOERNOOI DER LAGE LANDEN
IN ELSLOO

uari 1979 werden in het
Op zaterdag 27 jan
Maaslandcentrum te Elsloo deprijsuitreiking en de traditionele slotavond gehouden
van het 27ste Toernooi der Lae
g
Landen.
Na een kleine inzinking in 1977-1978 bleek
dat het laatste toernooi weer voldeed aan
de hoe
verwachtingen, die iedereen van
g
dit evenement heeft. De ervaringen van het
voorgaande jaar hebben ertoe geleid dat
het bestuur de kandidaten nog serieuzer
heeft uitgekozen en het aanbod nog zwaarder heeft beoordeeld. De resultaten van
deze meer kritische houding van het bestuur waren zonder meer merkbaar. De
jury, die evenals in het verleden bestond
uit twee Belgische en twee Nederlandse
leden, uitte zichpositief over de re pertoire-keuze, hoewel men het betreurde, dat
geen van de roe en een oorspronkelijk
Nederlandseproduktie inbracht. Alle voorstellingen waren volgens de en
jury van e
dermate kwaliteit dat zij een toernooi met
behoefden te vrezen ; het repertoire bevattegoede stukken en diverse roe en durfden risico's aan. Echte experimentert ontbraken in de voorstellingen. Veel waardering uitte de jury
oor vde prestaties van
de verschillende regisseurs, terwijI ook de
rolkennis, de dictie en de technische verzorging doorgaans als goed en voortreffelijk werden aangemerkt. Van dit toernooi
kangezegd worden dat het hoofdzakelijk
oede voorstellingen behelsde met een
g
klein uitschietertje naar beneden en een
forse uitschieter naar boven. Het laatste
bewees het Zwevegems Teater, dat met 93
punten de eerste plaats kreeg toegewezen
en winnaar werd van dit toernooi. De voorzitter van het Comite Amateurtoneel BelgieNederland, de heer B. Maassen, reikte de
wisselprijs uit. Nummer twee werd de toneelgroep Streven uit Mortsel, de derde
plaats was voor de toneelgroep „Randstad"
uit Den Haag. Eveneens een derde prijs
was er voor het Limburgs Toneel uit Sittard. Een vierdeplaats werd niet toe ekend.

MET VAKANTIE NAAR WALLON1

1k denk niet dat ik ver naast deplank
sla als ik veronderstel dat er de voorbije
weken in menig gezin druk overleg gepleegd is over de wijze waarop de komende zomer de vakantie zal worden in ericht. Natuurlijk is daarbij de vraag besproken waarheen dit jaar de reis zal gaan.
Moet het weer hetzelfde doel worden als
vorig jaar of gaat de voorkeur uit naar
een andere streek ? Mochten er onder u
zijn die dit jaar hun vakantie willen gaan
doorbrengen in Wallonie dan denk ik hen
van dienst te kunnen zijn door hun aandacht te vestigen op een serie voortreffelijke gidsen.
Al kunnen dergelijke uitgaven al belangrijke diensten bewijzen in het stadium van
de voorbereiding, hun uiteindelijke praktische bruikbaarheid tonen zepas als men
in de streek waarop de keus gevallen is,
de vakantiegaat doorbrengen. Voor een
niet onbelangrijk deel hangt het welslagen
van menige vakantie of van de in de gids
verwerkte informatie. Welnu, op dit punt
zult u naar mijn mening in de door mij
voor te stellengidsen niet teleurgesteld
worden.

aan hun doel, n.l. het bieden van gerichte
informatie, wordt bevestigd door het „waarmerk" dat ze meegekregen hebben. Had
het „Commissariaat-Generaal voor Toerisme" negatief tegenover deze uitgaven gestaan, dan zou het ze nooit onder zijn
bescherming genomen hebben.

SCHAT AAN GEGEVENS
n-idsen bevatten een veelheid
De Cosyg
aangegevens over het beschreven gebied
van de meest uiteenlopende aard. Maar
de , boventoon voeren toch wel die, welke
betrekking hebben op de verkenning van
het landschap. Het is met name op dit
punt dat het gidsachtige karakter van deze
uitgaven het duidelijkst zijn uitdrukking
heeftgekregen. De verstrekte informatie
isgrotendeels verwerkt in een groot aantal in overweging gegeven tochten, die allemaal te voet en voor een deel ookper auto
kunnen worden afgelegd.
en van deze tochten is
Bij het beschnjv
opvallend veel aandacht besteed aan detail-informatie door de bilk te richten op
din en die door vreemdelingen in de streek
gemakkelijk over het hoofd gezien worden.

GEWAARMERKTE INFORMATIE
Was ik aanvankelijk van mening dat er
weinig of een Nederlandstalige informatie
over het Walenland verkrijgbaar was, achteraf heb ik ontdekt dat deze vaststelling
niet in overeenstemming bleek te zijn met
de werkelijkheid. Deze ontdekking deed
ik, toen ik degidsen op het spoor kwam,
waarop ik door middel van deze bijdrage
uw aandacht wil vestigen. lk ben dat spoor
gaan volgen en kwam toen terecht bij de
Brusselse uit ever Paul Cosyn 1.
Uit de list van uitgaven kan worden opgemaakt dat het zwaartepunt van de in
dezegidsen geboden informatie is komen
te liggen op het Ardeense deel van Wallonie. Erg verwonderlijk is dat niet ; immers
de Ardennen vormen een ontspanningsgebled bij uitstek. Het spreekt dan ook vanzelf dat met ditgegeven sterk rekening
isgehouden bij het vaststellen van het uitgavenpatroon.
Dat Cosyn erin geslaagd is met gidsen
op de markt te komen die beantwoorden
(1) Uitg. Cosyn-Gidsen, De Smet de Nayerlaan 581, 1020 Brussel.

Degebruikers zullen (en dat vaak in de
meest letterlijke zin van het woord) gaandeweg ontdekken de grote bruikbaarheid
van deze uitgaven. Als ze de aanwijzingen
op de voet volgen, zullen ze ook niet
gauw het gevoel krijgen verloren te zijn
gelopen. Deze gidsen zullen er ongetwijfeld
toe bijdragen dat een in de Ardennen
doorgebrachte vakantie zinvol besteed
wordt. In elkgeval zullen ze de gebruihet vele landschapkers van
doenpelijke schoon, waaraan dit gebied zo
rijk is.
Maar het is niet uitsluitend„veld"-informatie diegeboden wordt. Ook wanneer
u op zoek bent naar een goede eetgeleg
enheid, een onderkomen voor de nacht
of een ontspanningsgelegenheid voor de
kinderen, vindt u in dezegidsen de hiervoor noodzakelijke aanwijzingen en wel
in de vorm van de opgenomen advertenties.
Dezepuur-zakelijke aangelegenheid heeft
ertoe bijgedragen dat de aanschaf van een
of meer van dezegidsen geen al te forse
aanslag betekent op het vakantie-budget ;
vangeen enkele ids komt de prijs boven
de driehonderd frank of twintig gulden.

WELKE GIDSEN ?
Wie zich voorgenomen heeft deze zomer
de vakantie door te brengen in het landschappelijk bijzonder mooie Duitstalige
deel van Belie, doet er verstandig aan
zich degids „Est de la Belgique” aan te
schaffen. Voor degenen die de voorkeur
geven aan een verblijf in dat deel van de
Ardennen dat doorstroomd wordt door de
Ourthe kan degids die de omgeving van
de midden- en bovenloop van deze rivier
beschrijft goede diensten bewijzen. In het
geval de belangstelling uitgaat naar het
landschap dat zich uitstrekt langs Maas
en Samber, kunt u voor uw informatie terecht in degids „Meuse-Lesse ; Entre
Sambre-et-Meuse". Een streek die elk jaar
opnieuw een grote stroom bezoekers te
verwerken krijgt, is die, welke doorstroomd
wordt door de Semois. Afhankelijk van de
gekozen verblijfplaats, is een gids verkrijgbaar over de bovenloop, het middendeel en de benedenloop van deze bijzonder schilderachtige rivier.
lkga een uitgebreid overzicht geven van
datgene dat deze gidsen te bieden hebben.
lk ben van mening dat de gebruiker er
datgene in zal vinden dat hi' erin zoekt.
Wel merk ik nog op dat deze gidsen niet
leverbaar zijn door bemiddeling van de
boekhandel ; belangstellenden moeten zich
dus rechtstreeks tot de uit ever richten.

GEEN TAALPROBLEMEN ?
lk kan me voorstellen dat sommigen bij
het lezen van de Franstalige titels van deze
gidsen de wenkbrauwen gefronsd hebben.
Gelukkig voor hen, die te weinig kennis
van het Frans hebben om een dergelijke
tekst vlot te kunnen lezen, zijn deze gidsen
verschenen in een tweetalige uitgave. Er
stelt zich dusgeen taalprobleem.
Waarom ik dan een vraagteken heb gezet
achter het tussenkopje? Het antwoord heeft
alles te maken met de wijze waarop de
Nederlandse tekst verzorgd is. lk heb ernstige bedenkingen tegen de vaak klakkeloze „overzetting". Blijkbaar is datgene wat
moet door aan voor „Nederlandse" tekst,
alleen maar opgenomen uit strikt zakelike overwegingen. Maar ook dan (ja, juist
dan) had er de nodige zorg aan besteed
moeten worden.
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lk acht het een zinloze bezigheid voorbeelden van dit on-Nederlands taalgebruik
aan te halen. lk denk dat ik mijn oordeel
over deze onwaardige handelwijze het duidelijkst onder woorden breng, als ik stel
dat het Nederlands dat in dezegidsen
„gebruikt" is in veel gevallen eerst dan
goed te begrijpen is, nadat het vergeleken is met de Franse tekst. Het is onbegrijpelijk dat deze uit ever niet de moeite
enomen heeft iemand aan te trekken die
g
de Nederlandse tekst op de juiste wijze

had kunnen verzorgen. En nog onbegrijpelijker is het dat een organisatie als het
Commissariaat-Generaal voor Toerisme"
„
aan dergelijke uitgaven zijn beschermzegel
heeft willen hechten.
Het split me dat ik de bespreking van deze
op zichzelf uitstekende gidsen in deze mineurstemming moet beeindigen. Het zal
daarom niet het Iaatste woord zijn. lk wil
de hoop koesteren dat de uit ever zich
deze kritiekgaat aantrekken en erdoor

zal worden aangespoord ervoor te zorgen
dat er in de toekomst voor wat de Nederlandse tekst betreft, niets op zijn uitgaven
valt aan te merken. Hi' zal ongetwijfeld in
Brussel wel medeburgers kunnen vinden,
die zoveel kennis hebben van het Nederlands (omdat het hun moedertaal is) dat
ze in staatgeacht mogen worden, hem
hierbij de helpende hand te bieden.

Marten HEIDA

SCHRIJVENDE LEZERS
BRUSSEL EN HET K.F.V.

BENELUX-VLAG

Het komitee voor Frans-Vlaanderen dat
voor Frans-Vlaanderen een verdienstelijke,
maar m.i. uitzichtloze strijd voert, zou zijn
aandacht op Brussel moeten aan toes itsen. Ook Brussel dreigt immers in de
greep van Frankrijk te geraken, vooral nu
isgebleken hoe bedenkelijk de toekomst
van Belgie eruct ziet.

In „Neerlandia" nr. 5, 1978 stelt Walter
Decoodt uit Gent, reagerend op een artikel van Andre Belmans over dertig jaar
Benelux, dat eengemeenschappelijke vlag
het samenhorigheidsgevoelen van de bewoners van de Benelux-landen zou kunnen symboliseren.
HO schrijft niet te weten of de Benelux
als zodanig een vlag heeft.
De Benelux-vlag bestaat ! Zo'n dertien jaar
eleden fotografeerde ik het Beneluxhuis
g
dat toen (als achterbuur van het A.N.V.kantoor aan de Surinamestraat) gevestigd
was op het Nassauplein in Den Haag,
omdat aan degevel de Benelux-vlag wapperde.
De vlag is als volt samengesteld : drie
horizontale banen van boven naar beneden
rood, wit en blauw(Nederlandse/Luxembur se driekleur) ; de twee ontbrekende
kleuren van de Belgische driekleur (geel
en zwart) als volt
g
verwerkt : de witte baan
wordt in het midden onderbroken door een
zwartgedeelte, een staande gele leeuw
door het rood, zwart en blauw in het centrum van de vlag.
Inhakend op de gedachte om de politieke
integratie van de Benelux te bevorderen
(onder andere nodig om met een gemeenschappelijke stellingname beter gehoord te
worden binnen Europa) vraag ik me af,
of het staatsrechtelijk mogelijk is of zou
kunnen worden, dat hi'j het voorbereiden
van nationale wetten, besluiten e.d. het ene

W.L. van NIEUWENHUIJSEN
Zeist. VI.

JOTIE 'T HOOFT
Aangezien wij dit semester een college
over Noord- en Zuid-Nederlandse dichters
na 1950 hebben, heb ik het volgende verzoek aan u.
Kunt U misschien een kleine oproep aan
Uw lezers richtten met de vraag ons materiaal etc. over de Vlaamse dichter JOTIE
'T HOOFT (1956-1977) toe te willen sturen?
Wij zouden nl.graag enkele gedichten van
Jotie 'T Hooft willen vertalen en indien
mogelijk willen uit even.
lk dank U bij voorbaat, namens mijn studenten, met vriendelijke groet en hoogachting,
Dr. J.-H. SOER
Germanistisches Seminar der Universitat Kiel - Nederlandse afd.
Zimmer 419 _ Kiel (D.B.R.)
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Benelux-land de beide andere betrekt.
Bijvoorbeeld door a) het uitnodigen van
kamer-/senaatsleden vanpartnerlanden tot
het bijwonen van kamer-/senaatsvergaderingen in het eigen land, waarbij hun een
zekere bevoegdheid wordt verleend om
het woord te voeren (wetsvoorstellen e.d.
worden tijdig aan regering en volksvertegenwoordiging van de partnerlanden ter
bestudering toegezonden) ; b) het instellen van Benelux-voorbereidingscommissies.
Hierbij zou, in de sfeer van het elkaar
adviseren, in een tijdig stadium een afstemming van de wet even in de drie
landen bevorderd kunnen worden.
P.S. Wellicht kent het A.N.V. het huidig
adres van het Benelux-huis of een adres
waar de Benelux-via g te verkrijgen is.
(Het Benelux - komitee in Den Haag is
enkele jaren geleden opgeheven. - Red.)
Harry SCHEL
Vleuten

ERRATUM

In Neerlandia nr. 5 werd op blz. 133 geschreven dat in de inleiding van de heer
Korthuys een paar storende fouten waren
geslopen. Dit moest zijn : in de inleiding
op het „in memoriam" van de heer Korthuys, gewijd aan de heer Koote.

VENSTER OP DE WERELD

NOV rT INSTERRA VIVL ()RBIS TABVLA.

BELEIDSAANBEVELINGEN BUITENLANDS CULTUREEL BELEID

In de loop van 1978 werd in Vlaanderen
TRANSOC (Transnationaal Sociaal-Cultureel Centrum) opgericht.
Stichtende leden waren het A.N.V.-Vlaanderen, de Beweging voor de Verenigde
Staten van Europa, het Europees Vormingscentrum Rijckevelde, de Vlaamse Volkskunstbeweging Europeade en Vlamingen in
de Wereld. Voor deze leden is Transoc
een overleg- en coOrdinatiecentrum betreffende dat onderdeel van hun sociaal-culturele werking dat zich op het buitenland
richt.
Op verzoek van de Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap heeft
Transoc een aantal beleidsaanbevelingen
opgesteld. Gezien het belang van deze aanbevelingen worden deze hierna in extenso
afgedrukt.
De stichtende leden van Transoc, namelijk
het Algemeen Nederlands Verbond-afdeling
Vlaanderen, de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa, het Centrum Rijckevelde, de Vlaamse Volkskunstbeweging
- Europeade, en Vlamingen in de Wereld
gaan uit van de vaststelling dat de priveorganisaties geroepen zijn om een eigen
rol te spelen bij het buitenlands cultureel
beleid.
Officiéle instanties zitten vaak te vast
aan nationale en Internationale structuren
en reglementeringen ; de particulieren daarentegen blijven beweeglijker, vrijer t.o.v.
politieke complicaties ; ze vinden bovendien concrete verlengstukken in parallelle
organisaties, filialen of zusterorganisaties
in het buitenland ; zij kunnen vaak een
meer directe inbreng realiseren op het
mensgebonden viak.
Derhalve zijn de privóorganisaties ook een
ondersteuning en een aanvulling van het
officieel beleid.
Daarom formuleren de leden van Transoc
in deze nota, ingemeenschappelijk overleg,
elk vanuit de eigen doelstellingen, ervaringen en activiteiten, enkele beleidsaanbevelingen.
Deze beleidsaanbevelingen resulteren niet
enkel uit een realistische bezinning, doch
ook uit een streng verantwoordelijkheidsgevoel, wetend dat de auteurs ervan kunnengeroepen worden om de aanbevelingen
te helpen realiseren.
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AANBEVELINGEN
1. ALGEMENE BEGINSELEN
— De Overheid en hetprive-initiatief kunnen beiden zowel initierend als complementair optreden. Met het begrip 'cultuur''
wordt in deze nota bedoeld : alle uitingen
van het maatschappelijk even die mede
bepalend zijn voor het ethos van een yolk.
— Het doel van Vlaanderen's buitenlands
cultureel beleid ma g nimmer op de eerste
plaats politiek of economisch bepaald worden, doch moet steeds uit aan van de wil
tot samenwerking tussen en wederzijdse
verrijking van de volkeren.
— Het cultuurbeleid buitenland moet men-.
taalgeintegreerd worden in het binnenlands cultuurbeleid, het geen zowel de inspiratie als de efficientie ervan ten goede
komt, en waardoor deganse bevolking er
dan ookgemakkelijker bij betrokken wordt,
en dot op volgende niveau's :
- Vlaanderen - Nederland
.
- Vlaanderen - Europa
- Vlaanderen - intercontinentaal
— Voortaan dient Vlaanderen als deelstaat
zelf zijn plaats — cultureel — in te nemen
in het buitenland.
— Evenzo dient Vlaanderen zijn eigen rol
te vervullen in het Europees eenwordingsproces, waarbij de verscheidenheid dient
beveiligd en bevorderd te blijven.
2. INVENTARISATIE
Voor het voeren van een realistisch cultuurbeleid is het noodzakelijk een inventariserende studie te maken, die o.m. volende elementen kan bevatten :
g
- inventaris van wat tot op heden verspreid
aan buitenlandse cultuurwerking door
Vlaanderen ondernomen werd, officieel
enpriv6 ;
- inventaris van wat terzake reedsgemeenschappelijk werd ondernomen door Vlaanderen en Nederland ;
- overzicht — ter inspiratie en pilotering —
van wat andere middelgrote cultuur emeenschappen ondernemen ;
- inventaris van de bestaande hulpmiddelen
in binnen- en buitenland ;
inventaris van de Vlaamse aanwezigheid
in het buitenland, met haar culturele infrastructuur en activiteiten (als hulpmiddel en als object) ;
inventaris van het Vlaams kunstpatrimomum in het buitenland, voor een beleid
van beweeglijk en maximaal gebruik ;

- inventaris van Europese initiatieven en
buitenlandse cultuurorganisaties waarop
Vlaanderen zou kunnen inspelen ;
- inventaris van de lacunes omtrent het
imago van Vlaanderen in het buitenland.
3. CULTURELE ACCOORDEN
— het afsluiten en de inhoud van culturele
accoorden worden bepaald door de concrete mogelijkheden en omstandigheden ;
zo zal bijvoorbeeld uitgesproken rekening
gehouden worden met de Vlaamse aanwezigheid in Canada, wanneer met dat land
een cultureel accoord wordt afgesloten ;
ze worden ook bepaald door geografische
p
rioriteiten (cfr. Sub. 4) ;
— bij het afsluiten en of de uitwerking
van de culturele accoorden wordt de nauwste samenwerking betracht tussen Vlaanderen en Nederland ;
— de culturele accoorden dienen naar het
bredepubliek van de partner gericht te
worden ;
— de culturele accoorden kunnen, inhoudelijk en in hun bestaan, nooit afhankelijk
gesteld worden van politieke implicaties ;
— zowel bij het beleid als bij de uitvoering worden Vlaamse transnationale priveorganisaties betrokken.
4. GEOGRAFISCHE PRIORITEITEN
Het buitenlands cultuurbeleid van Vlaanderen dientpragmatisch uitgewerkt te worden volgens geografische prioriteiten, gedicteerd door bestaande bindingen :
Nederland : het buitenlands cultureel beleid van Vlaanderen dient in eerste instantiegericht te zijn op Nederland ; bovendien zal het algemeen buitenlands
cultuurbeleid waar mogelijk afgestemd
worden op een samenwerking met Nederland ;
Wallonie en Duitstalig Belie : gezien de
historische en feitelijke banden ;
de lidstaten van de Europese Gemeenschap in functie van de Europese 66nwording, met speciale aandacht voor
Vlaanderen'sgrensgebieden ;
taalverwantegebieden, nl. Zuid-Afrika,
Frans-Vlaanderen, de voormalige Nederlandse overzeesegebieden ;
Zaire, Rwanda, Burundi : we ens de historische bindingen ;
de landen waargrotere Vlaamse emigrantenconcentraties zijn : de V.S.A., Canada, Frankrijk, Zuid-Afrika, Argentinie,
Duitsland, Nederland, Australia.

5. EUROPEES BELEID
— het buitenlands cultuurbeleid van Vlaanderen dient de uitbouw van degemeenschappelijke Europese cultuur- en taalpolitiek met waakzaamheid te volgen ;
— de Europees-gerichte groeperingen, die
wezenlijk volksverbonden zijn, dienen als
basiselementen betrokken te worden bij
de uitbouw van een Europees cultuurbeleid, staatsburgerlijke bewustmaking niet
–)
uitgezonderd ;
— de Europese politici kunnen slechts
geloofwaardig overkomen in de mate dat
zij verbonden blijven met hun eigen yolksgemeenschap.
6. INFRASTRUCTUUR EN HULPMIDDELEN
Om een efficient buitenlands cultureel beleid te kunnen voeren is een aangepaste
infrastructuur nodig, officieel en prive met
een wederzijds inspelen. Deze structuur
dient in veelgevallen een doortrekken te
zijn van de binnenlandse wetgeving en
structuren (mentale integratie), die derhalve
zoveel mogelijk grensoverschrijdend moeten zijn.
a. CoOrdinatie :
het huidig officieel buitenlands cultuurbeleid ligt verspreid over meerdere instanties, wat tot overlapping en immobilisme leidt ; een coOrdinatie van beleid en financiering dringt zich op ;
hetzelfdegeldt voor de priveorganisaties, die onder een of andere vorm tot
een coOrdinatie moeten komen (Transoc
beoogt daartoe een eerste stap te zijn) ;
dezelfde coOrdinatiegedachte moet aan
de basis liggen van een samenwerking
tussen officiele enprive-instanties, zowel
op het beleids- als op het executief
niveau.
b. Culturele attaches :
Voor de uitvoering van een buitenlands
cultuurbeleid dient Vlaanderen zijn eigen
culturele attaches te hebben, tenminste in
deprioriteitsgebieden ; zij kunnen een
transnationale bevoegdheid krijgen.
c. Cultuurconsulenten :
Naast de culturele attaches, namens de
officiele instanties, moeten deprive-organisaties in het buitenland kunnen beschikken over cultuur-consulenten • deze kun-

nen uitgezonden worden of ter plaatse gerecruteerd worden uit Vlaamse middens ;
deze cultuurconsulenten zijn prioritair nodig en nuttig in de gebieden waar een sterke Vlaamse aanwezigheid is, om teen die
aanwezigheid aan te leunen en om ze te
valoriseren.
d. Verenigingsleven :
- Vlaanderen bezit in zijn emigranten (en
hun nakomelingen) bruikbare bruggenhoofden en antennes ;
- waar een min of meergrote Vlaamse
aanwezigheid is, is vanuit de basis
meestal een verenigingsleven gegroeid ;
dit dient over dezelfde rechten en middelen te kunnen beschikken als het verenigingsleven in Vlaanderen zelf, krachtens hetprincipe dat het buitenlands beleid een doortrekken is van het binnenlands beleid ; krachtens een ethische solidariteit ; en omwille van de efficientie :
de verenigingen in het buitenland aanwenden voor culturele uitstraling naar en
uitwisseling met hun gastlanden.
e. Vlaamse huizen of cultuurcentra :
In de voornaamstepriorrteitsgebieden dienen Vlaamse huizen, instituten of cultuurcentra opgericht te worden, met een efficiente opdracht, aangepast aan de plaatselike mogelijkheden, noden en omstandigheden.
f. Wereldomroep :
Een zeer belangrijk instrument is dit van
de Werelduitzendingen. Deze kunnen hun
cultureleprogramma's richten op het buitenlandspubliek en op de Vlamingen in het
buitenland.
Daartoe is een aangepaste installatie nodig
met een sterke draagkracht. Er kan eventueelgedacht worden om gebruik te maken
van vreemde zenders en vreemde relaisstations, by . dit van Nederland op Bonaire.
De Wereldomroep dient oak samen te werken met lokale radio-uurtjes die uit aan
van Vlaamse emigranten.
Er dientgestreefd te warden naar gemeenschappelijke urtzendingen Vlaanderen Nederland".
Secretariaatsadres : Transoc, Blanchestraat
11, 1050 Brussel.

CONGRES „WELKOM IN NEDERLAND"

Onder bovenstaande titel organiseert de
stichting „
Congres Nederlanders in het
Buitenland", opgericht op initiatief van de
Vereniging „Nederland in den Vreemde",
een congres op 27, 28 en 29 augustus a.s.
in het Congresgebouw in Den Haag. Voor
30 augustus staan enkele excursies voor
de deelnemers(sters) op het programma.
Het doel van het congres is tweeledig.
Enerzijds kunnen de deelnemers een indruk
krijgen van het huidige Nederland, waar
vooral de laatste tien jaren zoveel is veranderd. Anderzijds zal het con aandacht besteden aan de specifieke belangen
van- de Nederlanders in het buitenland,
zoals medische verzorging, onderwijs van
hun kinderen, belastingrecht, sociale voorzieningen, kiesrecht, nationaliteiten-problematiek e.d. Men is er ingeslaagd de medewerking te verkrijgen van vooraanstaande
personen uit de regering en de volksvertegenwoordiging, het bedrijfsleven en de
vakbeweging om als inleiders op te treden
en met de deelnemers vangedachten te
wisselen. Daarmee kan het congres er
toe bijdragen, dat Nederland zich meer
bewust wordt van de betekenis van de
Nederlanders in het buitenland en van
hetgrote belang van de Nederlandse gemeenschappen in de wereld. Het congres
wordt voor de eerste maal in Nederland
gehouden en beoogt de deelnemers zo
breed mogelijk te infornneren, opdat deze
bij terugkomst in het buitenland met de
verworven kennis hun voordeel kunnen
doen. Z.K.H. de Prins der Nederlanden is
ere-voorzitter van het comite van aanbeveling, waarin voorts zitting hebben de
minister-president, de vice minister-president en minister van binnenlandse zaken,
de ministers van buitenlandse zaken en van
cultuur, recreatie en maatschappelijk werk,
de voorzitters van de Eerste en Tweede
Kamer, de commissaris der Koningin in
Zuid-Holland, de burgemeester van Den
Haag, de directeur van de KLM, de secretares-generaal van de Raad van Kerken,
alsmede de voorzitters van de werkgevers
en werknemersorganisaties, evenals de
presidente van de Vrouwenbond, de voorzitter van het landbouwschap en van de
Federatie van Nederlandse Kamers van
Koophandel met het buitenland. Voorzitter
van het Stichtingsbestuur is mr. J. Heusdens. De ontvangst is op maandag 27 augustus.
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Op dinsdag 28 augustus opent de Prins der
Nederlanden het congres. Mr. M. van der
Stoel, oud-minister van buitenlandse zaken
spreekt dan over de politieke situatie in
Nederland; prof. dr. F.W. Rutten, secretaris-generaal van het departement van
economische zaken behandelt het onderwerp „De economische situatie van Nederland" en mevr. M. Gardeniers-Berendsen, minister van Nederlandse cultuur
spreekt over „Cultureel leven in Nederland". Op woensdag 29 augustus spreekt
mevr. Hannie van Leeuwen over „Sociale
voorzieningen" en prof. dr. Brenninkmeijer
over „Onderwijs". Een forum onder leiding
van dr. Anne Vondeling, Voorzitter van de
Tweede Kamer behandelt het thema „De
positie van de Nederlander in het buitenland".

GRENSREGIO RIJN-MAAS-NOORD

Er is eengrensregio Rijn-Maas-Noord tot
standgekomen. Vol ens de Limburgse
persberichten „is daarmee de laatste schakel in de keten van grensoverschrijdende
samenwerkingsverbanden in de Limburgse
rensstreek gesmeed". De constituerende
g
vergadering heeft inmiddels plaatsgehad.
Tot de nieuwe regio behoren : het Gewest
Noord-Limburg, het Streekgewest Weert,
het Stadsgewest Roermond, de Kreis Kleve,
de Kreis Viersen, Krefeld en Mänchengladbach en voorts de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Roermond, Venlo,
Krefeld en Duisburg. De grensregio beoogt
de coOrdinatie, de stimulering van de sociaal-economische, culturele en infrastructurele ontwikkeling van haar NederlandsDuitsgrensgebied. Men zal zich beijveren
voor informatieverschaffing aan en samenbundeling van de denkbeelden en plannen
van de leven (de instanties) om aldus initiatieven te ontplooien en aanbevelingen door
tegeven en te verschaffen.

HET CERTIFICAAT NEDERLANDS
ALS VREEMDE TAAL

De meeste van onze lezers moeten we
het Certificaat Nederlands als Vreemde
taal niet meer voorstellen. Toch nog even
hetgeheugen opfrissen : dit getuigschrift
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werd door het Belgisch Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur
en door het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen in het leven geroepen ten
behoeve van studenten Nederlands in het
buitenland, voor wie een internationaal erkendgetuigschrift als erg nuttig werd beschouwd. Op het Vijfde colloquium neerlandicum (1973), een driejaarlijkse bijeenkomst van docenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten, werd hetplan uitgewerkt en als wens naar de overheid toe
geformuleerd.
Er zijn drie niveau's van taalbeheersing,
telkens met een erbijhorend certificaat :
elementaire kennis, basiskennis en uit ebreide kennis. Op het ogenblik worden alleen de examens elementair niveau of enomen.
We vroegen aan Danielle REULEN, medewerkster van het „Serninaire de Langue
neerlandaise" te Leuven, dat zich met het
Examen (en het certificaat zelf) bezighoudt,
hoe het nu zat met het verloop van die
examens. Zegaf ons volgend overzicht van
de stand van zaken :
„De examens worden jaarlijks uitgeschreven. De eerste werden in mei 1977gehouden : 72 kandidaten hebben zichgemeld.
Van die 72 kwamen er 46 uit Frankrijk, 6
uit Bulgarije, 5 uit Italie, 5 uit Denemarken,
3 uit Zweden en 7 uit de Verenigde Staten.
62 kandidaten hadden zich opgegeven voor
een volledig certificaat (4 taalvaardigheden), de 10 overigen hadden zich slechts
aangeboden voor den, twee of drie vaardigheden en hadden dus deelcertificaten
op het oog. De deelcertificaten bleken echter ook voor de 62 anderen nuttig te zijn,
want niet iedereen voldeed aan de eisen
voor alle vaardigheden. Van de 72 kandidaten behaalden er 34 een volledig certificaat, 12 kregen 3 deelcertificaten, 6 behaalden er 2, nog eens 12 ontvingen 1 deelcertificaat en 8 kandidaten werdengeheel
afgewezen. De kandidaten die den, twee
of drie deelcertificaten hebben behaald
kunnen in de volgende jaren hun deelcertificaten aanvullen met het doel een volledig certificaat te behalen. Per vaardigheid waren de aantallengeslaagden : leesvaardigheid 49 van de 72, luistervaardig-

held 42 van de 66, schrijfvaardigheid 56
van de 67 en spreekvaardigheid 49 van
de 65 deelnemers.
De tweede examens werden in april 1978
gehouden : 215 kandidaten hebben zich gemeld : 79 uit Frankrijk, 62 uit Indonesia,
42 uit Duitsland, 9 uit de Verenigde Staten,
7 uit Oostenrijk, 6 uit Zwitserland, 4 uit

Canada, 3 uit Spanje, 1 uit En eland 1 uit
Italie en 1 uit Portugal.
De examencommissie is nog niet klaar gekomen met het correctiewerk : i.v.m. de
resultaten kunnen we dus nog geen informatie prijsgeven.
Er is met de uiterste zorg op toegezien,
dat allegeleverde prestaties op precies dezelfde manier beoordeeld zijn. Dat is dan
ook de bedoeling van de centrale correctie
van al het examenwerk door earl examencommissie.
Degeslaagden kunnen voor hun prestaties
vier beoordelingen krijgen : zeer goed,
goed, ruim voldoende en voldoende."
Dit is dus de toestand begin juni 78. Mevrouw REULEN voegt daar nog aan toe
dat er verdergewerkt wordt aan de definiering van het niveau basiskennis.
Wie aan het examen wenst deel te nemen
moet zich wenden tot een docent Nederlands die bereid is dit examen of te nemen. Die kan alle inlichtingen verkrijgen
op bijgaand adres of ook nog telefoneren
op nummer 016123.72.45.

CONGRES EUROPESE GEMEENTEN
IN DEN HAAG

Van 9-12 mei a.s. wordt in Den Haag het
13e Congres der Europese Gemeenten gehouden. Ditmaal in Den Haag. De plechtige
openingszitting zal geschieden in aanwezigheid van H.M. Koningin Juliana en staat
onder voorzitterschap van de internationaal
voorzitter de heer Henry Cravatte. Georges
Berthouin, internationaal voorzitter van de
Europese Beweging, spreekt over „Van
het technocratische Europa naar het democratische Europa". De opening van het
werkcongres geschiedt door minister-president mr. A.A.M. van Agt. De volgende
dag, donderdag 10 mei, wordt een politiek
debatgehouden over het thema „Wat kunnen de la ere overheden verwachten van
de Europese verkiezingen". Voorzitter is
dr. I. Samkalden, voorzitter van de Euroese Beweging Nederland. Aan dit debat
P
nemen deel woordvoerders van degrote
politieke groeperingen, die meedoen aan
de Europese verkiezingen. Hiervoor zijn
uitgenodigd Willy Brandt, Gaston Thorn en
Leo Tindemans. Op de derde dag worden
commissievergaderingen en de slotbijeenkomstgehouden. Men komt bijeen in het
Haase Congresgebouw.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—

V.T.B. - V.A.B.
Davidsfonds
Willemsfonds
Vermeylenfonds
V.O.S.
A.N.Z.
Bond Grote en Jonge Gezinnen
Sporta
V.V.B.

bij het afsluiten van een tienjarige polls in een van de takken

— Brand
— Burgerlijke verantwoordelijkheid gezin
— Persoonlijke verzekering
— Persoonlijke verzekering inzittenden auto

INLICHTINGEN BIJ ONZE PLAATSELIJKE BEMIDDELAARS OF RECHTSTREEKS AAN :

N.V. DE NOORDSTAR EN BOERHAAVE
die de zaal: aan de bemiddelaar van uw keuze zal overmaken

Gent, Groot-Brittannielaan 121
telefoon : 091 / 25 75 15
Antwerpen, Louiza-Marialei 2
telefoon : 031 1 33 98 05

visser-neerlandiaprijzen

neerlandia

nederlands in de sovjetunie

algemeen- nederlands
tijdschrift

st-andrieskerk to antwerpen
anton van wilderode

83e JAARGANG — 1979 — NUMMER 2

neerlandia
algemeen-nederlands
tijdschrift
verschijnt
zesmaal per jaar

uitgave van het
algemeen-nederlands
verbond
Algemeen voorzitter
Prof. dr. H. Fayat
Raad van advies

Redactie
M. A. Cageling
Dr. S. W. Couwenberg
Raymond de Craecker
Joris de Deurwaerder
Jan A.W. Kessels
Andre Monteyne
Y.J.D. Peeters
Lode Ureel
Rik Voorbraek
Herman Welter
E. Wieme
Dr. A. W. Willemsen
Kernredactie
Remi Piryns
Jan de Graeve
Geert Groothoff
Jan Verdonck

dr. W.H. van den Berge
de heer A. Demedts
Mr. Joh. Fleerackers
Mr. F.J. Kranenburg
dr. J.E. de Quay
mr. dr. Ch. van Rooy
dr. L. Roppe
de heer J.H. Scheps
Prof. dr. A. Verhulst
Prof. dr. M. de Vroede
de heer N. Wijnen
dr. A.W. Willemsen
Dagelijks bestuur
drs. M.J.A.R. Dittrich, voorzitter Nederland
dr. jur. G.R. Piryns, voorzitter Vlaanderen
M. Heida, eerste secretaris
J. De Graeve, secretaris Vlaanderen
drs. L.A.C.A.M. van Rijckevorsel, penningmeester
lic. M. Cantrijn
J.W. Volleberg

Redactiesecretariaat
Jozef Plateaustraat 16
Gent
Surinamestraat 28
Den Haag
Administratie voor Nederland :
Surinamestraat 28
Den Haag - Tel. 070-46.24.11

IN DIT NUMMER

Blz.

Lees- en lidgeld
Gewoon : f 25,—
Steun : f 40,—
Jongeren : f 15,—
Losse nummers : f 3,50
Alle betalingen voor Nederland
op postrekening 4460.50
contributies en abonnementen
Alg. Ned. Verbond - Den Haag ;
Administratie voor Vlaanderen :
Monnikenhofstraat 262
2040 Antwerpen - Tel. 031/68.83.17
Lees- en Lidgeld
Gewoon : 375 Bfr.
Steun : 600 Bfr.
Jongeren : 225 Bfr.
Losse nummers : 65 Bfr.
Alle betalingen voor Vlaanderen
op rekening 408-7012051-83
ten name van A.N.V.-Vlaanderen
Drukkerij Sanderus - Oudenaarde

Op de omslag : Het fraaie stadhuis van Maastricht, een bouwwerk van
de architect Pieter Post uit de zeventiende eeuw, waarin op 21 april
1979 de Visser-Neerlandiaprijzen werden uitgereikt.
(Foto : Openbare Werken, Maastricht)
Feestelijke uitreiking Visser-Neerlandiaprijzen te Maastricht
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FEESTELIJKE UITREIKING VISSER-NEERLANDIAPRIJZEN TE MAASTRICHT

De uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijzen van het
Algemeen Nederlands Verbond is telkenmale een stijlvolle plechtigheid en tegelijkertijd een feestelijke bijeenkomst. Zo ook op zaterdag 21 april van dit jaar,
toen de prijzen voor persoonlijke verdiensten en de
welzijnsprijzen, alsmede de culturele prijzen werden
uitgereikt in het stadhuis van Maastricht. De algemeen
voorzitter van het ANV deelde in zijn openingsrede
mede, dat sedert 1955, met inbegrip van de prijzen
1978-1979 voor een bedrag van 1.300.000.- gulden of
ruim 18.000.000.- Belgische franks is geschonken.
In de prachtige hal, versierd met bloemen en groen,
hadden zich ongeveer 200 personen verzameld om het
feestelijk gebeuren mee te maken. Daar waren in de
eerste plaats de laureaten, die uit de handen van de
heren dr. G.R. Piryns en drs. M.J.A.R. Dittrich de oorkonden in ontvangst namen. Burgemeester mr. A. Baeten van Maastricht, als gastheer, toonde zich verheugd
dat de uitreiking in zijn stad geschiedde. „U was reeds
eerder binnen deze muren, vijf maanden geleden toen
de artistieke prijzen werden uitgereikt. Ook vandaag
heten wij u van harte welkom". Burgemeester Baeten
roemde de persoon en het werk van Mr. Visser en
prees vooral de zorg van de laatste om het individu te
beschermen. „Hij geloofde in de mens, toonde zijn
diepe bezorgdheid en gaf blijk van een edelmoedige
inzet". Onder de officiele gasten bevonden zich mevrouw I. Kristoffersen, namens de Belgische ambassadeur in Nederland, de heer P.Y. Yperlaan, ply. directeur-generaal, namens de minister van CRM, de heer
A. de Meerleer, namens de voorzitter van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap te
Brussel, gedeputeerde E. Smets, namens de goeverneur van Belgisch-Limburg, mr. A. Baeten, burgemeester van Maastricht, alsmede de wethouders M. Debats,
G. Peters en J. Wevers en de consul van Belgie in
Maastricht de heer H.J.A.M. Schaepman.

overhandigd, toe te voegen. Trouwens, aldus prof.
Fayat, „wij waren hier eerder". In november 1978 reikte de voorzitter-Nederland van het ANV, drs. Dittrich
in de Stadsschouwburg de artistieke Visser-Neerlandiaprijzen uit.
„Historische grond, dan zeker hier. Wie Maastricht
zegt, zegt St. Servatius, zegt Heinric van Veldeke. Een
stad met een roemrijk verleden en een rijke cultuur.
Uw stad heeft gedeeld in het economisch cultureel welzijn van de Gouden Eeuw, hoewel Maastricht
ver was gelegen van het centrum van de Oude Republiek. Uw prachtige stadhuis, dat in de zeventiende
eeuw door de architect Pieter Post werd gebouwd,
met de prachtige gobelins, het fraaie stukadoorswerk
en de schitterende schilderijen, vormt het bewijs van
de belangrijkheid van Maastricht in die tijd".
Maar er is meer, voegde prof. Fayat daaraan toe. „Uw
stad, mijnheer de burgemeester, is een ontmoetingspunt van verschillende culturen ; vanouds een geestelijk, cultureel en economisch centrum. Het moet een
vreugde zijn voor het stadsbestuur voor dat alles zorg
te hebben en er het beheer over te voeren, in samenwerking met uw stadsgenoten.
Prof. Fayat richtte zich vervolgens in het bijzonder tot
de laureaten, de personen en de instellingen die met
een Visser-Neerlandiaprijs werden geeerd. Een woord
van dank sprak de algemeen voorzitter tot de leden
van de Visser-Neerlandia-commissie, die onder voorzitterschap van de heer W. van Andel uit Den Haag,
het hoofdbestuur van advies dienden bij de toekenning van de prijzen.

Burgemeester mr. A. Baeten van Maastricht als gastheer.

In zijn welkomstwoord bracht prof. Fayat dank aan het
college van Burgemeester en Wethouders voor de toestemming de plechtigheid in het fraai stadhuis te houden. „Het ANV stelt het op hoge prijs, dat u het als
een eer beschouwt dat het verbond van uw gastvrijheld gebruik mag maken", aldus de algemeen voorzitter. Van het begin of is het een traditie geweest voor
deze uitreikingen de keuze te doen vallen op een cultuurhistorisch bouwwerk in de Nederlanden. Vandaar
de eerste uitreikingen in de Rolzaal op het Haagse
Binnenhof, later in de beroemde stadhuizen van Antwerpen en Brussel en enkele jaren geleden in de
Grote Kerk van het schilderachtige stadje Veere. Wij
prijzen ons daarom gelukkig Maastricht in de keten
van steden, waar de Visser-Neerlandiaprijzen werden
33

Uitvoerig stond prof. Fayat stil bij de figuur van wijlen
mr. Herman Lodewijk Alexander Visser, die na zijn
dood in de bezettingsjaren de helft van zijn vermogen
bij testament naliet aan het ANV, onder de bepaling
dat uit de opbrengsten van het kapitaal prijzen dienden te worden toegekend. De jonge Herman Visser
studeerde in Leiden en Amsterdam. Op 24-jarige leeftijd promoveerde hij. Na enkele jaren in de advocatuur
werkzaam geweest te zijn, vestigde hij zich in het stille
dorpje Voorst, in de buurt van Zutphen. Daar schreef
hij zijn wetenschappelijk werk : een keur van artikelen
in wetenschappelijke tijdschriften. Hoeveel, dat kan
worden nagegaan in de universiteitsbibliotheek van
Amsterdam.
Mr. Visser koos het ANV, zo mogen wij aannemen,
omdat hij zich daarmee ideologisch verwant wist.
Reeds in de twintiger jaren was hij een groot voorstander van de Europese eenwording. De doelstelling van
het ANV als het streven Haar het behoud en de ontplooiing van de Nederlandse cultuurgemeenschap,
zonder onderscheid van nationaliteit, godsdienstige of
geestelijke opvatting en politieke overtuiging, dat alles
moet hem hebben aangesproken.
Hij wilde personen belonen, die zich voor hun medemens en voor de gemeenschap verdienstelijk hebben
gemaakt. De steunverlening aan praktische werkzaamheden ten bate van het lichamelijk en geestelijk welzijn, alsmede aan algemeen cultureel werk en in het
bijzonder de hulp aan personen en instellingen op het
gebied van de geestelijke weerbaarheid en de be-

De algemeen voorzitter, prof. dr. H. Fayat, spreekt het slotwoord.

scherming van de jeugd, lagen hem aan het hart. Tevens wenste hij prijzen toegekend te zien voor artistieke prestaties. Hij was bekommerd om „de rechten
van de mens" ; een thema dat ons alien van dag tot
dag bezig houdt.
Deze bekwame, scherpzinnige jurist en publicist, uitzonderlijk kamergeleerde, kunstzinnig en hoogstaand
humanist werd als Joods Nederlander in de oorlogs- en
bezettingsjaren geconfronteerd met het nazidom. Wat
toen gebeurde was zo in strijd met zijn !evens- en
wereldbeschouwing, met zijn streven en handelen, dat
hij zijn leven eindigde in 1943. Daarmee maakte hij
zelf, het bevel in het kamp van Vugt geInterneerd te
worden, ongedaan.
DE PRIJSUITREIKING
Dr. jur. G.R. Piryns, voorzitter-Vlaanderen van het
ANV reikte daarna de prijzen uit voor persoonlijke verdiensten. Hij sprak de aanwezigen als volgt toe
Meester Visser was een humanist. Hij gelOOfde in
de mens. Maar hij kende de kwetsbaarheid van die
mens I
Dit besef werd aangescherpt door de oorlogsomstandigheden, waarin de mens door zijn medemens wordt
opgejaagd, van zijn vrijheid beroofd, onderdrukt, gemarteld en vernietigd.
Uit dit besef putte hij geen haat, maar een diepe bezorgdheid. Hij reageerde niet met een verbaal protest,
maar met een edelmoedige inzet.
Hij zag deze mens bedreigd door gevaren van de ontketende natuur, ook door ziekte en geestelijke ontreddering, en bovenal, door de demonen die de mensheld zelf ontketent door ongebreidelde jacht op succes en bezit, machtshonger en massasuggestie die
vaak meer verwoestingen aanrichten dan natuurrampen, hongersnood en epidemies.
Om dit tegen te gaan wilde hij zijn bescheiden bijdrage leveren door met zijn vermogen werken te steunen
ten bate van het lichamelijk, geestelijk en cultureel
welzijn van de medemens, maar ook door personen
in het licht te stellen die hun krachten ten dienste stellen van de gemeenschap, en niet van persoonlijk succes, verrijking of macht.
De welzijnsprijzen en de culturele prijzen die hij stichtte zullen dadelijk door medevoorzitter Dittrich worden
uitgereikt. Mij valt de eer te beurt hier vijf persoonlijk-
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heden te huldigen en tot voorbeeld te stellen die op
de meest uiteenlopende wijze getuigen van de onverwoestbare kracht van de mens die zijn gaven en
geest, gemoed en karakter niet aanwendt tot persoonlijk profijt en succes, maar ten dienste van de
gemeenschap.
Mijnheer Mozer, U bent nu een ambteloos burger,
maar U was oud-ambtenaar van de Commissie van
de Europese Gemeenschappen te Brussel. Het is niet
daarvoor dat u vandaag gehuldigd wordt. U ontvangt
een Visser-Neerlandiaprijs om uw aktiviteit een beter
begrip tot stand te brengen tussen de volken en om
uw stuwende kracht bij de verwezenlijking van een
Verenigd Europa, niet alleen tijdens, maar nog lang
na uw ambtstermijn.
In alle functies die Alfred Mozer na het einde van de
laatste wereldoorlog heeft vervuld, werd door hem de
Europese Eónwording nagestreefd. Onvermoeid heeft
hij, zowel in Nederland als in het buitenland, waar hij
zoveel persoonlijke relaties in politieke kringen heeft,
voor een Verenigd Europa op de bres gestaan.
Na zijn pensionering in 1970 heeft hij een belangrijke
rol gespeeld bij het tot stand brengen van de grensoverschrijdende samenwerking in de „Euregio" in het
grensgebied van Nederland en de Bondsrepubliek
Duitsland. Deze grensoverschrijdende samenwerking
beperkt zich niet tot het officiele vlak maar strekt zich
ook uit tot de bevolking, die in de gelegenheid wordt
gesteld kennis te maken met elkaars cultuur door culturele manifestaties, talencursussen e.d.
Op 1 april 1970 werd de heer Mozer gepensioneerd.
In plaats van op zijn lauweren te rusten, bleef hij ook
toen nog grote delen van zijn tijd aan de zaak die hem
zo na aan het hart ligt besteden : de Europese eenheid.
Toen de vroegere Minister van C.R.M., mevrouw Marga Klompó, en haar Duitse collega mevrouw KOthe
Strobl hem in 1971 uitnodigden om de leiding op zich
te nemen van een praktisch experiment op het terrein
van de grensoverschrijdende samenwerking in de EUREGIO, aarzelde de heer Mozer geen moment, omdat
hji daarin de kans zag een stukje Europese eenwording aan de basis te bewerkstelligen.

verzekeringen) kreeg zelfs betekenis voor het gehele
Nederlands-Duitse grensgebied.
De jaarlijkse Euregio-jongerenuitwisseling, de bejaardenontmoeting, het Euregio-sportfeest en de uitgave
van het tweetalig Euregio-inform zijn slechts enkele
voorbeelden van de niet meer weg te denken elementen van de samenleving in de Euregio.
In 1971 nodigde het bestuur van de Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland de heer Mozer uit om het
voorzitterschap van de — ook aan het Euregio-experiment deelnemende Stichting op zich te nemen. Aan
het werk van deze regionale welzijnsinstelling gaf de
heer Mozer nieuwe impulsen.
Tijdens tal van symposia, kongressen en studiebijeenkomsten getuigde hij van zijn opvatting, dat de Europese eenwording aan de basis moet beginnen. Het
bewijs van de mogelijkheden daarvoor kon hij leveren door te wijzen op het Euregio-experiment.
Een als experiment begonnen aktie die thans niet meer
weg te denken valt.
Pas toen de heer Mozer 70 jaar werd, heeft hij de
wens te kennen gegeven om het voorzitterschap van
de Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland over te
mogen dragen aan een jongere.
Mijnheer Mozer, het is een eer voor het Algemeen
Nederlands Verbond U deze Visser-Neerlandiaprijs te
mogen uitreiken en uw onbaatzuchtige inzet voor een
groot ideaal tot voorbeeld te stellen.

Tudens de receptie.

Onder zijn leiding realiseerde de zgn. Euregio-MozerKommissie tal van projekten, die alien ten doel hebben de grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Een aantal projekten, (de kursus Nederlands
voor Duitsers „Kannitverstan", de periodiek uitgegeyen brochure over de Duitse en Nederlandse sociale
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Teo Anton van Kooten studeerde Wijsbegeerte aan
de Universiteit van Groningen. Maar hoe! Hem wordt
een Visser-Neerlandiaprijs toegekend vanwege het
doorzetten en met groot succes bekronen van een
studie onder de moeilijkst denkbare omstandigheden.

Teo van Kooten, het Algemeen Nederlands Verbond
verleent u deze Visser-Neerlandiaprijs en stelt u aan
alien tot een voorbeeld van doorzettingskracht en
karaktervastheid.
weduwe van J. Jonkers
woont te Amsterdam in een pand van vier verdiepingen met 30 kamers — tevens het pand, waarin zij
onderdak verleent aan 23 geestelijk en lichamelijk gehandicapte mannen in de leeftijd van 18 - 60 jaar.
Johanna Marie van de Kragt,

Teo Van Kooten is als 14-jarige t.g.v. een bij het
duiken opgelopen dwarslaesie bijna volledig verlamd
geraakt. Geen enkele therapie heeft daarin verbetering kunnen brengen. Niet alleen !open is voor hem
onmogelijk, doch ook het gebruik van armen en handen. Hij is slechts in staat met een vinger een bladzijde van een boek om te slaan. Bij eten en drinken
en alle vitale verrichtingen moet hij geholpen worden.
Toch Wilde hij in Groningen wijsbegeerte studeren.
Hij heeft daarvoor echter eerst het colloquium doctum
moeten afleggen, met de toendertijd nog zware eisen
van latijn, grieks en wiskunde. Hij is hiervoor geslaagd, deed na een aantal jaren zijn candidaatsexamen in de wijsbegeerte en heeft zijn doctoraal examen
afgelegd. Alles bij elkaar (met inbegrip van het colloquium doctum) heeft de studie 16 jaar geduurd. Gezien de omstandigheden hoeft dit niet te verwonderen,
te meer daar van deze 16 jaren een vrij groot aantal
in verschillende ziekenhuizen is doorgebracht en bij
de verlamming, doordat hij overgeleverd was aan de
wel eens falende zorg van anderen, andere verwondingen optraden t.g.v. doorliggen en plaatselijke
brandwonden. Behalve Teo's doorzettingsvermogen
zijn zijn vriendelijkheid en zijn vermogen tot omgang
met andere mensen zeer opvallend.

Dr. Piryns reikt de prijzen voor persoonlijke verdiensten ult.

Op 7-jarige leeftijd overleed haar vader en verhuisde
het gezin naar oud-Amsterdam. Zij groeide o.a. op aan
het Waterlooplein en woonde daar ook na haar huwelijk. Haar man was medisch analist. Het huwelijk
werd gezegend met 11 kinderen, die alien nog in leven
zijn en haar steunen in de door haar ontwikkelde initiatieven. Een schoondochter is arts en begeleidt het
geheel medisch, een zoon is econoom. Hij is haar
zakelijk adviseur.
Jaren geleden heeft zij met haar man een '11/2 jaar
oud spastisch jongetje ter verpleging en verzorging
in huffs genomen en sedertdien volgde een stroom van
mensen die hulp nodig hadden en via de medische
wereld heeft zij alien onderdak, verzorging en begeleiding gegeven.
De bewoners — haar kinderen — genieten of een
WAO-uitkering of werken in de beschutte werkplaats
en verdienen dus het minimum loon. Alle plaatsingen
geschieden met toestemming van de Amsterdamse
GG en GD. Subsidies worden niet genoten en giften
zijn welkom.
Met al haar „kinderen" ging zij in Zuid-Limburg met
vakantie gedurende 14 dagen. Tegen de kostende prijs
was dit evenement aangeboden door de leden van een
kloosterorde. Zij verzorgt dit alles helemaal alleen,
staat iedere dag om 5.45 uur op en gaat om 22.45 uur
naar bed. Zij heeft voor halve dagen een schoonmaakhulp, naait veel kleding voor de kinderen en kookt
zelf.
Haar doel is : mensen die gehandicapt zijn de gezinsvervangende verzorging to geven en het inrichtingsleyen voor hen te voorkomen. In de mate waarin dat
mogelijk is worden de kinderen dan ook helemaal
vrijgelaten. De sfeer in haar tehuis is die van een gezellig en harmonisch gezin.
Mevrouw Jonkers wordt zichtbaar op de handen gedragen, zelfs de twee honden knipogen tegen haar!
Dit alles is een staaltje van particulier initiatief dat
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alle lof en hulde verdient. De mens staat hier centraal
en wordt in al zijn eigenschappen geaccepteerd. In
een tijd waarin zoveel Haar de overheid wordt geschoven is dit instituut een zichtbaar model van menselijk functioneren.
Hieraan wil het A.N.V. met deze Visser-Neerlandiaprijs hulde brengen.
Het verdedigen van het levensrecht en de eigenheid
van een kleine gemeenschap, gevestigd in het grensgebied van een grotere staat, is geen dankbare taak.
Men ontvangt er geen sprekende eerbewijzen of ridderorden voor.
Aileen karaktervastheid en edelmoedigheid dienen tot
steun in dit onbaatzuchtig streven.
Camille Taccoen en Jacques Fermaut hebben dit avontuur aangedurfd. Daarvoor worden zij vandaag gehuldigd.
Camille Taccoen woont te Wormhout in Frans-Vlaanderen. Hij studeerde aan de kweekschool te Dowaai
en aan de Rijksuniversiteit van Rijsel ; was directeur
van het Rijkscollege te Belle van 1963-1979, daarna
leraar aan het Tuinbouwkundig lnstituut en is Wethouder van Belle (Bailleul).
Als leraar en stadsbestuurder heeft de heer Taccoen
zich op een bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt
voor de bevordering van het Nederlands in FransVlaanderen. Na zijn studie Nederlands organiseerde
hij een leergang Nederlands in Belle. Hij beijverde zich
bij de gemeentelijke, gewestelijke en academische
overheden om het Nederlands een plaats te geven
in het officieel middelbaar onderwijs.
Sedert 1971 werkt de heer Taccoen mee aan de organisatie van de Frans-Vlaamse Cultuurdagen te Waregem. Thans is hij voorzitter van de sectie „Onderwijs"
van het Komitee voor Frans-Vlaanderen. Hij is de
gangmaker van uitwisselingen en het leggen van contacten tussen Frans-Vlaanderen en andere Nederlandse gewesten (uitwisselingen tussen de gemeenten
Nieuwpoort en Sas van Gent e.d.). Tevens verzorgt
hij regelmatig een rubriek in Frans-Vlaamse weekbladen.

Hij die in zijn initiatieven tot verbroedering tussen de
gemeenten van het Brie-ene Vlaanderen, die eenheid
en verbondenheid met Heel-Vlaanderen en Heel-Nederland zoekt te bevestigen, moge er een waarderend
wederwoord in horen.
Het ANV meent door de toekenning van een prijs aan
Camille Taccoen tevens aan de eigen geest vorm en
gestalte te geven.
Jacques Fermaut woont te Bierne/Bergen in FransVlaanderen. Hij is leraar aan het College St. Winoc te
Winnoksbergen.
De liefde voor de eigen taal en Nederlandse cultuur
kenmerkt hem. In Rijsel volgde hij de leergangen van
prof. dr. W. Thijs, behaalde het certificat Neerlandais
en schreef zich thans in voor de eerste cyclus licentie Nederlands. De heer Fermaut is een regelmatige
gast op de Frans-Vlaamse cultuurdagen te Waregem,
Ekelsbeke, Breda en Hulst. Hij is een zeer aktief
medewerker van het Komitee voor Frans-Vlaanderen
en betrokken bij de organisaties van de cultuurdagen
van Waregem en Ekelsbeke. J. Deleu wist ook de heer
Fermaut actief te betrekken in de redactie van „Ons
Erfdeel" (1965) en van „Septentrion" (1972). Sedert
1971 leidt hij een cursus Nederlands te St. Winnoksbergen en in Duinkerken.
In het begin van de zeventiger jaren publiceerde hij,
in samenwerking met de betreurde Jozef Tillie uit
Steenvoorde, de ophefmakende brochure „Nous les
Flamands de France", waarin een vurig pleidooi werd
gehouden voor het onderwijs in het Nederlands, dat
Samen in beeld : links drs. Dittrich, voorzitter Nederland van het ANV,
rechts de voorzitter van de Culturele Raad Limburg, burgemeester mr.
J.G. Smeets van Kerkrade.

De toekenning van een VN-prijs sluit de erkenning in
van verdiensten, die hier zeer summier werden samengevat. Die toekenning van een prijs moge voor
deze innemende man, die het eenvoudig natuurlijk
vindt dat een yolk gehecht blijft aan zijn eigenheid,
een aansporing zijn om door te gaan met zijn initiatieven, ook vanuit zijn politiek (socialistisch) mandaat.
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beschouwd wordt als een van de vele streekeigen
talen uit Frankrijk. Hij liet deze brochure mede ondertekenen door 28 Frans-Vlaamse intellectuelen. In 1957
was Fermaut medestichter van de Michiel de Swaenkring, die een eigen tijdschrift uitgaf. De kring wil de
taal van de streek in eer herstellen ; hij is ook ingeschakeld in het breder regionalistische streven der
randgebieden in Frankrijk, die opkomen voor het behoud van de eigenheid en de behartiging van het
streekbelang. Hij werd de secretaris van de MDSK en
is daar thans voorzitter van. Met het woord en met de
pen komt hij voor zijn idealen op. Hij straalt overtuiging uit en weet in een geest van open tolerantie tot
bredere samenwerking aan te sporen. Zijn leuze
„Francais nous sommes, Flamands restons" brengt de
twee polen van „zijn" tot een draagbare eenheid
waarmee hij weet te leven, in een breed grensoverschrijdend contact. Fermaut is iemand die bezonnen
voorgaat en trouw doorgaat. Hij wekt nieuwe hoop.
Het Algemeen Nederlands Verbond weet dat het de
lijst der Visser-Neerlandiaprijzen verrijkt door er de
naam J. Fermaut aan toe te voegen

initiatief genomen bij de verzorging van het geestelijk
gehandicapte kind in de vorm van het kort-verblijf.
Het instituut wil zich daadwerkelijk realiseren in de
omgang met het mentaal gehandicapte kind zelf. Voor
deze grote zorg en aandacht wordt u de prijs van
harte toegekend.
De prijs aan de „Gazette van Detroit" werd in feite
reeds uitgereikt, aldus de heer Dittrich. En wel ter
plaatse. Het weekblad vormt de binding tussen de
Vlamingen in de Verenigde Staten en hun cultuur van
herkomst. De prijs geldt als een blijk van waardering
voor de ijver en het idealisme van alien die deze uitgave verzorgen.
De Stichting „Adis Causa" in Brussel, mogen we beschouwen als van grote waarde voor de Nederlandse
cultuur in Brussel, aldus de heer Dittrich. De eer van
de prijstoekenning komt de stichting toe. Het ANV wil
daarmee blijk van zijn waardering geven en de priis
tevens beschouwen als een aanmoediging van de bevordering van het Nederlandstalig artistiek leven in
Brussel.

WELZUNSPRUZEN EN CULTURELE PRUZEN
Drs. M.J.A.R. Dittrich, voorzitter-Nederland reikte de
welzijnsprijzen en de culturele prijzen uit. Hij zei
met trots vervuld te zijn, als Maastrichtenaar van oorsprong, in de hal van het stadhuis — in Maastricht
zeggen we „ons plein" — aan de prijsuitreiking gevolg te mogen geven. Ook hij bracht dank aan het
college van stadsbestuurders voor de verleende gastvrijheid.
Het aantal prijzen is groot, daar het hier het welzijn
en de cultuur betreft. Het is goed in een materialistische tijd als de onze de nadruk te leggen op de vele
immateriele noden. In een tijd van welvaart, hebben
niet veel geleerd daarvoor aandacht en zorg te hebben.
De twee welzijnsprijzen, aldus de heer Dittrich, vragen onze volledige aandacht voor de gehandicapte
mens. Juist de minder valide wordt helaas maar al te
dikwijls afzijdig in een hoekje geplaatst
De prijs aan de Stichting Welfarewerk „De Klimroos" te Maarheze-Budel is toegekend voor het idealistisch en praktisch streven gehandicapten, die thuis
vertoeven, te helpen. Het bedrag dat u hiervoor is
geschonken, zal zeker op een goede manier worden
besteed, want uw plannen zijn niet gering, aldus de
heer Dittrich.
Hetzelfde kan gezegd worden van de instelling Monnikenheide te Zoersel. Uw instituut heeft een nieuw
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De Stichting Wandelhemen te Mechelen en de Stichting Zuid-Nederlandse Ontmoetingen te Eindhoven
blinken beide uit door hetgeen zij, weliswaar op verschillende wijze, beijveren voor de uitwisselingen tussen Nederland en Vlaanderen. Verdienstelijk voor de
bevordering van de culturele integratie van Noord en
Zuid, zo zei de heer Dittrich.
De heer Dittrich had de uitreiking van de culturele
prijs aan de Culturele Raad Limburg voor het laatst
bewaard. Het ANV heeft met deze toekenning een eerbetoon willen brengen aan alien die in het kader van
de Culturele Raad zoveel doen voor de grensoverschrijdende culturele contacten en daarmee een voorbeeld zijn. De verdiensten zijn zo talrijk, dat de ontwerper van de oorkonde en de drukker geen kans
hebben gezien de volledige tekst, waarom de prijs is
gegeven, op te nemen.
Mr. J.G. Smeets, voorzitter van de Culturele Raad
Limburg, sprak een dankwoord, mede namens de overige personen en besturen van instellingen die met
een prijs werden bedeeld. Mr. Smeets sprak daarbij
achting uit voor het ANV.
Prof. Fayat sprak het slotwoord, waarin hij de nadruk
legde op het initiatief van het ANV in 1981 een Nederlands Congres te organiseren.
Een receptie besloot de plechtigheid.

NEDERLANDSE CULTUUR IN DE SOVJETUNIE

Dat aan de universiteit van Moskou Nederlands gedoceerd wordt als hoofdvak weten bitter weinig mensen.
Dit ontdekte Hilda Uytterhoeven tijdens een recente
reis in de Sovjetunie. Het verslag van die reis publiceerde zij in 'De Autotoerist', het ledenblad van de
Vlaamse Automobilistenbond. Wij danken de V.A.B.
voor de toestemming voor publicatie in Neerlandia.
lemand van de ambassade had ons verteld dat er in
Moskou een man was die sprak als een Nederlander
zonder ooit over de grens geweest te zijn. Ook kreeg
ik de naam van een Nederlandse dame, Joke Oud, die
vertaalster was bij de uitgeverij „Progres".
Met deze luttele gegevens op zak was het geen sinekuurtje om in de miljoenenstad Moskou deze mensen
te vinden voor nadere informatie. Mijn totaal gebrek
aan kennis van de Russische taal maakte de opzoekingen niet gemakkelijker.
Onze toch vriendelijke gids, Helena, was aanvankelijk
niet geneigd om mij veel te helpen. Zij was duidelijk
wantrouwig en vroeg zich of Welke vreemde eend in
de bijt zij had.
lk wou adres en telefoonnummer van de uitgeverij,
maar kon het natuurlijk niet zelf opzoeken. In het hotel
kreeg ik te horen dat het Hummer niet in de telefoongids vermeld stond. Waarheid of leugen ? Op mijn
sterk aandringen werd naar de inlichtingendienst getelefoneerd. Uiteindelijk kreeg ik de nodige gegevens
te pakken. Met het adres in het Russisch en daaronder
getranscribeerd in ons alfabet ging ik op zoek.
Is er iets gemakkelijker dan een taxi te nemen en
regelrecht naar het doel te rijden ? Zo dacht ik althans
met Westerse naiveteit, maar ondervond gauw het
tegenovergestelde. De meeste taxichauffeurs zegden
„njet" en tracht nu maar het waarom te achterhalen.
Na tientallen Moskovieten mijn papiertje onder de
neus geduwd te hebben, kwam ik met behulp van
metro, trolleybus en lange marsen toch op het gezochte adres terecht. Doodmoe en uitgeput van het radeloze zoeken in die onvoorstelbare massa van de hoofdstad, maar ik WAS er.
De uitgeverij „Progres" bevindt zich in een reuzegebouw, waar tenminste 1000 personeelsleden werken.
De moeilijkheden begonnen opnieuw. Na terug op de
straat een man opgepikt te hebben die enkele woorden Engels sprak, kon ik alweer met veel moeite aan
de telefoniste duidelijk maken wat ik wenste. Aanvankelijk beweerde zij zelfs dat er geen vertaaldienst voor
Germaanse talen bestond. Wat een herademing uit-

eindelijk een Nederlands sprekend iemand aan de lijn
te krijgen. Die iemand bleek de filoloog prof. Joeri Cidoerin te zijn. De verbinding was echter zo slecht dat
de professor niet begrepen had dat ik mij in het gebouw beyond.
's Anderendaags werd alles — als bij wonder — opgelost en kreeg ik in het hotel hals over kop bezoek
van Joeri Cidoerin, vergezeld van prof. Wladimir Belooesow en de Nederlandse Joke Oud. W. Belooesow
bleek de gezochte man te zijn, die onze taal sprak als
niet een. Terwijl er bij Joeri Cidoerin nog een vreemd
accent te bespeuren viel, was dit zeker niet het geval
bij hem.

WAAROM NEDERLANDS ?
Hoe zijn deze mensen er toe gekomen onze taal te
leren en waarom, was vanzelfsprekend een van mijn
eerste vragen in het lange boeiende gesprek, dat wij
nadien gevoerd hebben.
De nog jonge Wladimir Belooesow bleek van jongsafaan geinteresseerd te zijn geweest in vreemde talen
en met name Duits. Via het Duits viel zijn belangstelling op het Nederlands. Toevallig ging er in 1963 een
kursus van start aan de staatsuniversiteit van Moskou.
Dit was de eerste maal in de geschiedenis van het
onderwijs. Vroeger was deze kursus fakultatief, nu
werd het hoofdvak, met Engels en Duits als bijvak. De
opleiding duurde vijf jaar en ging onder de supervizie
van prof. Mironow. Er werden niet meer dan 6 a 7
studenten aangenomen, opdat de leerkracht zich grondig met hen zou kunnen bezighouden. De volgende
groep startte in '69. Belooesow doceerde toen met de
filoloog Joeri Cidoerin. Hun bedoeling was talen van
kleinere gemeenschappen te bestuderen. Deze beide
rasechte Russen beheersen de Nederlandse taal beter
dan vele van onze eigen mensen.
Nederlanders zijn altijd zeer gegeerd geweest in Rusland. Ten tijde van Peter de Grote trokken zij met
velen naar dit onmetelijke land. Als kooplieden en in
dienst van de Russische vloot speelden zij een belangrijke rol. Een van hen, Cornelius Cruys, bracht het
zelfs tot admiraal. In Smolensk heeft men nog Nederlandse graven gevonden uit de XVIe eeuw.
In St.-Petersburg heeft lange tijd een Nederlandse gemeenschap gewoond. Er waren ook artsen en architekten, die deel namen aan de bouw van de stad. Trou39

wens, de plattegronden van Amsterdam en St.-Petersburg vertonen een treffende gelijkenis. In deze stad
— het huidige Leningrad — kan men nog altijd een
„Hollandse Hoek" terugvinden, met de typische grachten en grachtjes.
Vanaf de XVIlde eeuw hadden de Nederlandse Staten
een vertegenwoordiger in Moskou, Witsen, later burgemeester van Amsterdam geworden. Hij heeft de
eerste kaart van Rusland samengesteld en reisnotities
nagelaten. Deze werden enkele jaren geleden in het
Russisch vertaald, evenals zijn reisnotities over Georgie.
Sedert Peter de Grote werden Nederlandse schilderijen verzameld. Er waren kooplieden die — destijds —
met „minder dure doeken" betaalden, Welke o.m. van
Rembrandt schenen te zijn. Hoe dan ook, in de Hermitage van Leningrad bevindt zich een rijke verzameling van Rembrandt (± 42 doeken). In talrijke musea
in de Sovjet-Unie vindt men bewijzen van onze kultuur. Zo ook in het Poesjkinmuseum te Moskou, waar
twee voile zalen gewijd zijn aan wat onze Nederlands
sprekende Russen de Groot-Nederlandse kultuur noemen. Zelfs in Tasjkent, in Oezbekistan stonden wij
verrast te kijken toen wij eerder toevallig in het museum van Schone Kunsten, alweer een zaal ontdekten
met Nederlandse schilderkunst, vnl. uit de XVllde
eeuw. Vooral sprong een enige David Teniers in het
oog. Het was een voorstelling van katten, honden en
apen, die lijk mensen kappertje aan het spelen waren.
Van Frans Snijders was er een groot fascinerend schilderij met allerlei dieren. Wij ontdekten verder, niet Ru-
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bens, maar wel zijn school. Een portret van Antoon
van Dijck, een Jan Feyt en een Jan Steen, een klein
zelfportret van Rembrandt, een zeegezicht van Anthonissen en zo meer.

VAN GOGH EEN FRANSMAN ?

In het Poesjkinmuseum waren wij zeer geergerd toen
wij Vincent van Gogh ontdekten in de zaal van de
„French art of the late XIXth century". Vijf schilderijen
hingen er, waaronder een zelfportret. Wij zijn van zins
een brief te schrijven naar de beide professoren Belooesow en Cidoerin, in de hoop dat zij dit kunnen verhelpen.
Wantrouwig geworden gingen wij de Franse afdeling
aandachtiger bekijken en vonden vier olieverfschilderijen ondertekend met de alles behalve Frans klinkende naam van Maurice de Vlaeminck. Deze schilder is
inderdaad een Fransman, maar zijn naam laat toch
een en ander vermoeden. Er hing eveneens een juweeltje van een schilderij, dat een ontroerende clownfiguur voorstelde. Het bleek uit de 18de eeuw te zijn
en ondertekend met de naam Van Loo. Geen catalogus kon ons wijzer maken, want die was er niet. Twee
grote zalen waren gewijd aan de „Flemish and Dutch
art of the XVIlth century". Dit was de enige aanwijzing
in een andere taal. Met zeven schilderijen sprong
Rembrandt in het oog, gevolgd door Rubens, met een
aantal kleinere schilderijen. Met drie grote doeken kon
Jacob Jordaens niet over het hoofd gezien worden,
evenmin Antoon van Dijck, met twee portretten, David
Teniers, Jan Breugel, Jan Feyt, Adriaan van Ostade,
Jakob van Ruysdael en nog vele anderen.

NEDERLANDERS IN HOOG AANZIEN

De Nederlanders stonden in hoog aanzien bij Peter
de Grote. Vele buitenverblijven werden naar Nederlands patroon gemaakt. Russische edellieden woonden er zeer graag. Ettelijke van die buitenverblijven
werden gerestaureerd, o.m. in Talinn, hoofdstad van
Estland.
In de XIXe eeuw verschenen de eerste vertalingen in
het Russisch. Van belang zijn de werkzaamheden van
de Rus Korsakow, gehuwd met de dochter van de
Nederlandse ambassadeur. Hij gaf een eerste bloemlezing uit in de dertiger jaren van de vorige eeuw.
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De schrijvers van de Gouden Eeuw kwamen aan bod,
met o.m. Jacob Cats, Joost van den Vondel en Bredero.
Minder gelukkig was men met een genaamde Van
Heckeren, wiens aangenomen zoon de moordenaar
was van de zoon van Poesjkin. Deze Van Heckeren
was een grote intrigant en koppelaar. Hij werd Rusland uitgewezen. In de tijd van Alexander I van Rusland (1777-1825) en Willem I van Nederland (17721843) was deze laatste de machtigste monarch van
Europa. Hij speelde de eerste viool in het Weense
Kongres en trouwde met de zuster van Alexander, Anna Pavlovna Romanow. Deze vrouw was de spil van
het Nederlandse hofleven.
In die tijd werd een ernstige studie van de Nederlandse literatuur gemaakt. Er verschenen vertalingen
in Russische tijdschriften. De breuk met onze literatuur begon met een vertaling van Multatuli's Max Havelaar in 1868. Deze vertaling werd door de Tsaristische censuur vernietigd.
In het begin van de 20ste eeuw verscheen dan een
groot overzicht van de Nederlandse literatuur in Russische encyclopedieen. Louis Couperus, Frederik van
Eeden, Henriette Roland-Hoist werden vertaald en
zeer gunstig onthaald. Er verscheen eveneens een
overzicht van onze geschiedenis in de middeleeuwen,
het Boergondisch tijdvak en de Burgerlijke Revolutie
van de XVlde eeuw.
Na de tweede wereldoorlog was er een vernieuwde
belangstelling voor Multatuli, wiens werk heruitgegeven werd.

PATRIARCH VAN DE NEDERLANDSE TAAL

Ludo van Eck (Van Eeckhout). Er verscheen eveneens
een bloemlezing met Nederlandse verhalen van Anna
Blaman, Jan Wolkers, Herman Heyermans, Harry Mulisch en Simon Carmiggelt. Simon Vestdijk kwam ook
aan de beurt, met een keuze uit zijn werk. Verder werd
poezie vertaald van Martinus Nijhoff, Adriaan RolandHoist, Lucebert e.a. In dezelfde jaren '60 werd een
bloemlezing uitgegeven over Vlaamse schrijvers, zoals Ward Ruyslinck, Hugo Raes, Marnix Gijsen, Willem
Elsschot. De „Liturnaja Gazetta" liet zich zeer lovend
uit. Een bloemlezing van Louis-Paul Boon is in voorbereiding. Eveneens in voorbereiding is een bloemlezing van Guido Gezelle, Paul van Ostaijen, Karel van
de Woestijne e.a. Gaston Burssens staat uitgebreid in
de Russische encyclopedie voor Wereldliteratuur.
Aileen talentvolle begaafde schrijvers houden zich
met vertalingen bezig. In „Vrij Nederland" verscheen
een recensie over de bloemlezing van moderne Nederlandse poezie. Deze bloemlezing werd op 50.000 exemplaren gedrukt en was in enkele dagen uitverkocht.
De Russen en zeker de Moskovieten zijn mensen die
enorm veel lezen. Een Oost-Duitser vertelde ons dat
hun honger Haar kultuur gelijke tred houdt met hun
beknotte vrijheid.
STREUVELS, DE VLAAMSE TOLSTOJ
In 1967 werd „Honderd Jaar Belgische Literatuur" op
de markt gegooid. Toen wij bedenkingen maakten tegen het woord „Belgisch" vroegen de beide professoren mij waar zij de franstalige Vlamingen als Maurice
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Prof. S.A. Mironow werd „de patriarch van de Nederlandse taal" genoemd. Vlak voor Wereldoorlog II doctoreerde hij met een proefschrift over Nederduitse
dialekten. Prof. Joeri Cidoerin had grote belangstelling
voor het „Rijns kultureel gebied". Hij werd vooral getroffen door de figuur van de „Noordduitse" schrijver
Erasmus, die een grote rol heeft gespeeld in de Europese literatuur en in de reformatie. Dra kwam hij tot
de ontdekking dat deze Noordduitser een rasechte
Nederlander was. Zo ontwaakte de belangstelling van
Joeri Cidoerin voor onze taal.
In de jaren '60 werd een brochure „Moderne Nederlandse Literatuur" uitgegeven door Irma Voljevitsj. Er
werd een keuze gemaakt uit het werk van Teun de
Vries, Anna Maria van Gogh-Kaulbach, Multatuli en
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Maeterlinck, Em[le Verhaeren, Georges Rodenbach en
Georges Eeckhout moesten situeren? In dit werk werden o.m. ook Hendrik Conscience en Stijn Streuvels
opgenomen. Deze laatste ward door Wladimir Belooesow de Vlaarnse Tolstoj genoemd, graag gelezen
door de Russen.
Aan de univérsiteit van Leningrad is er thans ook een
fakulteit Nederlands. Korte tijd geleden heeft een student een proefschrift gemaakt over „De Bruid in de
morgen" van Hugo Claus. Over deze - laatste verscheen ook een monografie, eveneens over Jos van
de Loo, tevens een paar verhalen van Johan Daisne.
Overwogen wordt de laatste verzenbundel van Jaak
Brouwers te vertalen. De vertaaldienst van de uitgeverij „Progres" gelegen op Zoebovskii Boulevard, nr.
17, doet ook het omgekeerde, vooral moderne Russische literatuur vertalen in het Nederlands. Ook reisgidsen en dgl.
Blijkbaar komt van deze vertalingen niet veal over
onze grenzen, vermits wij weinig meer kennen dan
Solsjenitsjin en Pasternak. Volgens onze beide zegslieden zijn er in de Sovjet-Unie zeer hoogstaande
auteurs waarover het Westen weinig of niets weet.
Verder vernamen we dat de Nederlander Sibert Rutgers de eerste ingenieur was, die gewapend beton
gebruikte. Hij is de maker van een groot projekt voor
een kolenkompleks in de Sowjet-Unie. Ook over hem
verscheen een biografie. Wladimir Belooesow heeft
ongeveer een jaar geleden een dissertatie gewijd aan
het gebruik van het partikel „er" als strukturele plaatsbepaling. Wat wij evenmin mogen vergeten is de vertaling van Guido Gazelle door een vrouw, nl. E. Witkowski. Volgens onze zegslieden is deze evengoed
als die van een Maurice Carème in het Frans.
Sinds '74 is een derde leergang Nederlands van start
gegaan. Prof. Belooesow vindt dat het Nederlands een
zeer belangrijke plaats inneemt in de Germaanse talengroep. Wegens de uitbreiding van buitenlandse
kontakten is een grote behoefte aan tolken ontstaan.
Tot hiertoe hebben een honderdtal studenten onze
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taal geleerd-. Buiten de universiteit zijn er in Moskou
nog een tweetal instituten voor vreemde talen, die tolken opleiden. Nederlands wordt er geleerd als tweede
taal.
MECHELS HOEKIE
De wereldberoemde Mechelse beiaard is ook in de
Sovjet-Unie bekend. Zeer verrast was ik — Mechelaarster — te vernemen dat er in Moskou ter ere van
die beiaard eeri „Mechels Hoekje" te vinden is. Hieromtrent bestaat wel enige taalverwarring. De Franse
vertaling „Malines" betekent in het Russisch „framboos", zodat „Ivlechels hoekje" niet voor iedere Moskoviet duidelijk is.
Sedert lange tijd leeft in de Sovjet-Unie een gemeenschap die Wolga-Duitsers genoemd wordt. In het
verleden is het gebeurd dat Vlamingen, Nederlanders
en Wolga-Duitsers zich vermengd hebben, zodanig
dat het helemaal niet vreemd is Vlaamse Haman te
vinden die „gerussificeerd" warden, zoals gebeurd
moat zijn met een genaamde „Dal" (Van Dale). Deze
filoloog uit de XIXe eeuw was de samensteller van
een verklarend woordenboek, zodat onze Nederlands
sprekende Russen praten over hun eigen grote Van
„Dal"(e).
Hoelang Joke Oud nog bij de vertaaldiensten zal werken, weten wij niet. Wel weten wij dat het voor haar,
evengoed als voor de professoren Belooesow en Cidoerin, een riem onder het hart betekent dat hun
gezamenlijk werk gewaardeerd wordt en begrip vindt,
zowel in Vlaanderen als in Nederland.
Toen wij op de vlieghaven van Moskou afscheid namen, gaf Helena, onze Russische gids, mij spontaan
een zoen. Haar aanvankelijk wantrouwen was omgeslagen in begrip en sympathie. Ook zij kijkt met belangstelling uit Haar dit artikel, dat zij in het Russisch
wil laten vertalen.
Hilda UYTTERHOEVEN

EEN NEDERLANDS PERSPECTIEF VOOR DE VLAAMSE BEWEGING

In het Vlaamse staatsdenken van vandaag verliest men
het Nederlandse perspectief nogal eens uit het oog.
Is het ene een gevolg van het andere? We stellen de
vraag, maar poneren niet dadelijk het antwoord.
Sinds mei 1977 zit de Vlaamse Beweging in een
stroomversnelling. Ook hier kan men bezinning en
dialoog niet !anger uit de weg gaan.
In het tijdschrift Alternatief is daarover een bijdrage
verschenen die we onze lezers niet kunnen onthouden.
Degenen die in de naoorlogse jaren veertig gehoopt
hadden dat het tot stand komen van een economische
unie tussen Nederland, Belgie en het Groothertogdom
Luxemburg, — een unie die door een aantal mensen
reeds voor de oorlog werd gepropageerd en waarvan
de blauwdruk door de regeringen in Londen werd
voorbereid — een uitkomst zou bieden voor hun
groot- of heelnederlandse aspiraties, moeten zich nu
wet erg bedrogen voelen.
De Benelux is er op papier gekomen. Sedert meer dan
een kwarteeuw bestaat er een secretariaat van de
Unie, er bestaat zelfs een parlementaire Beneluxraad
en onze ministers komen regelmatig op regeringsniveau bijeen. Er werden ook, jaren geleden lijvige en
wetenschappelijke tractaten geschreven over de enorme perspectieven van de Benelux. Maar als je de
zaak op de keper beschouwt moet je constateren dat
men op het gebied van de eenwording van de Nederlanden niet veel verder raakt dan de eenwording in
E.G.-verband.
Wat men pleegt te noemen het vrij verkeer van personen en goederen is wellicht vergemakkelijkt en versoepeld, maar dat is ook het geval tussen Belgie en
de andere E.G.-Landen. Voor de rest leven wij in Belgie en 'Nederland zeer ver van elkaar, de enen naar
Den Haag en de anderen naar Brussel georienteerd.
Wij hebben eigen media en voorlichtingsorganen en
al kijken wij wel eens naar de Nederlandse televisie,
toch weten wij van elkaar zeer weinig af. In mijn
grensdorp Kemzeke zijn wij ten enenmale onwetend
van wat er op cultureel en administratief gebied in
Hulst, vier km hier vandaan, tot stand wordt gebracht.
Wij trekken alleen de grens over als gelnteresseerde
toeristen, maar wij ervaren geen eenheid in de Nederlanden.
De doorsnee-Vlaming voelt helemaal niet; dat Nederland deel uitmaakt van zijn groter cultureel erfgebied
en dat datgene wat de Nederlanders van boven de
rijksgrens enders maakt dan hij zelf is geworden,
voor een niet gering deel het werk is van zijn eigen

Vlaamse en Brabantse landgenoten, die in de 16e en
17e eeuw „vanwege het geloof" naar het Noorden zijn
uitgeweken.
En naargelang van hun aard en aanleg hebben de
doorsnee-Hollanders die Belgie bereizen, voor onze
landslieden alleen een tikje medelijdende sympathie
over, ofwel een tikje minachting wegens ons onmogelijk taaltje, onze spreekwoordelijke slordigheid en ons
gebrek aan omgangsvormen. Zelden brengen zij enige
interesse op voor de Vlaamse strijd voor culturele integriteit, of waardering voor de culturele ontwikkeling
die de Vlamingen in de loop van de laatste decennia
tot stand hebben gebracht in vaak zeer moeilijke omstandigheden. Ook zij beseffen niet dat er ooit een
eenheid is geweest tussen de lage landen en evenmin
dat het Noorden zijn onafhankelijkheid ten dele te danken heeft aan de calvinistische Vlaamse en Brabantse
(en ook Waalse) activisten, die samen met de vendels
van Prins Willem en Maurits en Frederik Hendrik van
Oranje de Spaanse tercio's van Farnese hebben bevochten. Zij weten niet dat zij hun gouden eeuw in
niet geringe mate te danken hebben aan de emigranten uit het Zuiden en... dat de Vlaamse en Brabantse
dialecten de basisbestanddelen waren van de Nederlandse taal zoals die in de Statenbijbel haar definitieve
neerslag heeft gekregen. En inmiddels doen de Hollander- en Belgenmoppen het nog steeds.
Het is een onloochenbaar felt, met hoeveel tegenzin
wij dat ook aanvaarden, dat de rijksgrenzen een zeer
belangrijke medebepalende factor zijn bij de wording
van naties. Dat hebben wij de Iaatste eeuw kunnen
ervaren in Afrika, waar de koloniserende Europese
mogendheden grenzen hebben getrokken, zonder ook
maar in het minst rekening te houden met de etnische
groepen die het bevolkten, en vaak die etnische groepen over twee en drie staten hebben verdeeld. En
deze grenzen bestaan nog steeds, ook na het proces
van de dekolonisering, en zij worden zelfs door de
Organisatie voor Afrikaanse Eenheid voor sacrosanct
verklaard, wanneer bepaalde volkeren ernaar streven
om over deze grenzen heen hun eenheid te herstellen en secessiebewegingen in het !even roepen.
Recentelijk stellen wij eenzelfde verschijnsel vast na
de scheiding van de beide Duitslanden en de beide
Korea's, waar het geweld der wapenen -erT der strategie, evenals in de Nederlanden van de XVIe eeuw,
staten in het leven heeft geroepen, die meer en meer
van elkaar vervreemden en waarvan de eenniaking
met de dag moeilijker en problematischer zal worden.
Grenzen, van welke, card ook, hebben steeds divergerend gewerkt. Zelfs de dialecten en de talen en hun
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gebied zijn door de grenzen bepaald : de dorpsgrenzen, de middeleeuwse vorstendommen, de rivieren.
Ontegensprekelijk hebben de grenzen die in het Oosten van de Republiek der VII Provincien werden vastgelegd in de Unie van Utrecht, tot gevolg gehad dat
het Nederlands en niet het Duits de taal is geworden
van Gelderland, Drente en Groningen en later ook
van Limburg, die gebieden waar de Frankische en
Saksische dialecten naar het Oosten toe in elkaar
overgaan.
Voor ons heeft de divergerende factor van de rijksgrenzen tot gevolg gehad dat sedert de scheiding van
1585 in Nederland een algemeen beschaafde taal is
gegroeid, waarvan het gebruik in de z.g. betere kringen de „bon ton" is geworden, terwijI het Nederlands
in de Zuidelijke Nederlanden, waar het Frans, vanaf
de Middeleeuwen en zeker vanaf de Boergondische
periode, de taal was van de adel en later ook van de
hogere bourgeoisie, nooit het stadium van de dialecten
is ontgroeid. Cultuur en derhalve ook de „cultuurtaal"
zijn nu eenmaal een produkt dat alleen gedijt in de
welstand en in de milieus waar welstand heerst. De
geleidelijke verfransing van de bovenste lagen van de
bevolking in het Nederl-andstalig gedeelte van Belgie,
evenals het toenemend gebruik van de Nederlandse
cultuurtaal in het Noorden, is alleen het gevolg van het
verschijnsel van de opwaartse naaperij van de mens
op het sociale laddertje. Voor de ontwikkeling en voor

de eenheid van het Nederlandse taalgebied in Noord
en Zuid is het van enorm belang geweest dat de Nederlanden nog eens voor een korte periode staatkundig den zijn geweest tussen 1815 en 1830, dank zij het
verlangen naar de hereniging der Nederlandse gewesten, dat bij de Oranjes was blijven voortleven. Dank
zij het bewustzijn van die Nederlandse taaleenheid,
dat door Koning Willem I en zijn Minister van Maanen
werd aangemoedigd en bevorderd, hebben enkele verlichte geesten — ik denk aan J.F. Willems, Serrure,
Snellaert, P. van Duyse en de andere Vlaamse Orangisten — aan de Vlaamse Beweging na 1830 vorm en
gestalte gegeven.
De rijksgrens tussen Belgie en Nederland is er echter
de oorzaak van, dat na de ontvoogding van de Nederlandstalige gemeenschap in Belgie, deze er nooit toe
is gekomen haar taalgebruik in overeenstemming te
brengen met het Nederlandse taalgebruik, zoals zich
dat in het Noorden heeft ontwikkeld. Er is ongetwijfeld een niet te onderschatten vooruitgang. Maar nog
steeds is het gevaar niet denkbeeldig dat het Nederlands in Belgie — door het ontbreken van een voortdurende uitwisseling en van een intens persoonlijk en
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familiaal verkeer tengevolge van de grens en door de
anders gerichte orientering, door het andere onderwijs
en de andere media — met andere woorden en met
andere tonaliteiten zal worden gesproken en een andere „koine" zal worden. Dat gevaar is in Oostenrijk
en Zwitserland, wat het Duits betreft, zeker bezworen.
Indien wij ons Nederlandstalig cultuurgebied in het
wordende Europa van morgen, niet alleen als een
eenheid willen handhaven, maar het Nederlands als
voertaal te midden van de grote cultuurtalen tot zijn
recht willen laten komen, dan is het absoluut nodig
dat wij die eenheid in het spraakgebruik met alle te
onzer beschikking staande middelen bevorderen. En
daarom moeten wij de remmingen, die de rijksgrenzen ontegensprekelijk in het persoonlijk verkeer van
Nederlanders en Vlamingen veroorzaken, zoveel mogelijk wegwerken.
Vaak heb ik mij de vraag gesteld, wat er nu voor de
Vlaamse gemeenschap het belangrijkste was : haar
integriteit op de bedreigde punten tangs de taalgrens
en in en rondom Brussel te verzekeren ofwel haar
eenheid met Nederland op een of andere manier te
bevestigen. Maar hoe? Noch voor het One Hoch voor
het andere zijn er pasklare oplossingen en op het
ogenblik waarop ik deze regels schrijf, weet niemand,
zo wil het mij voorkomen, hoe de staat Belgie er over
een paar jaar zal uitzien. En het tot stand komen van
een Benelux-statenbond lijkt mij vooralsnog achterhaald door de plannen voor een groter Europa.
De Vlamingen moeten er zich van bewust zijn dat zij
het Brabantse Brussel, zij het dan ook een tweetalig
Brussel, als hoofdstad niet kunnnen missen om niet
gedegradeerd te worden tot een provincialistisch geval en de Brusselaars zullen moeten beseffen dat
Brussel zonder Vlaanderen niet de hoofdstad van dit
land kan zijn, met al de gevolgen vandien.
Het herstel van de Nederlandse eenheid, als noodzakelijk substraat voor onze culturele ontwikkeling, lijkt
mij te moeten worden gezocht in een mogelijk Europa
van de gewesten of de regio's waarin de rijksgrenzen
zeer veel van hun betekenis zullen verliezen. In een
dergelijk Europa kan ook de regionale samenwerking
tussen de aan elkaar grenzende Nederlandse en
Vlaamse provincies en gemeenten, die nog steeds een
Vlaams en Brabants en Limburgs karakter hebben behouden, zoals die in een recent verleden op gang
werd gebracht, met verdubbelde ijver worden voortgezet. Indien men op een efficiente wijze de eenheid
wil bevorderen, dan moet men de laspunten leggen
op de breuklijn, en zeker daar waar die breuklijn dwars

door gewesten loopt die door de aard en het karakter
van hun bevolking en door hun historische achtergronden bij elkaar horen.
Het is niet te loochenen dat het falen van de Benelux
voor een niet gering gedeelte te wijten is aan de onwil
van onze Waalse landgenoten, die in hun gefrustreerd
gevoel van verongelijkte minderheid nooit hebben ingezien Welke economische mogelijkheden er met
enige inspanning voor hen in een eengemaakte Benelux voor het grijpen lagen.
Maar ook de Vlaamse beweging en de Vlaamse politiek (voor zover die aanwezig is!) gaan allerminst in
deze vrijuit. Op dit ogenblik, nu men sedert jaar en
dag vruchteloos zit te palaveren over de hervorming
van de Belgische staat, heb ik nog nergens gehoord
of gelezen, dat onze politici zich ook maar een ogenblik hebben bekommerd om de positie van de Nederlandse eenheid in het groeiende Europa.
ledereen lijkt mij bereid om op het stramien van het
jacobijnse Belgie een zeer kunstmatig conglomeraat
te bouwen. Vlaanderen-Brussel-Wallonie, dat even jacobijns zal zijn en waar zelfs geen plaats zal zijn in
het gefedereerde Vlaanderen, voor zijn natuurlijke gewesten en zijn historische verscheidenheid. Zonder
enige visie wil men per se voortbouwen op het patroon van de Franse Revolutie.
Zeer terecht stelt Lode Claes (De Standaard 2-3 februari 1979) de vraag of het ogenblik niet gekomen
is om over het federalisme kortweg grondig na te

denken. En vooral over de inhoud van het federalisme
dat Haar mijn mening vooral de eerbied voor de verscheidenheid veronderstelt en het principe van de
soevereiniteit in eigen kring.
Wij mogen bij de hervorming van de Belgische staat
niet uit het oog verliezen dat Groot-Vlaanderen en
Groot-Brabant en Groot-Limburg, als afzonderlijke entiteiten in het Benelux-middengebied een belangrijke
rol te spelen hebben in Europees verband, maar als
zodanig ook de hoeksteen zijn van de Nederlandse
eenheid. En wij moeten er wel op bedacht zijn wat
wij van Brabant en van het hertogelijke Brussel zullen maken, die Bens het hart van de Nederlanden zijn
geweest.
Indien wij er dan in slagen binnen afzienbare tijd het
„Nederlandse Taalunie"-verdrag tot werkelijkheid te
maken, kan de basis worden gevonden voor een
steeds verder groeiend eenheidsbesef, en zullen de
remmingen gaandeweg worden weggewerkt die door
het bestaan van de rijksgrenzen in het persoonlijke en
culturele verkeer tussen Noord en Zuid worden veroorzaakt.
Op voorwaarde dat wij ons door onze Franstalige landgenoten niet van de wijs laten brengen, dat wij onze
democratische meerderheid niet verkwanselen voor
een bord linzensoep en vooral dat wij bedenken dat
staatkunde nog lets anders is dan taalkunde.
WILLEM MELTS
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HET PIONIERSWERK VAN JOSEF KEMPEN

Het was in februari twintig jaar geleden, dat Josef
Kempen in het vaktijdschrift van de vereniging van
leraren aan de Duitse „Realschulen" — „Verband
Deutscher Realschullehrer" — een tans brak voor het
leervak Nederlands in de Bondsrepubliek. In het tijdschrift „Die Realschule, Zeitschrift fur Schulpadagogik and Bildungspolitik" schreef hij zijn bijdrage onder
de titel „Niederlandisch - Ein neues Alternativfach der
Realschule?" Daarmee is Josef Kempen, leraar Nederlands aan het Petersberg-Gymnasium in K8nigswinter
de grote pionier geworden in het Duitse onderwijs,
die twee decennia geduldig en met groot uithoudingsvermogen voor de verbeteringen van de Duits-Nederlandse betrekkingen heeft gevochten. Als men de balans wil opmaken van hetgeen er in Duitsland voor de
verbetering van een beter buurschap ooit is geijverd,
dan is de activiteit van Josef Kempen daarin niet weg
te denken.
Het opstel dat Kempen in februari en april 1959 publiceerde, werd van de allergrootste betekenis voor
het Nederlands in de Bondsrepubliek. Hij besteedde
daarin, voor de eerste keer, speciale aandacht aan
het Nederlandse cultuur- en taalgebied. In het Duitse
onderwijs waar de Lage Landen nagenoeg „een Witte
vlek op de landkaart" genoemd kunnen worden, was
het artikel van Josef Kempen een buitengewone stimulans en een uitdaging. Hij heeft zijn lezers op overtuigende manier weten duidelijk te maken dat het hoog
tijd werd het Nederlands als de taal van onze naaste
buren — vooral in de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen en Nedersaksen — een plaats in te ruimen in
het voortgezet onderwijs.
De betekenis van het bovengenoemde artikel kan niet
hoog genoeg worden aangeslagen. Naar aanleiding
van dit artikel kwamen de eerste contacten met gelijkgezinde collega's uit het onderwijs tot stand. Met hen,
die alien hetzelfde doel nastreefden : het Nederlands
in de twee aan de grens gelegen provincies op het
lesrooster van de Duitse scholen ingevoerd te krijgen. Met de bedoeling zodoende te beantwoorden aan
de eis die prof. dr. K. Heeroma in het december-nummer van „NEERLANDIA" 1969 onder de titel „Aan
weerskansten van de grens" had gesteld : „Het gaat
mij allereerst om het cultureel verkeer aan weerskanten van de grens. Het gaat mij erom, dat de Duitsers en Nederlanders, elkaar daarbij als gelijkwaardige gesprekspartners, met wederzijds respect voor
elkaars cultuurtaal tegemoet kunnen treden. Daarvoor
is het nodig dat in het Noordwestduitse grensgebied

het Nederlands wordt ingevoerd..."
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Het opstel van Josef Kempen „Niederlandisch - Ein
neues Alternativfach der Realschule?" van 1959 is het
uitgangspunt geworden voor een 20 jaar Iang durende
strijd voor het Nederlands onderwijs op onze Duitse
scholen. Josef Kempen had met eindeloze moeilijkheden te kampen, met veel onverschilligheid en tegenwerking. En toch is het hem gelukt langzamerhand in
de publieke opinie van het onderwijs de weg te banen
voor het schoolvak Nederlands.
De vraag die Kempen in het opschrift van zijn opstel
„Niederlandisch - Ein neues Alternativfach der Realschule?" als uitdaging had bedoeld, is inmiddels door
een hele reeks leraren van scholen in de twee grensprovincies bevestigend beantwoord. Er is een kring
van onderwijsmensen ontstaan die het Nederlands
meer ingang in onze scholen willen verschaffen. Uit
de eerste ontmoeting van twee collega's in de wachtkamer van het Keuls Centraalstation zijn inmiddels de
grote vergaderingen gegroeid die in de laatste jaren
met de steun van Duitse, Nederlandse en BelgischVlaamse autoriteiten en instellingen voor de Duitse
leraren Nederlands konden worden gehouden.
De uitdaging van Kempen van 1959 staat aan het
begin van die lange weg die, dank zij zijn inspanningen en van meer en meer medestanders heeft geleid
tot erkenning van het schoolvak Nederlands. Het ministerie van onderwijs van Noord-Rijnland-Westfalen
heeft Nederlands in de reeks der schoolvakken opgenomen en tegelijkertijd ook aanbevelingen voor het
onderwijs van de Nederlandse taal aan Duitse scholen
gepubliceerd. Intussen komen ook de eerste afgestudeerde kandidaat-leraren van de universiteiten en de
opleidingsinstituten de scholen binnen met een volledige onderwijsbevoegdheid in het vak Nederlands.
Wat Josef Kempen schrijft en waarvoor hij op de bres
staat heeft een diepere zin dan alleen het opkomen
voor het leervak Nederlands op Duitse scholen. Door
zijn actie heeft Josef Kempen een ernstige bijdrage
geleverd voor meer toenadering en begrip tussen Nederlanders en Duitsers, na de wonden die de oorlog
heeft geslagen. Het is immers duidelijk geworden, dat
uitstekende economische verbindingen en het massatoerisme over en weer alleen nog geen bijdrage leveren voor een betere verstandhouding tussen beide
volkeren.
Mede van dat gezichtspunt uit mogen we Josef Kempen dankbaar zijn voor zijn werk.

KARL HERMANN KAULS
Solingen

EEN FEDERALE OPBOUW VOOR EUROPA

Het Algemeen-Nederlands Verbond is natuurlijk niet
rechtstreeks bij de Europese verkiezingen van 10 juni
betrokken. In het Verbond kan — en mag — over
(partij-)politiek zeer verschillend worden gedacht. Het
is zeer wel mogelijk dat er leden en/of aanhangers
van het Verbond gevonden worden, die zelfs bewust
aan de verkiezingen niet willen en niet zullen deelnemen. Wij hebben in het Verbond elk standpunt te eerbiedigen. En ik denk er niet aan enige propaganda te
maken voor welke politieke partij dan ook. Noch wat
Vlaanderen, Hoch wat Nederland betreft.

Er worden echter verkiezingen gehouden die Europa
— als romp-Europa — betreffen. Binnen het Verbond
kunnen we de ogen daarvoor niet sluiten ; evenmin
kunnen we aan bepaalde staatkundige gevolgen zonder meer voorbij gaan. Europa is sterk verdeeld! De
Verenigde Staten van Noord-Amerika zijn daarentegen
een smeltkroes geweest en zijn dat nog. Europa is een
complex van volkeren, naties en staten gebleven. Een
algemene versmelting, zoals in de Verenigde Staten,
heeft, uit de aard van de zaak, zakelijke voordelen,
zoals een eenheid van regels voor tal van kwesties.
Zo is ook ginds het kennen, spreken en schrijven van
de ene taal van niet te onderschatten betekenis. Toch
geloven wij, dat bij al deze voordelen, het smeden van
onderscheidene culturen tot de ene, alles overheersende, ook grote en bittere nadelen heeft. Niet alleen
de verschraling en het ontbreken van de verscheidenheid heeft nadelige kanten, maar ook het missen van
het „eigene" geldt voor mij als een verarming. Mijn
grootste bezwaar tegen een eenheid van machtige
staten is het gevaar van overheersing dat zij oproepen. lk geloof dat bijvoorbeeld het mensdom gebaat
zou zijn met een splitsing naar gelang van de culturen ; het ware beter dat binnen het Russische rijk
Oekraine een zelfstandige eenheid zou zijn, gebaseerd
op de eigen taal en de eigen cultuur. Het opnemen
van de Oekraine in het Czaristische Rusland heeft,
aldus leert de historie, nadelen gekend. Deze nadelen
bestaan nog. Deze stelling heeft niets te maken met
een anti-Russisch zijn. Hoogstens speelt het afwijzen
van een bepaald staatscommunisme in mijn denken
een rol. Zo zou ik in een splitsen van India geen overwegende bezwaren kunnen ontdekken. De samenvoeging van deze zo uiteenlopende gebieden tot een
staat, leidt tot een streven naar macht, tot een verheerlijking van de staat en tot verwaarlozing van de
kleinere cultuurgemeenschappen en godsdienstige samenlevingen.

FEDERALE OPBOUW

Een federate opbouw kan het gevaar van een strakke
eenheid en centralisme beteugelen. Een federate opbouw doet de minderheden beter tot gelding komen.
De zucht naar het scheppen van machtige staten wordt
dan tot minder gevaarlijke vormen beperkt.
Wanneer men de vraag stelt, welke machtige staten
morgen de vrede in de wereld in gevaar kunnen brengen dan komen we terecht bij de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en China. Natuurlijk kan dan gewezen
worden op de democratie, zoals in de Verenigde Staten, als een remmende factor. Maar ook in de Verenigde Staten worden het democratisch denken en
handelen in bepaalde opzichten bedreigd. Een land als
China is stellig zwak vergeleken bij de Sovjet-Unie en
de Verenigde Staten, maar binnen het tijdvak van een
generatie kan in China, als gevolg van de moderne
ontwikkelingen, veel veranderen.
Het spreekt vanzelf dat met het vervallen in een veelheld van kleine staatjes niet het gezond tegenwicht
tegen de grote, almachtige staten wordt gevormd.
Naar mijn overtuiging ligt daarin niet de oplossing.
Veeleer is het dienstig voor de midden-staten over te
gaan tot confederate en federate vormen. Wil een staat
goed functioneren dan dient die staat een zekere
macht te hebben. En macht vraagt een grondgebied en
een bevolking. Wil de bevolking zich laten gelden dan
is zij het sterkst als natie. Kleine staten, we merkten
het reeds op, lopen gevaar door de grotere te worden
bedreigd. Soms met fatale gevolgen voor die kleine
landen. Men denke slechts aan de Baltische staten en
aan Polen dat herhaalde malen in de geschiedenis
werd overvallen en verscheurd, aan het verval van
het eigene van Schotland en Wales, aan Corsica. Zo
heeft ook eens in de geschiedenis Spanje een greep
willen doen naar Portugal. Men denke aan Italie, in
de tijd van Mussolini. Terwille van de glorie van de
ltaliaanse staat werd Ethiopie overvallen. Zo zijn er
tat van voorbeelden.
De Staat moet voor een yolk (een natie) een beschermend schild zijn. Het gaat niet om de Staat, maar om
het y olk, om de eigen cultuur, om de taal. Het bestaan
van de Staat wordt daarmee niet verworpen. Maar
daar ligt niet het zwaartepunt.
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HET FEDERALE EUROPA
De huidige Europese staten kunnen alleen worden gehandhaafd, wanneer zij federaal worden opgebouwd
— Belgie is daarvan een sprekend voorbeeld —. De
federate staten zullen, met behoud van een stuk autonomie en met volledige erkenning van hun verschei-

denheid, kunnen medewerken aan de vorming van een
confederale Europese gemeenschap. Mits die staten
dan ook hun minderheden de waarde geven die daaraan toekomt.
Het confederale Europa is nog geen werkelijkheid.
Maar de Europese verkiezingen betekenen een stap
voorwaarts.
J.H. SCHEPS
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DE SINT-ANDRIESKERK TE ANTWERPEN
450 JAAR NEDERLANDSE GESCHIEDENIS

UIT ENKHUIZEN

In geen enkele kerk te Antwerpen is de historische
binding tussen Noord- en Zuid-Nederland zo sterk
doorweven als in de Sint-Andrieskerk gelegen aan de
Augustijnenstraat. Aan de oorsprong ervan liggen Saksische Augustijnen uit het Noordhollandse Enkhuizen.
Men noemde ze de Saksische kongregatie omdat ze
bijna uitsluitend uit Nederduitsers en Noordnederlanders was samengesteld. Te Enkhuizen bestond hun
klooster sinds 1490 en in 1510 zonden zij een missie
naar Antwerpen, alsof zij een voorgevoel hadden van
de naderende woelige tijden. In de spoedig daaropvolgende periode zou Enkhuizen als sleutel aan de
Zuiderzee een belangrijke strategische rol spelen en
na Den Briel als eerste stad in het Noorden de zijde
van Oranje kiezen.
Hoe dan ook de afgevaardigden uit Enkhuizen droegen onder de lederen gordel van hun zwart habijt een
aanbeveling mee voor de twee Antwerpse notabelen
Judocus Hoens en Marcus Mussche. De Nederlandse
paters genoten gul onthaal en mochten beschikken
over een huffs met grond gelegen tussen de Munt en
de Boeksteeg, ongeveer op de plaats van de huidige
Antwerpse Augustijnenstraat. De paters bouwden er
een Drievuldigheidskapel die in 1513 in dienst werd
genomen. Maar hun vestiging verwekte wrevel bij het
0.L.Vrouwkapittel, dat klacht neerlegde bij zijn opperdeken, namelijk de deken van Sint-Pieters te Leuven,
niemand minder dan Adriaan Floreszoon, de latere
paus Adriaan VI. Hij beslechtte de zaak ten nadele
van de Augustijnen en gaf ze bevel de kapel te sluiten. De paters, met prior Jan van Orbach, legden zich
daar niet bij neer en deden een beroep op de Raad
van Brabant. Aangezien Hoens en Mussche hun gronden vrijwillig hadden afgestaan, oordeelde de Raad
dat de Augustijnen voile recht hadden op hun klooster
en kapel. Toen de paters kort nadien ook de steun
verwierven van de Antwerpse stedelijke magistraat,
gaf het kapittel zich gewonnen. Het akkoord, bekrachtigd door de Augustijnen, die hiervoor speciaal vergaderden in aanwezigheid van opperdeken Adriaan
Floreszoon, kreeg in september 1514 de zegen van
paus Leo X. De paters mochten dus blijven maar vermits hun kapel daar te klein bleek, begonnen zij een
nieuwe grote kerk te bouwen. Hiermee legden zij de
eerste stenen van de huidige Sint-Andrieskerk.

LUTHERANEN
De kerk, afgewerkt tot aan de kruisbeuk, droeg nog
niet die naam toen eind-oktober 1517 de bekende
Duitse ordegenoot van de Antwerpse Augustijnen,
Maarten Luther, zijn 95 stellingen aan de Slotkerk te
Wittenberg uithing. Zijn protest kreeg nog hetzelfde
jaar instemming in het nog onafgewerkte klooster te
Antwerpen, het eerste in de hele Nederlanden waar
het protestantisme ingang vond. Ook na Luthers banvloek door de paus bleven sommige Augustijnen te
Antwerpen, ondermeer hun prior, de nieuwe leer verkondigen. Hij werd aangeklaagd bij Karel V, vervolgd
en in hechtenis genomen. Hij kon evenwel uit de gevangenis te Brussel ontsnappen en vluchtte naar Bremen. Erger verging het twee andere paters van het
Antwerpse klooster, Jan van Essen en Hendrik Voes,
die hun overtuiging op 1 juli 1523 te Brussel op de
brandstapel met de dood bekochten. Zij waren de
eerste Lutheranen die als kristelijke martelaars in
de Nederlanden hun leven gaven voor hun geloof.
Even gruwelijke dood stied de gewezen Augustijn, in
de Katholieke Encyclopedie vermeld als Nicolaas van
Antwerpen. Ondanks de keizerlijke plakkaten die een
premie uitloofden voor het aanbrengen van Lutherse
predikanten, predikte hij vanuit een mast op een timmerwerf bij de Schelde te Antwerpen. Twee vleeshouwers leverden hem over aan de Brede Raad, die de
predikant ter dood veroordeelde. Op 31 juli 1525 naaide men hem in een zak en wierp men hem nabij het

Sint-Andries met haar lantaarnvormige toren, de eerste volledig gerestaureerde kerk van Antwerpen, die dit jaar haar 450-jubileum viert.
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Kranenhoofd weerloos in de rivier. „Wie dit geweld
durfde to bedillen werd met gespleten tong de stad
uitgezet", aldus de Antwerpse historicus Karel-Lodewijk Torfs in zijn „Geschiedenis van Antwerpen"
(1856).

ADRIAAN VI
Aangezien het klooster van de Augustijnen een broeihaard was gebleven voor hervormingsgezinden, besloot de Antwerpse magistraat het to sluiten. Men
metselde er de vensters van dicht, ommuurde de kerk
en haalde de altaren Weer. Zelfs verkocht men de inboedel van het klooster in openbare veiling. De kato-

In deze kerk staat de meest „sprekende" preekstoel (1822) van Antwerpen
met de voorstelling van Kristus en de vissers Petrus en Andreas, naar de
evangelietekst (Mattheus I, verzen 16-20) : „Ik zal van u mensenvissers
maken".

lieke priester-historicus Floris Prims, tot aan zijn dood
archivaris van de stad Antwerpen, schreef in dit verband (in Antwerpiensia 1939) : „Men likwideert zo
maar geen godgewijde gronden en plaatsen".
Daarom rijpte de idee het gewezen kloostergoed om
to zetten tot een parochiekerk". Volgens Prims steunde goevernante Margareta van Oostenrijk dit opzet.
Paus Adriaan VI, de enige Nederlander die ooit de
stoel van Petrus to Rome beklom, ondertekende in de
zomer 1523, slechts enkele maanden voor zijn dood,
de oprichtingsbul van de nieuwe parochie, die ter
ere van Margareta van Oostenrijk (en nog meer van
Boergondie) onder het patronaat werd gesteld van
Sint-Andries, patroon van Boergondie. Paus Adrianus'
handtekening op de stichtingsbul maakte Sint-Andries
tot de meest Nederlandse katolieke kerk van Antwerpen.
KATOLIEKEN EN CALVINISTEN
Volgens Prims ging de goevernante zelfs mee in de
processie die op 10 oktober '1523 (Paus Adrianus was
dan al gestorven) het Sakrament vanuit het gewezen
klooster naar de Antwerpse hoofdkerk (nu 0.L.Vr.katedraal) droeg. Het duurde dan nog een vijftal jaren
vooraleer de nieuwe parochiekerk kon worden geopend. Op 6 juni '1529 wijdde de suffragaan-bisschop
van Kamerijk de nieuwe kerk. Die wijding, 450 jaar
geleden, is aanleiding tot de huidige jubileumviering.
Een van de eerste pastoors van de nieuwe Sint-Andriesparochie, de Antwerpenaar Van Oprode (151576) werd van hieruit in 1558 plebaan van de domkerk
to Utrecht en nadien vicaris-generaal van het Utrechtse bisdom. Hij werd in 1576 in de dom to Utrecht begraven.
In augustus 1566 onderging Sint-Andries het lot van
alle Antwerpse kerken. Zij werd door de baldadige
beeldenstormers geplunderd. En in 1579, onder aartshertog Mattias, werd de helft van de kerk voor de
calvinistische eredienst bestemd. Men bouwde toen
een weinig oekumenische muur in het bedehuis en in
maart 1570 kregen de katolieken er geen toegang
meer.
BALLINGEN
De herovering van Antwerpen door de Spaanse troepen onder het bevel van Alexander Farnese (augustus
1585), met als noodlottig gevolg de scheiding van de
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Nederlanden, ging gepaard met de grootste aderlating
uit de geschiedenis van Zuid-Nederland. Tienduizenden Vlamingen en Brabanders, aanhangers van de
nieuwe- leer, zowel wetenschapslui, handelaars als
kunstenaars, gingen het Roorden bevruchten met de
inbreng van hun vlijt. Hun arbeidzaamheid paarden zij
aan een onverzettelijke calvinistische overtuiging. Zij
veroverden het nog -grotendeels katolieke Noorden
voor het calvinisme. Toen won het Noorden zijn nationaliteireb werd-het-de zelfstandige staat van de zeven
provincien. Het -zui.den daarentegen verloor zijn nationale eigenheid, maar herwon zijn katoliek geloof.
In die - periode- toen men in de Nederlanden geschiedenis schreef met kristelijk broederbloed waren er
ballingen om denAeroVe in tegenovergestelde richtingen. In 1591 -rielien de kerkmeesters van Sint-Andries
tot hun nieuwe pastoor E.H. Jan Boor, een Amsterdammer, die gevlucht voor de 'hervorming, in het land
van Kleef verbleef. Hij zou tot aan zijn dood in 1604
herder van Sint-Andries blijven en in deze Antwerpse
kerk begraven worden. De te Weert geboren Willem
Bruegel was een jaar pastoor van Sint-Andries toen
hij in 1608 tot plebaan in de Antwerpse katedraal
werd benoemd, waar hij nog gedurende 42 jaar pastoor-deken bleef. In Rubens' tijd was ook nog in SintAndries werkzaam een kanunnik van het Eindhovense
kapittel, Petrus Rutger Moescops, uitgeweken wegens
de geloofsvervolging in Noord-Brabant. Ook hij vond
zijn graf in Sint-Andries. Van 1650 tot 1670 was herder
van Sint-Andries Gisbertus de Moor uit 's Hertogenbosch. Later, in 1810, kwam de Fries Werenfried Wannus hier zijn priesterambt bekleden, in 1835 Frans
Vandenvondervoort uit Uden en in 1850 priester Teirlings uit Tilburg. Ten slotte was Paulus Blinkvliet, die
van 1823 tot 1843 de parochie bestuurde een te Antwerpen geboren zoon van een Amsterdammer.

len, de Antwerpenaar die in dienst van de koning der
Nederlanden, in de slag bij Waterloo tegen Napoleon
in juni 1815 sneuvelde. De verzen van A.J. Stips eindigden met het volgend bombastische rijm : „Zijn naem
blijft in het hert van 't dankbaar Neerland leven, zoo
lang de wentlend aerd zal om haer aspunt zweeven".
Te noteren dat Visschers dit lofdicht ter ere van de
Nederlandse strijder opnam lange tijd na 1830.
Op dezelfde plaats in het Antwerpse Sint-Andrieskwartier, ooit het allereerst in onze gewesten getekend
door de bloedige 16de eeuwse woelingen, vielen in
december 1832 de laatste schoten, waardoor de van
1815 tot 1830 tijdelijk herenigde Nederlanden weer uit-

Totaalbeeld van de kerk vanop het dokzaal. Midden : het cisterciénzerhoogaltaar. Rechts : de kansel. Vooraan : het Sint-Andrieskruis in de kerkvloer.
De zilveren reliekkast van de XXXVI heiligen.

Zijn opvolger, de Antwerpenaar Petrus Visschers, pastoor van Sint-Andries van 1843 tot aan zijn dood in
1861, die een drieledige geschiedenis van zijn kerk
schreef, was een persoonlijke vriend van Hendrik
Conscience en Jan-Frans Willems, de vader van de
Vlaamse beweging, en korrespondeerde met Guido
Gezelle. In een tijd, kort na het ontstaan van de Belgische staat, toen men de beoefening van het Nederlands hier nutteloos achtte, schreef Visschers in de
taal van het yolk over grote figuren uit het Vlaamse
verleden en ofschoon de briefwisseling met het Noorden sinds de scheiding van 1830 fel werd bemoeilijkt,
was hij in korrespondentie gebleven met zijn vriend
en medestrijder J.G. Le Sage ten Broek. Bovendien is
het opmerkelijk dat in de bijlage van Visschers' derde
deel een lofdicht staat ter ere van Generaal van Mer51

Een gedeelte van het koorgestoelte (beeldhouwer P. Verbruggen-de-oude) met
de paneeltjes (kunstschilder T. Boeyermans) van de 36 heiligen.

eenvielen. Naar het heet kwam koning Leopold I van
Saksen-Coburg, vanop de Sint-Andriestoren de krijgsverrichtingen volgen, de aanval van de Franse maarschalk Gerard op het door de Nederlandse generaal
Chasse verdedigde Zuidkasteel, namelijk de slag tussen twee legers die officieel niet eens in oorlog
waren. Al dit geweld had een tragisch verloop. De
helft van de stadswijk werd in puin gelegd.
KUNSTSCHATTEN
Niet alleen in de bediening van het kerkelijk personeel
bestond er van eerstaf een wisselwerking tussen
Noord en Zuid, ook in de ornamenten van de Antwerpse Sint-Andrieskerk was er doorheen de geschiedenis
een inbreng uit Noord-Nederland te bespeuren. Een
van de bezienswaardigheden en tevens een van de
populairste sieraden van de hele kerk in de zilveren
kast met de relieken van de XXXVI heiligen. Onder
die relieken zijn er die van Gertrudis van Delft. De
oorspronkelijk in de (verdwenen) Antwerpse Sint-Salvatorsabdij bestaande kast van 35, werd door bisschop Capello in 1671 aangevuld met een reliek van
de H. Hatebrandus, die al veel vroeger in de abdij
werd bewaard. Deze „zesendertigste" heilige overleed in 1198. Hij was afkomstig uit Groningen en had
de eerste benediktijnerabdij in Friesland gesticht. Na
de verwoesting van het klooster te Feldworth werd
zijn gebeente in 1619, door toedoen van de Antwerpse prior Van der Heyden, naar de Sint-Salvator bij
de Schelde overgebracht. In het eikehouten koorgestoelte, gebeiteld door Pieter Verbrugge-de-oude
52

(1615-86), herkomstig van de Antwerpse Augustijnenkerk, bracht men de paneeltjes aan met de afbeelding van de 36 heiligen. Deze paneeitlea ziin het werk
van Theodoor Boeyermans (Antes. 1620-78), een kunstschilder die zijn jeugd doorbracht in Noord-Nederland en later als volgeling van Antoon van Dijck te
Londen grote faam verwierf.
Een van de kostbaarste doeken „De marteldood van
de H. Andreas" werd speciaal voor deze kerk geschilderd door Otto Venius omstreeks 1594-98. Deze
te Leiden (1558) geboren zoon van de latere burgemeester aldaar, zelf een verre telg van een bastaard
van Jan III, volgde in de beroerdste periode van de
Nederlandse geschiedenis de tegenovergestelde weg
van vele Vlaamse kunstenaars en geleerden, die uit
Vlaanderen naar het Noorden in ballingschap trokken.
Otto Venius' kompas wees van Noord naar Zuid, waar
hij sinds 1585 hofschilder van Farnese werd, die
hem tot ingenieur bij het Spaanse leger benoemde.
Otto Venius, een van de eerste leermeesters van
Rubens, stied als oppertoezichter van de Munt te
Brussel in 1629. „Als vleier van onze beheerschers
vond hij tusschen al onze kunstenaars zijn weerga
niet", aldus het onverbloemde oordeel van J.F. van
den Branden in zijn „Geschiedenis van de Antwerpse
Schilderschool" (1877).
Ook de gebroeders Jan en Robrecht Colyns de Nole
kwamen in dezelfde periode van het Noorden naar het
Zuiden. Men noemde ze de „sculptores Hollandos",
ongetwijfeld omdat hun wieg (voor 1570) te Utrecht
stond. Zij vervaardigden het monument waarvoor Engelse toeristen te Antwerpen speciaal de Sint-Andrieskerk bezoeken, namelijk een epitaaf ter ere van Mary
Stuart, opgericht in 1620 luidens testament van haar
twee naar Antwerpen gevluchte en er overleden hofdames Elizabet Curie en Barbara Monbray.

JORDAENS EN VONDEL
Tenslotte mogen we wijzen op het onrechtstreekse
verband tussen Jakob Jordaens en de Sint-Andrieskerk, namelijk een vermelding in het kerkregister van
september 1630. Toen betaalde men aan drukker Geeraard van Wolschaten, schrijver ondermeer van het
„Antwerpsch Lusthofken" zestien gulden en twee stuivers voor het leveren van vijfduizend beeldekens.
Geeraards moei (of tante) was Barbara van Woeschaten, de moeder van Jakob Jordaens. En hiermede nemen wij de gelegenheid te baat om in dit Vondeljaar
1979 een parallel te maken tussen de komplete tijdgenoten Vondel en Jordaens, die beiden in hun kunstwerk prins Frederik-Hendrik verheerlijkten. Joost van

den Vondel verliet het Antwerpen van zijn voorgeslacht nog voor zijn geboorte, namelijk door de vlucht
van zijn Luthersgezinde ouders naar Keulen. Vondel
zou in het protestantse Noorden overgaan naar de katolieke kerk. Jordaens verliet Antwerpen pas bij zijn
begrafenis in Hollands-Putte. In het weer katoliek geworden Zuiden was hij naar het calvinisme overgegaan. Hoewel Vondel en Jordaens in de geschiedenis
van Sint-Andries geen rol speelden, werd hun bewogen leven getekend op dezelfde manier als de nu
jubilerende kerk te Antwerpen, die achtereenvolgens
een katoliek, lutheraans, calvinistisch en weer katoliek
merkteken ontving.
Ook is dit bijna symbolisch te noemen : uit de voormalige abdij Sint-Bernaert-op-'t-Scelt (Hemiksem) erfde de Sint-Andrieskerk haar prachtig cistercienzerhoogaltaar en uit de parochiekerk van Wouw in NoordBrabant haar koorgestoelte (tijdens de jongste oorlog
deerlijk gehavend).

ARTUS QUELLIN
Het monument met de grootste kunstwaarde van de
hele Sint-Andrieskerk is het puike Petrusbeeld, volgens wijlen dr. Juliane Gabriels een van de merkwaardigste beelden van Vlaanderen. Het werd in 1659 gebeeldhouwd door Artus Quellin-de-oude (1609-68). Enkele jaren eerder had zijn Quellin-stijI de hoogste
bloei gekend in het stadhuis te Amsterdam (thans koninklijk paleis op de Dam), in 1656 opgericht tot vereeuwiging van de Vrede van Munster. De verheerlijking van Frederik-Hendriks streven naar de One Nederlanden vond daar in het aandeel van de Vlaming

Het Petrusbeeld van Artus Quellin-de-oude, het kostbaarste kunstwerk
van de hele kerk

Quellin haar meest verheven kunstzinnige uitdrukking.
Is het bij dit alles dan niet meór dan toevallig te noemen dat het 450-jarig jubelfeest te Antwerpen in de
Sint-Andrieskerk werd ingezet met een koncert door
het Sint-Michaelmuziekkorps uit het Nederlands-Limburgse Thorn. Ook hier bleef de wisselwerking Noord/
Zuid in deze aloude Antwerpse kerk bestendigd.
A. GOOVAERTS

Over de Antwerpse Sint-Andneskerk verscheen zopas een fraai
geillustreerd boekje, waarin niet enkel de geschiedenis van de
kerk wordt belicht maar dat tevens als wandelgids ken dienen.
Uitgave De Vlijt, boekhandel, Nationalestr. 58 _ 2000 Antwerpen
10 fr. verzendingskosten.
(pr. 000-0077814-20). Prijs 120 fr.
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DE BETEKENIS VAN ANTON VAN WILDERODE VOOR DE NEDERLANDEN

Sinds de Vlaamse dichter Anton van Wilderode (Moerbeke 1918) uit de schaduw
van zijn werkkamer werd gehaald, kwam
in zijn eigen kring plots de publieke waardering als een niet te stuiten lawine over
hem heen. Dertig jaar lang had de priester zijn dichtersschap en vorsingswerk beheerst en als een trage stroom uit die werkkamer laten sijpelen. Toen dan in 1974
zijn „Verzamelde Gedichten" verschenen,
werd men zich erplots van bewust dat
hi' altijd „aanwezig" was geweest maar
nooit met luide stem hadgeroepen.
Van Wilderode had ondertussen eenper'soonlijkheid opgebouwd die als een monument te voorschijn kwam. Vanaf zijn
debuut met „De moerbeitoppen ruisten"
in 1943, waarmee hi'j meteen de Provinciale
Poezieprijs van Oost-Vlaanderen behaalde, werd zijn dichterschap aanvaard en
erkend. De naoorlogse situatie met het Europese puin in en daarna zijn tematiek bepalen die gesteund was op een klassieke
denkkracht. Als er dan toch literaire vak'es moeten gemaakt worden, zien we hoe
hi' gesitueerd wordt bij de „Romantische

Classici" waarbij ook Jos De Haes, Hubert
Van Herreweghen, Christine Dhaen en Renincagerekend werden. Bij hen heeft Anton van Wilderode echter ekgeheel eigen
plaats want vooral met „Najaar van Hellas"
zou hi' zijn poêtische mogelijkheden bevestigen. Hier werd de band gelegd met
hetpuin van de kiassieke oudheid (Griekenland) en het nieuwepuin van het Westen wiens kultuur hieruit wasgegroeid.
Met „Het Land der Mensen", verschenen
in 1954,geeft hi' zijn even een geheel
andere wending. De dichter Van Wilderode
rukt zich los uit de treurzang om het verleden en zoekt aansluiting bij het heden.
Hi' wordt de priester-leraar die zijn poêtisch scheppingsvermogen in dienst van
zijn yolk zal stellen. De pioniers van de
Vlaamse televisie kunnen beroep doen op
zijn pen, hi' schrijft tv-cpelen waarbij o.m.
„Het herdertje van Pest" dat gericht is
op de aktualiteit van de Hongaarse opstand
in 1957. Samen met de komponist Jef
Maesgroeit een kameropera „De Antikwaar" en het is vooral de betreurde, onstuimige, realizator Mark Liebrecht die dit
alles in beelden vertaalde.
In de jaren zestig wijdt Anton van Wilderode zich vooral aan de studie van de
Nederlandse literatuur en begint hi' aan
een zestien jaar durend gevecht met de
Latijnse reus Vergilius. De leraar en vorser springt hier de dichter voorbij en van
op _dat moment wordt Van Wilderode belangrijk voor het gehele taalgebied. Zijn
poezie was reeds beinvloed door Leopold,
Boutens en Nijhoff. Eon voorkeur voor
Adriaan Roland Hoist en de helegeneratie belangrijke Nederlandse dichters is
duidelijk maar Van Wilderode is wellicht
de enige die de nederlandstalige poêzie
in haargeheel grondig heeft bestudeerd.
De weerslag daarvan kwam in het lijvige,
tweedelige studieboek „De Dubbelfluit"
dat in Vlaanderen en ook hier en daar in
Nederland als leerstof voor het middelbaar
onderwijs wordt gebrukt. Hierin lit de
ehele voedingsbodem van onze literatuur
g
gevat zodat een soort van encyclopedie
van de nederlandstalige poezie en proza
kangeraadpleegd worden.
Vergelijkingen met andere studieboeken
vallen algauw in het voordeel uit van „De
Dubbelfluit" inzake volledigheid en objektieve weergave. Van Wilderode heeft zich

54

niet laten leiden door eenpersoonlijke
voorkeur of ,eigen filosofische overtuiging.
Hi' heeft de tijd als scheidsrechter gebruikt en alleen de tijd is 'op dat vlak betrouwbaar. Dat de 'on ere generatie nog
ontbreekt is hiervan alleen een bevestiging.
Voorlopig eindigt deze „Encyclopedie" met
het weerhouden van de Nedelranders Lodeizen, Lucebert, Andreus en Mulisch. Zij
zijn de bouwstenen van het jongste vernieuwingsmoment dat reeds door de tijd
werdgeselekteerd maar er zijn ook de
Vlamingen Claus, Ruyslinck en Snook die
de keuze evenwichtig maken. In de jaren
tachtig zal Anton van Wilderode het aan
zichzelf verplicht zijn dit werk verder te
zetten want na de Vijftigers"
is er toch
„
alweer twintig jaar overzicht gegroeid.
Wanneer wij titelden : „De betekenis van
Anton van Wilderode voor de Nederlanden"
komt het belang van de vertaler van het
volledig werk van Publius Vergilius Maro
zeker naast zijn studiewerk over de Nederlandse literatuur in eerste rangorde. Hi'
schiep hiermee een echte band met Nederland want sinds Vondel werd Van Wilderode de eerste die deze onvergankelijke
klassieker eon' volledige hertaling naar het
hedendaags woordgebruik heeft gegeven.
Van Wilderode heeft hiervoor in eigen
land reeds gekregen wat hi' verdiende. De
' Leuvense universiteit bedacht hem met een
ere-doctoraat dat de voorheen nooitgenoemde titel kreeg : „Doctor in de onderwijskunde". Nadien viel hem voor dit werk
ook nog de „Koopalprijs" voor de beste
vertaling to beurt en werd de vierdelige
pocketuitgave onderwijsliteratuur. De uitgevers Orion-Brugge en Gottmer-Nijmegen

bezorgden Anton van - Wilderode orilangs
een monumentale versie van daze Vergi- •
lius in de vorm van een reusachtig boek
datgeillustreerd werd door de Tjschische
beeldhouwer-graficus lanchelevici.
De betekenis van. Anton van Wilderode
voor de Nederlanden werd tot nog toe
vooral in Vlaanderen, maar dan zeer ruim,
gewaardeerd. Vlaanderen erkent hem als
een literaire autoriteit die noch doorprogressief, noch door konservatief wordt
aangevallen. Hi' werd de jongste jaren
„ontdekt" in zijn „werktent" als een integer en bescheiden man die de relativering en de humor als zelfverdediging gebruikt. Dit allesgroeit echter uit de grenzen van Vlaanderen zodat het hoog tijd
wordt dat Nederland deze „werktent" meer
aandachtgeeft want p ier liggen de bronnen die al die tijd in . een richting vloeiden.
Daar is ook het autentieke engerijpte
dichterschap to vinden dat bij de nu 60jarige Anton van Wilderode resulteerde in
een terugkeer naar de eigen. bron met de
bundel „Dorp zonder Ouders".
Hi' verwerkte dit o.m. met een onvervreemdbare kracht in
ik zal voorbij zijn en het dorp zal duren
gelijk vandaag met harpen in de bomen.
Geblaatgeblaf. En teikens toegenomen
bewegingen teen de middaguren.'
Hetgras ontelbaar tussen . vogelveren
en Ieeuweriken als omhooggetrokken
onhoorbaar bezig in een tijd vol klokken.
De knapen die nu haastig huiswaarts keren,
de ransels rondzwaaiend naar alle kanten
zullen volwassen zijn met grote handen.
Vrijwel het gehele werk van Anton van
Wilderode werd uitgegeven door uitgeverij
Orion-Desclee De Brouwer-Brugge
Gottmer-Nijmegen.
Bij uitgeverij De Vlijt-Antwerpen verscheen
ook de monografie „Anton van Wilderode"
die een verdere kennismaking nnogelijk
maakt.

De dreven gaan eindeloos door
als door spiegels vooruitgezonden
met lussen van licht verbonden
in de blauwe verte to loor
Zij praten boven mijn hoofd
in elkanders geruis verslonden
met ononderbroken monden
in een groen labyrint van loof
De vogels aanvankelijk voor
een zwijgend luisteren gevonden
vervullen nu opgewonden
de tegenstem in het koor.
En den krekel roept als vermoord
het relaas van zijn zomerzonden
maar de dreven op goede gronden
behouden het laatste vvoord.
A.v.W.

WILLEM PERSOON
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SPIEGEL VAN NOORD-NEDERLAND

HOLLAND FESTIVAL 1979

Er is weer een jaar voorbij. Op onze
schrijftafel prijken de folders van het Holland Festival 1979. Voor de liefhebbers in
het land liggen er een paar honderd voorstellingen in het verschiet ; opera-, ballet-,
toneel- en muziekuitvoeringen. De start is
in het Luxor Theater in Rotterdam op 1
juni. Het programma staat in het teken
van Parijs in de twintiger jaren. Wat toen
aan ballet op het toneel werd gepresenteerd verwekte een kleine opschudding.
Het bleek een tikkeltje gewaagd. Maar
daarover bekommert men zich nu, een halve eeuw later, niet meer. In de eerste drie
weken van de zomermaand wordt Nederland overspoeld met 259 voorstellingen ;
ram
27 minder dan in 1978. Het aantalma's is vergeleken bij het afgelopen jaar
van 78 tot 68 teruggebracht. In de Rand-.
stader meer evenementen. Maar elders heeft men een veer moeten laten,
als eengevolg van de verhoogde B.T.W.tarieven voor de schouwburgen.
De statuten van het Holland Festival schrijven voor dat er ieder jaar „iets bijzonders" moet zijn. Geen gemakkelijke opgave. Soms kost het de organisatoren
hoofdbrekens. De keuze isgevallen op,
wat als vernieuwing wordt aangeduid. De
scheppende en uitvoerende kunstenaars
van het modernegenre komen aan bod.
Er is een beroep gedaan op de kleine
schouwburgen om het repertoire te bieden
dat anders niet aan de beurt komt. De
financieleproblemen worden bestreden
met het inschakelen van het Goethe Instituut en de British Council. Wie niet de
schouwburg of de concertzaal opzoekt kan
voor een belangrijk deel thuis van de programmering genieten. De NOS heeft maar
liefst van 1 tot 23 juni achttien uitzendingen op stapel staan, waarvan zestien rechtstreeks. De opvoering van „Tristan and
Isolde" is de openingsmanifestatie. Voorts
zijn er, in dit radioprogramma, concerten
van het Blazers Ensemble in Carre in Amsterdam en een slotconcert in Den Haag
gepland. De uitvoering in de residentie is
tegelukertijd de opening van het Koorfestival 1979 in het Congresgebouw. De NOStelevisie brengt vier produkties ; een keuze
uit de Parijse tijd in de twintiger Jaren
van de Ballets Suedois en enkele drama's. In de muzieksector schenkt het Holland Festival opvallende aandacht aan nietwesterse muziek. En dan nog een nieuw-

.
In Carre geeft het Nationaal Ballet
tje
een voorstelling.

DE ZUINIGHEID VAN
DE NEDERLANDER
Nederlanders worden vaak in het buitenland een wat overdreven zuinigheid aangewreven. Er steekt een grond van waarheid in. Het heeft iets met het volkskarakter in het Noorden te maken. De vele
spreekwoorden zijn er om het bewijs te
leveren. Misschien heeft het met de individualistische trekken van de Nederlanp
ders te maken. Men loot
niet zo hard
voor het welzijn van de gemeenschap wanneer de eigen belangen op het spel staan.
Overigens een typisch menselijke trek.
Het beroep van de overheid op de bevolking om zich in te spannen voor de
energiebesparing is in het verkeerde keelgat geschoten. De regering rekende op het
gemoed van de bevolking te kunnen werken. Een redelijke motivering. Direct met
dwang klaar staan roept alleen maar
agressie op. En die is er al voldoende.
Een beroep minder hard met de auto te
rijden, zuinig te zijn met krachtstroom en
met Iicht, een beetje minder naar de t.v.
kijken. Kortom wat zuiniger doen. Om de
boodschap van de regering kracht bij te
zetten, verscheen minister-president Van
Agt op het televisiescherm. Hi' zette de
problemen uiteen en maakte duidelijk, dat
men op de verkeerde we g is met te denken dat het met het energievraagstuk zo'n
vaart niet zou lopen. Er wordt te veel
energie gebruikt. Wanneer men een stapje achteruit doet zijn de gevolgen funest.
Het heeftgeen ziertje geholpen. De auto's
rijden harder dan ooit. Niemand draait de
knop van zijn t.v.-toestel om. En met de
lichtpuntjes in huis en op kantoor wordt
een loo 'e genomen. Niettemin hield de
toespraak van de premier een kleine waarschuwing in. Anders gezegd : wie niet horen wit, moet voelen I Maar nu nog met,
aldus de heer Van Agt. Er werd clementie
in achtgenomen van de kant van de overheld. Maar nu het uit de hand isgelopen,
komen de zaken er anders voor te staan.
In hetparlement zijn stemmen opgegaan
om in tegrijpen. Men wit niet tot augustus
wachten met dwingende voorschriften, zoals aanvankelijk in de bedoeling lag. Er
moet een concreet energieplan komen ; op
niet-nakoming van de regelen dent sanctie
toegepast. Een spreekwoord luidt : wie wat

heeft, wie wat spaart. Duidelijker : bewaar
altijd een appeltje voor de dorst. Maar
g
wanneer dezegulden reels
alleen maar
betekenis hebben voor het oplossen van
een rebus, schiet men er bitter weinig mee
op. Dan zijn straks de benzinepompen
leeg. En kan de dorst van geen auto meer
gelest worden. En dan ... is Holland in
last.
Gemeenschapsbesef ! Meer theorie dan
praktijk. De rijksbegroting vertoont een tekort van ongeveer 16 miljard. Geen klein
bedrag. Men kan zich afvragen, hoe het
gat te dichten. Wanneer dan blijkt, zoals
een recent rapport van het departement
van Financien aantoont, dat er in Nederlandjaarlijks voor het sommetje van liefst
... 20 mil and aan belastinggelden wordt
ontdoken, mede door zwarte lonen te betalen en de B.T.W. te vergeten, dan is het
om van te blozen. Men klaagt over de
hoe belastingen. Zeker, de aanslagen zijn
hoog. Vaak te hoog, wanneer men vergelijkingen trekt met het buitenland. Maar die
klachten zijn ongegrond wanneer tegelijkertijd aan de gemeenschap de gelden
worden onthouden, waartoe de wet verplicht te betalen. Waar blijven we met
degeroemde zuinigheid van de Nederlanders ?

ONDERWIJS VOLWASSENEN
In Nederland bestaat een Commissie Open
School (COS). Reedsgeruime tijd is er
p
roef gedraaid met het voorbereidende
werk voor het onderwijs aan volwassenen.
De commissie vindt het redelijk dat alle
volwassenen op onderwijs aanspraak kunnen maken, dat dan dezelfde kansen moet
bieden als het onderricht dat de jongeren
ontvangen. Het zal geld kosten. Maar die
bedragen kunnen wellicht in de toekomst
op de begroting van het departement van
Onderwijs worden geplaatst als de geboortedaling doorzet. En daar lijkt het in Nederland sterk op. Tussen de regering en
de commissie is een spanning ontstaan.
De regering komt in 1980 met een nota.
Dat duurt veel te lang, aldus de COS. Men
dringt aan op een tussennota. Behalve
het onderwijsdepartement heeft het ministerse van CRM er mee te maken. Omdat
het voor een deelpast in de Kaderwet
Specifiek Welzijn. Een interessant project.
Men kan nooitgenoeg leren.
GEERT GROOTHOFF
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DR. GERRIT BORGERS ZEGT
LETTERKUNDIG MUSEUM IN DEN HAAG
VAARWEL
Met dit opschrift is allesbehalve gezegd
dat dr. Gerrit Borgers voortaan geen binding meer zou hebben met het Letterkundig Museum in Den Haag. En allerminst
dat zijn belangstelling voortaan niet meer
naar dit instituut zou uit aan. Het betekent
dat dr. Borgers zijn functie als hoofdconservator heeft neergelegd. Hi' is oniangs
benoemd tot hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam in de
moderne letterkunde. Ongeveer 25 jaar is
hi' aan het Letterkundig Museum verbonden
g
eweest. Zijn ijveren heeft het museum
tot een begrip gemaakt.
Het be on meer dan vijftig jaar geleden.
De archivaris van het Haags Gemeentemuseum, de heer W. Mol, richtte zich in
1923 tot de hem bekende schrijvers. Hi'
vroeg om in het bezit te worden gesteld
van manuscripten en handschriften. Dertig
jaar later werd in het Haags Gemeentemuseum een tentoonstelling georganiseerd,
onder de titel „De Nederlandse letterkunde
in honderd schrijvers". Deze expositie was
de aanleiding tot de oprichting van het
huidige museum. Dr. Gerrit Borgers werd
de conservator. Speurwerk was hem niet
onbekend. Hi' was bezig in die tijd met
het verzamelen van brieven, inotities, manuscripten en artikelen van de schrijver,
journalist en kunsthandelaar en flamingant
Paul van Ostaijen. In 1971 promoveerde
Gerrit Borgers op Van Ostaijen. Het verzamelen van deze aantekeningen bracht
Borgers in contact met het Museum voor
het Vlaams Cultuurleven. Als redactie-secretaris van het letterkundig tijdschrift „Podium" beschikte hi' toendertijd reeds over
tal van contacten. Het museum isgevestigd in een pand in de Juffrouw Idastraat
in Den Haag. Er zijn leeszalen, een documentatiezaal en een afdeling knipsels. Over
enkele jaren verhuist het museum naar
een modernpand, naast het bouwwerk
waarin de Koninklijke Bibliotheek straks
wordt ondergebracht bij het Haagse Centraal Station. Alles wat op het terrein van
de Nederlandse letterkunde van belang is
kan men in het museum vinden, behalve
materiaal van voor 1750.
Dr. Borgers heeft ook een aandeel gehad, als adviseur, voor de samenstelling
van de„Lexicon van de moderne Nederlandse Literatuur”, waarvan de ondertitel
luidt : „Biografische en bibliografische ge58

gevens van bijna 500 auteurs uit Bel,
Friesland en Nederland".
EERSTE „NOORD-ZUID-TROFEE" VOOR
VOOR BRT/VARA CO-PRODUKTIE
„TUSSEN WAL EN SCHIP"
Met het doel de kwaliteit te stimuleren van
Nederlandstalige radio- en televisieprogramma's, gebaseerd op co-produkties tussen de Belgische Radio en Televisie (BRT)
en de Nederlandse zendgemachtigden,
werd op 10 mei 1978 de Stichting Co-produktieprijs BRT/Nederlandse zendgemachti den in het leven geroepen, die eens
in de twee jaar de „Noord-Zuid-trofee"
zal toekennen.
Tijdens een recente bijeenkomst van de
jury, samengesteld uit Vlaamse en Nederlandse tv-critici, te weten : Huib Dejonghe
(De Standaard), voorzitter van dejury,
Willy Courteaux (Weekblad Humo), Hugo
Meert (Het Laatste Nieuws) en Rob Jans
(TV-Ekspres) van Vlaamse zijde en Paul
van Beckum(Haagsche Courant), Herman
Hofhuizen (Brabant Pers), Wim Jun man
(Het Parool) en Hans van Reijsen AI emeen Dagblad) van Nederlandse zijde,
werd besloten dat voor de jaren 1977 en
1978 „Noord-Zuid-trofee" zal worden uitgereikt aan de BRT en de Vara voor de
derde aflevering „Varen is leven" Lilt de
achtdelige televisieserie „Tussen wal en
schip". Bovendien besliste de jury de
„Noord-Zuid-trofee" voor de radio-coprodukties niet toe te kennen.
De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum
in Antwerpen.
MOTIVERING VAN DE JURY
Het trof de jury dat in bedoelde periode
slechts een zeergering aantal programma's ten voile voldeed aan de normen
die minimaal moetengelden voor toekenning van een co-produktieprijs. Daarenbovengaf het gemiddelde niveau der te
beoordelenprogramma's de jury weinig
aanleiding tot juichtonen. Voorts sprak de
jury de hoop uit dat bij een eerstvolgende
gelegenheid (begin 1981) een ruimere keuze kan wordengemaakt uit co-produktieprogramma's in de diverse categorieen.
Wat het te onderscheiden televisieprogramma betreft : de grootst mogelijke
meerderheid binnen de jury was van mening dat daarvoor in aanmerking kwam
p
de Vara/BRT-roduktie
„Tussen wal en
schip".

De jury kwam tot dit oordeel omdat de
serie, handelende over het leven en de
zorgen van Nederlandse en Vlaamse binnenschippers en hun gezinnen, niet slechts
als een terecht succesvolle tv-serie ma g
worden beschouwd,
maar vooral omdat de
serie ma g gelden als een voorbeeld voor
vruchten dragende co-produktie.
De research die vereist was om als tvmakers vertrouwd te raken met deproblematiek en de sociale achtergronden
van de binnenvaart werd verricht door een
Vlaams/Nederlands team. De serie werd
in nauwe onderlinge samenwerking geschreven door twee auteurs met Vlaamse
en twee met Nederlandse achtergrond.
Vlaamse acteurs speelden in de serie de
rollen van de Vlaamsepersonages, Nederlanders die van Nederlandse. Ook op
alle andere niveau's en in alle sectoren
vanproduktie van de serie was sprake
van zulk een samenwerking, dat gehoopt
moet worden dat het niet bij deze ene
keer moge blijven. Zulks om artistieko
redenen maar ook om financiele. Naar verluidt was met deze acht delen een bedrag gemoeid van ruim een miljoen gulden (15.000.000 Bfr.) • een somgelds die
ver uitgaat boven het budget dat, zelfstandig opererend, de BRT of een van de
Nederlandse zendgemachtigden zich voor
zo'n serie zou kunnen permitteren.
Naar het oordeel van de jury voldeden in
de sector radiogeen programma's aan de
normen die bij de beoordeling van een
co-produktie moeten worden aangelegd.
Datgeldt niet alleen voor het begrip coproduktie, maar ook voor de kwaliteit daarvan. Dejury heeft dan ook moeten besluiten de „Noord-Zuid-trofee" voor radio dit
jaar niet toe te kennen. Gezien het streven van de Stichting : stimulering van de
kwaliteit van Nederlandstalige radio- en
televisieprogramma's, gebaseerd op coprodukties, is het misschien goed nog
eens te benadrukken waar het ook bij de
radioprogramma's om gaat, zonder concreteprogrammavoorstellen te doen. Dat
behoort uiteraard niet tot de competentie
van de jury, die bovendien van mening
is dat de inbreng zich niet slechts ma
beperken tot het samenvoegen van een
Vlaamse en een Nederlandse bijdrage met
betrekking tot het gekozen onderwerp, zoals in de aangeboden radioprogramma's
werdgedemonstreerd. De behandeling van
het onderwerp, zowel wat betreft de redactionele aanpak, de techniek, de presentatie, als de artistieke en/of informatieve
vormgeving, client gemeenschappelijk, dat

wil zeggen in een team, te gebeuren. Zowel in Nederland als in Vlaanderen worden regelmatig radioprogramma's gemaakt
waarin creatiefgebruik wordt gemaakt van
recente verworvenheden van de hedendaagse technische radiofonische expressiemogelijkheden. Het is de wens van de jury
dat dit soort produkties niet beperkt zal
blijven tot individuele creaties maar dat
ook bij het maken van co-produkties van
zulk een creatieve stijI blijk wordt gegeco-proven. Pas dan is aan het be coduktie rechtgedaan. De jury is voorts van
mening dat er voldoende onderwerpen voorhanden zijn , die een gemeenschappelijke
belangstelling garandere,n_en die met name
zijn gericht op het dagelijkse actuele gebeuren in Noord en Zuid. De ingezonderi
programma's waren, afgezien van een al
te traditionele benadering, ook zodanig elitair van opzet dat zij hun doel voorbij
schieten. Dejury hoot
pt dan ook dat in de
komende tweetaar in die richting vruchtdragend werk wordt verricht.

danging de staatsmachine haperen en
bleek hetgevaar van politieke stagnatie
en desintegratie levensgroot. In de achttiende eeuw zou dit alles op heel trieste
manier bewaarheid worden. Toen bleek dat
de eertijds zo glorieuze republiek zichzelf
had overleefd. Hetzelfde kangezegd worden van de door velen hoogvereerde Unie
van Utrecht".
In het vervolg van zijn referaat tekende
prof. Boo man aan, dat de ondertekening
van de Unie wel een hoogtepunt is geweest in de Nederlandse staatsvorming.
Want in de Gouden Eeuw was de Republiek
in het -wereldgebeuren van die tijd van
grote betekenis. Tevens merkte de hoogleraar op :. „Het gebeuren, dat zich op de
23ste januari 1579 in de Kapittelzaal van
de- Dome heeft afgespeeld, biedt ondanks
het .gebeier van de Domklokken een aanermind
verheffend beeld". Slechts
merkelijk
twee van degewesten tekenden het Unieverdrag uit vrije wil. Andere provincies
traden schoorvoetend toe. De opstand tegen Spanje was, aldus prof. Boo
„zekergeen spontane volksopstand". Aldus , een korte samenvatting van de rede.

HERDENKING UNIE VAN UTRECHT

De herdenking van de Unie van Utrecht
(23januari 1979) is onlangs met een plechtige samenkomst in de Utrechtse Domkerkgevierd. Een niet-alledaags gezelschap
was bijeen : koningin Juliana, de prinsessen Beatrix en Margriet met hun echtgenoten, diplomaten, de voorzitters van de
Eerste en Tweede Kamer, vertegenwoordigers van het provinciaal en gemeentebestuur en tal van anderegasten. Met
deze bijeenkomst werd een reeks van evenementen, uitgestrekt over een periode van
vijf maanden, ingeluid. Een feestelijk karakter van deherdenking van het defensief
bondgenootschap van de Nederlandse gewesten teen de Spaanse overheersing in
de zestiende eeuw.
Eón van de inleiders, de Utrechtse historicusprof. dr. J.C. Boo man nam in zijn
inleiding toch lets van de glans van de
viering weg. Prof. Boo mans beschouwde
de Unie nauwelijks als een werkelijk pogen
de toenmalige gewesten tot een eenheidsstaat te smeden. Eerder was, volgens de
hoogleraar, het tegendeel waar. Men was
er eerder op uit de macht van de gewesten
en de steden te versterken. Het was slechts
de dreiging van de oorlog die samenbracht.
„Viet die druk in een Ian ere vredesperiode
we g en was de stoom dus van de ketel,

UITREIKING MATHIAS KEMP PRIJS

Op 12 januari van dit jaar werd in het Provinciaal Gouvernementsgebouw in Maastricht de „Mathias Kemp Prijs" uitgereikt
voor de beste novellenbundels in 1978 aan
Gilbert Boonen uit Lanaken en Cor de
Groot uit Heerlen. De commissaris van de
Koningin in Limburg, dr. J. Kremers, reikte
deprijzen uit. Hi' zei o.m. „het uitblijven
van waardering, bevestiging, kan leaden tot
g
eestelijke steriliteit".
De Mathias Kemp-prijs is een initiatief van
de journalist, dichter, romanschrijver en
historicus Mathias Hubertus Kemp
die in
,
1890 in Maastricht werdgeboren en in 1964
overleed. Deprijs werd in 1953 ingesteld.
En wordt toegekend aan schrijvers die
Limburgers zijn, of minstens daar vijf jaar
wonen. De uitreiking geschiedt afwisselend
in Maastricht en in Hasselt. De voorzitter
van de stichting drs. Jef Notermans sprak
het welkomst- en het slotwoord. Mevrouw
Marian de Groot-Zeguers las het juryrapport voor. Voorts behelsde het programma
voorlezingen uit het werk van de bekroonden en een muzikaal intermezzo door de
pianist Gerard Quadvlieg.

Jon en van 14 jaar tikt
ouderen op de vingers
„SCHRIJF EENVOUDIGER
NEDERLANDS"
Prinses Beatrix instaEleerde in de
Rolzaal van het Haase
g
Binnenhof
onlangs de enige Kindercommissie
ter wereld van het Internationaal
Jaar van het Kind.
Voor de organisatie van het Jaar
van het Kind bestaat er in Nederland een nationale commissie. Deze
commissie zal worden bijgestaan
door een Kindercommissie, bestaande uit kinderen van 9 tot en met 14
jaar. De kinderen gaan de ouderen
behulpzaam zijn bij het opstellen
vanplannen en ideeen over de verkeersveiligheid, veilige speelplaatsen, het opnemen van buitenlandse
kinderen en het vraagstuk van „de
veel te dikke kinderen". Prinses
Beatrix wees de kinderen er op
vooral bij hun werk in de commissie
aandacht tegeven aan hun vriendjes en vriendinnetjes die gehandicapt zijn, of in ziekenhuizen en inrichtingen vertoeven of slachtoffer
zijn van het verkeer en van mishanJelin en. Aldus een ANP-bericht.
De 14-jarige Johan dos Santos, voorzitter van de Kindercommissie uit
Rotterdam, vroeg in zijn eerste officiele toespraak aan de leden van
de Nationale Commissie de stukken
in eenvoudiger Nederlands te schrijven, omdat zij nu „onbegrijpelijk"
zijn.

it
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ANDRE DEMEDTS-PRIJS VOOR
CLEM DE BIDDER
Op zondag 10 december ontving Clem de
Ridder, voorzitter van het Davidsfonds, in
het stadhuis van - Kortrijk de Andre Demedtsprijs. De prijs 1978 werd toegekend
door de Marnixkring Kortrijk-Broel, op voorstel van een uitgebreide jury, onder voorzitterschap van Marcel Notebaert. Na de
Tweede Wereldoorlog speelde Clem de
Ridder een belangrijke rol in de activering
van het toen verlamde Flamingantisme, in
1964 werd hi'j secretaris-generaal van het
Davidsforids. In die functie had hi'j een
grote inbreng in de organen die werden
opgericht na het verwerven van de culturele autonomie. Hi'j was actief in diverse
geledingen van de Vlaamse Beweging en
werkte intens mee aan de religieuze vernieuwing in Vlaanderen, wat hem niet belette te ijveren om een Vlaamse pluralistische eenheid te bereiken door het Vlaams
ideaal boven de ideologische tegenstelg
linen
te plaatsen. Aldus werd het, in
hoofdtrekken, in de uitnodiging omschreyen, op grond waarvan de prijs werd toegekend.
Koenraad Dewulf, voorzitter van de Marnixring Broel, opende de academische zittin g. Marcel Notebaert
voorzitter van de
,
jury, held een inleiding ter nagedachtenis
van Johan Daisne en Joos Florquin. Anton
van Wilderode held de feestrede over het
Leven en het werk van Clem de Ridder.
Luk Vercruysse las het juryrapport voor,
waarna deprijsuitreiking plaatshad. Clem
de Ridder sprak het dankwoord en Andre
Demedts het slotwoord. Na afloop van de
p
lechtigheid, waartoe ook het aanbieden
van het „Leber Amicorum" behoorde, bood
hetgemeentebestuur van Kortrijk een receptie aan. Een vriendenmaaltijd besloot de
feestelijke dag.

DR. ARTHUR VAN SCHENDEL
OVERLEDEN
Onlangs overleed, op 69-jarige leeftijd, dr.
Arthur van Schendel, oud-hoofddirecteur
van het Rijksmuseum in Amsterdam. In
1975ging hi met pensioen, maar hij bleef
actief in het culturele leven van Nederland. In 1959 volgde hi' dhr. D.C. Roell
op als hoofddirecteur van het Rijksmuse60

um. Reeds kort na zijn benoeming was hi'
de stuwende kracht die vorm engestalte
gaf aan de verbouwing van het museum
en aan de oprichting van nieuwe afdeling
en. De afdelingen beeldhouwkunst en
kunstnijverheid, de aula en de afdeling Nederlandsegeschiedenis werden op twee
binnenplaatsen van het museum gevestigd.
Voorts kwamen er onder zijn leiding ruimten voor exposities, voor een restaurant en
voor eenpersoneelskantine tot stand. Hi
gaf de stoot tot het organiseren van grote
tentoonstellingen, als o.m. de ,bekende
Rembrandtexpositie en de uitstallingen van
de oude kunst van Egypte en de Papoeakunst uit Nieuw-Guinea. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal was hi een
bekende figuur en deskundige op het gebled van de restauratie en het technisch
onderzoek, zoals „De Volkskrant" bij zijn
overlijden schreef. Van Schendel gaf o.m.
zijn medewerking aan de stichting van het
Centraal Laboratorium voor onderzoek van
kunstvoorwerpen. Zodoende was het ook
mogelijk dat toen in het museum de schilderstukken de Liefdesbrief van Vermeer
en de Nachtwacht van Rembrandt door
vandalisme werden vernield, de restauratie
van deze beroemde doeken de aangebrachte schadegeheel kon herstellen. Hi' bekleedde tal van bestuursfuncties, ook van
commissies en instituten in het buitenland.
In eigen land was hi' voorzitter van een
door het departement van CRM ingestelde
commissie voor de inventarisatie van het
Nederlandse museumbezit dan voor restauratie in aanmerking komt. Van Schendel
was een zoon van de bekende schrijver
Arthur van Schendel.

TONEELPRIJS VOOR JEUGD IN
WEST-VLAANDEREN
Er bestaat eengemis aan goede toneelstukken voor dejeugd. In het bijzonder
voor de jongeren tussen 11 en 15 jaar.
Aldus een conclusie van hetprovinciaal
bestuur van West-Vlaanderen. Op advies
van de Provinciale Commissie voor Toneel
en Taal- en Letterkunde heeft hetprovinciaal bestuur besloten voor 1979 een eenmalie
g
prijs van 20.000 fr. .beschikbaar
te stellen voor eengeschikt toneelwerk.
Wie van de Belgische nationaliteit is en
in West-Vlaanderengeboren of er sinds
vijf jaar werkelijk woonachtig is, kan meedin en.

FILMPRIJS VOOR
„HOLLAND TERRA INCOGNITA"

De Nederlandse film„Holland Terra Incognita” verkreeg op het zevende internationale filmfestival voor agrarische films
in Portugal de prijs de „Zilveren druif".
De film werdgemaakt in opdracht van het
Nederlandse ministerie van Landbouw en
geregisseerd door Ronny Erends.

HET LANDJUWEEL, TE NOORBEEK

Limburg organiseert voor de elfde maal
de Middeleeuwse Burchtfeesten.
De Noorbeekse toneelvereniging „de Bron"
presenteert op de binnenplaats van de
Burcht het blijspel „De schelmenstreken
van Scapin" van Moliere. De speeldata
zijn : vrijdag 29 juni • woensdag 4 juli en
vrijdag 6 juli, aanvang telkens te 21.00 u.
Op de zaterdagen 30 juni en 7 juli strijden
de diverse rederijkerskamers om de hoogste eer op toneelgebied. Dit alles tijdens
de traditionele middeleeuwse jaarmarkt met
oude ambachten, gerenommeerde volksmuziekgroepen, poppenspelers, minnestrelen,
handelaars etc. Na deprijsuitreiking volgt
er een triomftocht door het dorp, waaraan
alle Noorbeekse middeleeuwers deelnemen.
Data : zaterdag 30 juni en zaterdag 7 juli
1979. Aanvang telkens 14.00 u.
massa's vaten
p
Verder os-aan-het-sit,
gerstenat en gezellige muziek op de zolders, in de schuren, op de binnenplaats,
in tenten en in de stallen van „Hoeve de
Peul".
Zo worden op 30 juni en 7 juli 1979 de
Middeleeuwse Burchtfeesten op meer hedendaagse wijze besloten. Aanvang telkens
20.00 u.
Informatie over de Middeleeuwse Burchtfeesten :gemeentehuis Noorbeek, Ans Demollin, telefoon (04457) 1200, (tussen 9 -12
u. en 14 -17 u.).

EEN NIEUW MUSEUM IN UTRECHT

Utrecht heeft een nieuw museum : het
Rijksmuseum „Het Catharijneconvent".
Dit museum stelt zich ten doel de geschiedenis van de christelijke kultuur in Nederland in beeld te brengen.

Het Catharijneconvent is in zijn opzet een
historisch museum. Lan gs een chronologisch-thematische lijn wordt getoond hoe
het christendom in deze streken terecht
kwam, hoe er meer christelijke kerken ontstonden, hoe dit alles de Nederlandse samenleving gedurende vele eeuwen vorm
gaf en hoe er tussen kerk, staat en samenleving een wisselwerking plaats vond
en nog steeds plaats vindt.
Aan de hand van de verzamelingen van
een aantal musea wordt dit . Joel nagestreefd. In het Catharijneconvent vinden we
bijeen de kollekties van het Aartsbisschoppelijk Museum uit Utrecht, het Bisschoppelijk Museum uit Haarlem, het Oud-Katholiek Museum uit Utrecht en de kollektie
van de Stichting Protestantse Kerkelijke
Kunst. Tevens zijn er bruiklenen..uit andere
musea, van stichtingen, instellingen, particulieren en van het rijk.
Aldus is een rijke kollektie kerkeliike kunst
te bezichtigen, die • O.a. bestaat uit Schilderijen, beelden, textiel, metaalwerk en
handschriften. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan voorwerpen die in het
dagelijks even een rol hebben 'gespeeld.
Het museum isgeen katholiek museum.
Door de samenwerking met de Stichting
Protestantse Kerkelijke Kunst is in en kele
jaren een verzameling voorwerpen bijeen
gebracht die de geschiedenis van de reformatorische kerken in Nederland re cht
doet wedervaren.
In het museum wordt veel aandach besteed aan de informatieoverdracht aan de
bezoekers. Teksten, videobanden, kaarten
e.d. zorgen voor de noodzakelijke toelichtin g.
Toen de verschillende kerkelijke partners
hun museumkollekties toezegden, nam de
gemeente Utrecht de huisvesting van het
nieuw te creeren museum op zich. Het
werd ondergebracht in het Catharijneconvent, een laat-middeleeuws klooster. In
1974 werd met de restauratie van het comp
lex begonnen •; in 1978 was deze voltooid.
Toen de stad Utrecht zorg droeg voor de
behuizing en de kerkelijke deelnemers hun
kunstkollekties inbrachten, nam de staat
de exploitatie van het museum op zich.

HARRY MULISCH ONTVANGT
P.C. HOOFTPRIJS
De bekende schrijver Harry Mulisch heeft
uit handen van de minister van CRM, mevr.
M. Gardeniers-Berendsen, in de Amsterdamse Stadsschouwburg, de P.C. Hooftprijs, ontvangen : de belangrijkste literaire
rijs in Nederland. Minister Gardeniers
p
maakte de opmerking in haar toespraak :
Ik denk dat we met Mulisch eengeboren
P.C. Hooftprijswinnaar in ons midden hebben". Voorts zei mevrouw Gardeniers :
„Steeds als je denkt dat je een greep
op hem hebt, verdwijnt hi' in een inktwolk
van raadsels. Je denkt dat hij een romancier is, en dan komt hi j te voorschijn met
biografische geschriften. Ben je daaraan
netgewend dan ontpopt Mulisch zich als
een revolutionair. Zijn gehele loopbaan is
gelardeerd met bokkesprongen".
Harry Mulisch vatte zijn dankwoord rand
het thema „Verbeelding". Hi' was blij met
deprijs en vond hem ook niet helemaal
onverdiend. „Daarvoor wil ikgeen bescheiden of achteloze kuren tentoonspreiden",
zei hi j tot zijn gehoor.

OUD-HOOFDBESTUURSL1D
H.A. KEMMINK OVERLEDEN
Op 80 jarige leeftijd overleed onlangs de
heer H.A. Kemmink, oud-hoofdbestuurslid
van het ANV en oud-voorzitter van de
destijds bestaande afdeling Aruba. De heer
Kemmink was een trouw lid, die veel van
zijn tijd beschikbaar stelde voor het ANV.
Hetging hem bijzonder aan het hart dat
in de na-oorlogse verhoudingen in de West
het verenigingsleven aanmerkelijk minder
belangstelling genoot dan vroeger. De
heer Kemmink woonde na zijn terugkomst
van Aruba in het Gooi.

IN MEMORIAM DE HEER
HENDRIK JAN REININK
Tot voor kort vermeldden de dagbladen in
Nederland het overlijden van mr. Hendrik
Jan Reinink. Een bekende figuur in de Nederlandse ambtelijke kringen en een warm
voorstander van de culturele integratie van
Nederland en Vlaanderen. Samen met wijlen Julien Kuypers schreef hi' de nota
„De Belgisch-Nederlandse samenwerking"

in 1962, het stuk dat in degeschiedenis
van de culturele integratie de benaming
van„het rode boekje” zou krijgen. Hi'
werd in Groningen geboren, bezocht aldaar
hetgymnasium en studeerde rechten aan
de Rijksuniversiteit in zijn vaderstad. Hi'
promoveerde in 1929 en vestigde zich als
advocaat in Amsterdam. Hi' vertrok opnieuw naar Groningen en werd secretaris
van het college van curatoren van de Groninger universiteit. Daarna verwisselde hi'
zijn geboortestad voor Den Haag. Als secretaris-generaal van het toenmalige departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en als directeur-generaal voor
de kunsten en de buitenladse culturele
betrekkingen, was hi de man die binnen
de ambtelijke regionen tal van initiatieven
nam en blijk gaf van een duidelijke visie.
Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Vooral niet omdat hi j zich onomwonden uitsprak voor de culturele samenwerking van Noord en Zuid. Velen in Nederland toonden zich daarvoor kopschuw. Men
was bevreesd voor een „inmenging in
Belgische binnenlandse aangelegenheden",
een vrees overigens die zich ook nu soms
nog openbaart. Mr. Reinink was destijds
Nederlands voorzitter van de Gemengde
Technische Commissie ter uitvoering van
het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag,
dat op 16 mei 1946 in Den Haag werd
gesloten. Doel was : de bevordering wederzijds van de betrekkingen op het terrein van het onderwijs, de wetenschap en
de kunst.
Hendrik Reinink was in vele opzichten, wat
men in Nederland noemt, eentypische
„noorderling" ; zakelijk, niet gauw van zijn
stuk te brengen, weloverwogen in zijn oardeel, een man met een realistisch optimisme. De stugheid die de Groningers soms
wordt toegedacht behoorde zeker niet tot
zijn karakter. Hi' was een erudiet man,
iemand met een brede belangstelling Op
alle terreinen van het maatschappelijk !even. Zijn kennis van de geschiedenis van
het onderwijs, van de onderwijswetgeving,
kortom op het ganse gebied van het Nederlandse beschavingspatroon was spreekwoordelijk. Hi was een vraagbaak voor
velen. Daarbij bleef Reinink een bescheidenpersoonlijkheid, de adviseur op de achtergrond. In de na-oorlogse periode van
contacten tussen Nederland en Vlaanderen
is de naam Reinink niet we g te denken. Hi'
staat dan ook niet voor niets vermeld in
de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.
(G.G.)
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OP DE LEESTAFEL

VLAANDEREN,
WALLONIE,
EN DE EUROPESE EENWORDING

Deel A (12 blz.) bestaat uit een boeiend
historisch overzicht (met commentaar) van
Prof. Dr. H. Brugman ;

Lesteksten V.V.L., Schemerstraat 32, 2000
Antwerpen. — 60 fr., 4 f., 40 blz.

Deel B (4 biz.) is een complementaire,
zakelijke tekst met informatie over de Raad
van Europa, de EG-Gemeenschappen en
de Europese verkiezingen ;

Drie lessen uitgegeven door de Vereniging
van Vlaamse Leerkrachten.
Bij de aanpak van dit drieluik werd uitgegaan van de vaststelling :

Deel C (8 blz.) brengt een trefwoordenlist van de Europese Gemeenschappen.
De lestekst „Vlaanderen" werdgeschreven door F. Van de Velde en P. van Merode en omvat vier delen :

1. dat de Europese werkelijkheid steeds
dichterbij komt ;
2. dat de verhouding Vlaanderen-Wallonie
in Betgiê- „grotendeels bepaald worden
door hetgebrek aart voorlichting of door
bewust foutieve voorlichting, zodat een
goede- verstandhouding, wederzijdse
waardering en zin voor samenwerking
moeilijk werkelijkheid worden ..." zodat
„een degelfike,' objectieve voorlichting
over Wallonie aan "one Vlamingen, en
over Vlaanderen -aanjonge Walen, een
noodzaak is ..." (aldus depersmededeling).
Aan deze lessenreeksen werkten o.m. mee
het Centre d'Animation en Langues, het
Nederlands Genootschap van Leraren (Dordrecht), Prof. Dr. H. Brugmans, Dr. lur. W.
Kunnen, e.a.
De lessenreeksen richten zich tot 16-jarigen en ouder.
De lestekst „La Wallonie" isgeheel in het
Fransgesteld en veronderstelt bij de leerlinen
g
wel een zekere kennis van het
Frans. De les bestaat uit vier delen :
1. een kort historische van het Waals met
zijn Keltische oorsprong, en een historische toelichting bij de naam Wallonie;
2. een beknopte geschiedenis van Wallonie ;
3. een overzicht van degeografische streken ;
4. een bijdrage over de literatuur, de kunsten, de folklore enz.
Oefeningen en een woordenlijst en bibliografie ronden de les tot een goed geheel
af.
De les „Europese eenwording" werd geschreven door Prof. Dr. H. Brugmans en

L. Frateur. De les bestaat uit drie delen
die elkaar aanvullen, maar elk een eigen
waarde hebben m.n.
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1. een bondige geschiedenis van Vlaanderen ;
2. een beknopt historisch overzicht van de
g
eografische streken ;
3. een bijdrage over de Vlaamse cultuur
(literatuur en schilderkunst).
De lestekst richt zich tot leerlingen vanaf
het vierde jaar voortgezet onderwijs in
Wallonie (en tot daarmee vergelijkbare
studies in Nederland).
Deze drie lesteksten bevelen wij graag
aan. De lessen worden uitgegeven bij
Keesing N.V.,
Keesinglaan 2, 2100 Deurne,
Belie.
g
Een bestelling moet slaan op minstens
10 exemplaren. De lestekst La Wallonie en
Vlaanderen tellen ieder 8 blz. en kosten
15,- fr. / f1,- • de lestekst Europese Eenwording telt 24 blz. en kost 30,- fr. I f 2,-.
Voor bijkomende informatie kan men terecht bij : V.V.L., Schemerstraat 32, 2000
Antwerpen.

„VERHANDELING OP D'ONACHT DER
MOEDERLYKE TAEL IN DE NEDERLANDEN"
Jan Baptist Chrysostomus Verlooy
Ing. 140 pagina's, 435 fr.
Uitgeverij Martinus Nijhoff
Santvoortbeeklaan 21-23, 2100 Deurne
Tel. 031/24.78.90
Ingeleid en toegelicht door J. Smeyers en
J. Van Den Broeck
Een bijzonder interessant boek, vooral in
het licht van de viering van 1000 jaar
Brussel. De „Verhandeling" van Verlooy
was immers de eerste strijdbare Vlaamse
reactie teen de verfransing en de „Onacht
der moederlyke Tael". Ze wordt dan ook
algemeen beschouwd als het eerste, het

oudste document in degeschiedenis van
de Vlaamse Beweging. Verlooy bur emeester van Brussel in 1795) wist waarover hij sprak. Vanuit zijn democratische
en volksnationalistische overtuiging maakto hij een scherpe analyse van de mechanismen van de verfransing en stelde hi'
een nieuw taal- en cultuurbeleid voor. Wie
de„Verhandeling” leest verbaast er zich
steeds opnieuw over dat vele argumenten
en besluiten van Verlooy ook nu nog, 200
jaar later, hun betekenis ten voile bewaard
hebben.
In het eerste deel van het boek worden
depersoon, het werk en de betekenis van
Verlooy toegelicht door twee Vlaamse specialisten, deprofessoren J. Smeyers (specialist in de Nederlandse literatuur van de
18e eeuw) en J. Van Den Broeck (rechtshistoricus,
Verlooy-kenner). In het tweede
deel wordt de oorspronkelijke tekst in
„facsimile" opgenomen, waar nodig voorzien van tekst- en woordverklaringen.
Dit fraaie boek is des to interessanter omdat de vorige uitgave van de „Verhandeling" al meer dan 40 jaar
wa
s oud
en
reeds lang _uitgeput.
Een Vlaming die de achtergronden en de
historischegroei van zijn huidige culturele
enpolitieke situatie beter wil begrijpen,
kan en mag aan dit boek niet voorbij gaan.
NEERLANDICA EXTRA MUROS
Het laatste nummer van „Neerlandica extra muros", nr. 31, najaar 1978, dat wij
onder ogen kregen, behelst een „in memoriam" vanprof. dr. De Smet uit Gent
naar aanleiding van het tragische overlijden van prof. dr. Jan Peter Ponten uit
Kortrijk. Prof. Ponten, in 1935 in Nijmegen
eboren, waar hi'ok
o studeerde (doctoraal
g
Dutise taal- en letterkunde). Hi' werd wetenschappelijk medewerker aan de universiteit van Marburg, waar hi' ook van 1964
tot 1966 het Nederlandse lectoraat waarnam. In 1966 werd hi' wetenschappelijk
medewerker aan de universiteit van Groningen, waar hi' Duitse taalgeschiedenis en
middeleeuwse literatuur doceerde. Hi' promoveerde in 1969. In 1970 volgde hij prof.
dr. Jan Goossens op als hoogleraar Duits
in Kortrijk. In 1976 werd hi' tevens ge-

woon hoogleraar aan de universiteit van
Antwerpen. In Nederland was hi' o.m. lid
van de examencommissie Duits M.0.(B).
Op wetenschappelijk terrein had hi' ondanks zijn 'one leeftijd, een grote faam.

In de kolommen van het verenigingsnieuws
van de IVN wordt herinnerd aan de koninklijke onderscheidingen toegekend aan prof,
dr. W. Thijs te Kontich en prof. dr. Walter
Lagerwey in de Verenigde Staten. Beiden
werden officier in de orde van Oranje Nassau. Uitvoerig wordt aandacht besteed aan
het zevende colloquium, dat in Amsterdam
wordtgehouden in de laatste dagen van
augustus van dit jaar. De steunpilaren van
hetprogramma zijn : de letterkunde, de
taalkunde en de didactiek. Voor de letterkunde komt de nadruk te le en op 1979
als het Vondeljaar. Vondel overleed in 1679.
Voorts wordt het verslag ter sprake gebracht van het bestuur van de „Federation
Internationale des Langues et Litteratures
Modernes", alsmede van het congres van
de internationale federatie. De rest van het
nummer isgewijd aan het nieuws over de
verschillende leerstoelen, zowel in Europa
als daar buiten, aan de leer- en hulpmiddelen en aan de belangrijkste publicaties
van wetenschappelijke aard van de laatste tijd.

THE LOW COUNTRIES
(1789-1940)
F.H. Kossman, Oxford University Press.

Voor het eerst is in degeschiedkundige
collectie van de universiteit van Oxford
een werk over degeschiedenis van de
Nederlanden tussen 1789 en 1940 verschenen. De titel luidt :„The Low Countries
— 1789-1940”. De schrijver is F.H. Kossman. In het door Oxford University Press
uitgegeven werk handelt de auteur over
de lotsbestemming van de twee landen,
waar alles beinvloed wordt door de to enstelling tussen het protestantse Noorden
en het katholieke Zuiden,gedomineerd
door het Oostenrijks bewind en schrijft hi'
toch ook over degebeurtenissen na 1940,
zoals het thema Benelux.
De „Gazet van Antwerpen" schrijft : „De
gebeurtenissen in Belie in de negentiende
eeuw, aldus de auteur, hebben in dat land
een reeks vanpolitieke schokken veroorzaakt die zich toen ingeheel Europa deden
gelden : oppositie tussen clericalen en Iiberalen, het koloniaal avontuur, de school-.
kwestie, de sociale deiningen en de opstand van de intellectuelen. Voor Kossman

is de omwenteling van 1830 het werk van
Franse drijverijen en was er een sprake
van een spontane opstand van liberalen
en katholieken, als nationalisten, teen de
Nederlandse dwingelandij noch van een
arbeidersrevolte, aldus een commentaar in
de Observer" die besluit :„Wat er ook
van zij, als resultaat kwam het tot een onafhankelijk Belie met een Duitse prins op
de troon”. In de overige Britse bladen werd
het boek eveneensgunstig ontvangen.

„INTERNATIONALE MACHT EN INTERNE
AUTONOMIE"
door dr. ir. J.J.C. Voorhoeve,
publicatie W.R.R. (1978),
Staatsuitgeverij (85 blz., f 9,-).

Deze studiegeeft een . belangrijke analyse
van de vele vragen, die rijzen t.a.v.
a) de vrijheid, welke een kleine mogendheidgeniet om de eigen samenleving naar
g
oeddunken in te richten ;
b) de vraag in hoeverre onze autonomie
niet (te) zeer beperkt wordt door de politiek vangrotere mogendheiden, multinationale ondernemingen en andere partijen
(men denke hier ook aan de macht van
(rationale) vakbonden) in het internationale
machtstelsel ;
c) Is Nederland een „kleine" staat, die
deze invloeden alleen maar over zich kan
en moet laten komen en
d) door welke factoren wordt ons intern
en externgebruik van politieke macht en
aanzien bepaald en begrensd.
— De analyses, in begrijpelijk taalgebruik
esteld, bieden m.i. — en dat niet alleen
g
voor ons land — eengoede ondergrond en
uitgangspunt voor de ontwrkkeling van gedachten over een teplannen toekomstbeleid. Voorts is de studie van eminent
belang voor een verdere Europese integratie, waarbij de suggestie binnen de
E.E.G. te komen tot een „Nadere Unie"
(als hoofdstuk in mijn publicatie : „De
wortels van het onbehagen" — met voorwoord vanprof. dr. J. Tinbergen — uitgave
,)
Kluwer, ISBN 90-312-0048-4 (73 blz. f 17 50
een verdere stap in de goede richting kan
betekenen, welkegedachte in de studie van
dr. Voorhoeve impliciet steun vindt. Het is
echter wel jammer, dat de samenvatting van
zijn betoog alleen in het Nederlands en
Engels is gepubliceerd en niet tevens in
het Duits en Frans.

Hetgeschrift werkt blikverruimend (en
waarschuwend) op te verwachten ontwikkelingen, waarbij ook aandacht wordt gevestigd op vraagstukken van centralisatie
en decentralisatie. Evenzeer zijn o.m. van
belang de beschouwingen gewijd aan de
begrippen „macht" en „invloed", die in een
democrats e niet alleen mogen worden bepaald door de, veelal tot eenzijdigheid geneigde machtige belangen- groeperingen en
meerderheidsbeslissingen, doch waarbij aan
intern en -extern overleg en vooral aan
brede visie(„wijsheid") een belangrijke
rol wordt toegedacht.
Over de wijze, waarop en in welke vorm
deze factoren tot concrete interne en externe structuurwijzigingen kunnen en moeten leiden, Iaat het rapport zich terecht
niet uit • dit zou een te zeerpersoonlijke
mening weer even. Wel wordt gewezen op
de (soms eenzijdige) rol van de media als
belangrijk voorlichtingselement, mede ter
overwinning van de menselijke neiging tot
„structuurconservatisme" (mede verduidelijkt in de reeds vermelde „Wortels van het
onbehagen") en ter neutralisering van te
zeergelndoctrineerde of eenzijdig „etisch"
bepaalde opvattingen.
Weliswaar is Nederland een klein land,
doch het heeft historisch eengrote goodwill opgebouwd en een naar verhouding
hoog aanzien verworven op cultureel, internationaal-juridisch en economisch gebied (om enkele namen te noemen : Erasmus, Spinoza, Rembrandt, Hugo de Groot,
Const. Huygens en vele anderen I)
Ook de enige-niet ltaliaanse Paus was een
Nederlander : Adriaan VI (1522-'23). Gezag
en aanzien blijven steeds verbonden met
personen, en in dit opzicht liggen er mogelijkheden en aanknopingspunten voor
kleine naties, die „hun kracht niet kunnen
of willen baseren op economische of militaire macht". Hierbij dient ook aandacht te
wordengeschonken aan de betekenis van
kwantitatief schijnbaar minder belangrijke
minderheidsgroepen als „middenstand" en
spaarders" (w.o. de ten onrechte, soms
„
zelfs als „zondebokken"gedoodverfde
„ondernemers" en „kapitalisten").
Hoewel de schrijver zich voornamelijk
toespitst op de interne aspecten en zich
onthoudt van concrete voorstellen als vallende buiten zijn kader, zijn er duidelijke
vingerwijzingen naar nader te formuleren
visies. Uit dien hoofde is zijn geschrift
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mede van belang voor alien, ook al zijn velen reeds overbelast in tijd en aandacht
door eigen (ambts-)plichten. Zijn studie verdient voorts stellig 66k de aandacht van
het „buitenland" en van een breed publiek,
waar m.i. nog altijd meer kritische instelling en „gezond verstand" te verwachten
is dan vaak wordt verondersteld.
LOD. S. BEURTH
Den Haag

„STREVEN" GESCHEIDEN
IN NOORD EN ZUID

Enige tijd geleden lazen wij in De Standaard" onder , bovenstaande kop, dat de
redactie van „Streven" is gescheiden van
tafel en bed". Inmiddels is deze scheiding
een feitgeworden. Het 45-jarige maandblad verschijnt thans in twee edities ; een
Nederlandse en een Vlaamse. Uit depool
van artikelen, aldus „
De Standaard" zullen
de Amsterdamse en Antwerpse redacties
kiezen wat ze voor het eigen lezerspubliek
g
eschikt achten. De Nederlandse editie is
gestart met een oplage van 2000 exem-

laren , de Vlaamse met 2500.
p
„Streven", aldus het persbericht is destijds ontstaan uit een bulletin van oudleerlingen van het 0.-L-Vrouwcollege en
in 1933 omgevormd tot een intellectueel
maandblad onder leiding van Vlaamse jezuieten. In 1947 werd een fusie aan eaan met „Studidn" in Nederland. De
g
Vlaamse redactie schreef onlangs : „Twee
redactieteams, een in Antwerpen en een
in Amsterdam,
zorgden samen voor een
en hetzelfde blad. Dat is nu meer dan
dertig jaar zo geweest, en het was een
reele bijdrage, geloven wij, tot de VlaamsNederlandse integratie. En meteen tot de
kwaliteit en de specifieke eigenheid van
het tijdschrift. Een en ander wil men behouden,
aldus „De Standaard", terwijI men
zich meer richt tot de eigen lezers roe
die in Noord en Zuid toch wel blijkt te
verschillen — vandaar de meningsverschillen in de vroegere unitaire redactie. Volens lezerspeilingen is in Vlaanderen het
g
bestand aanmerkelijk 'on er.
Anderzijds vinden de Nederlandse jezuieten
dat er in het noorden meer dan ooitplaats
is voor een blad met een expliciet katholiek karakter, en zij geven ook de voor-

keur aan een rustiger aanpak. Zonder parti' te kiezen voor tendensen en ontwikkeTen
linen
die zijem
als teervaart.
extre
g
slotte vond de Amsterdamse redactie vele
bijdragen „te academisch, te gespecialiseerd".
Streven-Vlaanderenpubliceerde daarna een
beleidsverklaring. De Vlaamse redactie wil
eengroep vormen van christelijke signatuur van intellectueelgeinteresseerde mensen. Het betekent niet dat men de opinie
van de Vlaamse jezuieten wit vertegenwoordi en. Er wordt gesteld, dat een intellectueel,
open en pluriform christendom in
de eersteplaats liefde en dus aandacht
voor de ander en het andere vraagt. Het
program zou eigenlijk moeten zijn : van
uit de actualiteit verschillende doorbraken
van denk- en leefpatronen mogelijk maken
en met het oog daarop elkaar informatie
aanreiken die onophoudelijk uitnodigt om
zepersoonlijk te verwerken. Het mikt niet
op een bepaalde leeftijdsgroep, op geen
enkele sociale laag, ook niet uitsluitend
op christelijke of katholieke lezers en medewerkers, maar op een mentale generatie, die dwars door vele la en leeftijdsen ideologische roe en heen kan lopen.

perioriteit.
Hierbij is een sprake van &lig onrecht,
dat men daarmee de Franstaligen zou aandoen. Het is immers hun eigen schuld, waarvoor zij in de toekomst — tenzij zij tijdig
hun houding herzien — zullen boeten, dat
zij een Nederlands verstaan, — er er
nog — willen verstaan, laat staan spreken.
lets anders is het — en daar hoeft in de
regel een twijfel aan te bestaan —, of een
Vlaming genegen is een Nederlands-onkundie Franstalige bij zijn zelfverwekte moeilijkheden tegemoet te komen. Eigenlijk... :
helaas wel, want hi'j brengt er zich door
— hoegoed hij het Frans ook beheerst
— in de 2de rangspositie van iemand,
die met een ander in diens eigen taal moet
spreken. Zo wordt zijn kracht (zijn talenknobbel n.I., andersgezegd zijn vermogen
emakkelijk vreemde talen aan
te leren
g
)
zijn zwakheid, tenzij hi' besluit zich met
zijn Franstalige landgenoot te onderhouden
in een 3de taal, die beiden hebben aang
eleerd.
Voor wie nog niet mocht weten, hoe kwaadwillend de Franstalige Brusselaars zich tegenover de Vlamingen opstellen, volt hier-

onder een advertentie uit een Brussels
wijkblad :
Ne soutenezpas ceux qui nous combattent.
Achetez Francophone !
Nous devons etre solidaires, donnons la
preference a des produits d'origine bruxelloise francophone ou wallonne. Dans
vosquartiers favorisez les commergants
qui parlent votre langue.
Waarvan de vertaling luidt : „Steun hen,
die ons bestrijden, niet. KOOP FRANSTALIG. Wij moeten eensgezind zijn. Laten wij
de voorkeurgeven aan produkten van
Frans-Brusselse of Waalse oorsprong. Beunstig in Uw wijk de winkeliers, die Uw
g
taal spreken".
Laten wij dit eens vergelijken met de eerste alinea van de 2de kolom op blz. 11
van mevrouw de Backer's interview en
met wat koningin Fabiola moest vaststellen op een Brussels-Franse basisschool
met 95% gastarbeiderskinderen : het onderwijzend personeel hitste die vreemde
kinderen op teen de Vlamingen.

LEZERS SCHROVEN
NOOIT FRANS

Alles overwegende, wat mevrouw de Backer
in haarprachtige interview over bovenstaand onderwerp en over het minderwaardigheidsgevoel, dat er mee zou samenhang
en, gezegd heeft, lijkt het mij nuttig die
aangelegenheid eens van een andere kant
te bekijken zonder die bij voorbaat als de
g
oede kant bij uitstek te beschouwen :
Voor mij is er een punt : „qui paie a des
droits". Wat in ditgeval betekent, dat een
Vlaming, die in Brussel aankopen doet of
zich teen
g
betaling een dienst laat verlenen,
een klant is en dus koning, m.a.w. dat hi'
in de hoofdstad van zijn tweetalig land ma
vragen in zijn eigen taal bediend te worden.„Geen Vlaams,
een centen”, de oude
leuze moet weer opgeld doen en zal meer
opgeld doen, naar gelang de Vlamingen
meer koopkracht hebben en naar elan
zij die leuze zelfbewuster — dus zeker
niet uit een minderwaardigheidsbesef —
toepassen, vooral als dit ook ,nog geschraagd worth door een culturele su54

G.J.M. Mortman

Eindhoven
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HET ALGEMEEN-NEDERLANDS VERBOND IN 1978

Het ANV voelde ook in het verslagjaar regelmatig de
polsslag van de groei der samenwerking van Noord
en Zuid en van de ontwikkeling der Europese eenwording. Het verbond volgde en registreerde het beleid
van overheden en particuliere organisaties, de houdirken en standpunten der politieke partijen en de
reactie in de massa-media. De publieke mening bleef
evenmin onbesproken. Beoordeling en commentaar
sproten voort uit de toetsing aan de doelstellingen
van het ANV. De neerslag werd in „Neerlandia" verwoord. Ditwijls waren de bevindingen onderwerpen
van gesprek met bewindslieden en parlementsleden
of mondden zij uit in een activiteit, zoals het onderwijscolloquium in november in Antwerpen.
Het begrip cultuur louter als uiting van het hogere,
geestelijke leven van de mens past niet meer in onze

tijd. Vroeger sprak men over de Cultuur met een
hoofdletter : de Schone Kunsten, de Letteren, de Wetenschap en de Filosofie. Begrippen zijn aan tijd gebonden. In de gigantische ontwikkeling van de menselijke samenleving van nu, schaart men onder „cultuur" meer dan vroeger. Zo reikt ook voor het ANV
cultuur veel verder dan de ouderwetse opvatting. Cuituur is voor ons het geheel van de levensuitingen en
activiteiten van alle mensen en geledingen in heel
de Nederlanden en in de aan de Nederlanden verwante gemeenschappen elders in de wereld. Daartoe
behoren towel de historische erfgoederen als het
behartigen van de volksgezondheid, de evolutie in opvoeding en onderwijs, de ontwikkelingen binnen het
geestelijk en kerkelijk leven. Om slechts enkele voorbeelden to noemen. En over dat brede terrein is heel
wat aan de hand.

De werkgroepen en afdelingen van het Algemeen-Nederlands Verbond leverden in 1978 goed werk
Het Antwerps Onderwijscolloquium was een der hoogtepunten.

65

De kranten, de radio- en televisierubrieken staan bol
van onderwijsvernieuwing, ruimtelijke ordening, natuurbescherming, milieuverontreiniging, recreatie, de
invloeden van het wetenschappelijk onderzoek en van
de massacommunicatiemiddelen, de opmars van de
techniek en het afnemen van het normbesef. Men
schudt aan de bestaande structuren, vreest het spook
van de werkloosheid, pleit voor inspraak. Het is een
veelheid van ieuzen die op spandoeken en borden
worden geschreven, die in optochten van actiegroepen worden meegevoerd. De jongere generatie leeft
in onvrede met de hedendaagse samenleving!
Het ANV kan en mag niet aan die verschijnselen voorbijgaan : het zijn waarschuwingstekens. Alles wat er
aan de orde is in het vormingswerk, alles wat onderwerp is van discussie in politieke partijen, binnen de
vakbeweging, de werkgeversorganisaties e.d. moet
passen in een modern cultuurbeleid. De opgave is
daaraan vorm en inhoud te geven. En het laatste houdt
in dat vooral de mens meer cultuurbewust wordt gemaakt. Hij moet ervan overtuigd zijn dat zijn actieve
medewerking nodig is voor het uitstippelen van de
weg.
Daarop stoelt het plan van het ANV, met anderen, het
38ste Nederlands Congres over enkele jaren te organiseren. Wanneer het kan in een breed scala van sectoren. Dat congres dient nu reeds te beginnen in de
vorm van het studiewerk vooraf en de bezinning wat
in eigen kring is ondernomen ten gunste van de samenwerking van Noord en Zuid. Er moeten aanbevelingen van uitgaan naar de overheid en in eerste instantie naar de organisaties die de samenwerking een
goed hart toedragen. Aan deze beleidsopvatting van
het ANV is in het verslagjaar meer gestalte gegeven.
Het verbond is van oordeel dat de overheid daarbij
niet achter mag blijven. Het heeft ook nog een andere
kant. De eenwording van Europa is gediend met een
samenwerking tussen Nederland en Nederlandstalig
Belgie.
Van het begin der zeventiger jaren heeft het ANV aangedrongen op het meer inhoud geven aan het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag van 1946. Met
het ANV-rapport „Een nieuwe aanpak" werd een actie
begonnen. Het taalunieverdrag dat waarschijnlijk in
1980 tussen beide landen zal worden gesloten, is,
naar de opvatting van het ANV, een stap op de goede
weg. Het zal straks de mogelijkheden bieden voor
een intensiever gemeenschappelijk beleid. Er is kritiek geweest op het ontwerp, met name in de Conferentie der Nederlandse Letteren. Maar ook in andere
regionen, waar men misschien nog niet de durf heeft
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over de nationale begrenzingen heen te kijken. De
discussies in de Conferentie der Nederlandse Letteren zijn achteraf positief geweest. Men vond elkaar.
Nadrukkelijk wil het ANV daarvoor de lof toezwaaien.
De taal is de grondslag voor onze eenheid.
In vorige jaarverslagen wees het ANV op het gunstig
klimaat voor de samenwerking van Noord en Zuid. Er
bloeien rozen in de hof, maar er zijn ook nog veel distels. Bij alle moeizaam ijveren in de grensregio's, bij
alle inspanningen van de Culturele Raden, aan weerszijden van de grens, bij alle enthousiasme van besturen van buurgemeenten stuit men dikwijls op vormen
van centralisme. Men staat met het gezicht naar de
nabuur over de grens, maar met de rug naar Brussel
en Den Haag. En juist in die regionen mist men vaak
de waardering en de steun van de rijksoverheid en...
de media.
Hoe belangrijk voor de samenwerking de structuren,
de modellen, wettelijke regelingen en officiele en semiofficiele instituten ook zijn, het blijven middelen. Het
gaat om de persoonlijke ontmoetingen, de contacten
aan de basis, om gezamenlijke bijeenkomsten, uitwisselingen van gedachten en ervaringen. Het ANV-onderwijscolloquium berustte op deze overtuiging. De
activiteiten van „Zannekin", de cultuurdagen in het
patroon van het Komitee voor Frans-Vlaanderen, de
bijeenkomsten van „De Orde van den Prince", de
ontmoetingen tussen politieke geestverwanten over de
staatsgrens heen, de sportuitwisselingen e.d. zijn daarvan de voorbeelden. Hoeveel is er niet van de grond
gekomen om de persoonlijke ontmoetingen te realiseren door het volksontwikkelingswerk, het amateurtoneel. Het is opvallend en verheugend dat in Nederland
de belangstelling voor Vlaanderen zich steeds meer
in positieve zin ontwikkelt. In Vlaanderen leeft het
besef van de noodzaak van de samenwerking sterker
dan in Nederland. De geschiedenis van Vlaanderen is
daar niet vreemd aan. Op het terrein van het boek,
de omroep, het opkomen voor de bescherming van
het natuur- en leefmilieu nemen de contacten toe.
Het ANV zag gaarne dat men in beide landen voor het
behoud van de cultuur dieper in de beurs tastte. Soms
wordt de indruk gegeven dat de regeringen onderwijs
en cultuur als de sluitposten van hun begrotingen beschouwen. Er is thans een Belgisch Huis in Amsterdam. Doch het is spijtig dat de Nederlandse regering
nog niet heeft besloten tot een Nederlands Huis in
Brussel. Zo is er ook voor de uitwisselingen, voor het
Nederlands taalonderwijs in het taalgrensgebied meer
geld nodig. Het internationaal cultureel beleid van
beide landen is nog to stork op zichzelf betrokken.

Het ANV blijft de noodzaak van een Nederlandstalig
cultuurbeleid in het buitenland verdedigen.
JAAROVERZICHT
Met ingang van 1 januari van het verslagjaar trad
prof. dr. H. Fayat als algemeen voorzitter in functie.
De leden en de lezers van „Neerlandia" lazen in het
eerste Hummer een persoonsbeschrijving van de nieuwe voorzitter.
In dezelfde maand leed het ANV een verlies met het
overlijden van de oud-penningmeester mr. A.J. van
Nes.
In de zomer ontviel de oud-algemeen voorzitter, de
heer Frans Koote, aan het Verbond.
Het overlijden van beiden wierp een schaduw over
het jaar 1978. Frans Koote was nog aanwezig op de
eerste vergadering van de Visser-Neerlandiacommissie in mei, de commissie waaraan hij zijn hart had verpand. Met grote liefde was hij het Visser-Neerlandiainstituut toegedaan. In de zomermaanden werd hij
ziek en kort daarna kwam het bericht van zijn overlijden. Velen kwamen mr. van Nes en Frans Koote
bij hun uitvaart de laatste eer bewijzen. De heer P.
Korthuys schreef in „Neerlandia" een gevoelig artikel
ter nagedachtenis aan Frans Koote.
De lijn van het beleid van 1977 en de daaraan voorafgaande jaren werd onder leiding van prof. dr. Fayat
en de voorzitters Nederland en Vlaanderen, de heren
drs. M.J.A.R. Dittrich en dr. jur. G.R. Piryns, voortgezet.

Taalunieverdrag, alsmede voor de noodzaak van een
Nederlandstalig internationaal cultureel beleid. Aan de
bewindsvrouwe werd tevens het plan voor het organiseren van een Nederlands Congres medegedeeld.
Van de zijde van de minister bestond hiervoor interesse.
Nieuw in het verslagjaar was het begin van een samenwerking tussen het ANV en de Organisatie-commissie Colloquium Nederlandstalige toneelschrijvers
uit Belgie en Nederland, hetgeen vorm kreeg in de
gezamenlijke uitreiking van de Edmond Hustinxprijs
en de artistieke Visser-Neerlandiaprijzen in november
1978 in Maastricht.
In de laatste maanden van het jaar werd een begin
gemaakt met de voorbereidende besprekingen voor
een Nederlands Congres.

NEERLANDIA
In het verslagjaar werd de redactieformule van „Neerlandia" van de voorgaande jaren aangehouden. In de
vormgeving en de typografische verzorging werden
geen veranderingen aangebracht. Ook in 1978 werden
van lezers gunstige reacties ontvangen over de inhoud van het tijdschrift. Dergelijke positieve geluiden

Op 1 Januar! 1978 werd prof. dr. H. Fayat algemeen voorzitter
van het Algemeen-Nederlands Verbond.

Om aan de activiteiten steun to verlenen inzake de
culturele evenementen wederzijds van de grenzen trad
het ANV-Vlaanderen toe, als een van de stichtende
leden, met een vijftal andere organisaties tot de vereniging Transoc : een overlegorgaan inzake het grensoverschrijdende cultuurbeleid, dat adviezen uitbrengt.
Op 28 februari had een delegatie van het ANV, onder
leiding van prof. Fayat, een onderhoud met het Bureau
van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap in Brussel. Van ANV-zijde werd aangedrongen op een spoedige totstandkoming van het
Taalunieverdrag, alsmede werden mededelingen gedaan over de organisatie van een Nederlands Congres. Op 15 november 1978 bracht een delegatie van
het ANV een bezoek aan de minister van CRM in
Nederland, mevr. M. Gardeniers-Berendsen. Ook in
dat onderhoud werd de aandacht gevraagd voor het
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werden eveneens vernomen in sommige kranten en
tijdschriften. De zes nummers van 1978 waren, wat de
hoofdthema's betreft, gewijd aan „De Nederlanden in
Frankrijk", „Het minderheden-vraagstuk", „De Taalunie en het onderwijs", „De Benelux : een inventaris",
„De Europese grensoverschrijding", „De omroep in
Nederland", „Nederlandse kastelen", „Het Belgisch
cultureel centrum in Amsterdam" en aan het onderwerp „Vlaanderen in Europa" e.a. Daarnaast bevatten
de nummers vele informaties uit de diverse regio's en
over feiten in verband met de culturele grensoverschrijdende activiteiten, de werkgroepen van het ANV,
alsmede verslagen van bijeenkomsten. De abonnementsprijs werd voor het jaar 1979 verhoogd tot f 25,of 375 Bfr. De samenstelling van de kernredactie, bestaande uit de heren dr. G.R. Piryns, Jan de Graeve,
Geert Groothoff en Jan Verdonck, onderging geen verandering. Het laatste Hummer verscheen in de vorm
van een verslagboek van het colloquium „Vernieuwing
van het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen"
van 4 november 1978.
VISSER-NEERLANDIAPRLIZEN 1978
In mei werd de eerste vergadering gehouden van de
Visser-Neerlandia-commissie ter beoordeling van de
aanvragen voor de prijzen voor persoonlijke verdiensten en de welzijnsprijzen 1978. De slotvergadering
vond in oktober 1978 pleats. In de loop van het jaar
beoordeelde het hoofdbestuur de aanvragen voor de
culturele Visser-Neerlandiaprijzen.
Drs. Dittrich, voorzitter-Nederland, reikte op zaterdag
25 november in de Stadsschouwburg van Maastricht
de artistieke Visser-Neerlandiaprijzen 1978 uit (prijzen voor hoorspelen). Er werden bij de jury, onder
voorzitterschap van mr. Hans Keuls, 25 hoorspelen
ingezonden. Zowel het aantal als de kwaliteit was teleurstellend. Men stelde zich de vraag of dit een verminderde interesse betekende van de schrijvers, die
zich tot het medium radio aangetrokken voelen en
veelal in opdracht van de omroepen of in dienstverband werkzaam zijn en dus niet op eigen initiatief een
hoorspel produceren. Het bleek voor de jury niet
mogelijk daarop een bevredigend antwoord te geven.
Er werden uiteindeljik drie werkstukken bekroond,
met een gelijke prijs van f 1500,- of 21 750 Bfr. De
prijzen gingen Haar mevrouw Toos Staalman uit Bussum voor haar spel „De Koning blijft de Koning". Zij
won ook reeds in 1970 en 1975 een Visser-Neerlandiaprijs. Paul Vanbossuyt uit Ternat kreeg de prijs
voor „Kermis in het straatje" en Herman van Winsen
uit Deurne voor „De lege doos uit Pandora". Drs.
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Dittrich overhandigde de oorkonden. Tevens gaf hij
een toelichting op de inhoud van het testament van
mr. Visser.
Er werd voorgesteld in het verslagjaar een prijs voor
persoonlijke verdiensten toe te kennen aan de heer
Alfred Mozer, de heer T.A. van Kooten, resp. in HoogKeppel en Amsterdam, alsmede aan mevr. J.M. Jonkers-van de Kragt in Amsterdam en aan de heren C.
Taccoen te Belle en J. Fermaut te St.-Winoksbergen.
Voor de welzijnsprijzen kwamen in aanmerking de
Stichting „Monnikenheide" te Zoersel en de Stichting
Welfarewerk „De Klimroos" te Maarheeze/Budel. Traditiegetrouw dienen de prijzen in december van het
betrokken jaar officieel te worden toegekend. De
weersomstandigheden brachten mee dat pas in februari 1979 kon worden vergaderd. Culturele prijzen
vielen toe aan de Culturele Raad Limburg te Maastricht, de Stichting Zuid-Nederlandse Ontmoetingen te
Eindhoven, de „Gazette van Detroit" te Detroit, de
v.z.w. „Wandelhemen" en de Stichting „Artis Causa"
te Brussel.
Besloten werd ook de prijzen voor persoonlijke verdiensten, de welzijnsprijzen en de culturele prijzen in
Maastricht uit te reiken.
Voor de prijstoekenning werd f 90.500,- of Bfr.
1.312.000,- bestemd.
ANV-WERKGROEPEN
Werkgroep taalgebruik
Het verslag van de werkgroep is onder de volgende
punten samen te vatten
1) Een actie speciaal gericht tot de Vlaamse gemeentebesturen om een Vlaamsgerichte gemeentepolitiek te voeren ; kunst-, faciliteiten- en Egmontgemeenten werden afzonderlijk aangeschreven.
2) In samenwerking met de instelling „Westtoerisme"
te Brugge werd een brochure, onder de titel „smakelijk", verspreid ; een lijst van 1500 gerechten.
De brochure werd aan alle Vlaamse en Brusselse
hotel-, pension- en restauranthouders gezonden.
3) Aan de Brusselse immobilien-kantoren te Brussel
werd verzocht voortaan van de twee nationale talen gebruik te maken.
4) In verband met de vakbondsverkiezingen in Belgie in 1979, werd er bij de bonden op sterke nateving van het taaldecreet in hun verkiezingsprogramma aangedrongen. Er werd steun gevraagd
aan de VVB en de drie fondsen.
5) Er werd een actie ondernomen tegen de onwettige

benoeming van een directeur (niet-Nederlandstalig) van de Koninklijke Opera in Gent.
6) De werkgroep richtte tal van verzoeken tot de
voorzitter van de Cultuurraad voor de Nederlandse
cultuurgemeenschap.
7) Er werden zesenvijftig klachten ingediend bij de
Vaste Commissie voor Taaltoezicht en zes bij de
Arbeidsrechtbank.
8) Het aantal verzonden brieven bedroeg 753 (tot 8
december) ; het aantal ontvangen brieven ongeveer 500.
9) Er werden 12 artikelen gepubliceerd in de „Gazet
van Antwerpen".
10) De Brusselse reiskantoren werden aangeschreven
met het verzoek de twee talen te voeren.
Door het toedoen van de voorzitter van de werkgroep,
de heer E. Wieme, werden tal van resultaten bereikt.
Afgezien van dit alles werden nog een groot aantal
kleinere activiteiten op touw gezet.
Werkgroep Internationaal Cultureel Contact
In de zomer van 1978 werd de Werkgroep Internationaal Cultureel Contact geformeerd, waarmee een begin werd gemaakt met het aanknopen van banden met
de „Nederlandstalige aanwezigheid" elders in de wereld. Daarbij werd uitgegaan van het beleid dat voor
de werkgroep in 1977 was vastgesteld.
Werkgroep leraren Nederlands buiten het eigen taalgebied
In 1977 werd een circulaire gericht tot de leraren Nederlands in de Duitse Bondsrepubliek. Daarin werd de
doelstelling van het ANV vermeld — het behoud en
de ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap — met een toelichting. Voorts werd gewezen op het streven van de werkgroep. De circulaire
was gericht tot ongeveer 50 leraren aan scholen voor
voortgezet onderwijs in West-Duitsland, met het verzoek de wensen kenbaar te maken voor de aanschaffing van boeken en ander lesmateriaal.
Als een uitvloeisel van deze actie stelde het lid van de
werkgroep, mr. W. Jonas uit Aken, in een later stadium een boekenlijst vast voor de werkgroep en voor
zijn collega's over het te gebruiken lesmateriaal. Tevens werden de leraren in het bezit gesteld van de
namen van uitgeversmaatschappijen in Nederland en
Vlaanderen. De docenten konden zich op die wijze
orienteren.
In de mei-vergadering 1978 van de werkgroep bleek
dat de belangstelling bij de leerlingen voor het leervak

Nederlandse taal en literatuur stijgt. Vooral in NoordRijn-Westfalen.
In Wallonie ontving de werkgroep Nederlands (Wallonie, Frans-Vlaanderen, Brussel en de Oostkantons)
eveneens boeken en ander lesmateriaal. In 1978 rijpte
het plan contact op te nemen met de Regionale Omroep Zuid. Het is de opzet van de werkgroep aan de
activiteiten nog meer bekendheid te geven. In totaal
zijn ongeveer 70 leraren (in 1978) buiten het eigen
taalgebied bij de activiteiten betrokken. Er werd een
bedrag van f 15.000,- aan lesmateriaal uit de post
Boekenverspreiding voor dit doel toegewezen.
Werkgroep „Ontdek de topjournalist"
De wedstrijd 1977-1978 werd, evenals die in de voorgaande jaren, een succes. Langzamerhand kan van
een traditie worden gesproken. De wedstrijd van het
ANV heeft dan ook de naam gekregen van „de taalwedstrijd voor de jongeren van Nederland en Vlaanderen". Het laatste bleek uit de berichten en de commentaren uit de persorganen in Nederland en Vlaanderen. Vele uitgeversmaatschappijen uit Noord en
Zuid gaven hun medewerking in de vorm van boekenschenkingen. In totaal werden 366 werkstukken ingezonden. Uit Vlaanderen meer dan uit Nederland. De
jury was van oordeel dat de kwaiiteit van het grootste deel der inzendingen „goed" tot „zeer goed" genoemd kon worden. Daarmee werd de lijn, aldus de
jury, van de vorige wedstrijd duidelijk doorgetrokken.
Extra lof verdienden de individuele inzendingen van
de groep van 17 tot en met 20 jaar.
In 1978 werd een begin gemaakt met het uitschrijven
van de wedstrijd 1978-1979.
Werkgroep Basisonderwijs
De Werkgroep Basisonderwijs was met het colloquium van 4 november 1978, gewijd aan de vernieuwing
van het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen,
de blikvanger van de ANV-activiteiten. In het Torengebouw in Antwerpen waren 300 personen aanwezig.
Als gevolg van plaatsgebrek moesten 400 belangstellenden worden teleurgesteld. Onderwijzers, onderwijzeressen, hoofden van scholen, inspecteurs en andere
geInteresseerden waren aanwezig. Onder de officiele
gasten bevonden zich de minister van Nederlandse
Cultuur en Vlaamse aangelegenheden, mevr. R. de
Backer-Van Ocken, de minister van Nationale Opvoeding, de heer J. Ramaekers, de vertegenwoordiger
van minister Pais, de heer drs. J. van Deursen, de
voorzitter van de Cultuurraad voor de Nederlandse
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Cultuurgemeenschap, drs. M. Coppieters, de consulgeneraal van Nederland in Antwerpen, de heer Tjaardstra en vele anderen.
De minister van Nationale Opvoeding prees het initiatief tot het organiseren van dit colloquium. Het heeft
nu reeds aan waarde gewonnen en mag rekenen op
erkentelijkheid, wanneer we acht slaan op de huidige
politieke situatie in Belgie, die als nimmer in de voorgaande jaren de betekenis van het eigene van de
Nederlandstalige gemeenschap van Belgie demonstreert.
Prof. Dr. A. de Block uit Gent en prof. dr. E. Velema
uit Nijmegen bleken op tal van punten over de vernieuwing van het basisonderwijs gelijkluidende opvattingen te hebben. De eerste had moeite, met wat hij
noemde „de vage omschrijving" inzake de vernieuwing. Prof. Velema bepleitte het hoofddoel van het
onderwijs : het werkelijk onderrichten in kennis en
vaardigheden waar het kind niet zonder kan. Hij was
voorstander van een algemeen-vormende school als
basisschool voor de leerlingen van 4 tot 16 jaar.
Na de inleidingen werd een forum gehouden onder
leiding van de inspecteur-generaal van het gesubsidieerde basisonderwijs in Vlaanderen. Deskundigen
uit Nederland en Vlaanderen beantwoordden de vragen van de aanwezigen.

van Noord en Zuid". Het verheugde haar telkens het
ANV te ontmoeten. Zeer nadrukkelijk legde de bewindsvrouwe de klemtoon op de taak van de overheid een beleid uit te stippelen om de culturele stromingen te steunen. Want de cultuur is de zuil waarop
in onze tijd welvaart en welzijn stoelen. De cultuur is
een goed van de totale gemeenschap. Zonder de
medewerking en de financiele steun van de overheid
kan het culturele !even niet gedijen.
Nederland en Belgie hebben als buurstaten veel gemeen, aldus de minister. Zij zag de bepalingen van
de nationale wetgevingen, zoals op onderwijsterrein,
als obstakels voor een wezenlijke culturele integratie
van Nederland en Vlaanderen. In dit verband sprak zij
haar voldoening uit over het alsnog te sluiten Taalunieverdrag tussen beide landen, dat de juridische
kaders zal scheppen om de Noord-Zuidsamenwerking
tot werkelijkheid om te buigen. Wanneer we in de
Europese eenheid opgaan is het van belang de eigen
waarde en de eigenheid daarin een plaats te geven.
Het colloquium trok in de pers en de vaktijdschriften
de aandacht. In het verslagjaar werd in de werkgroep
Basisonderwijs besloten op de ingeslagen wag voort
te gaan. Er bestaan thans plannen voor een colloquium over het muziekonderwijs in Nederland en
Vlaanderen.
De Werkgroep niet-universitair hoger onderwijs

Minister De Backer-Van Ocken sprak over het anderwerp „Het basisonderwijs en de culturele integratie
Samen in beeld - links drs. Dittrich, voorzitter Nederland van het ANV,
rechts de voorzitter van de Culturele Raad Limburg, burgemeester mr.
J.G Smeets van Kerkrade tijdens de uitreiking van de Visser-Neerlandiapriizen te Maastricht.

Daze werkgroep hield zich bezig met een bezinning
in 1978 op het ontwerpen van projecten om de uitwisseling van de betrokken onderwijsinrichtingen in Nederland en Vlaanderen tot werkelijkheid te maken.
Hetzelfde gold voor de werkgroep „Voortgezet onderwijs".
BOEKVERSPREIDING
De afdeling Boekverspreiding van het Verbondskantoor richtte zich in hoofdzaak op de steun aan leraren
Nederlands in het taalgrensgebied. Evenals in voorgaande jaren werden ook boeken elders geplaatst,
als een steun aan het Nederlands buiten Europa. Op
tal van aanvragen om Nederlandstalige boeken ter
beschikking te stellen kon worden ingegaan.
STEUNFONDS NEDERLANDSE TAAL
Volgens de bepalingen van het Steunfonds Nederlandse taal waren de opbrengsten ook dit jaar be-
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stemd voor de steun aan de activiteiten in FransVlaanderen.
DE ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering '1978 werd op 17 juni in
Roosendaal (N.B.) gehouden. De afgevaardigden waren in de gelegenheid kennis te maken met de algemeen voorzitter, prof. dr. H. Fayat. De leiding van de
Algemene Vergadering berustte bij de heer Dittrich.
Men herdacht mr. A.W. van Nes, oud-algemeen penningmeester en ir. Herman Cohen Stuart. De secretaris, de heer lic. M. Cantrijn, gaf een toelichting op
het jaarverslag. Hij legde daarbij de nadruk op de betekenis van de werkgroepen voor het Verbond. Van
de zijde van de afdeling Den Haag werd betreurd
dat daardoor te veel de aandacht van de activiteiten
van de afdelingen wordt weggenomen. De algemeen
penningmeester, drs. L.A.C.A.M. van Rijckevorsel,
lichtte de financiele jaarstukken toe, die werden goedgekeurd. De vergadering aanvaardde een voorstel van
het hoofdbestuur de lees- en lidgelden te verhogen
tot f 25,- of Bfr. 375,-. De afdracht aan de afdelingen
werd bepaald op f 8,50 of Bfr. 125,-. Als leden van de
Raad van Advies werden benoemd mr. Joh. Fleerackers, Antwerpen, prof. dr. M. de Vroede te Nieuwrode en dr. A.W. Willemsen te Utrecht. Drs. L.A.C.A.M.
van Rijckevorsel en dr. J. Theuwissen werden herbenoemd als leden van het hoofdbestuur. Als nieuwe
leden werden gekozen de heren J. de Graeve te Gent,
M. Heida te Veenendaal, drs. A.G.U. Hildebrandt te
Aardenburg, L. Knaepkens te Antwerpen, drs. Yvo
Peeters te Brussel, F. Persyn te La Madeleine (Fr.),
mr. J.A. Schuering te Den Haag en dr. L. Verhaegen
uit Gent.

wijsvoering is helaas nog geen gemeengoed. Nog
steeds moet men wijzen op de stelling dat er geen
Hollandse taal naast een Vlaamse taal staat, ondanks
dialectale afwijkingen in Noord en Zuid, maar dat er
een woordenboek bestaat van de Nederlandse taal.
Dit volledige, primaire besef van onze taaleenheid
overal te doen doordringen rechtvaardigt reeds het
bestaan van de doelstelling die het ANV beoogt te
verwezenlijken. De tijd voor de bouw aan de culturele
samenwerking is gunstig. De eerste aanloop is de
culturele autonomie van Vlaanderen, neergelegd in de
grondwet. De rechtstreekse verkiezingen voor een Europees parlement in '79 zullen het besef doen groeien
van wat wij wederzijds voor elkander betekenen. Onze
taalgroep zal dan sterker in Europa kunnen optreden.
Prof. Fayat stelde als opdrachten voor het ANV het
meehelpen aan de verwezenlijking van het Taalunieverdrag en de voorbereiding van een Algemeen Nederlands Congres in het teken van het voorgaande.
NOORD-ZUIDDAG ESSEN
In oktober verzorgde, op verzoek van burgemeester
mr. H. Suykerbuyk van Essen, de ANV-werkgroep
Basisonderwijs, in samenwerking met het secretariaat
Vlaanderen en de Culturele Stichting Essen, de vierde
Noord-Zuiddag in Essen. Het thema luidde ditmaal
„Betekenis, rol en mogelijkheden van een inbreng in
het geschiedenisonderwijs in Nederland en Vlaanderen bij de bevordering van de Noord-Zuidintegratie".
Grote belangstelling op de receptie n a v. de Visser-Neerlandiaprijzen.

Tussen de afdeling Den Haag en het hoofdbestuur
bestond een verschil van mening over de bevoegdheden van een afdeling buiten het gebied waarover de
afdeling zich uitstrekt, Haar aanleiding van het voorstel tot statutenwijziging.
Prof. dr. H. Fayat gaf op de Algemene Vergadering
uiting aan zijn dankbaarheid dat men in hem het vertrouwen had gesteld. Meer dan ooit zal geijverd moeten worden voor de culturele integratie van Noord
en Zuid. Onze taaleenheid hebben wij nauwelijks kunnen redden uit twee en een halve eeuw scheiding en
vervreemding. Het was de verdienste van Jan Frans
Willems, ongeveer 140 jaar geleden, het bewijs te
hebben geleverd dat de taal van Vlaanderen geen
andere kon zijn dan de taal van Nederland. Deze be71
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De inleidingen van de heren D. Strelitski en J.H. van
Geet, inspecteurs van het basisonderwijs en leden
van de werkgroep, boden de belangstellenden, door
middel van uitleg van de structuren van het onderwijs
in Noord en Zuid, een uitstekende handreiking voor
het volgen van het forum, dat onder genoemd thema
plaatshad. Leraren van de onderwijsopleidingen van
het vak geschiedenis gaven daarbij hun medewerking.

ging zich te belasten met de organisatie van een colloquium. Het Nederlands-Vlaams colloquium wordt gehouden in 1979, op 27 oktober in de gebouwen van
de UFSIA in Antwerpen, onder de titel „Muzikale
Basisvorming NU".

De heren P.C.C. de Bont en J. Mortelmans gaven een
uitleg van hun methodiek op school bij het historieonderricht. De heer J. Decaluwe, eveneens lid van de
werkgroep, schetste zijn ervaringen met uitwisselingen van leerlingen en leerkrachten van de scholen in
Kuurne (Vlaanderen) en Haaksbergen (Nederland),
waarbij hij praktische aanwijzingen gaf.

AMSTERDAM

Het forum stond onder leiding van de voorzitter van
de werkgroep, de heer L. Knaepkens. Onder de gasten bevonden zich drs. M. Coppieters, voorzitter van
de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, mr. J. Fleerackers, voorzitter van de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht, mr. J. Kievits, burgemeester van Zuyndert, de heer Van Buynder als vertegenwoordiger van de gouverneur van Antwerpen en
drs. L.J.M. van Laar, burgemeester van Bergen op
Zoom, een van de voorzitters van de Technische Commissie ter uitvoering van het Belgisch-Cultureel Verdrag.
FRANS-VLAANDERENWEEK TE ANTWERPEN
Het ANV toonde ook in het verslagjaar een bijzondere
belangstelling voor Frans-Vlaanderen, zoals de Tweede Frans-Vlaanderen Veertiendaagse in Antwerpen bewees. Ook ditmaal ging het initiatief uit van de afdeling Vlaanderen van het ANV. Het Komitee voor FransVlaanderen verricht onverpoosd baanbrekend werk
ten bate van de Franse Nederlanden. Het is de taak
van alle culturele organisaties, in de eerste plaats
van het ANV om dit belangrijk werk moreel en financieel te steunen. De afdeling Vlaanderen gaat van dit
standpunt uit en is daarbij van oordeel dat FransVlaanderen niet alleen in het ANV, maar ook in alle
overige culturele organisaties moet „Ieven" bij alle
idealistische en concrete strevingen.

AFDELINGEN

Men besloot het bestuur van de afdeling met drie
leden uit te breiden : de heren drs. M.J. Lubbers, prof.
dr. H. Neudecker en A.A.M. Wierckx. De nieuwe bestuursleden werden op de ledenvergadering van 12-41978 benoemd. De overige Brie bestuursleden bleven
in functie. Het bestuurslid dr. W.J. Bruyn, sprak over
het thema „Voor- en nadelen van vreemde invloeden".
Op deze ledenvergadering werd besloten een proef te
nemen met huiskamerbijeenkomsten ; op 25 mei en 4
augustus kwam een klein aantal ten huize van de
voorzitter bijeen. Besproken werd in hoofdzaak, op
Welke wijze de afdeling haar activiteiten verder zou
kunnen ontplooien. Gebrek aan financiele middelen
werd als een rem ervaren. Een derde bijeenkomst
kon, als gevolg van ziekte van de gastheer, de heer
Lubbers, geen doorgang vinden.
Wegens uitbreiding van het bestuur werd op 28 september een bestuursvergadering gehouden. De heer
J.H. Scheps, lid van de Raad van Advies, hield een
spreekbeurt op 13 november over het onderwerp
„Eenheid van Europa op basis van vrije volken".
De heren Slijpen, Kutsch Lojenga, Bruyn en Wierckx
vertegenwoordigden de afdeling op de Algemene LedE nvergadering in Roosendaal op 17 juni 1978.
BRUSSEL
Op 27 januari werd een bijeenkomst gehouden in het
gebouw van de Generale Bankmaatschappij, waarop
ir. M. Potemans, adviseur van de Ver. der Electriciteitsbedrijven van Belgie, het energieprobleem behandelde.

MUZIEKCOLLOQUIUM

Op 26 april sprak prof. dr. N. Max Wildiers over „De
mens en de Kosmos". Op 30 april hield oud-minister
prof. Willy de Clercq een inleiding over het onderwerp „Met de openbare financien in en uit de crisis".

In het verslagjaar bereikte het secretariaat Vlaanderen het verzoek van het Centi um voor Muziek en van
de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereni-

In samenwerking met het VVA en het Oud-Katholiek
Studentenkorps van Brussel werd een „openingsmiddag" georganiseerd in de Use- en Voervalleien. Op
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30 september en op 27 oktober kwam men bijeen in
de Kredietbank, waar Rene de Feyter, afgevaardigd
beheerder van het Vlaams Ekonomisch Verbond sprak
over „Zin en onzin van een ekonomische autonomie
voor Vlaanderen".
DEN HAAG
De afdeling organiseerde voor leden en belangstellenden op 4 maart in het congresgebouw „Gouden Wieken" een bijeenkomst met als hoogtepunten een diavertoning over een reis naar Zuid-Afrika door de heer
en mevr. Koote-Doppenberg en van reizen naar Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, Luxemburg en Nassauland
door de dames mevr. L. Noske-Friedlaender en mevr.
C.W. Schuering-van Straaten. Op 14 maart vierde de
heer R Burger zijn zilveren jubileum als secretarispenningmeester van de afdeling. De actie „Cadeau
Burger" bracht een bedrag op voor het maken van
een reis. Namens het hoofdbestuur ontving de hear
Burger een felicitatiebrief van de voorzitter-Nederland
van het ANV, drs. M.J.A.A. Dittrich.
Op 24 mei werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in Grand Hotel „Central". De heren P. Burger en F. Vintges werden als bestuursleden herkozen.
Dr. B. v.d. Tempel en mevr. G. Lintel-Achtergael traden af. De heren Burger en De Lint waren afgevaardigden voor de Algemene Ledenvergadering op
17 juni in Roosendaal N.B.

den met bezoeken aan het dorpje Piaam aan de Afsluitdijk, Makkum, Exmorra, Allingwier en terug naar
Bolsward. In Bolsward werd een wandeling langs de
grachten gemaakt en een bezoek aan het historische
raadhuis en de Martinikerk gebracht, evenals aan Harlingen, Franeker (Planetarium), St. Jacobi en St. Anna
parcchie, Holwerd en Dokkum. In Leeuwarden maakte
het gezelschap een excursie naar de Jacobijnenkerk,
de Oldehove. De Kanselarij, de Waag en het museum
„Princessenhof" Drachten, Heerenveen, Oranjewoud,
Sneek, Hindeloopen en Sloten stonden eveneens op
het programma.
Een van de bijzondere evenementen was de Jacob
Cats-herdenking te Brouwershaven op 7 oktober. Hij
werd ruim 400 jaar geleden in Brouwershaven geboren en groeide op in Zierikzee. Hij studeerde in Leiden en Orleans. Mr. J.J.P.M. Asselbergs uit Serooskerke, de heer M.P. de Bruin uit Middelburg en ds. P.
Fagel uit Veere hielden inleidingen over de dichter en
raadspensionaris Cats. De Vlaamse declamatrice Tine
Ruysschaert uit De Pinte bij Gent droeg gedichten van
Cats voor.
Op 28 september hield de heer P. Korthuys, destijds
verbonden aan de Nederlandse ambassade te Pretoria,
een inleiding over de Zuidafrikaanse literatuur.
De afdeling hield gezamenlijke bijeenkomsten met de
Koninklijke Vereniging „Oost en West".
ROTTERDAM

Van 2 tot en met 5 juni werd een vierdaagse tocht naar
Friesland gemaakt, met standplaats Bolsward. De leden werd een bijzonder interessant programma gebo-

De afdeling hood de leden tegen verlaagde prijs het
bezoeken van „De Rotterdamse Schouwburg" aan

Voor de organisatie van het ANV-colloquium over de vernieuwing van het basisonderwiis in Nederland
en Vlaanderen, tekende de werkgroep „Basisonderwus".
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met voorstellingen van „Elckerlyc" en „De Gecroonde
Leersse" door de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Antwerpen.
LIMBURG
Dr. jur. J. de Vleeschauwer sprak op 16 maart over
het thema „Ik ben een kolonialist" in HasseIt. Op 21
november hield in Hasselt minister A. Bertrand een inleiding over het onderwerp „De verkiezingen voor het
Europese Parlement en Vlaanderen". De gouverneur
van Belgisch-Limburg, dr. jur. H. Vandermeulen, sprak
over „Wonen en werken in Limburg" tijdens de gezamenlijke viering van het gouden jubileum K.V.I.V. Paul
Palms uit St. Truiden hield een inleiding over het
thema „Wijn is voor de tafel wat bloemen zijn voor
de tuin" op 14 december van het verslagjaar.

Aldus werd eenparig besloten!
Statuten werden opgesteld en op 31 maart 1966 ondertekend. Door de publicatie van deze statuten in het
Staatsblad zou de vereniging in Belgie rechtspersoonlijkheid verwerven.
Inmiddels is de wettelijke organisatie van het socioculturele leven in Vlaanderen zodanig ontwikkeld dat
het bezit van rechtspersoonlijkheid meer en meer
voordelen biedt aan een vereniging die wil meespelen in het raderwerk van inspraakorganen en een
beroep moet doen op belangrijke geldmiddelen vanwege de overheid en mecenaat. Daarom heeft de
algemene vergadering van 17 juni 1978 te Roosendaal besloten het A.N.V. in Vlaanderen definitief op
te richten als vereniging zonder winstoogmerk.
De statuten werden vastgesteld en ondertekend te
Antwerpen op 14 december 1978.

KAAPSTAD
Boekerij (ANV)-verslag 1977. In het verslagjaar was
de ZASM bereid het bedrag voor de aankoop van
boeken te verhogen tot f 3000,- p.j. De uitleningen
bedroegen over 1977 in totaal 13.525 titels, een teruggang vergeleken bij vorige jaren. Als oorzaken golden een terugval van Nederlanders, repatriering van
Nederlanders, de invloed van de t.v. en het steeds
minder bezoeken van de binnenstad.
(G.G.)

Alle leden van de v.z.w. zijn eveneens aangesloten bij
de gelijknamige vereniging van Nederlands recht, die
erkend wordt als overkoepelende vereniging voor
Noord en Zuid.

ANV-VLAANDEREN V.Z.W.

Samen met de gelijknamige vereniging van Nederlands
recht wordt de v.z.w. de rechtstreekse voortzetting
van de feitelijke verenigingen die opgericht werden te
Brussel op 9 juni 1895 en te Dordrecht op 1 mei 1893.
Voorzien wordt dat de algemene vergadering en het
bestuur van beide verenigingen samen kunnen vergaderen om gemeenschappelijke beslissingen te treffen.

Op 27 februari 1965 werd te Breda een bijzondere algemene vergadering gehouden en tevens een studie,vergadering over : „De toekomst van het A.N.V.".

De raad van advies wordt erkend als hoogste scheidsrechterlijk gezag bij alle betwistingen tussen de verenigingen.

Bij deze gelegenheid werd onder meer voorgesteld
„In het belang van een betere werking van de ZuidNederlandse afdeling en tevens van een beter georganiseerde Noord-Zuidsamenwerking, maar ook met
het oog op contacten met andere verenigingen en met
de overheid zou het goed zijn het A.N.V. in Zuid-Nederland op te richten in de vorm van een „vereniging
zonder winstoogmerk" volgens de wet van 27 juni
1921. Het verkrijgen van overheidssubsidies en steungelden zou hierdoor eveneens vergemakkelijkt worden".

De v.z.w. zal een eigen begroting en jaarrekening opstellen, die zullen samengeschakeld worden met die
van de fondsen.
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Leden van de algemene vergadering zijn de Vlaamse
leden van het hoofdbestuur en van de raad van advies, evenals bestuursleden van de afdelingen en
werkgroepen.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door R. Piryns,
J. de Graeve en M. Cantrijn.

ONTDEK DE TOPJOURNALIST

Zaterdag 19 mei was voor de werkgroep „Ontdek
de topjournalist" van het ANV een heuglijke dag. In
het NOS-centrum te Hilversum werden de prijzen uitgereikt van de zesde wedstrijd „Ontdek de topjournalist" : 44 laureaten uit Vlaanderen en 21 uit Nederland vielen de eer te beurt hun prijs aldaar in ontvangst te nemen. Het was de eerste keer dat de werkgroep de prijsuitreiking in een feestelijk kader plaatste. De dag slaagde in het bijzonder als gevolg van
de medewerking van de NOS en in het bijzonder van
die van de heer P.J. Koop, chef van de afdeling interne en externe betrekkingen. 's Morgens verwelkomde de heer Koop de gasten en gaf een korte
uiteenzetting over de verschillende functies van het
omroepcentrum. Dit als voorbereiding op de rondleiding door de NOS-gebouwen ; de tocht door de studio's, de afdelingen voor het bewaren van de decors
en rekwisieten, de ontwerpafdeling e.d. werd met
enthousiasme door de laureaten gevolgd, die nadien
een lunch kregen aangeboden.
Daarna vond de eigenlijke prijsuitreiking plaats. De
heer T. Nieuwenhuijsen, lid van de raad van beheer,
wees de aanwezige jongeren op de vele mogelijkheden die de nieuwsmedia, door middel van de voortschrijdende techniek, in de toekomst hebben te
bieden.
De heer L. Knaepkens, lid van de werkgroep, verwelkomde op zijn beurt de laureaten. Hij verontschuldigde de voorzitter van de werkgroep, de heer W.
van Dongen, die niet aanwezig kon zijn.
Hij zei verder : Wij zijn ons bewust dat de prijzen die
wij kunnen toekennen zeer bescheiden zijn. Het gestadig groeiend succes van de wedstrijd levert ons
echter het bewijs dat voor de jeugd in Nederland en
Vlaanderen vooral meetelt : het ingaan op de uitdaging een journalistiek werk te maken. Dat stemt ons
hoopvol voor de toekomst.
Wat betreft de toe te kennen prijzen zijn wij ons bewust dat wij nooit zullen concurreren met de prijzen
die worden toegekend in wedstrijden uitgeschreven
door bepaalde commerciele instellingen.
Het is daarom verheugend te kunnen vaststellen dat
de jongeren in Nederland en Vlaanderen niet alleen
het materible als norm hanteren m.b.t. hun inzet. Wij
weten uit ervaring en hebben ook in tal van inzendingen kunnen vaststellen dat de jeugd kritisch ingesteld is m.b.t. de Europese eenwording. Zij zijn zeer
kritisch ingesteld t.a.v. de manier waarop sommige
belangengroepen het Europa van morgen willen uitbouwen.

Wij hopen dat de jeugd het niet zal laten bij deze kritiek. Wij hopen dat de jeugd van vandaag zich mettertijd actief zal willen inzetten om een echt Europa uit
te bouwen waar niet enkel economische en politieke
belangen de band tussen de verschillende volkeren
zullen vormen.
Daar ligt dan ook precies het werkterrein van het
A.N.V. Wij willen inderdaad zoveel mogelijk mensen
samenbrengen uit Noord en Zuid, Noord-Nederlanders
en Vlamingen rond gezamenlijke interessepunten,
rond gezamenlijke projecten, los van economische of
politieke belangen.
Wij hopen dan ook dat de deelnemers van vandaag
onze medewerkers van morgen zullen worden.
Wij willen vandaag alleszins alle deelnemers en in
het bijzonder de laureaten danken voor hun inzet.

Uit het juryrapport...
Het taalgebruik is zeker niet slecht en in
vergelijking met vier a vijf jaar geleden
lijkt er zelfs een stijgende lijn merkbaar te
zijn.
Vooral in de jongste leeftijdsgroep was er
sprake van kwaliteitsverbetering. Dat gold
met name de strips, die duidelijk me& opgebouwd waren uit beide componenten: tekening en verhaal (niet verhaal met bijgemaakte tekeningen).
Het waren weer de beide „midden-groepen" 12 tot 16 en 17 tot 20-jarigen die journalistiek gezien boven het algemeen peil
uitstaken.
Met het toenemen van de leeftijd valt op
hoe jongeren problemen met een vaak loodzware ernst behandelen. In veel gevallen
leidt dat ook tot aanmerkbare overschrijding van de toegestane lengte. Het maakt
vaak ook de inhoud als journalistiek werk
minder genietbaar.
Dat in andere groepen het niveau zo hoog
lag en dermate breed, bewijst het aantal
„eervolle vermeldingen".
Het bewijst echter ook dat de wedstrijd
van dit jaar een succes genoemd mag worden.
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Wij willen ook de N.O.S. danken voor zijn gastvrijheid
en voor de rondleiding die wij mochten aanbieden aan
de laureaten.
Wij danken ook graag de heren van de jury voor hun
deskundig work.
Onze dank ook aan de mensen die in Nederland en
Vlaanderen het secretariaatswerk voor deze wedstrijd
verricht hebben.
Het Knapenkoor „Groenendaal" uit Merksem (bij Antwerpen) komt deze prijsuitreiking opluisteren. Wij
hopen dat u hun prestatie Haar waarde zult weten to
schatten. Ook voor hen geldt onze dank.
In september gaat onze nieuwe wedstrijd „Ontdek de
topjournalist" van start. De wedstrijd wordt bekend
gemaakt met een speciale wedstrijdkrant ni. de Topkrant. Wij zijn ervan overtuigd dat de laureaten hier
aenwezig ook weer deze nieuwe uitdaging zullen aandurven. Wij wensen iedereen bij voorbaat reeds veel
succes ! Aldus de heer Knaepkens.
Het Knapenkoor „Groenendaal" vertolkte dan drie liederen, waarna de prijsuitreiking volgde. Drs. M.J.A.R.
Dittrich, voorzitter A.N.V.-Nederland, dankte de N.O.S.
voor de guile ontvangst alsook de juryleden van de
wedstrijd alsmede het verbondsbureau van het ANV
in Den Haag en het secretariaat Vlaanderen voor het
realiseren van de wedstrijd en de prijsuitreiking waarna hij de volgende laureaten hun prijs overhandigde
LEEFTIJDSGROEP 1
GROEPSWERK
Bekroond
„De krant van niks"
door : School Carillon, Klassekrant 6a
Eervolle vermeldingen
„Interview met enkele belangrijke personen over
het onderwijs in de Rijkskolonie to Geel"
door : Ilse Van Baelen en Rita Bosmans
„Hoe twee kinderen elkaar ontmoeten en onscheidbare vrienden werden"
door : Veronique Denecker en An Detavernier
INDIVIDUEEL
Eervolle vermelding
„Gemeente Sint-Maria-Oudenhove"
door : Lutgart Van Audenhove
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LEEFTIJDSGROEP 2
GROEPSWERK
Bekroond
„'t Latienertje"
door : De leerlingen van de 2de latijnse van het
Heilig Hartinstituut
Eervolle vermeidingen
Schoolkrant : speciaal Hummer „Antwerpen"
door : Zeven leerlingen van de school „Dames
van het Christelijk Onderwijs"
Schoolkrant : speciaal Hummer „Kinderen"
door : Zeven leerlingen van de school „Dames
van het Christelijk Onderwijs".
INDIVIDUEEL
Opgave 2
Bekroond
„Noord-Zuid" (Versiag over een TV-programma)
door Patrick de Smet
Opgave 3
Bekroond
„Kees en Pieter" - twee gewone homoseksuelen
(interview) door : Jan Witting
Eervolle vermeldingen
„Verslag van een vraaggesprek met... een straatveger"
door : Sylvia Geers
„Verhandeling over reclame"
door : Lydia Buckley
„Een verslag van een vraaggesprek met een kabouter"
door : Veerle Peeters
LEEFTIJDSGROEP 3
GROEPSWERK
Opgave 1
Bekroond
„Contact" (schoolblad)
door : Sint-Jan Berchmanscollege (Hoofdredacteur : Eddy Gieraerts)

Eervolle vermeldingen
„Spectemur Agendo" (officieel orgaan van de
Bond van Haagse Gymnasiasten)
door : Gymnasium Haganum
„Tandem"
door : Skinle-college
1NDIVIDUEEL
Opgave 2
Bekroond
„Het probleem van de minderheden in WestEuropa"
door : Lieven Dehandschutter
Eervolle vermeldingen
„1979 : Het jaar van de Europese verkiezingen"
door : Frank Stor
„Minderheden : Vergeten en miskende kasten"
door : Herman Bruyland

Eervolle vermeldingen
„Violette Noziere" (filmbespreking)
door : Winnie Bauwens
„Bedenkingen bij Holocaust"
door : Luc Coorevits
„De kennismaking met Louis Paul Boon"
door : Peter Bosma
Opgave 4
Bekroond
„Vernieuwing en verstarring van de danskunst in
Nederland"
door : Marcel-Armand van Nieuwpoort
Eervolle vermeldingen
„Interview met een ufoloog"
door : Johan Bakker
„Hong-Kong, land der contrasten"
door : Robert Maes

Opgave 3
Bekroond
„Rudy leerde Remco lopen, maar waar is de
dichterlaan?"
(filmbespreking van een VPRO-programma)
door : Nanny Bauwens

LEEFTLIDSGROEP 4
INDIVIDUEEL

Opgave 1
Eervolle vermeldingen
„1979: Jaar van de Europese verkiezingen"
door : Marc Naudts
„Jeugdwerkloosheid - Macht en onmacht van
papier"
door : Paul Crauwels
„Wat doen we met ons leefmilieu?"
door : Rita Vandenabeele
Na een tweede succesvol optreden van het knapenkoor was het de beurt aan de heer G. Groothoff,
directeur van het A.N.V., om vanuit zijn lange ervaring
als journalist de jongeren een beeld to geven over de
mogelijkheden en moeilijkheden verbonden aan het
beroep van journalist. Namens de jury sprak de heer
J. Reinboud de laureaten toe. Hij wees hen op een
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aantal aspecten die voor de jury van groot belang
waren bij de beoordeling van de werken.
Zo wees hij ondermeer op het belang van de objectiviteit bij de journalist.
Daarna bood de N.O.S. de laureaten een receptie aan
waarbij hun de gelegenheid werd geboden hun bekroond werk met de aanwezige juryleden m.n. J. Reinboud, J. Verdonck en K. Middelhoff Hader te bespreken.
De heren W. Houbrechts en J. Tuerlinckx, medewerkers aan B.R.T. radio en televisie interviewden de
laureaten en zouden er in hun uitzendingen de nodige aandacht aan besteden.
De prijsuitreiking was een geslaagde bekroning voor
het verdienstelijk werk van de ANV-werkgroep „Ontdek de Topjournalist". Het ANV en de werkgroep danken de N.O.S. en in het bijzonder de heren Koop en
Nieuwenhuysen uitdrukkelijk voor hun gewaardeerde
medewerking.
M. Knaepkens
DE JURY AAN HET WOORD
Leeftijdsgroep 1
Wij konden duidelijk merken dat jullie heel veel werk
hebben besteed aan jullie inzending.
Wat ons zeker verheugde was dat jullie bij het maken
van het stripverhaal zowel de tekst als de afbeeldingen fijn verzorgden. Het taalgebruik was, vergeleken
bij de vorige wedstrijden, in stijgende lijn.
Een reportage over een gemeente mag niet enkel bestaan uit mooie plaatjes en foto's. Jullie moeten ook
echt wat „vertellen" over de gemeente.
Leeftijdsgroep 2
Het was nogmaals jullie leeftijdsgroep die ons de
beste werken leverde.
Bravo voor jullie schoolkrant!
Bij jullie individuele inzendingen moet je er wel op
letten niet moraliserend en opdringerig te worden,
dat maakt het voor de lezer niet zo aangenaam.
Leeftijdsgroep 3
Jullie school- of klassekrant deed weldadig aan door
het brede terrein waarover het aanbod gespreid werd,
ook door goede informatie en kritische begeleiding
ten dienste van de eigen schoolgemeenschap.
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Let er wel op dat de individuele werken de afgesproken lengte niet overschrijden
Je moet ook proberen in luchtiger bewoordingen een
artikel te schrijven, anders heeft de lezer er maar
weinig leesgenot aan.
Leeftijdsgroep 4
Het viel de jury op hoe sceptisch, cynisch sours zelfs
pessimistisch de jongeren uit Noord en Zuid staan,
t.o.v. de zin van de Europese verkiezingen.
Vele artikels zouden interessanter zijn indien een
„luchtiger" woordenschat werd gehanteerd.
WERK VAN JEUGDIGE LAUREATEN
Stop eens met fietsen
wacht eens met leren
leg die wagen eens stil
zet die radio eens of
hou eens op met ademen
wees stil
stil voor 1 minuut
zodat je hoort,
dat je hart nog klopt
en hoop dan,
dat dit zal blijven duren
totdat je weet
wat werkelijk leven is.
Wilfried - 4WA1
Uit schoolblad „Contact"
St.-Jan Berchmanscollege
Genk

DOOD

1979 : HET JAAR VAN DE EUROPESE VERKIEZ1NGEN

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat,
razen auto's voorbij op straat.
Niets vermoedend zijn de mensen die ze besturen,
ze rijden immers zo al uren.
Auto's doden alle leven,
Zodat de gehele aarde gaat beven.
Met hun vieze, vervelende stank,
ja, dat krijgt God als dank.
De mensen nemen drugs en alcohol,
en slaan op de duur natuurlijk op hol.
Ze leven in een wereld van dromen,
maar weten niet dat het einde zal komen.
De neutronenbom is het einde van het leven,
waarom wordt ons nooit een kans gegeven?
Hoe kan de mens zo dom zijn?
nu de mensen bijna robotten en computers zijn?
De mens zal de scheppende hand van God vernielen,
doch de mens zou voor die hand moeten knielen.
Maar de mensen zijn dom,
en sterven nog liever door... een bom.
Annemie
Uit klassekrant „'t Latienertje"

1978 : het jaar van de Europese verkiezingen. Dat had
eigenlijk als titel boven dit werkstuk moeten staan.
Maar terwijl de overige acht lidstaten de benodigde
formaliteiten al hadden vervuld, hadden onze buren
aan gene zijde van de Noordzee het te druk met andere zaken, zodat de verkiezingen een jaar uitgesteld
moesten worden.
Het besluit om rechtstreekse verkiezingen voor het
Europees Parlement te gaan houden, is natuurlijk niet
iets dat een aantal prominente heren zo maar eventjes op een druilerige donderdagmiddag tussen het
ledigen van een paar glazen Cháteauneuf-du-Pape
'59 nemen. Daar komt wel even wat meer bij kijken.
Mij bewust van de clichOmatigheid, kan ik er daarom
niet omheen een stukje „wordingsgeschiedenis" van
de Europese verkiezingen te vertellen.
Sinds de oprichting van het Europees Parlement in
1957 werden de afgevaardigden aangewezen door de
nationale parlementen. Al in 1960 echter kwam er een
voorstel betreffende het houden van rechtstreekse
algemene verkiezingen gereed. De Ministerraad, het
orgaan dat in de Europese Gemeenschap feitelijk alle
macht bezit, legde het voorstel echter naast zich neer.
Pas in 1974 drong de wenselijkheid van rechtstreekse
verkiezingen ook tot de Ministerraad door. De Raad
vroeg daarop het Europees Parlement een ontwerp te
maken. De Nederlander Patijn, lid van de Tweede
Kamer en van het Europees Parlement, kwam toen met
een voorstel dat vrijwel unaniem door het Europees
Parlement werd aangenomen.
Het voorstel-Patijn vormde de basis voor het „besluit
betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers
in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen", dat, tesamen met
de bijhorende akte, op 20 september 1976 door de
Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken ondertekend werd.
Vervolgens moesten de nationale parlementen hun
goedkeuring nog aan het besluit hechten. Over het
algemeen verliep dit vrij vlot, zodat vrijwel iedereen
er van uitging dat de streefdatum voor de verkiezingen, voorjaar 1978, gehaald kon worden.
Maar zoals ik in het begin van dit verhaal al schreef,
de politici in Groot-Brittannie hadden het te druk met
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andere politieke zaken, zodat ze het besluit niet tijdig
konden goedkeuren. Bovendien kwam de kwestie de
Britse regering hoogst ongelegen : de minderheidsregering van premier Callaghan steunde in het Lagerhuis namelijk op een coalitie van de eigen Labourpartij en de Liberate partij ; de liberalen hadden gedreigd de samenwerking te verbreken (waardoor de
regering waarschijnlijk zou vallen) als het besluit over
de Europese verkiezingen zou worden goedgekeurd.
In dit besluit staat namelijk o.a. dat de verkiezingen
worden gehouden volgens de verkiezingsprocedure
die in de lidstaat gebruikelijk is. In Groot-Brittannie
is dit het voor de liberalen zeer onvoordelige districtenstelsel. De liberalen willen daarom Europese verkiezingen op basis van het voor hen veel gunstiger
evenredigheidsstelsel.
En zo zorgde het besluit over de Europese verkiezingen zowaar bijna nog voor een regeringscrisis in
Londen, maar zoals zo vaak in de politiek het geval is,
werd ook nu weer een „compromis" gevonden en
was, after all, de weg naar het houden van rechtstreekse Europese verkiezingen definitief vrij.
De verkiezingen zullen worden gehouden in de periode
van 7 - 10 juni 1979.
De zetelverdeling in het Europees Parlement is
West-Duitsland
Italie
Groot-Brittannie
Frankrijk
Nederland
Belgie
Denemarken
lerland
Luxemburg
Aantal zetels

81
81
81
81
25
24
16
15
6
410

— De afgevaardigden worden voor vijf jaar gekozen.
— Een lid van het Europees Parlement kan ook lid zijn
van zijn nationale parlement.
— De fracties in het Europees Parlement zullen, geheel in de Europese geest niet naar nationaliteit
maar naar politieke overtuiging gevormd worden.
Doorslaggevend voor het succes van de verkiezingen
is natuurlijk de opkomst. Veel mensen weten eigenlijk
nauwelijks wat het Europees Parlement is en lopen er
daarom echt niet warm voor om straks in juni een
vakje rood te maken.
80

Om meer belangstelling voor de Europese verkiezingen te kweken wordt daarom in januari een voorlichtingscampagne o.l.v. Kamervoorzitter Vondeling gestart. Kernvraag bij de campagne is natuurlijk : hoe
kun je de mensen interesseren voor lets dat v6r buiten hun interesseveld ligt. Het is, economisch gezien,
een kwestie van hoe-verkoop-ik-m'n-produkt.
Nog belangrijker is misschien de vraag hoe je de mensen kunt blijven interesseren voor „Europa". Immers,
wat schiet je er mee op als het enige wat je bereikt is
dat de burgers van Europa eens in de vijf jaar als
stemvee komen opdraven en het Europese gebeuren
hen verder koud laat?
De pers kan hierbij een zeer belangrijke rot spelen,
o.a. door meer aandacht te besteden aan wat zich in
het Europees Parlement in Straatsburg afspeelt. Van
de heer Cornelis Berkhouwer bijvoorbeeld hoor je
nooit meer dan „Ik ben Cornelis Berkhouwer, ondervoorzitter van het Europees Parlement, ik drink melk,
u ook?" (reclame-spotje).
Wat betreft de Europese verkiezingen kan de pers een
goede dienst bewijzen door zoveel mogelijk aandacht
te besteden aan de diverse campagnes die gevoerd
worden. Publiciteit is voor het welslagen van de Europese verkiezingen absoluut noodzakelijk.
Welke waarde moet je nu toekennen aan de rechtstreekse Europese verkiezingen?

Bij de foto's • De wedstrud „Ontdek de Topiournalist" krugt veel jeugdige
belangstelling De prusurtreiking heeft een vriendeluk en informeel karakter.

Volgens mij hangt dat of van hoe je zelf tegen het fenomeen „Europese Gemeenschap" aankijkt. De „Europeanen", de oprechte idealisten, zullen de verkiezingen ongetwijfeld zien als een belangrijke stag op weg
naar de Europese eenwording.

ik dacht dat dit citaat ook hier wel van toepassing
was.
Bovendien heb ik nog een troost voor de „Europeanen". 1k ga in juni wel naar de stembus. Want nog
altijd geldt dat een half ei beter is dan een lege dop...

Mensen die de Europese Gemeenschap daarentegen
zien als een instrument van de grote ondernemingen,
als een bedreigend bureaucratisch apparaat, dat niet
de consument dient maar de producent, deze mensen
zullen echt niet enthousiast zijn over de Europese verkiezingen. Deze visie verklaart ook de „paradoxale"
opstelling van communistische partijen t.o.v. de Europese verkiezingen.

DE KENNISMAKING MET LOUIS PAUL BOON

lk zelf vergelijk de Europese Gemeenschap met een
bedrijf : de Ministerraad is de directie, het Europees
Parlement de ondernemingsraad. En wel, helaas, een
ondernemingsraad Wiens bevoegdheden niet verder
gaan dan te beslissen over de kleur van het w.c.papier en of er nu geraniums of azalea's in de kantine
moeten komen. De echte beslissingen worden immers
vaak door de directie buiten de ondernemingsraad om
genomen.

In de krant stond laatst een klein berichtje dat Louis
Paul Boon de Belgische Literaire Staatsprijs had gekregen. De prijs is gegeven „ter bekroning van een
schrijversloopbaan", stond er. Verwacht men dan dat
L.P. Boon ophoudt met schrijven? Of zou men de recensenten die steeds maar mekkeren dat Louis Paul
Boon toch zo erg de Nobelprijs verdient, de mond
willen snoeren ?

Het Europese Parlement zie ik als zo'n machteloze
ondernemingsraad, een tandenloze club zonder bevoegdheden.
De Europese verkiezingen zie ik, om nog even in karikatuurstijl te blijven, dan ook meer als een folkloristisch gebeuren dan als een gebeurtenis waar we
grote politieke waarde aan moeten toekennen. OM,
het is natuurlijk een uniek en fantastisch iets dat
burgers nu rechtstreeks de samenstelling van een internationaal orgaan kunnen bepalen, maar wat heeft
dat voor zin als dat orgaan vrijwel niets kan doen?
Agendapunt óón van het Europees Parlement zal
straks dan ook moeten zijn : uitbreiding van de eigen
bevoegdheden en het onder de controle van het Europees Parlement brengen van de Ministerraad. Want
het is toch ronduit belachelijk dat de Europese Gemeenschap straks een keurig democratisch gekozen
parlement heeft terwijl ze in feite bestuurd wordt door
een Raad die ongecontroleerde macht heeft en aan
niets of niemand verantwoording schuldig is! Dictatuur in een democratie, het klinkt hard, maar het is
niet anders dan de realiteit.
Dit verhaal zal Anne Vondeling en zijn „volgelingen"
niet bepaald een hart onder de riem steken. Maar,
„kritiek is het levenselixir van de democratie" heeft
de Duitse president Walter Scheel eens gezegd, en

FRANK STOR
Luiksestraat 1
Zaandam
Leeftijdsgroep 3
Opgave 2

lk weet het niet, ik weet wel dat het ceuvre van Boon
boeiender is dan wat men er over schrijft in kranten.
Sommige mensen zijn er in geslaagd een heel boek
vol to krijgen met het bespreken van het werk van
Boon. Dat is maar dommenwerk, want je kunt beter
zelf Boon lezen, dan een boek waar alle perspectieven uit Boons werk worden gehaald.
Het eerste boek van Boon dat ik ooit in handen kreeg,
was „Vergeten Straat". Dat was van dien aard dat
ik me voornam om het hele ceuvre to lezen. Nu ja,
dat is er niet helemaal van gekomen, men denkt dat
men het te druk heeft met andere zaken, men leest
wel eens een boek van iemand anders, waardoor het
lijstje favorieten stelselmatig met een trits schrijvers
uitgebreid wordt, en meer van dat soort zaken.
„Vergeten Straat" is in 1946 verschenen. Een beroepsboekbespreker moet zich beperken tot de recent verschenen literatuur, opdat het krantenpubliek bekend
raakt met de onbekende debutanten en met nieuw
verschenen toevoegingen aan het ceuvre van bekende
schrijvers. Hoewel ik nooit een beroeps-boekbespreker zal worden, is het toch, als je nu nog iets schrijft
over „Vergeten Straat", alsof je met een kwastje
verf komt aanlopen als het huffs reeds is ingestort.
Gelukkig is er evenwel onlangs een omnibus verschenen van het vroege werk van Boon. Naast „De Voorstad groeit", „Abel Gholaerts" en „Mijn Kleine Oor81

log" is ook „Vergeten Straat" opgenomen. Dat geeft
toch het vereiste actuele cachet aan dit artikel.
Met het eerste boek dat ik van Boon las, had ik
direct een vrijwel vergeten werk in handen, de meeste
krantelezers van 1946 zullen zich het boek waarschijnlijk niet meer herinneren. Slechts middelbare scholieren weten misschien in grote lijn waar het over
gaat, want zij kunnen na een uittreksel van Menuet
in een opsomming van de overige belangrijke werken
van Boon lezen dat het gaat over „een uitwerking
van het denkbeeldig gegeven van een Brusselse
straat die plotseling aan de maatschappij wordt onttrokken en een links utopistische samenleving gaat
opbouwen". „Links utopistisch", dat klinkt mooi, maar
het is slechts een snort subjectieve gebruiksaanwijzing van het boek.
Inderdaad gaat het over een doodlopende steeg die
door een viaduct van de spoorlijn wordt afgesloten, inderdaad wordt er een Nieuwe Gemeenschap gesticht,
maar daarmee is nog niets gezegd over de benauwend
goed geschreven beschrijvingen van de nauw verweven relaties in de bewonersgroep over hoe heel
deze mensenklont aan elkaar hangt.
Doordat Boon ieder van de bewoners laat spreken,
krijgt de lezer een veelzijdig, en ook indringend beeld
van de gebeurtenissen. Je kent de mensen heel intiem,
je kent hun karakters, hun historie, hun verwachtingen. Je krijgt het gevoel alsof die mensen bestaan,
alsof ze echt leven, alsof je ze in Brussel vanuit de
trein vanaf het viaduct van de Noord-Zuid zou kunnen
zien.
„Vergeten Straat" is een heel helder boek, het is
eigenlijk helderder dan de werkelijkheid ; je kent de
anuitciesproken gedachten, de verborgen verlangens
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van de mensen. Alle psychische structuren en karakterontwikkelingen zijn duidelijk te vinden en te volgen.
Op deze wijze krijg je als buitenstaander ook een
andere kijk op de mensen, en een beter zicht op de
situatie dan de mensen zelf.
Het is bij het begin van het boek al duidelijk dat het
isolement niet erg lang Buren kan, en dat het enthousiaste idealisme ongegrond is. Toch blijf je nieuwsgierig de pogingen om een nieuwe samenleving op te
bouwen volgen. Dat opbouwen is een tragisch verhaal
over dagelijkse treurnis, constant zijn er belemmeringen.
Als er eindelijk de goed functionerende Nieuwe Gemeenschap tot stand is gekomen, waar geld en eigenbelang niet belangrijk zijn, wordt er ingegrepen. Er
wordt een poort in de muur van het pakhuis gemaakt,
de kasseien worden weer gelegd, de groententuin, de
broodoven en de beesten worden opgeruimd. Alles
is bij het nude terug, de lezer had het wel verwacht,
maar is toch min of meer geschokt, ondanks dat er
aan het slot ook veel onwaarschijnlijkheden optreden.
Dat de onwaarschijnlijkheden weinig afbreuk doen aan
de stemming van de lezer bewijst dat het verhaal werkelijk goed geschreven is. Eigenlijk is het nauwelijks
een verhaal, het is een levend schilderij, een trage
film, een gebeuren waarin je ondergedompeld wordt,
200 bladzijden lang. Het is meer dan dat, het is aangrijpend, boeiend, meeslepend... ach foert, wat een
kul, het is milledju gewoon goed!
PETER BOSMA
Han Hollanderweg 182
2807 Ak Gouda
Leeftijdsgroep 3
Opaave 3

VAN HALEWIJN TOT PIET HEIN

Er is geen rechtgeaarde doorvorsing van het Nederlands volkseigen mogelijk, wanneer men het hale Nederland door de lijn Vaals - Sint Anna ter Muiden
verdeeld houdt. Ook voor de oostgrens is dit van
kracht : de Nader-Rijn en Nader-Duitsland zijn met
de eigenlijk gezegde Nederlanden geografisch en taalkundig als vanzelf voelenderwijze verbonden en de
grens is een kunstmatigheid, geen welhaast onwrikbaar gegeven als bijvoorbeeld de Pyreneeen tussen
Frankrijk en Spanje. Vriend Prof. Dr. Hank Prakke, die
„Zeitungswissenschaft" in Munster doceerde (Munster alstublieft zonder Umlaut!), ijverde dan ook levenslang voor wat hij de „Ontgrenzing van de grens"
noemde en hij voelt zich evengoed thuis in Assen en
Meppel als in Oldenburg en Emden. Het Nedersaksisch professoraat aan de Universiteit van Groningen
bestrijkt dan ook de Nederlandse oost-provincies
evenzeer als de Nederduitse gebieden, met inbegrip
van wereldsteden als Berlijn en Hamburg, waar de bevolking met enige trots en een gevoel van „ons kent
ons" zijn eigen „plat" hanteert, tot in liederen en
toneelstukken toe. Ook de „sjiek" van Maastricht
leidt, gezellig en wel, zijn eigen stedelijke taal. In
Vlaanderen zijn het Antwerps en het Gents „biihnenfahig", maar dan wel als de taal der „kleine luyden".

Er is maar een kleine groep, die z6, „ontgrenzend",
denkt. Men kan niet zeggen, dat een dergelijke „instoning" gemeengoed is. Naar het oosten toe niet
(hoe weinig Duitsers bijvoorbeeld kennen Hoog-Nederlands, al komt er wat meer belangstelling de laatste
tijd), en Haar het zuiden toe niet, vooral als we van het
zelfgenoegzame „Holland" uit kijken. Dit is ernstig
te betreuren, made omdat wij daardoor de rijke verscheidenheid van de One kultuur der Lage Landers
onvoldoende zien en waarderen en aldus tevens onze
plaats in Europa in de wereld onnodig verkleinen.
Toch is er wel een Vlaamse en Nederlandse gemeenschappelijkheid, als het om zaken van erkend wereldbelang gaat. Niemand zal onze schilderkunst uit de
glorietijd geisoleerd bezien en bestuderen, al blijft men
bij de kwalifikatie de termen Vlaams en Hollands hanteren. Daar is niets tegen, als men daze termen dan
maar op een lijn ziet met Beiers, Picardisch, Lombardisch en zo meer. En de letterkunde wordt, op de
scholars, heel-Nederlands gegeven, zodat de Vlaamse
Reinaerrt ook even vertrouwd is als Sulker van Hugo
Claus. Ook onze oude muziek wordt als Nederlands
bestempeld, met overschrijding van de taalgrens, die

pas sinds de achttiende eeuw een steeds smallere
scheiding is geworden. Rogier van der Weijden, de
schilder, kwam van Doornik en Marnix van Sint Aldegonde, ons inziens terecht beschouwd als de maker
van het Wilhelmus, was een Waal van herkomst, evenals Charles de Coster, de geniale herschepper van
Tijl Uilenspiegel. En het succes van de latere Belgische letterkunde „d'expression francaise", Maeterlinck, Huysmans, Eekhoudt en zo meer, berust, voor
een groot deal, op het Vlaams element, dikwijls een
ruige, rake verrassing voor het verfijnde subtiele
Parijs, dat dank zij het meer Internationale Frans
moeiteloos doordrong tot de officiele wereldliteratuur. Zoals ook de Keltische wereld, mythen en sagen
en ridderverhalen, via het gezaghebbende Frans sinds
de middeleeuwen een Europees bezit ward : Arthur
en zijn tafelronde, Parzifal, Tristan en Isolde.
lk heb altijd gedacht en gewerkt vanuit een heelNederlands standpunt, het mysterieuze Halewijn (voor
het eerst opgetekend door Jan Frans Willems) evenzeer beminnend als het oubollige Piet Hein (tekst
dokter Jan Pieter Heye, muziek : dokter Joannes Josepha Viotta), hedentendage een lied van Nederlandse
voetbalsupporters, die vooral met het steeds herhaalde refrain op dreigende wijze hun eigen elftal tot doelpunten inspireren. Men kan onze volkskultuur niet
wezenlijk bestuderen, als men ophoudt bij Roosendaal
of bij Essen, want er is door de eeuwen hears een
wederzijdse beinvloeding en overname, om nog niet
te spreken van gemeenschappelijke grondslagen. In
het lied is dit zeer duidelijk. En het is derhalve verheugend, dat de wekelijkse radio-uitzending van Ate
Doornbosch over het Nederlandse volkslied, „Onder
de groene linde", rijkelijk gebruik maakt van wat de
volksmuziekgroep „'t Kliekske", afkomstig van het
Brabantse Halle, zo al te bieden heeft. De parallelle
radio-uitzending over het volksverhaal, „Vonken onder
de as", doet dit nauwelijks. En dat is zeer spijtig en
principieel onjuist.
Over het algemeen is de gemeenschappelijkheid in
het onderzoek van het Nederlands volkseigen ver te
zoeken tegenwoordig. Er zijn strikt twee wetenschappelijke tijdschriften te onzent, Volkskunde (Antwerpen) en het Volkskundig Bulletin (Amsterdam) en alleen het meer populaire Neerlands Volksleven probeert, met weinig resultaat, helaas, de grens tussen
Nederland en Vlaanderen te overschrijden. De Volkskundeatlas, een grootscheepse heel-Nederlandse onderneming, stagneert. Maar de bibliografie, die uitgaat
van het Studiecentrum te Antwerpen, behandelt ook
„het noorden", en het is een reekswerk om fier op
te zijn, een initiatief van wijlen Prof. Dr. K.C. Peeters,
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een duwer en stuwer van komsa, o.a. de auteur van
„Eigen aard", samenvattend werk over het Vlaamse
volksleven.
In het algemeen is de belangstelling voor het volksleven bij de liefhebbers lokaal of regionaal bepaald.
lets wat over de provinciegrens ligt trekt nauwelijks
de aandacht, ook al is het nog zo interessant en „elementair" nagenoeg hetzelfde. Dit is een belemmering
temeer, als men de Vlaams-Nederlandse grens op het
stuk van de studie van het volkseigen wil „ontgrenzen". Er zijn maar een handjevol specialisten, die de
volkskunde ruim opvatten, als een wetenschappelijke
internationaal-georienteerde discipline. Het zijn er
mede zo weinig, omdat in Nederland dit vak, ondanks
zijn uitgebreide stofgebied en zijn Internationale aanzien (van Amerika tot Rusland) nog steeds niet tot de
„series" der universiteiten is doorgedrongen.
Niettemin houden wij persoonlijk vol. Zo staat er te
verschijnen, bij „Het Spectrum", een reekswerk „Onze
volksverhalen", waarin vier Vlaamse delen zijn voorzien, die rijkelijk hun voordeel kunnen doen met het

regionale volksverhaalonderzoek van zeer vele licentiaten aan de universiteiten van Gent en Leuven. Oak
het eigen werk, de drie Prismaboeken „Nederlandse
volkssprookjes", „Volksverhalen uit Noord- en ZuidNederland" en „Onze Volksrijmen", heeft welbewust
veel ruimte gegeven aan Vlaamse gegevens, waaraan
een eigen interpreterende versie van Heer Halewijn
evenmin mocht ontbreken als „Heer Daneelken in de
Venusberg" (Ronse). En naast het Prismaboek met
Nederlandse dorpsverhalen uit vroeger tijd schreven
wij de tegenhanger Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd, waarvan de 15.000 exemplaren, in het Jaar van
het Dorp, in een maand waren uitverkocht. Wij droegen het op aan Paula Weyns te Beerzel („Ter Speelbergen"), de echtgenote van wijlen onze zeer dierbare
vriend Jozef Weyns, veelszins de bezielende maker van
het uitnemende Vlaamse Openluchtmuseum op het
domein Bokrijk, Wiens gaan-en-staan wij door de jaren
heen trouw hebben gevolgd en die Nederland en
„Vlaanderen" gelijkelijk liefhad, in onbezweken trouw.
Wassenaar

Dr. Tjaard W.R. de Haan

Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikt ons het bericht van het overlijden van de heer Leo van Ackere, gouverneur van de provincie WestVlaanderen. De heer van Ackere die a.m. lid van het Hoofdbestuur van
het Algemeen-Nederlands Verbond is geweest, heeft een belangrijke positieve bijdrage geleverd voor de Noord-Zuid integratiebeweging. Aan zijn
gedachtenis wordt in het volgende nummer van Neerlandia een „In Memoriam" gewijd. Ondertussen bieden wij aan de familie van Ackere onze
gevoelens van oprechte deelneming aan.
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DE INTERNATIONALE VERENIGING VOOR NEERLANDISTIEK

De INTERNATIONALE VERENIGING VOOR NEERLANDISTIEK (IVN) is in 1970 opgericht, als voortzetting en bundeling van de contacten die in 1961 wergen gelegd op het Eerste Colloquium van hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse
universiteiten. Tijdens dat Eerste Colloquium werd de
WERKCOMMISSIE VAN HOOGLERAREN EN LECTOREN IN DE NEERLANDISTIEK AAN BUITENLANDSE.
UNIVERSITEITEN opgericht. Op het vierde Colloquium Neerlandicum (1970) is de Werkcommissie ontbonden. Haar taak werd overgenomen door het bestuur van de IVN.
De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek stelt
zich ten doel de studie en het onderwijs van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschiedenis en cultuurgeschiedenis aan instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek buiten Nederland en Belgie te bevorderen en bij te dragen tot de vermeerdering van de kennis van en het begrip voor de neerlandistiek en de Nederlandse cultuur in het algemeen
buiten het Nederlandse taalgebied.
De IVN onderhoudt nauwe contacten met de directie
Internationale Betrekkingen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het Bestuur Internationale Culturele Betrekkingen van het
Belgische Ministerie van Nederlandse Cultuur. Dank
zij subsidiering door beide ministeries kan de IVN
verschillende activiteiten ontplooien.
De belangrijkste activiteiten van de IVN zijn de volgende
— het organiseren van colloquia voor docenten in
de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten
en andere belangstellenden, die om de drie jaar
beurtelings in Nederland en Belgie worden gehouden.
— het ter beschikking stellen van twee zogenaamde
'Reizende tentoonstellingen' aan buitenlandse docenten.

die de IVN worden aangeboden door buitenlandse
docenten en uitgevers ;
— het uitgeven van de volgende publikaties
a) Docenten- en ledenlijst (gratis aan alle docenten,
ook aan de niet-leden) ;
b) Wie en wat in de neerlandistiek in Belgie en Nederland ;
c) Neerlandica extra muros, een tweemaal per jaar
verschijnend contact- en inlichtingenblad ;
d) Verslagen van de driejaarlijkse colloquia ;
e) Dutch studies, an annual review of the language,
literature and life of the Low Countries ;
0 Bibliotheca Neerlandica extra muros, een reeks van
werken over onderwerpen betreffende de neerlandistiek.
Als niet rechtstreeks behorend tot de activiteiten van
de IVN, maar wel voortgekomen uit initiatieven van
de vereniging kunnen genoemd worden
— de Algemene Nederlandse Spraakkunst (in voorbereiding) ;
— het Certificaat Nederlands als vreemde taal, (te bebehalen na het afleggen van een examen, dat jaarlijks georganiseerd wordt door de Ministeries van
Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur in
Brussel en van Onderwijs en Wetenschappen in
Den Haag) ;
— het leerboek Voor wie Nederland en Vlaanderen
wil leren kennen (leerboek over aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke structuren en ontwikkelingen enz. ten behoeve van studenten aan buitenlandse universiteiten.
WIE KAN ZICH BIJ DE IVN AANSLUITEN ?

— het uitlenen van films ;
— het verstrekken van informatieformulieren aan afgestudeerde neerlandici die belangstelling hebben
voor een betrekking aan een buitenlandse universiteit. Deze activiteit wordt verricht in samenwerking met de genoemde ministeries en met de desbetreffende buitenlandse universiteiten ;
— het bijhouden van een bibliotheek van publikaties

De IVN kent gewone leden, buitengewone leden en
donateurs. Gewone leden kunnen zijn : docenten in
de neerlandistiek aan universiteiten buiten Nederland
en Belgie. Voor het buitengewone lidmaatschap komen in aanmerking oud-docenten als bovenbedoeld
en neerlandici, werkzaam in het wetenschappelijk onderzoek in Belgie en Nederland. Donateurs van de
IVN kunnen alle personen en instellingen worden die
met de doeleinden van de IVN instemmen.
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ALGEMEEN-NEDERLANDS CONGRES

„Neerlandia" neemt zich als tijdschrift van het Algemeen-Nederlands Verbond voor, om in de komende
nummers ruime aandacht te besteden aan de voorbereiding van het 38e Algemeen-Nederlands Congres
dat in het najaar 1980 of 1981 zal worden georganiseerd.
Door de werkgroep ter voorbereiding van dit Congres
zijn op dit moment al een aantal voorbereidende werkdokumenten ingezameld. Reeds in dit terreinverkennend stadium blijkt daaruit dat op een groot aantal
gebieden nog erg veel zinvol en concreet werk te
verrichten valt voor de Noord-Zuid integratie. Als eerste dokument brengen wij een werkstuk van yolksvertegenwoordiger Herman Suykerbuyk, die als burgemeester van de grensgemeente Essen en als voorzitter van Benego een inventaris heeft opgemaakt van

de concrete integratiemogelijkheden en -noden in het
geografisch kerngebied van de integratie, met name
de gemeenschappelijke grens.
In de komende nummers volgt nog de publicatie van
o.m. de volgende voorbereidende documenten : „Natuurbehoud en milieubeheer", „Buitenlands Cultuurbeleid", „Het Nederlands in de Europese instellingen",
„Integratiebeleid op het gebied van de kunst", „Integratiebeleid inzake Neerlandistiek", „De samenwerking tussen de omroepen in Nederland en Vlaanderen". Instellingen, verenigingen en/of personen die
op het integratieveld werkzaam zijn en het beeld
kunnen vervolledigen kunnen hun reactie en bevindingen kwijt bij het redactiesecretariaat van Neerlandia.

HET GRENSVERKEER BINNEN DE NEDERLANDSE TAAL- EN CULTUURGEMEENSCHAP

De Nederlandse kultuurgemeenschap zit verankerd in
nationale instellingen, met van elkaar onderscheiden
organisatie, werkwijze, beleidslijnen.
Met instellingen zijn zowel de nationale, regionale als
plaatselijke (de gemeenten) bedoeld.
In het grensgebied is de gemeenschappelijkheid van
mensen met dezelfde taal, mentaliteit, kultuur en leefomgeving in van elkaar verschillende instellingen
ondergebracht. Men kan dit negatief benaderen en
stellen dat dit de integratie bemoeilijkt, positief daarentegen kan men streven naar kontakt- en koOrdinatieregelingen, zelfs naar grensoverschrijdende nieuwe
instellingen.
In het grensgebied dient de overheidspolitiek — voornamelijk deze van de lokale besturen — gericht te
zijn op
1. Participatie
Een zoveel mogelijk wederzijdse participatie aan de
genomen beslissingen voor zover deze over zaken
gaan, waarbij de „buitenlandse" buurman betrokken
is. Die participatie kan bestaan in het verlenen van
wederzijdse inspraak. Onze „raden-demokratie" kan
zich daartegen bezwaarlijk verzetten.
Dit blijve niet beperkt tot de sektor van de kultuur ,
de integratie wordt meer afgeremd dan men denken

zou, doordat een instantie b.v. een vestigingsaanvraag
toestaat voor hetgeen „de buurman" hindert, zonder
dat hij daarbij kans krijgt te worden gekend. Het
berustende „ze doen maar" betekent meer weerzin
tegen integratie, dan op het eerste gezicht zou blijken.
2. Planning
Vooral de centrale (of regionale) overheid hanteert
meer en meer de planningstechniek : openbaar vervoer per regio, instellingen van gezondheidszorg per
regio, onderwijsinstellingen, ruimtelijke planning. De
Rijksgrens valt daarbij in vele gevallen niet samen met
de natuurlijke grens van de regio. Dus moet de cirkel
van de omschrijving worden doorgetrokken, ongeacht
de aanwezigheid van de grens. Dit impliceert zeer
veel : bij elkaar aansluitende gebieden moeten pianologisch als eenheid beschouwd worden, ongeacht de
grens. Periferisch gelegen gebieden zouden in de
planning van het andere land opgenomen kunnen worden (ik denk aan een ziekenhuis). Het is verbazend
hoe b.v, het grootwinkelbedrijf zijn streekfunctie vanuit een bepaalde groeipool vastlegt, zonder met die
grens rekening te houden. De overheid doet zulks
niet, omdat er uiteraard veel meer administratieve en
zelfs budgettaire incidenties zijn (subsidieregeling bij
de bouw van een ziekenhuis in een gemengd gebied
— aansluiting bij de ziekte- en invaliditeitsverzekering
van het „andere" gebied. Maar ook, omdat dergelijke
grensoverschrijdende zienswijze blijkbaar nog niet tot
het „beleid" behoort.
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3. Eigen instellingen
Van welbepaalde regionale taken of regionale projekten moet de juridische mogelijkheid tot een instelling
te komen dringend bekeken worden.
b.v. terzake veiligheid, de organisatie van het brandweerwezen.
terzake natuurgebieden : Een grensoverschrijdend
natuurgebied moet aan een beheerscomitó kunnen onderworpen worden.
lk stel met opzet : voor welbepaalde doelstellingen.
Instellingen met een algemene taak lopen m.i. het
grootste risico te verzanden in het zoveelste praatcollege.
In het grensgebied moet het klankbord worden opgesteld, waar de vele nationale verschillen, die integratie
bemoeilijken, worden geregistreerd. Precies in het
grensgebied, omdat hier de nationale verschillen het
meest worden aangevoeld.
b.v. Naar inhoud is de onderwijsstructuur anders : dit
wordt in het grensgebied meer aangevoeld.
Het heeft wat in, na te gaan of het in Nederland behaalde diploma voor een dactylo, die als zodanig in
Belgische overheidsdienst treedt, wel voldoet.
De politiek van gevaarlijke vestigingen wordt, als de
lokalisatie in het grensgebied gebeurt, als „extra - Buitenlands" ervaren dit is in alle grensgebieden zo: Gravelines, Doel, Borssele, Nordkorn, Kalkar...
Dat de politiek van Belgie en Nederland op fiskaal
gebied anders is, wordt in het grensgebied aan den
lijve ondervonden : Belgie wil fiskale kontrole aan de
grenzen, Nederland kan het wel stellen met meer binnenlandse kontrole.
Dit betekent een botsing van twee standpunten : douane-kantoren behouden of afschaffen ; dit heeft verregaande implicaties in verband met de routes van
het vrachtvervoer, het gebruik van secundaire of Ev,egen, het lot van velen, die tewerkgesteld zijn in de
sektor van de expeditie, opslag en vervoerswezen,
douane-agentschappen, rol van spoorwegstations aan
de grenzen enz...
Een stuk konkrete welvaart in het grensgebied wordt
terzake door de nationaal gevoerde politiek bepaald.
De voorbeelden kunnen aangevuld worden. Maar het
is niet genoeg dat de lokale grensoverheden (liefst in
eenklank met elkaar) deze verschillen registreren. Hun
gemeenteraden hebben natuurlijk een taak. Maar wetende dat de nationale (of regionale) besluitvorming
via een aantal commissies en raden verloopt (o.m. in
het kader van het Beneluxparlement, de BelgischNederlands-Luxemburgse Ekonomische Unie, en nog
vele andere Nederlands - Belgische of Nederlands 88

Vlaamse overleggroepen), moet een aanwezigheid van
de grensinstanties in die raden worden bepleit. Dan
zal b.v. niet gebeuren dat een ad hoc-commissie, in
Beneluxverband opgericht sinds 1975 in verband met
het waterbeleid, in 1979 nog niet eens is bijeengekomen!
Dan zal het evenmin nog gebeuren dat het advies van
Nederlandse zijde omtrent het gewestplan Turnhout
(dat omwille van de ligging zeer belangrijk had moeten zijn) amper twee bladzijden bedraagt en wat bedenkingen maakt vanuit een Antwerps - Rotterdams
standpunt, zonder vanuit Noord - Brabant zelf, dat toch
aangrenzend is en waarmee de Kempen een geheel
vormen, een bepaald standpunt te vertolken.
De lokale grensoverheden kunnen, in het integratiestreven, veel doen : Er bestaan overleg-organen. Hun
werking is niet goed, precies omdat het geloof in
integratie afwezig is. Ook omdat creativiteit ontbreekt
twee gemeenteraden bij elkaar zetten, weliswaar met
concrete dagorde-punten, is nog nooit beproefd.
Meer geeigende vormen om grensoverschrijdende problemen samen te onderzoeken dienen gevonden
Aparte instellingen creeren voor sommige zaken, gewaarborgde aanwezigheid van het grensgebied in de
vele Benelux-instellingen, die de besluitvorming voor
een belangrijk deel bepalen.
De ganse sektor van het socio-kulturele gemeenschapsleven, dat integratie beoefent, zonder het woord
te gebruiken, moet zoveel mogelijk in ongedwongenheid kunnen optreden.
De lokale — maar ook hogere — besturen moeten
helpen.
Daaruit zal de oprechtheid blijken van hun sympathie
voor het dagwerk van de Vlaams-Nederlandse integratie.
Herman Suykerbuyk
Volksvertegenwoordiger
Essen

Binnen afzienbare tijd zal de Nederlandse
gemeenschap in Belgie een Taalunieverdrag sluiten met Nederland. Wij hopen dat
het in 1980 — bij de herdenking van 150
jaar Belgie — werkelijkheid zal worden.
Wat is er, in een echte geest van Europese
samenwerking, nobeler dan de verjaardag
van een afscheiding te herdenken met een
akkoord over een weergevonden samenwerking ?
Minister R. DE BACKER

ONDERWIJSPERIKELEN IN NEDERLAND

De Nederlander heeft een warme belangstelling voor het onderwijs. Vergelijkingen
met het buitenland wizen uit, dat het op
een uitstekendpeil staat. Hoewel velen menen dat hetproces van vervlakking ook
het schoolwezen heeft aangetast tot en met
het wetenschappelijk onderricht. De interesse blijkt ook thans. Er gaat een dag
voorbij of de kranten en de televisiejournaals berichten over discussiebijeenkomsten, actieplannen, protestbijeenkomsten en
bij tijd en wile over demonstratieve optochten. Waarmee een stukje onvrede aan
het daglicht komt. Er heerst bezorgdheid
over de kwaliteit van het onderwijs, over
de opleiding en de sociale positie van de
leerkrachten, over degrootte van de klassen. Het ene vraagstuk is nog ingewikkelder dan het andere. Zo nu en dan komen
de overheid en de vakorganisaties, de
schoolbesturen en de ouderverenigingen
scherp tegenover elkaar to staan. De botsing van de meningen is vaak een gevolg
van de uiteenlopende wijze waarop het
„onderwijsveld" wordt geobserveerd. Men
beoordeelt vanuit verschillendegezichtshoeken, al naargelang men verantwoordelijk
i
s voor
het beleid, voor de klas staat
of zich zorgen maakt over het kind op
school. Evenmin zijn de vele verandering
en in het maatschappelijk leven daaraan
niet vreemd. In degezinnen hebben zich
nieuwe verhoudingen ontwikkeld. De gezagsverhoudingen van vroeger zijn niet to
vergelijken met die van nu. De een ziet
het zwart-wit en \mist alle vernieuwingen
van de hand. De ander holt voort, zonder
acht to slaan op wat in het verleden als
waardevol werd beschouwd. Zij, die het
geheel van het nnaatschappelijk gebeuren
watgenuanceerder zien, , maken niet de
meerderheid uit. Om dan over depolitieke
aspiraties nog maar to zwijgen. Het zou
misschien allemaal nog een beet meevallen, wanneer er voldoendegeld in het
laadje was. Maar daar wringt nu juist de
schoen. Het meest nijpende probleem dat
het onderwijs schade toebrengt en in het
bijzonder een 'on ere generatie, die vol
enthousiasme aan het work wilgaan, is de
werkloosheid. Er zijn in Nederland 10 000
werkloze kleuterleidsters, onderwijzers en
onderwiizeressen. En dan is er nog het leger van jonge leraren en academic', dat
nauwelijks een kans heeft in het arbeidsproces to worden opgenomen.
Minister dr. PaisOnderwij
van s en Wetenschappen heeft een nieuw plan ontvouwd. Het beoogt een verlaging van de

leerlingeschaal voor het kleuter-, het lager
en het buitengewoon onderwijs. Geen 31
maar 30 leerlingen per klas. Het is een geringe daling, maar het betekent wel dat
er 1650 arbeidsplaatsen worden geschapen.
In totaal heeft de bewindsman 2500plaatsen op het oog. Want hi' wit 878 leerkrachten inschakelen voor het onderwijs
aan anderstalige kinderen. De totale kosten
bedragen 150 miljoen gulden.
De bewindsman heeft met het indienen van
zijn plannen de wind mee. Verlaging van
de leerlingenschaal komt aan de kwaliteit
van het onderwijs ten goede. Daarop is vakergewezen. Zowel de leerlingen profiteren hiervan als de leerkrachten. Voor de
omvorming van het kleuter- en lager onderwijs tot een basisonderwijs voor de kinderen van 4 tot 12 jaar is uitbreiding van
hetpersoneel een voorwaarde. Voorts komt
de minister met zijn plan geheel in het
straatje van het kabinetsbeleid, dat hoge
prioriteit toekent aan het scheppen van
arbeidsplaatsen.
De minister heeftgeen overweldigende
hulde van de vakorganisaties in ontvangst
kunnen nemen. Men verweet hem voor discussie niet open to staan. Wel of niet aanvaarden was zijn opvatting. Althans zo
werd ons van de zijde van de NFO medegedeeld ; de Nederlandse Federatie van
Onderwijsvakorganisaties. Nu zijn vakorganisaties in de eerste plaats bedoeld om
de sociale belangen van hun loden to beharts en. Maar het wit niet zeggen dat men
in die regionen geen hart heeft voor het
onderwijs in zijn totaliteit. Eon dergelijk
verwijt zou ongepast zijn. We merkten eerder op, dat de problematiek uit verschillendegezichtshoeken wordt bestudeerd.
En dan laat het zich aanzien dat de vakorganisaties de klemtoon le en op de
positie van de leerkrachten. Het plan om
meer arbeidsplaatsen to scheppen is door
de NFO toegejuicht. Daar niet van. Minister Pais had met het onderwijs aan anderstalige leerlingen wel tot 1980 kunnen
wachten en het thans beschikbaregeld
kunnen besteden voor een betere opleiding, aldus de NFO.
Van eengeheel andere orde is een recent
voorstel van minister Pais en staatssecretaris Hermes meer reikwijdte to geven aan
het bijzonder onderwijs in de toekomstige
Kern
basisscholen.
van
het voorstel
is het bijzonder onderwijs de vrijheid to

laten zelf scholen to bouwen. Het is een
tegemoetkoming in de kosten van huisvestin g. In het wetsontwerp van de vorige minister, dr. Van Kemenade, waren die taken
aan degemeenten gegeven. Hiertegen roes
verzet, vooral in de kringen van het CDA
en de onderwijsorganisaties van het bijzonder onderwijs. De bewindslieden willen met hun voorstel deplanning van scholen nailer tot de burgerij brengen. De gemeenten krijgen meer zeggingsmacht. In
het wetsontwerp van het vorige kabinet
kwam het ontwerpen van plannen voor
scholen voor de verantwoordelijkheid van
Gedeputeerde Staten. In het voorstel is
het aan degemeenteraden toegekend plannen to ontwerpen.
Bij de presentatie van het plan bleek dat
invoering van de nieuwe basisschool in
1983 nog onzeker is. De overgangswetgevin g schunt een vertragende factor to worden. In het wetsontwerp werd een schonoemd.
In de nota
lenplan voor drie jaar
ge
van wijziging spreekt de minister zich uit
voor eenjaarlijks onderzoek of een school
kan wordengesticht. De gemeentebesturen
kunnen de schoolbesturen verplichten de
schoolruimte to bestemmen voor onderwijskundige activiteiten. Minister Van Kemenade wilde destijds de gebouwen ook
benutten voor culturele en maatschappelike doeleinden buiten het onderwijs. De
vroegere ouderverklaringen, die van de
baan waren, komen in het nieuwe voorstel
weer aan bod. Eengemeenteraad is gehouden een bijzondere school in het scholenplan op to nemen, wanneer ma worden aangenomen dat het minimum aantal
leerlingen wordt bereikt.
Wanneer de begrotingen van het openbaar
onderwijs in de gemeenten worden overschreden dan worden die bedragen automatisch toegekend aan de bijzondere scholen. In het wetsvoorstel wilde minister Van
Kemenade die uitkeringen beperken tot de
voorzieningen voor het onderwijs. In de
nota van wijziging wordt bepleit doze gelden ook to benutten voor andere voorzieningen als het onderhoud van de scholen.
Het laatste woord is aan hetparlement.
GEERT GROOTHOFF
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JAARBOEK DE FRANSE NEDERLANDEN 1979

Opnieuw is de redactie van De Franse Nederlanden
erin geslaagd een uiterst waardevolle aflevering in de
serie jaarboeken over dit deel der Nederlanden uit
te geven. Ook in dit vierde jaarboek wordt op een
wetenschappelijk verantwoorde wijze informatie verstrekt over de meest uiteenlopende aspecten van de
Franse Nederlanden en over de betrekkingen van dit
gebied met Vlaanderen en Nederland en kon opnieuw
een schat aan nieuwe en tot dusverre onbekende
gegevens worden vastgelegd.
VLAANDEREN EN NOORD-FRANKRIJK
De rij van artikelen wordt geopend met een zeer belangwekkende bijdrage van prof. Dr. Herman Balthazar over de „Betrekkingen tussen het socialisme in
Vlaanderen en Noord-Frankrijk". Rond 1850 trokken
op grote schaal Vlaamse arbeiders naar NoordFrankrijk ; als gevolg van de snelle industrialisatie
van dit gebied was hier werk te vinden. De schrijver
geeft eerst een overzicht van deze emigratie om daarna het wederzijdse beinvloedingsproces tussen het
socialisme in Vlaanderen en Noord-Frankrijk te behandelen. Hij toont aan dat vooral Vlaamse arbeiders
een grote rol hebben gespeeld bij de oprichting van
de „Parti Ouvrier Francais" van Jules Guesde. Maar
omgekeerd beinvloedde de Franse situatie de opkomst van de socialistische beweging in met name
het Westvlaamse stadje Menen. Met een overvloed
aan concreet feitenmateriaal is dit geillustreerd.
Het zuiden van West-Vlaanderen en het Rijselse in
Noord-Frankrijk vormen samen een van de voor Europa zo kenmerkende grensoverschrijdende agglomeraties. Het is dan ook interessant na te gaan in
hoeverre het ideaal van de Eurojese Gemeenschap
met betrekking tot een vrij personen- en goederenvervoer in dit gebied werkelijkheid is geworden. Dat
heeft Hubert Sap, Afgevaardigd-Beheerder van de
Kortrijkse Kamer van Handel en Nijverheid, gedaan
in zijn artikel „De handelsbetrekkingen tussen NoordFrankrijk en West-Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog". Aan de hand van statistieken toont de schrijver aan dat West-Vlaanderen en de Noordfranse departementen Nord en Pas-de-Calais altijd al handelspartners van elkaar zijn geweest, die voordeel wisten
te trekken uit de aardrijkskundig-politieke situatie.
Het opmerkelijke is evenwel dat de uitwisseling van
de goederen (vooral textiel-, landbouw- en voedingsprodukten) niet berust op schaarste in het andere
gebied, maar tot stand komt op basis van factoren
als kwaliteit, prijs en dienstverlening. Vooral vanwege
het feit dat de aangeboden goederen van dezelfde
aard zijn, vormt deze agglomeratie een markt.
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TAALKUNDIGE ASPECTEN
In de regio die gevormd wordt door de departementen Nord en Pas-de-Calais, wonen twee taalgemeenschappen, waarvan de ene Romaans en de andere
Germaans van oorsprong is. Dit samenleven (en dat
is al het geval sinds het midden van de 5e eeuw)
heeft zowel de tweetaligheid als de taalkundige wisselwerking bevorderd. In het vorige jaarboek heeft
prof. Van Hoecke een overzicht gegeven van dit laatste verschijnsel tussen het Picardisch en het Westvlaams. In een vervolgbijdrage, die in dit jaarboek is
opgenomen, onderzoekt hij het proces van de geleidelijk voortgaande standaardisering van het Frans als
algemeen aanvaarde cultuurtaal, zoals dat zich afspiegelt in de teksten in het Franse Noorden, waarbij hij vooral aandacht schenkt aan de invloed die het
Picardisch en het Nederlands hierbij hebben uitgeoefend.
Van een geheel andere aard is de bijdrage van drs.
Hugo Ryckeboer ; het onderwerp van zijn studie is
„Het Vlaams van de Franse Westhoek in het geheel
van het Nederlandse taalgebied". Veel bewoners van
deze streek beschouwen hun taal als een geisoleerde taal, die alleen maar in hun directe omgeving gesproken wordt. Eensdeels is dat een gevolg van het
feit dat de Franse cultuurtaal totaal vreemd is aan
hun dialect, anderdeels komt dat door het vrijwel ontbreken van elke binding met het Nederlandse taalgebied. Toch is Frans-Vlaanderen daarvan steeds deel
blijven uitmaken, zowel uit historisch als taalkundig
oogpunt. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden schetst de schrijver een duidelijk beeld van deze
verbondenheid. Daarbij wijst hij op het opmerkelijke
verschijnsel dat er in het Frans-Vlaams nog woorden
voorkomen, die al lang niet meer te horen zijn in
West-Vlaanderen, maar wel deel uitmaken van de algemeen-Nederlandse woordenschat.
De derde taalkundige bijdrage is van de in leper
woonachtige inspecteur Nederlands, Cyriel Moeyaert.
Hij doet daarin verslag van zijn onderzoek naar het
gebruik van „De schrijftaal van de Westhoek in Frankrijk, eind van de 19e eeuw". Voor het samenstellen
van de gebruikelijke lijst van woorden en begrippen
heeft hij deze keer uitsluitend gebruik gemaakt van
het kasboek van de wagenmakersfamilie Verhille uit
Godewaersvelde. Hoewel het onderwijs in het Nederlands op school al vanaf 1853 verboden was, heeft de
eigenaar toch tot 1895 (het jaar waarin hij de zaak
aan zijn zoon overdeed) zijn zakelijke aantekeningen
in deze taal gemaakt. Naar aanleiding van het taalgebruik wijst de schrijver op twee kenmerken, n.l. de
grote, vaak schilderachtige woordenrijkdom en het

vrij grote aantal ABN-woorden en Middelnederlandse
zinswendingen.
ARTISTIEK ALLERLEI
Noord-Frankrijk staat bekend als een gebied dat arm
is aan kunstzinnige tradities. Toch is een dergelijke
vaststelling Haar de mening van Herve Oursel, conservator van het Rijselse Musee des Beaux-Arts, niet
in overeenstemming met de werkelijkheid. Dat deze
mening heeft kunnen postvatten, wijt hij aan het grote
aantal kunstvoorwerpen dat in de loop der eeuwen in
dit gebied werd vernietigd. Hoe belangrijk bijv. de
Noordfranse houtsnijkunst in de Middeleeuwen is geweest, stelt hij in zijn bijdrage duidelijk in het licht.
Deze belangrijkheid kon zo groot zijn, omdat de kunstenaars konden putten uit zowel Romaanse als Germaanse bronnen. Terecht pleit hij er dan ook voor
dat de Middeleeuwse Noordfranse houtsnijkunst de
waardering krijgt die haar toekomt.
Een van de belangrijkste kunstenaars in het huidige
Noord-Frankrijk is de schilder Arthur van Hecke. In
dit jaarboek wordt hij voor het voetlicht gehaald door
Jean-Gerard Eisen, die hem in zijn bijdrage „het licht
van het Noorden" (= het Franse Noorden) noemt.
Deze bijnaam is maar niet een loos verzinsel, maar
vindt zijn rechtvaardiging in het karakter van zijn
werken. Van Hecke, die door zelfstudie zijn talent
ontwikkeld heeft, is uitgegroeid tot de man die in
zijn doeken aan dit Franse Noorden als het ware gestalte heeft gegeven. Kenners hebben in zijn werken,
die door de schrijver als een „ontmoeting van intellect en eenvoudig gevoelen" gekenmerkt worden, de
harmonieuze trekken van dit deel van Frankrijk herkend.
VLAAMSE BEWEGING
In de jaren tussen de beide wereldoorlogen heeft de
Vlaamse Beweging in Frankrijk de wind in de zeilen
gehad. Het laat zich verstaan dat de autoriteiten op
deze ontwikkeling echt niet zo gerust waren. Dr. Michiel Nuyttens heeft, om inzicht te krijgen in „De houding van de Franse veiligheidsdienst tegenover het
regionalisme in de Franse Nederlanden in de jaren
1925-1935" de indrukwekkende verzameling departementale archieven doorgewerkt. Daaruit is gebleken
dat bij de officiele instanties in Noord-Frankrijk wel
degelijk de vrees leefde voor de totstandkoming van
een afscheidingsbeweging in Frans-Vlaanderen. Men
onderschatte er dan ook niet de grote invloed van de
geestelijkheid ; in deze kring werden de belangrijk-

ste verdedigers van de volkstaal gevonden. Verder
waren ook de contacten tussen Frans-Vlaanderen en
Belgisch-Vlaanderen de mensen van de Franse veiligheidsdienst een doorn in het oog. Om deze reden
hielden de Franse consuls in Vlaanderen de regionalistische ontwikkelingen binnen hun gebied nauwlettend in de gaten ; daarvan getuigen de vele bewaard
gebleven rapporten. Opmerkelijk is dat ze minder
gevaar duchtten van de Groot-Nederlandse Beweging, die toch in deze jaren nogal actief was; de Franse autoriteiten waren met betrekking tot deze beweging van mening dat de invloed die ervan uitging,
niet overschat moest worden.
Een van de belangrijke figuren uit het Frans-Vlaamse
regionalisme tussen de twee wereldoorlogen is geweest de in 1896 te Rijsel geboren en nu in Hazebroek woonachtige advocaat Nicolas Bourgeois. Hij
trad in de jaren twintig toe tot het door Garttois geleide „Vlaamsch Verbond van Frankrijk". Hoewel hij
nauw met hem samenwerkte, slaagde hij er toch telkens weer in zijn onafhankelijkheid te bewaren. Toen
in de jaren zestig en zeventig de Frans-Vlaamse regionalistische beweging herleefde, is hij achter de
schermen gaan optreden als een zeer gewaardeerde
„eminence grise". Het is zonder meer een goede gedachte van de redactie van het jaarboek geweest deze
man uit te nodigen zijn „Herinneringen" aan het papier toe te vertrouwen.
ANDERE BIJDRAGEN
Behalve de door mij aangeduide bijdragen bevat het
jaarboek nog een aantal opmerkelijke artikelen. Daar
is allereerst de bijdrage van de Rijselaar Yves-Marie
Hilaire. In „Le Mouvement ultramontain septentrional
au XIXe siècle" ontleedt hij de contacten tussen het
katholicisme en het protestantisme in de Europese
„grensgebieden".
Van de Nederlander Albert Delahaye is de bijdrage
„Het Romeinse en vroeg-middeleeuwse Trajectum te
Tournehem-sur-la-Hem". Hij draagt hierin een visie uit
op onze oude geschiedenis die nogal afwijkt van de
traditionele opvattingen. Nu reeds heeft de redactie
aangekondigd dat in het volgende jaarboek een scherpe reactie op dit omstreden standpunt zal worden opgenomen van de hand van Dr. M. Gysseling uit Gent.
Het vierde jaarboek telt, net als de voorgaande, 256
bladzijden en is rijk geillustreerd. Het kan besteld
worden door storting van f 40,- op postrekening
108.41.98 van de „Stichting Ons Erfdeel" te Raamsdonksveer (NB) voor wat Nederland betreft.
MARTEN HEIDA
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DR. JOS DE GRUYTER OVERLEDEN
Onlangs overleed dr. Jos de Gruyter, een
der meest vooraanstaande critici in Nederland op het terrein van de kunst. Hij was
tevens een bekend schilder. Jos de Gruyter
is 79jaar geworden.
Een halve eeuw schreef hi j in een respectabel aantal dag- en weekbladen, wetenschappelijke tijdschriften in binnen- en buitenland. Daarbij lag de nadruk op zijn
functie van kunstredacteur van het Haagse dagblad „Het Vaderland", waaraan hi
onafgebroken 25 jaar was verbonden. Hi
schreef monografieen over Cezanne, Renoir, Kathe Kollwitz, Vincent van Gogh,
Hildo Krop, Laos d'Ebneth, Goya, Dick
Ket, Emily Bronte, architect Oud, Ouborg,
Hokusai. Zijn grote werken waren „Wezen en ontwikkeling der Europese schilderkunst na 1850" en hetgrote tweedelige
g
werk „De Haase
School". In het midden
van de vijftiger jaren verwierf hi de essayprijs van de Jan Campertstichting voor zijn
boek „Schouwend oog", in 1961 viel hem
de Pierre Bayleprijs ten deel voor het geheel van zijn schrifturen. Hem werd ook de
Danteprijs toegekend voor zijn boek „Caravaggio in de Nederlanden". Jos de
Gruyter was bij dit alles nog enkele jaren
directeur van het Groninger Museum en
hoofdconservator kunst van het Haase
g
gemeentemuseum. Voor zijn vele verdiensten verleende de Rijksuniversiteit van
Groningen hem een ere-doctoraat. Jos de
Gruyter was officier in de orde van Oranje
Nassau.

HIPPOLIET VAN PEENEVIRGINIE MIRYPRIJS
Door de Vlaamse Toeristenbond wordt, in
samenwerking met de Vereniging van
Vlaamse Toneelauteurs, een jaarlijkse prijs
uitgeloofd ter bevordering van de Nederlandstalige toneelliteratuur. Het bedrag van
dieprijs bedraagt 50.000 fr.
Dezeprijs kan toegekend worden aan de
persoon, de vereniging, de instelling, het
bedrijf, de onderneming of de toneel roe
(beroeps-, semi-professioneel, of amateurgezelschap) die zich in de loop van een
speeljaar uitzonderlijk verdienstelijk heeft
gemaakt wat het propageren van Neder92

landstalig toneelwerk van nog levende auteurs betreft.
Het is wenselijk dat alle roe en of personen, die menen in aanmerking te komen
voor dezeprijs, een omstandig verslag
van hun aktiviteiten overmaken voor 15
september aan de V.T.B.-St.-Jakobsmarkt
45, 2000 Antwerpen. Voor 1 november
brengt de jury advies uit bij de voorzitter
van de Vlaamse Toeristenbond.
Als blijk van hulde en erkentelijkheid teyens, wordt dezeprijs genoemd naar een
Vlaams echtpaar, dat in de eerste heift van
de vorige eeuw in uiterst moeilijke omstandigheden onschatbare diensten heeft
bewezen aan het Vlaamse kultuurleven in
het algemeen en aan het Nederlandstalig
toneel in het biezonder : „Prijs Hippoliet
van Peene-Virginie Miry".

UITREIKING VISSER-NEERLANDIAPRIJZEN

Tot onze split is in het verslag van de
uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijzen
op 21 april in het stadhuis van Maastricht
bij de opsomming van de gasten de vermelding uitgevallen van de aanwezigheid
van dr. J. Kremers, de commissaris van de
Koningin in de provincie Limburg.

P.C. HOOFTPRIJS 1976
VOOR REMCO CAMPERT

Op 16 juni, aan het slot van Poetry International, ontving Remco Campert, uit
handen van minister van CRM, mevrouw
M. Gardeniers, de P.C. Hooftprijs 1976. De
prijs, root f. 8000.-, werd in de Burgerzaal
van het stadhuis van Rotterdam uitgereikt.
Bij de plechtigheid was o.a. oud-premier
drs. J. den Uyl aanwezig. Het programma
werd opgeluisterd met het optreden van
het televisie-duo Koot en Bie. In 1953 ontving hij de Reina Prinsen Geerligsprijs voor
zijn bundel „Berchtesgaden". In 1955 werd
hem de Jan Campertprijs, genoemd naar
zijn varier Jan Campert, geschonken. In het
zelfde jaar kreeg hi' de podzieprijs van de
stad Amsterdam. In 1957 ontving hi' de
Anne Frankprijs.

„ZANNEKIN"
BELEGT ONTMOETINGSDAG
IN BENTHEIM

De voornaamste doelstelling van de Verens in Zannekin is : in die gebieden die
in het verleden eens met de Nederlanden
verbonden zijn geweest een proces van
hernieuwde Nederlandse bewustwording
op gang proberen te brengen. Uiteraard
passen alle aktiviteiten die door deze verens in op touw gezet worden in dit kader.
Een daarvan is de jaarlijks in de oktobermaand in te richten ONTMOETINGSDAG.
Zijn deze de voorgaande jaren gehouden
binnen degrenzen van de Benelux, deze
keer is welbewustgekozen voor een plaats
van samenkomst daarbuiten. Op zaterdag
14 oktober as. zal deze dag worden gehouden in de Graafschap Bentheim en wel
in de onmiddellijke omgeving van de stad
Nordhorn.
Het bijzondere van deze Ontmoetingsdag
is, dat hetprogramma is opgesteld in nauw
overleg en met hulp van de Heimatverein
van deze streek. Het hoogtepunt van deze
dag is zonder meer de rondleiding door
het Kloster Frenswegen. Dit indrukwekkendegeheel van gebouwen, dat in de jaren
rond 1870 dienst heeftgedaan als interneringskamp voor Franse krijgsgevangenen
en in dejaren na de Tweede Wereldoorlog is ingericht geweest als opvangcentrum voor vluchtelingen uit het oosten,
wordt nugerestaureerd.
In feite is dit klooster een brok versteende
geschiedenis, zowel politieke als kerkelijke,
van de Graafschap Bentheim. En daardoor
kan deze rondleiding dienst gaan doen als
de verbindende schakel met de twee
andere onderdelen van hetprogramma.
Tijdens de morgenbijeenkomst zal iemand
uit de streek een uiteenzetting geven over
degeschiedenis van dit gebied. En na de
rondleiding staat er een dia-voordracht op
hetprogramma om zo de aanwezigen (ale
een voorbereiding op de studie-uitstap die
op het programma staat van het voorjaar
van 1980) te doen kennismaken met de
rijkdom aan landschappelijk en cultuurhistorisch schoon die de Graafschap herbergt.
Voor belangstellenden Iaat ik nog het
adres volgen van het secretariaat van de
Vereniging Zannekin : Dr. J. Rutten, Oude

Ophoverbaan 87, B-3680 Maaseik (Belgie).
Hier kunnen alle inlichtingen ingewonnen
worden, zowel omtrent hetprogramma als
de aanmelding.
Verscheidene leden hebben deelgenomen
aan de algemene jaarvergadering te Paderborn op 25 en 26 november.
Op 15 december wordt de 30e verjaardag
van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bedachtgedurende een
middagmaal met tafelrede over de rechten
op gebied van talen in Europa.
De Vlaamse afdeling gaf reeds een studie
uit over een colloquium over de Esperanto-beweging in Vlaanderen. Ook werd zij
door de internationale vereniging gelast
met het inrichten van een reis naar Brazilié in april 1979 voor deelneming aan het
symposium over de taalproblematiek in de
wetenschappen.
Na het colloquium van . 11 november 1978
werd aan deers en aan de politieke
partijen een resolutie gezonden waarin verzet werd aangetekend teen
g
de tendens
het Nederlands als officiele taal of te
schaffen in de Europese instanties, en
waarin departijen worden verzocht bij de
Europese verkiezingen kandidaten naar
voor te dry en, die bereid zijn de taalproblematiek in Europa aan te pakken.
De Vereniging neemt zich trouwens voor
deze kandidaten aan het Vlaamspubliek
kenbaar te maken.
Tot de Vlaamse afdeling hoort eenieder
in de Benelux-landen die zijn lidgeld betaalt aan depenningmeester van de Vlaamse afdeling. Indien in de loop van dit jaar
afdelingen zouden opgericht worden in Nederland of elders dan zal een schikking
g
etroffen worden voor de overdracht van
de betrokken leden en van het overeenkomstig gedeelte van het lidgeld. De leden
ontvangen gratis de Europakalender (waarde 140 fr, of 9,40gulden) en de Europadocumenten (abonnement 240 fr. of 16,10
gulden) en kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Het lidgeld bedraagt 500 fr. of
33,50gulden te storten op bankrekening :
Belie : 404-7033451-33 van Europa-Klub,
Putte-Grens.
Nederland : 14-05-24-525 van Europa-Klub,
Rabobank Ossendrechtgironummer
110-73-97.
Secretariaat :
Floralaan 21, B-1510 Buizingen.

FOEI, NEDERLANDSE PTT

Men zal de Nederlander doorgaans niet
horen klagen over de PTT. Een goed geleid bedrijf, een uitstekende organisatie en
een voortreffelijk dienstbetoon. Zo ma
men het wel ze en. Er wordt wel eens
een foutje gemaakt, maar daar maakt men
zich overal schuldig aan. De Postgiro en
Rijkspostspaarbank geeft een tijdschriftje
uit. Het draagt de titel „Reisboek", met als
nadere aanduiding „Ongewone informatie
over reizen en vakanties voor jonge mensen". lnderdaad, „ongewoon" ! Want wat
de Nederlandse jongerengeneratie wordt
voorgespiegeld over Vlaanderen en hoe
over de Viamingen wordt geschreven, tart
elke behoorlijke journalistiek. Van een objectieve weergave van de feiten schunt de
redactiegeen kaas te hebben gegeten.
Plomp verloren wordt alles over een kam
geschoren. En aan iedereen toegedicht
waar anderen een steekje laten vallen. Afgezien dat dit altijd verwerpelijk is, is het
des te er er omdat hier een voorlichting
aanjonge mensen in het geding is.
Onder het hoofdje „Belgie", lazen we het
volgende. „Zoals je weet, spreekt de ene
Bel g een verbasterd soort Nederlands dat
hij Vlaams noemt en de andere een plat
soort Frans, het zgn. Walloons. Hoewel de
Walloniers ook officieel tweetalig zijn, houden ze zich doof voor Vlaams of Nederlands. Wile in een Walloons café afrekenen dan heeft hetgeen enkele zin de
ober in het Nederlands te ontbieden". De
onbehoorlijkheid om jonge mensen voor te
houden dat men obers kan „ontbieden",
laat ik dan maar buiten beschouwing. Het
is al erg genoeg dat er tal van volwassenen zijn die menen dat men obers, tramconducteurs, taxi-chauffeurs en kappers,
zonder blikken of blozen alsof het vreemden
zijn met „je" en „jou" kan aanspreken. Er
wordt eenvoudig aan het feit voorbij gegaan, dat er duizenden Vlamingen zijn die
heel wat beter Nederlands spreken dan in
Nederland wordtgesproken. Waarom er
met zoveel woordengezegd moet worden,
dat in Antwerpen alle horecawetten met
voeten wordengetreden, is mij volkomen
duister. Of dergelijke frasen bevorderlijk
zijn voor eengoede nabuurschap, behoeven we niet eens op te merken. Het is in
iedergeval een ernstige misser. Het wil
mij voorkomen dat de hoofddirectie van de
Postchéque en Girodienst met deze on-

benullige journalistiek wel niet erg gelukkig zal zijn.
Onlangs ontving de hoofdredactie van de
„Gazet van Antwerpen" het verzoek een
oproep te plaatsen om de lezers uit te nodi en de landbouwdagen in Liempt te bezoeken. De oproep en de uitnodiging waren in het Fransgesteld. Een van onze
lezers maakte de PTT in Den Haag daarop
opmerkzaam. Het antwoord luidde, dat men
begrip voor het commentaar kon opbrengen, nI. waarom een gebruik werd gemaakt van de Nederlandse taal, maar dat
ingevolge internationale afspraken door de
p
ostdienst bij internationaal verkeer naar
alle landen de Franse taal wordtgehanteerd. „Een en ander komt tot uiting in de
bij de verzending van poststukken geplaatste stempels", aldus een toevoeging van
de PTT. Dat men in het internationaal luchtverkeer en IA bovennationale militaire oefeningen dezelfde voertaal bezigt is nog te
begrijpen. Maar voor een oproep de landbouwdagen in Liempt bij te wonen aan het
adres van Vlamingen, had men geen doodzonde be aan het Nederlands te bezigen.
Hoewel ik de opmerking van de PTT, gelet
op de Internationale afspraken nog kan bili
liken,
dat „het om technische redenen niet
mogelijk is voor Vlaanderen een andere
dan de Franse taal te bezigen". Want ook
voor de Nederlandse PTT is Vlaanderen het
buitenland. Maar vreemd is het wel.
(GG)
ERRATUM

De redactie verontschuldigt zich voor een
paar storende verwisselingen van onderschriften bij de illustraties van het artikel
„De Sint-Andrieskerk te Antwerpen" (Neerlandia nr. 2) en waarbij vooral het kostbare
Petrusbeeld van Quellin de Oude niet de
eer werdgegeven die het toekomt.
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VENSTER OP DE WERELD

DE „EUROPA-KLUB" of de „VERENIGING
VOOR DE BEVORDERING VAN DE BETREKKINGEN TUSSEN EUROPESE TAALGEMEENSCHAPPEN".

De vraag naar de positie van de Nederlandse taal en cultuur in de Europese instellingen moet onze blijvende aandacht
hebben.
De oprichting van een Vlaamse afdeling
van de „Vereniging voor de bevordering
van de betrekkingen tussen de Europese
taalgemeenschappen" heeft daarom een
bijzondere betekenis.
De„Vereniging voor de Bevordering van
de Betrekkingen tussen de Europese Taalgemeenschappen” werd opgericht te Paderborn (Duitse Bondsrepubliek) in 1973.
Zij staat meestal gekend als „Europa-Klub"
en zal in de nabije toekomst de nieuwe
naam aannemen„Vereniging voor Taalgelijkrechtigheid in Europa”.
Deze vereniging onderneemt allerlei initiatieven opdat in het Verenigd Europa de
respektieve talen en kulturen niet zouden
verdrongen worden door die van andere
lidstaten. De vereniging is dan ook veeltali g en gebruikt voor de internationale
kontakten een niet-nationale taal, in de
huidige omstandigheden het Esperanto. Zij
geeft een negentalige kalender uit en een
tijdschrift „Europa-Documenten", zij organiseert ontmoetingen, colloquia, vakantiekursussen e.a. Er bestaan afdelingen in
verschillende landen.
De Vlaamse afdeling werd opgericht te
Brussel op 19 juli 1978. Zij organiseerde
een informatievergadering te Antwerpen op
24 september en een algemene vergadering
gevolgd door een colloquium te Brussel
op 11 november, met als thema : „Europese
taalproblemen en de Europese verkiezing".
Verscheidene leden hebben deelgenomen
aan de algemene jaarvergadering te Paderborn op 25 en 26 november.
Op 15 december wordt de 30e verjaardag
van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bedachtgedurende een
middagmaal met tafelrede over de rechten
op gebied van talen in Europa.
De Vlaamse afdeling gaf reeds een studie
uit over een colloquium over de Esperan-
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to-beweging in Vlaanderen. Ook werd zij
door de internationale vereniging gelast
met het inrichten van een refs naar Brazike in april 1979 voor deelneming aan het
symposium over de taalproblematiek in de
wetenschappen.
Na het colloquium van 11 november 1978
werd aan deers en aan de politieke
partijen een resolutie gezonden waarin verg
zet werd aangetekend teen
de tendens
het Nederlands als officiêle taal of te
schaffen in de Europese instanties, en
waarin departijen worden verzocht bij de
Europese verkiezingen kandidaten naar
voor te dragen, die bereid zijn de taalproblematiek in Europa aan te pakken.
De Vereniging neemt zich trouwens voor
deze kandidaten aan het Vlaamspubliek
kenbaar te maken.
Tot de Vlaamse afdeling hoort eenieder
in de Benelux-landen die zijn lidgeld be-.
taalt aan depenningmeester van de Vlaamse afdeling. Indien in de loop van dit jaar
afdelingen zouden opgericht worden in Nederland of elders dan zal een schikking
getroffen worden voor de overdracht van
de betrokken leden en van het overeenkomstig gedeelte van het lidgeld. De leden
ontvangen gratis de Europakalender (waarde 140 fr., of 9,40 gulden) en de Europadocumenten (abonnement 240 fr. of 16,10
gulden) en kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Het lidgeld bedraagt 500 fr. of
33,50gulden te storten op bankrekening :
Belgie : 404-7033451-33 van Europa-Klub,
Putte-Grens.
Nederland : 14-05-24-525 van Europa-Klub,
Rabobank Ossendrecht gironummer
110-73-97.
Secretariaat :
Floralaan 21, B-1510 Buizingen.

„NEERLANDICA EXTRA MUROS"
IN NIEUW JAM
Het tijdschrift „Neerlandica Extra Muros"
van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) is in een nieuw jasje gestoken. Men is van uit ever veranderd.
Deperiodiek wordt niet meer gedrukt bij
de uitgeverij Van Gorcum in Assen, maar
bij die van Dick Coutinho te Muiderberg.

Neerlandica Extra Muros" werd sedert
„
1969 in Assengedrukt. Daarvoor moest
men zich behelpen met een stencilblaadje.
Het bestuur van de IVN en de redactie bewaren aan de tijd dat Van Gorcum het
blad verzorgde de allerbeste herinneringen.
In het woord vooraf van de redactie in
het nieuwe nummer wordt, en terecht, huldegebracht aan mevrouw Moolenburgh
voor haar werk ; hetpersklaar maken van
de kopij en de verzending van het tijdschrift. De inhoud bevat een bijdrage onder
de titel „Dutch studies", een verzameling
van artikelen over de Nederlandse fonologie en enkele nevengebieden als de morfologie, de sociolinguistiek en de historische taalkunde. De redacteuren van deze
bundel, die besproken wordt, zijn de heren
W. Zonneveld van de Rijksuniversiteit van
Utrecht,
F. van Coetsem van de Cornell
University en O.W. Robinson van de Stanford University. Aandacht wordt voorts
geschonken aan de Nota Internationale
Culturele Betrekkingen in de vorm van het
overnemen van een bijdrage van mr. J.L.
Heldring uit NRC/Handelsblad. Een ruime
plaats wordt toebedeeld aan de traditionele
rubriek over de wetenswaardigheden uit
andere landen op het terrein van de Neerlandistiek. Besprekingen van enkele uit ekomen boekwerken verhogen het belangwekkende van dit nummer van „Neerlandica Extra Muros".

BOEKEN EN BRIEVEN

„VOOR WIE NEDERLAND EN
VLAANDEREN WIL LEREN KENNEN"

ONS ERFDEEL - NR. 3 - 1978

WAARHEEN MET HET
VLAAMS-NATIONALISME ?

Dr. J. Wilmots en dr. J. de Rooij, Universitaire Campus. B-3610 Diepenbeek.

„Ons Erfdeel", nummer 3, bevat enkele opvallend interessante bijdragen. Op een
overzichtelijke, beknopte wijze, geeft mr.
Raf Renard in dit nummer een uiteenzettin g van en een inzicht in de werkmethode
en de resultaten van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht. Daarbij heeft hi' de historische aanloop allerminst over het hoofd
gezien. Voor de niet-ingewijden verklaart
hi' het statuut en de arbeid van de comnnissie. Wat het laatste betreft richt de
schrijver de aandacht op de vragen om
advies die de commissie bereiken, op de
klachten, de taalexamens, de toepassingen
van de wet waarop toezicht wordt uit eoefend, de taalcodex en de verschillende
decreten. Mr. Renard merkt op dat de commissie een nuttig instrument is „om begrip
en verzoening tussen de twee gemeenschappen te bevorderen en delicate en
explosieve taalproblemen op te lossen".

Dosfel werknota 15, Vormingscentrum Lode
Dosfel, Bennesteeg 4,
9000 Gent. 150 BF,
f 10,-.

De titel van een boekwerkje. Ruim 200
bladzijden dik. Hoogst interessant voor ledereen die zich wil verdiepen in de geschiedenis, de aardrijkskundige facetten,
het economisch leven, de cultuur en het
onderwijs van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap. Met daarbij nog een
stukje staatsinrichting van Nederland en
Belgte en een overzichtelijke bijdrage, gewijd aan de media in beide landen. Een
uitvoerig register maakt het de lezer gemakkelijk, wat hi onder ogen heeft gehad
nog eens na te slaan. „voor wie Nederland en Vlaanderen wil leren kennen" ontsroot
aan het initiatief dat daartoe werd
p
genomen op het Vtifde Colloquium van de
Internationale Vereniging voor NeerIandistiek, dat in 1973 in Noordwijkerhout
werdgehouden. Men keek uit naar een
boekwerkje dat dienstbaar zou zijn bij het
onderricht in het leervak Nederlands aan
anderstaligen. Het mocht niet al te uit ebreid zijn en evenmin kostbaar. Dr. J. Wilmots en dr. J. de Rooij namen de redactie
op zich en kregen de medewerking van
een aantal Nederlanders, Vlamingen en
niet-Nederlandstaligen.
De economischgeograaf H. Keeris schreef
de hoofdstukken over degeografie en de
economie van beide landen. Dejournalist
Kees Middelhoff nam degeschiedenis voor
zijn rekening. Dr. Wilmots schetste de
staatsinstellingen, dr. J. de Rooij verzorgde
het hoofdstuk over de taal. Het drietal G.
Verbeek, R. Arnitz en Z. Klimaszewska beschreven de cultuur. Dejournalist W. Verhaert nam de kranten, de weekbladen, de
radio en de televisie onder de loupe. Het
thema onderwijs in Nederland werd aan
Wiken Bonde toevertrouwd en dat in Belg
ie kwam uit de pen van H. Kellens.
J. Verhoeven, destijds student aan de Berlijnse Kunstacademie verzorgde de illustraties, A. Vandenheede de uniformiteit van
de spelling en mevr. R. Mangold stelde
het register samen.
Een volkomengeslaagd experiment. Niet
alleen een voortreffelijk werkje voor het
onderwijs, maar even geschikt voor iedereen, jong en oud, die belangstelling heeft
voor Nederland en Vlaanderen. We kunnen het van harte aanbevelen.
G.G.

Maar dan is het wel nodig dat de commissie haar voile onafhankelijkheid zou
krijgen, zoals de wetgever die in 1963 duidelijk heeft geformuleerd. Het tegenwoordie statuut is gebrekkig en hybride, aldus
mr. Renard.
Niet minder interessant is een knappe beschrijving van de hand van dr. A.L. Constandse over het anarchisme in Nederland
en Belgie. Het artikel bevat een schat van
gegevens. Het is een voortreffelijke documentatie, waarvan de samenstelling niet
in beter handen kon zijn dan van deze bekwame, erudiete Nederlandse journalist,
die enkele tientallen boeken op zijn naam
heeft staan en honderden bijdragen in
kranten en tijdschriften.
Prof. dr. F.G. Drostegeeft in een bijdrage
een uiteenzetting over het thema „Schrijyen isgeen spreken". De auteur besluit
zijn opstel met de stelling : „Schrijven is
een spiegelbeeld van het spreken, zoals
de lucht weerspiegeld wordt in een rivier.
Maar zoals de blauwe reflex in het water
niet de lucht zelf is, zo is het schrift een
verschijnsel van een andere orde geworden. Deprodukten van het schrift hebben
degrens tussen verleden en toekomst uitg
ewist en zo het begin gemarkeerd van
een nieuwe levensfase".
G.G.

In het najaar 1978 organiseerde het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel v.z.w. (voorheen Dosfelinstituut) te Brugge het colloquium Vlaamse Beweging en Europa. Op
de vooravond van de Europese verkiezingen achtten de organisatoren het ogenblik
aangebroken om „de Vlaamse Beweging
voorgoed op de rails van de Europese
Beweging te zetten".
Thans liggen de referaten, reakties en debatten van dit colloquium voor in de Dosfel
Werknota 15 (te verkrijgen door overschrijvin g van 150 BF op bankgiro 068-064074082 van Vormingscentrum L. Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent). Het colloquium omvatte drie „luiken" : 1. De Vlaamse economie in de internationalegemeenschap
(inleider :prof. J. Maton) • 2. Vlaanderens
internationalepolitieke verantwoordelijkheid
(inleider :prof. G. Provoost) ; 3. de culturele zelfstandigheid van Vlaanderen in Europa (inleider : Dr. E. Van Itterbeek).
Standpunten t.o.v. de inleidingen werden
vertolkt door R. de Fe ter (V.E.V.), prof.
P. De Grauwe,prof. Emmery, vakbondsleider L. Fruru, A.N.V.-voorzitter Dittrich,
E.E.G.-ambtenaar H. De Belder, A.B.O.S.ambtenaar P. Ghysels, prof. J. Van Bilsen,
p
rof. H. Van Impe, Cultuurraad-ambtenaar
J. Dedeurwaerder,prof. L. Boone, prof. L.
Delanghe. Op de slotzitting werd het woord
g
evoerd door Dr. H.J.G. Waltmans en Dr.
M. Coppieters.
Onloochenbaar is deze verzameling teksten een ongemeen belangrijk dokument.
Het colloquium vond immers plaats op een
historisch merkwaardig moment in de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging en het
Vlaams-nationalisme in het bijzonder. Ingevolge het fel omstreden Egmontakkoord
zat de Volksunie voor het eerst in een Belg
ische regering. Dissidenties waren reeds
aangekondigd. Enkele weken later trouwens
viel de regering Tindemans II, wat meteen
het einde van de Egmontgeschiedenis betekende. De meeste Vlaamsepressiegroe95

pen stelden zich scherp oppositioneel tegenover de regeringsplannen op. Ondertussen was ook de breuk voltrokken in de
laatste unitair-Belgische partij en onder leiding van Karel Van Miert sloe en de
Vlaamse socialisten een niet eerdergeziene zelfstandige koers in. Ongetwijfeld
betekent de Europese eenwording, als oprukken vangrootschaligheid in het domein
van depolitieke en ekonomische besluitvorming een enorme politieke en intellectuele belasting voor alien die zich sinds
jaar en dag hebben ingespannen voor de
politieke of zelfs maar de kulturele zelfstandigheid van Vlaanderen.
De bezinning over de problematiek is in
Vlaanderen laat — te laat — van degrond
gekomen. Het is daarbij verwonderlijk vast
te stellen dat de aanzet hiertoe, anders
dan in het verleden, niet vanuit de traditionelepressiegroepen is gekomen, maar
eerder vanuit kringen die in mindere of
meerdere matepartijpolitiek geengageerd
zijn. Terecht heeft de voorzitter van de
Cultuurraad, Maurits Coppieters, het in zijn
toespraak op de Verriesthulde te leper beangstigend genoemd dat de Vlaamse bewe in zo weinig aandacht aan deze problematiek heeft besteed.
Zal de Nederlandse kultuur de eenwording
van Europa overleven ? Is de toekomst van
de Nederlandse taalgegarandeerd ? Dit
zijn meer dan rhetorische vragen. Op het
colloquium wees prof. Van Impe ter zake
op het belang van de taal in de wetenschapsbeoefening en het gevaar dat de
Nederlandstalige wetenschappers steeds
meer buiten het yolkgaan leven.
Bij de inleiders overheerst duidelijk het
inzicht dat er, met het oog op een polltieke besluitvorming die het voortbestaan
en de ontplooiing van het eigen yolk veilig
stelt,gekozen moet worden voor strukturen die men in hetpolitieke taalgebruik
„progressief" pleecyt te noemen. Maton wil
voor Vlaanderen een Vlaamse staatsholding en meer overheidsinitiatief. Provoost
zet zich of teen het konformistisch denken op internationaal-politiek vlak en pleit
voor een opheffing, op termijn, van veiligheidssystemen als NAVO en Warschaupakt, aldus aanknopend bij de pacifistische
onderstroom van de Vlaamse Beweging.
Van Itterbeek vindt degrondslag voor het
handhaven van de Vlaamse kulturele zelfstandigheid in de ideeén van August Vermeylen over het Vlaamse gemeenschapsgevoel, die na mei 1968 merkwaardigerwijze opduiken in geschriften van auteurs
over depolitieke en kulturele vormgeving
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van de samenleving.
In zijn analyse van de ekonomische onvrijheid van Vlaanderen verwacht J. Maton
een voortschrijdende radikalisering van de
intelligentsia : het zou wel kunnen dat deze, veelal nationalistisch denkendegroep,
opschuift in de richting van de christendemokraten en/of de socialisten (blz. 30).
M.1. is deze verschuiving al volop bezig.
Dit leidt tot het merkwaardige verschijnsel
dat Vlaams-nationalistischepolitici dezer
dagen in feite programma's opstellen en
denkbeelden spuien die, verpakt in een wat
onwezenlijke terminologie („rechtvaardigheidspartir, „volksnationalisme"), feitelijk
de kant opgaan van een socialisme met
een menselijk gelaat. De werknota toont
duidelijk aan hoe moeizaam nieuwe gedachten rijpen.
Op blz. 100 van de nota zegt een medewerker dat hij lid is van de Gemengde
Commissie voor het Belgisch-Nederlands
g
Cultureel Akkoord maar uit weerzin teen
de vergader-techniek van deze commissie
maar zelden de vergaderingen bijwoont.
Zo'n bekentenis schokt mij. Gesprekken
tussen staten worden nu eenmaal in salons
en dure hotelsgevoerd. Het staat iedereen vrij te kiezen voor aktie op straat of
in de meetingzaal. Maar het is beslist fout
weg te blijven uit vergaderingen waar de
levensnoodzakelijke samenwerking tussen
Vlaanderen en Nederland aan de orde is.
JORIS DEDEURWAERDER

STELLENBOSCH-300
Velen onder ons, die in Zuid-Afrika
zijn geweest en Stellenbosch hebben bezocht, zullen ongetwijfeld onder indruk zijn
ekomen van de gave toestand, waarin dit
g
dorp (de tweede vestiging aan de Kaap der
Hollanders, na Kaapstad) zich bevindt.
Stellenbosch werd in 1679 door de Nederlandse commandeur Simon van der Stel
gesticht en zal in oktober 1979 zijn 300jarig bestaan vieren. lk stel mij voor daar
uiting te even aan de waardering, die wij
hebben voor het bewaren van de KaapsHollandse sfeer in Stellenbosch en een bijdrage te storten in het restauratiefonds
voor nog te herstellen huizen aldaar. Vooral de laatsteJaren is daar veel aan gedaan,
maar men kampt met geldgebrek. Met onze bijdrage zullen wij ongetwijfeld een stimulans kunnengeven aan het volbrengen
van degrote taak, die de Stellenbosschers
op zich genomen hebben. Doet u mee ?

Stort dan op mijn postgiro 351553, onder vermelding Stellenbosch-300 uw bijdrage v6Or 1 oktober '79.
TON KOOT
Stadionweg 148

NEDERLANDSE KULTUUR
IN DE SOWJET-UNIE
Naar aanleiding van het artikel „Nederlandse Kultuur in de Sowjet-Unie" (blz. 39,
nr. 2, 1979), volgende opmerkingen.
De schrijfster, denkelijk door haar geringe
kennis van de Russische taal, heeft de
werkelijkheid niet begrepen : de positie
van het Nederlands en van de Nederlandse
kultuur, vooral de Vlaamse tak ervan, is
in de U.R.S.S. hoer geschat dan zij vermoedt.
De Russische (en andere van de 17 volkeren der sowjet-unie) kinderen, leren, dat
er zevengrote schilderscholen zijn in de
wereld, en veertien kleinere. De zeven
GROTE scholen zijn :
1) Rouskaia(natuurlijk !),
2) Flamanskaia,
3) Niklerlandskaia,
4) Gollandskaia,
5) Belglêskaia,
6) ltaliêneskaia,
7) Espanskaia.
In 1958, toen ik de sowjet-unie bezocht
als lid van een officieelgezantschap, dat
daar twee maanden verbleef, ontmoetten
we verschillende Russen en Russinnen, die
beter Nederlands spraken dan onze ambassadeur (die kende ergeen) en dan de
meeste leren van onsgezantschap. Ook
op de wereldtentoonstelling te Brussel in
1958 waren verschillende nederlandssprekende Russen. In de U.R.S.S. waren
wel enkele vlamingen (gehuwd met Russinnen), doch die wilden er weg, en mochten niet.
De toenmalige burgemeester van Kortrijk,
Coussens, verbaasde iedereen daar door
zijn speeches in het Nederlands, die iedereen verstond, we ens zijn talent voor mimiek. Ook won hi j alle „wedstrijden" in
het wodka-drinken.
Wij werden ook ontvangen in de „douska"
van tovaritsch Kroutchow, door de president Worosjilow (wij kwamen hem officieel
uitnodigen om naar de expo te komen).
Prof. ir. L. THYSSENS, K.I.H.A.
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TWEEDE KAMER BEPLEIT NAUWERE CULTURELE BINDING
MET VLAANDEREN

Verslag Commissie voor de Nota betreffende de
Internationale Culturele Betrekkingen
De deskundigen op het terrein van het cultuurbeleid
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben onlangs van gedachten gewisseld met de ministers van
Onderwijs en Wetenschappen, van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Het beraad vond plaats
in een openbare vergadering van de „Bijzondere Commissie voor de Nota Internationale Culturele betrekkingen" onder voorzitterschap van de heer C.F. Kleisterlee jr. Kern van het debat was de toetsing van het
gewicht dat aan de internationale culturele betrekkingen moet worden toegekend. Biedt de regeringsnota
voldoende houvast? Getroost de regering zich de nodige inspanningen? Heeft men er geld voor over en
beschikt men over de instrumenten? Zijn de diensten
dusdanig bemand dat er een verantwoord beleid tot
uitvoering kan komen? Is de politieke wil aanwezig
om het beleid een duidelijk gezicht te geven? Deze
hoofdpunten kwamen voortdurend aan de orde. Tegelijkertijd werd aan de bewindslieden een groot aantal
vragen van ondergeschikt belang gesteld.
Verfrissend was het enthousiasme waarmee de parlementsleden de kwestie ter tafel brachten, neergelegd in tal van moties. Met grote nadruk werd gepleit
voor een nauwere binding met Vlaanderen, zoals het
uitdrukkelijk verlangen dat op 1 januari 1980 de eerste
steen gelegd moet worden voor het Nederlands Huis
in Brussel. Met klem kwam men op voor het behoud
en de uitbouw van het Nederlands in de wereld en
met verlangen werd uitgezien naar een spoedige ratificatie van het Taalunieverdrag. Uit de Handelingen
van het uitvoerig verslag van het interessante debat
kiezen wij, en terecht op deze plaats, wat naar voren
werd gebracht over de kulturele verhouding NoordZuid. Aspecten van meer algemene aard stippen wij
tevens aan, want zij vormen min of meer de omraming
van de onderwerpen waarvoor wij de aandacht vragen.
COMMENTAAR OP DE NOTA.
De nota werd vanuit alle fracties sterk becritiseerd.
Waarbij sterk naar voren kwam dat de bezwaren bijkans eensluidend waren. De nota van 1970 was niet

meer dan een opsomming van activiteiten. Men mocht
bij het verschijnen van de huidige meer verwachten,
zoals het scheppen van instrumenten. Het is nu ook
een opsomming, aldus de heer Deetman (CDA), maar
dan beperkt tot de bilaterale verhoudingen. Het financieel overzicht ontbreekt. De heer Deetman merkte
daarbij op dat de interesse in Nederland voor cultureel beleid in het algemeen niet groot is. De weerspiegeling daarvan vond hij in de nota.
De heer Voogd (PvdA) betoogde dat er nimmer een
echt beleid is geweest. Hij kon het ook nu niet constateren. Als oorzaak noemde hij : ontbreken van
de juiste mentaliteit in het politieke denken.
De verspreiding van het beleid over de drie departementen, Buitenlandse Zaken, Onderwijs en Wetenschappen, alsmede het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) moest het vooral
ontgelden. De heer Voogd sprak over „verkokering"
van het beleid. Wie maakt nu eigenlijk de dienst uit?
Het departement van Buitenlandse Zaken? De heer
Voogd wenste het accent iets meer naar de departementen van Onderwijs en CRM te verschuiven. In
die trant werd een motie ingediend.
De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, drs. Van
der Mei, antwoordde dat het departement van Buitenlandse Zaken alleen het beleid coOrdineert, onder
voorzitterschap van B.Z., met een volstrekt gelijkwaardige inbreng van de drie ministeries. „Het is bepaald niet zo dat het departement van Buitenlandse
Zaken doordrukt wat naar zijn mening goed is". De
minister van Onderwijs en Wetenschappen, dr. Pais
liet in zijn beantwoording later weten dat de motie van
de heer Voogd e.a. terzake hem wel aansprak. De
minister van CRM, mevrouw Gardeniers-Berendsen
zei dat het gecoordineerd overleg tussen de drie departementen „heel zorgvuldig gebeurt".
Mevrouw Kappeyne van de Coppello (VVD) noemde
de nota oppervlakkig, gevuld met een onvolledige inventarisatie van activiteiten, en enkele vage doelstellingen. Concreet beleid ontbreekt. Evenals een perspectief op een ruimer financiele aanslag. De heer Van
der Spek (PSP) noemde als belangrijkste bezwaar tegen de nota dat er geen samenhangende visie is, die
de verschillende componenten van de internationale
culturele betrekkingen in een beeld samenvoegen. De
heer Waltmans (PPR) constateerde dat het ontbreekt
aan een beleid op hoofdlijnen. Hij miste in de nota
een duidelijke relatie met Vlaanderen. De heer Deetman (CDA) betreurde het gemis aan culturele betrekkingen met landen uit de Derde Wereld.
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De heer Mertens (D'66) vroeg zich af waarom er geen
cultureel verdrag bestond met lerland, Denemarken,
Canada en de Verenigde Staten. Is er een cultureel
attaché bij de Europese Commissie? „Nodig zijn de
mensen, het materiaal, een doelbewuste aanpak en
geld voor een goes internationaal cultureel beleid.
Materiaal is er genoeg. De aanpak is echter lang niet
doelbewust genoeg". De heer Gualtherie van Weezel
(CDA) noemde het bijna symbolisch voor de belangstelling van het Nederlands cultureel beleid, dat eerst
na 'n kleine drie jaar de nota van de vorige regering in
behandeling wordt genomen. Hij haalde een citaat van
Brecht aan : „Zuerst das Fressen and dann die Kultur". Nederland heeft een rijke culturele achtergrond
en kan de presentatie benutten. Mr. Mommersteeg
noemde het beleid, en terecht, destijds „krenterig en
fantasieloos", aldus spreker. Kan met men f. '15 miljoen, verdeeld over drie departementen, een cultureel
beleid voeren? Zo vroeg de heer Gualtherie van Weezel zich af.
REACTIE OP DE BEDENKINGEN
Staatssecretaris drs. Van der Mei stelde tegenover
de bedenkingen vanuit de parlementaire commissie,
dat de regering de Internationale culturele betrekkingen van groot belang acht. Een ruimere opzet van de
betrekkingen en een sterker aanhalen van de banden
met andere landen heeft een gunstige invloed op de
algemene positie van Nederland in de wereld. Want
op die wijze ontstaan ook gunstiger effecten op andere terreinen, alsdus de staatssecretaris. De regering
onderstreept de behoefte aan nauwere samenwerking
met Belgie, evenals met landen als Canada en de Verenigde Staten. Overigens is het internationaal cultureel beleid niet alleen een belangrijk element binnen
de Nederlandse relaties op het gebied van de Europese samenwerking, maar ook binnen de bindingen
op het terrein van de Atlantische samenwerking. Vandaar de speciale aandacht voor de V.S. en Canada.
Van niet minder betekenis is de binding met de Oostbloklanden of de dialoog met de Arabische wereld.
Er zijn uitwisselingen met landen als Egypte en Israel
van kunstexposities e.d. Bewindslieden van Nederland zijn op bezoek geweest in Oost-Azie, zoals in
Indonesie, Japan, China en India. Ook de betrekkingen met de landen in de Derde Wereld worden onderhouden.
De staatssecretaris was bereid gevolg te geven aan
de motie waarin gevraagd werd een studie op te zet98

ten hoeveel geld in de Scandinavische landen en
Belgie aan sit beleid wordt besteed, alsmede Haar de
wijze waarop het cultureel beleid wordt georganiseerd
en gevoerd. De staatssecretaris wees er voorts op
dat de culturele betrekkingen steeds onderwerp van
gesprek vormen wanneer de minister van Buitenlandse Zaken zijn buitenlandse collega's ontmoet. „Wij
willen wel veel, maar de financien stellen een grens",
merkte de staatssecretaris op. Hij voegde daaraan
toe genegen te zijn eenmaal in de twee jaar een overzicht te geven van wat gedaan was. Ook daarmee
werd een wens van de commissie ingewilligd. De
betrekkingen met lerland en Luxemburg worden resp.
onderhouden vanuit Londen en Brussel.
Bij de kritische aantekeningen uit de commissie behoorde ook een pleidooi voor een betere scholing
van de culturele attaches aan de Nederlandse ambassades in het buitenland. Er werd in een
motie op aangedrongen ; o.m. het kennisnemen van
eigentijdse cultuuruitingen en -stromingen en het opstellen van een instructie in het algemeen voor de
betrokken ambtenaren. Staatssecretaris Van der Mei
zag „geen grote moeilijkheden" om deze motie uit te
voeren.
Ten aanzien van de multilaterale betrekkingen hadden verschillende woordvoerders gevraagd hoe de
coOrdinatie plaatsvindt. De staatssecretaris bleek bereid een notitie hierover aan de Kamer te doen toekomen. Op de vakdepartementen wordt gecoordineerd
door de afdelingen internationale betrekkingen. En
met het departement wordt gecoordineerd via de desbetreffende directie. Aldus staatssecretaris Van der
Mei.
In antwoord op de wens van de heer Kosto (PvdA)
aandacht te besteden aan het onderhouden van de
relaties met de ontwikkelingslanden en die betrekkingen te bevorderen, antwoordde de staatssecretaris
dat hij de wens, neergelegd in een motie, kon billijken. De regering tracht een oplossing te vinden. Maar
men moet wel weten, aldus de staatssecretaris dat
daarmee geld is gemoeid.

NEDERLANDS HUIS TE BRUSSEL
De heer Deetman (CDA) was de eerste die de noodzakelijkheid van de oprichting van een Nederlands
Huis in Brussel bepleitte. Zijn uitgangspunt was dat
in de nota de hoge prioriteit wordt erkend. Niettemin
was hij teleurgesteld. Immers, de regering wil wel,

Mevrouw M.H.M.F. GARDENIERS-BERENDSEN,
Minister van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk.

maar kan niet. „Deze conclusie is voor ons moeilijk te
verteren. De zaak sleept al zeer vele jaren. Er mag
niet voorbij worden gegaan aan de activiteiten die
Belgie op dit stuk van zaken in Nederland onderneemt. Verder is Brussel een belangrijk centrum van
internationaal verkeer. Een goede presentatie van Nederland daar is van het allergrootste belang. Een Nederlands Huis in Brussel zal stellig leiden tot versterking van de samenwerking in Benelux-verband. Het
standpunt van de regering is duidelijk en ons standpunt is duidelijk". De heer Deetman maakte daarna
kenbaar een motie in to dienen. Deze motie, zo lichtte
hij toe, dient eigenlijk om de diepste intenties van de
regering met betrekking tot het Nederlands Huis in
Brussel to doen overheersen over die met betrekking
tot de financiele kant van de zaak. Vervolgens diende
de heer Deetman de motie in, waarin werd uitgesproken, dat uiterlijk 1 januari 1980 een feitelijk begin
wordt gemaakt in Brussel.
De heer Kosto (PvdA) miste in de rij van „culturele
huizen", eveneens als de Heer Deetman, een Nederlands Huis in Brussel. „Wij vinden dat dit niet kan en
verzoeken de regering, de stichting van dit Nederlands huffs ter hand te nemen."
De heer Mertens (D'66) had geen behoefte over de
motie uitgebreid to spreken. Op indringende wijze
betoogde hij, dat er een Nederlands Huis in Brussel

Dr. A. PAIS,
Minister van Onderwijs en Wetenschappen.

moêt komen, „al was het alleen maar als een snort
van ondersteuning van onze Vlaamse taalgenoten.
Nogmaals, dat is een belangrijk deel van onze cultuur".
Hij herinnerde aan een verhaal dat mevrouw De
Backer, minister van Nederlandse Cultuur, een jaar
geleden in Brugge vertelde. Zij trok de vergelijking, aldus de heer Mertens, tussen Vlamingen en Nederlanders. De Vlamingen waren als de slotvoogdes die de
kruisvaarder, de Nederlanders, na lange jaren van
afwezigheid terugkomend, ontmoet. Na hem in haar
armen te hebben gesloten vraagt zij : „En mijn ridder,
zijt gij mij trouw gebleven?" Daarop antwoordde de
ridder : „Ik ben u vaak heel trouw gebleven". Dit was
toch wel een heel gaaf voorbeeld van de houding van
de Nederlanders ten opzichte van de Vlamingen, aldus
de heer Mertens. Hij voegde daaraan toe, dat de uitspraak van Mevrouw De Backer hem niet alleen had
getroffen als pikant, maar ook als een treffend voorbeeld van hoe men aan gene zijde over het gemeenschappelijk erfgoed denkt.
Ook mevrouw Kappeyne van de Coppello (VVD) bepleitte de oprichting van het Nederlands Huis in Brussel. Het kan niet worden uitgesteld, was haar opvatting.
Uitvoerig ging de beer Gualtherie van Weezel (CDA)
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op de kwestie in. „Het is toch to gek dat er thans
wel gewerkt wordt aan een Belgisch Huis in Amsterdam en dat wij het nog steeds laten afweten in Brussel. Betreurenswaardig blijft het dat de vorige minister
van Buitenlandse Zaken, een voortreffelijk bewindsman overigens, terwij1 de zaak binnen zijn handbereik
lag, zich door de minister van Financien op het allerlaatste moment heeft laten aftroeven en de zes ton
van zijn budget heeft laten afvoeren. Omdat er van
Nederlandse zijde wel eens gesteld wordt dat zo'n
Nederlands instituut niet welkom zou zijn bij het Waalse gedeelte in Belgie heb ik onlangs gevraagd in de
Parlementaire Beneluxraad hoe daarover werd gedacht. Hierbij, aldus de heer Gualtherie van Weezel,
is mij gebleken dat dit een fabeltje is en dat met name
van Waalse zijde het nut van zo'n instituut volledig
werd onderstreept, in het bijzonder waar het gaat om
een aan het instituut verbonden talenpracticum.
ANTWOORD VAN DE STAATSSECRETARIS
In zijn antwoord stelde de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, drs. Van der Mei, dat de regering
de nauwe verwantschap tussen Nederland en Belgie
wil onderstrepen. „Ik dacht dat van alle kanten de
prioriteit van de ontwikkeling van de culturele betrekkingen met Belgie, in deze zitting, is beklemtoond.
Er zijn diverse argumenten aangedragen voor de wenselijkheid om in Brussel to komen tot de oprichting
van een Nederlands Huis, argumenten waarvoor il<
volkomen begrip heb. Indien de motie dan ook uitspreekt dat uiterlijk voor 1 jan. '80 in feite een begin
gemaakt dient to zijn met de oprichting, dan is dat
een wens die mij bepaald wel aanspreekt. Wij zullen
de motie uitvoeren, zodra de financiering gereed is."
Aldus de staatssecretaris.
Het antwoord van de staatssecretaris was voor de
heer Kosto (PvdA) aanleiding een vraag to stellen.
„Toen de staatssecretaris opmerkte dat de motie zou
worden uitgevoerd zodra de financiering rond was",
kwam bij de heer Kosto de vraag op : hoe men zich
die financiering voorstelt. „Wanneer je een huis sticht,
is de financiering een kwestie van een hypotheekbank. Als het gaat om de middelen uit de rijksbegroting is dat een kwestie van politieke wil. Spreekt hij
de bereidheid uit aan de kamer voor to stellen, daarvoor middelen to voteren of bedoelde hij met de financiering lets heel anders?"
De staatssecretaris antwoordde in eerste instantie
bij de vragen dat wat het voteren van de middelen
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betreft, men bezig is met het opzetten van de begroting voor het dienstjaar 1980. Op dit moment achtte
hij het nog to vroeg om to zeggen wat er precies in
de begroting komt to staan. „Ik heb gezegd dat wij
de zaak van het huis in Brussel zeer belangrijk achten."
Daarop ontspon zich een korte gedachtenwisseling
tussen de staatssecretaris en de leden. Mevrouw Kappeyne van de Coppello (VVD) vroeg zich af of het uitvoeren van de motie, wanneer die afhankelijk wordt
gesteld van de financiering wel op 1 januari 1980 tot
stand komt. De heer Deetman (CDA) wees er op dat
in de motie een termijn was genoemd. Waarop de
staatssecretaris antwoordde dat hij zei, zodra de financiering gereed is. Dat betekent niet dat nu reeds
vaststaat dat die rond komt.
In tweede instantie zei de staatssecretaris : „Het kabinet heeft over het Nederlands Huis in Brussel nog
geen besluit genomen." Er wordt, herhaalde hij, grote
prioriteit aan toegekend en dat men zijn best zal doen
het to realiseren. „Verder kan ik op dit moment niet
gaan. Het overleg hierover moot nog geopend worden."
RELATIE NEDERLAND - VLAANDEREN
IN HET ALGEMEEN
Zeer uitvoerig ging de heer Waltmans (PPR) in op de
relatie Nederland-Vlaanderen in meer algemene zin.
Hij stelde dat Vlaanderen niet gerekend kan worden
tot de Internationale culturele betrekkingen van Nederland uit, omdat het niet gaat om betrekkingen van
staat tot staat, maar om een samenhangend taal- en
cultuurgebied.
Gelukkig boeten de staatsgrenzen binnen de Europese Gemeenschap sterk aan betekenis is, aldus de
heer Waltmans, en bieden zij geen tegenstand meer
aan culturele betrekkingen over de staatsgrenzen
heen. Zij bieden in openheid mogelijkheden tot groei,
samenspraak en samenwerking voor wat van nature
bij elkaar hoort. Daar komt bij dat zij, vervolgde de
heer Waltmans, wat de toekomst betreft, weleens
meer op elkaar aangewezen zullen zijn dan wij thans
beseffen, want binnen de groei in de Europese Gemeenschap zijn er wel degelijk gevaren die de Nederlandse taal en cultuur bedreigen.
„Wat de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen betreft, vraag ik mij af of de regering voldoende inzicht heeft in de fundamenteel veranderde staats-
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rechtelijke positie van de taalgemeenschappen binnen
de Belgische staat. De federalisering Welke op gang
is gekomen, kent uiteraard moeilijkheden, tegenslagen en kabinetscrises, maar zij gaat onafwendbaar
voort. Dat betekent dat de Nederlandse regering er
niet langer van uit kan gaan, dat het Brusselse Belgie
de toon aangeeft ; zij heeft rekening te houden met
de Vlaamse deelstaat, met de cultuurraad voor Vlaanderen."
De heer Mertens (D'66) stelde in dit verband de
vraag wat er aan de hand is in het spanningsveld
tussen de zich ontwikkelende Europese culturele identiteit en de Nederlandse identiteit daarbinnen.
„Een ding orderscheidt ons in ieder geval van de
rest, namelijk onze taal. Met de Vlamingen zijn wij een
kleine 20 miljoen Nederlandssprekenden op deze
aardbol. Dat is nog altijd een redelijk groot aantal.
Het is eigenlijk vanuit die conceptie dat ik expres
kijk naar de doelstelling, namelijk het behartigen van
de belangen van Nederland in het algemeen". Aldus
de heer Mertens.
De uitleg die daaraan tot nog toe is gegeven in de
zin van het verdedigen van de commerciele belangen
komt mij wat te eng voor. De heer Mertens liet daarop de vraag volgen : wat de Nederlandse bewindslieden ervan vinden om juist in dit geval de Nederlandse taal onder dezelfde doelstelling te vatten.
De taal, stelde hij, is niet zomaar een communicatiemiddel, maar bepaalt wel degelijk mede de identiteit.

C.F. KLEISTERLEE JR.,
Voorzitter van de Vaste Commissie.

De taal heeft sociale, politieke en vooral ook historische wortels die zich zeer ver onttrekken aan het
loutere vehikel.
„Wie daar niet aan gelooft, moet maar eens nadenken
over de situatie in Belgie, die nu tot de culturele
autonomie van een Vlaams en Waals deel van dat
land heeft geleid ; die moet maar eens kijken naar de
taalstrijd, vermengd met politiek, in Spanje, Zwitserland, Frankrijk en waar al niet in deze wereld. In ons
land kunnen wij zelfs of en toe woedende brieven
van de Friezen verwachten".

HET NEDERLANDS EN DE TAALUNIE
Het Nederlands en de Taalunie kregen in de discussie
een sterke nadruk in positieve zin. De heer Mertens
(D'66) verdedigde de stelling dat het streven naar de
integratie van Europa in politiek, economisch en sociaal opzicht gevolgen heeft voor de cultuur. „Wij
zouden als speciale opdracht moeten hebben : de
redding van het Nederlands. Waarom? Men kan een
aantal oaken vaststellen op het gebied van de talen.
Het lijkt erop dat het Engels op weg is om de eenduidige wereldtaal te worden." Voorts lijkt het wel
dat wat het Frans betreft, dat weliswaar niet al te
florissante tijden meemaakt in dit land, de tientallen
miljoenen die daarin worden gestopt door de Franse
nationale overheid en zeker niet bij voorkeur door
particuliere instituten, stoelen op een expansief be101

leid, waaraan wij in de verste verte niet toe zijn en
waarschijnlijk nooit aan toe zullen komen.

onderwijs in het Nederlands aan Nederlandse kinderen in het buitenland te geven.

„Het lijkt er ten slotte op dat het Duits, niet alleen
door de eigenlijke verwantschap, maar ook door allerlei andere politieke en economische factoren, een
kracht vertegenwoordigt, waarbij wij ons moeten afvragen of het verschijnsel zich zal voordoen dat in
een van de stukken wordt beschreven als „hogedrukgebieden doen vanzelf lucht toestromen aan lage
drukgebieden".

Zij was van oordeel dat getracht moat worden beide
aspecten van onderwijs in het Nederlands onder een
positieve noemer te brengen en pleitte dat de regering een onderzoek instelt en de Tweede Kamer daarvan op de hoogte zou brengen. In die trant diende zij
een motie in met de steun van andere fracties.

Wij zijn met ons Nederlands taalgebied maar een
lagedrukgebiedje. Wij zullen dus buitengewoon overwogen, nadenkend moeten zijn op het punt van onze
taalpolitiek, willen wij in dit verenigd Europa onze
eigen taak kunnen blijven vervullen. Aldus de heer
Mertens.
Hij voegde daar nog aan toe het aspect dat Nederland het woordvoerderschap voor de overige, kleinere
culturele entiteiten wordt opgedragen. Waarom niet?
Nederland heeft vaak op een hele hoop andere gebieden een grote mond, luidde zijn oordeel.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello (VVD) stelde
dat voor haar partij de eerste prioriteit is het bewaren en verspreiden van de Nederlandse taal. De
problematiek van minderheden, volkeren, groepen in
groter verband, staat internationaal meer in de belangstelling dan vroeger. Daarbij blijkt, zo vervolgde
zij, dat de eigen identiteit van een yolk of groep sterk
gebonden is aan het voortbestaan van een eigen taal.
„Als een yolk zijn taal verwaarloost, is het bezig zijn
eigen cultuur te vernietigen". Dat is een waarheid als
een koe voor onze binnenlandse politiek, al vrees ik,
merkte zij op, dat de koe niet altijd doeltreffend bij
de horens gepakt wordt. „Heilig is zij allerminst!" Het
laatste geldt ook voor de Internationale culturele betrekkingen. Mevrouw Kappeyne van de Coppel!o
achtte het niet nodig het Nederlands te vuur en te
zwaard als een wereldtaal te moeten invoerer, maar
het is wel nodig te proberen de behoefte aan onderwijs in het Nederlands adequaat op te vangen, zowel
bij buitenlandse instellingen, universiteiten bij voorbeeld, als bij Nederlanders in den vreemde, die hun
eigen taal wensen bij te houden en hun kinderen onderwijs in het Nederlands willen laten geven.
Zij waarschuwde voor de dreiging van de merkwaardige situatie dat Nederland wel zijn best doet om aan
buitenlandse kinderen in Nederland onderwijs in hun
eigen taal te onderrichten, maar dat het er vanaf ziet
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Voorts bepleitte zij de kennis van de Nederlandse
taal te bewaren en, indien aldaar gewenst, uit te breiden, met name in Indonesia en Suriname. De leeshonger in Indonesia is groot. Het toezenden van tijdschriften zou al een belangrijke bijdrage zijn. Gelukkig
wordt er door Nederland al veal gedaan, was haar
constatering.
De heer Gualtherie van Weezel (CDA) bracht de te
verwachten Taalunie ter sprake. In een toekomstig
Europa zullen bij het vervagen van de grenzen de
taalgebieden automatisch meer op elkaar worden aangewezen. Het taalunieverdrag met Belgie dat in de
maak is, is hiervoor reeds een indicatie : in concreto
de wederzijdse wens op het gebied van de taal een
lijn te trekken. Nog steeds is het echter de vraag
hoe dit verdrag ingevuld zal worden, met name waar
het de positie van het secretariaat en de secretarisgeneraal betreft.
Het is zonneklaar, voegde hij daaraan toe, dat hoe
sterker de positie is van de secretaris-generaal en het
secretariaat, hoe groter de impulsen en de effectiviteit zullen zijn. De vraag is echter of men in beide
landen bereid zal zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening te nemen. Wanneer is de ratificatie te verwachten en bestaan er al gedachten over
een vestigingsplaats van het secretariaat?
Een interessante vraag was van de heer Gualtherie
van Weezel, wat de gewestvorming en de daaru/tvoortvloeiende federalisering voor de culturele betrekkingen met Belgie betekent? Kan Nederland nog
wel volstaan Belgie in cultureel opzicht als eenheid
te benaderen?
De heer Waltmans (PPR) herinnerde aan de brochure
„Kulturele Integratie van de Nederlanden" die hij in
1964 had geschreven. Daarin merkte hij op : „Hoop
mag er zijn, omdat wat er gebeurt met de Nederlandse
taal- en cultuurgemeenschap uiteindelijk niet wordt
bepaald, niet wordt beslist door anderen, maar in
eerste en laatste instantie door ons zelf, de Nederlandssprekenden bezuiden en benoorden de Neder-
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lands-Belgische grens." Dan moet er natuurlijk wel
iets worden ondernomen, vervolgde de heer Waltmans. „Dat laat overigens onverlet de uitstekende relaties die Nederland en de Nederlandse cultuurgemeenschap behoren te hebben met de Franstalige
en Duitstalige gemeenschappen in Belgie."
Minister dr. Pais van Onderwijs en Wetenschappen
deelde over het taalunieverdrag mee, te kunnen zeggen dat dit op zijn departement een hoge prioriteit
heeft. „Bij alle schaarste aan middelen kan ik toch
stellen dat de taalunie een prioriteit heeft die wij
overeind willen houden. Wat dat betreft kan ik het volgende tijdschema voorleggen. Het concept van de taalunie zal waarschijnlijk in september van dit jaar gereed zijn, evenals de statuten van de raad voor de
Nederlandse taal. Dan moeten er nog enkele officiele
wegen worden bewandeld, aldus de minister, maar
het streven is toch met kracht te bevorderen dat de
ratificatie in 1980 zal plaatshebben.

MINISTER PATS EN FRANS-VLAANDEREN
Minister Pais van Onderwijs en Wetenschappen onderstreepte wat mevrouw Kappeyne van de Coppello
had opgemerkt over de centrale positie van de Nederlandse taal. Niet, aldus de bewindsman, omdat wij
taalfanaten zijn, maar omdat de taal het voertuig van

DRS. WIM J. DEETMAN

de cultuur is en voor zover wij hieraan hechten, zorg
voor ons Nederlands taaleigen hier en in het buitenland voorop dient te staan.
In dit verband vermeld ik, vervolgde de minister, dat
niet alleen in Nederland en het Vlaamse deel van Belgie, maar ook in bepaalde gebieden van het noordwesten van Frankrijk tot de huffs-, tuin- en keukentaal
het Nederlands of een dialect hiervan behoort. In het
verleden heb ik bij voorbeeld in contacten met de
Franse ambassadeur ervan blijk gegeven dat ik het
wenselijk acht dat in het dagelijks leven deze taal
niet wordt verbannen naar de keuken, de boerderij of,
als andere uiterste, naar de universiteit, maar dat de
schoolkinderen de mogelijkheid hebben, lessen te krijgen in de taal die hun moedertaal is.
„Wat dat betreft, doet het mij genoegen te vernemen
dat de minister van Buitenlandse Zaken, dr. Van der
Klauw, dit punt zeer recentelijk nog heeft aangebonden. Wanneer wij spreken over de positie van het
Nederlands in Europa, mogen wij deze enkele tienduizenden mensen in het uiterste noordwesten van
Frankrijk bepaald niet vergeten."
De heer Waltmans (PPR) stelde het op prijs dat de
bewindsman het probleem aan de orde stelde, maar
hij Wilde weten wat concreet wordt gedaan. De minister antwoordde dat hij het erg leuk vond als aan tien
Franse universiteiten of daaromtrent Nederlands wordt
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gedoceerd en het ook boeiend is dat er een lyceum
in het noordwesten van Frankrijk is waar men facultatief Nederlands kan volgen. Hij vond het evenwel
wezenlijker, ook voor de betrokkenen zelf, dat de
Nederlandse taal daar van iongsaf aan kan worden
onderwezen. „Hoewel wij ons natuurlijk niet moeten
mengen in de binnenlandse aangelegenheden van
een ander land." Wat het onderwijs aan de kinderen
betreft is dat noodzakelijk. Anders wordt het toch een
vreemde taal die men leert. Wat dat betreft is het wenselijk, aldus dr. Pais, te zamen met de Belgen — want
het is vooral het Westvlaams dat de grootste verwantschap heeft met het dialect rond Hazebroek en Bergen —, stappen te ondernemen in de door ons gewenste richting. Ook in dat opzicht kan het taalunieverdrag goede diensten bewijzen.
Vervolgens gaf de minister zijn mening over de motie,
waarin werd verzocht meer aandacht te schenken aan
het verspreiden van en het geven van onderricht in
de Nederlandse taal in het buitenland. Daarbij werd
gevraagd te onderzoeken in hoeverre er behoefte bestaat aan onderwijs in de Nederlandse taal bij Nederlanders of universitaire instellingen in landen waarmee Nederland betrekkingen onderhoudt en of er
nieuwe initiatieven tot het geven van het onderricht
met steun van de overheid kunnen worden ondernomen.
Dr. Pais stelde, na het verhaal over Frans-Vlaanderen,
zeer expliciet te willen zeggen dat de motie hem
aansprak. Daarbij liet hij het in zijn beantwoording
niet. Concreet stelde hij voor het volgende te doen.
In de eerste plaats bij de culturele attaches na te
gaan hoe de zaken er voor staan. In de tweede plaats
na te gaan wat de gegevens opleveren voor het nemen van maatregelen. Voorts achtte hij het niet uitgesloten dat te eniger tijd onderwijs-attachés aan de
ambassades en legaties worden verbonden.
Aansluitend deelde staatssecretaris drs. Van der Mei
mee, dat de betekenis van het Nederlands onderwerp
is geweest van uitvoerige bespreking op een ambassadeursconferentie. De ambassadeurs waren het die
op het grote belang van de bevordering van de Nederlandse taal in diverse landen aandrongen. Ten aanzien
van Indonesie merkte de minister van Onderwijs en
Wetenschappen op dat zeer binnenkort een delegatie
van het departement naar Indonesie zal gaan om over
de aspecten van culturele uitwisseling op het gebied
van onderwijs en wetenschappen Hader de stand op
te nemen.
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HET NEDERLANDS IN HET CARAIBISCH GEBIED
De heer Waltmans (PPR) betreurde het dat in de nota
niet dieper was ingegaan op de aspecten van de „platformfunctie" van het Nederlands in het Caraibisch
gebied, met een uitstraling op Midden- en Zuid-Amerika ; de taal ten opzichte van al die landen waar zich
grote aantallen, vaak geconcentreerde Nederlands
sprekende immigranten bevinden.
Wanneer men spreekt over Suriname en de Nederlandse Antillen zal duidelijk zijn, aldus minister Pais,
dat de regering daar positief tegenover staat. Het is
een van de grote handicaps waarmee velen uit Suriname naar Nederland komen, dat zij de Nederlandse
taal vaak niet goed of onvoldoende beheersen. Het is
van het grootste belang het Nederlands ginds op hoog
peil te houden. De minister noemde de opmerking van
de heer Waltmans waardevol. Zo is het ook van belang na te gaan wat gedaan kan worden ten opzichte
van landen waar Nederland vroeger een rol heeft gespeeld, als Ceylon (Sri Lanka), Maleisie en ook Brazilie. Ook mevrouw Kappeyne van de Coppello had
daarvoor de aandacht gevraagd.

INBRENG CRM : ELKAAR DE HAND REIKEN
De minister van CRM, mevrouw Gardeniers-Berendsen, gaf een globaal overzicht van de inbreng van
haar departement. Zij vulde aan wat de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken had medegedeeld, dat
de regering het voornemen heeft van de kunstprojecten, die meer op prestige zijn gericht, of te stappen.
Niettemin wordt in de landen waarmee de culturele
betrekkingen worden onderhouden dikwijls gezegd
dat men prijs stelt op tentoonstellingen van werken
van beroemde kunstenaars als Rembrandt, Van Gogh
en Mondriaan, terwijl men wat minder kennis draagt
van het werk van nog levende kunstenaars.
„Het is zeker de bedoeling telkens weer er de nadruk
op te leggen bij het elkaar de hand reiken, wat toch
gebeurt bij Internationale culturele betrekkingen, dat
hedendaagse kunstenaars van uitermate groot belang
zijn. Wij trachten ook de kleinere culturele uitingen
over te brengen, vooral de vernieuwingen die in vele
van de kunstvormen in Nederland worden gevonden.
Het is van betekenis dat men Nederland ook op die
manier leert kennen in kunstuitingen". Die wens is
ook in de nota neergelegd : het overstappen naar wat

Mej. Mr. A. KAPPEYNE VAN DE COPPELLO

meer kleinschalige, gerichte en vooral vernieuwende
aspecten in de kunstuitingen. Aldus de minister.
Voor de bewindsvrouwe waren de menselijke ontmoetingen, waarover ook de heren Voogd en Van
der Spek hadden gesproken — neergelegd in een
motie — van het hoogste belang. Dit aspect dient
aandacht te krijgen in de ontmoetingen van de jongerenorganisaties die alszodanig werkzaam zijn. Die
bereidheid bestaat ook bij de Nederlandse ambassades in het buitenland. Gemakkelijk is het niet steeds
geweest om dit te organiseren vanuit de organisaties
in Nederland. Het ministerie bevordert tevens de betrekkingen tussen de vrouwengroepen. De minister
zegde toe dat deze zaak door haar ook in november
zal worden ingebracht wanneer in Scheveningen de
ministers uit West-Europa, die de emancipatiezaken
behandelen, bijeen komen.
De voorlichting aan het Nederlandse publiek over de
cultuur van de hier te lande verblijvende migranten
wordt mogelijk gemaakt via de gesubsidieerde orga-

Drs. D.F. VAN DER MEI,
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

nisaties van buitenlandse werknemers, deelde de minister op een vraag mee. Wat het departement van
CRM doet wordt vermeld in de zg. „Fact sheets on
the Netherlands", in zeven talen. De belangstelling
daarvoor groeit. De verdragen op omroepterrein houden altijd de mogelijkheden in de culturele contacten
te bevorderen. In hoeverre de Satellietmogelijkheden
in de uitvoering van culturele verdragen kunnen worden ingepast is nog in studie. De regering zal er zeker
gebruik van maken.
Samenvattend is ons bij het bestuderen van het verslag opgevallen dat de zitting van invloedrijke betekenis is op het verloop van de totale problematiek
der Internationale culturele betrekkingen. Het is alleen jammer dat, zoals op alle terreinen, de gelden
van de schatkist ontoereikend zijn. Maar dat mag
geen reden zijn elke inspanning achterwege te laten.
Zeker niet waar de politieke wilsvorming in het geding is.
GEERT GROOTHOFF
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HET TAALGEBRUIK IN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Met de uitbreiding van haar lidmaatschap hebben de
Europese gemeenschappen ook haar officiele talen
in aantal zien toenemen. Daaruit zijn groeiende kosten
van vertalingen en tolkendiensten voortgevloeid.
Af en toe hoort men dan ook beweren dat de Europese Gemeenschappen met een kleiner aantal erkende talen zouden moeten werken. Het vraagstuk is
echter nooit officieel ter bespreking gebracht.
De huidige taalregeling vond haar oorsprong na de
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal (E.G.K.S.), door het verdrag van Parijs in
1951.
Op voorstel van de Franse regering werd dit verdrag
in een enkele taal gesteld : het Frans.
Doch zodra de instellingen van de E.G.K.S. begonnen
te werken, werden vier talen erkend : het Duits, het
Frans, het ltaliaans en het Nederlands, t.w. de officiele
talen van de zes oorspronkelijke lidstaten : Belgie,
Nederland, Luxemburg, B.R.D., Frankrijk. Italie. De
verdragen van Rome (1957), werden in deze vier talen
gesteld ; de toetredingsverdragen van 1972 in zeven
talen (met toevoeging van het Deens, het Engels en
het Gaelisch), het toetredingsverdrag van 1979 met
het Grieks als achtste taal.
Het verdrag van 1951 behelsde een belangrijk nieuw
gegeven, dat ook in de verdragen van Rome van 1957
en in latere toetredingsverdragen is vervat, t.w. dat
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Naast deze uitwendige gevolgen dienen ook de inwendige omstandigheden van de working der
Europese instellingen terdege begrepen te worden.
Over de gemeenschapsbeslissingen wordt beraadslaagd door de leden van de Raad van Ministers, van
de commissie, van het Europese Parlement enz.
Deze deelnemers aan het gemeenschapsberaad, deze
vormers van de gemeenschapsbeslissingen zijn van
nationale oorsprong en — onverminderd de naleving
van de regel die de leden van de commissie onafhankelijk stelt van de nationale regeringen — bewaren
alien nog steeds grotendeels hun nationale identiteit.
Derhalve is het van de aanvang of niet mogelijk gebleken van de ministers uit nationale regeringen, die
in de Raad van Ministers van de E.G.K.S. kwamen
zetelen, te verwachten dat zij een andere dan hun
eigen taal zouden kennen. Hetzelfde gold vanzelfsprekend ook a.m. voor de leden van het Europees
Parlement en voor de leden van de Hoge Autoriteit
(later van de commissie).
Zijn de Europese Gemeenschappen in de huidige
stand van de wederzijdse talenkennis reeds zover
gevorderd dat deze fundamentele gegevens over het
hoofd kunnen worden gezien?

Binnenzicht van het „Masson de l'Europe" te Straatsburg
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bepaalde besluiten van daartoe bevoegde gemeenschapsorganen onmiddeflijk uitvoerbaar zijn over het
gezamenlijke grondgebied van al de lidstaten. Hierdoor ontkomt men niet aan de noodzaak van een authentieke tekst van die besluiten in al de nationale
talen die de lidstaten voor de uitvoerbaarheid van hun
eigen wetgeving als verplicht beschouwen.

Om de hoger vermelde reden zullen de beslissingen
die voor de gehele gemeenschap rechtstreeks uitvoerbaar zijn, in elk geval steeds in al de talen authentiek
moeten worden uitgevaardigd, terwijI een beslissing
gericht op een land onvermijdelijk in de taal (of talen)
van dit land zal moeten worden gesteld.

WERKTALEN
Mocht het mogelijk blijken intern het aantal werktalen
te beperken, dan rijst de vraag Welke al dan niet
zullen behouden worden.
Het Engels en het Frans zijn in de meeste internationale organisaties als werktalen erkend. Beide talen
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zijn voor de betrekkingen tussen de E.G. en de A.C.P.geassocieerden onontbeerlijk. Het zijn ook de officiele
talen van de E.V.A., waarvan de zeven leden associatie-verdragen hebben met de E.G.
Het Duits is een van de oorspronkelijke werktalen
sedert de E.G.K.S. Het is de taal van de volkrijkste
lidstaat en een erkende taal in vier andere lidstaten, Belgie, Luxemburg, Frankrijk, Italia. Het is de
taal van Oostenrijk en de belangrijkste taal van Zwitserland, twee landen waarmede de E.G. associatieverdragen heeft. Het Duits is de taal van het economisch krachtigste en politiek meest stabiele deal van
Europa.
Zal Italia het Italiaans — een der vier oorspronkelijke
werktalen — laten schrappen? Het lijkt weinig waarschijnlijk, temeer omdat de toetreding van Spanje in
het verschiet ligt en dat het Spaans niet zal kunnen
geweerd worden wegens zijn Internationale status.
Zullen de Grieken het Grieks, de Denen het Deans en
de leren het Gaelisch opgeven ?
Voor het behoud van het Nederlands pleiten enkele
belangrijke overwegingen. Het Nederlands is de taal
van bijna twintig miljoen Europeanen (meer dan de
gezamenlijke bevolking van Luxemburg, lerland, Denemarken en Griekenland). Het is de taal van twee lidstaten : Belgie en Nederland en een van de A.C.P.geassocieerden : Suriname. Het is een van de vier
oorspronkelijke officiele talen vanaf het ontstaan van
de E.G.K.S.
Naast het Duits, het Engels, het Frans, het Italiaans
en het Spaans blijft de plaats van het Nederlands onder de werktalen van de Europese Gemeenschappen
verantwoord.

VOORBARIG
Het lijkt evenwel voorbarig reeds aan de uitsluiting
van een of meerdere talen in de gemeenschap te
willen denken.
Een gemeenschappelijke „lingua franca" is niet voor
morgen. Het Duits zal blijven. De Italianen en de
Spanjaarden zullen weigeren hun taal op te geven.

Het Engels is de enige taal waarvan de kennis het
meest algemeen verspreid aan het worden is. De
pogingen om aan het Frans een bevoorrechte positie
te verzekeren binnen het ambtenarendom van de E.G.
zijn in tegenspraak met de werkelijke ontwikkeling
buiten de kantoormuren van de Europese instellingen.
Met inbegrip van Spanje en Portugal, waarvan de toetreding niet lang meer op zich zal laten wachten, wordt
het een Gemeenschap van meer dan driehonderd miljoen Europeanen, met hun verschillende tradities en
culturen.
De kosten voor vertalingen en tolkendiensten zijn
wel hoog, maar zij zijn het besteden waard, omdat
hierdoor geen enkele taalgroep zich miskend voelt en
de samenhorigheid en de geleidelijke integratie van
een reusachtig menselijk geheel bevorderd wordt.
Het welsiagen van daze unieke onderneming die een
duurzame vrede voor gevolg zal hebben in een wereiddeel dat herhaaldelijk moorddadig tegen zichzelf
was gekeerd en tot tweemaal toe het hale mensdom
in zijn oorlogen heeft meegesleurd, is veal belangrijker dan het vitten rond de mogelijke veering van drie
of vier werktalen.
Prof. dr. em. FAYAT
Algemeen Voorzitter van het A.N.V.

(*) De auteur van dit artikel heeft een lange ervaring van de werking van de Europese instellingen. In 1949-1950 was hi' lid van
de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. Van 1954
tot 1957 was hi' lid van de Gemeenschappelijke Vergadering van
de E.G.K.S., waar hij, ter opvolging van Guy Mollet, het voorzitterschap van de socialistische fractie waarnam. Als Belgisch
minister belast met de Europese onderhandelingen, zetelde hi' van
1961 tot 1966 in het Comitè van Ministers van de Raad van Europa, in de Raad van Ministers van de West-Europese Unie en de
Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen. In daze
laatste Raad, waarvan hi' herhaaldelijk bij toerbeurt voorzitter was,
maakte hi' al de grote marathon-zittingen van die periode mode.
In januari 1963 was hi' voorzitter van de ministeritle onderhandelingsconferentie over het eerste verzoek van Groot-Brittanni,e
tot toetreding tot de Europese Gemeenschappen, op het ogenblik
dat Generaal De Gaulle zijn veto stelde tegen daze toetreding.
Tien jaar later, in januari 1973, was hi' voorzitter van de eerste
vergadering van de Raad van Ministers van de tot negen lidstaten
uitgebreide gemeenschappen te Brussel, en Field hij, in die hoedanigheid, de dag nadien te Straatsburg, uit naam van daze Raad,
de inhuldigingstoespraak voor de eerste zitting van het uitgebreide
Europese Parlement.
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75 JAAR NEDERLANDS INSTITUUT IN ROME

In het afgelopen voorjaar werd in Rome het 75-jarig
bestaan gevierd van het Nederlands Instituut in de
Italiaanse hoofdstad. Staatssecretaris G. C. Wallis de
Vries van CRM hield de feestrede. Hij opende tevens
de tentoonstellinng „De Romeinen in Nederland". Het
instituut werd driekwart eeuw geleden gesticht op
initiatief van prof. dr. P. J. Blok, Nederlands geschiedschrijver (1855-1929). Hij was hoogleraar aan de rijksuniversiteit van Groningen. Met steun van de regering
ondernam hij tal van reizen naar het buitenland op
zoek naar archieven. De verdienste daarvan was, dat
hij de historiebeschrijving van de Nederlanden verruimde, die voor de eeuwwisseling hoofdzakelijk berustte op Nederlandse bronnen in eigen land. Hij zag

Prof. dr. H. Schulte-Nordholt, directeur van het Nederlands Instituut in
Rome (tot 1 september 1979); het fotomateriaal werd ons welwillend afgestaan door het departement van CRM

het nut in van een Nederlands Instituut in Rome. Op
zijn aanwijzing werd zijn leerling, de priester G. Brom,
toentertijd kapelaan in Groningen, de eerste directeur
van het Instituut. Sedert 1 september is prof. dr. H.
Schulte Nordholt directeur met pensioen. Onderdirecteur is dr. C. Stibbe.
Over de viering van de festiviteiten lezen wij in de
periodiek „Trefpunt" van het Nederlandse ministerie
van CRM een uitvoerig en uitstekend verslag.
Bij de feestelijke herdenking van de stichting in de
laatste week van maart heette de directeur van het
Instituut, prof. dr. H. Schulte Nordholt, een groot aantal gasten welkom, o.a. de burgemeester van Rome,
Giulio Carlo Argan, zelf kunsthistoricus. Prof. Schulte
Nordholt prees de burgemeester voor zijn zorg en
liefde voor „het geweldige culturele patrimonium" van
de stad. Rome is de enige stad ter wereld, waar zo'n
gevarieerde Internationale samenwerking mogelijk is,
aldus de directeur. Onder de vele gasten bevonden
zich staatssecretaris Wallis de Vries van CRM, de
Nederlandse ambassadeurs bij Italie en de Heilige
Stoel, de vertegenwoordigers van de drie departementen waarmee het lnstituut sedert jaren nauw samenwerkt, de leden van de Commissie van Bijstand,
to weten vijf Nederlandse hoogleraren en de directeuren van soortgelijke instituten uit andere landen,
eveneens gevestigd in Rome, die samenwerken in de
„Unione degli Instituti". De herdenking Ham twee dagen in beslag.
Op de tweede dag sprak prof. Schulte Nordholt over
de wetenschappen, waarop het lnstituut steunt. In het
bijzonder de archeologie. Hij benadrukte de vele en
goede relaties, aldus het verslag in „Trefpunt", die
in meer dan een halve eeuw, sedert de tijden van
prof. Leopold, met de vrienden en collega's in Italie
waren gegroeid. Daarbij herinnerde hij tevens aan de
resultaten van de samenwerking.
„Wat lag dus meer voor de hand dan dat wij daarvoor
allereerst de nestor der ltaliaanse archeologie, prof.
Pallottino, zouden uitnodigen. Toen wij samen overlegden met Welke manifestatie wij het best dit jubileum zouden kunnen vieren, kwam algauw de gedachte op, dat wij een gebaar van erkentelijkheid jegens onze ltaliaanse archeologische collega's zouden
moeten maken. Nu is het zo, dat wij in de zomer van
1976 een bescheiden opgraving bij Porto Ercole deden ; merkwaardig genoeg, op initiatief van koningin
Juliana, die daar een buitenhuis bezit. De publicatie
van deze opgraving is zo goed als gereed en men zal
zien, naar wij hopen, dat er baanbrekend werk is verricht op een nieuw terrein, dat der middeleeuwse archeologie". Aldus prof. Schulte Nordholt.
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In het verdere verloop van zijn inleiding herinnerde de
hoogleraar aan de toestemming opgravingen te doen
op de akropolis van Satricum. Dit betekende voor het
Nederlandse Instituut een geheel nieuw perspectief,
als „het betreden van een land vol beloften". Prof.
Schulte Nordholt prees het werk van zijn medewerker,
dr. Stibbe, die gesteund door zijn collega's uit Nederland, kans zag de tempel met de fundamenten opnieuw te voorschijn te brengen. „Maar het allerbelangrijkste, wat wij alien weten, is dat hij zo gelukkig
is geweest de oudste samenhangende inscriptie op
steen in het Latijn terug te vinden, waardoor dan ook
binnenkort een door Italianen en Nederlanders gezamenlijk ondernomen publicatie zal verschijnen, als een
zeer goede voortzetting van deze belangrijke opgraving". Het was voor prof. Schulte Nordholt tevens de
gelegenheid dank te zeggen aan de Nederlandse autoriteiten en de wetenschappelijke regionen in Nederland.
Vervolgens leidde prof. Schulte Nordholt mevrouw
prof. dr. Groenman-Van Wateringe in. Hij herinnerde
aan haar arbeid met prof. Glasbergen aan de publicatie van de opgravingen der romeinse „castella" in
Valkenburg en de opgravingen van de boerderij uit
de eerste eeuw na Christus in Krommenie. Prof. dr.
Groenman-Van Wateringe sprak over het thema „Mercure a Ultima Thule". De bijeenkomst werd besloten
met een inleiding van prof. M. Pallottino, hoogleraar
in de Etruscologie over de huidige stand van het archeologisch onderzoek in Italie.

overigens merkwaardig voor het Instituut, aldus de
staatssecretaris.
„Zou de stijlvolle uitbundigheid waarmee de tien maal
zeven jaren worden herdacht, sours iets te maken
hebben met een gevoel voor de getallensymboliek,
dat zelfs de gewone Hollander nog kent van de „zevensprong", maar de „Romeinse" Hollander hier in
de Stad der zeven heuvelen natuurlijk veel meer
eigen is. Zou dus nog iets naklinken van de eerste
bescheiden f. 7.000,-? „Ik wil u in dit verband wel attenderen op het zevenenzeventig-jarig bestaan van
het lnstituut over twee jaar."
CRM EN HET CULTUREEL ACCENT
Kort nadat het Instituut was gekomen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, is zijn doelstelling
meer in overeenstemming gebracht met het beleidsterrein van dit ministerie ; wat inhield dat, naast het
wetenschappelijk aspect, het culturele meer accent
ging krijgen. Dit hield evenwel niet in dat de banden
met de wetenschapsbeoefening en het onderwijs werden doorgesneden. Integendeel.
Veel studenten op allerlei terreinen hebben gebruik
gemaakt van de mogelijkheden, die het Instituut hun
bood our hun doctoraatsscriptie en proefschrift te kunnen schrijven, waarvan er verschillende zijn opgenomen in de reeks van publicaties van het Instituut.
Die goede studiemogelijkheden worden o.a. gescha-

FEESTREDE STAATSSECRETARIS WALLIS DE VRIES
De staatssecretaris van CRM, de heer G.C. Wallis de
Vries, sprak bij de herdenkingsplechtigheid de feestrede uit, waarin hij enkele belangrijke momenten uit
de geschiedenis van het Instituut belichtte. Het Nederlands Instituut kwam op 20 mei 1904 tot stand,
toen onder de benaming Rijksinstituut voor Kunsthistorisch en Oudheidkundig Onderzoek te Rome. Op
de rijksbegroting werd een matig krediet geplaatst
een bedrag van f. 7.000,-, hetgeen een sympathiserend tijdgenoot deed opmerken : „Wat betekent dit
bedrag voor een Historisch lnstituut in een dure stad
als Rome?"
Het eerste doel van het lnstituut was het systematisch onderzoek in de Vaticaanse en Romeinse archieven en bibliotheken Haar zaken van belang voor de
geschiedenis van Nederland. De staatssecretaris wilde zijn gehoor niet vermoeien met een uitgebreid
relaas van de lotgevallen van het Instituut. Daaraan
werd onlangs, bij de viering van het 70-jarig bestaan
de aandacht geschonken. De herdenkingsritmiek is

De studiezaal in het Instituut, waar in de afgelopen 75 jaren vele honderden studenten hun scripties of proefschrift voorbereidden.
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pen door de voortreffelijke begeleiding van de directeur van het Instituut en zijn staf, die de stipendiaten
niet alleen hulp bieden bij de studie, maar hun ook de
weg wijzen om andere bronnen voor hun studie aan
te boren. Verder mag ik, aldus de staatssecretaris, in
dit verband niet vergeten de voortreffelijke bibliotheek te noemen waarover het Instituut beschikt.
„Ik weet zeker dat een groot aantal Nederlandse wetenschappers hun verblijf in Rome als een belangrijke
fase in hun wetenschappelijke loopbaan beschouwen,
daar zij in Rome de eerste aanzet daartoe hebben
kunnen geven. Daarnaast moet ik de postacademicale
cursussen voor middelbare docenten vermelden, die
onder leiding van het Instituut hun kennis komen verdiepen ; een activiteit, die meer en meer waardering
ondervindt".
Naast deze bemiddelende diensten, Welke aan studenStaatssecretaris G.C. Wallis de Vries van CRM, die bij de viering van de
75ste verjaardag van het Nederlandse Instituut de feestrede

ten en het onderwijs worden geboden, zo vervolgde
de staatssecretaris, kent het instituut het eigen wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten voor
de thuisblijver even belangrijk zijn. Om te beginnen
met de oudste afdeling van het Instituut, de afdeling
geschiedenis, waarvan thans dr. Kessel het hoofd is.
Deze afdeling kreeg als officiele opdracht mee het
toegankelijk maken en het bewerken van de Romeinse archieven, voorzover van belang voor de geschiedenis van Nederland en de Nederlanders, met name
kunstenaars en geleerden, in Italie.
„Voor wat de kunsthistorische afdeling betreft, die
aan de zorgen van de directeur, prof. Schulte Nordholt, is toevertrouwd, herinner ik voor het moment alleen aan het hernieuwde onderzoek Haar de Nederlandse kunstenaars, die zich van 1600 tot 1725 in
Rome bevonden.
De archeologische afdeling, die later aan het Instituut verbonden werd, om exact te zijn nu 16 jaar
geleden, en waar dr. Stibbe de scepter zwaait, is in
de laatste jaren tot grote ontplooiing gekomen.
In 1977 was het Instituut zo gelukkig een voorlopige
toezegging te krijgen om te graven op een der belanqrijkste punten van Latium op de plaats waar de
stad Satricum lag. Hoe succesvol dit project, waaraan ook tal van studenten met een CRM-beurs hebben deelgenomen, tot op heden verliep weet een
ieder. lk hoef u maar de spectaculaire vondst in herinnering te brengen van de inscriptie in archaisch
Latijn op een blok stufsteen, dat indertijd bij de heropbouw van de opgegraven tempel is gebruikt."
BEELD VAN NEDERLAND
Het Instituut vervult bij de uitvoering van de taken,
die door het Cultureel Verdrag tussen Nederland en
Italie worden gesteld, een belangrijke rol in het bijzonder dankzij mevr. Schulte Nordholt, die zich nu al jaren
belast met het organiseren van concerten door geheel
Italie. Aldus de staatssecretaris. Door middel van het
vertonen van documentaire films en filmjournaal wordt
een beeld van Nederland gegeven, waarbij niet onze
molens, tulpen en klompen, waar wij overigens ook
trots op zijn, al te zeer op de voorgrond treden, maar
andere aspecten van de Nederlandse samenleving
aan de orde komen. „Ik ben overtuigd dat het Instituut in de toekomst zich op cultureel terrain een nog
belangrijker plaats zal weten te verwerven."
De staatssecretaris noemde het tekenend en verheugend dat ook door andere ministeries als Buitenlandse
Zaken en Onderwijs en Wetenschappen, in toenemende mate belangstelling wordt getoond voor de werkzaamheden van het Instituut.
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„Deze ontwikkeling zal zich in de komende jaren
zeker voortzetten, waardoor het Instituut een levend
geheel zal blijven en een blijvende schakel kan vormen tussen de Italiaanse en Nederlandse wetenschap
en cultuur. Vervolgens bracht de heer Wallis de Vries
dank aan de directeur en zijn medewerkers, die garant staan voor de bloei van het Instituut. Daarbij
betrok hij tevens de Commissie van Bijstand, waarvan de leden, aldus de staatssecretaris „een hechte
en noodzakelijke schakel vormen met de universitaire
wereld in Nederland.” Hij besloot met het uitspreken
van de wens dat het Instituut nog vele jaren een
bloeiende en hoog gewaardeerde voorpost van Nederlandse wetenschap en cultuur in Italie zal mogen
blijven.

kunstwerken geconcentreerd ligt? Laten wij meteen
toegeven : het kan niet meer zijn dan een eresaluut.
We mogen evenmin vergeten, vervolgde de staatssecretaris, dat de meest imponerende resten van de
Romeinse cultuur in Nederland niet konden worden
overgebracht. Er is slechts een bescheiden keuze gemaakt uit wat de Nederlandse oudheidkundige musea
en priveverzamelingen aan Romeinse kunstschatten
en andere monumenten bevatten.
De tentoonstelling is niet alleen een incidentele manifestatie, maar zij markeert ook een belangrijk moment
in de nu al 75-jarige geschiedenis van het Nederlandse Instituut in Rome, zo besloot de staatssecretaris zijn rede.
G. GROOTHOFF

„DE ROMEINEN IN HOLLAND"
Het Nederlandse Instituut is in Rome gelegen aan de prachtige Via Omero
in den der mooiste wijken van Rome. Het pand heeft rondom een fraaie tuin.

Het was opnieuw staatssecretaris Wallis de Vries die,
in het geheel van het Programma van de viering, de
expositie „I Romani in Olanda" opende. De tentoonstelling die is aangeboden, merkte de staatssecretaris
op, moet gezien worden als een klein bewijs van onze
dankbaarheid, dat deze Nederlandse instelling nu al
75 jaren in uw midden heeft kunnen bestaan en steeds
uw vriendschap heeft mogen ondervinden. „Wanneer
ik als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering en in het bijzonder van het departement, waaronder het Nederlands Instituut te Rome ressorteert,
tot u gekomen ben van de verste grenzen van het
voormalige Romeinse Rijk, dan is dat niet alleen om
deze tentoonstelling in uw aandacht aan te bevelen,
maar ook om u uit te leggen, waarom wij nu juist dit
thema voor deze gelegenheid geschikt achtten. Wij
hadden immers ook best iets uit de rijke schatkamer
van onze 17e eeuwse of moderne schilderkunst voor
u kunnen uitkiezen, om maar iets te noemen."
De staatssecretaris herinnerde opnieuw aan de geste
van Italiaanse zijde gedaan die betrekking heeft op
de Oudheid. Daarbij doelde de heer Wallis de Vries
op de Nederlandse opgravingen te Satricum.
EEN ERESALUUT
Wanneer wij een expositie die betrekking heeft op de
Romeinen in Nederland naar hier brengen dan heeft
dat iets weg van „uilen naar Athene" dragen. Wat
kan die landstreek aan de monding van de Rijn nog
voor belangwekkends te vertellen hebben aan de bewoners van de hoofdstad van het vroegere Imperium
Romanurn, waar meer dan waar ook ter wereld de
Romeinse geschiedenis in talloze monumenten en
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EEN ONDERHUIDSE BEWEGING

Om toch vooral niet de schijn op zich te laden dat
men zich zou bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden in het zuidelijke buurland, heeft men het
in Nederland steeds over „BeIgen" als de inwoners
van dit land worden bedoeld. Echter deze vaststelling
is allerminst in overeenstemming met de werkelijkheid. De inwoners van Belgie mogen weliswaar in
hun paspoort als nationaliteitsaanduiding het woord
„BeIg" hebben staan, het is in tegenspraak met de
werkelijke nationaliteit. Er loopt sinds mensenheugenis een grens dwars door dit gebied, die scherper dan
Welke staatsgrens ook, twee volkeren van elkaar
scheidt : Vlamingen en Walen.
Omdat de inwoners van Rijks-Nederland tot dezelfde
stam behoren als het eerste yolk is over him strijd
bij ons wel het een en ander bekend. Heel anders is
dit met betrekking tot de bewoners van het Walenland. Nieuws uit dit landsdeel moet al bijzonder geruchtmakend zijn, wit het de Vlaamse pers halen ; van
de Nederlandse zwijg ik dan maar helemaal.
Tegen de achtergrond van de kennelijk erg brede informatiekloof is het dan ook niet verwonderlijk dat
men boven de taalgrens vrijwel geheel onkundig is
van wat er vandaag de dag in het Walenland speelt
aan bewustwording. En dan rep ik maar helemaal niet
van enige kennis van de geschiedenis van dit deel
van de Belgische Staat.

ten van Spy gevonden skeletten die erop zouden
duiden dat dit gebied al in een erg grijs verleden menselijke bewoning gekend moet hebben. Al hebben
deze overblijfsels niets uitstaande met de Waalse
Beweging van nu, ze tonen wel aan dat de wortels,
waarmee het Waalse yolk zich heeft vastgezet in deze
bodem, van gerespecteerde ouderdom zijn. Anders
gezegd : de Waalse Beweging van nu heeft zich hiermee een verankering gegeven in het verleden. En dat
is voor de geloofwaardigheid ervan van niet te onderschatten betekenis.
Maar het is niet de enige ankerplaats. Immers, daar
is de Romaanse achtergrond die zo bepalend is geworden voor de Waalse eigenheid. Om zich ook in dit
opzicht tegenover de buitenwereld te kunnen verantwoorden (een verantwoording die trouwens sterk het
karakter draagt van een rechtvaardiging) heeft men
het anker laten vallen in de eeuwen van de Romeinse
heerschappij. Al hebben de Walen dan hun naam te
danken aan de Germanen, hun taal en de daarmee
verbonden cultuur is het resultaat van een sterke
Romeinse beinvloeding.
En dan zijn er nog de gevoelens van eigenwaarde.
Al slaat misschien niet ieder toeschouwer die even
hoog aan, als het gaat om de plaats van de in het
geding zijnde beweging te karakteriseren, spelen ze
in niet onbelangrijke mate mee.

Voor Guido Fonteyn, parlementair journalist bij het
Vlaamse dagblad DE STANDAARD, is dit tekort aan
kennis over de ontwikkelingen in Wallonie (wat en in
Vlaanderen en in Nederland vaak aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van allerlei soorten misverstanden) aanleiding geweest om een poging te ondernemen die zou kunnen bijdragen tot meer begrip. Het
resultaat van deze poging is het boek geworden dat
nu ter bespreking op mijn schrijftafel ligt.

Het blijkt dan dat figuren als Clovis en Karel de Grote
in dit proces een uiterst belangrijke rot te spelen hebben gekregen. Zij zijn het met name geweest die het
Walenland in het verleden een voor ieder herkenbaar
gezicht gegeven hebben, waardoor dit gebied van
zich heeft kunnen doen spreken. Deze sprake is zelfs
zo groot geweest, dat gesteld kan worden dat er nooit
een Frankrijk gekomen zou zijn als er geen Wallonie
geweest was, m.a.w. Frankrijk heeft zijn ontstaan aan
het Walenland te danken.

DE WALEN VOOR BELGIE

Het is echter niet de enige bron waaruit deze gevoelens gelaafd worden. De sterke onafhankelijkheidszin
is een zeer belangrijke tweede. En als er een plaats
in Wallonie is, die het recht heeft de eer voor zich
te mogen opeisen de bezitter van die bron te zijn,
dan is dat Luik : deze stad is als het ware de belichaming van de onafhankelijke opstelling van het
Waalse yolk.

De stof voor het eerste deel van dit boek, dat als vlag
het hierbovenstaande opschrift te dragen kreeg, heeft
de schrijver over een vijftal hoofdstukken verdeeld.
Ze kunnen beschouwd worden als evenzovele halteplaatsen langs de eeuwenlange weg die het Waalse
yolk door de geschiedenis heeft afgelegd.
Dat deze geschiedenis inderdaad een aanzienlijk aantal eeuw,3n omspant, daarvan getuigen de in de grot112

Gebeurtenissen die zeer tot de verbeelding spreken,
leveren doorgaans een erg belangrijke bijdrage tot
de versterking van de gevoelens van eigenwaarde van
een y olk. Voor de Walen zijn dat de gebeurtenissen

rond het jaar 1830 geweest. Maar die zouden nooit
die betekenis gekregen hebben als er niet jets aan
was voorafgegaan. In de loop der eeuwen waren de
verantwoordelijken in Wallonie erin geslaagd hun
mensen door de poort van de Franse taal binnen te
leiden in de Franse culturele Internationale. Dat maakte het hun in 1830 mogelijk een op Franse leest geschoeide staat Belgie te stichten.

HET GROEIENDE ONBEHAGEN
In het tweede deel beschrijft Fonteyn de neergaande
lijn van de Waalse macht, een lijn die omgekeerd
evenredig is aan die van het groeiende onbehagen
dat er het gevolg van geweest is. In toenemende mate
krijgen de Franstaligen te maken met een weliswaar
langzame, maar daarom niet minder zekere afbrokkeling van hun machtspositie binnen het door hen in het
!even geroepen Belgische staatsverband. Deze werkelijkheid staat helemaal haaks op de droom van 1830
de bevestiging van een Franstalig Belgie. Dat deze
droom verstoord is, is te wijten geweest aan diegenen
aan wie noodgedwongen inwoning moest worden toegestaan : de Vlamingen. Zij zijn het geweest, die niet
gehandeld hebben Haar de uitgestippelde verwachtingslijn ; zij hebben zich niet bij de toestand van
1830 neergelegd als een voldongen felt, wat resulteert
in het ontstaan van die ondefinieerbare grootheid die
Vlaamse beweging gaat heten.
Op zijn beurt had dit tot gevolg dat men in Waalse
kring er zich steeds sterker van bewust werd dat men
gedwongen werd rekening te moeten gaan houden
met bepaalde wensen en verlangens van de inwonende huisgenoten. Er werden congressen belegd, waar
dit Waalse onbehagen een zekere kanalisatie ging
krijgen. Tegelijkertijd werd dan de vraag gesteld wie
men als Waal nu eigenlijk was ; was men BeIg of was
men staatsburger van het geprezen rijk der Fransen?
Vooral in het begin van deze eeuw heeft men veel tijd
besteed aan de beantwoording van deze vraag. De
merkwaardige tegenstrijdigheid heeft zich daarbij
voorgedaan, dat terwijl openlijk werd getuigd van de
voorkeur voor Frankrijk, men toch elke keer opnieuw
bij Belgie uitkwam.
Maar dat is dan wel een Belgie geworden waarbinnen

de Waalse hegemonie sterk werd aangevreten door
het steeds bewuster wordende Vlaanderen. Het is
deze werkelijkheid geweest, die de Waalse socialistische voorman Jules DestrOe in 1912 de gevleugelde

woorden : „Majesteit, er zijn geen Belgen" uit de pen
heeft doen vloeien als hij in een open brief meent de
koning over de toestand te moeten inlichten. Naar
deze brief heeft men in Waalse kring menig keer teruggegrepen als het ging om de verdediging van datgene wat voor hun belangen moest doorgaan.
Het werd met het verstrijken van de jaren duidelijker
dat de ontwikkelingen binnen het Belgische staatsverband steeds minder evenwijdig begonnen te lopen
met de Waalse verlangens : stukje bij beetje moest
aan de Vlaamse eisen worden toegegeven. In een poging zich hiertegen of te zetten ontstond de Waalse
Beweging.
Vanaf het begin is de rol van deze beweging veel minder in het oog lopend geweest dan die van de Vlaamse tegenhanger. Maar al is het optreden dan niet
altijd even duidelijk waarneembaar geweest, ze was
er niet minder een werkelijkheid om. Treffend heeft
de schrijver dit verwoord in de ondertitel die hij dit
boek heeft meegegeven en die ik op mijn beurt heb
overgenomen als opschrift boven deze bijdrage ; inderdaad de Waalse Beweging kenmerkt zich door het
onderhuidse karakter.

HET VERGETEN ASPECT
De schrijver zal zich zeker niet gevleid hebben met
de hoop dat dit boek geen tegenspraak zou oproepen. Zo zal lang niet iedereen het eens kunnen zijn
met de wijze waarop hij zowel de Waalse als de
Vlaamse standpunten heeft weergegeven. Toch is dit
voor hem geen reden geweest de tekst van dit populaire geschrift in de pen te houden.
Het is inderdaad een populair geschrift geworden ;
dat wil niet zeggen dat het op een volkse wijze geschreven is, wel dat het beantwoordt aan de opzet,
n.l. te schrijven voor een zo groot mogelijk publiek.
Dit boek moet gezien worden als een poging over de
muur van wanbegrip, die Walen en Vlamingen van
elkaar gescheiden houdt, heen te kijken. De lezers
worden gedwongen zich rekenschap te geven van de
problematiek die dat wanbegrip in het verleden tot
gevolg gehad heeft en tot op de dag van vandaag
nog heeft. Hij zet de lezer als het ware op een spoor
en nadat hij de door hem aangeduide weg met hem
is afgelopen, geeft hij hem in overweging nu op eigen
gelegenheid op verkenning uit te gaan ; het daarvoor
benodigde adressenmateriaal heeft hij niet nagelaten
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te vermelden. Fonteyn heeft in het bestek dat hem
voor ogen stond niet diepgaand op alles kunnen ingaan. Welbewust heeft hij bepaalde aspecten geheel
onbesproken gelaten. Eón daarvan is dat van de culturele herwaardering van het Waals. In bepaalde kringen in het Walenland is men zich er (vooral de laatste jaren) steeds sterker van bewust geworden dat
het Waals in feite veel oudere rechten heeft dan het
Frans en dat deze laatste taal dan ook helemaal niet
de cultuurtaal van de Walen is.
Zoals men zich in de voorbije 150 jaar in Vlaanderen
geweerd heeft tegen de sterke Franstalige invloed, zo
doet men dat vandaag de dag in steeds bredere kring
in het Walenland. Men weigert langer aan te leunen
tegen het Frans, dat de eigen taal bij wijze van spreken heeft opgegeten. Hiervoor moet strijd gevoerd

worden op twee fronten : allereerst in de richting
van de Franstalige elite, die de macht in handen heeft
weten te krijgen ; in de tweede plaats in de richting
van de eigen mensen die opnieuw bewust gemaakt
moeten worden van hun culturele rijkdom. In deze
strijd verwacht men hulp en steun uit het noorden,
uit het Vlaamse land. Als deze gedachte in het Walenland gemeengoed gaat worden, kan dat tot gevolg
hebben dat de verhoudingen binnen het Belgische
staatsverband zich in positieve zin zullen gaan wijzigen.
MARTEN HEIDA
N.a.v. Guido Fonteyn, De Walen ; een onderhuidse
beweging
166 blz., f 13,90, Bfrs 200
Lannoo, Tielt - Amsterdam

De Maas te Luik : het Waalse onbehagen maakt ook van het water een politiek argument

„,„
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DE BELGISCHE MARINE EN DE MILITAIRE INTEGRATIE

De indienststelling in 1978 van de geleide-wapen-fregatten van de 'Wielingen' klasse en het felt dat thans
iemand met de rang van vice-admiraal aan het hoofd
staat van de Belgische marine zijn de tekenen, dat
die marine in een nieuwe faze van haar bestaan is
gekomen, namelijk een die leidt naar een volwaardige
behartiging van de maritieme defensiebelangen van
ons grotendeels verwante buurland. Sedert de tweede
wereldoorlog, toen er opnieuw een Belgische marine
ontstond, had men in Belgie zich vrijwel alleen met de
mijnenbestrijding in de directe aanloopwegen van de
zeehavens bezig gehouden.
NA B1JNA ANDERHALVE EEUW
VERONACHTZAMING
In de bijna anderhalve eeuw van het bestaan van het
koninkrijk Belgie is daar de marine enige malen opgericht en opgeheven geweest en heeft dan nog ten
opzichte van het leger de rol van 'Assepoester' moeten spelen. De eerste schepen, na de oprichting op
15 januari 1831, waren twee brigantijnen, de 'Congres' en 'les quatre Journees' plus nog enige oude
Nederlandse kanonneerboten. Later kwamen erbij de
topzeilschoeners 'Louise-Marie' en 'Duc de Brabant'.
Doch de kleine oorlogsvloot werd door achtereenvolgende regeringen verwaarloosd en op 11 april 1862
zelfs opgeheven. In 1870 echter werd onder de indruk
van de Frans-Duitse oorlog opnieuw een marine gevormd ter bescherming van de kusten, waarbij zelfs
de oprichting van een compagnie mariniers werd overwogen. Deze plannen mislukten door gebrek aan militair personeel. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog werd weer een marine opgericht, maar verdween ook weer spoedig. Op 28 januari 1917 werden
in het niet bezette deel van Belgie enige staatsschepen bewapend en marinepersoneel aangeworven, terwijl na de wapenstilstand van november 1918 een aantal Duitse torpedoboten werden overgenomen en deze
vloot kreeg de naam van 'Korps der Torpedisten'. Dit
korps werd evenwel op 6 juli 1920 weer afgeschaft.
Het duurde tot december 1938 — ook weer onder
de druk van een oorlogsdreiging — alvorens werd
besloten tot oprichting van een marinekorps, dat op
15 september 1939 als onderdeel van de landmacht
werd gemobiliseerd en was bestemd voor de kustbewaking en voor de mijnenbestrijding en grotendeels
bestond uit gemilitariseerde loodsboten. Na de bezetting van Belgie werd in 1941 uit 300 naar Engeland
ontkomen Belgische zeelieden, afkomstig van koopvaardij, visserij en loodswezen, een marine in het leven geroepen die in de 'Royal Navy' werd opgenomen
als 'Belgian Section'. Na de tweede wereldoorlog
werd de 'Belgian Section' omgedoopt in Belgische

Zeemacht en ondergebracht bij de afdeling zeewezen
van het ministerie van verkeerswezen. Op 1 maart
1949 werd eindelijk de Belgische Zeemacht zelfstandig krijgsmachtdeel onder het ministerie van landsverdediging, gelijkwaardig met de andere krijgsmachtdelen, als hoedanig zij thans nog fungeert.
BELGIE : STAAT MET TWEE VOLKEN
Uit deze historische samenvatting blijkt, dat in bijna
anderhalve eeuw van het bestaan van het koninkrijk
Belgie de marine als een 'quantitd negligeable' is behandeld. Bij de gelijkwaardigstelling in 1949 ontstond
nog niet direct een volwaardige marine, die aan alle
taken van de Belgische maritieme belangen kon beantwoorden. Een moderne marine bouwt men niet op
van vandaag op morgen. Er werd begonnen met de
mijnenbestrijding, die geleidelijk is opgebouwd gezamenlijk met de Nederlandse marine en ten dale ook
met de Franse marine. Daarbij hebben een belangrijke rol gespeeld voormalige koopvaardijofficieren en
vooral commodore Robins. Men zal zich onwillekeurig
afvragen hoe het mogelijk is, dat waar langs de Belgische kusten, evenals langs de Nederlandse, de
drukst bevaren scheepvaartweg van de wereld loopt,
die made toegang geeft tot een van de grote wereldhavens, Antwerpen, de maritieme belangen van het
land, althans tot de tweede wereldoorlog schromelijk
zijn veronachtzaamd ? Om die vraag te beantwoorden, moeten we ons in de eerste plaats realiseren,
dat Belgie een staat is in politiek-juridische zin, niet
in ethnische zin. De Belgische staat omvat sedert de
oprichting twee volken, nl. de Nederlandstalige Vlamingen en de Franstalige Walen. Een Belgische natie
bestaat er niet. Toen een Waalse senator in 1912 aan
koning Albert in een brief de woorden schreef : 'Sire,
it n'y a pas de Beiges' (er zijn geen Belgen) constateerde hij niet meer dan een fait. De kustprovincies
van Belgie zijn uitsluitend Vlaamse provincies en de
bevolking waaruit het potentieel voor de zeevaart
moat worden geput is Vlaams en Nederlandstalig.
FRANS CONTINENTAAL MILITAIR DENKEN
OVERHEERSTE
Evenwel de Belgische staat heeft, van zijn ontstaan
of bijna 150 jaar geleden, grotendeels onder dominerende invloed gestaan van de Franstaligen, hoewel zij
een minderheid in de staat vormen. Deze Franstaligen,
zowel de politici als de militaire !eiders, stonden overwegend onder de invloed van het Franse strategische
denken, dat vrijwel geheel continentaal was gericht.
De Haman van Lodewijk XIV, Napoleon en Charles
de Gaulle zeggen in dit verband voldoende. Al vallen
er ook elementen van maritiem denken aan te wijzen,
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zoals bijv. admiraal Castex met zijn 'Theories StratOgigues' en 'Synthese de la guerre sousmarine' (19041940). Het was vooral bij de hoogste Belgische milltaire autoriteiten voor en na 'imitons les Parisiens !'
Dat heeft in de bijna 150 jaar Belgie nimmer geleid
tot een integratie van Vlamingen en Walen tot een
yolk. Integendeel, de beide volken staan scherper dan
ooit tegenover elkaar : zij willen gewoon zichzelf zijn.
De huidige constitutionele ontwikkeling in Belgie is
daarvan het sprekende bewijs. Die ontwikkeling leidt
naar een soort dubbelstaat, ongeacht of die grondwettig een federate, confederate dan wel dubbelsoevereine vorm zal krijgen. Nog afgezien van de kleine
zgn. taalpartijen, zijn drie grote partijen — chr. democraten, socialisten, liberalen — ieder volledig in tweeen gesplitst en de delen hebben afzonderlijk aan de
jongste verkiezingen deelgenomen. Er wordt dan ook
wel gesproken van een aparte Vlaamse en een aparte
Waalse regering en parlement. Brussel is van oorsprong een Vlaamse stad, en de hedendaagse Brusselaars vormen geen afzonderlijk yolk, maar zijn van
oorsprong of Vlamingen of Walen (afgezien dan van
buitenlandse 'import'). De vraag is : wat zal Brussel
worden, een federaal of confederaal district, dan wel
de hoofdstad van Europa ?
BEWUSTWORDING VAN DE VLAMINGEN
Hoe is dan een kentering gekomen in die langdurige
veronachtzaming van het maritieme denken en doen ?
Welnu, daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen, nl.:
Ten eerste de bewustwording van de Vlamingen, die
tevens is een bewustwording van maritiem denken.
'De taal is gans het yolk' is het woord van een Vlaams
dichter en schrijver. Dichters, schrijvers, journalisten,
en in onze tijd niet te vergeten radio en televisie
hebben in Belgie in hoge mate bijgedragen tot het
spreken van algemeen beschaafd Nederlands, zonder
dat daardoor de waarden van streektalen en dialecten
zijn verloren gegaan, evenmin als in Nederland. Belgie's maritieme traditie is dan ook een Vlaamse traditie, die reikt van de Scheldemonding tot Duinkerken
en stamt van vissers en zeerovers.
Maar was luitenant-admiraal Piet Heyn ook niet van
huffs uit een zeerover ? De periode van 1830 tot 1940
is — maritiem gesproken — een mistsluier geweest
over de Vlaamse provincies en over het maritieme
denken in Belgie. De maritieme bewustwording in
Belgie loopt duidelijk parallel met de Vlaamse bewustwording. De Walen die zich tot de zee aangetrokken hebben gevoeld zijn hoge uitzonderingen geweest. De vorming van de staat Belgie heeft iets
kunstmatigs gehad, nl. zij vond plaats door de druk
van Frankrijk en de Franstaligen en door Nederland116

se fouten. Deze historische ontwikkeling kan men nu
eenmaal niet terugdraaien, maar anderzijds kan men
een toekomstige ontwikkeling niet tegenhouden. En
die toekomstige ontwikkeling ligt, maritiem gesproken, in de Vlaamse zee- en havenprovincies. De
Franstaligen weigerden Nederlands te spreken of te
leren, hoewel het de taal is van meer dan 60 °/0 van
de bevolking. Ook thans nog weigert de overgrote
meerderheid der Franstaligen dat, hoge uitzonderingen daargelaten. Aileen in de centrale overheidsfuncties worden zij thans verplicht daartoe, terwijl in een
aantal gevallen zij er om commerciele redenen wel toe
worden gedwongen.
LIDMAATSCHAP VAN DE NAVO
Ten tweede, de andere oorzaak voor de kentering ten
gunste van het maritieme denken en doen is het lidmaatschap van Belgie in de NAVO. Het woord NoordAtlantische Verdragsorganisatie zegt het reeds : het
gaat om een verdedigingsgemeenschap van de landen
rondom de Noordelijke Atlantische oceaan. Daarin is
Belgie op grond van zijn geografische ligging, zowel
in economisch als strategisch opzicht niet alleen een
continentale maar ook maritieme taak toebedeeld. Die
ligging wordt voornamelijk bepaald door het deelgenootschap met Nederland in de grote delta van Rijn,
Maas en Schelde, ook wel de 'gouden delta' genoemd.
Door het lidmaatschap van de NAVO werden de leidende personen in Belgie a.h.w. met de neus op de
maritieme strategie gedrukt. Ze leerden zien dat het
wereldleven zich pleegt te concentreren om een zee
van grote omvang : dat was in de oudheid de Middellandse zee en in de nieuwe tijd de Atlantische oceaan
en thans zijn dat alle wereldzeeen tezamen. Het wereldleven wordt beheerst door de verbindingswegen
over die wereldzeeen, zodat zij de maritieme strategie
niet langer als 'quantite negligeable' kunnen negeren.
Toch wordt wordt nog te veel onder de overwegende invloeden van het continentaal strategisch denken
— de continentaal-strategische denkers Napoleon en
Hitler liepen beiden vast in de continentale ruimten
van Eurazie — de kust- en havenverdediging gezien
als die van een soort landsgrens aan zee. Natuurlijk
is het noodzakelijk de kusten en haventoegangen te
beveiligen, maar de levenslijnen van de landen van
West-Europa voeren evenzeer door de ruimten van de
oceanen. In 't bijzonder voor Nederland en Belgie,
want de gemeenschappelijke delta van Rijn, Maas en
Schelde vertegenwoordigt voor beide een levensfunctie als een van de voornaamste pijlers van het bestaan, zo niet de voornaamste. Want zij vormt de
poort van Europa, waardoor de grondstoffen binnenkomen, de produkten van landbouw en industrie naar

overzee worden uitgevoerd en waar de overslag
plaats vindt van en naar het grote Europese achterland.
OCEANISCHE TALK
De bouw en indienststelling van de vier geleide-wapenfregatten 'Wielingen', 'Westdiep', 'Wandelaar' en
'Westhinder' — genoemd naar Vlaamse banken en
zeegaten — is voor de Belgische marine een eerste
stap naar een oceanische taak Welke zij in het kader
van het NAVO-bondgenootschap evenals en tezamen
met de Nederlandse marine heeft te vervullen. Die
oceanische taak is in de eerste plaats de onderzeebootbestrijding en beveiliging van de scheepvaart op
de aanvoerlijnen naar West Europa. In de Noordzee
zullen onder oorlogsomstandigheden niet zo gauw vijandelijke onderzeeboten zich wagen, omdat in een zó
ondiepe zee met de huidige detectiemiddelen een onderzeeboot niet onontdekt kan blijven.
Maar om onderzeeboten te kunnen bestrijden, moet
in vredestijd tegen onderzeeboten worden geoefend.
De Belgische marine beschikt echter niet over onderzeeboten. Voor dat doel zullen telkens geleide-wapenfregatten van de Belgische marine bij het Nederlandse eskader worden ingedeeld. Voor de eerste
maal zelfs twee tegelijk, namelijk de 'Wielingen' en
de 'Westdiep' en voor het vervolg telkens een. Zo
kan de Belgische marine op het gebied van de oceanische onderzeebootbestrijding ervaring opdoen, alsook ervaring in de bescherminig van de zeewegen
tegen oppervlakteschepen, waartoe kan worden geoefend met het 'Exocet' geleide-wapen-systeem. Intussen hebben de Belgische fregatten reeds oefeningsreizen gemaakt over de verschillende wereldzeeen.
NIEUWE PERSONEELSOPBOUW
De intrede van de geleide-wapen-fregatten in de Belgische marine heeft ook consequenties gehad voor de
personeelsopbouw met het oog op de specialisaties
in de verschillende wapen-, detectie-, communicatieen vuurleidingssystemen (waaronder dat van de Hollandse Signaal in Hengelo). Gelijk met het in bouw
geven van de fregatten is men ook met de opleiding
van het betreffende personeel begonnen. Daarbij o.m.
geholpen door de Nederlandse marine, waarbij verscheidene officieren en onderofficieren regelmatig
worden gedetacheerd voor het opdoen van ervaring
met onderzeebootbestrijding en met geleide wapens.
Kenmerkend voor de personeelsopbouw, is dat thans
de Belgische marine de vlagofficiersrangen heeft ingevoerd, nl. sedert 1970 toen de gedachten begonnen

uit te gaan naar schepen voor een oceanische taak.
Tot die tijd was de hoogste rang die van 'commodore'
overeenkomend met de Nederlandse rang van commandeur (later met die van schout-bij-nacht), doch het
is nimmer geheel duidelijk geweest of die rang de
hoogste hoofdofficiersrang moest voorstellen, dan wel
de laagste vlagofficiersrang.
TAALPROBLEEM
Bij de benaming van de nieuwe vlagofficiersrangen
kwam, zoals bij alle Belgische aangelegenheden het
taalprobleem weer om de hoek kijken. In 't bijzonder
was de moeilijkheid de schout-bij-nachtsrang, die
tweetalig moest worden vastgesteld. In de Franse
marine heet de laagste vlagofficiersrang 'contre-amiral', in de Nederlandse marine commandeur. Schoutbij-nacht komt overeen met 'vice-amiral' in de Franse
marine, terwijl de Nederlandse vice-admiraal overeenkomt met de Franse rang 'vice-amiral d'escadre'. Om
verwarring te voorkomen heeft men in Belgie de volgende oplossing gevonden en tevens een zekere gelijkluidendheid in de beide talen weten te bereiken
Men heeft de rang van schout-bij-nacht aangegeven
met 'divisie-admiraal' voor het Nederlands en 'amiral
de division' in het Frans. Vice-admiraal blijft 'viceamiral' in het Frans dus gelijkgesteld met 'vice-amiral
d'escadre' in de Franse marine. Op zichzelf is dat
geen bezwaar omdat de Franse marine geen deel
meer uitmaakt — sedert de Gaulle — van de militaire
organisatie van de NAVO en in de overige NAVOlanden die rang gelijkluidend is. Het personeel van de
Belgische marine, dat evenals in de Nederlandse marine voor het overgrote deel beroepspersoneel is, bestaat althans voor de onderofficiersrangen en daar
beneden voor 80 % uit Nederlandstaligen afkomstig
uit de Vlaamse provincies. Voor de officiersrangen is
de verhouding Nederlandstalig tot Franstalig 60 : 40.
Er is echter een tendens dat het aantal Nederlandstaligen groter wordt, omdat met de groeiende bewustwording van de Vlamingen ook hun belangstelling
voor hogere militaire en met name maritieme loopbanen groeit. Tweetaligheid is voor de officiersrangen
verplicht.
Vice-admiraal J.P.L. van Dijck is de eerste Belgische
zeeofficier van die rang. Hij is chef van de marinestaf en vleugeladjudant van de koning. Geboortig uit
de havenstad Antwerpen, moge hij worden gezien als
een gunstig voorteken voor de toekomst van de marine in Belgie en het zich meer bewust worden van
de maritieme belangen van de Lage Landen bij de
zee.
M.A.C.
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ALGEMEEN-NEDERLANDS CONGRES : DOCUMENTEN

Zoals reeds aangekondigd in het vorig nummer publiceert Neerlandia onder deze rubriek de documenten die nu reeds met het oog op de voorbereiding van
een Algemeen-Nederlands Congres worden verzameld. Aan de algemene voorbereiding van dit Congres
wordt in een volgend nummer uitvoeriger aandacht
besteed.

derland werkzaam was, terwiji ook Jos Ghysen van
op zijn grenspost bij B.R.T.-Hasselt de gevoeligheden
kent aan beide zijden van die grens.
In een korte toespraak kon ik bij elk optreden van
Cools-Ghysen de evolutie toelichten in het wordende
Europa, waar momenteel historische wissels getrokken worden, en in het veranderende Belgie waardoor
een betere samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland mogelijk wordt.
Deze samenwerking dringt zich op voor een gezamenlijke opstelling als cultuurgroep binnen het politieke en economische Europa. Deze samenwerking
krijgt daarbij op het gepaste moment een goede kans,
gezien de cultuurautonomie van Vlaanderen.
Tot voor kort was het voor het officiele Nederland
moeilijk, zoniet onmogelijk via het officiele Belgie met
Vlaanderen — dat nog geen eigen officiele structuren
bezat — een vlot en efficient regelmatig contact te
onderhouden.

VLAANDEREN-NEDERLAND SAMEN NAAR HET
BUITENLAND TOE

Een vakantiemaand is niet noodzakelijk een dode
maand : dit heeft de voorbije maand augustus bewezen inzake Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking over de grenzen heen.
In Amsterdam kwamen de professoren en docenten
bijeen die Nederlands aanleren aan buitenlandse Universiteiten in de vijf continenten. Dit is een gemeenschappelijk prive-initiatief Vlaanderen-Nederland met
de steun van beide regeringen.
In Zuid-Amerika werd door „Vlamingen in de Wereld"
(V.i.W.), van uit een Algemeen-Nederlandse belangstelling als gevolg van de beleidsstuwingen binnen het
Algemeen Nederlands Verbond, een omreis ingericht
alle Vlaamse en Nederlandse Clubs in Braziliè, Paraguay en Argentinie werden opgeroepen voor een
gemeenschappelijke voorlichting- en ontspanningsavond. In niet minder dan twaalf centra traden Jos
Ghysen en Miel Cools op voor een enthousiast gemengd Zuid- en Noord-Nederlands publiek, met een
aangepast programma, — wat mogelijk was doordat
Miel Cools de laatste negen jaar in hoofdzaak in Ne118

De nieuwe staatsstructuren in Belgie laten dit thans
wel toe, gezien Vlaanderen nu zijn eigen Cultuurdepartement bezit, zijn eigen Cultuurparlement, en zijn
eigen Vlaamse deelregering. De contacten tussen de
Nederlandse en Vlaamse Cultuurdepartementen, toevallig maar bevorderlijk elk met een Dame als titularis,
worden intenser, en tussen de Nederlandse en Vlaamse parlementairen is een vaste contactcommissie opgericht voor het opstellen van een gemeenschappelijk
beleid, ook Haar buiten toe. Het Taalunieverdrag tussen Nederland en Belgie, zal deze samenwerking in
een ruim en concreet protocol vastleggen, — een Verdrag dat eerlang wordt ondertekend.
Het geheel van deze samenwerking zal bovendien nog
rationeler kunnen aangepakt worden zodra het Vlaams
Commissariaat Generaal voor Cultuurbeleid in het
buitenland in werking zal treden : de oprichting ervan
werd einde juli en door de Vlaamse Executieve en
door de Kabinetsraad goedgekeurd.
Op het officiele vlak zijn derhalve de nodige structuren in vorming : het komt nu aan ons toe deze waar
te maken. Het is een gunstig teken dat daartoe de
nodige voorbereidingen getroffen worden op het prive-vlak. Een paar symptomen als voorbeeld
In Vlaanderen hebben zich reeds een vijftal organisaties, die actief zijn in het buitenland, verenigd binnen „Transoc" (Transnationaal Sociaal-cultureel Centrum, Blanchestraat 11, 1050 Brussel) om de eigen
inspanningen te bundelen en gezamenlijk te oriente-

ren, ni. : Vlamingen in de Wereld, het Algemeen Nederlands Verbond-Vlaanderen, het europees Centrum
Ryckevelde, het internationaal Europeade Comitó, en
de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa.
Transoc overhandigde aan de Minister van Nederlandse Cultuur een memorandum met Beleidsaanbevelingen inzake buitenlandse cultuurwerking.
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlands Verbond (Den Haag), samengesteld uit Nederlanders en
Vlamingen, coOrdineert van zijn kant het buitenlands
cultuurgebeuren dat uitgaat van privóorganisaties in
Nederland en Vlaanderen. Zo hebben o.m. „Vlamingen in de Wereld" en „Nederland in den Vreemde"
zitting in het hoofdbestuur van het A.N.V.
We kunnen dan ook toejuichen dat „Nederland in den
Vreemde" eind augustus in Den Haag, voor de eerste
maal een Congres hield waarop ook culturele aspecten besproken werden van de Nederlanders in het
buitenland, — een belangstelling die door ViW reeds
sinds zestien jaar prioritair wordt gesteld. ViW was
trouwens een eregenodigde op het Congres in Den
Haag, en er werden concrete samenwerkingsmogelijkheden aangesneden.
De culturele samenwerking Nederland-Vlaanderen
naar buiten toe kan enket' de rationalisatie van de
middelen — door de overheid ter beschikking gesteld
— en de verhoging van de efficientie, zowel binnen
het nieuwe Europa als in de overzeese continenten
in de hand werken en bevorderen.
A. VERTHE,
Secretaris-generaal ViW.

Ook bij de omroep is de samenwerking beperkt gebleven tot incidentele successen. Het volume van
programma-uitwisseling en co-produkties kende en
kent nog een uitermate grillig verloop omdat de samenwerking niet is gebaseerd op een door de betrokken partijen onderschreven doelgericht beleid dat
een planning op langere termijn mogelijk maakt.
Pogingen om deze situatie te verhelpen hebben tot
nog toe gefaald. In 1962 heeft Julien Kuypers de oprichting voorgesteld van een Omroepgemeenschap
voor het Nederlandstalige gebied. Het verdween in
de lade voor Hader beraad. In 1974 werd het weer te
voorschijn gehaald door Nic Bal, programmadirecteur
BRT-TV. In 1975 werd het door het NOS-Bestuur afgewezen. De Nederlandse Omroepverenigingen vreesden blijkbaar in een gezamenlijke samenwerkingsstructuur een deel van hun autonomie kwijt te spelen,
wat ze hoegenaamd niet wensten.
Er zijn ook positieve dingen
Per 1 januari 1964 werd in Hilversum een permanent
vertegenwoordiger van de BRT gestationneerd met
de opdracht de contacten en samenwerking te stimuleren. Die contacten verlopen op alle niveaus
NOS-Bestuur/Raad van Beheer BRT, Programmaleiding, gemengde werkgroepen voor alle programmacategorieen.
Er zijn de laatste jaren succesvolle co-produkties geweest. Wat de programma-uitwisseling betreft, ligt de
klemtoon nog te zeer op het verkeer van Zuid naar
Noord.
Reele doorbraak

Het streven naar culturele integratie heeft na de 2de
wereldoorlog nieuwe impulsen gekregen (Nieuw cultureel verdrag, oprichting Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren). Toch blijft bij velen een gevoel
van onvoldaanheid bestaan en een besef dat, spijt
alle inspanningen een grote concrete doorbraak niet
werd bereikt en de samenwerking beperkt blijft tot
een kleine kring van geinteresseerden.

De mogelijkheid van een reele doorbraak in de richting van een gestructureerd samenwerkingsverband
werd geschapen op de Internationale golflengteconferentie die in 1975 in Geneve werd gehouden. Daar
werd aan het totale Nederlandstalige gebied een golflengte (173kHz) toegewezen voor gezamenlijke exploitatie. De werkgroep ad hoc die aan beide betrokken
ministers over dit project advies moet uitbrengen is
klaar met het eindrapport. De uitkomst kan alleen
zijn : een geintegreerd programma gemaakt door een
geintegreerde staf medewerkers ten behoeve van
Nederlanders en Vlamingen binnen de rijksgrenzen
en daarbuiten.

De omroep heeft zich bij bovengenoemd streven aangesloten onder impuls van o.m. Julien Kuypers die
in de na-oorlogse periode voorzitter is geweest van
de Raad van Beheer van de B.R.T.

Een unieke kans om de idee van de culturele integratie uit te dragen naar een breed luisterpubliek en dit
niet of en toe maar dag aan dag.
V. LORIES

DE SAMENWERKING TUSSEN DE OMROEPEN
IN NEDERLAND EN VLAANDEREN
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VAN NOORD EN ZUID

IN MEMORIAM LEO VANACKERE
De redaktie was vanplan geweest in
vorig nummer hulde te brengen aan Leo
Vanackere, lid van het hoofdbestuur van
het A.N.V. van 1969 tot 1977, n.a.v. zijn
benoeming tot goeverneur van West-Vlaanderen op 1 juni j.l. Ze heeft dit niet meer
kunnen doen want op 18 augustus kwam
het bericht van zijn plotseling afscheid.
We wisten weliswaar dat hij, de vroeger
oer-sterke man, sinds eenpaar jaar zijn
gezondheid in acht moest nemen en we
vreesden wel eens dat hi de
de onversaagde,
dit voorschrift niet altijd zou kunnen volgen;
maar we hadden ons toch niet aan dit zo
vroegtijdig en bruuske heengaan verwacht.
We lezen het zo treffend op het gedachtenisprentje : „Jij leed waarlijk aan een hartziekte. Je hart was immers tegroot. Wei eren kwam niet voor in je woordenboek".
Steeds bleef dat hart totgeven bereid.
Hi' kon het niet sparen en hi' brak het
als brood voor iedereen, bewust van zijn
kristen-zijn.

onze naam maar ook onze idealen waren
dezelfde. We hadden trouwens dezelfde
bezielendepriester-leraars die toen hun
stem el op de normaalschool drukten en
ons voor een heel leven een kristelijke en
Vlaamse overtuiging meegaven.
In 1968 werd hi'j algemeen voorzitter van
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
en in 1969 volgde hi' Andre Demedts op
als voorzitter van het Komitee voor FransVlaanderen. Sindsdien werkten we vriendschappelijk met hem samen in onze vrije
tijd voor eenzelfde zaak in eenzelfde onbaatzuchtig streven. We droegen samen
last en kritiek, spot of onverschilligheid.
Leo Vanackere leidde niet alleen met brio
de Kultuurdagen in Ware em, hi' voerde
ook een uitgebreide korrespondentie, hield
voordrachten over Frans-Vlaanderen in
Noord en Zuid, nam de verantwoordelijkheid op zich voor een betere financiering
van het KFV en schonk ook het Komitee
voor Frans-Vlaanderen meer aanzien in het
officiele milieu in binnen- en buitenland.

Als het onderwijs van het Nederlands in
Frankrijk vanaf 1970 enige erkenning began
te verkrijgen dan is dat in belangrijke mate
aan zijn invloed, gezag en tussenkomsten
te danken.
Tot mei 1977 is hi' voorzitter van het Komiteegebleven. Om gezondheidsredenen
moest hi' toen „met een zwaar hart" (zoals hi' ons schreef) het voorzitterschap
laten varen. Hi'j moest dit ook doen in
andere verenigingen die hem „nauw aan
het hart" la en o.m. ook in de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde. In het
A.N.V., waar hi' steeds een trouw deelnemer wasgeweest aan de vergaderingen
van het hoofdbestuur, moest hi'j ook het
bestuurs-lidmaatschap opgeven. De kulturele integratie Noord-Zuid was een van
zijn hoofdbekommernissen en hiervoor zal
zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur van
het A.N.V. zeker inspirerend en vruchtbaar
zijn geweest. We weten hoezeer hi' zijn
opdracht in het A.N.V. ter harte nam en
toch nog andere lasten op zich wou nemen.

Sinds zijn terugkeer naar West-Vlaanderen,
in de hoe funktie van goeverneur — de
vervulling van zijn Broom —, was hi' dag
aan dag in de weer. Hij was overal waar
hi' in de uitoefening van zijn taak maar
verwacht kon worden, voor eengoed en
hartelijk woord, voor een blijk van waardering, steun en sympatie of ook voor een
deelneming in leed en roues. Hierdoor
kreeg zijn ambt een menselijk en mild
gelaat en in die enkele weken had hi' in
zijn provincie zeer veel nieuwe vrienden
gemaakt en een biezondere populariteit
verworven.
Geboren in 1927 in Wevelgem, als zoon
van een vlasbewerker en seizoenarbeider,
had hi' een hele we moeten afleggen om
de topfunktie van goeverneur te bereiken.
Hi' was achtereenvolgens onderwijzer,
gouwleider van de Katholieke Studentenactie Noordzeegouw, arrondissementeel
C.V.P.-sekretaris te Kortrijk, sekretariseneraal van de C.V.P., provinciaal senator
g
en tenslotte ondervoorzitter van de Kultuurraad voor de Nederlandse Kultuurgemeenschap.
Persoonlijk kenden we hem al van in de
kweekschool. Niet enkel de initialen van

121

Zo aanvaardde hij o.m. ook het lidmaatschap van de jury van de Andre Demedtsprijs en we hebben het meegemaakt hoe
hi' na een bijeenkomst van het hoofdbestuur van het A.N.V. in Rozendaal nog
vliegensvlug naar Kortrijk gereden kwam
om de juryvergadering niet te moeten missen. In alle verenigingen waar hi' een
voorzitters- of bestuursfunktie waarnam
droeg hi zijn verantwoordelijkheid met
een biezondere stiptheid, nauwgezetheid
en overtuiging. Maar naast het kulturele
werk, dat zijn vrije uren vulde, was er ook
het hardepolitieke beroepswerk, zijn voile
dagtaak. De zwaarste periode van dit beroepsleven vond hijzelf de periode 19541968 toen hij als sekretaris-generaal van
de C.V.P. 60.000 km.per jaar met zijn
wagen moest afleggen, zijn rol moest spelen bij de samenstelling van de listen, de
verkiezingspropaganda moest organizeren,
radiotribunes moest verzorgen, honderden
artikelen moest schrijven, enz.
Maar ook het latereparlementaire en
wetgevende werk, zijn schepenambt in
St.-Stevens-Woluwe en zijn taak in de
Gemeentedienst hebben td veel van zijn
krachtengevergd. Ook de sterkste man
moest daaraan ten ondergaan, om een
woord van Marnix Gijsen te gebruiken. In
dit korte leven is echter een werkzaamheid samengebald die een heel lang even
waard is.
Op 23 augustus kreeg hi een staatsbegrafenis in Brugge, waarop niet alleen tal
vanpolitici, hoogwaardigheidsbekleders en
ambtenaren maar ook eengrote menigte
vrienden en kennissen uit binnen- en
buitenland aanwezig waren. De ruime St.Salvatorskatedraal was te klein voor de
kerkelijke begrafenisplechtigheid, waarvan
de inhoudrijke en ontroerende homilie van
Mgr. De Smedt, bisschop van Brugge, bijblijven zal. Hi typeerde vooral de mens
en de kristen ,
zoals het trouwens hoort,
en hi' vermeldde ook zijn grote inzet voor
yolk en kultuur. Voor de rest moest de
VIaming bij deze officiele uitvaart jammer
genoeg in de schaduw blijven. Aldus
brachtgeen enkel symbool of vlag tot
uiting wat Leo als Vlaming en Nederlander bezield en bewogen had.
Het moge zijn diepbedroefde echtgenote,
zijn kinderen, zijn ouders en familie een
troost wezen te weten dat zijn veelzijdig
werk nog lang van hem zal blijven getuigen en dat ook zijn vele vrienden hem
dankbaar zullen blijven gedenken.
LUC VERBEKE
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„STICHTING MATHIAS KEMP PRIJS"

Prijsvraag 1980 — Volledig Reglement :
1. De STICHTING stelt zich tot doel de
Letterkunde in de beide LIMBURGEN
te bevorderen ;
2. Zij tracht dit doel te bereiken door
het uitloven en schenken van een
jaarlijkse prijs voor het beste in ezonden werk, gesteld in het algemeen
Nederlands of in een Limburgs dialect ;
3. In 1980 komen voor de eerste maal
een kinderboek en een jeugdroman aan
de beurt zulks naar aanleiding van
Het Internationaal Jaar van het KIND"
„
(1979). Er zullen dus tweeprijzen zijn I
4. Het kinderboek (bundel sprookjes, vertellingen of verhaaltjes) bedoeld voor
kinderen van 8 tot 12 jaar, moet minstens 80 normale blz. bedragen (40
reels of 400 woorden per blz.) gedrukt
ofgetypt. De jeugdroman (of een novelle of een verhaal) voor jongens of
voor meisjes van 13 tot 16 jaar, moet
minstens 100 normale blz. bedragen ;
5. Deprijzen bedragen respectievelijk
1.200 Gulden (18.000 B.F. en 1.500
Gulden (22.000 B.F.). In totaal dus
2.700 Gulden of 40.000 B.F. ;
6. De jury is niet verplicht een inzending
voor bekroning voor te dragen wanneer
deze niet voldoet aan de h.i. te stellen
eisen ;
7. Deprijsuitreiking zal plaats vinden te
MAASTRICHT in de maand december
1980 ;
8. Mededingers kunnen zijn :
a) geboren en getogen Limburgers van
beider kunne, waar ze ook verblijven
b) niet-Limburgers, die minstens 5 jaar
in Limburg woonachtig zijn. In twijfelevallen beslist het Bestuur ;
g
9. Men kan maar EENMAAL bekroond
worden met de Mathias Kemp Prijs 1
10. Voor de toekenning van de prijzen
komen alleen in aanmerking oorspronkelijke werken, die niet voor 1 januari
1975 verschenen zijn. Reeds officieel
bekroonde werken of deze, die in op-

dracht van overheids- ofpubliekrechtelike lichamen geschreven zijn, komen
niet in aanmerking ;
11. De werken moeten door de auteur of
door zijn uitgever voor 1 juni 1980
aangetekend en in viervoud ingezonden
worden aan de secretaris van de
Stichting : Trudo HOEWAER, Toekomst-

straat, 29, 3500 HASSELT (Belgi ,e) Tel. nr. 011/22.39.07 ;
12. De werken moeten ingezonden worden:
a) onder eigen naam, wanneer ze reeds
geheel of grotendeels gepubliceerd
zijn ;
b) onder motto in alle overige gevallen.
Dit motto moet vermeld worden op het
werk zelf en tevens op een gesloten
envelop, waarin zich naam en adres
van de auteur bevinden ;
13. Bij de inzending client een door de
schrijver ondertekende verklaring gevoegd te worden waarin voorkomen :
a) naam en voornamen en adres alsmede datum enplaats van geboorte ;
b) een bevestiging dat men op de
hoogte is van dit reglement en dat men
instemt met zijn voorwaarden ;
14. De kopij moet, indien niet reeds gedrukt, duidelijk leesbaar getypt zijn,
eenzijdig, met interlinie en voorzien
van een kantlijn van ten minste 2 cm. ;
15. Gedrukte engetypte exemplaren zullen,
na de beslissing van de jury, aan de
inzenders teruggezonden worden ;
16. Teen de uitspraak van de jury is geen
verhaal mogelijk !
17. Voor deprijsvraag 1980 zal het BESTUUR andermaal, zoals voorheen,
competente en eerlijke juryleden aan-

stellen, wier objectief oordeel boven
elke verdenking verheven is !
De namen van diejuryleden zullen
eerst na sluiting van de termijn van
inzending bekend gemaakt worden.
18. Door of namens de inzenders mag
met de juryleden niet gecorrespondeerd worden of op een andere wijze
contact opgenomen m.b.t. de prijsvraag. Een poging tot beinvloeding van
eenjurylid heeft uitsluiting van mededinging tot gevolg ;
19. Bestuurs- enjuryleden zijn van deelneming uitgesloten ;
20. Alle correspondentie moet gericht
worden aan de secretaris van de
STICHTING.
Namens het BESTUUR,
De Voorzitter,
De Secretaris,
Trudo HOEWAER Drs. Jef NOTERMANS
(Hasselt)
(Maastricht)
P.S. : Dit jaar (1979) is de roman aan de
beurt.
Deprijs bedraagt : 2.500 Gulden (37.000
B.F.).
De werken, die de laatste 5 jaar verschenen zijn komen hiervoor in aan-

merking. Ze mogen dus niet verschenen
zijn voor 1 jan
uari 19741 Ze moeten
voor 1 oktober 1979 aangetekend en in
viervoud ingezonden worden aan de secretaris van de STICHTING.
ALFRED MOZER OVERLEDEN
Onlangs overleed op 74-jarige leeftijd
Alfred Mozer. Toch nog eerder dan velen
haddengedacht. Hi' leed reeds geruime
tijd aan een ongeneeslijke ziekte. Op
21 aril van dit jaar reikte dr. jur. G.R.
Piryns aan Alfred Mozer in het stadhuis
van Maastricht een Visser-Neerlandiaprijs
voorpersoonlijke verdiensten uit.
„U bent nu een ambteloos burger, maar
u was oud-ambtenaar van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen te
Brussel. Het is niet daarvoor dat u vandaag wordt gehuldigd. U ontvangt een
Visser-Neerlandiaprijs voor uw activiteit
een beter begrip tot stand te brengen tussen de volkeren en voor uw stuwende
kracht bij de verwezenlijking van een
Verenigd Europa, niet alleen tijdens, maar
nog lang na uw ambtstermijn", aldus dr.
Piryns. Na een opsomming te hebben gegeven, in rote linen, van het vele werk
van Alfred Mozer, besloot dr. Piryns met
de woorden : „Het is een eer voor het
Algemeen-Nederlands Verbond u deze
Visser-Neerlandiaprijs te mogen uitreiken
en uw onbaatzuchtige inzet voor een groot
ideaal tot voorbeeld te stellen".

ring stond hoofdzakelijk in het teken van
het voorstel statutenwijziging dat na afloop
van de discussies met algehele instemming
werd aanvaard. In de Algemene Vergadering van 1976 in Antwerpen werd aan het
hoofdbestuur de opdracht verstrekt een
structurele binding van de werkgroepen
met het hoofdbestuur te verwezenlijken.
In de Algemene Vergadering van 1977
werd besloten aan de statutaire Algemene
Vergadering een structuur te geven, waardoor alle levendegeledingen van het
Verbond aan bod zouden komen, alsmede
een soepeler re elan te treffen voor het
hoofdbestuur en het dagelijks bestuur om
noodsituaties te voorkomen waarbij de
bestuursorganen door een samenloop van
omstandigheden geblokkeerd zouden worden. In dezelfde bijeenkomst werd besloten
prof. dr. Fa at het algemeen voorzitterschap aan te bieden, die op 1 januari 1978
daaraangevolg gaf. In de Algemene Verg
adering 1978 kwamen de voorstellen aan
de orde maar konden, we ens gebrek aan
tijd niet geheel en al worden behandeld.
Daarna werden de voorstellen tot statutenwijziging getoetst aan de nieuwe voorschriften van het verenigingsrecht in Nederland. In het hoofdbestuur werden de heren
lic. M. Cantrijn en J.A. Volleberg gekozen.
De vergadering stelde het jaarverslag vast
engaf haar goedkeuring aan het financieel
beleid, zoals in de jaarstukken vermeld.
De vergadering werd bijgewoond door de
vice-voorzitter van de afdeling Kaapstad,
ir. Th. J. Metzlar.

„HET ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS, LUIDT DE DOODSKLOK
HET NEDERLANDS IN HET ONDERWIJS" OVER ONZE WOORDENBOEKEN ?
Onder deze titel houdt het Genootschap
Onze Taal dit maal het jaarlijkse congres.
Men komt samen in Den Haag in het
Congresgebouw op zaterdag 17 november,
's morgens om half elf. De inleiders zijn
de heren C.M. Bolle, J.S. ten Brinke,
H. Smit en H.J.L. Vonhoff.
ALGEMENE VERGADERING A.N.V. 1979
Op zaterdag 9 jun
i werd in Roosendaal,
in restaurant „Vrouwenhof", de Algemene
Vergadering 1979 van het A.N.V. gehouden.
We ens verhindering van de algemeen
voorzitter,prof. dr. H. Fa at stond de
vergadering onder leiding van dr. jur. G.R.
Pins, voorzitter Vlaanderen. De vergade-

Onder bovenstaande titel verscheen in
„Onze Taal" een artikel, opgenomen in het
juli-augustus nummer van dit jaar, dat grote
belangstelling mocht ondervinden in de
Nederlandsepers. En zeker niet ten onrechte. Het was een bijdrage van de heer
A. Rothaert uit Luxemburg.
De bijdrage begint met een verwijzing naar
een artikel van de redactie van het tijdschrift, waarin eerder in het jaar over de
doelstelling van het Genootschap „Onze
Taal" werdgeschreven, te weten : „Ons
genOotschap stelt zich als Joel verspreiding van de kennis van het Nederlands
en bevordering van een goed en doelmatig
taalgebruik" en voorts nog „Onze Taal
richt zich in het bijzonder tot degenen die
in hun beroep veel met taal te maken

hebben : onderwijzend personeel, journalisten, ambtenaren, ouders die hun kinderen lerenpraten enz." ? Jammer genoeg,
aldus de heer Rothaert, ontbreken in deze
opsomming de vertalers, en meer in het
bijzonder de vertalers bij de Europese Gemeenschappen die, doordat zij uitsluitend
in hun moedertaal vertalen, een belangrijke
roe spelen in de spraakmakende gemeente ! Over hun specifieke noden, en dan
vooral op het gebied van de woordenboeken, roerde de schrijver de trom.
Zijn artikel luidde als volt. Een ieder
zal het met mij eens zijn dat „goede"
woordenboeken onontbeerlijke arbeidsinstrumenten vormen voor vertalers. Toch
vrees ik dat het in -een nabije toekomst
om allerlei redenenpraktisch onmogelijk
zal worden„goede” woordenboeken te
maken. Datgeldt vooral voor verklarende
woordenboeken, maar zeker voor vertalersde. De situatie ma g dan thans nog tamelijk rooskleurig zijn waar het gaat om belangrijke talen als Spaans, Engels, Frans
en Duits. Voor „kleinere" of moeilijker tolen als Italiaans, Deens, Grieks, Arabisch,
Russisch of Turks staan wij al bijna voor
een catastrofe. lk wil hier ook niet uitwijden over bedrieglijke „herdrukken" als
bij Gallas' Standaard Groot Frans-Nederlands, Nederlands-Frans Woordenboek, Dentici's Italiaans-Nederlands, Nederlands-Italiaans Handwoordenboek en de bevreemdende historie met van Goor's Deens
Woordenboek, om over vele andere nog
te zwijgen. Het is een felt — en daar
moeten wij misschien de uitgevers gelijk
geven — dat het maken en bijhouden van
dergelijke woordenboeken voor een klein
taalgebied als het onze niet meer rendabel
is. (Is het dan niet betreurenswaardig dat
nog even dure als waardeloze woordenboeken op de markt komen ? Hier zou een
behoorlijke verbruikerscontrole op zijn
plaats zijn.).
Nog slechter gesteld is het met de technische woordenboeken en vakwoordenboeken. De historie van het luchtvaarttechnisch woordenboek, opgenomen in
1977 in „Onze Taal" is in dit opzicht welsprekend genoeg. Opvallend is ook het
ontbreken in het Nederlands van kleine
praktische lexica op velerlei gebieden —
zo overvloedig te krijgen in het Duits en
Engels — die, ook al zijn zij eentalig,
soms zeer nuttig zijn.
Hoe kan nu worden voorkomen dat het in
de toekomst op het gebied van de woorden-
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boekmakerij tot een noodsituatie komt ?
In de eersteplaats kan men denken aan
een hechte samenwerking tussen gespecialiseerde uitgevers met het doel de kostprijs
te drukken. Inplaats twee of meer elkaars
beconcurrerende woordenboeken uit toeven zouden zij er samen voor kunnen
zorgen dat degelijk
e werken het Iicht zien
en dat die regelmatig worden bijgewerkt.
Als dat niet mogelijk is, dan zou de overheid — door middel van subsidiiering —
kunnen bewerkstelligen dat behoorlijke
woordenboeken tot stand komen of is het
onvoorstelbaar dat Nederland en Belie
g
samenwerken aan een standaard-woordenboek voor het Frans, het Duits, het Engels,
om nog maar de belangrijkste talen te
noemen die ook in het onderwijs een grote
rol spelen ? Hier zouden belastinggelden
oed besteed zijn
g
! Ten derde is het niet
ondenkbaar dat de Europese Gemeenschappen, afnemers in het root van allerlei woordenboeken (meer dan 1900 taalkundigen in dienst), opdracht geven bep
aalde woordenboeken te maken. Nu
reeds moeten zij hun toevlucht nemen tot
terminologiebureau's om het ontbreken van
vakwoordenboeken in degemeenschapstalengoed te maken ! Tenslotte ma men
niet uit het oog verliezen dat de computer
op dit gebied een steeds belangrijker rol
zalgaan spelen. In Amerika zijn reeds
draagbare computerwoordenboekjes op de
markt die wel eens van „gadget" tot echt
arbeidsinstrument kunnen uitgroeien. Een
computer kan tevens de kosten van verbetering en bijwerken verlagen als hi' verbonden is met een digiset-druksysteem.
Hier liggen werkelijk mogelijkheden voor
de toekomst.
Aangezien het voor een enkeling haast
niet meer mogelijk is een woordenboek
samen te stellen, zal men in de toekomst
een beroep moeten doen op goed op elkaar ingespeelde teams. Samenwerking is
hier het hoogste gebod om geld en tijd te
sparen en verwarring te vermijden. Ook
de docenten Nederlands aan buitenlandse
universiteiten zouden daartoe een nuttige
bijdrage kunnen leveren.
Als conclusie kunnen wij ze en dat voor
het Nederlandse taalgebied de situatie op
de markt van de woordenboeken weinig
hoopgevend is.
RECHTZETTING
Tot onze spijt zijn in „Neerlandia", 1979,
nr. 2, twee foutjes geslopen. Onder de
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boekbespreking „Internationale macht en
interne autonomie" stond foutief als ondertekening Lod. S. Beurth, wat moet zijn
Lod. S. Beuth (blz. 64).
In de rubriek„Lezers schrijven” werd de
inzender vermeld als G.J.M. Mortman, wat
moet zijn G.J.M. Kortman.
BRUSSEL ONTDEKKEN
De creatieve en dynamische VERENIGING
VAN VLAAMSE LEERKRACHTEN heeft een
paar initiatievengenomen met de bedoeling dat leerkrachten en leerlingen (en hun
ouders) de oude hoofdstad der Nederlanden opnieuw zouden ontdekken, er op verkenning aan en een inzicht krijgen in de
problematiek van de duizendjarige stad. Het
is de overtuiging van V.V.L. dat de laatdunkende houding die vele Vlamingen zich
hebben eigen gemaakt
wanneer ze het
,
over Brussel hebben, grotendeels verantwoordelijk is voor het ontbreken van een
Vlaamse aanwezigheid in Brussel. Het is
de hoogste tijd dat wij Brussel leren kennen, dat wij er wandelen, de stad positief
benaderen en als onze stad liefhebben.
Het Milleniumjaar was voor de V.V.L. dan
ook aanleiding tot twee belangwekkende
publikaties. In de eerste plaats is er de
lestekst BRUSSEL, tot standgekomen onder redactie van Joris Dedeurwaerder en
met medewerking van Paul de Ridder, Stefan Elens, Reej Masschelein, Joris Sleebus
en Jules Sporen. (Reeks Geschiedenis en
Wetenschappen, nr. 9, uitgave Internationale Drukkerij en Uitgeverij Keesing n.v.,
Keesinglaan 2-20, 2100 Deurne. Prijs 20 fr.
- f. 1,5 . Een bestelling van minder dan 10
lesbrieven wordt niet uitgevoerd). Vooreerst
wordt aandachtgewijd aan de taalproblematiek en de organisatie van het Vlaams
leven te Brussel. Een„Kleine Brusselse
Encyclopedie” bevat een schat van gegeyens over de nationale en internationale
betekenis van de hoofdstad. Vervolgens
zijn er hoofdstukken over de demografische
ontwikkeling en de ruimtelijke ordening.
Tenslotte wordt op de laatste vier bladzijden een „staalkaart van Vlaamse aanwezigheid in Brussel" gebracht, van Ruusbroec tot Marcel Poot !
Tegelijkertijd publiceert de V.V.L. in eigen beheer, OP STAP IN BRUSSEL, een
kleine wandelgids van de hand van Lode
Ureel en Ludo Frateur. (Besteladres :
Schermerstraat 32, 2000 Antwerpen, prijs
30 fr.). De uitgave bevat ter inieiding een
beknopt overzicht van de Brusselse ge-

schiedenis. De wandeling, met talrijke tips
voor bezoeken allerlei, leidt zowel door de
oude middeleeuwse stad als door de barokke wijken, met aandacht voor de Art
Nouveau, het volksleven en de ruimtelike (wan)orde ! Afzonderlijke hoofdstukken belichten de rijkdom van de Grote
Markt en het Koningsplein.
De V.V.L. voegde op zaterdag 15 september de daad bij het woord. De nieuwe publikaties werden die dag blijmoedig ingewandeld door een honderdtal leerkrachten.
SCHRINENDE LEZERS
RIKA DE BACKER
In hetgesprek met Minister Rik de Backer
(Neerlandia, nr. 1, 1979) zegt Mevrouw De
Backer o.m. : „In de Gulden Sporenslag
vochten wij (Vlamingen) nog samen met de
g
Walen teen
de Fransen".
Dat Mevrouw De Backer, in haar ambt
van Belgisch minister de officiNe geschiedenisboekjes napraat, daar zou geen mens
van opgekeken hebben, ware het niet geweten dat zij een historische vorming genoten heeft. Haar ongenuanceerde
spraak over de Slag bij Kortrijk in 1302
had ze beter achterwege gelaten.
Het komt mij niet toe Mevrouw De Backer
terecht te wijzen. Wel zou ik graag een
fragment citeren uit een lezersbrief van
de heer J. PEETERS uit Antwerpen, verleden jaar in „De Standaard" gepubliceerd onder de titel Namenaars".
„
„Voor de zoveelste maal moet ik het
sprookje weerleggen van de zgn. 4.000
Namenaars, die mee streden in de Guldensporenslag. Vroeger sprak men van 800
Namenaars, nu zijn het er al 4.000 (Pro
Belgica : teen regionale vitterijen. De
Standaard van 19 - 20 - 21 juli). Binnenkort
zal men zeggen dat Namen de Guldensporenslag won. Welnu, deze 800 zgn.
Namenaars waren Duitsers, soldeniers van
de markgraaf van Namen, Jan van Vlaanderen, zoon van Gwijde van Vlaanderen.
Zij stonden onder het bevel van de Duitse
graaf van Katzenellenbogen. Namen bezat
g
een staande le ger. Bovendien namen die
soldeniers niet deel aan de slag, zij bleven
achter de slagorde. En Namen telde nog
niet eens 3.000 inwoners".
Daarmee zal over de Sporenslag wel niet
allesgezegd zijn, maar het zal geen kwaad
kunnen dat Uw lezers ook eens zo'n klok
horen luiden, mocht zulks nog niet gebeurd
zijn.
S. CASSEYAS Ronse
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HET ALGEMEEN-NEDERLANDS CONGRES

Op 24 november werd te Schaarbeek-Brussel een „vereniging
zonder winstoogmerk" opgericht volgens de (Belgische) wet van
27 juli 1921.
De vereniging draagt de naam „Algemeen-Nederlands Congres"
en vormt de voortzetting van de feitelijke verenigingen die de
vorige zevenendertig Nederlandse Congressen hebben ingericht,
voor het eerst te Gent op 26 augustus 1849 onder voorzitterschap van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert. De zetel van de
vereniging is gevestigd te 1030 Schaarbeek-Brussel, Gallaitstraat 80.

Het Algemeen-Nederlands Congres beoogt de samenwerking van alien die willen bijdragen tot de bevordering van algemeen-Nederlandse belangen, in het
bijzonder
a. de integratie en de ontwikkeling van de Nederlandse Cultuurgemeenschap, ongeacht staatkundige
grenzen ;
b. de samenwerking met gemeenschappen en groepen van Nederlandse afkomst die elders ter wereld zijn gevestigd en de bekendmaking van de
Nederlanden, hun taal en cultuur in Europa en in
de wereld.
De vereniging tracht haar doelstellingen bekend te
maken en te verwezenlijken met eerbiediging van de
verscheidenheid van godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke stromingen, gebruik makend van
alle geschikte wettige middelen, onder andere
a. het inrichten van algemeen-Nederlandse congressen ;
b. het beleggen van conferenties en contactdagen tot
voorbereiding van de congressen of tot uitvoering
van hun besluiten ;
c. het bestuderen van de onderwerpen die op de
congressen zullen behandeld worden ;
het oprichten van een studiecentrum om dit studiewerk te bundelen ;
d. het uitgeven van geschriften waarin deze studies
worden bekendgemaakt; het tijdschrift Neerlandia,
opgericht door Hippoliet Meert in 1896, wordt erkend als periodiek orgaan.
Prof. em. Dr. Hendrik Fayat aanvaardde het Algemeen
Voorzitterschap.

Een beperkt voorlopig Hoofdbestuur werd samengesteld uit de heren Martin Cantrijn, Joris Dedeurwaerder, M.J.A.R. Dittrich, Jan De Graeve, Marten Heida,
A. Hildebrandt, G.R. Piryns, Lode Verhaegen en J.W.
Volleberg.
Het dagelijks bestuur werd opgedragen aan de heren
Joris Dedeurwaerder, M.J.A.R. Dittrich, A. Hildebrandt
en G.R. Piryns.
De heer Joris Dedeurwaerder werd benoemd tot afgevaardigd-beheerder.
De heer Hugo Waterloos, bedrijfsrevisor, werd benoemd tot commissaris.
De verenigingen die deel uitmaakten van de vroegere Bestendige Commissie voor de Nederlandse
Congressen, evenals een aantal andere verenigingen
uit de Noordelijke, de Zuidelijke en de Franse Nederlanden, waarvan bekend is dat zij de algemene doelstellingen van het congres aankleven, zullen uitgenodigd worden als „aangesloten verenigingen" toe
te treden en afgevaardigden voor te stellen voor de
Algemene Vergadering.
De voorlopige lijst van deze verenigingen werd vastgesteld als volgt
ALGEMEEN
Algemeen-Nederlands Verbond
Stichting Ons Erfdeel

Conferentie der Nederlandse Letteren
Orde van de Prince
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
N.Z. Contactcentrum Volksontwikkeling
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BeNeGo
N.Z. Werkgroep Basisonderwijs
N.Z. Werkgroep Voortgezet Onderwijs
Werkgroepen leraren Nederlands (in Wallonie en
West-Duitsland)

Hoofdbestuur van twaalf leden te kiezen, de begroting op te stellen, het algemeen beleid vast te leggen
en het werkplan voor het 38e congres goed te keuren.

FRANS VLAANDEREN

DE CONGRESSEN EN HET A.N.V.

Komitee Frans Vlaanderen
Michiel de Swaenkring
Menschen lyk wyder
NOORD
Nederlandse Omroepstichting
Nationaal Overleg Gewestelijke Cultuur
Nederland in den Vreemde
Vereniging tot Stichting van Volkshogescholen
Federatie van Vormingscentra
Genootschap Onze Taal
Nederlandse Jeugdgemeenschap
NCVO
Nationale Vrouwenraad
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Zuid-Nederlandse Ontmoetingen
ZUID
Belgische Radio en Televisie
Davidsfonds
Willemsfonds
August Vermeylenfonds
Vlaamse Toeristenbond - Vlaamse Automobilistenbond
Marnixring
Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen
Economische Raad voor Vlaanderen
Vlaams Economisch Verbond
Vlamingen in de Wereld
Stichting Lodewijk de Raet
Hogeschooluitbreiding
Vereniging Algemeen-Nederlands
Verbond Vlaamse Academici
Transoc
Bond Beter Leefmilieu
Vereniging van Vlaamse Leerkrachten
Band
Deze lijst is voor aanvulling vatbaar. In informele contacten hebben reeds vele verenigingen hun principiele instemming betuigd.
Nadat het antwoord van deze verenigingen is ontvangen, zal een uitgebreide algemene vergadering worden bijeengeroepen om een definitief en voltallig
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Het Algemeen-Nederlands Verbond is ontstaan uit de
Nederlandse congressen, namelijk uit de behoefte aan
een vast steunpunt in de periode tussen twee congressen, om de congresbesluiten uit te voeren en de
volgende manifestatie voor te bereiden.
Van de oprichting van het A.N.V. in 1895 tot 1914
waren de activiteiten van Congres en Verbond onafscheidelijk met mekaar verweven en beleefden beide
een bloeiperiode.
De onderbreking van de congressen tussen beide
wereldoorlogen moet mede door de verzwakking van
het A.N.V. in die periode verklaard worden.
De traditie werd gedeeltelijk voortgezet door de wetenschappelijke congressen en de studentencongressen.
In 1949 werd door Dr Jef Goossenaerts te Gent een
herdenkingscongres ingericht ter gelegenheid van het
eeuwfeest. De draad werd vervolgens weer opgenomen door het A.N.V. waartoe in 1959 het Erasmusgenootschap en het Genootschap De Nederlanden in
Europa waren toegetreden.
Vervolgens werden een twintigtal verenigingen uitgenodigd om samen de Bestendige Commissie voor de
Nederlandse Congressen op te richten. Deze Commissie heeft een nieuwe reeks congressen ingericht,
voor het laatst te Rotterdam in 1967.
Hieruit is de stroming gegroeid die via het A.N.V.manifest „Een nieuwe aanpak : versnel de integratie",
de conferenties van Breda en Bergen op Zoom en
het „Rapport van de werkgroep ad hoc inzake de
oprichting van een Belgisch-Nederlands orgaan van
samenwerking en advies op het gebied van de Nederlandse taal en letterkunde" (1976) geleid heeft
tot het thans voorliggend ontwerp voor een Nederlandse Taalunie. De Conferentie der Nederlandse
Letteren heeft bij de definitieve vormgeving van het
ontwerp eveneens een belangrijke rol gespeeld.
Deze hoopgevende ontwikkeling staat niet alleen.

Er is sinds het vorige congres, zowel aan de basis
van het integratiestreven als op het vlak van de instellingen, zoveel gebeurd dat het hernemen van de
congressen als brandpunten van overleg en samenwerking ten voile verantwoord is.
Aangemoedigd door talrijke positieve reacties, opgetekend uit voorbereidende gesprekken en brieven,
heeft het A.N.V. gemeend het initiatief te moeten nemen tot het hervatten van de traditie der congressen
in een aangepaste eigentijdse vorm.

— Alles wat betrekking heeft op de samenwerking
met gemeenschappen en groepen van Nederlandse
afkomst elders ter wereld en de plaats van de Nederlanden in de wereld.
Elk van beide sferen wordt steeds benaderd van uit
twee aanvullende gezichtshoeken

Het congres moet een vaste basis krijgen. Men kan
niet voor elke manifestatie telkens opnieuw van de
grond of beginnen.

— Het werk aan de basis, dat neerkomt op het vrije
verkeer van ideeen en mensen in alle geledingen van
het gemeenschapsleven.
Er is veel tot stand gebracht op allerlei deelgebieden
van de Nederlandse integratie en onze vensters op
Europa en de wereld werden wijder opengezet. Al
deze' inspanningen te laten samenvloeien, daarvan op
gezette tijden een bestek op te maken en gezamenlijk
standpunten en toekomstplannen in de openbaarheid
te brengen zal de verspreide initiatieven tot een beweging doen uitgroeien.

Het A.N.V. zal hier mede toe bijdragen door het ter
beschikking stellen van zijn secretariaten, werkgroepen en publicaties.

— Het overheidsbeleid, dat zorgt voor structuren en
instellingen waardoor het basiswerk wordt aangemoedigd en beschermd.

Maar het congres kan geen exclusieve A.N.V.-aangelegenheid zijn. Alle verenigingen die de doelstellingen onderschrijven en op het terrein van de integratie of de Internationale contacten werkzaam zijn
moeten in een vast verband en op voet van gelijkheid bestendig kunnen samenwerken aan de voorbereiding, de organisatie en de opvolging van de congressen.

Het is nutteloos over de voorrang van basiswerk of
structuren te redetwisten. Beide zijn even noodzakelijk en onvervangbaar, en kunnen slechts in een bestendig samenspel tot voile ontwikkeling komen.
Het congres, met zijn aangesloten verenigingen, studiecentrum en werkgroepen zal de dynamische partner van de overheid moeten zijn om dit samenspel
te structureren en vruchtbaar te maken.

DE „NIEUWE" CONGRESSEN

Het congres mag geen eóndagsgebeuren zijn, maar
het vijfjaarlijkse hoogtepunt van een grondig voorbereidingsproces en het uitgangspunt van een gecoOrdineerde werking tot bekendmaking en uitvoering van
de congresbesluiten.
Een bestendig studiecentrum en vaste werkgroepen
voor de voornaamste sectoren van het werkterrein
zijn onontbeerlijke organen.
Zij zullen studies, werknota's en besluiten publiceren
in zelfstandige vorm of in tijdschriften.
Het werkterrein, dat zich uitstrekt tot alle aspecten
van het gemeenschapsleven die algemeen-Nederlandse belangen raken, wordt ingedeeld in twee grote
belangstellingssferen
— Alles wat betrekking heeft op de integratie van
het Nederlands kerngebied (Nederland, Vlaanderen
en Frans-Vlaanderen, of de Noordelijke, de Zuidelijke en de Franse Nederlanden, voor wie deze terminologie verkiest) ;

REALISME EN VISIE
Het werkterrein van het congres is buitengewoon
ruim.
Het zal noodzakelijk zijn het werk realistisch en zakelijk aan te pakken en tevens het geheel gebundeld
te houden in een brede visie.
Realisme vraagt vooreerst zorgvuldige werkverdeling.
Het terrein kan opgesplitst worden in acht grote afdelingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taal, letteren, kunst ;
Jeugd en onderwijs ;
Universiteit, wetenschap ;
Socio-culturele afdeling ;
Sociaal-economische afdeling ;
Overheidsstructuren en instellingen ;
De Nederlanden in de wereld ;
Media.
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Binnen elk van deze afdelingen is er ruimte voor een
of meer werkgroepen, bijvoorbeeld

eventuele uitwisseling en samenwerking voor hun
werkgebied kan betekenen.

— Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Jeugd en
jongerenwerk, onder afdeling 2 ;
— Vormings- en ontwikkelingswerk, Natuur en leefmilieu, Samenlevingsopbouw, Vrije tijd, onder afdeling 4 ;
— Nederlandse Taalunie, Benelux, Nederlands-Belgisch cultureel verdrag, lnterprovinciale en intergemeentelijke samenwerking, onder afdeling 6 ;
— Buitenlands cultuurbeleid, Neerlandici extra muros,
Leraren Nederlands in nabuurlanden, Emigranten,
Nederlands in Internationale instellingen, onder
afdeling 7.

Beslissend voor het welslagen van de ganse onderneming is evenwel het aantonen van een nieuw prospectief, dat beantwoordt aan de noden en de uitdagingen van deze tijd.

De uitbouw van dit netwerk is in voile ontwikkeling.
Aan elks werkgroep zal gevraagd worden, telkens
voor zijn eigen werkterrein
1. Inventaris en evaluatie van de vormen van samenwerking.
2. Vergelijkende studie van organisaties, instellingen,
initiatieven.
3. Opsporen van knelpunten in de integratie.
4. Formuleren van een concreet actieprogramma, gericht naar de basis en naar de overheid.
De opgestelde werkdocumenten zullen na bespreking
omgezet worden in ontwerp-congresbesluiten die
vervolgens door de afdelingen en het congresbestuur
worden getoetst en gebundeld.
Een zakelijke aanpak vereist dat dit werk zoveel
mogelijk toevertrouwd wordt aan organisaties en
personen die op deze verschillende gebieden reeds
creatief en succesvol werkzaam zijn.
Het congres mag echter niet beperkt blijven tot deze
kern.
Op het bestaande voortbouwend, moeten geleidelijk
bredere kringen (die voorlopig nog niet bij de integratieproblematiek betrokken zijn) worden uitgenodigd om zich te bezinnen over de verrijking die een
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De aanzet hiertoe vind ik in een uitspraak van
Minister Rika de Backer : „Binnen afzienbare tijd zal
de Nederlandse gemeenschap in Belgie een Taalunieverdrag sluiten met Nederland. Wij hopen dat het in
1980 — bij de herdenking van 150 jaar Belgie —
werkelijkheid zal worden. Wat is er, in een echte
geest van Europese samenwerking, nobeler dan de
verjaardag van een afscheiding te herdenken met
een akkoord over een weergevonden samenwerking ?"
Timmeren aan de Noord-Zuidverbinding, zoals het
dagdagelijkse integratiewerk sours met een tikje zelfironie genoemd wordt, of werken aan socio-culturele
contacten in Europa en in de wereld is geen vrijetijds-besteding van een groepje zonderlingen.

Gebundeld tot een krachtige integratiebeweging van
mensen, organisaties en structuren is dit werk in de
huidige Europese en mondiale ontwikkelingen
— een noodzakelijke voorwaarde tot het overleven
van de Nederlandse cultuurgemeenschap als een
oorspronkelijke verschijningsvorm van de menselijke
cultuur ;
— een bijdrage tot de wereldgeschiedenis van deze
tijd, gezien als het verloop van de menselijke inspanningen am, over politieke grenzen heen, op steeds
ruimere schaal in vrede te kunnen samenleven.
Laten we samen deze bundeling ter hand nemen,
want zowel de Nederlanden als Europa en de wereld
zijn te klein om gespleten voort te leven.
G.R. PIRYNS

DE JOOST VAN DEN VONDEL-PROS
EEN JAARLIJKSE HULDEBLIJK VOOR UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN

De Westfaalse hoofdstad Munster is elk jaar weer het
toneel van een belangrijke culturele manifestatie. In
deze stad, ook in de vaderlandse geschiedenis bekend door de daar in 1648 getekende vrede, die een
einde maakte aan de 80-jarige oorlog, wordt namelijk
ieder jaar door de rector van de Wilhelms-Universitat
aldaar de Joost-van-den-Vondel-prijs uitgereikt. Deze
prijs, ingesteld door de Stiftung F.V.S. te Hamburg,
wordt verleend aan persoonlijkheden, die „beispielhafte Leistungen in Wort, Bild, Stein, Ton oder Spiel
vollbracht haben and die aus dem Hord-oder sildnielandischen oder aus dem niederdeutschen Kulturraum
stammen", zoals de tekst van de officiele bewoordingen luidt l. Naast een medaille met de beeldenaar van
onze nationale zeventiende-eeuwse dichter ontvangt
de persoon in kwestie een oorkonde en een geldsom
ten bedrage van DM 20.000. De prijs draagt de naam
van Joost van den Vondel daar deze, zoals bekend
is, in 1587 uit Antwerpse ouders in de Grosse Witschgasse in Keulen geboren werd en na een vruchtbaar
leven als een gevierd dichter in 1679 in Amsterdam
gestorven is. Als zodanig kan hij gelden als het symbool van de culturele eenheid van het bovenbedoelde
gebied, dat in vorige eeuwen nog niet door nationale
grenzen in zo duidelijk en scherp afgebakende delen
gescheiden was.
De initiatiefnemer voor het instellen van deze en vele
andere prijzen — wij noemen hier b.v. onder de z.g.
„Europa-Preise" die voor „Staatskunst", voor „Denkmalpflege" en voor „Volkskunst" naast de „Strassburg-Preis", die aan diegenen verleend wordt die op de
een of andere wijze het wederzijds begrip en de toenadering tussen de Franse en Duitse jeugd bevorderd
hebben — is de Hamburgse zakenman Dr. Alfred
Toepfer. Door zijn toedoen komen steeds weer de
benodigde fondsen ter beschikking, waarmee de kosten van de prijzen en van de aan de uitreiking verbonden representatieve activiteiten bestreden kunnen worden. Deze europees georienteerde, internationaal befaamde duitse staatsburger maakt zich daarnaast ook verdienstelijk door zijn ijveren op het gebied van de natuur- en milieubescherming en de internationale jeugduitwisseling.
Zo is het mede door zijn initiatieven mogelijk gebleken een groot deel van de Luneburger Heide nabij de
plaats Wilsede in een welhaast ongerepte en natuurlijke staat voor tijdgenoot en nageslacht te behouden.
Zijn belangstelling voor de folklore en volkskunst van
Europa blijkt o.a. uit het felt, dat hij ieder jaar via de

stichting F.V.S muziek- en dansgroepen uit verschillende europese landen uitnodigt om met elkaar enige
weken gezamenlijk door te brengen. Op deze wijze
tracht hij zijn bijdrage te leveren aan een beter begrip
tussen vertegenwoordigers van de diverse, ook oosteuropese, nationaliteiten onderling en daardoor aan
de eenheid van Europa.
Een inzicht van de brede, maatschappelijk gerichte
werkzaamheid van deze moderne Maecenas krijgen
we d.m.v. een uitvoerig boekwerk, dat door de naaste
medewerkers van deze Internationale grote ondernemer enige jaren geleden werd samengesteld 2.
VOOR PERSOONLIJKE VERDIENSTEN
De in de titel genoemde Joost-van-den-Vondel-prijs,
het werd boven reeds gememoreerd, wordt ieder jaar
aan een persoonlijkheid uitgereikt, die zich bijzondere
verdiensten verworven heeft op het boven omschreven terrein. Tot 1979 is aan een twintigtal Belgen,
Duitsers en Nederlanders de eer te beurt gevallen 3.
Het leek ons juist eens in dit blad de aandacht te vestigen op deze gebeurtenis en op de daarbij ten naaste
betrokkenen. Dit niet alleen, omdat het om een ook
voor het nederlandse culturele leven belangrijke manifestatie gaat. Wij menen namelijk op deze wijze ook
in te spelen op een der doeleinden van de prijstoekenning en wel het grote publiek kennis te laten
nemen van menselijke inzet en inspanningen, die in
hun voile omvang slechts aan een zeer beperkte
groep van ingewijden bekend zijn.
In het volgende zullen we dan ook op die personen
attenderen, die in de afgelopen decennien voor de
prijs in aanmerking kwamen en in het kort op de gehanteerde motivering ingaan. Om ook maar de schijn
van een persoonlijke voorkeur of van vooringenomenheid te vermijden dachten wij alle onderscheiden mannelijke kandidaten alsmede de enige vrouwelijke kandidate te moeten noemen. Dit klemt te meer, daar
de door ieder geleverde prestatie voor de gemeenschap zodanig is, dat het aanleggen van graduele
normen nauwelijks verantwoord geacht kan worden.
Wij zullen bij de bespreking niet zonder meer de chronologische volgorde van de uitreiking aanhouden,
maar een indeling maken Haar de vakgebieden, waarop de activiteiten van de betrokkenen zich hebben
afgespeeld.
Tot de eerste groep rekenen wij dan de beoefenaars
van de vrije kunsten. Niet omdat wij aan deze vorm
van menselijke werkzaamheid een hogere waarde toe129

kennen dan aan die van de wetenschap, maar veeleer op grond van de pragmatische overweging, dat de
eerste prijs aan een auteur van belletristisch proza
werd toegekend. Aansluitend op deze groep behandelen we van de dan volgende categorieên van wetenschappers, eerst de kunsthistorici, vervolgens de beoefenaars van de volkskunde en de historici. Via de
filologen en de filosofisch gerichte vertegenwoordigers van andere disciplines komen wij bij hen, Wier
verdiensten voor het maatschappelijk-sociaal leven,
hetzij in de privó-sector, hetzij in dienst van de overheid, de belangrijkste redenen voor hun uitverkiezing
hebben gevormd.
Tenslotte zullen we het zoeklicht richten op twee mensen, die niet zozeer op grond van bepaalde wetenschappelijke of artistieke prestaties, maar meer door
hun maatschappelijk-sociaal of religieus geInspireerd
engagement een bemoedigend en stimulerend voorbeeld geweest zijn voor de omgeving, waarin we
werkten en leefden.

Dr. Alfred Toepfer, de grondlegger van de stichting F V.S.
A•

STAAT IN 1960
Met de in 1960 voor de eerste keer verleende prijs
werd de in 1897 in het Limburgse Wylre geboren
schrijver Antoon Coolen vereerd, en wel tegelijk met
de later te bespreken Belgische cultuurfilosoof Max
Lamberty. De vooral voor en in de eerste jaren na de
tweede wereldoorlog in noord en zuid geliefde auteur
gaf in 1928 zijn in Brabant spelende streekroman
„Kinderen van ons yolk" uit, waarmee hij, zoals de
laudator opmerkte, een nieuwe epische vertelkunst
inleidde. Hij is de schepper van levende figurers als
b.v. die van pastoor Vonck en dokter Tjerk van Tacke.
Antoon Coolen is niet de vertolker van verheven en
hoogdravende filosofische ideeen, maar hij beschrijft
bij voorkeur personen, die voor de doorsneelezer
goed herkenbaar zijn. De grote, niet aan staatsgrenzen gebonden populariteit van zijn werk blijkt uit het
felt dat veel van zijn romans in het Duits vertaald
zijn. Is Antoon Coolen aan religie en streek gebonden,
een geheel andere schrijverspersoonlijkheid treedt
ons tegemoet in Jef Last, die in 1966 gehuldigd werd.
Hij werd nog in de vorige eeuw als zoon van een
marineofficier in den Haag geboren. Deze door zijn
vele reizen en contacten sterk internationaal georienteerde demokratische socialist heeft door veel romans, o.a. zijn „Zuiderzee" van 1934, ook in het buitenland furore gemaakt. Zijn werk munt uit door een
sterke sociale tendens en het daarin opgesloten appel
aan algemeen menselijke gevoelens en waarden. De
veelzijdige geInteresseerdheid van deze man, die in
zijn jonge jaren o.a. als onderwijzer, maatschappelijk
werker en mijnwerker zijn kost verdiende, blijkt uit
het felt, dat hij in 1956 in Hamburg als sinoloog promoveerde. Zijn humane, tolerante en verzoenende
geesteshouding uitte zich in het bijzonder na afloop
van de jongste wereldoorlog, toen hij een der eersten
was, die op Internationale samenkomsten en congressen ervoor pleitte, de verslagen Duitsers er weer bij
te betrekken.
De in '62, resp. '67 onderscheiden beeldende kunstenaars zijn de Vlaamse schilder en graficus Frans Masereel en de Hamburger Hans-Martin Ruwoldt, die bij
ons wellicht niet zo'n bekendheid geniet als in NoordDuitsland. De voor het grootste deel van zijn levers
in het buitenland opererende Vlaming Masereel, die
welhaast de hele wereld bereisd heeft, was een hartstochtelijk pacifistische socialist ; hiervan getuigen zijn
vele etsen en tekeningen, die in verschillende landen
zijn ontstaan en in diverse publicaties het licht zagen.

130

Zijn illustraties bij veel werken van erkende Europese
literaire grootheden als bijv. Thomas Mann en Paul
Heise hebben zijn naam internationaal gevestigd. In
zijn dankwoord, dat hij zelf wegens ziekte heeft moeten laten voorlezen, heeft deze ten onrechte van communistische sympathieen verdachte kunstenaar nog
zijn geloof beleden in de mogelijkheid, ooit nog eens
de oorlog uit het Internationale leven te kunnen uitbannen, en een vrije en vreedzame wereld te kunnen
opbouwen. De andere, hier genoemde kunstenaar, de
in het Nederduitse land wortelende Hans-Martin Ruwoldt is vooral bekend door zijn sculpturen, die bij
voorkeur dieren tot onderwerp hebben. In de uitbeelding van zijn onderwerpen aarzelt hij tussen abstractie en natuur, en vormt zodoende een schakel tussen
oud en nieuw, tussen traditie en het nog niet tot in
uiterste consequentie beproefde. Een der bekendste
nederlandse toneeispelers uit de eerste helft van deze
eeuw, Albert van Dalsum, werd in 1963 de prijs waardig bevonden. Als oprichter of medeoprichter en als
regisseur heeft hij verschillende toneelgezelschappen
geleid, waardoor hij op het nederlandse toneelleven
van zijn tijd een duidelijk en zeer persoonlijk stempel
heeft gedrukt. Als actieve speler excelleerde hij vooral in grote klassieke karakterstukken als b.v. de „Gijsbrecht" van Vondel en in „King Lear" van Shakespeare. Maar ook de meer eigentijdse figuren, als b.v. de
politiecommissaris Brown in Brechts „Dreigroschenoper" werden door zijn creaties onvergetelijke hoogtepunten van toneelkunst. De omstreeks de eeuwwisseling in Duitsland geboren en daar als vakgeleerde
geschoolde Horst Gerson, van Nederlandse nationaliteit, werd in 1972 met de prijs begiftigd. Als leider
van het Haagse „Rijksbureau voor kunsthistorische
documentatie" heeft hij voor de indexering van de in
de Lage Landen ontstane kunstuitingen baanbrekend
werk gedaan, dat ook in het buitenland navolging
vond. Om het contact met de jeugd en daarmee met
de wetenschappelijke toekomst niet te verliezen aanvaardde hij in 1965 een professoraat in de kunstgeschiedenis aan de Groningse universiteit. Bekend,
ook in de Internationale vakkringen, werd hij door
zijn publicaties over de nederlandse kunst in de Gouden eeuw. Zijn werk over Rembrandt uit 1968 is een
neerslag en in zekere zin een samenvatting van veel
van het door hem eerder gepubliceerde. Op een geheel andere wijze functioneert een andere, in 1976
onderscheiden kultuurhistoricus, en wel de als leider
van het in Munster gevestigde „Museum fur Landesund Kulturgeschichte" optredende Paul Pieper. Zijn
omvangrijke wetenschappelijke oeuvre is in talloze tijdschriftartikelen en in enige belangrijke kunsttentoonstellingscatalogi te vinden. Hij heeft het onder zijn
leiding staande museum door aankopen aanzienlijk

verrijkt en tot een toonaangevend voorbeeld op zijn
gebied uitgebouwd. in internationaal verband heeft hij
zeer nauwe contacten met zijn buitenlandse collega's
weten aan te gaan, waardoor er de laatste jaren tentoonstellingen gerealiseerd konden worden van stukken die in de verschillende landen en musea, o.a. ook
achter het lizeren Gordijn, bewaard en aldaar als
onvervangbare kostbaarheden gekoesterd worden.
De laureaat van het jaar 1968 is de Vlaming N. de
Meyere, Wiens capaciteiten zowel op het organisatorische en financiele vlak als op het gebied van de
wetenschap liggen. In de motivatie wordt gewaagd
van zijn belangrijk pionierswerk als uitgever en als
!eider van de „Standaard Boekhandel". De grote verdienste van deze onderneming ligt in het felt, dat ze
gezorgd heeft voor de noodzakelijke leerboeken in
de Nederlandse taal, toen het emanciperende Vlaamse
onderwijs hier behoefte aan had. De onder dezelfde
leiding opererende „Standaard Wetenschappelijke
Uitgeverij" vult de leemte aan, die allengs bij het
Nederlandstalige wetenschappelijk onderwijs in Belgie zichtbaar geworden was. Hier werd een belangrijk
werk als de „Geschiedenis der letterkunde" ter perse
gelegd. De toch al druk bezette initiator en organisaVignet met symbool van de stichting F.V.S.
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tor van deze instellingen heeft daarnaast echter ook
een rol van betekenis gespeeld bij de ontwikkeling en
uitgroei van het vak van volkskunde tot volwaardige
wetenschappelijke discipline, ook in internationaal
verband. Zo gaf hij o.a. in 1951 het „Viaamse sprookjesboek" uit, en in het jaar 1962 verscheen mede van
zijn hand het werk „Volks- en kinderplaat in de Nederlanden", dat door een Internationale jury bekroond
werd. De Duitse historicus Franz Petri, die zowel in
Munster als in Bonn een professoraat bekleedde,
kreeg in 1970 de prijs toegewezen. Deze in kringen
van geschiedkundigen uit de beide Nederlanden erkende autoriteit werd op grond van zijn kennis en
verdienste lid van diverse Nederlandse en Belgische
wetenschappelijke commissies. Bekendheid kreeg hij
vooral door zijn theorieen over het ontstaan van de
Frans-Duitse taalgrens, die hij als een „ROckzugslinie"
beschouwd Wilde zien, als het resultaat van een proces van geleidelijke aanpassing aan gewoontes en
wensen die aan beide kanten van deze grens leefden.
Ook andere beoefenaren van de taalwetenschap werden het middelpunt van aan de prijsuitreiking verbonden plechtigheden, en wel in de jaren 1964 en
1969. De nog in de vorige eeuw geboren filoloog Hermann Feuchert is door zijn onderzoek in het NoordDuitse gebied cok voor onze Nederlandse taalgeschiedenis niet geheel zonder betekenis. Hij toonde namelijk aan, dat in de huidige in Noordduitsland gesproken dialecten nog relicten van de taal aanwezig zijn,
Oorkonde uitgereikt aan Prof. Dr. Langemeijer.
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die door de uit de Nederlanden in de 12de eeuw geemigreerde boeren gesproken werd.
De o.a. als religieus dichter onder de naam Muus
Jacobse bekende Nederlandse taalgeleerde Klaas
Heeroma, in leven professor aan de Groningse universiteit, werd met name om zijn grensoverschrijdende dialectstudies geeerd. Ze zijn gebundeld in
zijn „Taalatlas van Oostnederland en de aangrenzende gebieden", die het resultaat van al zijn bemoeiingen
op dit terrein bevat. Tot zijn wetenschappelijk oeuvre
behoren verder tientallen verhandelingen over gevarieerde taalkundige en literaire onderwerpen.
Zoals boven reeds werd gezegd, werd in 1960 naast
Antoon Coolen de Vlaamse cultuurfilosoof Max Lambelly met de prijs onderscheiden. Geboren in het
laatste decennium van de vorige eeuw verwierf hij
de graad van doctor in de sociale wetenschappen
aan de Gentse rijksuniversiteit. Als professor was hij
verbonden aan diverse universiteiten en instituten.
Van zijn hand verscheen een aantal werken op cultuurhistorisch terrein, waaronder een „Filosofie der
Vlaamse beweging en der overige sociale stromingen
in Belgie". Tot zijn omvangrijke literaire productie behoort ook een „Geschiedenis van Vlaanderen" in twee
delen. Zijn belangstelling is sterk theoretisch gericht,
wat blijkt uit zijn verhandeling „Wat is cultuur", die
in het jaar 1951 het licht zag. Een zelfde filosofische
instelling vinden we bij de Nederlandse jurist en filosoof Gerard Eduard Langemeijer, die in 1978 gelauwerd werd. Na zijn promotie te Leiden in 1927 ambieerde hij een ambtelijke loopbaan bij de rechterlijke macht. Zo werd hij tot officier van justitie benoemd, later tot rechter, o.a. in Amsterdam, daarna
tot advocaat-fiscaal bij het Bijzondere Hof van cassatie. Als professor in Leiden werd hij procureur-generaal bij de Hoge Raad, en bereikte daarmee de
hoogste functie binnen de rechterlijke macht. Naast
dit optreden in maatschappelijke functies verwierf
hij zich ook als theoreticus een grote faam, met name
als een der herzieners van het Burgerlijk Wetboek.
Na de wereldoorlog was hij een der eersten, die de
noodzaak onderkende de door de oorlog verbroken
banden met zijn Duitse vakgenoten te herstellen en
nauwer aan te halen.
AMBTSDRAGERS
In een afzonderlijke groep werden door ons die personen ondergebracht, die ook en vooral wegens hun
verdiensten op bestuurlijk terrein de aandacht op zich
gevestigd hebben. Zij hebben hun medemensen in
het openbare leven op belangrijke posten gediend en

op die wijze maatschappelijke en politieke processen
mede op gang gebracht en bepaald.
Ads eerste willen we hier de in 1965 in Munster geeerde Mgr. Honore van Waeyenbergh noemen, die
vanaf 1939 als rector de Leuvense universiteit geleid
heeft. Gedurende tientallen jaren heeft deze katholieke priester, ook tijdens de vijandelijke bezetting,
met een open geest voor de eisen van zijn tijd, met
moed en volharding de basis gelegd voor de verdere
uitbouw en ontplooiing van de katholieke Alma Mater.
Hij was de inspirerende kracht achter de oprichting
van nieuwe instituten, waardoor de universiteit in
staat was haar wetenschappelijke taak in het huidige
tijdbestel, dat aan zo'n snelle en diepgaande veranderingen onderhevig is, te blijven vervullen. Zijn grootste verdienste ligt misschien wel in zijn ijveren voor
de oprichting van de universiteit Lovanium in het
voormalige Belgisch Congo, die thans door honderden inheemse studenten bezocht wordt en het noodzakelijke kader !evert voor bestuur en leiding van
deze voormalige kolonie. Een andere initiator in het
Belgische universitaire bestel is de in 1915 geboren
Alois Gerlo, die in het jaar 1977 de prijs in ontvangst
mocht nemen. Sinds 1947 hoogleraar aan de „Univers i te libre" van Brussel heeft hij na de afsplitsing als
eerste rector de nieuwe Nederlandse afdeling van
1969 tot 1974 geleid. Als wetenschappelijk publicist
gaf de classicus Gerlo o.a. de brieven van de humanisten Erasmus en Lipsius uit. Tot 1965 actief lid van
de communistische partij, keerde hij de door deze beleden ideologie de rug toe, omdat hij daar niet die
vrijheid voor het individu gewaarborgd zag, die voor
deze humanist een der eerste levenvoorwaarden is.
Andere, in hogere openbare ambten hun Vlaamse herkomst en gezindheid bepaald niet verloochenende
persoonlijkheden zijn de heren F.J.M. Collin en Leo
Cappuyns, die in 1971 resp. in het jaar 1974 de reis
Haar Munster aanvaardden. De nog in de vorige eeuw
geboren Collin doceerde sinds 1927 strafrecht te Leuven. In deze hoedanigheid is hij de auteur van belangrijke juridische handboeken in de Nederlandse taal
o.a. over het strafrecht. Hij was een der eerste Vlaamse professoren, die hun colleges geheel in het Nederlands gaven. In Antwerpen bezat hij een bekende en
druk bezochte advocatenpraktijk. De sinds 1938 ook
als bankier zeer succesvolle jurist heeft door de oprichting en leiding van de „Kredietbank" in beslissende mate de opbloei van het economische leven in
Vlaanderen mogelijk gemaakt. De veel jongere, in
1921 geboren Leo Cappuyns heeft na opvallende studies reeds op jeugdige leeftijd binnen de magistratuur

en rechterlijke macht belangrijke functies bekleed. In
de hoedanigheid van vice-gouverneur van de provincie Brabant en regeringscommissaris voor de hoofdstad van het Koninkrijk Belgie bepaalde zijn optreden
mede het nationale politieke beleid. Zijn maatschappelijke betrokkenheid komt o.a. tot uiting door het
door hem beklede voorzitterschap van vele organisaties, die met name het culturele leven van Vlaanderen
en de culturele uitwisseling met het buitenland onderhouden en bevorderen. De laatste door ons als openbaar bestuurder in deze groep te bespreken persoonlijkheid is Oberkreisdirektor Peter Elster uit het Oostfriese Lehr, die zich met name ook voor de immateriele verheffing van dit gebied heeft ingezet. Als Prasident van de „Ostfriesische Landschaft", een overkoepelende organisatie, die aan het hele culturele
leven van dit gebied richting en ontplooiingsmogelijkheid geeft, heeft hij ook de door hem aangegane culturele contacten met het naburige Nederland bevorderd en versterkt.
Als laatsten laten wij het oog vallen op enige persoonlijkheden, die niet door hun werk als mensen van
wetenschap of door hun openbare functies, maar

Oorkonde uitgereikt aan Prof. Dr. Klaas Heeroma.
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veeleer door hun onverplicht persoonlijk engagement
de aandacht van de beoordelingscommissie op zich
gevestigd hebben. We bedoelen dominee Christian
Boeck, die in het jaar 1961, en Mevr. Hebe Kohlbrugge, die in 1965 het middelpunt van een samenkomst
waren. De met de taal en cultuur van Nederduitsland
vergroeide pastor Boeck heeft door het stichten van
een culturele vereniging het drukken en uitgeven van
in een Nederduits dialect geschreven literatuur ter
hand genomen. Door deze activiteiten heeft hij bijgedragen tot de bewustmaking van de in de traditie
wortelende eigen aard van de Nederduitse mens. In
een door de voormalige Duitse Bundesprasident Heinemann uitgesproken laudatio wordt aan het verzetswerk van de enige onderscheiden vrouw, Mevr. Hebe
Kohibrugge, herinnerd. Door haar door christelijke
motieven ingegeven inzet kon ze met personen en
kerkelijke groeperingen ook uit de landen van achter
het lJzeren Gordijn contact leggen. Het pleit voor haar
zelfstandige geest en onafhankelijke opstelling, dat
zij haar werk in het door de Hervormde Kerk van
Nederland opgerichte werelddiaconaat weigerde voort
te zetten, toen dit in het vaarwater van de Wereldraad
van Kerken geraakt was, die, Haar haar mening, vanVoorkant van de aan de prijs verbonden medaille, met relief van
Joost van den Vondel, ontworpen door Hans-Martin Ruwoldt

uit een al te eenzijdig politiek gerichte basis de noden
in de Derde wereld tracht te lenigen.
AANVULLENDE GEGEVENS
Bovenstaande gegevens hebben wij ontleend aan de
verslagen van elke plechtigheid, die in een kleine gedrukte uitgave, voornaam van opmaak en handzaam
van formaat, door de F.V.S., de organiserende stichting, wordt uitgegeven. Ze bevatten naast de boven
medegedeelde details — we moesten ons helaas tot
de meest noodzakelijke beperken — de begroetingsspeeches van de rector van de MOnsterse universiteit, de laudationes, d.w.z. de lofreden met de motivatie, die door een der juryleden of een aangezochte
vakspecialist uitgesproken zijn en het dankwoord van
hen, die de Joost-van-den-Vondel-prijs in ontvangst
konden nemen. Wij zouden in het volgende uit de inhoud van deze publicaties enige aanvullende gegevens willen putten en in aansluiting op bovenstaande
summiere informaties een paar opmerkingen willen
maken n.a.v. deze uitermate boeiende lectuur.
Veel van de daarin medegedeelde bijzonderheden uit
de levensloop van sommige der betrokkenen vormen
de concrete neerslag van de ingewikkelde politieke
en sociaal-maatschappelijke gebeurtenissen, die Europa en de wereld in de laatste 50 jaar geteisterd en
beheerst hebben. Ook komen wij hier in contact met
bepaalde opvattingen en visies, die het lezen en overdenken meer dan de moeite waard zijn. Daarbij zullen wij het beschikbare materiaal niet systematisch
doornemen, maar slechts ingaan op dat, wat ons bij
enige candidaten bijzonder opgevallen is. Dat deze
uiterst persoonlijke benadering geen afbreuk wenst
te doen aan onze waardering voor de door anderen
geleverde prestaties, behoeft wel geen betoog.
Van de personen die tot en met het jaar 1978 voor
de prijs in aanmerking gekomen zijn, hebben er 7 de
Belgische en Nederlandse, en 6 de Duitse nationaliteit.
Als we in de motivering nagaan, Welke bijzondere
activiteiten tot de uitverkiezing hebben geleid, valt op,
dat er onder de Belgische kandidaten bijzonder veel
zijn, die door hun werk op bestuurlijk terrein het-zichbewust-worden van het Vlaamse bevolkingsdeel van
zijn eigen identiteit hebben bevorderd. Hun bijdrage
aan de emancipatie en versterking van het Nederlandse element in een door de France geest beheerst Be!gie vormde, naast hun niet geringe wetenschappelijke
prestaties, de belangrijkste reden voor de toekenning
van de prijs.
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Is de zich hier manifesterende, sterk politiek gekleurde problematiek van nationale aard, de Internationale
politieke verhoudingen weerspiegelen zich in de !evens van anderen. Zo lezen we in het verslag over
Hans-Martin Ruwolt, dat hij in de eerste wereldoorlog
zijn scheppend werk heeft moeten onderbreken, toen
hij, eerst als soldaat, later als krijgsgevangene, slachtoffer geworden was van oncontroleerbare machten.
Van Jef Last wordt vermeld, dat hij in de Spaanse burgeroorlog als vrijwilliger aan de kant van de regeringstroepen aan de strijd heeft deelgenomen. Bij de
Nederlander Langemeijer komen we de naam tegen
van het beruchte gijzelaarskamp St. Michielsgestel,
waar deze enige tijd verbleef wegens zijn kritiek op
acties van de bezetter. Mevr. Hebe Kohlbrugge werd
in 1944 wegens haar koerierswerk voor de Nederlandse regering in ballingschap opgepakt en naar Ravensbriick getransporteerd ; aan een gelukkig toeval had
zij haar vrijlating in 1945 te danken. Het bedanken
van Alois Gerlo voor het lidmaatschap van de cornmunistische partij in 1956 zal men wel met het neerslaan van de Hongaarse opstand in dat jaar in verband
mogen brengen.
Sociaal-maatschappelijk van aard zijn enige opmerkingen van Mgr. van Waeyenbergh, gemaakt in zijn
hoedanigheid als !eider van de Leuvense hogeschool.
Een morele verantwoordelijkheid t.o.v. de subsidierende maatschappij verwacht hij zowel van de rijke als
van de arme student, door hem „Erziehung und Haltung" genoemd, en hij vraagt zich af, of ieder, die
deze eigenschappen niet heeft of wil aanleren, wel
recht heeft op de geestelijke ontwikkelingsmogelijkheid, die de universiteit aan het individu verschaft.
Bijzonder instructief verder is de door hem geschetste
ontwikkelingsgang van de Alma Mater, die in 1524
gesticht, vaak onder immense moeilijkheden van religieuze en politieke aard, getracht heeft haar taak als
centrum van wetenschap en onderwijs door de eeuwen heen zo goed mogelijk te vervullen. Een actuele
problematiek wordt in de laudatio op Leo Cappuyns
aangesneden, de tot nu toe jongste kandidaat. Het
door hem in een geval van euthanasie uitgesproken
rechterlijke oordeel, dat met moderne opvattingen en

omstandigheden volop rekening houdt, was kwalitatief van zo'n hoog gehalte, dat het zelfs in de internationale pars de aandacht trok.
Met deze laatste verwijzing naar de over de Joostvan-den-Vondel-prijs verschenen primaire literatuur
willen we onze bijdrage besluiten met het betuigen
van onze instemming met al die door de stichting
F.V.S. te Hamburg genomen initiatieven. Het door
sommigen ingebrachte bezwaar, dat het eigenlijk een
elitaire aangelegenheid is, weggelegd voor de zeer
kleine groep gegoeden en/of geletterden kunnen we
niet delen. Bij al de genoemde personen gaat het om
mensen, die zich om een ideeel doel uit vrije wil
meer ingezet hebben dan van hen in die omstandigheden verwacht kon worden. Ze hebben de hun geboden gelegenheid benut en uitgebuit, ze zijn daar
dienstbaar geweest, waar anderen het niet konden of
wilden zijn. Het is goed dat er op de dag van vandaag
gelegenheden bestaan, waarbij op de individuele overgave aan een zelf aanvaarde taak de aandacht gevestigd wordt. In onze tijd van collectief denken dreigen
we te vergeten, dat de vrijheid van het individu en
zijn persoonlijke beslissingsbevoegdheid de drijvende
krachten geweest zijn, die onze moderne verworvenheden tot gevolg hebben gehad.
Dr. H.J. LELOUX

1. Schrijven van de Stiftung F.V.S. van 22 augustus 1979. Wij
zouden hier onze dank willen uitspreken voor de toezending
van degeraadpleegde publicaties en het fotomateriaal.
2. Ideen und Taten, Alfred Toepfer zum 80. Geburtstag, Hamburg
1974 (ed. R. Star, Hamburg).
3. Bij het samenstellen van dit artikel verscheen in de pers het
bericht, dat voor het jaar 1979 de Zweedse filoloog Torsten
Dahlberg uit GOteborg aangewezen was. Deze is o.a. bekend
door zijn wetenschappelijk werk op het gebied van het Nederduits. Het is de eerste keer dat deprijs aan een Zweed is
toegekend.
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OP ZOEK NAAR VREDE

Prof. dr. H. Fayat, oud-minister van Buitenlandse Handel en Europese Zaken (Belgie) en huidig Algemeen
Voorzitter van het A.N.V. stelde onlangs zijn boek
„Op zoek naar vrede" voor, dat handelt over de wereldevolutie in de jongste veertig jaar.
Het boek werd voorgesteld door oud-minister August
De Schrijver, die het werk van zijn voormalige kabinetschef prees om zijn documentaire waarde en zijn
duidelijkheid naar de feiten toe. Prof. dr. Fayat putte
zijn informatie uit zijn kursussen aan de V.U.B. en uit
zijn rijke politieke ervaring. De heer De Schrijver trok
uit het boek van Fayat de konklusie dat alleen een
universele aanpak ons tot wereldvrede kan brengen.
In een korte uiteenzetting stelde Prof. dr. H. Fayat
dat er zich de laatste vier eeuwen een bewuste reaktie tegen de oorlog is gaan manifesteren. Denken wij
o.m. aan het Verdrag van Westfalen, de Vrede van
Utrecht en het Congres van Wenen. Meer en meer
betrachtte men de geschillen op te lossen via „Internationale Rechtspraak". Een nieuw gegeven m.b.t. de
wereldvrede kwam naar voor, toen eerst de Volksbond en nadien de Verenigde Naties opgericht werden.
Hoopgevend is volgens Fayat dat men binnen de internationale organisaties eerder naar een consensus
din naar een meerderheid zoekt. In de veiligheidsraad
gaat dit echter niet op, daar sommigen over het vetorecht beschikken en andere mogendheden niet permanent aanwezig mogen zijn.
De U.N.O. groepeert alle staten en maakt bijgevolg
wereldberaad mogelijk zowel in politieke als in sociaal-economische aangelegenheden.
Alle landen zijn niet even bekwaam in de debatten. De
debatten zijn voor deze landen een leerschool in diplomatie. Het is het enige middel om in de diepte tot
verstandhouding en samenwerking te komen.
De U.N.O. ziet zich geplaatst voor een dilemma, enerzijds de veiligheid van elke staat en anderzijds de
ontwapening.
Proportioneel bewapenen de armste landen zich het
sterkst!
Daarbij wordt onze aandacht gevestigd op het probleem van de ongelijkheid. 20 % van de wereld
moet instaan voor bijstand aan 80 %. Er is een enorme afstand tussen rijke en arme landen.
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Het debat over de ontwikkelingshulp geeft een nieuwe
dimensie aan het probleem van de wereldvrede.
De vooringenomenheid van de media i.v.m. internationale problemen zonder rekening to houden met de
historische en geografische achtergronden valt meer
dar. ooit op, aldus Fayat.
Slogans zijn weinig dienend voor de vrede. Vrede is
enkel to verwezenlijken vanuit de wil tot verstandhouding en tot samenwerking.
HET BOEK ZELF
Leven in de tijd van nu, met inzicht in het verloop
van de geschiedenis veronderstelt een zekere kennis
van de organisaties, die tot stand zijn gebracht en
die zich inspannen om de wankele wereldvrede uitbreiding en meer stabiliteit to geven ; veronderstelt
ook het weten hoe de wereldverhoudingen tussen
landen en volkeren, tussen groepen en blokken gewijzigd zijn en waarom ze veranderen.
Om daarvan een grondig antwoord en een klaar
overzicht to geven moet de auteur, die zulks onderneemt, diep en wijd vertrouwd zijn met alle raderwerken die het zoeken naar wereldvrede in gang houden.
Vertrouwd ook met de tegenstrijdige krachten die
de politieke, economische, militaire en sociale bewegingen beheersen, en zelfs — zoals Iran heden ten
dage bewijst — religieuze en historische stuwingen,
gepaard met economische machtsmiddelen.
„Op zoek naar vrede" is een groots overzicht van
de wording en het verloop der voortdurende pogingen om op het vlak van de wereldpolitiek tot een samenhangend inzicht en een doeltreffend beleid to komen.
De auteur beschikt voor zijn voorlichtingswerk over
een ongeevenaard stel van middelen en informaties,
gepuurd uit een langdurig en ononderbroken politiek
en professoraal leven.
Het boek is geschreven in een heldere taal, met een
grondige samenvatting van de historische achtergrond
en een klare situering van de organisaties. Het is zowel een referentiewerk als een historisch overzicht,
een meeslepend verhaal van de jongste halve eeuw
politiek gebeuren vanuit Europa naar de westerse
alliantie tot in het hart van de derde wereld, waarbij
stelselmatig verwezen wordt naar de voorgeschiedenis.

De auteur verdedigt geen thesis, maar laat de feiten
spreken. Boven de feiten laat hij het beeld oprijzen
van de gevaren die de mensheid nu bedreigen
— de kans op uitputting van de levensmogelijkheden
op deze aarde ;
— de gevaarlijke tegenstelling tussen het rijke deel
van de wereld en de arme landen ;
— de mogelijkheden van een atoomoorlog met als gevolg de verwoesting van onze planeet.
Uit de feiten groeit, scherp afgetekend, de noodzaak van wederzijds begrip vanwege en samenwerking tussen de afzonderlijke staten en het optimistisch
gevoel dat de mensheid het gewapend geweld zal willen en kunnen vermijden.

INHOUD
1. Universeel karakter van de internationale politiek
na 1945 : - De moderne verkeersmiddelen brengen de
werelddelen dichter bij elkaar - De wapens reiken
verder en bevorderen het besef van een wereldschaakbord - Overzicht van de politiek-militaire en
de economische spanningen.

7. De vrijwaring van de mensenrechten.
8. De niet-politieke samenwerking op wereldvlak.
9. Het politiek-militair evenwicht in Europa (19451965).
10. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (N.A.V.O.) en het Warschaupact.
11. Het Duitse vraagstuk en de „Ostpolitik" van de
B.R.D.
12. De conferentie over veiligheid en samenwerking
in Europa (C.V.S.F.) : - In leiding - De Slotakte van
Helsinki - A. Eerste korf : veiligheid in Europa - B.
Tweede korf : samenwerking op het gebied van de
economie, de wetenschap, de techniek en het milieubeheer - C. Derde korf : samenwerking op humanitair en andere gebieden.
13. De eenwording van Europa.
14. Het ontwaken van Azie.
15. Het Nabije Oosten : olie- en kruitvat.
16. De ontvoogding van Afrika.

2. De nieuwe mogelijkheden van berichtgeving en beinvloeding.
3. Gewijzigde methoden en structuur van de internationale betrekkingen : - Openbaarheid van de internationale verbintenissen - Grotere ingewikkeldheid van
de internationale betrekkingen.
4. Raam waarin de internationale politiek zich afspeelt : - Herhaaldelijk streven naar de vorming van
grote rijken - De vorming van nationale staten - Tegenover deze politieke „desintegratie" gewestelijke
hergroeperingen - Militaire Bondgenootschappen.
5. De aanloop tot de nieuwe verhoudingen in Europa
en de wereld.
6. De organisatie van de Verenigde Naties : - Het
ontstaan van een nieuwe wereldorganisatie - De grote trekken van het U.N.O.-opzet - Samenstelling en
stemmingsprocedure van de Veiligheidsraad - Politieke onmacht van de Veiligheidsraad - De rol van
de Algemene Vergadering van de U.N.O. - De groeiende verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal
van de U.N.O. - De achteruitgang van de internationale rechtspraak - De universaliteit van de U.N.O.

17. De drie Amerika's.
18. Het vraagstuk van de ontwikkelingsbijstand.
19. Door ontwapening naar vrede?
20. Op zoek naar een doeltreffende samenwerking
op wereldvlak.
21. Slotbeschouwingen.
In 44 bijlagen geeft de auteur, meestal in extenso, de
woordelijke tekst, in de oorspronkelijke taal, van de
bijzonderste internationale documenten die in het
boek worden geciteerd : zo b.v. - President Wilson's
Veertien punten (8 januari 1918) - Atlantic Charter
(14 augustus 1941) - Handvest van Philadelphia (10
mei 1944) - Truman Doctrine (12 maart 1947) - Uniting
for Peace Resolution (3 november 1950) - Vandenberg
Resolutie (11 juni 1948) - Paul-Henri Spaak's rede
„Nous aeons peur" (28 september 1948) - Rapackiplan (28 september 1948) - Willy Brandt : Verklaring
over de „Ostpolitik" (28 oktober 1969) - Rede to Erfurt
(19 maart 1970) - Rede in de Bondsdag (20 maart
1970) - Verdrag van Moskou (12 augustus 1970) 137

Verdrag van Warschau (7 december 1970) - „Grundlagenvertrag" B.R.D/D.D.R. (21 december 1972) - Rede
van Gen. Marshall - Marshallplan (5 juni 1947) - Tonkin Gulf Resolution (10 augustus 1964) - Kaarten van
Israel - U.N.0.-Resolutie 242 (22 november 1967) - Lidstaten van de U.N.O. en van de gespecialiseerde organisates.
Internationale problemen zijn lange tijd een priv6terrein geweest voor diplomaten, voor mensen met
macht en/of invloed, voor gestudeerden of studenten
in het hoger onderwijs of voor wie in de hogere politiek werd betrokken.

volking, heeft de Hood geschapen dat deze vraagstukken, die thans medebehoren tot de dagelijkse
ervaring, behandeld zouden worden voor de nietgespecialiseerde lezer.
Het is een niet geringe verdienste van de professoremeritus en gewezen minister dit grondig gedocumenteerd en terdege gefundeerd werk zo to hebben
geschreven dat het ook voor deze leergierige mensen
zeer genietbaar is.
Lezers van Neerlandia kunnen door middel van deze
bestelkaart een gesigneerd boek bestellen.

De democratisering van het onderwijs en de verdiepte
culturele belangstelling bij een bradere laag der be-
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LEVEN EN WERKEN VAN DE VRIEZENVEENSE „RUSLUIE"

Een Russisch dorp? Neen, dat is Vriezenveen nu niet
meer, maar vroeger was daar toch wel veel van waar.
Een welvarend dorp bovendien — ook nu nog —
doch er is een tijd geweest, dat dit dorp als het ware
de bankrekening was voor geheel Twente ; wie op de
een of andere wijze geld nodig had, kon in Vriezenveen terecht. Daar was overvloed, verdiend met een
drukke en levendige handel op Rusland. Vriezenveners die zich daar hadden gevestigd, kwamen meestal
schatrijk terug en bouwden hier hun huizen naar Russisch voorbeeld. Een enkele vinden we nog in het
dorp en Almelo terug, doch de meeste van deze patriciershuizen zijn indertijd verwoest bij een grote
brand, die het dorp in 1905 teisterde, en waarbij 228
woningen in de as werden gelegd. Russische invloeden komen er dan ook nauwelijks meer voor en het
enige, dat aan deze glorieuze tijd doet denken zijn
enige straten, die naar Petersburg en enige vooraanstaande kooplieden en admiraals werden genoemd,
zoals de Petersburgstraat, Cruysstraat (Admiraal Cornelis Cruys was de grondlegger van de tsaristische
oorlogsvloot), Meester Jan Kunstweg (Jan Kunst was
een hoofdonderwijzer, die zijn leerlingen opleidde
naar de Russische handel). Een standbeeld voor Aaltje Berkhoff, die een naaischool in Rusland begon, of
voor haar broer de Vriezenveens-Russische Admiraal
Wicker Berkhoff vindt men helaas in Vriezenveen niet.

Hoe en wanneer is deze handel ontstaan? en waarom? Temeer nog daar men in vroeger tijd — en nu
spreken we van de jaren 1700 — bijna geheel was
aangewezen op de bodem, zodat deze plotselinge uittocht vrijwel uniek was.
Die bodem, waarop de Vriezenveners, afstammelingen van oude Friese geslachten, woonden, was arm
en schraal, en we geloven, dat hier de oorzaak gezocht moet worden. Want het was juist deze armoede,
die deze handel heeft doen ontstaan. De inkomsten
waren karig en daarom ging men in het vroege voorjaar, als er in en om de boerderij toch niet zoveel
was te doen, wat bijverdienen.
Met de groene zak, gevuld met land- en tuinbouwzaden op de rug, trokken de Vriezenveense marktkramers stad en land of om hiervoor afnemers te vinden. Hoewel de armoede de grote drijfveer was, heeft
Cornelis Cruys, vertrouweling van Tsaar Peter de Grote,
moet het zun geweest, die de Vriezenveense kooplieden
de weg naar St. Petersburg heeft gewezen.
Cornelis Cruys werd later de grondlegger van de tsaristische
oorlogsvloot.

Wat men er wel vindt is een klein Russisch museum
(aan een groter museum wordt gewerkt), waar men
kan wandelen tussen de Russische gebruiksvoorwerpen zoals de samovaar, Russische serviesjes, oude
Russische munten en niet te vergeten het keizerlijk
damast, dat de Vriezenveense kooplieden aan de
tsaren verkochten. Verder is er veel foto- en documentatiemateriaal uit die dagen te zien en echte Russische schilderijen. Wie er meer van wil weten moet
eens een kijkje komen nemen in het Russisch museumpje of zich literatuur aanschaffen over deze unieke
geschiedenis van de Vriezenveense Rusluie. In 1976
is het boek „Vriezenveense Rusluie in het rijk der tsaren" uitgekomen en in 1977 het boekwerkje „Vriezenveen in oude ansichten", die niet alleen handelen
over Vriezenveense kooplieden, maar ook over Vriezenveners die belangrijke rollen vervulden bij de Russische walvisvaart en de Russische marine. (Enkele
exemplaren daarvan zijn nog verkrijgbaar bij schrijver dezes).
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bij sommigen het avontuur ook wel een woordje meegesproken. Maar vooral ook de ondernemende geest
van deze Vriezenveners heeft hen tot deze reizen gedreven. Eerst beperkten de tochten zich tot het eigen
land, maar dat duurde niet zolang.
Na enige tijd overschreed men ook 's lands grenzen.
Een bijzondere voorliefde had men voor Oost-Friesland, Oldenburg, en de Duitse kust der Oostzee. Geleidelijk ging men verder van huffs, en bezocht men
ook andere landen dan Duitsland. Bij hun zwerftochten kwamen zij in de centra van de nude Hanzehandel, Bergen in Noorwegen, Kopenhagen evenals Koerland zag men vaak op hun reisprogramma staan. An-

In het Haus der Schiffergesellschaft to Lubeck had in het begin van de
18e eeuw de ontmoeting plaats tussen een Noorse zeekapitein en de
Vriezenveense koopman. De Noorse zeekapitein bood de koopman een
gratis overtocht aan naar Sint Petersburg en zo werd de handelsweg naar
de voormalige Russische hoofdstad gevonden

dere ondernemende Vriezenveners togen naar Zwitserland, Spanje, Portugal, Italie, en zelfs ging men naar
West-Indie en de Canarische eilanden.
Bleef het eerst nog een handel in zaden, later werd
ook het linnen op hun zwerftochten meegenomen.
Hoewel het zaad gretig aftrek vond, heeft toch het
linnen in deze handel de belangrijkste rol gespeeld.
De stoffen werden in het eerste begin vervaardigd in
de weefkamer, Welke haast iedere boerderij in Vriezenveen bezat. Later werd het linnen meestal betrokken bij Almelose fabriqueurs. Sommigen namen het in
commissie mee, waarbij 50 % van de winst voor hen
was, anderen werkten echter voor eigen rekening.
Dikwijls werden compagnieschappen gevormd, waar
behalve de reizigers ook de anderen een aandeel
in hadden.
Wanneer de eerste Vriezenveense kooplieden in Rusland beland zijn, kan nog niet met zekerheid worden
vastgesteld, want de eerste contacten zijn nog in nevelen gehuld.

VERTROUWELING VAN DE TSAAR
Er zijn hier tal van overleveringen in omloop. Een van
de meest aannemelijke is wel die van Cornelis Cruys,
die in 1698 naar Rusland emigreerde en naar nt:i is
gebleken een Nederlander van geboorte was. Cornelis Cruys, vertrouweling van Tsaar Peter de Grote, was
de man, die de Russische vloot moest helpen groot
maken, samen met een aantal Nederlandse zee-officieren, en daarin ook bijzonder goed is geslaagd.
Cruys zou het zijn geweest die de Vriezenveense Rusluie de weg naar Sint Petersburg heeft gewezen. Door
de Russische documenten en kleinbeeldfilms, die
dank zij het bezoek van Prinses Beatrix en Prins Claus
in de zomer van 1973 aan de U.S.S.R. in Vriezenveen terecht kwamen is toen veel meer over deze
Cruys bekend geworden.
De tochten naar St.-Petersburg gingen dikwijls tot Lubeck, maar ook vaak gingen huifkarren met kisten vol
zaad en linnen over land. Met zo'n tocht was meestal
drie a vier weken gemoeid, maar er waren zelfs kooplieden, die het bijna in de helft van die tijd klaar speelden. Uit het vergeelde reisjournaal van de 14-jarige
Jacob Zacharias Ursinus Kruys blijkt, dat deze knaap
met drie dorpsgenoten n.l. L. Brouwer, E. Engberts en
H. Smelt op een mooie zomerdag, n.l. de 13e juli van

het jaar 1826 startte met „eigene kales", zoals de
schrijver het uitdrukt, voor een reis Haar Rusland.
De reisroute liep langs Minden, Berlijn, Koningsbergen, Memel en Riga. Ondanks de onbegaanbare wegen, die er in die tijd zovele waren, wist men deze
tocht in 15 dagen te volbrengen. De reis werd slechts
onderbroken om van paarden te verwisselen en om
te eten, alleen in Memel werd een zeer korte nachtrust gehouden. Zo was het mogelijk, dat het gezelschap op de 28e juli om half vijf te St. Petersburg
arriveerde.
We zijn met dit reisverhaal al wat vooruit gelopen en
keren terug tot het midden der 18e eeuw. De handel
op St.-Petersburg werd in die tijd veel intensiever.
Men trachtte de beschikking te krijgen over vaste
verkooplokaliteiten. Aan de beroemde boulevard
Newski Prospekt werden winkels gehuurd en ingericht. In de grote Gostinny Dwor, een imposante winkelgalerij van ongeveer 100 bij 100 meter, die in het
hartje van de stad lag, en waarvan de ene zijde op
genoemde boulevard uitkwam, hadden vele Vriezenveense kooplieden hun linnen- en manufacturenwinkels. Al spoedig ontstond er een behoefte om de handel te consolideren en zeer zeker in navolging der
ontwikkeling van de toenmalige vaderlandse handel,
werden er compagnieschappen gevormd. Zulk een
compagnie bestond uit vele families, die hun geld in
de onderneming staken, met het duidelijke doel om
onderlinge concurrentie zoveel mogelijk te vermijden.
Het in het leven roepen van deze compagnieên was
buitendien zeker ook een gebiedende noodzaak als
men bedenkt, dat het reizen en het goederenvervoer
in die dagen zeer omslachtig en kostbaar waren.
Het succes van de Vriezenveense kooplieden moet
vanaf het begin van de handel met Rusland al groot
zijn geweest. Overal ontstonden de opslagplaatsen
en factorijen aan de Newa, waaruit zich dan vervolgens de prachtige grote winkels ontwikkelden, lange
tijd bestuurd door de veelnamige en voor het Russische oor zo deftig klinkende compagnieen. Het
hoofdartikel was en bleef Hollands linnen, dat het
zaad wat op de achtergrond had gedrongen, hoewel
dit toch altijd een belangrijke rol had meegespeeld.

maardheid, dat hiervan ook al spoedig het Keizerlijk
Hof op de hoogte kwam. In een debiteurenlijst van
de in 1735 te Vriezenveen geboren boerenzoon Jan
Hoek, staat kortweg „keiserin" vermeld. Op den bladzijde komt haar naam tweemaal voor met daarachter
resp. de bedragen van 2672 en 3515 roebels, zodat
de hofleverancier van Hare Majesteit toen een bedrag
van 6187 roebels te vorderen had, waarvoor hij Keizerin Elisabeth, kostbare stoffen en andere goederen
had geleverd. Een andere hofleverancier, de Vriezenveense boer Jan Gerrits Servys viel in 1751 zelfs de
eer te beurt om met de Keizerin op jacht te gaan.
Maar ook in latere jaren waren de Vriezenveense boeren geziene kooplieden aan het Russische Hof. Onlangs mocht schrijver dezes in Utrecht nog „keizerlijk damast" in ontvangst nemen, dat geleverd was
aan Tsaar Nicolaas I en aan de laatste tsaar.
Ook toonden de Keizerlijke families hun belangstelling voor andere zaken. Zo brachten de tsaar en de
tsarina meerdere malen een bezoek aan de omstreeks
1800 door Aaltje Berkhoff, een Vriezenveense boerendochter, opgerichte naaischool, waar zij zich persoonlijk op de hoogte kwamen stellen van de vorderingen
van hun Russische leerlingen.
Naast linnen, batist, zijden doeken, kousen en zaden,
dreven de Rusluie ook handel in stokvis, koek, chocolade, hammen, tabak, sigaren, Goudse en Duitse pijpen en bamboe. Laatstgenoemde bamboestokken, deden ze bij de lndische importeurs in Amsterdam op.

Het vertrek van Jacob Zacharias Ursinus Kruys met ztjn doe metgezellen
in 1826 werd door de schilder B. Jaspers Fayer op een doek vastgelegd.
Men ziet op deze reproductie de 14-jange J Z U. Kruys het linnen in de
huifkar opstapelen

NEDERLANDSE GOEDEREN
Het Hollands linnen, het zaad en andere goederen, die
de Vriezenveners leverden kregen zo'n grote ver141

Deze dienden onberispelijk recht en zonder enig letsel
en naad te zijn, werden door officieren gedragen in
het pruikentijdperk van Elisabeth, Catharina de Grote
en Keizer Paul, terwijl Alexander I, die regeerde vanaf 1801, ze afschafte.
De stokken werden door de officieren zelf van knoppen, dikwijls zeer kostbare, voorzien. Toevallig behouden afschriften van brieven uit het begin van
1800 van Amsterdamse leveranciers, die maar niet
wilden berusten in het felt, dat er geen stokken meer
aan de man te brengen waren, doen vermoeden, dat
deze handel ook voor hen een aardig winstje afwierp. De overlevering gewaagt van het verschijnen
van Potemkin, de grote gunsteling van Catharina II,
in een der Vriezenveense winkels om persoonlijk een
stok uit te zoeken, en daarbij werd verteld, dat zijn
schitterend gevolg (wel honderd koppen) zich voor de
Winkel verdrong.
Het waren echter niet alleen handelslieden die naar
Rusland trokken. Vriezenveen leverde ook timmerlieden, kleermakers en wevers. Anderen gingen met de
Russen ter walvisvangst.

EIGEN KOLONIE
In het midden van de 19e eeuw kwam er een einde
aan het heen en weer trekken met de huifkarren van
Recente foto van de voormalige Ned. Herv. Kerk (thans openbare leeszaal
met bibliotheek) met links en rechts de woon- en winkelcomplexen nu
bewoond door Russen. Met de revolutie van 1917 kwam er een abrupt
einde aan de eeuwenlange handelsbetrekkingen Vriezenveen-Rusland.
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Vriezenveen naar Sint Petersburg en omgekeerd. Zij
stichtten dan in Petersburg een eigen kolonie. Een
enkele keer ging men nog wel eens een kijkje nemen
in het geboortedorp, waar de familieboerderij intact
bleef, want men kon nooit weten hoe de zaken verliepen. Ook deden oudere Vriezenveners hun zaken dikwijs over aan jongere krachten en keerden dan zelf
naar hun geboortegrond terug, waar ze dan hun laatste levensjaren sleten. De blauwe kiel werd dan dikwijls weer opgezocht en de klompen aangetrokken...
het boerenbloed had zich niet verloochend, ook niet
na zovele jaren in de vreemde te hebben doorgebracht en waar men door handel in beter doen was
geraakt.
Naast de ondernemingsgeest van deze kooplieden
moet ook direct de vastheid in het geloof als een der
hoofdkenmerken genoemd worden. Werd de zondag
in Vriezenveen in ere gehouden, ook in Petersburg
was dit zo. Het behoeft daarom geen verwondering
te wekken, dat reeds in de jaren 1712 - 1717 in deze
grote Russische stad door de Vriezenveners een Hervormde gemeente werd gesticht.
Lang heeft men de kerkdiensten gehouden in een oud
bouwvallig bedehuis. In 1730 kon men echter beschikken over een eigen kerkgebouw, maar het werd al
spoedig te klein. De wens van de kooplieden om te
komen tot een nieuw en ruim kerkgebouw kon in 1830
in vervulling gaan. Over de bouw heeft men vier jaar
gedaan. Dit kerkgebouw werd links en rechts geflankeerd door grote huizen- en winkelcomplexen en was
eigendom van de Hervormde gemeente. Een massaal
bouwwerk, dat meer dan 400.000 guldens heeft gekost. Voor die tijd was dat een enorme som gelds. Bij
de ingebruikneming waren ook leden van de Nederlandse koninklijke familie aanwezig o.a. Willem II, die
zo nauw met het Russische keizerlijk huffs werd verbonden door zijn huwelijk. Deze kerk staat nog in
het tegenwoordige Leningrad, maar wordt thans gebruikt als leeszaal en bibliotheek. De winkels en
woonhuizen, die bij het vroegere kerkehuis behoorden, zijn nu in handen van de Russen overgegaan.
Keren we naar de Vriezenveense kolonie aan de Newa terug. Met de groei van de kolonie breidde zich
ook het aantal zaken uit. In de winkels van de Hervormde gemeente vestigden zich veel Vriezenveners,
maar ook andere Nederlanders en zelfs Russen. Ook
werd in deze gebouwen de Nederlandse Bank voor
Russische handel ondergebracht. Een zeer groot gedeelte der Vriezenveense kooplieden bleef echter
steeds in de grote winkelgalerij Gostinny Dwor. Hier
vond men zowel grossiers als kleinhandelaren. In dit

gebouw hadden velen hun eigen zaak gekocht, aangezien de galerij, in tegenstelling met het winkelcomplex van de Hervormde gemeente, eigendom was van
de Russen.

Berkhoff noemden, die in 1814 als zoon uit een boerengezin zijn geboortedorp verliet als timmergezel om
later chef van de marinewerven in Kroonstad te worden en als admiraal zijn loopbaan beeindigde.

Maar ook elders vond men de winkels van de Rusluie,
maar dan voornamelijk aan de boulevard Newski Prospekt, Sadowaja, Michailovskaja en later ook aan de
Hertsenstraat en Dzersjinskystraat.

Aan het einde der 19e eeuw en het begin van deze
eeuw kwamen vele oudere Vriezenveense kooplieden
naar hun geboortegrond terug. Hadden zij een voorgevoel van hetgeen komen zou? Velen belegden hun
gelden in huizen en hypotheken, anderen bouwden
prachtige villa's in Vriezenveen en elders in ons land
om daar hun laatste jaren te slijten. Degenen, die
hun gelden hadden belegd in Russische effecten, zagen in 1917 ineens een dikke rode streep door hun
bezittingen gehaald. De Russische effecten waren in
een slag waardeloos geworden. Verschillende van
deze effecten bevatten ook de Nederlandse tekst,
waaruit wel blijkt hoe belangrijk deze handel is geweest.

De grootste bloei hadden de compagnieen tussen
1810 en 1875, dan losten zij zich van lieverlede op
dank zij de atom groeiende Russische concurrentie,
maar ook mede door het felt, dat men elkaar te goed
kende (Familievetes/broodnijd).
In de compagnieen moet altijd een strenge tucht geheerst hebben. De jonge mensen, ook al waren het
zoontjes van de bazen, moesten van onderop beginnen, met het nederigste en vuilste werk, ze hadden
voor thee en water te zorgen en thuis de patroons
te bedienen, o.a. de lange Goudse pijpen voor hen
te stoppen en de punch te brouwen.
De leerlingen moesten vijf jaar onafgebroken in dienst
blijven en kregen dan een half jaar verlof om naar
huffs te gaan. Om 10 uur 's avonds werd de deur gesloten en moest iedereen binnen zijn. Streng en zelfs
draconisch waren de nationale en confessionele voorschriften en beginselen voor de leden onderling. Ze
mochten alleen met Nederlandse en bij voorkeur Vriezenveense meisjes trouwen, en wel van het protestants geloof. Was iemand van plan met een Russische
schone van Grieks-Orthodox geloof te huwen, dan
moest hij onvoorwaardelijk uittreden. Dergelijke gevallen hebben zich wel verschillende malen voorgedaan.
In de loop der jaren zijn honderden en nog eens honderden Vriezenveners in Rusland werkzaam geweest.
In het Rusluieboek, dat in 1976 verscheen, is achterin
een alfabetische naamlijst opgenomen van Vriezenveners en overige Nederlanders met hun woonplaats
en werkkring in het tsaristisch Rusland.
We hebben naast de handelslieden ook verschillende
ambachtslieden genoemd, die in Rusland hun carriére
gemaakt hebben. We zouden de geschiedenis van de
Rusluie te kort doen als we niet de naam van Wither

Kort voor het uitbreken der Russische revolutie waren
er in Sint-Petersburg (toen Petrograd geheten) nog
tenminste 15 Vriezenveense winkels en grossierderijen. Na 1917 werd van lieverlede alles genationaliseerd.
In de jaren 1917 - 1918 gingen de meesten van deze
ondernemende handelslieden weer terug naar Vriezenveen, waar zij op hun familieboerderij, die door de
achtergelyleven familieleden in uitstekende toestand
was gehouden, van handelsman weer boer werden.
Anderen gingen een rustig levers leiden in riante villa's, maar dat waren er niet veel, want daarvoor was
hun geest te dynamisch. Zij zwermden uit over de
hole aardbol en bouwden daar een nieuw bestaan op.
Enkelen bleven in Rusland en namen de Russische
nationaliteit aan.
De laatste drie jaar hebben we met vele Nederlanders, die historisch gezind zijn, met comfortabele
touringcars de zgn. Ruslandroute naar Leningrad gereden, voor zover mogelijk in de voetsporen van de
zgn. Rusluie. We zijn van plan ook de volgende jaren
dit te doen. Voor meerdere informatie over een en
ander kan men terecht bij de schrijver van dit artikel
J. Hosmar, Linthorstlaan 23, Vriezenveen (tel. 0 5499 1854).
J. HOSMAR

143

VLAAMS-BRABANDERS WILLEN ZICHZELF BLUVEN

Dilbeek voert onder de slogan : „Waar Vlamingen
thuis zijn", een aktie om zijn Vlaams karakter to onderstrepen. Daarmee hebben Dilbeek en de vele andere
gemeenten die de Belgische hoofdstad omringen duidelijk willen maken dat het bedreigde Vlaams-Brabant
in het offensief is gegaan tegen de óóntalige Brusselse expansiepolitiek. Het Vlaamse hinterland heeft
zelf kunnen vaststellen dat de aktie sukses kent en
dat de geruisloze maar niet minder efficiente annexatie via Brusselse immobiliengroepen op ernstige moeilijkheden is gaan stuiten. Het tij is nog niet gekeerd
maar de vloed lijkt wel zijn hoogste stand to hebben
bereikt, vermits uit diverse waarnemingen is gebleken dat de zware eentalige inwijkingsdruk is afgenomen. De vele goede verbindingswegen met de hoofdstad die een invasie naar Vlaanderen hebben in de
hand gewerkt, hebben nu immers ook zuidwaarts naar
het èentalig Franse landsgedeelte toe hun tegenvoetors gekregen.
Nu de Vlaamse bewustwording ook duidelijk voelbaar
wordt in het plaatselijke politieke leven en in de gemeenteraden vloeit daaruit tevens voort dat het niet
zo gemakkelijk meer is om de vanuit Brussel opgezette
verkavelingen door to duwen, en op die manier de
grenzen to verleggen en taalfaciliteiten af to dwingen
voor de nieuwe inwoners die weigeren zich aan de
streektaal aan to passen en die zich al onmiddellijk
gediskrimineerd voelen als zij in de Winkel of aan
het loket in het Nederlands worden aangesproken.
Het scenario was tot voor kort — en ten dele nog
steeds — heel eenvoudig : het was de Vlaming die
zich aanpaste.

En opeens kwam dan de Aktie „Waar Vlamingen thuis
zijn". Het vuurtje van onbehagen en verzet tegen wat
ook als een sociaal onrecht werd aangevoeld was
reeds een tijdje aan het smeulen, het Vlaams beroep
op de bevolking zich in de eigen gemeente zonder
kompleksen thuis to voelen joeg er de vlam in.
Hoeveel inzet, onbezoldigd werk en inspanning deze
sensibilisatiekampagne heeft gevraagd, is to weinig
geweten. De Vlaamse strijd in Brabant en het Pajottenland kreeg vanuit Limburg, Antwerpen en de beide
Vlaanderen alleen maar morele schouderklopjes in
de vorm van af en toe een motie tot waakzaamheid
of een boodschap van sympathie. Enkele uitzonderingen niet to na gesproken bleef het daar grotendeels
bij. Zelfs voor de uitgesproken flaminganten was
Vlaams-Brabant een onbekend, ietwat lastig gebied.
Het behoorde in hun ogen immers tot de Brusselse
invloedssfeer en dat is synoniem voor een zo kwalijke
reputatie dat je daar liever uit wegblijft.
En zo groeide geleidelijk het grote misverstand en
de grote vereenzaming. Rond Brussel liggen tal van
vriendelijke dorpjes en gemeenten die in hun diepste
wezen en ook naar buiten uit door en door Vlaams
zijn. Zij kijken niet met slaafse onderworpenheid naar
het Europese Brussel op, zij willen daar zelfs weinig
mee to maken hebben. Wat zij verlangen is gewoon
rustig zichzelf to mogen blijven, maar dat laat Brussel
niet toe.
Dat de hoofdstad geen prettig woongebied meer is en
dat de bevolking enige rust wil zoeken in het nabije
groene land is een verschijnsel waarmee alle grote
steden in toenemende mate krijgen af to rekenen.
De gevolgen zijn bekend : de stad sterft maar ook
het platteland verliest er zijn eigen karakter en geborgenheid bij.
In de Brusselse periferie komt daar nog een tweede
en verstikkende kwaal bij. Met arrogant taalfanatisme
ontwrichten de nieuwkomers via het taalgebruik de
sociale communicatie en daardoor het wezen zelf
van de plattelandsgemeenschap.
Mede daarom ook is de slogan „Waar Vlamingen
thuis zijn" tot een kreet geworden die regelrecht uit
het hart komt. De bewuste Vlaams-Brabanders zijn
opnieuw gaan geloven in hun eigen mogelijkheden en
overlevingskansen, maar zij hebben tevens moeten
vaststellen dat hun strijd voor het bestaan een slechts
matige en in leder geval afstandelijke belangstelling
heeft gekregen in het verder gelegen veilige Vlaande-
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ren, laat staan in Nederland. Wij moeten het toch maar
iedere dag waar zien te maken, zeggen zij, maar wij
worden in feite aan ons lot overgelaten.
Met hun jongste initiatief in het kader van de algemene aktie hebben de Vlaams-Brabanders onlangs
echter een brug geslagen Haar de rest van Vlaanderen. De aktiegroepen van de Brusselse randgemeenten brachten immers een lees- en kijkmagazine op
de markt dat „Thuis zijn" heet en op een niet-agressieve manier, zonder enige partijpolitieke binding of
beinvloeding, duidelijk wil stellen dat de Brabanders
er nu genoeg van hebben als ruilgoed te moeten
dienen voor de politieke akkoorden en kompromissen.
Het boek — op tijdschriftformaat — is luchtig om bekijken, maar achter de glimlach leeft een sterke vastberadenheid. Reportages van Vlaamse figuren uit verschillende randgemeenten wisselen vlot of met strips,
kartoons en fotomontages. Verder is er een politieke
ontleding van het Egmontpakt en de uiteindelijke verwerping ervan, en een wetenschappelijke studie over
de verfransing van het Brusselse randgebied.
Biezonder aantrekkelijk zijn de korte reakties van bekende Vlamingen over wat rond Brussel aan de gang
is. Tientallen Vlamingen met naam, van auteurs als
een Marnix Gijsen tot sportfiguren als Carine Verbauwen en Roger De Vlaeminck, zeggen ongezouten
hun mening, en van Gerard Walschap wordt zelfs een
met de hand geschreven boodschap afgedrukt. De
grote bereidwilligheid, dikwijls met entoesiasme, van
tai van befaamde figuren die zich aldus voor de voile
honderd procent achter de eigenheid van VlaamsBrabant opstelden (zij die weigerden waren eenzame
uitzonderingen), was voor de samenstellers van dit
boek een hart onder de riem.
Wie Vlaams-Brabant wil leren kennen zoals het leeft
en vecht voor zijn bestaan kan „Thuis zijn" in de krantenwinkel kopen of het boek verkrijgen via een storting van 70 fr. (60 fr. + 10 fr. verzendingskosten) op
rekening 000-0340000-15 met vermelding „Thuis zijn",
naam en volledig adres.
Deze papieren kennismaking kan dan wellicht de
aanleiding worden om zelf eens een kijkje te gaan
nemen in een overigens heel erg mooi maar al te onbekend gebleven stukje Vlaanderen waar alle Vlamingen van ha;-te welkom zijn — omdat ze er thuis zijn.

Het atomium is zo stilaan een Brussels symbool geworden. Maar het is een
architecturale mislukking Als zodanig wordt het ook door vele Vlamingen
als een symbool voor de Brusselse strukturen aangevoeld.

Wie dat doet en zijn oor te luisteren legt zal ervaren
hoe oprecht en hoe verbeten vele duizende randstadVlamingen zichzelf willen blijven. Vlamingen en Nederlanders uit de onbedreigde gebieden kunnen er wat
bij leren.

Johan STAES
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ONTMOETINGSDAG ZANNEKIN TE KEVELAER

De betekenis van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621)
met betrekking tot de gang van zaken in het geheel
der Nederlanden van die dagen moet niet onderschat
worden. Naar de mening van de Kleefse historicus
Dr. Friedrich Gorissen zijn deze twaalf jaar . van „gewapende vrede" niet alleen bepalend geweest voor
het verdere verloop van de staatkundige ontwikkelingen ; ze zijn van minstens even grote invloed geweest met betrekking tot de toekomstige godsdienstige verhoudingen. Hadden voor het Twaalfjarig Bestand nog vrij regelmatig overgangen plaats in gebieden of steden als gevolg van de veranderde godsdienstige overtuiging van de heer of de magistraat, ná
1621 is aan dit verschijnsel een zo goed als definitief
eind gekomen ; sindsdien zijn het vrijwel uitsluitend
maar meer individuele overgangen.
Het duidelijkste voorbeeld dat men zowel aan Protestantse als Rooms-Katholieke zijde definitief de confessionele „stellingen" had betrokken, is de situatie
in Staats-Brabant na de verovering van Den Bosch
in 1629 door Frederik Hendrik. Van Staatse zijde
heeft men doelbewust er naar gestreefd dit gebied te
protestantiseren ; maar deze poging had nauwelijks
resultaat, wat zonder meer een gevolg is geweest van
de op dat ogenblik in betekenis toenemende invloed
van de Contra-Reformatie.
Vanaf het ogenblik dat dit deel van Brabant in Staatse
handen was overgegaan, was voor de Rooms-Katholieken de vrije beleving van hun godsdienstige overtuiging verboden. Dit had tot gevolg dat de bevolking
op grote schaal de mis ging bijwonen in de schuilkerken die gebouwd werden in streken die grensden

Pelgrims op weg naar de Kaarsenkapel te Kevelaer.
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aan het door de Staten-Generaal bezette gebied. Naar
de mening van Dr. Gorissen is het zeker geen toevalligheid te noemen dat juist in de veertiger jaren
van de 17e eeuw op meerdere plaatsen „wonderen"
van Mariaverschijningen plaatsvinden. Rond de Kerstdagen van 1641 overkwam dat in de omgeving van
Kevelaer een zekere Hendrick Busman, toen hij op
weg was van Weeze naar Geldern.

BEDEVAARTPLAATS
Daar Kevelaer in die tijd de& uitmaakte van het
Bisdom Roermond, werd het oppertoezicht uitgeoefend door de Aartsbisschop van Mechelen. Deze had
in 1627 te Scherpenheuvel de aan de H. Maagd gewijde kerk, die gebouwd was naar het door de Aartshertogen ontworpen plan, ingewijd. Groeide deze
bedevaartplaats uit tot een (wat Gorissen noemde)
burcht van het Katholicisme waar vooral de gelovigen
uit het Staatste deel van Brabant troost en bemoediging zochten, in de veertiger jaren speelt de Aartsbisschop graag in op het in Kevelaer plaatsgevonden
hebbend „wonder" van de Mariaverschijning door
ook van deze plaats een bastion van Mariaverering
te maken. Behalve voor de bewoners van het Nederrijnland werd Kevelaer vooral het geliefde bedevaartsoord voor de gelovigen uit de tot de Zeven Verenigde
Provincien behorende gewesten Holland, Utrecht en
Gelderland.
Ondanks de grote veranderingen die de laatste tientallen jaren hebben plaatsgevonden in de RoomsKatholieke kerk heeft Kevelaer als bedevaartplaats
weinig aan betekenis ingeboet. Nog elk jaar komen er
meer dan een half miljoen mensen als pelgrim naar
toe, waaronder een aantal van 150.000 uit Nederland
en 35.000 uit Vlaanderen.
Hoe groot de plaats is, die Kevelaer in het hart van
deze duizenden Rooms-Katholieken inneemt, werd op
indringende wijze duidelijk gemaakt door de filmvertoning waarmee op zaterdag 20 oktober 1979 het
programma van de jaarlijkse door de Vereniging Zannekin belegde ontmoetingsdag werd geopend. Deze
betekenis werd nog eens onderstreept door de heer
COrvers, een plaatselijke goudsmid. Hij vestigde in
een beurtelings in de plaatselijke streektaal en het
Hoogduits uitgesproken voordracht er de aandacht
op dat als gevolg van de jaarlijkse volkstoeloop in Kevelaer een hoogstaande kunstnijverheid tot ontwikkeling had kunnen komen. Omdat Kevelaer vroeger
deel uitmaakte van het Gelders Overkwartier, moet de
oorsprong van deze nijverheid, waarvan de voornaamste takken wel de edelsmeed-, glazeniers- en hout-

snijkunst zijn, gezocht worden in de Nederlanden.
Deze kunstambachtelijke relaties met Nederland en
Vlaanderen zijn tot op de dag van vandaag blijven
bestaan. Hij besloot zijn lezing met de opmerking,
dat hadden ten tijde van de vaststelling op het Wener
Congres (1815) van de grens tussen Pruisen en het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de kanonnen
een verder bereik gehad, Kevelaer toen weer Nederlands zou zijn geworden ; nu ligt de plaats op 4 km
afstand van de toen getrokken grenslijn verwijderd.
ENKELE HISTORISCHE LUNEN
Het middagprogramma begon met een wandeling o.l.v.
Dr. Gorissen uit Kleef van de Kapelplaats naar het
plaatselijke streekmuseum. In dit museum gaf hij in
kort bestek in voortreffelijk Nederlands, aan de hand
van een aantal door hem ontworpen wandvullende
kaarten, een overzicht van de geschiedkundige ontwikkeling van het land tussen Maas en Rijn. Duidelijk
liet hij daarbij uitkomen dat in het verleden de eigen
geschiedenis steeds moest worden gezien vanuit Pruisen en Holland. Daarin is nu bezig een keer ten goede
te komen ; deze regio mag nu door de eigen brit het
boek van de geschiedenis van haar streek lezen. Hoe
belangrijk het land tussen Rijn en Maas voor de geschiedenis van de Nederlanden is geweest, maakte hij
duidelijk door te wijzen o p de hierboven al geschetste
ontwikkeling van Kevelaer tot bedevaartplaats van de
eerste orde.
In de geschiedenis van deze regio spelen de rivieren
Maas en Rijn een grote rol. Was het aanvankelijk de
Maas die diende als de voornaamste handelsader
van het gebied, in de loop der tijden wordt deze taak
steeds meer overgenomen door de Rijn. Illustraties
van deze ontwikkeling zijn de handelsondernemingen
die ontstaan op de Rijnoever tegenover de Romeinse
versterkingen.
Tot slot wees hij op de invloedssfeer van de rivieren
Rijn en Schelde. Het zijn de kerkgebouwen die bepalend zijn voor de grenzen van deze invloedssferen.
Uit het aangevoerde bouwmateriaal (tufsteen) is of te
leiden dat die van de Rijn zich heeft uitgestrekt tot
de omgeving van Utrecht en dat Holland deel uitmaakte van die van de Schelde ; in dat gewest bestond het aangevoerde bouwmateriaal voor de kerken
hoofdzakelijk uit Balegemse zandsteen.
BALANS VAN EEN LEVENSWERK
Nadat het gezelschap weer was teruggekeerd in het
Priesterhuis aan de Kapelplaats kreeg Josef Kempen

gelegenheid zijn voordracht te houden over wat terecht zijn levenswerk genoemd mag worden, n.i. de
bevordering van het onderwijs van het Nederlands in
Duitsland. Hij begon met te vertellen hoe hij 20 jaar
geleden in Kleef de ontdekking deed dat onder het
Hoogduitse taalkleed het Nederlands dialect van de
streek verborgen zat. Hier leerde hij begrijpen van
Welk groot belang het onderwijs van het Nederlands
voor deze streek is. Immers, wit men zich toegang verschaffen tot de archieven om zo de geschiedenis van
de eigen streek te kunnen bestuderen, dan is de kennis van deze taal nodig. Doordat het nergens werd
onderwezen, kan men het de bevolking niet kwalijk
nemen dat weinig bekend is van het eigen verleden.
In de loop van de vorige eeuw werd dit deel van het
Nederlandse taalgebied door middel van een keurslijf
van Pruisische voorschriften van Nederland tosgeweekt en gekeerd naar het machtscentrum van de
nieuwe heersers. Met de wezenlijke belangen van
de bevolking werd in het geheel geen rekening gehouden ; de Pruisische staat eerst en daarna het Duitse keizerrijk hebben deze bevolking afgesneden van
de oorspronkelijke culturele bodem. In dit verband
maakte hij de veelzeggende opmerking dat een dialect niet zomaar sterft, maar opzettelijk wordt gedood.
In 1959 kreeg Kempen toestemming om aan een middelbare school in Kleef Nederlands te onderwijzen.
Dank zij deze lessen kregen zijn leerlingen toegang
tot de Nederlandse cultuurgemeenschap. Echter ondanks de positieve resultaten was van uitbreiding van
het onderwijs van het Nederlands geen sprake ; de
toenmalige cultuurminister van de deelstaat RijnlandIn de in 1654 gebouwde Genadekapel te Kevelaar bevindt zich
de door Hendrick Busman opgerichte bidzuil.
nog altijd

Westfalen was van het nut van deze lessen niet te
overtuigen. Het rapport dat Kempen naar aanleiding
van zijn bevindingen had opgesteld, mocht dienst
doen als examenstuk, maar daarmee was de kous
afgebreid. Toch heeft hij toen de moed niet opgegeven. Vanaf dat ogenblik is hij zich gaan inzetten voor
de erkenning van het Nederlands in het lessenpakket
van het middelbaar onderwijs. Op dit ogenblik wordt
aan een dertigtal Duitse scholen Nederlands onderwezen en is een honderdtal geinteresseerd. Echter het
grote probleem is : hoe te geraken aan bekwame leerkrachten. Dat die er niet zijn is een gevolg van de
houding die in Duitsland in het verleden altijd tegenover het Nederlands is aangenomen. En tot op de dag
van vandaag is er nog altijd opvallend weinig sympathie voor onze taal bij de Duitsers ; tekenend voor
deze houding noemde hij de franskiljonse opstelling
van de Duitse ambtenaren bij de EEG te Brussel.
Trouwens in het algemeen genomen heeft men in het
buitenland een totaal verkeerd beeld van de Nederlandse taal en cultuur. En van Nederlandse zijde is er
weinig gedaan om in deze toestand verandering te
brengen ; als het gaat om de belangen van de eigen
taal kijkt men in Nederland toe.
Tot 1945 was het Hoogduits voor de meerderheid van
de bevolking van het Nederrijnland nog altijd een
vreemde taal. Maar het onderwijs, de dienstplicht en
niet te vergeten de moderne massamedia hebben de
verhoogduitsing sindsdien sterk in de hand gewerkt.
Na '1945 is de kans groot geweest dat in RijnlandWestfalen het Nederlands als leervak zou worden ingevoerd. Maar van Nederlandse zijde heeft men deze
kans voorbij laten gaan ; in de culturele verdragen
werd hierover met geen woord gerept. En op initiatieyen uit de bevolking hoeft niet te worden gerekend ;
de sociale status van de Nederrijnse streektaal is
daarvoor de grote hinderpaal.
Het Nederlands is voor de Duitsers een derderangstaal ; de eerste en tweede plaats worden ingenomen
door het Frans en het Engels. Deze talen beschikken
over bijna onbegrensde mogelijkheden. Maar ook in
vergelijking met het Deens slaat de balans voor het
Nederlands door naar de negatieve kant. Het kardinale punt is telkens opnieuw : Brussel en Den Haag
geven niet de steun die nodig is. Het uitdelen van
schouderklopjes aan hen die zich inzetten voor het
onderwijs van het Nederlands in Duitsland is ten
enenmale onvoldoende.
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Aan het slot van zijn in mineur gesteld betoog, droeg
Josef Kempen een aantal suggesties aan, die een
verbetering van de huidige toestand zouden kunnen
inluiden. Zo pleitte hij ervoor dat het Nederlands overal langs de grenskant zou moeten worden bekend gemaakt. Verder moeten overal in deze streek tweetalige
scholen opgericht worden. Van groot belang acht hij
ook de invloed die kan uitgaan van de Belgische en
Nederlandse legerscholen en van de banden die gelegd zijn tussen Westduitse steden en steden in Nederland en Vlaanderen.

TERUGBLIK
Het slotwoord van deze Ontmoetingsdag werd gesproken door de vroegere deken van Emmerik, E.H.
Rogmans. Het bestond voornamelijk in het ophalen
van een aantal herinneringen aan tochten die hij in de
jaren tussen de beide wereldoorlogen naar Vlaanderen had gemaakt. Het vervulde hem met grote dankbaarheid te kunnen uitspreken dat ondanks alles wat
in het verleden gebeurd was, de vriendschapsbanden
met vele Vlamingen niet verbroken waren.
De inrichter van de Kevelaerse Ontmoetingsdag, Dr.
Russen uit Maaseik (helaas kon hij wegens ziekte niet
aanwezig zijn) heeft zijn moeite ruimschoots beloond
gezien. Het programma was zo opgezet dat nergens
van overlading gesproken kon worden. Ook dit jaar
werd het ontmoetingskarakter van deze dag weer in
hoge mate versterkt door de twee gemeenschappelijke maaltijden.
Terugblikkend op deze dag kan men over twee dingen
verbaasd zijn. Daar is allereerst de zo van harte verleende medewerking door de mensen uit de streek
zelf. Het is aan hen te danken dat de spreekbeurten
en uiteenzettingen op de juiste wijze verzorgd konden
worden en dat er beschikt kon worden over een tweetal ruimtes in het „Priesterhaus" aan de Kapelplaats.
In de tweede plaats over het aantal mensen dat uit
alle delen van de Nederlanden naar Kevelaer was gekomen om er deze dag mee te maken. Dat duidt erop
dat hetgeen de Vereniging Zannekin nastreeft, n.l. het
op-gang-brengen van een Nederlands bewustzijnsproces in de Oostelijke Nederlanden, in een steeds breder wordende kring weerklank begint te vinden.
Marten HEIDA

ALGEMEEN-NEDERLANDS CONGRES : DOCUMENTEN

Zoals reeds eerder aangekondigd publiceert Neerlandia onder deze rubriek de documenten die nu reeds
met het oog op de voorbereiding van een AlgemeenNederlands Congres worden verzameld. Ook aan de
algemene voorbereiding van dit Congres zal in deze
rubriek aandacht worden besteed.

nationale landschapsparken, de verbetering van het
openbaar vervoer en dies meer.
Hendrik GYSELS
SECTOR KUNSTEN
1. Musea.

NATUURBEHOUD EN MILIEUBEHEER
In de laatste decennia zijn NB en MB zowel in Nederland als in Belgie sterk organisatorisch vervlochten
geraakt : zowel de Stichting Natuur en Milieu (NL)
als de Bond Beter Leefmilieu (VL) groeperen de specifieke en meestal oudere natuurbehoudsverenigingen
naast de jongere milieuverenigingen en de vaak minder strak georganiseerde milieu-aktiekommitees met
specifiek regionaal of lokaal karakter. Beide organisaties hebben inmiddels bij monde van hun algemeen
sekretaris hun medewerking aan het 38ste Nederlands
Kongres toegezegd (resp. Peter Nijhoff, Stichting Natuur en Milieu, Schaep en Burgh, Noordereinde 60,
1234 J J 's Graveland en Roeland Dirks, BBL-Vlaanderen, Aarlenstraat 25, 1040 Brussel).
Op dit landelijk niveau bestaan de beste kontakten,
die echter zowel inhoudelijk als wat betreft de frekwentie kunnen verdiept en vermeerderd worden. Zin
en betekenis hiervan komen juist in deze dagen duidelijk tot uiting, nu enerzijds op regeringsniveau in
Benelux-kader gepraat wordt over een gezamenlijke
energiepolitiek, en anderzijds de tegenstanders van
kernenergie hun akties gezamenlijk voeren in NoordVlaanderen (Doel) en Zuid-Nederland (Borsele).
Minder spektakulair, maar daarom niet minder belangrijk, zijn de aktiviteiten op het gebied van natuuren landschapsbescherming, die vooral met betrekking
tot de grensregio's en de al dan niet gewenste ontwikkelingen aldaar, best in een heel-Nederlands kader
kunnen gevoerd worden. Tussen de provinciale milieufederaties en hun pendanten, van Noord-Brabant en
Antwerpen en van beide Limburgen bestaan goede en
doeltreffende kontakten, tussen Zeeland en Oost- en
West-Vlaanderen evenwel zijn ze praktisch onbestaande.
Men kan tenslotte stellen, dat zowel op het gebied
van de milieusanering als van de ruimtelijke ordening
Haar een veel doeltreffender samenwerking dient gestreefd te worden : er zijn de hete hangijzers zoals
de waterverdragen en de kernenergiepolitiek, er is de
industriele expansie annex de luchtverontreiniging die
over-en-weer elkaars grondgebied bedreigt, maar er
is ook, positiever gesteld, de noodzaak tot uniformering van de wetgeving ter zake, de kreatie van inter-

Het museumbeleid loopt in Nederland en Vlaanderen
in grote lijnen parallel, hoewel de bezetting en de budgetten van de Nederlandse instellingen groter zijn dan
in Vlaanderen. De armslag ligt in beide landen van
daaruit reeds verschillend. Voor bepaalde musea vindt
men in beide landen niet altijd tegenhangers of verwante collecties. Deze factoren hoeven samenwerking niet in de weg te staan. Het belangrijkste doel
van de integratie terzake is het bekendmaken van wat
de Nederlandse musea aan Vlaanderen te bieden hebben en omgekeerd, en hoe de uitwisselingen tot stand
kunnen komen.
Suggesties
a. contacten van de conservators van gelijkgerichte
instellingen d.w.z. conservators van beeldende
kunst samenbrengen rond een thema dat belangstelling geniet ; idem voor archeologie, volkskunde,
e.a. De Belgische Museumvereniging kan met een
zusterinstelling in Nederland een en ander opzetten.
b. contacten tussen educatieve diensten van Musea.
De ontsluiting van de musea is een punt dat over
musea van verschillende disciplines heen, gemeenschappelijk aangepakt kan worden. In beide landen
bestaan verenigingen die werkers uit dit werkgebied groeperen. In het verleden is op dit vlak reeds
een aanvang gemaakt met uitwisseling van ervaring.
c. stages en contact van museumpersoneel. Het is
voorzeker zo dat het Nederlands openbaar bezit
te weinig bekend is in Vlaanderen, en omgekeerd.
Wanneer museumpersoneel uit het ene land een
korte tijd in een museum in het ander land kan verblijven, groeien contacten die uitwisseling van tentoonstellingen stimuleren omdat de collecties wederzijds beter bekend worden en de persoonlijke
relaties gemakkelijker tot gesprek en uitwisseling
leiden. Hierbij hoeft niet het argument te spelen
dat de grote en kostbare kunstwerken niet meer
verplaatst worden. Deze tendens zal men niet tegengaan, ook niet met de positieve instelling van
de integratie Noord-Zuid. Er zijn nog voldoende
kunstwerken die niet met dit bezwaar beladen zijn.
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d. promotie van de Nederlandse musea in Vlaanderen
en omgekeerd. Er zijn grote musea die aandacht
krijgen in het andere land of bekendheid genieten.
Wanneer men de lange lijst van kleinere musea
naslaat, is het duidelijk dat daarvoor in het andere
land nog belangstelling te wekken is. Men kan om
dit te realiseren de informatiediensten (VVV-diensten voor toerisme e.d.) in beide landen aanspreken en via ambtelijke begeleiding (ambassades en
consulaten) tot efficiente bekendmaking van projecten komen. De juiste diensten en instellingen
dienen samengebracht te worden om dergelijke
promotieacties op gang te brengen en te houden.
2. Beeldende Kunst
De contacten tussen kunstenaars en het bekend maken van werk van jonge kunstenaars is een belangrijke aangelegenheid. Dit kan door uitwisseling van
tentoonstellingen zoals deze bijvoorbeeld door de
Stichting Zuidnederlandse Ontmoetingen gestimuleerd wordt. lk moge hier verwijzen naar de Heer Vredegoor die zich terzake zeer verdienstelijk maakt
ook naar de Nederlandse Kunststichting die uitwisselingspakketen heeft en onderzoekt Welke aangeboden
projecten vanuit Vlaanderen naar Nederland kunnen
gebracht worden.
Men kan ook de verenigingen van galeriehouders bij
deze uitwisselingen betrekken. In het verleden heeft
de Nederlandse Vereniging van Galeriehouders een
zustervereniging uit het Zuiden op een groepstentoonstelling uitgenodigd. Dergelijke initiatieven mogen
geen eenmalige gebeurtenissen blijven, ook al liggen
de contactmogelijkheden vaak niet eenvoudig.
3. Muziek
Men zou de waaier van contact- en uitwisselingsmogelijkheden moeten onderzoeken. Die omvat uitwisseling van grote projecten of het wekken van belangstelling voor grote projecten als b.v. het Holland Festival en het Festival van Vlaanderen, zeker als het
gaat om uitvoering van werk van eigen bodem ; of
het bekendmaken van Jong talent, b.v. binnen het
kader van een cultureel verdrag ; of de studie aan de
muziekconservatoria in het andere land ; de bekendmaking van muziekconcours, enz. (Gaudeamus,
Tromp, Kon. Elisabethwedstrijd, enz.; verder, de uitwisseling van conservatoriumstudenten en muziekgroepen bestaande uit conservatoriumstudenten.
Men mag in deze sector de amateurmuziekbeoefening niet over het hoofd zien, Hoch de volksmuziek
(harmonies, fanfares, groepen die op oude volksmu150

ziekinstrumenten spelen, kleinkunstgroepen, yolkszang, enz.).
In het verleden is gebleken dat een georganiseerde
ondersteuning, uitwisseling in deze bevordert. Uit
zichzelf komen alleen de allerbesten over de grens.
De Stichting Zuidnederlandse Ontmoetingen heeft
zich ook op dit terrein zeer verdienstelijk gemaakt.
Daarnaast moeten andere instellingen (Ministeriele
diensten, ambassades, culturele raden van provincies,
impressariaten, enz.) ingeschakeld worden.
4. Opera en ballet
De balletkunst loopt meer in de kijker dan de opera.
De waardering voor het Vlaamse ballet is in Nederland niet altijd even groot, wellicht omdat men terzake
in Nederland een grotere dynamiek ontwikkelde in de
laatste decennia en de geest van het 19e-eeuwse
ballet in bepaalde groepen volledig is verdwenen. De
divergentie terzake kan aanleiding zijn om op dit terrein een activiteit te ontwikkelen in samenwerking met
theaterdirecties en directies van culturele centra.
5. Toneel
Tussen Vlaanderen en Nederland is er ten aanzien
van het repertoire-toneel een behoorlijke uitwisseling
gegroeid. Op het vlak van het amateurtoneel bestaan
in de grensgebieden tussen beide landen grote contatcten die reeds sedert verschillende jaren door het
Comite Amateurstoneel bevorderd worden.
De Stichting Zuidnederlandse Ontmoetingen poogt
ruimere belangstelling bij de theaterbezoeker te wekken door een theaterfestival te organiseren. De voorstellen hiervoor liggen bij de Gemengde Commissie
ter uitvoering van het Cultureel verdrag. Bij deze
commissie dient binnen de verschillende terreinen
van de sector kunsten op een actiever beleid aangedrongen te worden.
6. Besluit
De uitwisseling en samenwerking tussen Noord en
Zuid is op het terrein van de beeldende kunsten een
zaak van te organiseren aanpak. Ervaring heeft dit
aangetoond. Daarbij dient men vooral de bekendmaking bij een ruim publiek voor ogen te houden. Het
betrekken van het onderwijs is niet te onderschatten
maar een wellicht moeilijk te interesseren sector.
Dr. J. THEUWISSEN

SPIEGEL VAN DE NEDERLANDEN
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HET ROMMELT IN DE NEDERLANDSE POLITIEK

Het rommelt in de Nederlandsepolitiek.
Steeds meer komen de meningsverschillen
naar buiten, wat binnen een democratisch
bestel eengezonde zaak is. De oorzaken
van de tegenstellingen zijn duidelijk aanwijsbaar. Met de dag stapelen de economischeproblemen zich op, in de sociale
sector bekampen de werkgevers en de
vakbonden elkaar, binnen de vakbonden
is ergeen eensgezindheid, getuige de
gevoerde acties in de Rotterdamse haven
en elders. Kabinet en oppositie verschillen
van mening over het te voeren financieel,
economisch en sociaal beleid. Een natuurlijke zaak overigens. Maar er worden over
en weer wel argumenten naar voren gebracht, die eerder verwijzen naar de politieke toekomst, wanneer het kabinet de
rit heeft uitgezeten (als het zover komt)
dan naar de kwesties die om een oplossing vragen. Anders gezegd: men proeft
in de debatten de komende verkiezingsstrijd en bovenal de vraag, wie gaat straks
met wie het Catshuis binnen. Een verdeeldheid binnen de fracties van deartijen waarop het kabinet steunt, vraagt
niet minder de aandacht. De standpunten
lopen in sommige opzichten ver uiteen
waar het de medewerking aan de NAVOplannen betreft (opstelling van nieuwe
kernwapens), het wel of niet sluiten van
de kerncentrales, de houding tegenover
de regering van de republiek Zuid-Afrika,
de belastingen, het onderwijs. Op sommige
punten zijn de tegenstellingen zo groot,
dat het bestaan van het kabinet wordt
bedreigd.
Nu wordt de soep nooit zo heet gegeten
also
pgediend. Want wie neemt in een
moeilijke tijd als de huidige, de verantwoordelijkheid op zich een kabinet ten vat
te brengen ? Wie daartoe besluit kan weten
dat de rekening wordt gepresenteerd bij
een verkiezingsuitslag. In het algemeen is
geen enkele partij erg happig om in Den
Haag de dienst uit te maken, want welke
regeringscoalitie, welke in de studeerkamergeschreven partijprogramma's of op
partijcongressen aangenomen resoluties
dan ook, regeren is in onze tijd een uiterst
ondankbare taak. Nogmaals, de opeenstapeling van de problemen, of het nu het
mediabeleid of het welzijnswerk is, het
onderwijs of de buitenlandse politiek, de
volksgezondheid of de woningbouw, de
indeling in nieuwe provincies of het politiewezen, de belastingen daarbij vooral niet
te vergeten, om maar een paar dwarsstraten
op te noemen, niemand kan het iedereen
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naar de zin maken. Het spook van de
werkloosheid blijft dreigen, de jeugd heeft
nauwelijks een toekomst, de spanningen
in de internationalepolitiek zin niet van
de lucht. Lonen
enroe en vraagstukken op, het milieubederf en de on
wikkelingshulp niet minder. En dan zijn er
nog de minderheidsgroepen in Nederland,
de beroering in de omroepwereld, de onrust in degeledingen van de ambtenaren
en hetprobleem van de sociale uitkeringen.

SPANNINGEN BINNEN DE PARTIJEN
De algemene maatschappelijke situatie,
die zonder meer zorgwekkend is, veroorzaakt spanningen binnen de politieke
partijen. Geen enkele politieke groepering
uitgezonderd. Het heeft zelfs binnen democratischegelederen een "machtsstrijd"
te ziengegeven, zoals rond het bezetten
van de voorzittersstoel van de Partij van
de Arbeid. De oud-staatssecretaris van
C.R.W., Wim Meyer, vertegenwoordiger
van Nieuw Links uit de zestiger jaren,
moest het afleggen teen de jongere mr.
Max van den Berg, oud-wethouder van
Groningen. De laatste trad op namens de
"basis", hoewel die basis op de partijcongressen — de groep van de leden —
nauwelijks zichtbaar is.
In de V.V.D. roert zich in de laatste maanden een nieuwegeneratie van jongeren
met mevr. mr. Annelien Kappeyne van de
Coppello als koploopster. Deze roe
stuwt min of meer in de richting van een
samenwerking met de Partij van de Arbeid
en wil zich ontdoen van het C.D.A., hetgeen zelfs merkbaar is in la ere publiekrechtelijke organen als de gemeenteraad.
Of het ooit tot een bondgenootschap tussen de V.V.D. en de P.v.d.A. komt is nog
te bezien ; er bestaan levensgrote verschillen van inzicht bijvoorbeeld op het terrein
van de defensie en het buitenlands beleid.
In iedergeval is een drukke discussie
binnen de V.V.D. op gang gekomen.
Binnen het C.D.A., dat altijd nog tot stand
moet komen, is het evenmin botertjes aan
de boom. Wie wordt straks de lijsttrekker,
Van Agt of Lubbers. Hoever zullen de
meningsverschillen oplopen tussen de
C.D.A.-fractie en de Arjos-jongeren ? Nog
altijd zijn duidelijk de kenmerken van de

samenstellende delen van het C.D.A. merkbaar en voelbaar. Noch de K.V.P., noch de
C.H.U. en de A.R.P. hebben zich los kunnen maken van het verleden. Dat is ook
begrijpelijk voor wie een beetje op de
hoogte is van de parlementaire geschiedenis van Nederland. En dan is er degroei
van D'66 ; eenpartij die misschien straks
met eengroter aantal zetels uit de bus
komt dan de V.V.D. momenteel telt. In
een voiwassen democratie moet men naar
kritiek kunnen luisteren", merkte onlangs
drs. J. de Koning van ontwikkelingssamenwerking op. Een wijs woord, waarbij wij
denken aan het oudegezegde, dat iedereen in zijn opvattingen en denkwijze een
stukje van de waarheid meedraagt.

AMBTELIJKE STUKKEN ONLEESBAAR
Vol ens de Utrechtse neerlandicus Peter van Steen is het ambtelijk geschrijf voor een normaal mens nauwelijks te lezen. Hi is tot die slotsom
gekomen na 150 ambtelijke stukken
te hebben doorgeworsteld. Vol ens de
heer Van Steen ontsieren onnodige vaktermen en moeilijke woorden de rapporten
en nota's. Het onderzoek naar de leesbaarheid van ambtelijke stukken werd in
opdracht vanprof. dr. A. Verhoeff van het
college van bestuur van de universiteit van
Utrecht uitgevoerd door het Instituut De
Vooys voor Nederlandse taal en letterkunde.
Van Steen zal in de komendeperiode twee
„schrijfcursussen" voor ambtenaren uitwerken.
Bij het onderzoek kwam men woorden
teen als : eerstejaarsinstroomproblennatrek, monddisciplinaire organisatiestructuur,
generatiecoefficienten en bijscholingsfaciliteiten.
Veel te lange zinnen, ingewikkelde zinsconstructies en omslachtige formuleringen
maken de nota's en rapporten minder begrijpelijk. Van Steen, wiens specialiteit
taalbeheersing is, vindt dat ambtenaren hun
werkstukken weinig doeltreffend opbouwen.
Alinea's staan niet in logische volgorde,
waardoor de bedoelingen van de auteur
niet altijd even duidelijk overkomen. Hi
acht het wenselijk een cursus „structureren" tegeven om dit kwaad te bestrijden.
GEERT GROOTHOFF
(25-11-'79)

MUZIEKCOLLOQUIUM TE ANTWERPEN

De huidige problemen rond de muzikale basisvorming
in Nederland en Vlaanderen waren voor het A.N.V.Vlaanderen de directe aanleiding om samen met het
centruum voor Muziek en de Koninklijke Nederlandse
Toonkunstenaarsvereniging deze problematiek bespreekbaar te stellen op een colloquium.
Dit colloquium dat plaatshad op 27 oktober I.I. in de
gebouwen van Ufsia te Antwerpen werd een primeur
voor het Vlaamse land. De talrijke opkomst van geinteresseerden uit Nederland en Vlaanderen bewees de
noodzakelijkheid van dit initiatief. Het was voor de
organiserende verenigingen bijzonder interessant Prof.
J.L. Broeckx, hoogleraar musicologie aan de Rijksuniversiteit te Gent, bereid te vinden mee te werken aan
dit colloquium.
In het forumgesprek dat meesterlijk geleid werd door
Prof. Broeckx werd het belang van de muzikale vorming tot een volwaardige persoonsvorming en kulturele integratie te komen uitdrukkelijk gesteld.
Het muziekonderricht moet democratisch zijn, het
moet toegankelijk zijn voor alle kinderen ongeacht hun
talenten, stand en sociaal milieu.
Verder stelde men vast dat het huidig muziekonderwijs in de beide landen hopeloos verouderd is en het
programma ter zake reeds jaren ongewijzigd bleef.
Daaruit concludeerden de congressisten dat het kind
van deze tijd moeilijk nog geboeid kan worden. Tevens is het voor de betrokken leerkracht vaak onmogelijk om kreatief te zijn gezien het strakke kader binnen hetwelke hij zijn onderricht moet geven.

Gedurende de plenaire vergadering werd de Hood
aan een fundamentele hervorming in het muziekonderwijs duidelijk gesteld. Het was voor de organisatoren
en de deelnemers zonder meer duidelijk dat dit colloquium een start betekende naar deze fundamentele
hervorming.
PERMANENT
De organisatoren wensen dan ook 2 permanente
werkgroepen op te richten in de beide landen die
moeten inventariseren en evalueren.
De resultaten van hun onderzoek zullen in een nieuw
colloquium worden uitgewerkt.
Prof. Broeckx dankte het secretariaat Vlaanderen
voor het organisatorisch en administratief werk. Hij
dankte eveneens het Centrum voor Muziek en de
Koninklijke Toonkunstenaarsvereniging voor het inhoudelijk voorbereiden van dit colloquium.
Het A.N.V.-Vlaanderen was bijzonder fier haar Algemeen Voorzitter, Prof. dr. H. Fayat te mogen begroeten. Fayat besloot dit colloquium met een korte toespraak waarin hij op de eerste plaats Prof. Broeckx
dankte voor zijn uitermate belangrijke inbreng. Hij
feliciteerde de organisatoren met dit initiatief. Hij
duidde teven de coOrdinerende functie aan van het
A.N.V. Het mede organiseren van soortgelijke initiatieven beantwoordt volledig aan de doelstellingen van
het A.N.V. De resultaten van dit colloquium worden
vervat in een verslagboek. Dit verslag wordt integraal in Neerlandia opgenomen.

Gezien muzikale vorming op vele terreinen gebeurt,
vonden de organisatoren het noodzakelijk de deelnemers op te splitsen in werkgroepen.
Al naar gelang van de interesse van de deelnemers
werd in volgende werkgroepen samengekomen
a. muziek in het algemeen vormend onderwijs ;
b. muziek in de muziekscholen en academies ;
c. muziek in het vormingswerk ;
d. muziek in de muziektherapeutische situatie ;
e. muziekopleidingen.
De organisatoren konden voor het begeleiden van
deze werkgroepen een beroep doen op meerdere specialisten terzake uit Nederland en Vlaanderen.
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A.N.V.-WERKGROEPEN AAN DE SLAG

De werkgroepen van het A.N.V. zitten niet
stil. Hiervoor kon u al een verslag lezen
over hetgeslaagde muziek-colloquium.
Hierna volt een tussentijds aktiviteitenverslag van de werkgroepen Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, „Ontdek
de Topjournalist" en Taalgebruik.

WERKGROEP
ONTDEK DE TOPJOURNALIST

De verspreiding van de To krant" is in
Vlaanderen als volt verlopen :
a. 1.500 scholen ontvingen 3 ex. van de
to kraut ;

WERKGROEP BASISONDERWIJS

Het bezoek aan de Jena Ian-scholen in
Eindhoven datgerealiseerd werd door de
werkgroep t.b.v. de Brusselse Ieerkrachten
in samenwerking met het Vlaams Onderwijs Centrum te Brussel kende een groot
succes.
De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden omgelijkaardige initiatieven te nemen
t.b.v. de Ieerkrachten uit andere regio's.
Het bezoek van de Brusselse Ieerkrachten
aan de Jenaplan-scholen in Eindhoven wordt
begin mei herhaald. De belangstelling bleek
zogroot te zijn dat een 20-tal Ieerkrachten
het bezoek dat door in op 15 november
niet konden meemaken.

WERKGROEP VOORTGEZET ONDERWIJS

Het eerste initiatief van de werkgroep
Voortgezet Onderwijs bracht verdieping en
bezinning rond de jeugdigen van vandaag.
In een discussie kwamen de -denkbeelden
van de voiwassenen (Ieerkrachten uit het
V.O.) t.o.v. de jeugd naar voren. Het initiatief werd zeer enthousiast onthaald bij
de deelnemers. Voor de twee volgende
bijeenkomsten die door aan op 12 januari
en 22 maart wordt degroep aanzienlijk
uitgebreid met gemotiveerde Nederlandse
en Vlaamse Ieerkrachten.
Tussen de bijeenkomsten van 12 januari
en 22 maart is er een vergadering voorzien met de kerngroep.
Op deze vergadering worth de toekomst
van de werkgroep V.O. ten gronde uitgediept.
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b. 600 deelnemers en winnaars van vorige
wedstrijden ontvingen 2 ex. van de topkrant ;
c. de deelnemers en degeannuleerden van
het colloquium (4-11-1978) ontvingen
1 ex. van de to krant ;
d. 100gemeentebesturen ontvingen 2 ex.
van de to krant ;
e. 5.000 ex. van de to krant werden als
bijlage verzonden bij de „Wie doet wat
krant" via het Bureel van het „Jaar van
het Kind" (Ministerie van Nederlandse
Cultuur) ;
f. De heer P. Tense (K.N.T.V. - medeinrichter van het muziekcolloquium) verspreidde 1.000 topkranten in de regio
Rotterdam ;
g. De B.R.T. radio en televisie besteedde
in haarprogramma's voor de jeugd de
nodige aandacht aan het initiatief ;
h. 100persberichten werden verzonden ;
i. Sommige scholen, gemeentebesturen, inspectieleden en Ieerkrachten vroegen
bijkomende ex. van de to krant ;
j. De respons op de uitzendingen van de
B.R.T., depersberichten en de verspreiding via het ministerie is duidelijk voelbaar aan het belangrijk aantal aanvragen voor topkranten.
Het secretariaat Vlaanderen ontving tot op
heden reeds een 30-tal inzendingen.
In verband met deprijsuitreiking werd een
voorstelgeformuleerd naar de „Gazet van
Antwerpen" om deze prijsuitreiking in de
gebouwen van deze krant te laten doorgaan.

WERKGROEP TAALGEBRUIK

De werkgroep Taalgebruik voerde o.m. de
volgende akties :
— Verzoek aan de vastgoed kantoren te
Brussel om zowel naar buiten als voor
hun binnendienst de twee nationale talen tegebruiken.
Aan de vastgoed kantoren aan de kust
en Vlaams-Brabant werd met aandrang
gevraagd de verfransing niet in de hand
te werken.
— Tweetaligheidsverzoek aan de Brusselse bioscopen en de firma's die er met
reklamefilmpjes adverteren.
— I.v.m. de vakbondsverkiezingen in 1979
werd er bij de vakbonden op aangedrongen de naleving van het bedrijfstaaldecreet in hun verkiezingsprogramma op te nemen.
— Begin dit jaar werd een grootscheepse verzoekaktie op touw gezet bij de
warenhuizen om het taaldecreet integraal toe te passen.
— Verzoekbrief aan alle Vlaamseparlementsleden i.v.m. de toepassing van het
taaldecreet en het wetsvoorstel Philippart.
— Aktie ter verdediging van de eigen muziekcultuur bij B.R.T. en cultuurraad.
— Aktie onwettige benoeming van een nederlands onkundige directeur aan de
Koninklijke Opera te Gent.
— Belangrijke verzoeken aan de voorzitter
van de cultuurraad i.v.m. ambassades
en consulaten-generaal, de werking van
de vaste commissie voor taaltoezicht,
het taalgebruik en de naleving van de
taalwet bij de N.M.B.S.
— Meer dan 50 klachten bij de vaste
commissie voor taaltoezicht en een vijftal bij de arbeidsrechtbank.
— 20-talparlementaire vragen werden gesteld alsgevolg van de aktie van de
werkgroep taalgebruik.
— Aktie verzokeringsmaatschappij „Zurich".

VAN NOORD EN ZUID

PRIJSKAMP SCHOOLTOERISME

BIJ HET VORIGE NUMMER

leder jaar organizeert de Vlaamse Toeristenbond een Prijskamp Schooltoerisme.
Er wordt steeds eengroepswerk gevraagd
(verhandelingen, kollages, dia's, allerhande
plastisch en auditief werk) van een kias of
een anderegroep binnen de schoolgemeenschap.
Het onderwerp moet een Vlaamse gemeente
zijn en als prijs wordt een dag aangeboden
in een Vlaamsegemeente naar keuze, op
kosten van de V.T.B.
Inzenders die niet tot laureaten worden
uitgeroepen krijgen waardevolle boekenbons.
De bedoeling van de prijskamp is dubbel.
1. Het aksent le en op eigen schoon.
2. Net, zoals de meesteprijskampen, een
enkeling, doch een groep bekronen die
SAMEN lets realizeerde.

1. In Neerlandia 1979 nr. 4 werd een bijdrage opgenomen onder de titel : „De
Belgische Marine en de militaire interatie".
g
Dit artikel werd overgenomen uit het
septembernummer 1979 van „Zeewezen", het maandblad van de Koninklijke Nederlandse Vereniging „Onze
Vloot".
2. De bijdrage „75 jaar Nederlands Instituut in Rome", Neerlandia, nr. 4, 1979,
was met toestemming overgenomen uit
Trefpunt,
publicatie van CRM.

Het volledig reglement kan aangevraagd
worden bij de V.T.B., Sint-Jakobsmarkt 45 2000 Antwerpen, met de vermelding „Prijskamp Schooltoerisme".

125.000 F VOOR EEN NIEUW TONEELSTUK
Voor de Toneelprijsvraag 1979-80 van het
Noordstarfonds werden er 37 werken ingezonden. De jury is van mening dat de kwaliteit van verschillende inzendingen hoer
lit dan bij de vorige wedstrijden.
Bij een eerste schifting bleven
er drie stukbl
ken over voor verdere bespreking :
— Als een verre tante ;
— Naar wortelsgraven ;
— Lieve Francis.
De uiteindelijke beslissing van de jury gaf
de voorkeur aan „Lieve Francis", stuk waaraan deprijs van 125.000 fr. werd toegekend.
Bij het openen van de enveloppe van het
bekroonde stuk, ingezonden onder de kenspreuk „Op de heide waait de wind", bleek
dit het werk te zijn van de heer Jo Ceulemens, Heideland 58, 2510 Mortsel.
Het toneelwerk „Lieve Francis" zal dus opgelegd worden als speelstuk voor de toneelwedstrijd die wordt georganiseerd door
het Noordstarfonds in het speelseizoen
1980-1981.
Inlichtingen betreffende deze wedstrijd kan
men bekomen bij het Noordstarfonds, GrootBrittanniblaan 121, 9000 Gent, telefoon :
091/25.75.15.

Consulaire Dienst in de DBR, namens de
ambassadeur, F. Miechielsen, hon. consul
der Nederlanden voor Oostfriesland en
Oldenburg te Emden, als beschermheer
van het congres, J. Klinkenborg, OberbOrgermeister van Emden en A. Loos, algemeen voorzitter, alien ingeleid door de
heer W. Kruisinga, de actieve voorzitter
van de Ned. Ver. „Eendracht", die met
een aantal leden het congres zeer goed
had voorbereid.
K.L.

DE POSITIE VAN HET NEDERLANDS
IN FRANKRIJK, IN BELGIE EN...
IN NEDERLAND

BELGISCHE WEEK IN GRONINGEN
In samenwerking met de Ambassade van
Bel ire in Den Haag en het ConsulaatGeneraal van Belgie in Amsterdam or aniseerde het cultuurcentrum „De OosterDort" in Groningen van 17 tot en met
p
24 november een Belgische Week. Gedurende dit festival werd in Groningen
eengrote verscheidenheid van activiteiten
op het gebied van Belgische kunst getoond. Bljzonder groot hiervoor was
de belangstelling. Naast pod iumkunsten
(theater, muziek, ballet en mime) werden
in samenwerking met de Groningse galerieen beeldende kunst-exposities georganiseerd en een film over Belie
g
vertoond.
CONGRES VAN DE
NEDERLANDSE BOND IN DUITSLAND
Op 20 oktober 1979 werd het 58ste jaarlijkse Congres van de Nederlandse Bond
in Duitslandgeorganiseerd in Emden,
door de Nederlandse Vereniging „Eendracht" voor Oostfriesland.
Het was de eerste maal in degeschiedenis
van de Bond dat een congres in Emden
plaatsvond.
Bestuur engasten kwamen van 17 - 18 uur
in het Rathaus bijeen voor een ontvangst
door de burgemeester.
De feestavond was zeergeslaagd met
onder meer optreden van de Internationale
Folkloristische Groep „Het Ho eland" uit
Uithuizen en een Accordeongroep uit Delfzijl, waarin de goede contacten met het
naburige Groningen tot uiting komen. Tevoren was het woordgevoerd door de
heren Mr H.J. van Oordt, hoofd van de

Met belangstelling en instemming las ik
in „Neerlandia" een bijdrage over de positie van het Nederlands in de wereld.
In verband hiermee enkele kanttekeningen :
1) Depositie van het Nederlands in Frankrijk werd reeds in 1911 in een grondige
studie uiteengezet in „Neerlandia" • de
schrijver was mr. W.J.L. van Es. Hi constateerde dat in Frans-Vlaanderen er nog
(toentertijd) 250.000 mensen woonden die
hun moedertaal, het Nederlands, spraken.
Over de toekomst was mr. Van Espessimistisch. Hij vreesde dat het Nederlands
over 50 of 75jaar in Frans-Vlaanderen
geheel zou zijn verdwenen. Uit een publicatie in „Neerlandia" van 1978 bleek dat
toen (dus 68 jaar nA 1911) er nog 100 000
Nederlandssprekenden zijn. Dit is te danken aan de activiteit van het Komitee voor
Frans-Vlaanderen. Het succes was voor mij
aanleiding het bestuur van het KFV te
verzoeken de werkzaamheden te verre en
naar Brussel. Men weigerde op die suggestie in te gaan I
2) Depositie van het Nederlands in Belie
is slechts te beoordelen wanneer men uitgaat van 1585, de val van Antwerpen ;
de stichting van de Spaanse Nederlanden.
Het was voor Belie
van korte duur, toen
g
de Oostenrijkse Nederlanden daarop volgden. De Oude Republiek sloot de WesterSchelde bij wijze van reactie op de val van
Antwerpen. Vlaanderen kon onmogelijk tot
bloei komen en er ontstond een antiHollandse stemming. Wallonie lag verder
en kon zichgemakkelijker ontwikkelen,
het industriewezen nam toe. Willem I deed
zijn best daarvoor •; zijn font was dat hi'
Bel ire probeerde te „verhollandsen". Na1SS

tuurlijk verzette het Franssprekende Wallonie zich teen dit beleid. In 1830 ging
Belie
g
voor Nederland verloren. Wallonie
voerde voortaan de boventoon. De Vlaamse
beweging ontstond. Frankrijk gaat aandacht
besteden aan degebieden waar Frans
wordtgesproken (buiten de grenzen van
Frankrijk). In Wallonie is men daarvoor
gevoelig, ook al omdat economische facetten een rol spelen. Uit wat de laatste
tijd in de Voerstreek gebeurt blijkt dat de
verhouding tussen Vlaanderen en Wallonie
steeds meergespannen wordt. Wanneer
in het jaar 2030 het 200 jaar geleden zal
zijn dat Belgie ontstond dan zal dat zelfde
Belgie dan niet meer bestaan. Het Walenland zal bij Frankrijk aangesloten zijn. En
Vlaanderen zal willens nillenspolitiek aansluiting moeten zoeken bij Nederland. In iedergeval is op het ogenblik de
toestand zo, dat wij in Nederland scherp
moeten letten op wat in Belie gebeurt.
Wij zijn bij wat daar gebeu rt ten
te nauwste
betrokken.
3) Depositie van het Nederlands in
Nederland, doet als titel op -het eerste gezicht vreemd aan. Van een bedreiging van
het Frans, zoals in Belgie, is een sprake.
Nederland zit met twee andersoortige
problemen, te weten :
a. de positie van Brabant en Limburg in
Nederland ;
b. hetprobleem van het Fries in Friesland.
De Republiek der Zeven Gewesten heeft
in de zeventiende en achttiende eeuw
Brabant en Limburg behandeld als vereend
gebied. De reactie was dat in beide gewesten een anti-Hollandse stemming ontstond, evenals destijds in Vlaanderen.
Sinds 1813-1815 zijn Brabant en Limburg
gelijkberechtigde provincies van Nederland. Het is degrote verdienste geweest
van koningin Emma dat zij deze provincies
afreisde om de anti-Hollandse stemming te
bestrijden. Zij slaagde. Toen van Belgische
zijde sprake was van annexatieplannen,
bleek die zienswijze foot.
Er werd in de vroege Middeleeuwen Fries
gesproken van Jutland tot in Bologne in
Frankrijk. Waar een verbinding was met
een achterlandging de taal verloren ;
alleen in een „eilandpositie" bleek de handhaving te kunnen bestaan, zoals in het
gebied in het noorden van Duitsland en
in de huidige provincie Friesland. De
verbindingen met andere gebieden vormen
voor de Friese taal en cultuur eengevaar.
Mijn waarschuwing tot de Friezen is :
„stapal".
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Voor mij blijft de vraag actueel of er een
organisatie bestaat die voor Brussel doet
wat het KFV voor Frans-Vlaanderen doet.
Een dergelijke organisatie lijkt me van belang. Immers, ondanks alle werk van het
KFV is uiteindelijk Frans-Vlaanderen voor
ons een verloren zaak. Misschien kan zo'n
organisatie voor Brussel van belang zijn.
Brussel kan niet uit eigen kracht het aantal inwoners op peil houden • daarvoor
moeten mensen van buiten komen. Het
geboortecijfer van Wallonie is 10 pro mille,
nodig is voor Brussel 15 pro mille (in
Vlaanderen 18pro mille). Kan men de
Nederlandstaligen aan de stad binden, dan
zal hun aantal stijgen.
W.L. VAN NIEUWENHUYSEN
Zeist
(Van redactiewege ingekort)
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Dr. J. Dierck, (Eksaarde) ; H. Christiaen,
(Oostende) ; Prof. dr. H. Fa at (Brussel) ;
M. Cherette, (Aalst) • L. Lauwereyssens,
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38STE ALGEMEEN-NEDERLANDS CONGRES

De tekst '38ste Algemeen-Nederlands Congres' richt
zich tot de verenigingen die op het integratie-terrein
actief zijn. Deze verenigingen worden verzocht om,
op basis van deze tekst, mee te werken aan de voorbereiding van het Congres. De wijze waarop aan deze
samenwerking het beste vorm wordt gegeven, wordt
vastgelegd in overleg met het secretariaat van de
v.z.w. Algemeen-Nederlands Congres (A.N.C.). In
eerste instantie wordt gedacht aan het samenstellen
van een brede waaier van representatieve werkgroepen.

UITGANGSPUNT
Wil de Nederlandse variants van de Westeuropese
cultuur in de huidige evolutie standhouden en overleven, dan moeten het overheidsbeleid en de particuliere inspanningen in de culturele sector het resultaat
zijn van overleg en samenwerking van alle betrokkenen in de Nederlanden: Nederland, Vlaanderen, FransVlaanderen.
Ongetwijfeld zijn er op het huidige ogenblik velerlei
vormen van overleg en samenwerking, gericht op
allerlei concrete doelstellingen op korte en halflange
termijn. Ze te inventariseren en te evalueren is een
eerste opdracht.
Er is echter behoefte aan een algemene visie op een
meer diepgaande samenwerking. Een wezenlijke bijdrage te leveren tot de formulering van zodanige visie, deze visie in de openbaarheid te brengen en de
eerste impuls te geven tot realisering ervan is de
opdracht van het 38ste Algemeen-Nederlands Congres.

DE NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDIGE
CONGRESSEN IN HET VERLEDEN
Vanaf 26 augustus 1849, datum waarop Dr. Ferdinand
Snellaert in de aula van de Rijksuniversiteit te Gent
het eerste congres opende, zijn deze congressen de
hele negentiende eeuw door de voornaamste manifestatie van de culturele toenadering tussen Noord- en

Zuid-Nederland geweest. Ondanks vele moeilijkheden
waarmee ze van den beginne aan hadden of te rekenen, hebben ze tot heel wat verwezenlijkingen geleid.
Vermelden wij slechts het „Woordenboek der Nederlandsche Taal", de eenheid van de Nederlandse spelling, de toenemende zorg voor de eenmaking en
verbetering van de uitspraak, het vrij verkeer van
Nederlandse boeken over en weer, de verlaging van
de tarieven in het postverkeer tussen Belgie en Nederland, de opgang van het toneel, de uitbreiding van
de Nederlandse boekhandel, de verdediging van de
Nederlandse „stambelangen" over de hele wereld, en
— Haar het einde van de eeuw — een toenemende
belangstelling voor sociaal-economische problemen.
Tussen de beide wereldoorlogen kwam er een onderbreking van de congressen, waarvan de traditie
gedeeltelijk werd voortgezet door wetenschappelijke
congressen en studentencongressen.
Ter gelegenheid van het eeuwfeest vond in 1949 te
Gent een herdenkingscongres plaats. Vervolgens Ham
het Algemeen-Nederlands Verbond de draad weer op.
Een twintigtal verenigingen gingen over tot de oprichting van een Bestendige Commissie van de Nederlandse Congressen, die een nieuwe reeks congressen
organiseerde te Gent in 1960, te Vlaardingen in 1961,
te Antwerpen in 1963 en ten slotte, het 37ste Congres, te Rotterdam, in 1967.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Sinds het 37ste Algemeen-Nederlands Congres hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die
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een nieuwe aanpak van het cultureel werk en het
cultuurbeleid, gericht op overleg en samenwerking,
noodzakelijk maken
a) de voortschrijdende staatshervorming in Belgie,
met o.m.
— de splitsing van het Belgische nationale departement van onderwijs in een Ministerie van Nationale
Opvoeding en Nederlandse Cultuur en een Ministerie
van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur ;
— de totstandkoming van de culturele autonomie in
Belgie door de grondwetsherziening van 1970, waardoor de Nederlandse cultuurgemeenschap autonoom
haar cultuurbeleid voert, ooh inzake internationale culturele samenwerking ;
— binnen afzienbare tijd : de vorming van een autonome Vlaamse regering, alleen verantwoordelijk
t.o.v. de Vlaamse volksvertegenwoordiging ;
b) de oprichting van een Permanente Contactcommissie van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en de Nederlandse Staten-generaal ;
c) de publikatie van het Ontwerp van Verdrag voor
een Nederlandse Taalunie, resultaat van een gemeenschappelijk initiatief van een Nederlandse en een
Vlaamse minister ;
d) de aangekondigde oprichting, in Belgie, van een
Commissariaat-generaal voor de internationale culturele samenwerking van de Nederlandse cultuurgemeenschap ;

Naast die „interne integratie" zijn er de internationale
culturele betrekkingen die, waar mogelijk, voorwerp
van gezamenlijk overleg en samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen moeten worden. Hier vertonen
zich twee fundamentele beleidsaspecten
a) voor de eigen cultuurkring betekenen internationale betrekkingen het binnenkomen van nieuwe ideeen en impulsen ; zaak is een keuze te maken tussen
veelzijdige mogelijkheden en wensen ;
b) voor de partner in deze betrekkingen worden kansen geschapen om onze cultuur (beter) te leren kennen. Dit vereist een visie op het beeld dat wij van
onszelf willen uitdragen, bezinning over de middelen
die wij daartoe ter beschikking hebben en over het
rationeel gebruik van deze middelen.
Alleen al de vaststelling dat, in vergelijking met de
toestand in de ons omringende landen, de overheidsmiddelen voor het voeren van een beleid gering zijn,
maakt overleg en samenwerking ter zake noodzakelijk.
Deze verreikende verschuivingen en problematiek zijn
nog slechts in beperkte mate tot het publiek doorgedrongen. Het 38ste Algemeen-Nederlands Congres
moet er ruchtbaarheid aan geven, er de aandacht op
vestigen dat hieruit nieuwe mogelijkheden voor het
cultureel werk voortvloeien en dat in dit licht een bijzondere bezinning over het toekomstige cultuurbeleid noodzakelijk is.

DOELSTELLINGEN VAN HET 38STE
ALGEMEEN-NEDERLANDS CONGRES

e) de vestiging van een Belgisch Huis te Amsterdam ;
0 de verkiezing van een Europees parlement waarin
zij aan zij Nederlandstalige verkozenen uit Vlaanderen
en Nederland zitting hebben ;
g) de groeiende overheidsbelangstelling voor de problematiek van de Internationale culturele betrekkingen, die in een groot aantal landen aanleiding heeft
gegeven tot wetenschappelijk onderzoek, beleidsnota's, parlementsdebatten en hervormingen van de beleidsstructuren.
Deze ontwikkelingen betekenen een eerste aanzet tot
de gewenste culturele integratie. Het bevorderen van
de integratie is een doelstelling en een opdracht voor
overheden en particuliere organisaties die de eigen
culturele ontwikkeling een ruime en toekomstgerichte

dimensie moeten geven.
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Het 38ste Algemeen-Nederlands Congres moet resulteren in concrete beleidsadviezen en voorstellen aan
overheden en particuliere organisaties. Centraal staat
daarbij de vraag Haar
1. de aard, de frequentie en de intensiteit van de
Noord-Zuid-contacten op het vlak van de kunsten,
het sociaal-cultureel werk, het toerisme, het onderwijs, de wetenschappen, enz., op dit ogenblik ;
2. de stimulerende en remmende factoren (wetgeving ? inspraakorganen ? planologie ? verkeersinfrastructuur ? enz.) ;
3. voorstellen die de Noord-Zuid samenwerking en
integratie op de korte, de middellange en de lange termijn kunnen stimuleren.

Dit studie- en onderzoekwerk wordt het uitgangspunt
van een ruim beraad voor en tijdens het 38ste Algemeen-Nederlands Congres.
De initiatiefnemers hopen dat de aldus ontstane formele en informele contacten, overlegstructuren, werkgroepen e.d.m. ook na afloop van het congres hun
werkzaamheden zullen voortzetten.

METHODE
a) De organisatorische taken van het congres worden
uitgevoerd door stafmedewerkers van de v.z.w. Algemeen-Nederlands Congres, Gallaitstraat 80 - 1030
Schaarbeek, gesticht op 24 november 1979.
b) Fase van onderzoek
Het onderzoek geschiedt in overleg met organisaties
en deskundigen uit de betrokken sectoren. Het richt
zich tot de ruimst mogelijke kring van betrokkenen.
Deze betrokkenen worden tijdens de fase van onderzoek tevens uitgenodigd tot medewerking en bespreking in werkgroepen.
c) Startfase
De werkgroepen streven Haar een synthese van de
gegevens, vragen en knelpunten zoals die tijdens het
onderzoek aan het licht gekomen zijn, ten einde hun
eigen domein te omlijnen en er inhoud aan te geven.
Het werkterrein, dat zich uitstrekt tot alle aspecten
van het gemeenschapsleven die algemeen-Nederlandse belangen raken, wordt ingedeeld in twee grote belangstellingssferen
— Alles wat betrekking heeft op de integratie van het
Nederlands kerngebied (Nederland, Vlaanderen en
Frans-Vlaanderen, of de Noordelijke, de Zuidelijke en
de Franse Nederlanden, voor wie deze terminologie
verkiest) ;
— Alles wat betrekking heeft op de samenwerking
met gemeenschappen en groepen van Nederlandse afkomst elders ter wereld en de plaats van de Nederlanden in de wereld.
Elk van beide sferen wordt steeds benaderd vanuit
twee aanvullende gezichtshoeken

— Het werk aan de basis, dat neerkomt op het vrije
verkeer van ideeen en mensen in alle geledingen van
het gemeenschapsleven. Er is veel tot stand gebracht
op allerlei deelgebieden van de Nederlandse integratie
en onze vensters op Europa en de wereld werden wijder opengezet. Al die inspanningen te, laten samenvloeien, daarvan op gezette tijden een bestek op te
maken en gezamenlijk standpunten en toekomstplannen in de openbaarheid te brengen zal de verspreide
initiatieven tot een beweging doen uitgroeien ;
— Het overheidsbeleid, dat zorgt voor structuren en
instellingen waardoor het basiswerk wordt aangemoedigd en beschermd.
Het is nutteloos ever de voorrang van basiswerk of
structuren te redetwisten. Beide zijn even noodzakelijk en onvervangbaar, en kunnen slechts in een
bestendig samenspel tot voile ontwikkeling komen.
Het congres, met zijn aangesloten verenigingen, studiecentrum en werkgroepen zal de dynamische partner van de overheid moeten zijn om dit samenspel te
structureren en vruchtbaar te maken.
Deze fase mondt uit in het organiseren van een openbare algemene vergadering waar de definitieve vormgeving van het congres wordt vastgelegd.
d) Fase van de uitwerking
De werkgroepen bespreken de gegevens van het
onderzoek en verwerken ze tot ontwerpcongresresoluties.
e) Congreszitting
De congresdag(en) : een publieke manifestatie, te
Brussel, in aanwezigheid van prominenten en vooral
liefst zoveel mogelijk belangstellenden uit Nederland,
Vlaanderen en Frans-Vlaanderen, waar de congresresoluties worden goedgekeurd en bekendgemaakt.
f) Fase van de evaluatie en de nazorg
— Publikatie van het congresverslag
— Evaluatie van de organisatie, deelneming en resoluties
— Voorbereiding van initiatieven in verband met de
uitvoering van deze resoluties
— Verder onderzoek van deelproblemen
— Voorbereiding van het 39e Algemeen-Nederlands
Congres.
J. DE DEURWAERDER
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ALGEMEEN-NEDERLANDS STUDENTENCONGRES

Feestvieren behoort tot het student zijn. Begrijpelijk
dat het honderdjarig bestaan van -de Algemene Debating Club „Forseta Wara" van de vereniging „Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina" in Utrecht voor de
leden een aanleiding was de vlag uit te steken en
zorg te dragen voor een luisterrijke herdenking. Het
laatste kreeg vorm en inhoud in een Algemeen-Nederlands Studentencongres dat op 10 en 11 november
werd gehouden. Het congresthema luidde : „Burengerucht - de Nederlandse houding inzake de Belgische
cultuurtegenstellingen". Mevrouw M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen opende zaterdag 10 november het
congres in de voormalige Kapittelzaal van de Dom,
thans Groot-Auditorium der Rijksuniversiteit Utrecht.
Inleidingen werden op die dag gehouden door dr. A.W.
Willemsen, drs. P. van Hees, drs. L.J.M. van de Laar,
Guido Fonteyn en mr. Hugo Schiltz. De heer Rik Boel,
voorzitter van de Nederlandse Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap te Brussel was wegens ziekte verhinderd. De teksten van de inleidingen zijn in dit Hummer opgenomen.
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Zondagmiddag 11 november was gewijd aan beschouwingen van dr. Garmt Stuiveling, oud-hoogleraar, dr.
E. van Itterbeek en dr. A.W. Willemsen over resp. de
parallelliteit in de literatuur van Vlaanderen en Nederland ; de situatie van de Nederlandse cultuur, en het
Nederlands in Frans-Vlaanderen. Studenten uit Vlaanderen gaven tevens blijk van hun belangstelling op
dit congres.
Onder de aanwezigen bevonden zich de Heer W. Andries, namens de Belgische ambassade in Den Haag,
drs. H.J. Holleman als vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Den
Haag, alsmede namens het Algemeen - Nederlands
Verbond de algemeen voorzitter H. Fayat, dr. G.R.
Piryns, voorzitter Vlaanderen en de heren J. de Graeve en G. Groothoff.
De praeses, de heer Paul Kok, opende het congres
met een welkomstwoord aan de minister, de genodigden, de inleiders en de aanwezigen.
G.G.

VAN BURENGERUCHT TOT ALGEMEEN-NEDERLANDS
STUDENTENCONGRES

Dit jaar bestaat de Algemene Debating Club „Forsete
Wara" der Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina, en
daarmee de Unitasgedachte, honderd jaar, in welk
kader allerlei festiviteiten hebben plaatsgevonden.
Hoogtepunt daarvan was het mooiste dat een ADC
zich kan wensen : een Congres. Doch wat zou een
Congres over een sullig onderwerp voor een klein
publiek baten ? Gedreven door een heel-Nederlands
gevoel heeft het bestuur gemeend, dat dit de gelegenheid was om de Algemeen-Nederlandse Studenten Congressen te laten herleven, die immers sedert
1961 niet meer hebben plaatsgevonden.
Een Congres met deze pretentie en deze waarde is
iets zinvols, is een bijdrage tot de eenwording van
Noord en Zuid. Zodoende als de gegevens juist
zijn en onze telkunst ons niet verlaat — het XXXlste
Algemeen-Nederlands Studenten Congres.
Het thema, waarvan wij meenden dat het studenten
uit de beide landstalen zou kunnen aanspreken, luidde : „De Nederlandse houding inzake de cultuurtegenstellingen in Beigie. Het motto van dit alles : „Burengerucht", ofschoon ook dit motto slechts vanuit een
Noord-Nederlands oogpunt geldig is.

bassade en de Nederlandse Ministeries van Onderwijs en Wetenschappen, en van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk. Aan hen, maar ook aan
alle ongenoemde medewerkenden, een woord van
oprechte dank en hulde !
Geslaagd mag het Congres mede genoemd worden,
nu in haar schoot de oprichting van het AlgemeenNederlands Studenten Verbond is besloten, waarmee
de inrichting van het XXXllste Algemeen-Nederlands
Studenten Congres is verzekerd
Mogen dit Congres en dit Verslag een bijdrage zijn
tot de heel-Nederlandse bewustwording in Nederland
en Vlaanderen.
B. MAKKEN,
Ab actis ADC/ANSC

De heer P.J. Kok, praeses der A.D.C. spreekt het welkomstwoord.

Gesteund door de historische klank „ANSC" hebben
wij getracht een „historisch" Congres in te richten.
Gehinderd door diverse afzeggingen konden wij dan
wel niet onze schoonste dromen verwezenlijken, maar
wel een goed Congres. Gehinderd tevens door de
korte voorbereidingstijd en het gebrek aan doeltreffende propagandamiddelen kregen wij toch de zaal
alleszins redelijk gevuld.
Het tweedaagse Congres bestond niet alleen uit de
zittingen zelve, doch ook uit een schitterend en veelvuldig geprezen optreden van Zjef Vanuytsel en een
disco, teneinde niet alleen de Congresgangers soelaas
te bieden, maar ook de aantrekkingskracht van het
Congres te vergroten.
Ofschoon de zaal nog beter gevuld had kunnen zijn,
meen ik toch dat wij de pretenties redelijk waar hebben kunnen maken, waarbij ik slechts hoef te verwijzen Haar het felt, dat de Nederlandse Minister van
Cultuur met een rede het Congres opende !
Van haar rede, en van de toespraken van de overige
sprekers, kunt U hierna kennis nemen ; overbodig dus
daarover hier uit te wijden.
Een Congres als dit kan dan wel ingericht worden
door enkelen, het is slechts mogelijk gemaakt door
de welwillende en gunstige medewerking van velen
het Algemeen-Nederlands Verbond, de Belgische Am161

DE NOORD-ZUID-INTEGRATIE
EEN NATUURLUKE STROOMVERSNELLING

Het thema van dit congres, namelijk de Nederlandse
houding inzake de Belgische cultuurtegenstellingen
onder het motto „Burengerucht" geeft, naar mijn mening, duidelijk weer dat de organisatoren er zich van
bewust zijn dat het hier gaat om een complex van problemen in een nabuurland, waarmede wij uit historisch
oogpunt en uit hoofde van een gedeeltelijke taaleenheid, zeer nauwe en intensieve betrekkingen onderhouden.
De vraag dient zich aan in hoeverre en op welke wijze
wij, aansluitend bij de sedert 1971 in de Belgische
grondwet vastgelegde culturele autonomie zullen,
willen en kunnen tegemoet komen aan de van oudsher,
ook in Nederland gebleken verlangens, tot uitdieping
van mogelijkheden die de taaleenheid ten grondslag
hebben.
Voor ons ligt nu een ontwerp van een verdrag dat beoogt uit te monden in een Taalunie en tot doel heeft
een bouwsteen aan te dragen voor de culturele integratie tussen Noord (-Nederland) en Zuid (-Vlaamse
cultuurgemeenschap) en welke voortspruit uit contactelementen voorkomende in het dagelijks gebruik van
de voertalen in beide culturen, die van eenzelfde oorsprong zijn.
Het streven om te komen tot culturele integratie is
niet van vandaag of gisteren, maar de verwezenlijking
ervan betreft zoveel verschillende _onderwerpen, dat
er in feite zonder stroomlijning geen goed startpunt
te vinden is.
Als gevolg van deze vaststelling werd in '75 een werkgroep ad hoc ingesteld met een beperkte opdracht.
De cultuur- en onderwijsministers in Noord en Zuid
wensten onder meer, ik citeer : „een concreet voorstel
te ontvangen voor het creeren van een gemeenschappelijk orgaan dat zowel de samenwerking zou kunnen
bewerkstelligen als adviezen verstrekken in alle culturele aangelegenheden waar de taal als instrument
van maatschappelijk verkeer een rol in speelde".
Einde citaat van de minister van Nederlandse Cultuur
en Vlaamse Aangelegenheden, mevrouw De Backer,
bij de installatie van deze werkgroep ad hoc.
Met deze concrete, beperkte opdracht kon de cornmissie snel uit de voeten. Vooral toen de commissie
op de gelukkige gedachte kwam om de samenwerking
te gieten in het vat van een supra-nationale Unie,
kregen de voorstellen spoedig vorm. Reeds op 20
december 1976 kon de werkgroep haar voorstel, een
ontwerp voor een „Nederlandse Taalunie", aanbieden.
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En er is een stifle hoop dat het verdrag in 1980 nog
zijn beslag zal krijgen. En dan, dames en heren, zal de
samenwerking op cultureel gebied tussen Noord en
Zuid ongetwijfeld een nieuwe fase ingaan.
De integratiegedachte zal hiermee in een stroomversnelling zijn geraakt, maar ik heb niet de indruk dat
de ontwikkeling geforceerd is, eerder dat het de
resultante is van een natuurlijk proces van een naar
elkaar toegroeien, gebaseerd op de hechte ondergrond van een gemeenschappelijke, en ook sterk als
gemeenschappelijk ervaren, taal. De ontwikkeling van
de integratiegedachte gaat zowel in de Nederlandse
Cultuurgemeenschap in Belgie, als in Nederland buitengewoon snel. Dat komt zeker ook door het felt
dat de Nederlandstalige televisie-uitzendingen over en
weer goed ontvangen kunnen worden. Meer dan wat
ook schijnt televisie de weg geopend te hebben voor
het bereiken van een werkelijke taaleenheid. De culturele uitwisseling is intensief te noemen. En wat de
literatuur aangaat, al kan men dan wel spreken van
een afzonderlijke Noordnederlandse en een Vlaamse
literatuur, de begrenzing is nauwelijks waarneembaar.
Schrijvers als Elsschot, Gijsen, Daisne, Lampo, Boon
of Claus, maken deel uit van een Vlaams-Nederlandse
literatuur.
Om kort te gaan, de tijd lijkt inderdaad rijp om de
tendens, waarbij de twee culturen versmelten, te voorzien van een gezamenlijk te hanteren bestuursorgaan
dat de bestaande samenwerking verder uitbouwt tegen de achtergrond van de reeds eerder genoemde
wijziging van de Belgische Grondwet in 1971, die voorzag in de culturele autonomie van de afzonderlijke
cultuurgemeenschappen in Belgie.
Het is misschien een wat romantische gedachte, dames en heren, maar ik meen dat het ontstaan van
integratie van cultuurgemeenschappen een kwestie is
van een natuurlijke groei.
Als het Taalunie Verdrag er komt en de samenwerkingsorganen ingesteld worden, dan is dat alleen maar
het kanaliseren van een natuurlijke stroom. Het zal
een erkenning vormen van een jarenlange samenwerking. De samenwerking heeft in het verleden ups en
dons gekend en de Taalunie spruit in feite voort
uit een behoefte aan een geleide ontwikkeling. De
gemeenschappelijk aangevoelde ondergrond voor de
Noordnederlandse en Vlaamse identiteit is al heel
oud. In 1482 vindt men reeds de naam „Nederlantsch"
voor de taal die in de twee gewesten gesproken
wordt. Als er in 1648 een staatkundige tweedeling
komt, wordt de eenheid van taal wel geschaad,

maar verloren gaat deze toch niet. Door de
geschiedenis heen zien wij pogingen om het uiteengroeien van het taalgebied tegen te gaan. Een belangrijk moment daarin is de romantiek, met zijn grote
belangstelling voor het eigene van het yolk en een
zelfbewust gevoel voor de taal. Het is natuurlijk ook
niet voor niets, dat een puur romantische schrijver
als Conscience aan de Vlaamse volksgemeenschap
echte romantische volkshelden schenkt. Ook vanuit
Noord-Nederland wordt met vaak groot idealisme het
streven Haar een hernieuwde taaleónheid gesteund. lk
denk aan Alberdink Thijm. Of in deze eeuw aan Pieter
Geyl. Aan een tijdschrift als Groot Nederland. Of zelfs
aan Forum.
Een belangrijke impuls gaat uit van de in 1886 gepubliceerde Woordenlijst voor de spelling der Nederlandse Taal van het legendarische tweetal De Vries
en Te Winkel, een belangrijke stap in de richting van
eenheid van spelling, die daarna echter minder voortvarend behandeld wordt. Er moet een besluit in 1946
van de Belgische, en in 1947 van de Nederlandse
Regering aan te pas komen om de eenheid van spelling te herstellen.
Het is dus inderdaad vallen en opstaan. Maar er
kan toch ook gewezen worden op het gezamenlijke
Woordenboek van de Nederlandse Taal, een onderneming die in 1882 begonnen wordt en waar sindsdien gestaag aan gewerkt wordt, sinds 1967 binnen
het kader van de Stichting Instituut voor de Nederlandse Lexicologie.
lk noem verder als belangrijke datum in de samenwerking, 16 mei 1946. Dan wordt het Cultureel Verdrag
tussen Nederland en Belgie gesloten, waaraan onder
meer ten grondslag ligt de Algemene Conferentie der
Nederlandse Letteren, een jaarlijks te houden conferentie op het gebied van de letterkunde, uitgeverij,
boekhandel, radio, televisie en bibliotheekwezen.
Eveneens met de doelstellingen van het Cultureel verdrag verbonden zijn : De Stichting voor de Algemene
Nederlandse Spraakkunst ; dan de Stichting die in de
wandeling de Vertalingsstichting genoemd wordt, een
door Belgie en Nederland tezamen gesubsidieerde
Stichting die het vertalen van Nederlands literair werk
in het buitenland bevordert ; verder de door beide
regeringen gesubsidieerde Internationale Vereniging
voor Neerlandistiek : deze in 1970 opgerichte vereniging is de voortzetting van de sinds 1960 bestaande
Werkcommissie van Hoogleraren en Lectoren in de
Neerlandistiek aan Buitenlandse Universiteiten ; ik
noem de subcommissie voor Neerlandistiek van de

Gemengde Commissie ter uitvoering van het BelgischNederlands Cultureel Verdrag, die sinds 1972 adviseert over een gemeenschappelijk beleid voor de
Neerlandistiek aan Buitenlandse Universiteiten ; en
dan zijn er nog tal van andere instituten en organisaties die zich buiten de sfeer van de overheid toeleggen op samenwerking op het gebied van taal en letteren, zoals het Genootschap Onze Taal, het Algemeen
Nederlands Verbond, de Stichting Ons Erfdeel, die
het gelijknamige blad „Ons Erfdeel" uitgeeft, de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal, om er maar
enkele te noemen.
Een enkel woord nog over het Belgisch-Nederlands
Cultureel Verdrag. Dat Cultureel Verdrag heeft een
algemeen karakter. Het is een cultureel verdrag zoals
met zoveel landen is gesloten. Taal, letteren en neerlandistiek worden er niet apart in vermeld. Wel is het
zo dat al in 1958 het verdrag een addendum kreeg,
dat inhoudt, dat de Partijen overleg zullen plegen
over alle maatregelen inzake de schrijfwijze van de
Nederlandse taal.
Activiteiten genoeg dus. Maar wat opvalt is, dat het
in feite een organisatorische lappedeken is. De bezwaren daarvan deden zich al vroeg gelden. In 1962
brengt de Gemengde Commissie voor de uitvoering
van het Cultureel Verdrag een rapport uit om de culturele integratie tussen beide landen Hader gestalte te
geven. Om alle activiteiten die de culturele integratie
van het Nederlands taalgebied en de uitstraling van
de Nederlandse cultuur in het buitenland bevorderen
te bundelen, beveelt de Commissie dan al een gemeenschappelijk Belgisch - Nederlands orgaan aan.
Men denkt aan het instellen van een Hoge Raad.
Zoals gezegd, tot 1975 blijft die gedachte sluimeren.
Dan treedt ineens een versnelling op, omdat men van
beide kanten heeft ingezien dat de veelheid van potentiefe uitwisselingsmogelijkheden gaat leiden tot een
versnippering van krachten en tot wildgroei neigt. Er
tekent zich de wens tot zelfbeperking af, Welke leidt
tot concentratie op het gebied van de taal en letteren.
De recente Grondwetswijziging in Belgie stimuleert
het streven in deze richting. Er ligt nu dus het Ontweip voor een Nederlandse Taalunie en ogenschijnlijk is een zekere mate van stilstand ingetreden. Dit
is echter schijn. De vele organisaties „uit het veld",
de pers en de officiele adviesinstanties, zoals de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren
en de Raad voor de Kunst, moesten de gelegenheid
krijgen hun licht over het voorstel te doen schijnen
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en adviezen uit te brengen. Met name de Algemene
Conferentie heeft zich uitvoerig met het ontwerp bezig
gehouden en een zorgvuldig, doordacht en uitvoerig
advies uitgebracht. Op het ogenblik is een werkgroep, bestaande uit Belgische en Nederlandse
ambtenaren, bezig het ontwerp tegen de achtergrond
van alle reacties opnieuw te redigeren. Dit is praktisch
voltooid.
lk geloof niet dat het juist is al te veel in details te
treden, maar ik wil toch enkele noemen. Het ontwerpVerdrag voorziet in vijf organen. Een Comitó van ministers, een Interparlementaire Commissie, een Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren, en een Algemeen Secretariaat. De Raad, het orgaan waar in het

Mevr. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen, minister van CRM, die het
Algemeen-Nederlands Studentencongres opende, bid aankomst in het
universiteitsgebouw.

ontwerp — waarschijnlijk gedachtig de voorgestelde
Hoge Raad — de nadruk valt, bestaat uit 45 leden.
Die Raad heeft een beleidsvoorbereidende en adviserende bevoegdheid. Hoe het verder zal gaan? Parlement en Regering van beide landen moeten zich nu
uitspreken over het aangepaste ontwerp. Er kan dus
nog van alles gebeuren in de gecompliceerde procedure die moet leiden tot het definitieve verdrag en de
definitieve Taalunie. Maar het lijkt me dat wel vaststaat dat de politieke wil tot het instellen van een
supra-nationaal samenwerkingsverband binnen een
unie nog steeds aanwezig is.
ik heb u een schetsmatig beeld gegeven van de ontwikkeling en de stand van zaken op dit moment en ik
hoop dat het voldoende is om een feitelijke discussie
mogelijk te maken.
Het is duidelijk dat Nederland ijvert voor een sterk
Nederlands taalgebied, maar iedereen weet dat kleine
taalgebieden in het Internationale orkest niet duidelijk doorkomen. En wanneer er eenheid van taal is,
wanneer er op basis van verwantschap al nauwe culturele samenwerking is, dan is het niet meer dan
natuurlijk, dan is het niet meer dan legitiem, dat men
dat versterkt. Maar is dat dan nodig? Wordt dat geen
eng cultuur-chauvinisme? lk geloof het niet, nee. Integendeel. Er is een duidelijke tendens tot Europese
samenwerking. Wij leven in een vrij agressieve wereld, maar wij leven ook in een wereld waarin intermenselijke relaties nog niet aan waarde hebben ingeboet. Wanneer het relaties tussen naties betreft,
dan is dat menselijke contact : het culturele contact.
Men kan niet op gezonde basis met elkaar verkeren,
als men zichzelf wegcijfert. Aileen een mens met een
volgroeide persoonlijkheid, die een gezond gevoel
voor eigenwaarde heeft, kan in vrijheid zijn medemens met genegenheid bejegenen. Evenzo kan alleen
op basis van een bloeiende en sterke, diepgewortelde
en in zijn verankering doorleefde eigen cultuur, de uitwisseling met andere culturen vruchtbaar zijn.
lk wil me niet schuldig maken aan retorisch idealisme.
Maar ik wil niet ontkennen dat een begeleiding via
politieke wegen, het geluk van de mensen bevorderen kan. Het komen tot een Taalunie, een duidelijke
erkenning, op grond van politieke overwegingen, reken ik daar onder. Hieraan is elke gedachte aan een
politiek die de cultuur misbruikt voor de doeleinden
van de smalle machtspolitiek vreemd. Gedacht wordt
aan een politiek die de toenadering tussen mensen
kan stimuleren, juist door het behoeden en bevorderen van de culturele eigenheid en saamhorigheid.
lk zeg uitdrukkelijk kan bevorderen.
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lk spreek hier als politicus. En iedereen mag een
gezond wantrouwen hebben en houden in politiek.
Politici voorOp en al zeggen zij het niet altijd — zij
kennen het vak te goed om dat wantrouwen niet te
hebben. Maar dat wantrouwen mag niet omslaan in
cynisme, in het afzien van elk idealisme. Het is uit
een zeker nuchter idealisme dat ik van mening ben
dat de Taalunie een goede zaak is, zowel voor Nederland, als voor de Vlaamse cultuurgemeenschap in
Belgie.
Aangezien tot nog toe slechts door mij is gewezen
op de betekenis van het tot stand komen van een
Taalunie, zou de onjuiste indruk bij u kunnen ontstaan,
als zou daarmee de huidige op een verdergaande
integratie gerichte activiteit compleet zijn weergegeven. Dat is zeker niet het geval en ik herinner u aan
de door mij gehouden toespraak op 10 juli j.l. ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport van de
Werkgroep ad hoc inzake oprichting en exploitatie
van een gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands radioprogramma.
In deze toespraak werden door mij de volgende woorden van mijn Belgische Ambtgenote voor Nederlandse
Cultuur, mevrouw De Backer, in herinnering gebracht
welke ik graag wil herhalen, zoals uitgesproken bij
de instelling van de Werkgroep op 29 september
1977, nl.: „Wij wensen van u te vernemen of de mogelijkheid tot het gemeenschappelijk exploiteren van
de beschikbare radiogolflengten mogelijk is en wenselijk. Met name zouden mijn Nederlandse collega
en ikzelf willen vernemen hoe zo'n gemeenschappelijke omroep kan functioneren ten overstaan van landgenoten in onze beide landen wonend, of er buiten
residerend, en welke rol zo'n omroep ook kan spelen
in de uitstraling van ons gemeenschappelijk cultureel imago bij buitenlanders : „cultuur" moge in dit
verband een verzamelwoord zijn voor alles wat zich
maatschappelijk in onze landen, in ons gemeenschappelijk taal- en cultuurgebied afspeelt en waar de Nederlandse taal een instrument is dat die eigenheid van
onze beschaving in Europa en in de wereld determineert". Einde citaat.
In deze benadering heb ik mij volledig terug kunnen
vinden, waaruit blijkt dat de politieke begeleiding van
de in het veld levende wensen al geruime tijd vanuit
een en dezelfde visie op de integratiegedachte wordt
gestuurd.
Een gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands radioprogramma zal een effectief instrument kunnen zijn
bij de uitvoering van het Taalunie Verdrag, dat, zoals

gezegd, wellicht in 1980 ter ratificatie aan de beide
Parlementen zal worden voorgelegd. Verder geloof ik,
dat als dit ontwerp wordt uitgevoerd, er sprake zal
zijn van een Internationale primeur, namelijk een afspraak tussen souvereine staten tot bediening van
een gezamenlijk instrument voor de ruimere verbreiding van hun gemeenschappelijke taal en cultuur.
Bij de overwegingen, die de beide Regeringen ten aanzien van dit project zullen hebben, zal ongetwijfeld
een rol spelen, de gedachte dat hoe kleiner de Ianden, hoe groter de noodzaak van overleg en samenwerking is, zeker bij beperkte technische en financi.ele middelen.
In de overwegingen zal betrokken worden de naderende discussie in de E.E.G. — nu deze wordt uitgebreid, — over de beslissing van welke werktalen deze
organisatie zich zal gaan bedienen. Internationale
ervaring leert dat bij de uitbreiding van de werktalen
veelal de talen van kleinere taalgroepen gevaar kunnen lopen. Ook hierbij kan een duidelijker „presentie"
door middel van een zendercombinatie met Europees
bereik van een der huidige werktalen van de E.E.G.,
namelijk de Nederlandse taal, een factor van belang
zijn.
In het voorgaande meen ik de komende gedachtenwisseling te hebben voorzien van een aantal stimulansen.
Graag wens ik tot slot het 31e Algemeen Nederlands
Studentencongres een vruchtbaar verloop toe.
Mw M.H.M.F. GARDENIERS-BERENDSEN
minister van CRM
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NOORD EN ZUID TUSSEN 1830 EN 1940

Wanneer we de betrekkingen tussen de Noordelijke
en Zuidelijke Nederlanden over een wat ruimere periode dan 1830 tot 1940 bezien, dan zouden we een
vergelijking kunnen maken met het verhaal van de
twee koningskinderen die elkaar lief hadden, maar
door de Tussenwateren werden gescheiden.
Toen in de 16e eeuw de Nederlanden tegen Spanjes
heerschappij in verzet kwamen, werd de scheiding
mede door oorlogsgeweld voltrokken. De waterwegen, die Noord en Zuid doorsneden, vormden voor
het Noorden een veilige barriére en de lust om die
te overschrijden, taande al spoedig. Het gebied ten
Zuiden van de rivieren werd beschouwd als wingewest en als breed grensgebied, waar Franse expansiedrang kon worden opgevangen.
Uitingen van saamhorigheid weerklonken in de 17e
en 18e eeuw maar spaarzaam. Wel zijn er in het
Zuiden de befaamde Verhandeling op d'onacht der
moederlyke tael in de Nederlanden uit 1788 van Jan
Baptist Verlooy en diens verdere activiteiten op te
merken en in het Noorden zijn er opmerkingen over
de wenselijkheid van een nieuwe aaneensluiting van
de Nederlanden te vinden bij Gijsbert Karel van Hogendorp en de latere Koning Willem I.
Het Wener Congres zocht na de vai van Napoleon de
oplossing ook in die richting. Een_ sterke staat ten
Noorden van Frankrijk zou de aloude expansielust
Haar de natuurlijke grenzen (de Rijn) kunnen en moeten tegenhouden. Zo kreeg Koning Willem I een nieuw
amalgaam in handen, het Verenigd Koninkrijk geheten. De delen waren echter tamelijk ver uit elkaar
gegroeid. In het Zuiden was het Frans de taal van
de hogere standen en daardoor van het bestuursapparaat, de rechtspraak, het bedrijfsleven en het geestelijk en cultureel leven geworden. Het Zuiden was
overwegend rooms-katholiek en moest weinig hebben
van Koning Willem's denkbeelden over kerk en staat.
Het Zuiden was in politiek en economisch opzicht dynamisch en sterk liberaal georiènteerd. Het protestantse, conservatieve, economisch wat ingedutte en
zelfgenoegzame Noorden vormde nu niet direct een
ideate partner voor het Zuiden. De versmelting was
dan ook niet erg soliede. 's Konings kerkelijke politiek, zijn autoritaire regeringsstijl en in het algemeen
de Noordelijke predominantie riepen scherpe weerstanden op, die in 1830 tot opstandigheid en revolutie hebben geleid. Niet zo zeer pro-Franse maar antiHollandse tendenzen hebben in de revolutie de boventoon gevoerd.
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Hoewel Willem I nog tot 1839 bleef mokken over de
scheuring, was er in brede kring in Belgie en in Nederland toch een gevoel van opluchting van elkaar
of te zijn. Nederland voelde zich verlost van het
'muitenrot'. Belgie was 'Jantje Kaas' kwijt. Mentaal
trok men zich in het Noorden achter de grote rivieren
terug. De politieke betrekkingen bleven — hoe kon
het ook anders — koel. Nadat eindelijk in 1839 de
scheidingsregelingen een definitieve vorm hadden gekregen, kunnen we een duidelijke ontwikkeling in de
buitenlandse politiek van beide landen herkennen.
Beide staten, Belgie moest wet, voerden een neutraliteitspolitiek. Maar zij deden dit vanuit een verschillende optiek. Belgie was tevreden als het overal in gekend werd. Nederland was gelukkig als het overal
buiten kon blijven. Belgie Wilde zich als nieuwe staat
bewijzen en het voelde zich als nieuwkomer afhankelijk van de grote mogendheden en ook meer bedreigd dan de Nederlandse staat. Het zocht dan ook
tot 1914 en nog later in de jaren dertig sours steun
bij Nederland om zo zijn neutraliteitspolitiek beter te
kunnen volvoeren. Voor Nederland bleven nauwere
banden met Belgie eigenlijk tot 1940 toe weinig aantrekkelijk. Een reutraal Belgie was hoe dan ook een
nuttige buffer tegen Frankrijk, en tegen mogelijk Duits
en vooral Pruisisch expansionisme, zoals dat in de
jaren zestig en zeverrtig dreigde.

WEINIG ANIMO VOOR HERENIGING
De stemmen die na 1830 nog een pleidooi voerden
voor hereniging waren zeer zeldzaam. Er was in Belgie nog enige tijd een orangistische stroming, die,
voornamelijk te Gent geconcentreerd, hereniging uit
economische overwegingen nastreefde. Zij werd aardig in evenwicht gehouden door een tegenstroom in
Antwerpen die duidelijk Vlaamsgezind, maar anti-Nederlands was. Jan Frans Willems en Ferdinand Augustijn Snellaert behoorden tot de enkelingen die hun
gevoelens van verwantschap met het Noorden niet
onder stoelen of banken staken. In het Noorden waren
de stemmen die voor hereniging pleitten eveneens
zeldzaam. Thorbecke en Groen van Prinsterer betreurden in hun politieke geschriften de breuk van 1830,
maar veel weerklank kregen zij niet.
Op politiek en economisch gebied ontwikkelde de
jonge Belgische staat zich in de jaren dertig en veertig tamelijk voorspoedig. Er was zich een zeker Belgisch eenheidsgevoel aan het ontvOkkelen, waar Walen en Vlamingen zich beide in konden vinden.

Het leek in het begin ook alsof het Vlaams zich niet
bedreigd hoefde te voelen. De regering bevorderde
de dichtwedstrijden en gaf literaire prijzen aan Vlaamse schrijvers. Toch was dit maar den kant van de medaille. Als de taal van het Vlaamse yolk had ze geen
status. De lokale, provinciale en landelijke politiek, het
economische, het wetenschappelijke en culturele !even speelde zich vrijwel uitsluitend af in het Frans en
ondanks het felt dat de existentie van de jonge staat
het meest door Frankrijk werd bedreigd, nam de invloed van de Franse taal en cultuur toe.
Dit ging de Vlamingen niet ongemerkt voorbij. In
de jaren veertig werd de kritiek op de verfransing
sterker. Aanvankelijk uitte het zich in grotere literaire
activiteit en meer onderlinge samenwerking in Belgie
zelf. Gent en Antwerpen waren de belangrijke letterkundige centra en zoals ook nog in de politiek het
geval was (het unionisme) konden katholieke en nietkatholieke flaminganten nog de handen ineen slaan
om hun taal en daardoor het Vlaamse yolk te redden.
Contacten met Nederland waren er nauwelijks tussen
1830 en 1848. In de Nederlandse bladen en tijdschriften werden de Vlaamse literaire produkten onder de
buitenlandse literatuur gerangschikt of als onbelangrijk afgedaan. Van Duitse zijde was in dat opzicht de
belangstelling en de hulp groter, maar ondanks de
vele en langdurige contacten was er in Vlaanderen
toch ook altijd de vrees voor politieke overheersing
en opnieuw verlies van eigen identiteit.
Het isolement bleef dus niet voortbestaan en de geest
van de tijd, de Romantiek, was daar niet vreemd aan.
De taal als uiting van eenheid en saamhorigheid, als
instrument in de strijd tegen vreemde overheersing
was in de 19e eeuw in verscheidene gebieden ontdekt. Zij was niet alleen het onderzoeksterrein van
geleerden, maar ook politici hadden haar als wapen
gevonden.
In Italie, in Midden Europa, in Duitsland en elders manifesteerden zich nationalistische bewegingen en in
die bewegingen speelde de taal een voorname rol.
Zo stelden een aantal Vlamingen in 1840 hun eerste
lijst met grieven tegen de Brusselse regering op en
om de positie van de Vlaamse taal te versterken zochten en vonden zij Hader contact met het Noorden.
De Gentse medicus Snellaert formuleerde het duidelijk : 'Het kan niemand ontgaen hoe door gansch Europa eene verandering in het leven der volken zich
voordoet. Waar eigene tael en zeden aen vreemdaerdigen invloed zijn opgeofferd, daer ziet men het yolk

als een reuzenkind de banden verbreken, die zijne
vrije ontwikkeling tegenhielden'.
Dankzij zijn bemoeienis kon in 1849 het eerste Nederlandse Congres worden gehouden. Politieke hereniging was als thema taboe. Stemmen die deze gedachte in de volgende jaren, en met name in de jaren
zestig en zeventig voorzichtig formuleerden, het waren
meestal Vlamingen, werden onmiddellijk tot zwijgen
gemaand. Het ging om de taal en de cultuur. Het
waren hoofdzakelijk filologische ontmoetingen. Maar
er gebeurden toch belangrijke Bingen. In de jaren
zestig bereikten de Congressen eenheid op het gebied van de spelling en men besloot tot het samenstellen van een gemeenschappelijk Woordenboek der
Nederlandse Taal.
Het eerste was minder eenvoudig Ban het leek. Er
was in het katholieke Vlaanderen, waar in de jaren
vijftig het liberaal-katholiek verbond begon af te kalven, een duidelijke anti-Hollandse stroming. Deze
vreesde de invloed van het protestantse Noorden. Zo
Wilde op het einde van de 19e eeuw in West-Vlaanderen nog een grote groep mede om deze reden vasthouden aan een eigen Vlaamse spelling. De priesterdichter Guido Gezelle maakte daarvan deel uit.
Zeer langzaam werd in deze jaren in het Noorden het
adagium van de overigens Vlaamsgezinde Jacob van
Lennep : „De Vlamingen, och het zijn grote kinders",
overwonnen en de culturele samenwerking versterkt.
In beide landen waren het nog de liberalen die de
initiatieven namen tot de contacten, al nam de invloed
van de katholieken aan beide kanten toe. In beide staten maakten de rooms-katholieken een emancipatieproces door. Het debat in Belgie over de rol van de
katholieke, liberate en socialistische partijen tegenover de Vlaamse beweging op het einde van de 19e
en het begin van de 20e eeuw is nog volop aan de
gang. Een enigszins gekristalliseerde visie is moeilijk
te geven. Er is sprake van een herwaardering van de
rol van de socialistische partij rond de eeuwwisseling.
De jaren zestig en zeventig waren in politiek opzicht
voor beide landen niet zonder moeilijkheden. Men
was eendrachtig, zonder overigens tot veel verplichtends te komen, in de afweer van de Franse en Pruisische machtspolitiek. Zodra echter deze externe
spanningen wegvielen, doken binnenlandse conflicten
op. Vooral de waterwegen leverden moeilijkheden
op. Verdeling van het Maaswater, ook nu nog een
punt, evenals problemen rond de Schelde en afsluiting van Sloe en Kreekrak hielden de gemoederen
bezig en een alle partijen bevredigende oplossing
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kwam er niet geheel uit. Het felt dat Belgie geen souvereiniteit over de monding van de Westerschelde
had zat sommigen in Brussel hoog en gedachten om
daarin ooit verandering te brengen vloeiden in deze
jaren uit de pen van Emile Banning. Voorlopig bleven
deze annexionistische plannen nog diep in de bureaulade op het ministerie van buitenlandse zaken liggen.

HET EIND VAN DE 19e EEUW
In de laatste twintig jaar van de 19e eeuw waren de
politieke verhoudingen rustig. Dit ging niet op voor
de interne verhoudingen in Belgie. De sociale kwestie,
die overigens in het Noorden ook niet ontbrak, en de
toenemende Vlaamse verlangens op politiek gebied
beheersten er het toneel en dat sours op krachtdadige
wijze. Tegelijk nam de macht van de katholieken toe
en verloren de liberalen hun politieke meerderheid
in het parlement. Er kwam een aantal genoegdoeningen
voor de Vlamingen : de eerste taalwetten, maar fundamenteel veranderde er nog niet veel. Wel werd
duidelijk, dat men van de taalstrijd als !outer literair
gebeuren af moest en dat meer aandacht diende te
worden geschonken aan de taal als instrument voor
de sociale en economische emancipatie van de bevolking van Vlaanderen. Steeds duidelijker tekende
zich het streven Haar een eigen volledige Vlaamse
cultuur af, die alle gebieden van het leven zou doordringen. Zo werd tegen het einde van de eeuw de
strijd om een eigen Nederlandstalige universiteit het
grote thema dat de Vlaamse beweging ging beheersen. Het ging om de staatsuniversiteit te Gent.
De Nederlandse Congressen moesten, zo schreef Pol
de Mont in 1896 aan Max Rooses, ook omgeturnd
worden.
„Sedert de eenheid van spelling tot stand was gekomen, leverden de congressen geen enkel opmerkenswaardig resultaat meer op... Er is veel getoast, flink
gegeten en ferm gedronken, ja zelfs menig flikkertje
gemaakt aan de zijde der plaatselijke schonen, maar
gewichtige vraagstukken werden niet behandeld, b.v.
de import van boeken. De belangstelling taant, er
moet wat nieuws komen."
Volgens De Mont moest de jeugd meer bij de Vlaamse strijd worden betrokken en moest de vernederlandsing van het hoger onderwijs op de Congressen
aan de orde komen. Een en ander is ook gebeurd.
Inmiddels was de interesse voor Vlaanderen in het
Noorden groeiende. Op de universiteiten, maar ook
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elders in het land kregen organisaties als het Davidsfonds, maar vooral het Vermeylenfonds, beide van
belang voor de literatuurverspreiding en volksontwikkeling, steunpunten. In 1895 werd het Algemeen Nederlands Verbond gesticht, dat, overigens een Vlaams
initiatief, zich bezig ging houden met de verspreiding
en bevordering van de Nederlandse taal en cultuur
in de Nederlanden en overzee. Er was trouwens in
die tijd sprake van een duidelijk ontwakend Nederlands nationaliteitsbesef. Het was een nationalisme
dat steunde op de prestaties in Nederlands-Indie, op
de snel groeiende economie in Nederland en op de
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Nederland telde rond 1900 verscheidene Nobelprijswinnaars. Voor de Vlamingen was dit een belangrijk
argument bij het bepleiten van het Nederlands als taal
voor de wetenschapsbeoefening. Via studentencongressen en allerlei wetenschappelijke congressen
werden studenten, hoogleraren en andere belangstellenden bij de strijd om Gent en dus bij de Vlaamse
beweging betrokken. Het was een strijd die niet zonder hindernissen verliep. De flaminganten binnen de
verschillende politieke partijen vonden elkaar in deze
strijd, maar de katholieken moesten toch rekening
houden met het felt dat de hoge geestelijke overheid vast bleef houden aan het standpunt dat tweetaligheid voor Vlaanderen de juiste oplossing was en
dat het Frans dus een prominente plaats in het onderwijs diende te blijven innemen. Trouwens ook de
meerderheid van de liberalen dacht er zo over. De
Vlaamsgezinde macht in deze partij was zeer gering.
In de socialistische partij domineerden de Brusselse
en Waalse elementen nog sterk.
Al met al kan voor 1914 worden geconstateerd dat
de Vlaamse beweging een duidelijke politieke factor
is geworden en dat de eis tot een volledig eentalig
Vlaanderen op tafel ligt. Een probleem is echter dat
de grote politieke partijen nog unitaire partijen zijn,
dat de hoge geestelijkheid er nog niet aan wit en dat
dus het politieke instrumentarium van de Vlaamse
beweging nog zeer zwak is. De groeiende contacten
met Nederland verhielpen daar weinig aan. De Nederlandse regering en het parlement wensten zich niet
met interne Belgische zaken te bemoeien. Trouwens
in heel haar politieke houding wees zij in alle vriendelijkheid Hader contact af. Belgische initiatieven om
na 1904 een Belgisch-Nederlandse entente cordiale,
eventueel gekoppeld aan Frankrijk, af te sluiten, mislukten. De handhaving van de Belgische neutraliteit
door de grote mogendheden was door de Frans-Engelse entente minder zeker geworden. Bij een eventueel Frans-Duits conflict was Engeland nu partij.

DE EERSTE WERELDOORLOG : STROOMVERSNELLING

De Eerste Wereldoorlog werkte in de Vlaamse beweging en in de Belgisch-Nederlandse verhoudingen als
een stroomversnelling. In de Vlaamse beweging trad
al spoedig een tweedeling op van activisten en passivisten. Zij die desnoods met Duitse hulp de Vlaamse
wetten wilden toepassen en eventueel nog wat meer
Vlaamse verlangens wilden verwezenlijken en zij die,
meer of minder actief op Vlaams terrein, toch alles
tot na de oorlog wensten uit te stellen. Een groep die
dicht bij de activisten stond, werd gevormd door de
Vlaamse frontsoldaten, die ook steeds duidelijker hun
Vlaamse eisen formuleerden en dit tot ongenoegen
van de Belgische regering. De activisten vonden bij
een deel van de Vlaamsgezinden in het Noorden steun
en sympathie. In deze kringen groeide de grootnederlandse gedachte, het streven naar een politieke hereniging van Nederland en het Nederlands sprekende
deel van België. Zoals al opgemerkt, waren deze gedachten na 1830 nooit geheel verdwenen, maar altijd
zowel uiterst zeldzaam als zeer vaag van inhoud
geweest. Over de keuze, heel-nederlands, Walen en
Vlamingen erbij, of groot-nederlands, exclusief de Walen, was nooit overeenstemming bereikt. De disputen
over een te wensen Vlaamse politiek groeiden, maar
resultaten bleven achterwege. De activisten haalden
wel een vernederlandste universiteit in Gent binnen,
maar verdeelden zichzelf doordat een deel te vergaande bindingen met de Duitse bezetters aanging.

Er had zich daar in de 1 e wereldoorlog een groep
jonge intellectuelen en studenten gevormd, die het
Algemeen Nederlands Verbond te passief vonden in
zijn cultuurpolitiek en die ten opzichte van Vlaanderen
een actiever beleid wilden voeren, met daaraan verbonden het politieke grootnederlandse ideaal in de
verre of nabije toekomst. Deze groep had zich in
1917 als Dietse Bond gemanifesteerd. Zij steunde ook
de naar Nederland uitgeweken veroordeelde activisten, die ongewenst in het naoorlogse Belgie, Been
ander ideaal hadden dan de vernietiging van dat land.
Het intellectueel potentieel van de Dietse Bond en
het later in 1922 opgerichte Dietse Studenten Verbond
was niet gering. Hetzelfde gold voor de Frontpartij,
waarin het Vlaarrise intellect ook redelijk vertegenwoordigd was.
In ideologisch opzicht is in die tijd het werk van de
Noordnederlandse, latere Utrechtse hoogleraar en
historicus prof. dr. P. Geyl van betekenis geweest.
Hij heeft de beweging een bruikbare gefundeerde
grootnederlandse ideologie gegeven. Hij bestreed de
vanzelfsprekendheid van de scheuring van de Neder-

Leuven hijst de viag in de historische ruimte van de Kapittelzaal
van de Dom in Utrecht.

Hun vergelijking van het Vlaamse probleem met de
nationaliteitenvraagstukken in Midden-Europa was
toch een verkeerd inschatten van de politieke machtsverhoudingen in West-Europa.
Toen Belgie na 1918 bevrijd was, lagen de kaarten
voor de Vlaamse beweging slecht. Het toch al broze
eenheidsfront was verbroken. Bij de unitaire partijen
bestond enige aarzeling om de Vlaamse kwestie nadrukkelijk op de voorgrond te stellen. De reuk van
collaboratie hing te zeer rond dit vraagstuk.
Een gelukkige ontwikkeling was de groeiende samenwerking tussen de Vlaamse Frontpartij, een partij van
Vlaamse oud-strijders, die niet meer in de traditionele partijen geloofden, en de oud-activisten. Hieruit
ontwikkelde zich een Vlaams-nationale partij die zeker
in de jaren twintig en dertig als pressiegroep grote
invloed heeft kunnen uitoefenen. Deze partij kreeg
vanuit Nederland flinke steun.
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landen in de 16e eeuw en beklemtoonde dat de taaleenheid de meest natuurlijke basis voor nationale
eenheid was. Met deze theorie stelde hij de natuurlijkheid van de huidige staatsgrenzen ter discussie.
De Dietse Bond, het Diets Studentenverbond en in
mindere mate het Algemeen Nederlands Verbond hebben in het interbellum zeer veel gedaan om de contacten tussen Nederland en Vlaanderen te stimuleren.
Vele wetenschappelijke congressen en studentenuitwisselingen via congressen en vacantiecursussen hebben er plaats gevonden. In het verlengde daarvan
vonden er letterkundige en muzikale ontmoetingen
plaats en hield men ook toneelmanifestaties. Een
massale beweging is het echter nimmer geworden.
Al telde bijvoorbeeld het Diets Studentenverbond
rond 1930 zo'n 2000 leden in Noord en Zuid.
Het valt te betreuren dat dit alles buiten de officiele
staatkundige betrekkingen om diende te gebeuren.
Deze contacten waren na 1918 trouwens ook slecht.
In Belgie had zich na 1918 in bepaalde kringen een
heftig annexionisme geopenbaard dat Zeeuws Vlaanderen en Zuid Limburg bij Belgie wilde voegen en
dat op het punt van de Schelde en de Schelde-Rijnverbinding exorbitante eisen stelde. De kwestie kwam
op de agenda van de grote mogendheden in Parijs.
Door bekwaam te onderhandelen en doordat Belgie
zijn machtspositie toch overschatte, kon de schade
voor Nederland beperkt blijven. Wel zou opnieuw de
regeling van de waterwegen voor onderhandelingen
openstaan, maar gebiedsafstand en afstand van de
souvereiniteitsrechten op de Schelde stond niet meer
ter discussie. Over de waterwegen kwam men in 1925
tot een verdrag. Dit werd twee jaar later, in 1927,
in Nederland door de Eerste Kamer verworpen, nadat
er een heftige buitenparlementaire actie was gevoerd.
De Amsterdamse en Rotterdamse havenlobbies hadden daarin een bijzonder aandeel, maar ook de grootnederlanders bliezen een flinke partij mee. Zij wezen
op het gevaar van het latente Belgische annexionisme,
dat sterke franskiljonse en Brusselse wortels had.
Toegeven aan die eisen was versterking van het franskiljonse en Franse element in Belgie. Dit laatste was
wel van belang, want Belgie had zijn neutraliteit opgegeven en zich in 1921 defensief met Frankrijk verbonden.
Hernieuwde pogingen van de Nederlandse en Belgische regeringen om nog tot een oplossing voor de
waterwegen te geraken mislukten door grootneder170

landse agitatie. In de jaren dertig werd de zaak voorlopig van de agenda afgevoerd. Een inmiddels gesloten intellectueel verdrag tussen beide staten heeft in
de praktijk weinig betekend. Wel was er sprake van
toenadering en samenwerking bij de bestrijding van
de economische crisis. Toen Belgie in 1936 het verdrag met Frankrijk verbrak en weer voor een neutraliteitspolitiek koos, leek de lucht opgeklaard. Tot echt
nauwe politieke samenwerking is het echter niet gekomen, ook niet tegen het sterk opkomende nationaalsocialisme, ondanks gemeenschappelijke verklaringen
van Wilhelmina en Leopold III.
Het is niet verwonderlijk dat beide regeringen de
grootnederlandse activiteiten met zorg en soms met
ergernis gadesloegen. Men vond het staatsgevaarlijke, ondermijnende activiteiten. Ondanks de wilde
taal die er soms werd uitgeslagen en die vaak door
mensen uit eigen kring ook weer werd getemperd,
viel de werkelijke bedreiging nogal mee.
In Nederland vond de grootnederlandse beweging in
het parlement nauwelijks steun. In Belgie voerde de
Frontpartij het grootnederlandse ideaal wel in haar
vaandel, maar was de partij toch primair gericht op
de verwezenlijking van Vlaamse verlangens binnen
de Belgische eenheidsstaat. Wel was er in de jaren
dertig een tendens in de richtinq van federalisme
merkbaar, maar dit bleef, ook al omdat de unitaire
partijen er nog niet aan toe waren, erg theoretisch.
Uiteindelijk zijn er in de strijd om de eentaligheid in
Vlaanderen in de jaren dertig belangrijke resultaten
geboekt. Helaas gingen deze resultaten ook gepaard
met toenemende spanningen binnen de Vlaams-nationale partij zelf, die te maken kreeg met afsplitsingen
en zich zelf ook in steeds meer autoritaire richting
ging bewegen. Tegen het einde van de jaren dertig
herbergde zij een aantal pro-Duitse en/of pro nationaal-socialistische elementen in zich. Dit probleem
heeft zich ook in de grootnederlandse contacten geopenbaard. De werkzaamheden van de Dietse Bond
en het Diets Studentenverbond en het Algemeen Nederlands Verbond werden door de opkomende fascistische en nationaal-socialistische ideologieen bemoeilijkt. De politieke partijen van deze richtingen in
Noord en Zuid waren overigens niet eens grootnederlands gezind en als het zo leek dan was dit slechts
am propagandaredenen. Het Verdinaso van Loris van
Severen was heel-nederlands of Bourgondisch gericht.
De Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging
van A.A. Mussert beleed de grootnederlandse gedachte met de mond, evenals Zwart Front van Arnold
Meyer dat deed.

Al te gemakkelijk identificeerden sommigen zich met
de bloed-en-bodem-ideologie en al te snel plakten
anderen dan dat etiket op de Vlaamse en grootnederlandse beweging in haar geheel. Zeker heeft de
Vlaamse beweging ook te lijden gehad van de algemene malaisestemming ten opzichte van de parlementaire democratie. Veel viel er nog te vewezenlijken
en via de parlementaire wegen ging dat vaak tergend
langzaam.

stateren, waarbij de Vlaams-Nederlandse betrekkingen meer als een pluspunt dan als een belemmering
voor die samenwerking werden gezien.
Helaas zou een nieuwe inbreuk op de vrede het verder naar elkaar toegroeien voorlopig verhinderen.
P. VAN HEES
Geraadpleegde literatuur

BALANS OPMAKEN
Wanneer we de balans opmaken moeten we constateren dat het vizioen van de 19e eeuwse Noordnederlandse dichteres Petronella Moens, zoals zij dat aan
de Vlaming Prudens van Duyse beschreef nog geen
werkelijkheid was geworden. Zij schreef in de jaren
dertig : „Een wedervereeniging met Zuid-Nederland
wensch ik niet, neen mijn vriend, dit is nog een eeuw
te vroeg, daar is nog veel onderscheid in denkwijs, in
gewoonte en vooral in godsvereering, maar ik verlang hartelijk naar een volkomen vrede, dan eerst zullen beide flatlet.) aan elkaar-gewennen, zij zullen elkander oefenen, en eindelijk geheel in elkander wegsmelten, doch dat beleef ik niet".
Een eeuw later was er ondanks onderscheid in denkwijs, in gewoonte en godsverering, een toenemende
mate van wederzijds begrip en ook samenwerking waar
te nemen. Gemeenschappelijke tijdschriftredacties op
velerlei terrein waren vanzelfsprekend geworden. Er
heerste overeenstemming op het gebied van spelling
en uitspraak, en er was meer. En al waren er nog barrieres te slechten, er was bij alle zelfstandigheid van
beide staten toch ook een groeiend begrip voor politieke en andere vormen van samenwerking te con-

Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dln. 12-14, Haarlem 1977-1979.
J. Demey, De Historische Twee-Eenheid der Nederlanden.
Brugge 1978.
Cath. ter Haar, Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek
naar de verhouding der Nederlanders tegenover het
Vlaamsche vraagstuk 1830-1873. Santpoort 1933.
E.H. Kossmann, De Lage Landen, 1780-1940. AmsterdamBrussel 1976.
A.W. Willemsen, De Vlaamse Beweging, dl. I en II. Hasselt
1974-1975 (Twintig Eeuwen Vlaanderen, dl. 4 en 5).

PIETER VAN HEES, geboren in 1937, studeerdegeschiedenis aan de R.U. Utrecht,
doctoraalexamen in 1964. Sedertdien werkzaam bij het voortgezet onderwijs en in
parttime betrekking verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis te Utrecht. Publiceerde : „Geyl en Vlaanderen" (i.s.m.
A.W. Willemsen), „Pieter Gey,l verzamelde
Opstellen", en andere werken, en werkte
verder mee aan de Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging.

171

DE NEDERLANDSE HOUDING SINDS 1940

Voor de verhouding tussen Nederland en Vlaanderen
is de Tweede Wereldoorlog van ingrijpende betekenis
geweest. Er werden echter totaal andere verhoudingen geschapen. De Nederlandse gedachte is vanaf de
aanvang van grote betekenis geweest in de Vlaamse
Beweging, in die zin, dat ze ertoe geleid heeft dat
deze streefde Haar een Nederlandstalig statuut voor
Vlaanderen. Dit betekende, dat men de Nederlandse
taal en cultuur als een geheel zag. Voor 1914 had
dit o.m. zijn neerslag gekregen in de „Nederlandse
Congressen" die sedert 1849 waren gehouden, in een
eenheid van spelling van de Nederlandse taal (de
spelling De Vries en Te Winkel) sedert 1864, in het
„Woordenboek van de Nederlandse taal", waarvan de
eerste aflevering verscheen in 1882, en in de oprichting van het „Algemeen Nederlandsch Verbond" in
1895. Evenmin als de Vlaamse Beweging richtte de
grootnederlandse samenwerking zich tegen de Belgische staat. Die beweging werd soms zelfs gepatroneerd door de Belgische regering. Aldus het begin
van het referaat van dr. A.W. Willemsen „De Nederlandse houding sinds 1940".
Met de splitsing van de Vlaamse Beweging tijdens de
Eerste Wereldoorlog en tussen de twee oorlogen in
een „Belgicistische" en een „nationale vleugel", kwam
een einde aan een grootnederlandse samenwerking.
De „Nederlandse Congressen" vonden niet meer
plaats. In het Vlaams-Nationalisme werd sterk de
nadruk gelegd op het grootnederlandse „Dietse" beginsel en in de extreme vleugel van het nationalisme
werd zelfs aangestuurd op de vernietiging van de Belgische staat en de stichting van een grootnederlandse
staat. De betrekkingen tussen Nederland en Vlaanderen werden vrijwel gemonopoliseerd, zeker voor de
buitenwacht, door de Vlaams-nationalisten en degenen in Nederland, die met het Vlaams nationalisme
sympathiseerden, en zulks dan overwegend in een
sterk anti-Belgische geest.
De hear Willemsen stond vervolgens stil bij enkele
hoofdmomenten in de periode tussen 1918 en 1940.
De officiele betrekkingen tussen Nederland en Belgie
waren van 1918 tot ver in de jaren 1930 slecht, wat
o.m. tot uitdrukking kwam in de verwerping in 1927,
van het in 1925 gesloten Nederlands-Belgisch Verdrag, door de Eerste Kamer van de Nederlandse Staten-generaal. Dit accentueerde nog eens het overwegend anti-Belgische karakter van de Noord-Zuidverhouding in de praktijk. In de context van het nauw
met het Vlaams-nationalisme verbonden grootnederlandse streven was er een levendige samenwerking
tussen Noord en Zuid, van een grotere intensiteit in
ieder geval dan de grootnederlandse betrekkingen
vOOr 1914. Belangrijk was de formulering door Pieter
172

Geyl van een grootnederlandse geschiedopvatting.
In 1927 werd tussen de Nederlandse en Belgische regering een verdrag betreffende de intellectuele toenadering tussen Belgie en Nederland gesloten en in '29
ondertekend, dat nauwelijks iets inhield en bovendien
niet uitgevoerd is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
kwamen de betrekkingen tussen Nederland en Vlaanderen vrijwel tot stilstand, hoewel in Nederland sommigen in die tijd, illegale plannen koesterden van een
nauwe grootnederlandse samenwerking, waarbij door
enkelen zelfs aan een staatkundige vereniging van
Nederland en Vlaanderen werd gedacht. Na de oorlog kwam de „Nederiands-Vlaamse Vereniging Noord
en Zuid" hieruit voort. Het sluiten van de grenzen
tussen 1940 en 1945 en het verbieden door de bezetter van de bevordering van de grootnederlandse gedachte leidde tot een Dietse oppositie (binnen het
Vlaams Nationaal Verbond) tegen de voortzetting van
de collaboratie. In 1944 werd besloten dat de landen
de spelling van het Neiderlands gezamenlijk zouden
regelen. In 1943 sloot men een monetair verdrag, in
1944 met Luxemburg erbij het Benelux-douane-verdrag.
In zekere zin knoopte in 1945 de culturele, samenwerking van Noord en Zuid aan bij de onderbroken traditie van grootnederlandse samenwerking van veiOr de
Eerste Wereldoorlog, met dit verschil, dat nu een
sterke impuls van beide regeringen uitging en er niet
alleen maar sprake was, zoals voor 1914, van hooguit een afstandelijke en zelfs niet onwelwillende patronage. Die veranderde opstelling vloeide hoofdzakelijk
voort uit de veranderde politieke verhoudingen en de
samenwerking in Beneluxverband. Benelux kwam
overigens zeer moeilijk op gang, aldus de inleider. De
overeenkomst werd op 1 januari 1948 van kracht. En
in 1958 werd het verdrag tot installing van de Benelux Economische Unie ondertekend, dat op 1 november 1960 in werking trad.
Vooropgesteld mag worden, vervolgde dr. Willemsen,
dat zonder de achtergrond van Benelux de culturele
samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op
het officiele vlak nooit die omvang en intensiteit had
kunnen krijgen als nu het geval is geweest. Bovendien was van grote betekenis dat het sluiten van culturele verdragen met andere landen een veal toegepast instrument werd van Internationale samenwerking. Door Nederland en Belgie afzonderlijk, zijn tientallen culturele verdragen gesloten. Het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag werd ondertekend op 16
mei 1946. Het was een van de vele en in opzet niet
wezenlijk verschillend van andere culturele verdragen. In de praktijk evenwel zou, in het bijzonder voor
het culturele verkeer tussen Nederland en Vlaanderen,

het verdrag ver uitgaan boven de betekenis van een
doorsnee cultureel verdrag.
Benelux is door Vlaamsgezinden en grootnederlanders doorgaans met enthousiasme begroet. In de Beneluxorganisatie is beproefd om, naast de economische samenwerking en die op het sociale vlak, ook
een en ander te ondernemen op wetenschappelijk en
cultureel terrein. Maar dit plan kwam niet van de
grond. Een van de oorzaken was dat de Franstaligen
een overweldigende meerderheid van Nederlandssprekenden vreesden. In de zestiger jaren werd aandacht
geschonken aan planologische projecten, zoals de
Studiegroep Benelux-Middengebied. Er kwamen enkele rapporten. Veel praktische uitwerking had het niet.
Mede onder invloed van het klimaat, geschapen door
de samenwerking van de drie staten, ontwikkelde zich
de vooroorlogse grootnederlandse geschiedschrijving.
Vrijwel alle Vlaamsgezinden waren voorstander van
de „Culturele integratie van Nederland en Vlaanderen" ; een begrip dat in de beginjaren '60 opgeld
begon te doen. Die integratie werd gesitueerd in het
kader van Europese eenwording en Beneluxeenwording van Europa. Ook na de laatste oorlog was de
Vlaamse beweging een Nederlandse beweging, in zoverre ze op de grondslag van de ene Nederlandse taal
in Noord en Zuid de vernederlandsing van Vlaanderen nastreefde. Tevens werd de Noord-Zuidverhouding anders dan voor de oorlog het geval was, buiten
de politieke Vlaamse actie gehouden o.m. om de Nederlanders niet kopschuw te maken. Zoals vroeger
was er in Nederland in brede kring weinig belangstelling voor de Vlaamse kwestie. Maar het was gemakkelijker dan voorheen tot samenwerking te geraken. Overigens kan men niet zeggen, dat sedert
1945 de belangstelling van de Vlamingen in het algemeen voor Nederland zoveel groter is geweest dan
de belangstelling van de Nederlanders voor de Vlamingen en voor Vlaanderen.
Men stelde zich in Vlaanderen tegenover Nederland
zelfbewuster op. Daarbij was men steeds minder geneigd alles te aanvaarden wat in Nederland ten aanzien van taal en cultuur werd voorgeschreven. De
spellinghervorming van De Vries en Te Winkel (omstreeks 1860) en die van Marchant (1930) waren in
Nederland vastgesteld en in Belgie overgenomen.
Sedert '1945 zijn de spellingshervormingen bilaterale
aangelegenheden. Wat het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag betrof zijn de relaties geen wassen
neus geweest. Zeer sterk lag de nadruk op het onderwijs, in ruime mate werden beurzen toegekend, universitaire programma's uitgewisseld en gastcolleges gehouden. Een succes was de vakantiecursus voor leraren Nederlands in beide landen. Van even groot

belang moet de effectus civilis genoemd worden.
Reeds in 1948 en 1949 werd de toelating geregeld van
houders van dit diploma van het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs uit het ene land tot universitaire studie in het andere land. Vanaf 1958 trof
men regelingen voor de onderlinge gelijkwaardigheid
van de diverse universitaire diploma's.
Het moeilijkste probleem bleef dat van de effectus
civilis. In Nederland werd in 1966, met een aanvulling in 1970 als gevolg van de invoering van de Mammoetwet voor het voortgezet onderwijs, vastgesteld
aan Welke Belgische universitaire diploma's onderwijsbevoegdheid in Nederlandse scholen voor voortgezet
onderwijs verbonden zou zijn. De totstandkoming
van een Belgisch equivalent — voor het Nederlandstalige onderwijs — van de Nederlandse maatregel
moest nog wachten tot 1972 omdat in Belgie eerst
een netelige kwestie uit de wereld moest worden geholpen, n.l. het voorschrift dat men voor functies in
het rijksonderwijs de Belgische nationaliteit diende te
bezitten. Nederland en Belgie liepen (en lopen) in het
vraagstuk van de wederzijdse erkenning van effectus
civilis van diploma's vooruit op de regelingen in Europees verband.
Er kwam intensieve samenwerking tot stand op het
gebied van het volksontwikkelingswerk en het jeugdwerk. Het volksontwikkelingswerk in Vlaanderen heeft
sterk de invloed van dat in Nederland ondergaan. In
het bijzonder gold dit voor de volkshogeschoolbeweging. Wel doemde in recente jaren het probleem op,
dat contestatie- en democratiseringsstromingen in
Nederland een veel grotere omvang kregen dan in
Vlaanderen, met als gevolg, dat de samenwerking in
sommige opzichten wat stroever werd. In de kunstsector werden uitwisselingen van toneelgroepen georganiseerd en in regels vastgelegd. In 1965 werd een
gemeenschappelijk professioneel toneelgezelschap
opgericht, het Groot-Limburgs Toneel dat in 1975 ten
onder ging, dit als gevolg van hetzelfde verschijnsel,
dat de samenwerking op het gebied van de volksontwikkeling wat stroever werd, nl. de democratische
radicalisering, die op toneelgebied de richting kreeg
van een direct engagementtheater. Dit botste in Belgie op weerstand.
Voorts noemde dr. Willemsen als instrumenten van
samenwerking de Stichting voor Nederlandse Lexicologie en Thesaurus, met Leiden als zetel en door beide
regeringen opgericht. Zo is ook gewerkt aan de eenmaking van vakterminologie. Van grote betekenis was
de oprichting van de Conferentie van de Nederlandse
Letteren die in 1951 voor de eerste maal bijeenkwam.
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Vervolgens vergaderde de Conferentie elk jaar beurtelings in Noord en Zuid. Ze kent vijf secties : letteren, toneel, uitgeverij en boekhandel, bibliotheekwezen en radio en televisie.
Tot het doel van het Culturele Verdrag behoort ook
overleg over de instandhouding en uitbreiding van de
ge,meenschappelijke culturele belangen in het buitenland. Het merendeel van de culturele belangen in het
buitenland en de culturele betrekkingen komen via
culturele akkoorden tot stand, die Nederland en Belgie afzonderlijk met die landen gesloten hebben. Eigenlijk alleen op het gebied van de neerlandistiek
en gedeeltelijk de Nederlandse letterkunde is het gekomen tot een geinstitutionaliseerde samenwerking, in
beide gevallen in eerste instantie op initiatief van particuliere zijde.
De Noordnederlandse en de Vlaamse samenleiving
zijn, bij alle overeenkomsten die er ook zijn, politiek
en maatschappelijk anders gestructureerd. Een Noordnederlandse cultuurgemeenschap, Noord- en Zuidnederland omvattend is ifl zeker opzicht een mythe. Als
wensdroom van in ieder geval generaties flaminganten en met hen sympathiserende Noordnederlanders
is ze ook nu maar in beperkte realiteit aan het worden. Men kan ook moeilijk anders in de gegeven
staatkundige verhoudingen. De Belgenmoppen enerzijds en de Hollandermoppen anderzijds zijn meer tekenend voor een maatschappelijke realiteit dan de
samenwerking over de grens heen. We moeten dit
steeds als achtergrond voor ogen houden bij de evaluatie van de betekenis van het Noord-Zuidverkeer.
We dienen tevens te beseffen, dat organisaties en
ondernemingen op het algemeen-Nederlands vlak
maar een fractie zijn in het totaal van maatschappelijke activiteiten, ook die op cultureel terrein, in de
landen afzonderlijk. Dit verkleint niet de betekenis
van het streven naar culturele integratie van Noord
en Zuid op zichzelf en het is bepaald geen reden tot
ontmoediging. De culturele integratie van Nederland
en Vlaanderen zal waarschijnlijk uiteindelijk toch een
grote invloed hebben, zoals de bewuste vernederlandsing van Vlaanderen — en niet vervlaamsing waarnaar de flaminganten gestreefd hebben, een maatschappelijke realiteit van betekenis is geworden.
Na de oorlog werden gemeenschappelijke filologencongressen georganiseerd en tijdschriften gesticht
met redactieleden uit Noord en Zuid, zoals „Ons
Erfdeel".
Het afbreken van de studentencongressen heeft o.m.
te maken gehad met de snel veranderende verhoudingen binnen de studentenwereld (actieve sociale en politieke participatie in plaats van vrijblijvend gecongresseer, als dat van vandaag). Wel bleven er contacten
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bestaan, met zelfs een zeer grote invloed van Nederland uit bij de opkomst van de Studentenvakbeweging
(SVB) in de jaren zestig die zowel in Noord als Zuid
een tijdlang een belangrijke rol speelde.
Het ANV heeft als ledenvereniging geen brede vlucht
kunnen nemen. Wel heeft het zekere resultaten bereikt in zijn pogingen, op een ruimer vlak dan de vereniging zelf, de samenwerking tussen Noord en Zuid
te bundelen. Het ANV speelde steeds een stimulerende
rol. Op zeer brede grondslag vond het succesrijke
36ste Nederlands Congres plaats in 1963 gedurende
drie dagen in Antwerpen, met ruim 700 deelnemers
en in 1967 het 37ste Nederlands Congres in Rotterdam. De reeks is daarna voorlopig stopgezet, omdat
de respons bij de overheid op de eisen die in de congressen verwoord werden, naar het oordeel van de
inrichters te gering was.
De laatste twee Nederlandse congressen waren opgezet als enerzijds bundeling van krachten ten behoeve van de Noord-Zuidsamenwerking op zichzelf,
anderzijds vooral als politiek drukmiddel voor de verwezenlijking van de culturele integratie van Nederland
en Vlaanderen. Daarbij werd ingespeeld op een nota
aan de beide regeringen van de Gemengde Technische Commissie onder de titel „De Belgisch-Nederlandse culturele samenwerking in de naaste toekomst". Deze nota bracht een brede analyse van alles
wat aan maatregelen diende te geschieden ten gunste
van de culturele integratie,. Voor de uitstraling van de
Nederlandse cultuur naar het buitenland was een
Hoge Raad voor de cultuur nodig, aldus de nota. Voor
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het volksontwikkelingswerk zou een afzonderlijk orgaan worden opgericht.
Het streven Haar de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen werd in de jaren 60 zeer uitdrukkelijk gesteld, enerzijds in de context van de Europese intt. gratie, anderzijds in het kader van de verwezenlijking van de culturele autonomie voor Vlaanderen en Wallonie. Dit laatste moest een werkelijke
structurele aanpak van de verhouding tussen Nederland en Vlaanderen op cultureel gebied mogplijk maken. Na de grondwetsherziening van 1970 in Belgie
ging dit revel tot de mogelijkheden behoren.
In 1971 deed de Gemengde Commissie ter uitvoering
van het Cultureel Verdrag een bescheiden voorstel
aan de beide regeringen, maar wel in detail uitgewerkt : de stichting van een Belgisch-Nederlandse
Academie voor de Nederlandse taal, waarvoor een
speciaal verdrag zou moeten worden gesloten. Ook
dit voorstel verdween in de bureaulade. De grondwetsherziening was voor hat ANV de aanleiding een nota
te schrijven aan beide regeringen, waarin bepleit werd
het probleem van de culturele integratie aan te vatten, onder de titel „Een nieuwe aanpak". Er werd
veel met deze nota gelobbied, bij de ministers van cultuur in beide landen, bij de vaste Kamercommissie
voor CRM en bij de Cultuurraad. Het ANV verwierf
de adhaesie van vertegenwoordigers van een groot
aantal sociaal - culturele verenigingen. Terzelfdertijd
drong de Gemengde Commissie er op aan dat er iets
diende te gebeuren. Dit alles leidde ertoe, dat in december 1975 voor de regeringen een Werkgroep ad
hoc inzake de oprichting van een Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en advies op het
gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde werd
ingesteld. Het mandaat van Werkgroep was ruimer
dan het voorstel van de Gemengde Commissie uit
1971, minder ruim was het te bestrijken terrein dat
het ANV had gewenst, maar wel concreter, minder
gericht op een theoretische benadering.
Van de Werkgroep maakten deel uit de twee voorzitters van de Gemengde Commissie voor het cultureel
verdrag, twee vertelgenwoordigers aangewezen door
ieder van de vier ministers, die in beide landen onderwijs en cultuur behartigen (hierbij de Nederlandse
algemeen voorzitter van de Algemene Conferentie der
Nederlandse Letteren) en twee leden op voordracht
van het ANV.
De Werkgroep ad hoc bracht in het najaar van 1976
een rapport uit, getiteld „Ontwerp voor een Nederlandse Taalunie". De Werkgroep formuleerde in het
rapport ontwerp-teksten voor de Memorie van Toe-

lichting, het Verdrag, de statuten voor de Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren, alsmede aantekeningen bij deze statuten.
Het Ontwerp voor een Nederlandse Taalunie bevatte
inderdaad een uitgewerkte structuur voor wat in het
rapport genoemd wordt, het kerngebied van de culturele integratie van Noord en Zuid, met als organen
het Comitó van Ministers van Onderwijs en Cultuur,
de Interparlementaire Commissie, de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren als het belangrijkste
orgaan met rechtspersoonlijkheid van de hele constructie, de Algemeen Secretaris (met een bureau)
en het College van Scheidsrechters, het laatste gebruikelijk bij een internationaal-rechtelijke structuur.
De Raad met de Commissies zou dan tevens de Algelmene Conferentie der Nederlandse Letteren moeten
vervangen. Ook zou hij bepaalde uitvoerende taken
kunnen verrichten. Bij het ontwerpen van de structuur
en van de invulling daarvan in verdragsartikelen is
sterk gelet op het Beneluxverdrag.
Het ontwerp voor een Nederlandse Taalunie werd
door de betrokken ministers in beide landen goed ontvangen. Er kwam kritiek in de kring van de Algemene
Conferentie der Nederlandse Letteren, met name op
de wijze van samenstelling van de Raad, een -kritiek
die gedeeld werd door de Nederlandse Raad voor de
Kunst. De Algemene Conferentie der Nederlandse
Letteren diende in oktober 1978 een aantal uitgewerkte amendementen in, bij de aanvaarding van de opzet
als geheel. De amendementen hadden betrekking op
meer aansluiting van de Raad op de Conferentie.
Terzelfdertijd stemden de beide regeringen met het
„Ontwerp" in waarbij ook de suggestie van de Werkgroep ad hoc werd aanvaard, spoedig een voorlopige
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren in het
leven te roepen en vervolgens een procedure op
gang te brengen om de zaak met spoed uit te werken.
A. W. WILLEMSEN

A.W. WILLEMSEN, geboren 1930, studeerde
geschiedenis aan de R.U. Utrecht, promoveerde in de letteren en wijsbegeerte
op het proefschrift „Het Vlaams nationalisme 1914-1940". Meerderepublikaties
over dit onderwerp volgden. Samen met
P. van Heespubliceerde hij „Geyl en
Vlaanderen". Was lid van het hoofdbestuur
van het Alg. Ned. Verbond (thans lid van
de Raad van Advies), en vervulde tal van
functies in Ned.-Vlaamse organisaties en
commissies. Beroep : onderbibliothecaris
van de Kon. Bibliotheek te Den Haag.
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DE STAATSHERVORMING IN BELC-I

De grondwetsherziening van 1970 beoogt in feite een
verdere uitbouw van een aantal fundamentele bepalingen die op het vlak van de staatsstructuur in de
grondwet van 1970 werden voorzien. Om enig inzicht te verwerven in het huidige regionaliseringsplan
van de regering, moet bijgevolg teruggegrepen worden op de grondwetsherziening van 1970, waarbij een
aantal fundamentele wijzigingen werden ingevoerd in
de sinds 1831 gevestigde unitaire staatsstructuur. De
aanleiding hiertoe moet gezocht worden in de ontwikkeling van specifieke sociaal-culturele en economische omstandigheden en hun weerslag op het politieke vlak, zoals die zich sinds de aanvang van de
zestiger jaren heeft aangediend. Na de Tweede Wereldoorlog werd het overheidsbeleid inderdaad afgestemd op de economische relance en het organiseren
van een welvaartsstaat met stelselmatige sociale vooruitgang. De economische ontwikkeling werd evenwel
gekenmerkt door grondige tegenstellingen tussen het
noordelijk en het zuidelijk deel van het land. Daar
waar Vlaanderen kon Bogen op een spectaculaire expansie door de aanwezigheid van zeehavens en een
belangrijk potentieel aan arbeidskracht, kreeg Wallonie in stijgende mate te kampen met de teloorgang
van de steenkolenmijnen en de moeilijkheden van een
verouderde structuur. Tegen deze economische achtergrond ontwikkelt zich eensdeels het Vlaams bewustzijn inzake culturele autonomie, terwijl anderzijds
in Wallonie de verwachting groeit dat enkel via een
economische regionalisering een oplossing mogelijk
is voor de eigen economische problemen.
Deze cultureel-economische verzuchtingen worden bovendien nog doorkruist door het probleem Brusselhoofdstad, die weliswaar door de taalwetten van 1963,
het Statuut van tweetalig gebied werd toegemeten,
maar waar niettemin de rechten van de Vlaamse minderheid stelselmatig werden miskend door de Franstalige gemeentebesturen. Het uitblijven van passende
oplossingen wekte inmiddels een voortschrijdende
politisering van deze communautaire problemen in de
hand, veruiterlijkt door de oprichtingen van nieuwe
politieke partijen die de communautaire tegenstellingen als boegbeeld namen en die van verkiezing tot
verkiezing met elektoraal succes werden bekroond.
De toenemende politieke druk die hiervan het gevolg
was, leidde uiteindelijk tot de grondwetsherziening
van 1970, die een beperkte cultuurautonomie mogelijk
maakte en een economische gewestvorming in het uitzicht stelde.
De cultuurautonomie
De grondwetgever van 1970 erkende het principe van
de cultuurautonomie van de Nederlands- en Franstali176

ge cultuurgemeenschap. Dit betekent dat een aantal
culturele materies aan de bevoegdheid van het nationaal parlement werden onttrokken en overgeheveld
Haar de cultuurparlementen die voortaan als exclusieve en souvereine wetgevers ter zake zouden optreden.
Dit ging uiteraard gepaard met een aantal structurele
hervormingen, met name
1) De herindeling van het grondgebied in vier taalgebieden : het Nederlandse, het Franse, het Duitse
en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, en drie
cultuurgemeenschappen : de Nederlandse, de
Franse en de Duitse cultuurgemeenschap ;
2) De splitsing van Kamer en Senaat in twee taalgroepen : de Nederlandse en de Franse, die afzonderlijk vergaderen en decreteren als cultuurparlement.
Het grote voordeel van dit systeem is dat iedere gemeenschap volgens eigen inzichten en zonder inmenging van de andere binnen het kader van de toegewezen bevoegdheden wetgevende arbeid kan verrichten. Daarnaast echter zijn er evidente zwakheden die
de praktische werking zwaar hypotheceren, nl.
— het ontbreken van een eigen executief met politieke verantwoordelijkheid voor de betrokken Assemblee ;
— het felt dat de leden van de cultuurparlementen
niet rechtstreeks voor hun gemeenschapsmandaat
werden verkozen ;
— de beperkte bevoegdheden die werden toegekend.
De gewestvorming
Om tegemoet te komen aan de Waalse eis voor polltiek zelfbeschikkingsrecht inzake regionale economische aangelegenheden werd artikel 107 quater in de
grondwet ingeschreven.
Hierin wordt bepaald dat Belgie drie gewesten omvat
het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse gewest.
De gewestelijke organen worden samengesteld uit
verkozen mandatarissen die bij de wet toegekende
gewestelijke aangelegenheden regelen. Dit artikel dat
de structurele basis vormt van de gewestvorming
kwam nooit aan een wettelijke uitvoering toe, bij ontstentenis van de grondwettelijk voorgeschreven bijzondere meerderheid. De toenemende economische
crisis deed inmiddels het Waalse ongeduld ter zake
stijgen derwijze dat een nieuwe grondwetsherziening
onvermijdelijk werd.
Van Vlaamse zijde werd een meer doorgevoerde regionalisering afhankelijk gemaakt van een uitbreiding
van de bevoegdheden van de cultuurgemeenschappen, meer bepaald met de persoonsgebonden materies. Deze persoonsgebonden materies betreffen de
gezondheidszorg, de materiele, sociale, psychologische, morele en opvoedende bijstand aan personen,

gezinnen en diensten, de jeugdbescherming en de
didactische en pedagogische vorming. Deze persoonsgebonden materies worden aan het Brusselse gewest
onttrokken en toevertrouwd aan de cultuurgemeenschappen. Samen met de uitbreiding van zijn bevoegdheden wordt de cultuurraad omgebouwd tot een gemeenschapsraad, terwijI in de uitvoering van artikel
107 quater gestalte moet worden gegeven aan de gewestvorming.
Het regeerakkoord Martens
In dit regeerakkoord zijn de krachtlijnen vastgelegd
van de staatshervorming. Beoogd wordt de oprichting
van twee gemeenschapsraden en drie gewestraden,
met eigen executieven, bepaalde bevoegdheden en financiele middelen. Voor deze fundamentele hervorming worden drie fasen voorzien
— de onmiddellijke fase gericht op de herstructurering van de uitvoerende macht ;
— de voorlopige en onomkeerbare fase met herstructurering van de wetgevende macht ;
— de definitieve fase waarin de integrate hervorming
van de politieke besluitvorming en politieke machtsuitoefening op de verschillende niveaus wordt verwezen I i jkt.
De onmiddellijke fase
De onmiddellijke fase van de staatshervorming beoogt
een herstructurering van de uitvoerende macht en de
hiermee gepaard gaande herverdeling van de bevoegdheden tussen de nationale regering enerzijds en
de gemeenschaps- en gewestexecutieven anderzijds.
Dit betekent praktisch dat in de schoot van de regering vier ministeriele comites of executieven werden
opgericht die respectievelijk bevoegd zijn voor een
aantal aangelegenheden waarin een verschillend gewestelijk of gewestelijk of gemeenschapsbeleid verantwoord is.
Het uitgangspunt voor deze nieuwe regeringsstructuur
is de grondwet van 1970 die het bestaan erkende van
— drie cultuurgemeenschappen : de Nederlandse, de
Franse en de Duitse ;
— drie gewesten : het Vlaamse, het Waalse en het
Brusselse ;
— vier taalgebieden : het Nederlandse, het Franse,
het Duitse en het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad.
Laten wij ter vereenvoudiging en verduidelijking even
de Duitse cultuurgemeenschap ter zijde, en ons beperken tot de twee grote cultuurgemeenschappen en
de drie gewesten

Wat stellen wij nu vast?
Wij stellen vast dat deze vijfledige structuur een problematische zwakheid inhoudt, met name het felt dat
het begrip gewest samenvalt met een afgebakend territorium, terwijI dit niet het geval is voor het begrip
cultuurgemeenschap.
1) Het Vlaamse gewest omvat de vier Vlaamse provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en OostVlaanderen, Limburg, alsook de administratieve
arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven ;
2) Het Waalse gewest omvat de vier Waalse provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, alsook het administratief arrondissement Nijvel ;
3) Het Brusselse gewest omvat de 19 gemeenten van
het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad, dat evenwel grondwettelijk een tweetalig gebied is.
De bevolking van Brussel-hoofdstad behoort zodoende eensdeels tot het gewest Brussel en anderdeels
tot de Nederlandse, respectievelijk de Franse cultuurgemeenschap.
De federate staatsstructuur die men thans wit invoeren betekent bijgevolg niet alleen een klassieke bevoegdheidsverdeling tussen het nationale niveau en
de deelstaten, maar ook een bevoegdheidsverdeling
tussen de verschillende componenten van de deelstaten, nl. de gemeenschappen en de gewesten. Dit heeft
tot gevolg dat men een onderscheid moet maken tussen de territoriaal gebonden materies, die onder de
bevoegdheid vallen van het gewest, terwijI voor de
culturele en persoonsgebonden materies de gemeenschap bevoegd is. De ganse staatshervorming komt
dus neer op het omschrijven van de gewest- en gemeenschapsbevoegdheden en het oprichten van de
hierbij aansluitende wetgevende en uitvoerende organen op het niveau van gemeenschap en gewest. In de
eerste fase werd de uitvoerende macht georganiseerd
in functie van de gemeenschappen en de gewesten.
Daartoe werden in de schoot van de regering ministeriele comitós of executieven opgericht met specifieke bevoegdheden, eigen administraties en financiele middelen met name
— de executieve van de Nederlandse gemeenschap
en het Vlaamse gewest : drie ministers en drie
staatssecretarissen, waarvan een gemeenschapsbevoegdheden heeft en behoort tot het Brusselse
gewest ;
— de executieve van de Franse gemeenschap : twee
ministers en een staatssecretaris, waarvan een tot
het Brusselse gewest behoort ;
— de executieve van het Waalse gewest : een minister en twee staatssecretarissen ;
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— de executieve van het Brusselse gewest : een minister en twee staatssecretarissen, waarvan minstens een tot een andere taalgroep behoort dan
die van de minister.
Uit dit schema blijkt de verschillende opbouw van de
gewest- en gemeenschapsinstellingen. Van Vlaamse
zijde werd geopteerd voor een fusie van de executieve van de Nederlandse gemeenschap en de executieve van het Vlaamse gewest, in de optiek van het
„ene" Vlaamse parlement.
Werking

De werking van deze executieve wordt geregeld door
het principe van de collegialiteit met een mogelijke
tussenkomst van de ministerraad, wanneer de algemene consensus niet wordt bereikt. Een collegiate beslissing impliceert de instemming van alle leden van
het college. Wanneer een lid zijn bezwaren handhaaft,
moet de ministerraad tussenkomen als scheidsrechter.
Deze beraadslagingsprocedure is van kapitaal belang
voor de bescherming van de Vlaamse minderheid in
Brussel. leder lid van de executieve beschikt immers
over een vetorecht, derwijze dat de betwiste, aangelegenheid voor beslissing Haar de paritaire ministerraad wordt verwezen.
Bevoegdheden

Zoals eerder opgemerkt, maakt de grondwettelijke erkenning van de cultuurgemeenschappen en gewesten
een onderlinge bevoegdheidsverdeling noodzakelijk.
Meer bepaald langs Vlaamse zijde wenste men de
bescherming van de Vlaamse Brusselaars, met structurele maatregelen, voortaan to waarborgen via een
uitbreiding van de culturele materies tot de persoonsgebonden materies. Dit betekent dat binnen de gewestelijke of gewestelijk to maken materies, men een
onderscheid kan maken tussen „territoriaal-gebonden" materies en „persoonsgebonden" materies. De
eerste groep noemt men een bevoegdheid die verband
houdt met de organisatie van het territorium : b.v. het
openbaar vervoer, de ruimtelijke ordening, bepaalde
aspecten van het industriele en economische !even,
zoals werkgelegenheid, stadskernvernieuwing, e.d.
„Persoonsgebonden" is elke dienstverstrekking die
de overheid rechtstreeks of onrechtstreeks aan de
burger verleent, en waarbij het individueel en maatschappelijk bestaan van een persoon en de gemeenschap vooraan staan : b.v. de gezondheidszorg, de sociale dienstverlening, het onderwijs, e.d.
Deze twee soorten materies worden institutioneel
door twee verschillende organen behandeld : de territoriaal-gebonden materies door de drie gewesten en
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de persoonsgebonden materies door de huidige cultuurraden, die niet alleen bevoegd zijn voor het eigen
taalgebied, maar ook ten aanzien van de in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad gevestigde instellingen, die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd als uitsluitend to behoren tot de ene of de
andere cultuurgemeenschap.
Als gewestelijke materies worden beschouwd
a. het beleid inzake ruimtelijke ordening en stedebouw, met inbegrip van het grondbeleid, de ruilverkaveling van landeigendommen, de stadsvernieuwing en de gezondmaking van verlaten industriele oorden ;
b. het beleid inzake gewestelijke economische expansie en tewerkstelling ;
c. het huisvestingsbeleid ;
d. het afhalen en het verwerken van vaste afvalstoffen ;
e. de exploitatie van natuurlijke rijkdommen ;
d. het waterbeleid ;
f. de visvangst, de jacht en de bossen ;
g. het industrieel en energiebeleid ;
h. de organisatie van de ondergeschikte besturen ;
i. het toegepaste wetenschappelijk onderzoek betreffende de genoemde aangelegenheden.
Als gemeenschapsmateries worden beschouwd
A. 1) de culturele aangelegenheden ;
2) het onderwijs, met uitsluiting van wat betrekking heeft op de schoolvrede, de leerplicht, de
onderwijsstructuren, de diploma's, de toelagen,
de wedden en de schoolbevolkingsnormen ;
3) de samenwerking tussen de cultuurgemeenschappen, alsook de Internationale culturele samenwerking ;
4) het gebruik van de talen voor
- de bestuurszaken ;
- het onderwijs in de door de overheid ingestelde, gesubsidieerde of erkende inrichtingen ;
- de sociale betrekkingen tussen de werkgevers
en hun personeel, alsmede de door de wet
en verordeningen voorgeschreven akten en
bescheiden van de ondernemingen.
B. de persoonsgebonden aangelegenheden
1) het beleid inzake hygiene en volksgezondheid ;
2) het beleid inzake de bijstand aan personen, gezinnen en diensten, alsmede de jeugdbescherming ;
3) de didactische en pedagogische vorming, alsmede de professionele bij- en omscholing ;
4) het toegepast wetenschappelijk onderzoek
dienaangaande.

Administratieve voogdij en fusies van gemeenten
In verband met de bevoegdheden van de executieven
moet nog worden gewezen op twee belangrijke aspecten, de uitoefening en de organisatie van de voogdij
en de verplichting van een eensluidend advies van
de executieve van het gewest voor fusies van gemeenten.
De gewone administratieve voogdij wordt toevertrouwd aan de executieve van de gewesten, met uitzondering van de stad Brussel, de provinciale instelling van Brabant en de gemeenten met een bijzonder
taalstatuut, die onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken blijven
ressorteren.
De specifieke administratieve voogdij wordt eveneens
toegewezen aan de executieven van de gewesten,
met uitzondering van de aangelegenheden die tot de
bevoegdheid behoren van de staat of van de gemeenschappen en waarvoor de wet of het decreet een specifieke voogdij heeft ingericht. Indien in de uitoefening
van de voogdij geen consensus wordt bereikt in de
gewestelijke executieve, zal de ministerraad zich uitspreken.
De verplichting van eensluidend advies van de executieve van het gewest voor fusies van gemeenten
doet vrezen dat het verplicht eensluidend advies
in feite neerkomt op een anti-fusiegrendel, die de
mogelijkheden tot fusies in Brussel tot nul kan herleiden. In werkelijkheid speelt dit verplicht advies uitsluitend voor fusies die conform de fusiewet van 1971
worden geregeld bij in ministerraad overlegde koninklijke besluiten. Niets belet echter de wetgever, bij ontstentenis van dusdanig advies, gemeenten samen te
voegen door het goedkeuren van gewone wetten op
initiatief van de regering of van het parlement.
Besluit voor bevoegdheden
In de onmiddellijke fase van de staatshervorming
wordt op het vlak van de uitvoerende macht een herverdeling doorgevoerd van de bevoegdheden tussen
de nationale regering, de gemeenschapsexecutieven
en de gewestexecutieven. De gewestexecutieven worden bevoegd voor de uitvoering van de gewestelijke
of territoriaal-gebonden materies.
De gemeenschapsexecutieven worden bevoegd voor
de uitvoering van de „culturele" materies en voor de
„persoonsgebonden" materies. Aan de bevoegdheden
van de wetgevende macht wordt in deze fase niet geraakt. Alle wetten betreffende de gewestelijke en de
persoonsgebonden materies zullen door de Kamers
moeten worden aangenomen, waarbij zij eventueel

kunnen beslissen dat deze wetten slechts in een gewest of ten aanzien van een gemeenschap toepasselijk zullen zijn. De decreten voor de culturele materies en deze voor de onderwijszaken zullen door de
cultuurraden blijven genomen worden. Deze wetten
en decreten zullen in de onmiddellijke fase dus gestemd en uitgevaardigd worden door het parlement
of door de cultuurraden en uitgevaardigd door de gemeenschaps- en gewestexecutieven.
De administraties van de gemeenschappen
en de gewesten
Een ware autonomie voor de gemeenschappen en de
gewesten impliceert de mogelijkheid om over eigen
administraties en instellingen te beschikken. Daarom
voorziet het regeerakkoord in een hergroepering van
de besturen die belast zijn met het beheer van autonome aangelegenheden.
In april 1979 werden vier nieuwe ministeries opgericht, het ministerie van de Nederlandse gemeenschap
en het Vlaamse gewest, het ministerie van het Waalse
Gewest, het ministerie van het Brusselse Gewest en
het ministerie van de Franse Gemeenschap.
Elk van deze ministeries ressorteert onder de bevoegde executieve die de zetel, de organisatie en de werkingsregelen ervan bepaalt. In feite beoogt men een
overdracht van diensten van de bestaande ministeries
Haar de vier nieuwe ministeries binnen het kader van
de rijksadministratie. De gemeenschaps- en gewestministeries blijven dus behoren tot de rijksadministratie, hoewel hun opdrachten van gewestelijke of
van gemeenschapsaard zijn.
De financiele middelen
In de eerste fase werd geopteerd voor het systeem
van nationale dotaties, die volgens bepaalde verde&
sleutels aan de gemeenschappen en de gewesten worden toegewezen. Het gemeenschapsbeleid wordt gefinancierd door de culturele dotaties, met de volgende
regeling : de wet bepaalt het globaal krediet dat ter
beschikking wordt gesteld van elke cultuurraad, die
de bestemming ervan bij decreet bepaalt. Dit krediet
wordt vastgesteld volgens objectieve criteria bij de
wet bepaald ; voor materies die zich door hun aard
niet lenen tot het vaststellen van objectieve criteria,
worden gelijke dotaties ingevoerd.
Hierbij valt op te merken, dat deze objectieve criteria
nog niet werden gedefinieerd. De berekening geschiedt op grond van een formule uit 1971 als volgt
a. de uitgaven waarvoor de werkelijke behoeften als
maatstaf worden genomen (bijvoorbeeld kunstonder179

wijs) ; b. de uitgaven voor de permanente opvoeding
die naar verhouding van het algemeen totaal van de
onderwijs-uitgaven worden verdeeld, c. de kredieten waarvoor een 50 pct - 50 pct verdeelsleutel geldt.
Het beleid van de gewesten wordt gefinancierd door
de gewestelijke dotaties op basis van de volgende
regeling
— de globale som voor het gewestelijk beleid wordt
ieder jaar door de regering in de staatsbegroting
ingeschreven en als volgt verdeeld
— een derde in verhouding tot het bevolkingscijfer
van ieder gewest ;
-- een derde in verhouding tot de oppervlakte van
ieder gewest ;
— een derde in verhouding tot de opbrengt van de
personenbelasting in het gewest.
Voor ieder begrotingsjaar wordt de berekening gedaan volgens de laatste, bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit, vastgelegde cijfers.
Algemeen besluit
Bij de uitbouw van de in het regeerakkoord uitgetekende procedure : onmiddellijke fase - voorlopige
en onomkeerbare fase - definitieve fase, werd duidelijk een taktische lijn gevolgd. De eerste fase is ongetwijfeld beperkt, omdat slechts op het vlak van de
uitvoerende macht hervormingen werden doorgevoerd.
Zij is niettemin belangrijk om de volgende redenen
1) in de schoot van de nationale regering werden eigen executieven voor de gemeenschappen en de
gewesten opgericht ;
2) een concrete stap werd gezet naar de herverdeling
van de nationale bevoegdheden door aan deze executieven eigen verantwoordelijkheid toe te kennen ;
3) deze herverdeling gaat gepaard met de oprichting
van vier nieuwe ministeries en een verdere hergroepering van diensten en administraties ;
4) deze herverdeling wordt eveneens vertaald door
een hergroepering van posten en kredieten bij het
opmaken van de nationale begroting.
SLOTWOORD
De grondwetgever van 1830 heeft een unitaire en
centralistische staat opgericht naar Frans model. Gedurende 150 jaar werd deze fundamentele staatsstructuur uitgebouwd en doorgedrukt in alle maatschappelijke geledingen.
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De staatshervorming die thans voorligt beoogt op ingrijpende wijze de mechanismen van dit machtsapparaat te wijzigen door het inbouwen van gewestelijke
en gemeenschapsorganen met autonome bevoegdheden, beslissingsorganen, administraties en financiele
middelen.
De herverdeling van politieke besluitvoering en beleidsvoering die hiermede gepaard gaat is ongetwijfeld sinds de invoering van het algemeen stemrecht
de meest diepgaande operatie die het Belgische
staatsrecht sinds zijn ontstaan heeft doorstaan en het
staat nu reeds vast dat de repercussies ervan op alle
aspecten van de samenleving slechts bij benadering
kunnen worden geevalueerd.
Bovendien wordt deze moeilijke taak in ruime mate
bezwaard door de taal- en cultuurtegenstellingen die
een culminatiepunt bereiken in het tweetalig hoofdstedelijk gebied Brussel, waaraan een staatsrechtelijk
statuut moet worden toebedeeld, derwijze dat een
vredig samenleven van de beide gemeenschappen
mogelijk wordt.
Hoe dan ook zal een duurzame regeling slechts mogelijk zijn, wanneer de algemene politieke wit wordt
gevonden om het nieuwe staatsbestel te vrijwaren
van een aantal conflictelementen die reeds al te lang
het Belgische politieke leven hebben gehypotheceerd.
Rik BOEL

RIK BOEL werd in 1931 te Tienengeboren ; hij is er nog steeds woonachtig
en oefent er het beroep uit van advocaat.
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institutionele hervormingen ; hi' is er ook
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laatsvervan end lid van de Commissie
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DE WAALSE BEWEGING

De heer G. Fonteyn, redacteur van „De Standaard" in
Brussel, gaf een uiteenzetting over de Waalse Beweging. Hij begon met enkele conclusies aan te halen
uit een studie, die werd uitgegeven door de Koninklijke Academie, onder leiding van prof. Joseph Nuttin
van de Katholieke Universiteit Leuven. Deze studie
behelsde een onderzoekprogramma — met steun van
de Unesco — dat tussen 1956 en 1971 werd uitgewerkt over de eigenschappen die 3700 universiteitsstudenten toekennen aan Vlamingen, Walen en Brusselaars. De Vlaamse studenten typeerden de Walen
vooral negatief als zich meerderwaardig voelend tegenover de Viamingen, aanstellerig pretentieus, graag
bluffend en chauvinistisch, maar ook positief als welbespraakt en spontaan. De Walen daarentegen noemden van de Vlamingen als gunstig de werklust en het
gehecht zijn aan eigen bodem. Als ongunstig noemden
zij het minderwaardigheidsgevoel. Volgens de Walen
is de Vlaming eigenzinnig en behept met kuddegeest.
Maar wel moedig. De Vlamingen zeiden van zichzelf
gehecht te zijn aan eigen bodem, vrijheidslievend te
zijn, sociaalvoelend en rechtuit. De Vlamingen en de
Walen typeren de Brusselaar als aanstellerig, pretentieus, zelfgenoegzaam.
Deze studie dateerde uit 1971. De spanningen zijn
sedertdien toegenomen. Men geeft elkaar de schuld,
hetgeen blijkt uit paneelgesprekken en discussies. De
Viamingen zeggen graag dat de Walen lui zijn, en alle
heil van de staat verwachten. De Walen op hun beurt
zeggen dat de Vlamingen Wallonie uitzuigen.
Belgie bestaat sedert 1830 en viert in 1980 het 150jarig bestaan. Hoe is die staat ontstaan en waarom
is het unitaire Belgie blijven bestaan, hoe heeft het
land het in die tijd kunnen bolwerken? Daarop schetste de inleider in grote lijnen het historisch verloop.
Het is niet overdreven vast te stellen dat het nationaliteitenprobleem aan Julius Caesar is te danken. Grote
gedeelten van Europa werden toen geromaniseerd.
Sedert die tijd loopt er door geheel Europa een breuklijn, die de Latijnse van de Germaanse volkeren
scheidt. Deze lijn loopt dwars door Belgie, maar niet
alleen door dit land. De lijn geeft de noordgrens
aan van het gebied dat door Rome werd gekoloniseerd, en waarbinnen nieuwe taalgroepen ontstonden
als het Spaans, Frans, Waals, Italiaans, Romaans en
zelfs Roemeens uit een vermenging van Latijn en
streektalen. Die lijn begint bij Duinkerken in Frankrijk,
loopt nu bij Komen Belgie binnen, onder Brussel door
en verlaat het land bij Voeren. Daarmee zijn ook de
plaatsen gesitueerd die in het nieuws komen.
De taalgrens tussen Romaans en Germaans in Europa
ligt niet overal bij de wet vast. Wel sedert 1963 in
Belgie : Walen en Vlamingen beschikken over een

eigen grondgebied. In dat jaar werd de meest kapitale
fout van 1830 hersteld. Men laboreert met Voeren
bijvoorbeeld niet aan typische Belgische toestanden
of wantoestanden, maar neemt deel aan een snort
trek-en-duw-spel rond de taalgrens in Europa. Die
fout werd ook reeds in 1815 gemaakt. Men negeerde
de taalgrens. Men kan zeggen dat daar de oorzaken
liggen van de huidige misére. In die tijden, 1815-1830,
was de politiek een zaak van notabelen en die spraken alleen maar Frans. De Vlaamse Beweging is dus
in essentie een bevrijdingsstrijd, die niet louter cultureel benaderd moet worden, maar die gelijk loopt
met de ontvoogding van de lagere klassen. De Vlaamse Beweging boekte vooruitgang, al Haar mate de
democratie vorderde en de burgers bij de besluitvorming werden betrokken.

WAALSE BEWEGING
Al naargelang deze Vlaamse Beweging successen
boekte, ontstond als reactie hierop een Waalse Beweging. De allereerste Waalse Bond ontstond in 1884
in Antwerpen omdat de gemeenteraad besliste voortaan het Nederlands te gebruiken. Later ontstonden
bonden in Gent, Brussel en nadien in Wallonie.
Men heeft dan drie componenten van het Belgisch
drama bij elkaar : een Belgisch Bestel, een Vlaamse
Beweging en een Waalse Beweging. Men mag niet
vergeten, aldus de inleider, dat de Belgische revolutie
van 1830 in de eerste plaats werd gevoerd door Walen, met steun van de bevolking van Brussel. De bijdrage van Vlaamse zijde was onbeduidend. De Waalse Beweging ontstond vanuit de macht die in handen
van Franstaligen was, als Walen, Franstalige Brusselaars en verfranste Vlamingen. Zij beheersten de administratie en het politieke !even. Er was een moeizame en lange strijd van de Vlaamse Beweging voor
nodig om Franstalig Belgie weer een tweetalig karakter te verlenen. De Franstaligen werden in de oppositie gedrongen.
Anders dan aan Vlaamse zijde waar de Vlaamse Beweging lang dreef op schrijvers, onderwijzers en onderpastoors, vond de Waalse Beweging steun bij de
machthebbende bovenlaag.
De Waalse Beweging kon dus vanuit de macht vertrekken en blijft dat vaak doen. Dat maakt ze minder
duidelijk aanwijsbaar dan de Vlaamse Beweging. Die
moest eigen structuren opbouwen, alvorens de macht
politiek te vertalen. Wallonie maakte Belgie en maakt
gebruik van het Belgische bestel. Zodra dit bestel
overwegend in handen van de Vlamingen geraakt, zal
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Wallonie dit bestel afwijzen. Met dit proces is men
thans volop bezig.
De Waalse Beweging heeft steeds kunnen bogen op
vele congressen. Er zijn congressen geweest in de
negentiger jaren van de vorige eeuw, er zijn er geweest in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog. Mochten de Walen opnieuw een Staten-Generaal bijeen willen roepen dan nemen zij een oude gewoonte weer
op.
Vervolgens vestigde de inleider de aandacht op de
verhouding van Wallonie tot Frankrijk. Telkens wanneer de macht van de Vlaamse Beweging werd aangevoeld speelden de Walen met de geruststellende
gedachte van de aansluiting bij Frankrijk. Het zijn
gevoelens en reacties, die men moeilijk kan meten.
De heer Fonteyn meende echter in die richting te kunnen gissen, wanneer blijkt dat openlijk de voorkeur
wordt gegeven aan het afwijzen van de Vlaamse
Noordzeehavens en het zich uitspreken voor Duinkerken.
Een ander kenmerk van de Waalse Beweging is de
houding tegenover de francofonen in Vlaanderen en
Brussel. Hiervoor hebben de Walen nimmer een oplossing gevonden. De neiging om in steden als Gent
en Antwerpen de macht te behouden is altijd groot
gewelest. Toch is vaak gebleken op de Waalse Congressen dat de francofonen er vaak in slaagden de
aandacht van de Waalse Beweging af te leiden van
de expansie van Wallonie naar de toestand van de
Franstaligen in Vlaanderen.
Wat Brussel betreft ligt de relatie nog moeilijker. Ook
voor de Walen staat Brussel symbool als hoofdstad
van het Belgische bestel, dat zij evenwel afwijzen.
Wallonie en Brussel wijzen overigens nu nog een gemeenschappelijke regering af voor gewest en gemeenschap. Men mag veronderstellen dat de veelbesproken as Bruxelles-Wallonie eerder tot het programma behoort van het FDF dan van de Waalse
Beweging.
Om in de actualiteit te belanden, wees de heer Fonteyn op een basisgegeven. Er zijn binnen het Belgische bestel meer Vlamingen dan Walen. Het betekent
dat de Vlamingen de macht in het Belgische bestel
zullen overnemen. Die ontwikkeling is gaande. De eerste-ministers na 1945 zijn bijna allemaal Vlamingen.
Daarom wijzen steeds meer Walen het bestel af. Het
kan tot hevige reacties van Waalse kant leiden, want
zij zijn machtsuitoefening gewend geweest.
Er is zich, aldus de heer Fonteyn, een moeizame herschikking in het Belgische bestel aan het voltrekken
moeizaam, want alle Belgische regeringen sedert de
zestiger jaren, vallen over een communautair pro182

bleem. De jongste jaren kan van een stroomversnelling worden gewaagd ; iemand zoals oud-eerste minister Tindemans stelt nu al openlijk de vraag of Vlamingen en Walen ook niet fiscaal, financieel, economisch onafhankelijk van elkaar moeten gaan staan.
Ware het niet dat niemand weet wat er met Brussel
moet gebeuren, was Belgie misschien al gesplitst.

EEN LANGZAAM PROCES
De inleider hield zijn gehoor de stelling voor, dat deze
splitsing van het land geen hypothese meer is, maar
een langzaam proces dat zich onverbiddelijk verder
voltrekt. Vlamingen en Walen drijven steeds verder uit
elkaar. Waar naartoe is niet geheel en al zeker, maar
normaal gesproken drijft Wallonie naar het Zuiden
en Vlaanderen naar het Noorden. De heer Fonteyn
zei nadrukkelijk dat zijn steiling geen pleidool inhield
voor aanhechting van Wallonie bij Frankrijk en Vlaanderen bij Nederland. lmmers wie zich voor zulk een
aanhechting uitspreekt moet weten dat hij vast en
zeker gevangen is binnen een voorbijgestreefde terminologie of anders gezegd, „een voorbij-gestreefd,
nationalistisch begrip".
Men kan echter wel de vraag opwerpen of het gewaagd is te veronderstellen dat er over afzienbare
tijd — tien, twintig jaar — een Europese macht van
politieke structuur zal bestaan en dat binnen deze
constellatie een Noordelijk en een Zuidelijk blok waarneembaar zullen zijn, al was het maar op grond van
het taalgebruik. In deze zin heeft Nederland zonder
meer de plicht de belangstelling op te brengen voor
wat er in Belgie gebeurt.
Zaak is dat we in Noord en Zuid, te weten in Nederland en Vlaanderen, elkander langzamerhand beter
leren kennen. Want we zullen elkaar in het Europa van
morgen nodig hebben. Laat ons dan ook die goedkope
Belgie-Holland mentaliteit afzweren en alleen de goede Belgenmoppen — het mogen ook „Hollandse"
moppen zijn — verder vertellen. Samen lachen. Dat
is pas integratie.
G. FONTEYN

GUIDO FONTEYN werd in 1943geboren,

studeerde Pers- en Communicatiewetenschappen aan de K.U. Leuven, en is momenteel journalist voor „De Standaard".
Hi' publiceerde een boek getiteld „De
Walen" en enkele brochures over het
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DE BETEKENIS VAN DE TAALUNIE

Drs. L.J.M. van de Laar schetste de verhouding NoordZuid vanuit de, gezichtshoek van de eenheid van taal.
Vandaar de titel van zijn causerie : „De betekenis van
de Taalunie". De taaleenheid is een gezamenlijk vertrekpunt voor overleg en concrete samenwerking. De
heer Van de Laar legde meer de nadruk op samenwerking dan op integratie. In dit verband merkte hij
op dat er ook andere terreinen zijn aan te wijzen
voor samenwerking, maar tegelijkertijd bestaan er tegenstellingen die, doorgaans dieper geworteld zijn
dan men doorgaans wenst toe te geven.
De heer Van de Laar Wilde aan de materiele inhoud
van het ontwerp Taalunieverdrag voorbij gaan ; de
werkcommissie die destijds aan de betrokken bewindslieden advies uitbracht, heeft haar bevindingen,
alsmede een ontwerp-tekst voor het verdrag in een
publicatie opgenomen.
De Taalunie is straks niet zo maar een verdrag. Het
is een overeenkomst, door twee staatshoofden ondertekend, waardoor beide landen verplichtingen worden
opgelegd. Daardoor ontstaat een Internationale samenwerking met een bindend staatsrechtelijk karakter, waarmee het Taalunieverdrag zich duidelijk onderscheidt van bijvoorbeeld het Belgisch-Nederlands Cultureel verdrag van 1946.
De Taalunie zal bovenal creatief werkzaam moeten
zijn op het terrein van de taal als middel voor maatschappelijk verkeer. Het verdrag komt ook de eenheid
van de Nederlandse taal ten goede, die tengevolge
van de staatkundige scheiding gevaar liep. Van groot
belang is voorts het in het buitenland bekendheid geven aan de Nederlandse taal en letteren. In de praktijk
komt het voor dat studenten in andere landen zich voor
typisch Nederlandse studie-onderwerpen of studieprojecten interesseren. Dan dienen zij ook in het Nederlands de betrokken documenten en het studiemateriaal te kunnen verstaan en begrijpen. Het is
mede de taak, en dan van een gezamenlijke opzet,
het buitenland van de betekenis van de Nederlandse
taal te overtuigen.
Het is wellicht ook raadzaam aan te geven wat nu juist
niet van de Taalunie mag worden verwacht.Het gaat
niet om het achterstellen van taal-eigenaardigheden,
over bijvoorbeeld een wegstrepen van woorden die
niet !anger in spreek- en schrijftaal worden gebruikt.

Evenmin zal de Taalunie zich verzetten tegen het specifieke streek-eigene van een taal. Alle eer kan worden gegeven aan de dialecten, maar daarnaast moeten we in Noord en Zuid beschikken over een gemeenschappelijke standaardtaal. De Taalunie is in
wezen nodig om tot een codificatie te geraken, zuiver
%,anuit een linguistisch standpunt. Naast het linguistisch karakter is er het sociaal facet van de taal. Men
dient er overtuigd van te zijn dat de eigen taal zeker
de toets van vergelijking met andere talen kan doorstaan. „Ik heb persoonlijk niets tegen Frans, maar wel
tegen mensen die denken dat ze nodig Frans moeten
spreken. Tot niet zo lang geleden had je van die bekakte plaatsen als Maastricht en Den Haag waar het
interessant was om Frans te spreken". Er is geen enkele reden, waarom men zich voor de eigen taal zou
schamen.
Wanneer men spreekt over „burengerucht" kan men
de vraag stellen wat de houding van Nederland terzake is. Het antwoord daarop is niet gemakkelijk. In
leder geval is de manifestatie van de taaleenheid van
het grootste belang en zeker tegenover onze taalgenoten in het Zuiden die wij „zo lang in de kou hebben
laten staan".
L.J.M. VAN DE LAAR
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ZONDER COMPLEXEN ONZE EENHEID BELEVEN

De heer Schiltz stelde dat de Vlaamse Beweging een
origineel en eigenaardig fenomeen is.
De ontvoogding en ontplooiing van het Vlaamse yolk
in de Belgische staat, betekent immers de ontvoogding en ontplooiing van een meerderheid in de staat.
De vaststelling van dit felt is op zichzelf merkwaardig. Hoe dan ook, de beweging voor ontvoogding en
ontplooiing moest afrekenen met twee grote hinderpalen
De Belgische structuur en de Belgische mythe, die
tot het ontstaan van de staat aanleiding hadden gegeven en waarin voor het Nederlands en de erkenning
van het Vlaamse yolk als een entiteit weinig ruimte
gelaten werd, en
De onderontwikkeling van de eigen gemeenschap,
als gevolg van honderden jaren afwezigheid van een
eigen staatkundige traditie en van bestendige buitenlandse kolonisatie.
Wat de confrontatie van de Vlaamse Beweging met
de Belgische staatkundige structuren betreft, heeft de
Vlaamse Beweging definitief gekozen voor de structurele oplossing nl. de staatshervorming, en dit in afwijking van de vroegere optie van de meerderheid
in de Vlaamse Beweging nl. het systeem van de reformistische taalwetten in de unitaire Belgische staat.
De politieke partijen hebben deze evolutie in de
Vlaamse Beweging met heel wat vertraging gevolgd.
Sedert 1977 is een duidelijke stroomversnelling ingetreden en wint de autonomie-gedachte met rasse
schreden veld, ook wat betreft de financiele en economische sectoren.
Zelfs ideeen als confederalisme en separatisme duiken op terwijl zich vrij duidelijk een ietwat triomfalistische agressiviteit dreigt te openbaren. De Vlaamse
Beweging weet met deze stroomversnelling niet heel
goed weg en zoekt Haar een nieuw algemeen concept. Dit is ook hoogst noodzakelijk wil zij haar doel
niet voorbij lopen.
Ook de levensbeschouwelijke tegenstellingen in
Vlaanderen hebben een grote weerslag gehad op de
Vlaamse Beweging. De tegenstellingen tussen kerkelijken en niet-kerkelijken, gelovigen en ongelovigen
en tussen clericalen en anti-clericalen hebben lange
tijd de doelmatigheid van de Vlaamse Beweging erg
gehinderd en het tot stand komen van een algemeen
aanvaard basisconcept belemmerd. Het heeft lang geduurd eer deze tegenstellingen voldoende overwonnen konden worden om het federalisme tot een algemeen aanvaard concept te maken.
De ontzuilingsidee van de jaren '60 en het afsluiten
van het cultuurpact hebben daar anderzijds sterk toe
bijgedragen.
Op dit ogenblik stet men evenwel een heropleving
van de verzuiling vast en een terug aanscherpen van
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de tegenstellingen. De Vlaamse Beweging zal hiermede of te rekenen hebben, zeker nu men wellicht
op de drempel staat van vOrstrekkende vormen van
autonomie.
Meer bepaald de vrijzinnigen in Vlaanderen beginnen zich ten aanzien van de hernemende verzuiling
vragen te stellen over hun lot in een hoofdzakelijk
door de C.V.P. gedomineerde Vlaamse deelstaat. De
Vlaamse Beweging zal hierop een zinnig antwoord
moeten geven.
Maar de Vlaamse Beweging is nog heel wat meer
geweest dan alleen maar een politieke of taalkundige ontvoogdingsbeweging. Zij was tevens een
sterke stimulans voor de ontplooiing van het algemeen cultureel leven in Vlaanderen. Als zodanig is
de Vlaamse Beweging een vernieuwingsbeweging geweest. Men moet dan ook waarschuwen voor een
zekere verarming en een verschraling van de Vlaamse
Beweging tot een zuivere taal- en politieke beweging.
De algemeen-Nederlandse dimensie kwam tot dusver
weinig aan bod. De federalisering van de Belgische
staat zou nieuwe perspectieven kunnen openen voor
een zinnige herdenking van de heel-Nederlandse gedachte.
De meest levendige en beweeglijke culturele kernen
in Vlaanderen mogen van de eigenlijke Vlaamse Beweging niet wegdrijven, omdat zij zich daar minder
thuis zouden voelen.
De Vlaamse Beweging zal dan ook moeten bewijzen
dat zij buiten de specifieke taal- en politieke problemen die zich stellen, opnieuw een algemeen maatschappelijk élan zal kunnen verwekken waaraan een
toekomstige Vlaamse deelstaat grote behoefte zal
hebben wil hij niet in een snort provincialisme wegdommelen.
De heer Schiltz drukte de hoop uit dat een spoedige
sanering van de Belgische toestanden het de Vlamingen mogelijk zou maken om met de Nederlanders
op een ongecomplexeerde wijze in een Europees
perspectief hun culturele eenheid te beleven.
H. SCHILTZ
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EEN LITERAIRE ZONDAGMIDDAG

Op de studentensocieteit aan het Lucas Bolwerk
kwam men op de zondagmiddag 11 november bijeen ;
de afsluiting van het congres met een „literair uurtje".
Dr. Garmt Stuiveling, oud-hoogleraar, opende de rij
van inleiders met een uitermate boeiend en belangwekkend betoog over „De parallelliteit in de literatuur
van Vlaanderen en Nederland". De luisteraars waren
gevangen in de ban van de causerie van dr. Stuiveling
die, in vogelvlucht, in grote trekken de historie van
de literatuur in Noord en Zuid schetste : boeiend vanwege de taal en de voordracht, interessant vanwege
de schildering van de feiten en het trekken van de
verbindingslijnen tussen de literaire perioden in de
Nederlanden : de historische roman, de dorpsnovelle,
de Tachtigers, het experiment met de taal, de typografie, het kwam allemaal aan de orde. Het meest
opvallende van de voordracht was, dat dr. Stuiveling
nieuwe gezichtspunten opende op de visie van de geschiedenis der letteren in Nederland en Vlaanderen.
Hij nam zijn gehoor mee, van de tijd van Heinric van
Veldeke en Ruusbroeck, tot Conscience, Gezelle, Multatuli en de literatoren van deze eeuw. Hun werken
plaatste hij in het licht van de staatkundige en economische perioden van de geschiedenis. Voor de bron
moeten we terug Haar de Zuidelijke Nederlanden, het
Noorden komt pas literair tot ontwikkeling op het einde van de zestiende eeuw. Het Spaans bewind, de
Contra-Reformatie en de overheersing van de Franse
taal in de zuidelijke nederlanden overheersten. De
Nederlandstalige literatuur kreeg de kansen in het
Noorden. Men denke aan Amsterdam als literair centrum. Men zou kunnen stellen : het Noorden heeft geen
Middeleeuwen gekend, maar Vlaanderen geen Gouden eeuw. Trekt men de vergelijkingen door dan kende
het Noorden geen Gezelle, het Zuiden geen Multatuli. In latere tijdvakken liggen Noord en Zuid parallel,
hetgeen dr. Stuiveling met tal van voorbeelden illustreerde.
Dr. Eugene van ltterbeek liet zijn ge,dachten gaan over
„De situatie van de Nederlandse taal en cultuur". Hij
achtte het triest, wanneer het Nederlands als minder
geschikt wordt geacht de nieuwe ontwikkelingen in
de wetenschap en het gedachtenleven te verwoorden. Hij doelde daarbij op de vele wetenschappelijke
publicaties in de Nederlanden die in bijvoorbeeld het
Engels verschijnen. Er is sprake van een internationalisering en „veramerikanisering" der we,sterse semen!eying. Deze ontwikkeling en de zorg voor het Nederlands die gering is, dringen het Nederlands in de hoek
van een dialect. „De teal is gans een yolk", de romantische taalopvatting behoort tot het verleden en

dringt niet langer tot het taalbewustzijn door. Ook de
positie van het Nederlands in de Europese gemeenschappen wordt belaagd. In de regio zal de taal daaronder echter niet lijden. Het ontstaan van de regionale culturen mag tot optimisme de aanleiding zijn,
anderzijds is het een beklemmend gevoel tot een kleine taalgroep te behoren, aldus dr. Van ltterbeek.
Bij ontstentenis van Jozef Deleu, hoofdredacteur van
„Ons Erfdeel", hield dr. A.W. Willemsen een referaat
over het Nederlands in Frans-Vlaanderen. Hij verwees
Haar het ontstaan van het in 1853 opgerichte „Comitó flamand de France" en het in 1924 gestichte
„Vlaamsch Verbond van Frankrijk" van J.M. Gantois.
Na de tweede Wereldoorlog richtten Andre Demedts
en Luc Verbeke het Komitee voor Frans-Vlaanderen
op. Door toedoen van de eerste kwam „Ons Erfdeel"
uit, een van de meest toonaangevende tijdschriften
in het Nederlandse taalgebied. Thans ligt het zwaartepunt mede op de cursussen Nederlands en is de invloed merkbaar van de leerstoel Nederlands in Rijsel.
Momenteel zijn het ook radicale jongeren die pleiten
voor de activiteiten van de regionale bewegingen
in het noorden van Frankrijk. Hoe Frans-Vlaanderen
zich zal ontwikkelen, is niet te zeggen. De zorg voor
dit gebied is geen utiliteit, „het is een doodgewone
plicht!", besloot dr. Willemsen zijn betoog.

DISCUSSIES
Na afloop van de inleidingen bestond de gelegenheid
tot het stellen van vragen. In het betrekkelijk korte
vraag- en antwoordspel, kwam o.m. de vraag aan
de orde over de Europese integratie, en de taalgrenzen. In de beantwoording werd gesteld dat bijvoorbeeld de taalgrens tussen Noord-Zuid een vast gegeven is, zoals elke taalgrens. Daarbij mag zeker niet
worden vergeten dat taalgrenzen ook de scheidingslijnen kunnen zijn tussen denksystemen, hetgeen bijvoorbeeld gelds tussen de grens van de Romaanse
en de Germaanse talen. Maar naast de taalgrenzen
bestaan de nationale grenzen, hetgeen de aandacht
deed vestigen op het nationalisme. In de vorige eeuw,
zo werd geantwoord, ondervond het nationalisme een
enorme impuls. Na de Tweede Wereldoorlog is het
nationalisme als inspiratiebron opgedroogd. De minderheidsbewegingen treden momenteel dan ook sterk
op de voorgrond, zoals ook het regionalisme. Het zou
onjuist zijn bestaande verschillen te negeren, desintegratie zou het gevolg zijn.
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door het A.N.V. in de wergild wordt beoogd en verstrekte inlichtingen over de diverse activiteiten van
het Verbond, o.a. betreffende de Visser-Neerlandiaprijzen, de boekenactie in het buitenland en de werkgroepen.
De heer Ludo Knaepkens, voorzitter van de werkgroep Basisonderwijs, lichtte de betekenis toe van
het colloquium.

WAT IS REMEDIEREN VAN HET BASISONDERWIJS?

REMEDIEREN BASISONDERWIJS VLAANDEREN
EN NEDERLAND
De diverse werkgroepen van het A.N.V. leveren sedert geruime tijd verdienstelijk werk : de werkgroep Taalgebruik b.v. is actiever dan ooit om te waken over het behoud en de verdediging van het Nederlands, vooral in Brussel, de kust en de taalgrensgebieden. De werkgroep Ontdek de Topjournalist verheugt zich jaarlijks over de medewerking van 600
deelnemers en voorziet in 1980 een nog sterkere belangstelling van de scholen, de leerlingen en het onderwijzend personeel, terwijI de werkgroep Voortgezet Onderwijs bezig is met de voorbereiding van een
zeer belangrijk actieplan. Ook de werkgroep Basisonderwijs o.a. krijgt steeds meer en meer aandacht
van de schoolinspecteurs, de schoolhoofden, de leerkrachten en de ouderverenigingen in Vlaanderen en
Nederland. De pers heeft terecht zeer veel aandacht
besteed aan belangwekkende initiatieven als de colloquia over de vernieuwing van het basisonderwijs, de
muzikale basisvorming nu en de recente studiereis
van Vlaamse leerkrachten naar de Eindhovense Jenaplanscholen. Zopas werden — tijdens een geslaagde
persconferentie in het fraaie Provinciehuis te 's Hertogenbosch — uitvoerige gegevens verstrekt over
een nieuw initiatief van deze werkgroep, met name
het remedieren in het basisonderwijs in Vlaanderen
en Nederland, waaraan op 8 maart e.k. in het Provinciehuis te 's Hertogenbosch een boeiend colloqium wordt gewijd.
Drs. M.J.A.R. Dittrich, voorzitter Nederland van het
A.N.V., gaf een bondige schets van de werking, die
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De onderwijsgevende die de fouten van een leerling
niet alleen telt, maar ook beoordeelt naar soort, vOOrkomen en ontstaan, zal bij de voortgang van het on-,
derwijs rekening houden met de ontdekte problemen. Het inspelen door de onderwijsgevende op deze
problematiek is het begin van remedierende activiteit.
Onder remedieren wordt hier verstaan het verbeteren van de relatie tussen het „onderwijzen" van de
leerkracht en het „leren" van het kind door verandering van de onderwijsleersituatie.
Hoe ingewikkelder deze problematiek is, hoe moeilijker het voor de onderwijsgevenden wordt om hier
zonder hulp verantwoord te kunnen handelen.
De vraag om hulp is dus in de eerste plaats een
persoonlijke vraag van de onderwijsgevende die twijfelt aan het adekwaat zijn van zijn beroepsmatig handelen.
De vraag om hulp kan echter ook door anderen, b.v.
ouders, onderzoekers of begeleiders, het schoolteam
of de schoolleider gesteld worden.

AANDACHT VOOR EN KENNIS VAN HET
LERENDE KIND
Het optimaal op elkaar afstemmen van „leren" en
„onderwijzen" tijdens het remedieren wordt bepaald
door vier factoren
— de mogelijkheden van de leerling om te leren ;
— de mogelijkheden van de onderwijsgevende om
te onderwijzen ;
— de mogelijkheden van de betrokkenen om met elkaar een adekwate relatie op te bouwen ;
— de mogelijkheden van aanvullende hulp.
De aandacht voor en de kennis van het lerende kind
en de vakbekwaamheid van de onderwijsgevende vormen hierbij de kern. Het functioneren van deze kern
wordt in sterke mate bepaald en beinvloed door de

beschikbare hulp uit daaromheen liggende onderwijsstru ctu re n.
Hierbij gaat het niet alleen om de ter beschikking
staande materiele hulp en informatie, maar ook om
de theoretische stellingname die bestaat ten aanzien van de remedierende activiteit.
Het onderwijs in Vlaanderen en Nederland kent een
grote verscheidenheid van theoretische stellingname.
Er zijn uiteenlopende vormen van hulpverlening ontstaan bij „de vergroting van zorgbreedte voor de
leerling".
De taakleerkracht, de remedial teacher, speciale opvangsgroepen, consultering, op remediering gerichte
groeperingen van leerlingen of leerkrachten zijn hiervan verschijningsvormen.
Vanuit de ervaring hiermee en vanuit een principieeltheoretische benadering is het van groot belang meer
te weten over
a. de praktische mogelijkheden die onderwijsleersituaties bieden t.a.v. de remedierende activiteit ;
b. de voorwaarden die fundamenteel zijn voor het
vergroten van de zorgbreedte voor de leerlingen.

Vlaanderen en Nederland worden. Doel is dan ook een
bijdrage te leveren tot samenwerking binnen het Nederlandstalig cultuurgebied.

THEORETISCHE VERNIEUWING
EN PRAKTISCHE PROBLEMATIEK

b. een inventaris maken van de mogelijkheden in de
bestaande onderwijsleersituatie ;

Tijdens de persconferentie verstrekt de heer D. Strelitski, inspecteur van het kleuter- en van het lager
onderwijs in Nederland, lid van de werkgroep Basisonderwijs van het A.N.V., gegevens over doel en
werkwijze van het colloquium.
Men wil met de werkgroep vertrekken vanuit de alledaagse praktijk om de kloof te overbruggen tussen
theoretische vernieuwing en praktische problematiek
inzake basisonderwijs, m.a.w. tussen de deskundigen
en de basis.
Het colloquium heeft een tweevoudig doel :
1. Pedagogisch-didactisch
Het colloquium van 8 maart 1980, georganiseerd door
de werkgroep Basisonderwijs van het Algemeen-Nederlands-Verbond, wil een bijdrage leveren tot
a. uitwisselen van ervaringen in het remedieren ;
b. inventarisering van de mogelijkheden in de bestaande onderwijsleersituaties ;
c. zoeken naar reele voorwaarden om het remedieren
te optimaliseren.
Door publicatie van de resultaten van dit colloquium
hoopt het A.N.V. een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van de remedierende activiteit in Vlaanderen en Nederland.
2. Sociaal-cultureel
Het colloquium moet een „ontmoetingsdag" tussen

WERKW1JZE
De deelnemers aan het colloquium zullen geinformeerd worden over het onderwerp van studie. Tijdens
de ochtend van het colloquium zal deze informatie uitgebreid worden met inleidingen over de formele mogelijkheden die in Vlaanderen en Nederland de basis
vormen voor de praktijk van het remedieren.
's Middags is er een informatiebeurs voor de deelnemers over literatuur en didactisch materiaal m.b.t.
remedieren in het onderwijs. Tijdens het colloquium
zullen de deelnemers in werkgroepen proberen de
mogelijkheden en de voorwaarden van remedieren in
onderwijsleersituaties te formuleren en te inventariseren.
In de discussie gaan we
a. onze ervaringen m.b.t. het remedieren uitwisselen;

c. zoeken naar de reele voorwaarden om het remedieren te optimaliseren.
De hieruit voortkomende gegevens zullen aan de
hoogleraren Swinnen en Rispens ter hand gesteld
worden. Zij zullen een analyse maken van het gevonden materiaal. Hun bevindingen zullen zij daarna
aan een plenaire vergadering mededelen.
De deelnemers worden daarna in de gelegenheid gesteld met de beide hoogleraren in discussie te treden
over deze bevindingen. Met deze discussie wordt de
studiedag op 8 maart besloten.
Alle informatie die het colloquium oplevert zal voor
zover mogelijk op schrift gesteld worden. De deelnemers krijgen een verslagboek toegezonden.
VOORBEREIDING
Het colloquium wordt degelijk voorbereid. Van officiele
kant bestaat veel interesse: dhr. G. Baert, adjunct-kabinetschef van de minister van Nationale Opvoeding in
Belgie, en de heer S.J.C. van Eyndhoven, plaatsvervangend directeur-generaal van het kleuter- en van
het lager onderwijs in Nederland, zullen het overheidsbeleid terzake behandelen.
Met zeer veel belangstelling wordt ook uitgekeken
naar de informatiebeurs en de zeer belangwekkende
plenaire vergadering, waaraan prof. dr. K. Swinnen,
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van de universiteit Leuven en prof. dr. J. Rispens, van
de Universiteit Groningen, hun medewerking hebben
toegezegd.
De organisatoren van het colloquium hebben ook
reeds toezeggingen i.v.m. deelneming van ouderverenigingen ontvangen en zijn daarover verheugd : zij
menen, dat participerende ouders erg welkom moeten
zijn, omdat zij totdusver te weinig betrokken zijn bij
de onderwijstaak. Men stelt bovendien ook steeds
meer vast, dat de eigenlijke problemen van het kind
niets steeds alleen maar onderwijsproblemen zijn,
maar dat het milieu waarin een leerling Haar volwassenheid groeit, in het verleden te weinig aandacht
kreeg. Ouders en leerkrachten moeten ieder hun
eigen verantwoordelijkheid dragen, maar komen vaak
in hun taak tekort. Ook aan dit aspect van de pedagogie hoopt het colloquium aandacht te kunnen besteden, zodat de holle structuur van vele ouderverenigingen kan vervangen worden en een meer zinvolle
inhoud kan krijgen.
lnlichtingen
Nadere inlichtingen of folders zijn te verkrijgen bij
het secretariaat voor het colloquium.
— Voor Vlaanderen
Mevrouw M. Knaepkens
Monnikenhofstraat 262 - 2040 Antwerpen
Tel. 031 - 68 83 17
— Voor Nederland
De heer H. Teesink
De Stoutheuvel 24 - 5632 MR Eindhoven
Tel. 040 - 41 84 09
Inschrijvingen worden op hierboven vermelde adressen verwacht.
Wie inschrijft voor het colloquium, ontvangt nadien
de syllabus : daarin staan nadere gegevens over het
colloquium vermeld (route-beschrijving, parkeermogelijkheden e.d.m.).
De deelnemers ontvangen na afloop het verslagboek.
Programma
9.30 tot 10.000 opvang deelnemers ; koffie
10.00 tot 10.05 : opening van het colloquium door prof.
dr. H. Fayat, algemeen voorzitter A.N.V.
10.05 tot 10.30 uur : doel en werkwijze van het colloquium door D. Strelitski, inspecteur van het kleuteren van het lager onderwijs (NL), lid van de werkgroep
Basisonderwijs van het A.N.V.
10.30 tot 11.30 uur : het overheidsbeleid t.a.v. het remedieren in het basisonderwijs.
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Voor Vlaanderen : de heer G. Baert, adjunct-kabinetschef v.d. minister van Nationale Opvoeding.
Voor Nederland : de heer S.J.C. van Eyndhoven ply.
directeur-generaal van het kleuter- en van het lager
onderwijs.
11.30 tot 12.30 uur : groepsdiscussie o.l.v. practici uit
Vlaanderen en Nederland rond het thema : „Welke zijn
de mogelijkheden" en de „voorwaarden" om te kunnen remedieren in het basisonderwijs.
12.30 tot 13.30 uur : warme lunch (wordt geserveerd
in het provinciehuis).
13.30 tot 14.30 uur : voortzetting van de groepsdiscussie.
14.30 tot 15.45 uur : informatiebeurs : met deze beurs
wil de werkgroep de deelnemers informeren over literatuur en didactisch materiaal m.b.t. remedieren in het
onderwijs.
15.45 tot 17.00 uur : plenaire vergadering.
a. onder leiding van de heer J.H. Geet, inspecteur
lager onderwijs (VL), lid van de werkgroep Basisonderwijs van het ANV met medewerking van prof. dr.
K. Swinnen (Universiteit Leuven) en prof. dr. J. Rispens (Universiteit Groningen).
b. analyse van en kommentaar op de samenvattingen
v.d. werkgroep discussie v.d. deelnemers met de
beide hoogleraren.
(Tijdens de informatiebeurs werken de heren professoren Swinnen en Rispens aan de analyse van de samenvattingen en de groepsdiscussies.)
17.00 uur : slotwoord door de heer L. Knaepkens,
voorzitter v.d. werkgroep Basisonderwijs van het Algemeen Nederlands Verbond.

Betaling
(Deelname aan het colloquium, koffie en lunch)
Voor Vlaanderen : 600 F
A.N.V.-colloquium - 8 maart 1980
Bankrekeningnummer : 411-9010701-82
p.a. M. Knaepkens
Monnikenhofstraat 262
2040 Antwerpen
Voor Nederland : fl. 40
A.N.V.-colloquium - 8 maart 1980
Bankrekeningnummer : 18.82.52.819
p.a. H. Teesink
De Stoutheuvel
5632 MR Eindhoven
(Gironummer Rabobank : 11.97467)

VISSER-NEERLANDIA-PRLIZEN

Toneelspel

Het Alqemeen-Nederlands Verbond stelt, als uitvoerder van het testament van mr. H.L.A. Visser, in 1980
een bedrag beschikbaar voor in de Nederlandse taal
geschreven oorspronkelijke toneelspelen : geen vertalingen of bewerkingen van romans, novellen, hoorspelen of televisiespelen ; geen tekst voor opera of
operette. De tijdsduur mag voor een avondvullend
stuk niet minder bedragen dan twee uur en voor een
eenakter drie kwartier.
Het toe te kennen bedrag voor een stuk varieert tussen f 1.000,- en f 5.000,- ; voor een eenakter f 1.000,De jury bestaat uit de heren mr. Hans A. Keuls, Alfons van Impe en Rob Scholten.
Het toneelspel mag al niet eerder zijn ingezonden voor
een Visser-Neerlandiaprijsvraag, evenmin zijn opgevoerd of in druk verschenen ve5r 1 december 1980.
Getypte spelen onder schuilnaam of motto dienen
vOOr 1 juli 1980 in drievoud gezonden te worden Haar
het secretariaat van het Algemeen-Nederlands Verbond, Surinamestraat 28, 2585 GJ DEN HAAG. Bij de
inzending een gesloten envelop voegen, waarop de
schuilnaam of het motto en de titel van het spel zijn
vermeld. In deze envelop een papier voegen, waarop
de titel van het spel, de naam en het adres van de
schrijver (schrijfster) worden aangegeven.
Valor 1 december 1980 worden het juryrapport en de
toegekende prijzen openbaar gemaakt.
De prijsuitreiking vindt eind 1980 plaats.
Men ontvangt daarna de ingezonden manuscripten
terug.
Het bestuur van het
Algemeen-Nederlands Verbond

