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Woord vooraf

Inhoud

U zult vorig jaar wel gemerkt hebben dat het

Neerlandia

voor de nieuwe redactie zoeken was naar
de ideale vormgeving, de juiste inhoud, een
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evenwichtige structuur, de juiste verhouding
tussen tekst en illustratie, herkenbare
rubrieken. Die zoektocht heeft geleid tot her-
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haalde bijsturingen, waardoor elk nummer
van Neerlandia/Nederlands van Nu er weer
een klein beetje anders uitzag.
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Neerlandia/Nederlands van Nu 114 (2010)
zal een stuk stabieler ogen. De redactie heeft
een vaste structuur uitgewerkt. De lay-out
ziet er weer wat anders uit dan in 2009,
maar zal in 2010 niet meer aangepast wor-
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den. Neerlandia/Nederlands van Nu zal vier
keer verschijnen (twee keer vóór de zomervakantie en twee keer erna). Elk nummer telt
52 bladzijden. Zoals ook al in nummer 4/5
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van de vorige jaargang zal elk nummer uit
vier herkenbare delen bestaan: Neerlandia
(met bijdragen over cultuur en maatschappij, en ook over taal als cultuur- of beleids-
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component), Algemeen-Nederlands Verbond
(met ANV-nieuws), Nederlands van Nu
(met bijdragen over taal) en Neerlandia &
Nederlands van Nu (met recensies, signalementen en lezersbrieven). Op de achterkaft
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vindt u de ANV-kalender. In het onderdeel
Neerlandia verschijnt na een jaar onderbreking in elk nummer weer Dick Wortels
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column.
De rode draad in deze jaargang is – onder
het themakopje Van diligence tot hsl – een
verhaal van Dick Wortel over de (trein)reis
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van Amsterdam naar Brussel, met in dit eerste nummer aandacht voor de tweede helft
van de 19e eeuw. Voor die rode draad zal ook
de coverfoto van elk nummer zorgen. We be-
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ginnen met een foto van het Centraal Station
in Amsterdam. In elk nummer krijgt u ook
een bijdrage over een cultureel fenomeen dat
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Vlaanderen en Nederland bindt. In dit nummer schrijft Paul Spapens over samenzangevenementen in Nederland en Vlaanderen.
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In het volgende nummer heeft hij het over
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reuzen in Nederland en Vlaanderen.
We wensen u veel leesplezier.
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Jan Kits Nieuwenkamp

In memoriam Tijmen Knecht

Een aimabele weldoener ontviel ons
Op 26 december 2009 overleed in Oisterwijk op 82-jarige
leeftijd Tijmen Knecht. Velen kennen hem als kunstmecenas.
Samen met zijn vrouw Helen Knecht-Drenth verzamelde
Knecht schilderijen, graﬁek, porselein, aardewerk en glas om
die collecties aan musea te schenken. Zo ontving het Museo
Nacional de Antropología in Madrid traditioneel Spaans
aardewerk, waarvoor beiden de medalla de oro al merito en
las bellas artes ontvingen. Het Fries Museum in Leeuwarden
kreeg graﬁsch werk van 800 beeldende kunstenaars uit zestien
Europese landen. Het Tropenmuseum in Amsterdam kreeg
antieke Laotiaanse doeken, het Museo Nacional de Ceramica
in Valencia antiek Chinees porselein, het Historisch Museum
Deventer schilderijen en graﬁek het Nederlands landschap en
stedenschoon betreffend, het Van Bommel Van Dam Venlo
internationale moderne kunst en het Glasmuseum Hentrich
in Düsseldorf glas uit Leerdam en Maastricht. Allemaal ter
aanvulling van leemten in museumcollecties. Het gaat hier om
werk van kunstenaars van naam.

Knecht was een aimabele man. Ik herinner mij hem tijdens
de onderhandelingen inzake de eerste bijzondere leerstoel in
Amsterdam, toen ik algemeen secretaris van het ANV was, als
een rustig en geduldig, maar tegelijkertijd vastberaden en met
volle overtuiging optredend mens, die zich honderd procent

Tijmen Knecht
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voor een voorgenomen doel inzette. Zo’n samenwerking is
inspirerend. De leerstoel moest zich gaan bezighouden met de
cultuur van de Nederlanden. Tijmen Knecht stelde dat “als wij
af willen van racisme en xenofobie, je dan juist moet werken
aan je culturele identiteit. Want alleen met een basis van zelfvertrouwen kan je openstaan voor andere culturen”.
Het ANV, de kunstwereld en de wetenschap hebben veel
aan Tijmen Knecht en Helen Drenth te danken. In de overlijdensadvertentie door het ANV geplaatst stelt het hoofdbestuur: “Wij zullen ons Tijmen blijven herinneren als een
cultuurliefhebber met een brede maatschappelijke interesse
en betrokkenheid waarover hij zeer boeiend en onvermoeid
kon vertellen. Samen met zijn echtgenote Helen heeft Tijmen
zich ingezet voor de bevordering van de kunstbeleving in de
samenleving. Zijn idealistische inzet voor de cultuur der Nederlanden gaf blijk van een reële bezorgdheid voor wat ons
gezamenlijk ter harte gaat: de taal en cultuur waarin wij onszelf herkennen en die wij met een warm enthousiasme met
anderen willen delen.”
Het komt hem toe dat hij rustig en voldaan heeft mogen
inslapen.
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Het mede in de onroerendgoedsector verdiende geld besteedde
Knecht niet alleen aan het verzamelen van kunst. Ook
wetenschappelijk onderzoek op medisch gebied werd niet
vergeten. Het ANV kent hem als initiatiefnemer en ﬁnancier
van twee ANV-leerstoelen De Nederlanden in de wereld,
aanvankelijk in Amsterdam, later in Leiden en Brussel, en
als de oprichter van de Fundación Cultural Knecht-Drenth
(FCKD) in de provincie Alicante, Spanje. De FCKD stelt
ateliers en woonruimte ter beschikking van Nederlandse en
Vlaamse kunstenaars, schrijvers en wetenschappers. Knecht
was zeer begaan met het behoud en de ontplooiing van de
Nederlandse cultuur. Als journalist begonnen en actief bij de
Anti-Revolutionaire jongeren, de Abraham Kuyperstichting
en het Genootschap voor Internationale Zaken (voorloper van
Instituut Clingendael) en auteur van vele politieke publicaties
verliet hij de treurnis en bitterheid van de politiek om zich
vrijwel geheel te richten op kunst en cultuur. “Als je kunst
verzamelt, ben je in het rijk van de schoonheid”, aldus Tijmen
Knecht. In 2002 verscheen zijn laatste boek Een eeuw achter
ons, een kritische analyse.

V AN DI LI G ENCE TOT HSL

Dick Wortel

Retour Amsterdam-Brussel (1)

Negentiende eeuw: Antwerpen-Rotterdamsche
Spoorweg-Maatschappij (AR)
Neerlandia/Nederlands van Nu besteedt in deze jaargang aandacht aan de treinverbinding tussen Amsterdam
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en Brussel. Eindelijk is, na jaren vertraging, de hogesnelheidslijn tussen die twee steden in gebruik genomen.
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Een goede aanleiding om de verbinding nader te beschouwen. In deze aﬂevering een stukje geschiedenis.
Amsterdam-Brussel in de negentiende eeuw.

Een hele onderneming
In het begin van de negentiende eeuw moest je veel tijd uittrekken voor een reis van Amsterdam naar Brussel. Als de
onderneming voorspoedig verliep, dan duurde die een hele
dag, een hele nacht en nog een hele dag. De postkoets
vertrok al om vier uur ’s morgens uit Amsterdam en was om
vier uur ’s middags in Rotterdam. Dordrecht werd om zeven
uur ’s avonds bereikt en de Moerdijk om tien uur ’s avonds.
Het Hollands Diep moest vervolgens met een bootje worden
overgestoken. Op zo’n reis was het Hollands Diep een bijna
onneembare barrière. Vooral in de winterperiode was de
oversteek van 2,5 kilometer een heel avontuur. Harde wind
deed het bootje deinen en door ronddrijvende ijsschotsen was
het ook nog gevaarlijk. Aan de overkant ging de reis met de
diligence verder over onverharde, stofﬁge of juist modderige
wegen. Bij de grens werd halt gehouden om de paarden te wisselen en was er tijd voor een verfrissing. Laat in de avond werd
dan Brussel bereikt.

Rond 1840 was er een stoomboot die een verbinding onderhield tussen Dordrecht en de Moerdijk. In 1846 werd de reis
vanaf Antwerpen een stuk makkelijker en comfortabeler.
Toen werd de spoorverbinding Antwerpen-Brussel-Bergen in
gebruik genomen. Vanaf Bergen kon de reiziger zijn reis naar
Parijs vervolgen.

De komst van de trein
Later, in de jaren vijftig, kon je met een stoomboot van Rotterdam naar de Moerdijk reizen, een tocht van zo’n 2,5 uur.
Daarna werd het makkelijk. Er lag een spoorweg naar Antwerpen, die de reiziger in 1 uur en 50 minuten naar Antwerpen
bracht.
Al in 1838 was er gewezen op de noodzaak van een spoorverbinding tussen Antwerpen en Rotterdam. Tussen die twee
steden bestond al een drukke handelsroute. Maar pas in 1850
nam koning Willem II een belangrijk initiatief. Hij kreeg de
Nederlandse regering zover dat ze een voorstel voorlegde aan

Om van Rotterdam naar Antwerpen te reizen, moesten de reizigers overstappen op de boot die hen over het Hollands Diep vervoerde. Op dit schilderij van
Francois Carlebur (1821-1893) passeren de raderboten Stad Rotterdam en het vlaggenschip Stad Dordrecht elkaar. (Collectie Spoorwegmuseum Utrecht)
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de Belgische regering om spoorlijnen aan te leggen tussen
beide landen. Het voorstel werd in Brussel met instemming
ontvangen. De Belgische ondernemer L. Gihoul, die als Fransman in Brussel woonde en getrouwd was met een dochter
van een rijke Brusselse bankier, vroeg meteen een concessie
aan voor een spoorlijn tussen Antwerpen en Rotterdam, met
een mogelijke zijtak naar Breda en een mogelijke verlenging
naar Utrecht. In 1852 sloten Nederland en België een verdrag
over die spoorlijn. Gihoul werd een van de directeuren van
de nieuwe maatschappij, de Société Anonyme des Chemins
de Fer d’Anvers à Rotterdam of Antwerpen-Rotterdamsche
Spoorweg-Maatschappij (AR). Uit Engeland kwam het kapitaal
van 500.000 pond en er werd een Engelse aannemer
gecontracteerd voor de aanleg van de spoorlijn in Europees
normaalspoor en voor het rollend materieel. De bouw verliep
vlot en twee jaar later werd de lijn opgeleverd en konden de
treinen gaan rijden.
Een Belgische spoorlijn in Nederland lag nog wat gevoelig,
twintig jaar na de Belgische opstand. Om die gevoeligheden
te ontzien, benoemde de Engelse aannemer de Nederlandse
ingenieur J.G.W. Fijnje van Salverda om de aanleg op
Nederlands grondgebied te verwerkelijken. Het vlakke land
in Brabant leverde voor Fijnje weinig problemen op. De bouw
van enkele bruggen, onder meer die over de Mark, die nodig
was om de lijn naar Moerdijk te kunnen aanleggen, werd met
vertraging geleverd en de strenge winter droeg ook al niet bij
aan de snelheid. Maar ondanks die tegenslagen kon op
22 december 1854 de nieuwe spoorlijn Antwerpen-Moerdijk
worden geopend. De lijn ﬂoreerde ondanks regelmatige
problemen met de veerdienst over het Hollands Diep door
harde wind en ijsgang in de winter. Maar het was nu mogelijk
om op één dag heen en weer te reizen naar Antwerpen.
Vanaf 1 oktober 1899 reed tussen Amsterdam en Bergen een “prachttrein”, samengesteld uit “twee salonrijtuigen en eenen spijswagen”.
De trein vertrok om 8.33 uur ’s morgens uit Amsterdam en reed via
Gouda naar Rotterdam, waar die om 10.10 uur aankwam. Essen werd
om 11.17 uur bereikt, Antwerpen om 11.34 uur. Om 11.59 uur ging

Afﬁche voor de “prachttrein” Amsterdam-Bergen-Express (1899)
(Collectie Spoorwegmuseum Utrecht)

de Belgische als de Nederlandse overheid was armlastig. Er
was simpelweg geen geld om te investeren in de spoorwegen.
Maar gaandeweg zag de overheid in dat ze zich niet langer afzijdig kon houden. Hoge investeringen in infrastructuur, zoals
dijken en bruggen, kon ook het bedrijfsleven niet opbrengen.
De overheid zag ook dat zonder haar bemoeienis geen samenhangend spoorwegnet in Nederland tot stand zou komen
met al die kleine en slecht met elkaar samenwerkende spoorwegmaatschappijtjes. De Spoorwegwet van 1860 maakte een
einde aan de afzijdigheid van de overheid. Het betekende dat
de overheid het economisch belang van spoorwegen erkende.
Ook de aanleg van nieuwe spoorlijnen kwam in handen van de
staat. Rijksingenieurs ontwierpen de grote kunstwerken
die moesten worden gebouwd. De staat wilde de exploitatie
van de spoorlijnen niet zelf ter hand nemen, maar liet die in
particuliere handen.
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arriveerde de trein in Bergen om 13.59 uur. Er was een aansluiting

De onneembare barrière genomen

met de trein naar Parijs, die om 2.04 uur vertrok uit Bergen.

Het belangrijkste en kostbaarste werk in het traject RotterdamAntwerpen was de bouw van een spoorbrug over het 2,5 km
brede Hollands Diep. In de jaren vijftig van de negentiende
eeuw werd gedacht dat zo’n lange brug technisch onmogelijk
was. Maar toch begon de bouw van de brug. In 1872 kon na
vijf jaar bouwen een enkelsporige brug in gebruik worden
genomen. Met zijn 1500 meter lengte was het ook nog de
langste brug van Europa. Doorgaand treinverkeer werd pas
mogelijk toen in 1876 de bruggen over de Nieuwe Maas in
Rotterdam, de Oude Maas bij Dordrecht en het luchtspoor
door Rotterdam gereed kwamen. Zo kon in 1877 de spoorweg
van Amsterdam via Rotterdam naar Antwerpen en Brussel
feestelijk in gebruik worden genomen.

Op 30 juni 1902 reed de trein voor het laatst. Belangrijkste reden
voor de ophefﬁng was dat de trein niet mocht doorrijden naar Parijs,
zodat de reizigers in Bergen moesten overstappen.

De Spoorwegwet van 1860
Opvallend is dat de overheid, zowel de Nederlandse als de
Belgische, de aanleg van spoorlijnen overliet aan particulier initiatief. Ze hield zich afzijdig en beperkte zich tot het
verlenen van vergunningen en het faciliteren van de bouw.
Daarnaast hield ze toezicht op de veiligheid en lette ze op de
militaire belangen van de staat. Ze kon niet anders. Zowel
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de trein verder naar Brussel, aankomst om 12.54 uur en ten slotte
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MUZI EK

Samenzangevenement groot cultureel succes
aan weerskanten van de grens
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Paul Spapens

Vlaanderen zingt mee
en Nederland haakt in
Op bezoek bij zijn zwager in Antwerpen zei die tegen Jan
Melis: “Jan, ik weet nog iets leuks voor jou.” Hij troonde de
Tilburger mee naar Antwerpen Zingt, een samenzangevenement waaraan in 2009 op de Gedempte Zuiderdokken 45.000
mensen meededen. De indruk die het evenement op hem
maakte, deed Jan Melis besluiten om het in zijn woonplaats
Tilburg te introduceren. Het was de eerste keer dat het van
oorsprong Vlaamse concept van massale samenzang de grens
overstak. Tilburg Zingt werd in 2004 voor de eerste keer
georganiseerd. In 2009 waren er tien Nederlandse plaatsen
en 41 in Vlaanderen waar vele tienduizenden mensen uit hun
dak gingen aan de hand van een Antwerpse uitvinding, die
inmiddels een vorm van culturele export is geworden.
Het concept van Vlaanderen Zingt/Nederland Zingt Mee is een
toonbeeld van eenvoud. Jong en oud komen bij elkaar op een
plein. Ze krijgen een krantje met een stuk of vijftig populaire
liedjes in de handen gedrukt. Dat kunnen zowel Nederlandstalige als anderstalige liedjes zijn, met een voorkeur voor
Engels, Frans en Duits omdat de meeste mensen die talen wel
mee kunnen zingen. Op een podium staan ettelijke tientallen
voorzingers. De functie van de zangers op het podium is niet
meer dan dat een meezinger een punt moet hebben waarnaar
hij kan kijken. Zomaar wat ‘in de rondte’ meezingen werkt
niet. Het meezingen wordt verder vergemakkelijkt doordat
van de liedjes karaokeversies via de luidsprekers ten gehore
worden gebracht. “De eenvoud van het concept is een van de
oorzaken van het gigantische succes”, meent Marc dHollander
uit Merksem.
Mark dHollander, een gewezen diskjockey bij Radio Noordzee, is van meet af aan betrokken bij Antwerpen Zingt en hij
is mede-exploitant van Vlaanderen Zingt, de organisatie die
het concept steeds verder in België en Nederland uitvent. Het
is de bedoeling om dit jaar voor de eerste keer buiten Vlaanderen te gaan: in Brussel staat een tweetalig Brussel Zingt
op de nominatie en daarnaast maken in 2010 vermoedelijk
twee Waalse plaatsen kennis met het van oorsprong Vlaamse
fenomeen. Dat het ook in Nederland en mogelijk in Wallonië
aanslaat, is volgens Marc dHollander niet alleen te danken aan
de eenvoud, maar ook aan het plezier dat mensen beleven aan
samenzang. “Dat geeft een gevoel van blijdschap en geluk”,

deﬁnieert Marc dHollander. Hij noemt verder het feit dat
mensen nooit meer zingen, in tegenstelling tot vroeger, toen zingen onder het werk, te voet op weg naar werk, kerk of school,
in de keuken aan de afwas een heel normaal tijdverdrijf was.
Mensen zijn ook bang om te zingen, meent de Vlaming.
“De zangtraditie is weg.” Een andere factor van betekenis is
naar zijn zeggen het sociale: wat is er nou mooier dan dat
alle rangen en standen en alle leeftijden bij elkaar komen en
samen ongecompliceerd bekende liedjes zingen. En met een
goed glas bier in de hand.
De oorsprong van wat je de herontdekking van de geneugten
van samenzang zou kunnen noemen, moet worden gezocht in
de jaren 80 in Antwerpen. We schrijven 1982, het einde van
de Falklandoorlog. Bezoekers van het café De Boer van Tienen

Tilburg zingt, foto Jan Stadt / Pix4Profs
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Antwerpen zingt, foto Marc Dhollander

Dat is evenveel als in Tilburg, waar Jan Melis een wethouder
(Hans Janssen, CDA) en een journalist van het Brabants Dagblad warm wist te krijgen voor zijn idee om een Tilburg Zingt
te organiseren. Toen het Brabants Dagblad begin 2010 een top
25 van de meest invloedrijke Tilburgers presenteerde, stond
Jan Melis op de tweede plaats. In Tilburg, met ruim 200.000
inwoners de zesde stad van Nederland, geniet hij vooral bekendheid als gewezen politicus en ondernemer. “De Tilburger
heeft een karakter waarin het samen zingen goed past. Ik
vermoedde dat een Tilburg Zingt daarom wel aan zou slaan”,
blikt Jan Melis terug op zijn initiatief om het Vlaamse voorbeeld over de grens naar Tilburg te brengen. De eerste
Tilburg Zingt in 2004 trok 3000 deelnemers, in 2009 waren
het er rond de 13.000, aldus Charlotte Maassen van de afdeling Stadspromotie van de gemeente Tilburg. Gemoedelijkheid
en saamhorigheid zijn de trefwoorden waarmee zij het succes
in Tilburg probeert te verklaren. “Het is écht voor iedereen.
De bezoekers zijn dan ook zeer divers.”

Met dat aantal deelnemers steekt Tilburg ver uit boven de
andere plaatsen in Nederland waar het concept inmiddels
wortel heeft geschoten. Met rond de 5000 zangers stond
’s‑Hertogenbosch in 2009 op de tweede plaats. Andere plaatsen waar het evenement vorig jaar werd gehouden, waren
onder meer Haarlem, Enschede, Almere en Leeuwarden.
“Deze plaatsen logenstraffen het idee dat zoiets als een
massale samenzang alleen in het Zuiden, beneden de grote
rivieren aan zou slaan”, meent Leen Wessels. Samen met zijn
dochter Chantal probeert hij het Vlaamse concept in Nederland uit te venten. Hij doet dat via Nederland Zingt Mee, dat in
2009 onder auspiciën van Vlaanderen Zingt in tien plaatsen
in Nederland een evenement opzette. Vader en dochter zetten
niet alleen in op stedelijke evenementen. In 2009 trokken ze
het concept voor de eerste keer breder door het organiseren
van Lowlands Zingt en eind december werd op hun initiatief
voor de eerste keer in Arnhem een meezingen met de Top
2000 op Radio 2 gehouden. Lowlands is een driedaags muziekfestival dat sinds 1993 in Biddinghuzen wordt gehouden. De
Top 2000 is mogelijk het grootste radio-event in Nederland.
Zo ziet Leen Wessels naar zijn zeggen in Nederland nog veel
meer mogelijkheden met de Vlaamse culturele uitvinding.
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In Tilburg hebben ze al oog voor de toekomst. Dit jaar wordt
voor de vijfde keer een Tilburg Zingt Jong gehouden, voor kinderen tot een jaar of vijftien. 1500 kinderen worden dit jaar op
Koninginnedag weer verwacht om liedjes te zingen als De 3
biggetjes van de meidengroep K3, overigens ook een Vlaamse
culturele topper in Nederland.
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zingen uit vreugde Engelse liedjes. Dat beviel zo goed, dat
voortaan met enige regelmaat in dat café een samenzang werd
gehouden. De samenzang verhuisde naar Den Engel aan de
Grote Markt. Hier werd de grondslag gelegd voor het concept:
de kastelein deelde liedjesboekjes uit, zette een karaoke-cd op
en het zingen kon beginnen. Het was zo’n groot succes dat de
klanten niet meer binnen konden; het café-evenement kwam
letterlijk op straat terecht. In 1998 werd voor de eerste keer
op de Grote Markt buiten café Den Engel een Antwerpen Zingt
gehouden, wat het vertrekpunt zou zijn van een opmars door
Vlaanderen. Brugge was volgens Marc dHollander de eerste
plaats die het Antwerpse fenomeen in huis haalde. Leuven
volgde snel. Vorig jaar stond Brugge ná Antwerpen met circa
13.000 meezingers op de tweede plaats qua deelnemers.

Joris Cornelissen

AF RI K AANS

Een van de drijvende krachten achter de recente
‘politieke toenadering’ tussen het Afrikaans en het
Nederlands is staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken Frans Timmermans, die ook verantwoordelijk
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is voor het Nederlandse Buitenlandse Cultuurbeleid. Timmermans ziet de Afrikaanse taal als een
wezenlijk onderdeel van het Nederlandse culturele
erfgoed. In het vraaggesprek dat ik met de bewindsman mocht hebben, legt hij uit hoe de aandacht
voor het Afrikaans past in de recente discussie over
de Nederlandse identiteit.

Frans Timmermans,
Nederlands staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
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Frans Timmermans: over Afrikaans
en de Nederlandse identiteit
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Rootsfestival in Kaapstad
Het lijkt de Nederlandse media te zijn ontgaan, maar eind
september 2009 vond in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad het
Rootsfestival plaats. Roots is een congres, cultuurfeest en
tentoonstelling over de oorsprong, ontwikkeling en verscheidenheid van de Afrikaanse taal en haar relatie met de Nederlandstalige wereld. Drie dagen lang werd het bestaan van de
talen en de wederzijdse relatie toegelicht, bediscussieerd en
vooral ook gevierd met muziek, dans en toneel.
Twee jaar geleden sprak Frans Timmermans met de toenmalige Zuid-Afrikaanse minister van Cultuur Pallo Jordan,
een Xhosa, onder meer over de relatie tussen het Nederlands
en het Afrikaans. Jordan nam vervolgens het initiatief om de
taalsamenwerking tussen beide landen te versterken. ZuidAfrika zegde toe de organisatie van een conferentie op zich te
nemen en hield woord: met hulp van de Nederlandse ambassade en de Vlaamse vertegenwoordiging in Zuid-Afrika kwam
Roots tot stand. Timmermans: “Dat de Zuid-Afrikaanse overheid een evenement organiseerde over het Afrikaans, is van
grote (symbolische) betekenis voor het Afrikaans. Bovendien
is het belangrijk om het Afrikaans in Nederland van zijn apart-

heidconnotatie te ontdoen. Afrikaans is een lingua franca en
verdient het, ook in Nederland, om als volwaardige taal gezien
te worden. Taal is niet van iemand, taal is van iedereen. Wat in
Nederland nagenoeg onbekend is, is dat het Afrikaans ook de
belangrijkste moedertaal van de kleurlingen in Zuid-Afrika is.”
Met veel enthousiasme is op Roots vooruitgekeken naar een
toekomst waarin Afrikaans en Nederlands op voet van gelijkheid elkaar ondersteunen en samenwerken. Politici, wetenschappers, docenten, schrijvers en muzikanten uit zuidelijk
Afrika en uit het Nederlandse taalgebied gaven hier acte de
présence, inclusief Suriname en de Nederlandse Antillen.

Indonesische wortels in het Afrikaans
Timmermans is een uitgesproken voorstander van het aanhalen van de banden tussen de Afrikaanstalige en Nederlandstalige wereld en duikt in het verleden om aan te geven hoe
natuurlijk en gewoon het in de dagen van de VOC en daarna
was dat mensen zich verplaatsten van het ene (voorheen) Nederlandse gebiedsdeel naar het andere, met inbegrip van ZuidAfrika. Timmermans: “Dat menige Zuid-Afrikaanse kleurling
Indonesisch bloed bezit als gevolg van die ‘uitwisseling’, is dus
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Tijdens de productie van dit nummer van Neerlandia/Nederlands van Nu viel de Nederlandse regering. Daardoor zijn een
aantal formuleringen in dit artikel niet helemaal in overeenstemming met de huidige politieke toestand. We menen dat
het artikel voldoende wetenswaardigheden over het Afrikaans
bevat om de publicatie in ons tijdschrift ook na de val van de
Nederlandse regering te rechtvaardigen. (PD)

Nederlands praktische kameleonhouding
Om het belang van het Afrikaans voor Nederlanders te onderstrepen, haalt Timmermans de Nederlandse identiteit erbij:
“Zeker voor een handelsnatie van vooruitkijkers, zoals de
Nederlandse, is het belangrijk om te weten waar we vandaan
komen, wat onze historie is, wat we hebben achtergelaten in
Nederland en elders, in positieve en negatieve zin, en met
welke groepen mensen we een speciale binding hebben. In
dat licht is de aandacht voor het Nederlands en het Afrikaans
belangrijk. Taal is binding en dat is in tijden van snelle verandering en toenemende mondialisering van groot belang”. Nederlanders hebben volgens hem altijd een praktische houding
aangenomen tegenover hun taal. “Taal is om te communiceren en Nederlanders, handelaren als ze zijn, nemen in contact
met buitenlanders automatisch een kameleonhouding aan:
men past zich aan de taal van de ander aan om daarmee zoveel
mogelijk zijn economisch voordeel te doen. Ook de in militair
opzicht bescheiden positie van handelsnatie Nederland had
daarmee te maken. Juist nu veel mensen houvast zoeken in
de snel veranderende wereld, krijgt de Nederlander weer meer
aandacht voor zijn taal. Op zoek naar zijn identiteit komt hij
tot de ontdekking dat zijn taal altijd daarin de constante factor
is geweest. Ook sijpelt het besef bij veel Nederlanders door dat
je jezelf meestal maar in één taal perfect kunt uitdrukken, je
moedertaal. Gebruik van andere talen is goed, maar niet altijd
zonder problemen.” Timmermans citeert voormalig minister
Van Mierlo: “Als je niet kunt zeggen wat je wilt, ga je zeggen
wat je wel kunt zeggen.”

Afrikaans en de Nederlandse Taalunie
In het verlengde van zijn pleidooi voor meer samenwerking
tussen het Afrikaans en het Nederlands zegt Timmermans:
“Als Zuid-Afrika de samenwerking binnen de Nederlandse
Taalunie wil intensiveren, dan zal Nederland daarvoor openstaan. Ook collega Plasterk [minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen, en voorzitter van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie, n.v.d.r.] hecht aan een
nauwere samenwerking op taalgebied met Zuid-Afrika en ook
Suriname en Vlaanderen zitten op dat spoor. Bovendien, het
Afrikaans kan bogen op een geweldige literaire traditie en ook
economisch kan het goed uitwerken als het Nederlandse taalgebied meer met Zuid-Afrika gaat samenwerken en er meer
netwerken over en weer ontstaan.” Binnen de Nederlandse
Taalunie werken de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse
overheid aan de uitvoering van het gezamenlijk taalbeleid.
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Historisch besluit
Eind november 2009, kort na het interview met Frans Timmermans, heeft de Nederlandse Taalunie, mede na aandringen van Nederlandse, Vlaamse en Zuid-Afrikaanse cultuur- en
taalorganisaties, het volgende besluit genomen: “De algemeen
secretaris van de Taalunie is gemandateerd om zich, in afstemming met het Comité van Ministers, te oriënteren op
nadere samenwerking met Zuid-Afrika binnen het kader van
de Nederlandse Taalunie. Afhankelijk van de wensen en de
behoeften over en weer kan in de loop van 2010 samen met de
Zuid-Afrikaanse regering naar een concreet samenwerkingsverband worden gezocht.” Net als het Rootsfestival kan dat besluit wel eens vergaande en positieve gevolgen hebben voor de
politieke en culturele samenwerking en voor de toenadering
tussen de Afrikaanstalige en Nederlandstalige wereld in de
nabije toekomst.
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logisch verklaarbaar en het overnemen van Maleise/Indonesische woorden als piering ‘schoteltje’ en pisang ‘banaan’, maar
ook van grammaticale constructies in het Afrikaans is een
logisch gevolg.”

De woorden waarmee het allemaal
begon: aap-noot-mies

NEERLAND I A

OND ERWI J S

Karl Catteeuw
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Leesplankje aap noot mies, Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam | © Noordhoff Uitgevers, Groningen

Herman Pijfers, oprichter van uitgeverij Ambo, leerde in 1927
lezen op een Amsterdamse katholieke school. Vooral de beelden bleven hem bij, ze waren exotisch en weinig alledaags, net
als de woorden waarmee het allemaal begon:

tijd – Herinneringen van een uitgever, Lannoo, Tielt, 1990, p. 19)

En dat is best wel boeiend. Aap, noot, mies werd al in 1897 ontwikkeld door schoolmeester Hoogeveen voor uitgeverij Brinkgreve in Deventer. Zijn systeem was sterk gebaseerd op de
leesmethoden van Versluys (1877) en vooral Bouman (1866):
een zestiental woordbeelden als uitgangspunt, wandplaten
om de woorden klassikaal in te prenten, woordkaartjes om de
woordbeelden te analyseren. Bouman was overigens bescheiden genoeg om aan te geven dat hij alleen bestaande ideeën
omtrent leesmethodiek bij elkaar had gebracht. Ook Hoogeveen had alleen andere woorden gekozen, maar beschouwde
het wel als zijn persoonlijke vinding. Hij raakte uiteindelijk
zelfs in een patentdiscussie verwikkeld met een oud-collega
die ook een leesmethode had ontwikkeld.

Precies een eeuw geleden verscheen de leesplank aap, noot,
mies op de markt. De methode was erg populair en werd een
icoon van de Nederlandse leesdidactiek. Naar aanleiding van
die verjaardag blikt het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam terug op die leesplank, haar makers, haar concurrenten en de ontwikkeling van leesmethoden in het Nederlandse
taalgebied zonder meer.

De succesfactor van de verbeterde methode-Hoogeveen uit 1910
was de professionele uitvoering door kunstschilder Cornelis
Jetses, de distributie door Wolters en de koppeling aan andere
schooluitgaven. De schoolmeester-jeugdauteur Scheepstra en
de reformpedagoog Ligthart hadden al een wandplatenreeks
Het Volle Leven en de Ot-en-Sienleesboeken gemaakt voor
Wolters, eveneens door Jetses geïllustreerd. De aard van de

“Van de eerste dag op de lagere school herinner ik me alleen het
grote leesbord voor in de klas met de plaatjes aap, noot, mies, zeef.
Dat het meisje in die ouderwetse kleren Mies heette, wist ik toen
nog niet en ook niet wat een zeef was. Dat leerde ik toen we gingen
spellen. Of we al de eerste dag met leesplankje en letterdoos voor
ons zaten - ik weet het niet meer. Hebben wij nog op de toen al
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verouderde manier leren lezen?” (Herman Pijfers, Alles heeft zijn

O NDERWI J S

verbeterde Hoogeveen was dus niet nieuw of uniek, en ook de
inhoud bleef braaf en knus, en sterk gericht op het plattelandsleven, het ambachtelijk werk en kinderen uit de middenklasse.
Maar de populariteit ervan was ongezien en ongeëvenaard.
Echte tellingen zijn er niet geweest, maar aan de hand van archiefmateriaal (bewaarde leesboekjes, artikelen over leesonderwijs in Vlaamse tijdschriften voor leraren, inspectieverslagen)
kan dat wel achterhaald worden. Er was nooit een monopolie, maar vanaf 1920 startte ruim driekwart van de scholen
het leesonderwijs met een reeks normaalwoorden. Ook in
Vlaanderen, waar de eigen productie nooit de import een halt
toeriep. Het aandeel van de structuurmethoden is sindsdien
alleen maar toegenomen.
Succes nodigt uit tot navolging. Ook Wolters zelf maakte veel
varianten van aap-noot-mies, tot op het einde van de jaren 60.
Er waren opeenvolgende uitgaven, waarin het straatbeeld en de
kleding werden gemoderniseerd; er was een vergulde, handgemaakte versie voor prinses Juliana; er was een koloniale versie
voor gebruik in Nederlands-Indië. Reynders en Douman gaven
rond 1900 de methode aap-roos-zeef uit. Coenen en Van Gestel
brachten in 1951 een katholieke Nieuwe Wereldmethode uit:
maan-zaag-ﬁen. In diezelfde periode ontstond ook het Vlaamse

jan-pet-pop-vis van L.F. Dries. Een andere populaire methode,
die de fakkel van Hoogeveen overnam, was Zo Leren Lezen
uit 1958, in 1963 veranderd in Veilig Leren Lezen, dat bekend
is van de startwoorden maan-roos-vis, aanvankelijk boom-roosvis. Het is momenteel de meest verspreide leesmethode in
Vlaanderen en Nederland. Hoewel de normaalwoorden telkens
verschilden, net als de leesteksten en oefeningen, bleef het
principe gelijk: eerst een heel woordbeeld inprenten, vervolgens datzelfde woordbeeld hakken en plakken.
Dergelijke leesmethoden, die uitgaan van twee dozijn normaalwoorden of startwoorden, kregen ook kritiek, zeker vanaf
de jaren 60. Meestal wilde men af van het werken met woordbeelden, omdat die lui lezen in de hand werken: leerlingen
denken te snel dat ze het woordbeeld herkennen en maken zo
leesfouten. Te grote ﬁxatie op woordbeelden zou analyse en
technisch lezen tegenwerken, zeker bij zwakkere lezers. De
nieuwere methoden, zoals Leessprong, gaan veel sneller aparte
letters losmaken. Letterstad van Koreman gaat zelfs de eerste
maanden heel veel aandacht bieden aan technisch lezen, zonder zinvolle woordgehelen. Die nieuwe methoden raakten niet
aan het overwicht van de structuurmethoden, maar verdrongen de eeuwenoude spelmethode, waarbij kinderen eerst het

Vertelselplaat, verbeterde Hoogeveen, 1910, Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam | © Noordhoff Uitgevers, Groningen

1-2 0 10

11

OND ERWI J S
NEERLAND I A

alfabet leerden en pas later woorden samenstelden. Terwijl die
kritiek vooral kwam uit de hoek van zwakkere lezers, kwam er
in de jaren 1980 ook kritiek van de kant van sterkere lezers,
die liever geen kunstmatige, ouderwetse of vergezochte normaalwoorden (does, mies, zeef) gebruikten. Die FAL-methoden
(Functioneel Aanvankelijk Lezen) werkten met woorden die
leerlingen zelf aanbrachten. Ze worden vooral nog in methodenscholen gebruikt. Ze zijn erg motiverend, maar kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn en leesproblemen worden er moeilijk
mee verholpen.
Naast de didactisch-technische discussies over leesmethoden
speelden ook andere factoren een rol in de productie van de
tientallen Nederlandstalige leesmethoden. Er waren ideologische kwesties: congregaties brachten graag hun katholieke

alternatieven uit en sommige methoden waren uitgesproken
Vlaams. En er waren vooral commerciële motieven: elke
schooluitgeverij heeft minstens één eigen leesmethode, liefst
met veel bijbehorend materiaal, zoals oefenboekjes, letterdoosjes en cd-roms. Echte standaardisering is er nooit geweest.
We keren terug naar uitgever Pijfers en zijn vraag of het nu
ouderwets was. Het antwoord is erg dubbel. De methode was
maar zeventien jaar oud en werd in onderwijskundige kringen
onthaald als iets moois en fris. Tegelijk was ze deel van een
traditie die veel ouder was, teruggreep naar een didactiek die
al ruim een halve eeuw oud was en nog ruim een eeuw te
gaan had. Zelfs als was het allemaal niet zo nieuw, toch had
Felix R. ter Horst, de directeur van Wolters, met die bekende
ingrediënten een onvergetelijk recept samengesteld, dat nog
een eeuw later gesmaakt wordt.

Normaalwoorden en hun methoden
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spa, slee, drie, ho, hu, bij, koe, kneu, lui, lei, vrouw, dauw,
pauw, kraai, leeuw, nieuw, foei

Prinsen, 1817

roos, peer, hoed, pen, pot, zaag, muur, vat, juk, korf, bijl,
schip, wieg, deur

Bouman, Wolters, 1866

haan, peer, kip, mes, doos, wieg, zus, bijl, stoel, jas, mof,
vuur, schoen

Bouman, Wolters, 1880

geit, zeep, does, hout, roos, wiel, haan, beuk, duif, schuur,
mest, vat, bijl, hok, juk, wip

Colenbrander, Kluwer, 1894

raam, roos, neef, ﬁk, gat, wiel, zes, juk, schop, voet, neus,
muur, bijl, hok, duif, ei

Hoogeveen, Brinkgreve, 1894

aap, noot, mies, wim, zus, jet, teun, vuur, gijs, lam, kees,
bok, weide, does, hok, duif, schapen

Verbeterde Hoogeveen, Wolters 1910

aap, roos, zeef, muur, voet, neus, lam, gijs, riem, muis, ei,
juk, jet, wip, does, hok, bok, kous

Reynders en Doumen, Zwijsen, 1905-1910

jaap, gijs, dien, zus, boe, bon, oom, waf, vuur, rook, tol, zeil,
neus, huis, schip

Hoogeveen voor Nederlands-Indië, Wolters, 1917

ik, maan, roos, vis, sok, pen, teen, neus, buik, oog, doos,
poes, eet, koek, ijs, zeep, huis, weg, bos, tak, hut, reus, jas,
riem, hout, bijl, vuur, uil, geit, pauw, duif, ei, schip, ring,
bank, licht, zandkasteel

Veilig Leren Lezen, Zwijsen, 1963

Tentoonstelling AAP NOOT MIES, Nationaal Onderwijsmuseum
Rotterdam, 20-02-2010 tot 22-08-2010
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In 2010 is het 100 jaar geleden dat het leesplankje aap noot mies op
de markt kwam. Generaties schoolkinderen hebben leren lezen met dit
nu nog steeds beroemde leesplankje. In deze overzichtstentoonstelling
zijn naast dit beroemde plankje nog vele andere varianten te zien.

E CONOMI E

Internationale havensamenwerking noodzakelijk voor
gezamenlijke langetermijnvisie

Lia Roefs

Wij horen steeds meer dat de havens willen samenwerken: dat zij Nederland en zelfs West-Europa als één havengebied willen zien – zo wordt dit

Lia Roefs, lid

deel van de wereld ook door het verre buitenland (bv. door de Chinezen)

van de Tweede

ervaren. De havens willen regels en tarieven afstemmen op elkaar en com-

Kamer en
woordvoerder

plementair zijn aan elkaar. Ieder doet datgene waar hij het beste in is.

Verkeer en

Maar wie heeft de regie daarover? Wie regelt de bovenregionale zaken?

Waterstaat

Dat is eigenlijk te belangrijk om aan havenbedrijven alleen over te laten; de
havens zijn immers cruciaal voor onze economie en voor werk.
De binnenvaart is veruit de beste manier om grote hoeveelheden goederen betrouwbaar, veilig, schoon en uiterst efﬁciënt
te vervoeren. En zeehavens kunnen een cruciale rol spelen in
het bevorderen van transport via de binnenvaart. De nationale
zeehavenbeheerders werken al op verschillende terreinen
samen, bv. veiligheid, duurzaamheid, security en scheepsafval.
Het is van belang dat er verdergaande samenwerking komt op
meer terreinen.

namens de
Partij van de
Arbeid

Hierbij moet duidelijk zijn wie de regie heeft. Het is leuk dat
op nationaal niveau iedereen in de Havenalliantie met elkaar
zit te praten en dat er drie ministeries bij zitten, maar wie
heeft de doorzettingsmacht? Vanuit het Rijk mag er stevige
druk en stevige aansturing zijn om te komen tot internationale
samenwerking. Het gaat mij niet om het verhaal van de
derde verdieping van de Westerschelde. Die vindt plaats.
Maar wát, als er straks wellicht ideeën opkomen voor een
vierde verdieping?
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Havenalliantie

Over de eigen grens heen kijken
Samenwerking in Nederland is mooi, maar de havens van
Antwerpen, Zeebrugge en Oostende liggen in feite zo dicht
bij Rotterdam, dat het wellicht tijd wordt om ook nauwer contact te zoeken met de Belgische havens en met elkaar om de
tafel te gaan zitten om een langetermijnvisie te ontwikkelen.

Denk groot en denk aan de toekomst!
Het is jammer te moeten constateren dat het kabinet zich
tot dusver alleen richt op de samenwerking tussen de
Nederlandse havens en geen langetermijnvisie opstelt voor
internationale havensamenwerking om te voorkomen
dat er straks weer een beroep
gedaan wordt op een historisch
verdrag, terwijl niemand ziet
hoe wij ooit een vierde
verdieping kunnen realiseren.

Belgische en Nederlandse havens kunnen ook complementair
aan elkaar zijn, kunnen nog veel meer afstemming zoeken.
Bovendien wordt van samenwerken iedereen beter. Bij een
goede taakverdeling is iedereen gebaat. Denk bijvoorbeeld aan
samenwerking tussen Vlissingen, Antwerpen en Zeebrugge.
Het is zaak te blijven inzetten op internationale havensamenwerking. De Nederlandse regering hoort daarbij in eerste
instantie het voortouw te nemen. “Denk groot en denk aan
de toekomst!” moet daarbij het motto zijn.
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Tot op heden heeft het Rijk meer samenwerking gestimuleerd
door het oprichten van de Havenalliantie. Dat is een nationaal
samenwerkingsverband tussen de havenbeheerders van
Amsterdam en Rotterdam en het ministerie van Economische
Zaken, Verkeer en Waterstaat, en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het doel van de alliantie is te komen
tot een gezamenlijke visie op de toekomst van het havennetwerk in de Randstad en Nederland. Uiteraard moet de situatie
in de Nederlandse havens goed zijn en is afstemming van
samenwerking op regionaal niveau via de Havenalliantie
nodig. Maar het netwerk zal verbreed moeten worden. Het
is niet voldoende om het denken over de toekomst van het
havennetwerk te beperken tot Amsterdam en Rotterdam en
andere regionale zeehavens, Den Helder, de Eemshaven,
Harlingen en Vlissingen.

Dick Wortel

NEERLAND I A

G ES CHI EDENI S

De romantiek van de grens

De Belgische enclaves
						 in Nederland
Enclaves hebben altijd al tot de verbeelding gesproken. Het zijn
gebieden van een vreemd grondgebied die geheel zijn ingesloten door eigen grondgebied. Vanuit het gezichtspunt van het
eigen grondgebied zijn dat inderdaad enclaves, maar vanuit het
gezichtspunt van het gebied waartoe die enclaves behoren, zijn
het exclaves. Op het niveau van de staten zijn er in Europa verschillende enclaves/exclaves, bijvoorbeeld de plaats Llivia. Dat is
Spaans gebied, maar gelegen in Frankrijk ten oosten van Andorra. Het is van Spanje gescheiden door een strook van twee
kilometer Frans gebied.

Enclaves: een normaal verschijnsel
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Tot het einde van de achttiende eeuw bestonden op het niveau
van de staten nog grote aantallen enclaves. Het waren er zo
veel dat de geograﬁsche kaarten uit die periode wel leken op
een lappendeken van losse gebieden. Ze ontstonden soms
doordat met de verdeling van overheidsgezag ook een verdeling van het grondgebied moest plaatsvinden. Daarnaast zijn
enclaves het gevolg van aankopen of van vererving van een
elders gevestigde soeverein.

De grens in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, foto Dick Wortel

Ook de kaart van Nederland zag er tot 1795 uit als een lappendeken. De meeste enclaves zijn toen opgegaan in de Republiek der
Verenigde Nederlanden. Als laatste werd Luyksgestel in 1807 bij
het departement Brabant gevoegd en geruild met het Belgische
Lommel. Eén complex van enclaves heeft de tijd getrotseerd en
is zelfs heel bekend geworden: dat van Baarle-Hertog.

Baarle in de middeleeuwen
De geschiedenis van Baarle-Hertog begint rond 1200. Toen was
het bezit van de hertog van Brabant, de abdij van Thorn en de
abdij van Park bij Leuven. Baarle viel toen onder de hertog van
Brabant, de abdij van Thorn en de abdij van Park bij Leuven.
De abdij van Thorn had belangrijke rechten. Die rechten waren
ouder dan de rechten die de Brabantse hertog kon laten gelden
over het gebied. Pas toen de hertog rond 1198 de voogd werd
van de abdij, vielen de gronden in Baarle onder hem en kon hij
de gronden in leen uitgeven aan de heren van Breda-Schoten.
Maar niet alle Thornse goederen werden in leen gegeven aan
de heren van Breda-Schoten. Er bleef nog wat in de handen

G E S C H I EDENI S

De grens in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, foto Dick Wortel

De rol van Turnhout
In de vroege middeleeuwen viel Baarle bestuurlijk en administratief onder Turnhout. In die plaats had de hertog zijn
schout en rentmeester gestationeerd. In een stuk uit 1363
werd Baarle-Hertog genoemd als deel van het rechtsgebied
van Turnhout. Het gezag van de hertog werd in Baarle alleen
uitgeoefend op gebieden die niet onderworpen waren aan het
gezag van de heer van Breda, zoals de grond rond de kerk. Het
tolrecht op doorgaande wegen, de benoeming van voogden
voor wezen, het heffen van belastingen bleef eveneens aan de
hertog. Die sterke band met Turnhout is een belangrijke reden
waarom Baarle-Hertog nu nog Belgisch is.

De Vrede van Münster
Meerdere malen in de geschiedenis is de vraag gesteld hoe het
komt dat die merkwaardige situatie tot in onze tijd kon blijven
voortbestaan. In de geschiedenis zijn verschillende gelegenheden aan te wijzen waarop een einde had kunnen worden
gemaakt aan die ingewikkelde grenssituatie.
Allereerst was er de Vrede van Münster in 1648. Daarbij werd
bepaald dat het gebied van Turnhout, inclusief Baarle-Hertog,
in eigendom kwam van Amalia van Solms, de weduwe van
Frederik Hendrik. De Spanjaarden lieten haar met tegenzin
dat gebied op voorwaarde dat zij zich verplichtte om de rooms-

katholieke godsdienst te handhaven en zijn bedienaars met
rust te laten. Zij hadden echter ook als voorwaarde dat Amalia
het land van Turnhout in bezit zou nemen als een erfelijk leen
van de hertog van Brabant. Turnhout en zijn rechtsgebied behoorden tot de Zuidelijke Nederlanden, die onder de Spaanse
koning vielen. De gebieden die onder Breda vielen, gingen
over naar de Noordelijke Nederlanden. In 1647 werden de
enclaves als ‘Hertogs’ grondgebied bestendigd met een ceremoniële overdracht aan Amalia van Solms in aanwezigheid
van een gedeputeerde van de Spaanse koning. Dit alles werd
in het vredesverdrag van Münster geregeld.
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De Hertogse kerk
De voorwaarde de rooms-katholieke godsdienst te handhaven, gaf al snel aanleiding tot moeilijkheden. In 1648 wilde
de prins van Oranje beslag leggen op de Hertogse kerk. Die
poging werd door pastoor Leppens verijdeld. Hij kon aantonen dat de kerk stond op grond van Turnhout en dat die dus
buiten de Republiek viel. De rentmeester bevestigde voor de
prins dat de kerk inderdaad op Turnhouts grondgebied stond.
Zelfs in 1661 werd weer een poging gedaan de kerk in beslag
te nemen, maar ook nu was het een vergeefse poging, vooral
ook door de bemoeienissen van Amalia van Solms, die pastoor
Gerardus van Herdegom bijviel. Het behoud van de kerk betekende ook het behoud van het dorp.
Dat niemand bezwaar maakte tegen de onduidelijke grenssituatie met de daarbij behorende verschillen in jurisdictie en soevereiniteit kan liggen aan het feit dat enclaves in die tijd een
normaal verschijnsel waren.
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van de hertog. De doorgaande wegen, de woeste gronden,
een molen met een stuk grond en de kerk van Baarle met het
dorpje daaromheen. Het is ook mogelijk dat de heer van Breda
enkele stukken aan de hertog heeft teruggegeven. Die gebieden
werden aangeduid als Baarle onder de hertog, of Baarle-Hertog.

G ES CHI ED ENI S
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Putte en Castelré voor Baarle-Hertog

Castelré en Ulicoten voor Baarle-Hertog

De tweede mogelijkheid om de grenssituatie op te heffen was
in 1815, toen het Koninkrijk der Nederlanden werd gevestigd.
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau vielen allebei in één staat en
zouden gemakkelijk tot een gemeente kunnen worden samengevoegd. Maar er veranderde niets. Baarle-Nassau hoorde bij
de provincie Noord-Brabant en Baarle-Hertog hoorde bij de
provincie Antwerpen.

Bij het vastleggen van de grens tussen Nederland en België werd
de grenssituatie rond de beide Baarles gelaten zoals die was. In
1875 kwam die situatie weer aan de orde. België benoemde een
commissie die de opdracht had om met Nederland te overleggen
over beide Baarles. In 1876 kwam die commissie tot de conclusie dat er mogelijkheden waren om tot een regeling te komen.
Haar plan behelsde de overkomst van Castelré en het plaatsje
Ulicoten naar België in ruil voor Baarle-Hertog. In 1882 legde de
commissie haar plan voor aan de Belgische regering. De gouverneur van de provincie Antwerpen wendde, na het bij geruchte
horen van het plan van de commissie, zich tot de regering om
opheldering te krijgen over de stand van zaken met betrekking
tot Baarle-Hertog. Vervolgens werden de plannen bekend bij het
publiek en de politici. De Turnhoutse volksvertegenwoordiger
Dierckx hield in het Belgische parlement een vurig pleidooi voor
het behoud van Baarle-Hertog. De minister van Binnenlandse
Zaken De Chimay liet daarop weten dat zijn regering nog helemaal geen standpunt had ingenomen, waarop er jaren niets
meer gebeurde. Pas in 1892 werd in het Belgische parlement
een wetsontwerp ingediend waarin werd voorgesteld Ulicoten
en Castelré te ruilen voor Baarle-Hertog, een oud voorstel dus.
Een protest van Baarle-Hertog samen met de Turnhoutse afgevaardigde graaf De Merode had tot gevolg dat het wetsontwerp
werd afgewezen. In het Nederlandse parlement kwam het voorstel niet verder dan een schriftelijke behandeling en het werd in
1897 afgedaan.

In 1818 ontstonden problemen tussen de gemeente BaarleNassau en de Antwerpse gemeente Minderhout over het onderhoud van armlastige inwoners van de in Noord-Brabant gelegen
plaats Castelré. Castelré viel kerkelijk onder Minderhout. In
1823 onderzocht het ministerie van Binnenlandse Zaken de
mogelijkheid om Castelré over te laten gaan naar Minderhout op
voorwaarde dat Baarle-Hertog zou opgaan in Baarle-Nassau. De
provincie Antwerpen was het daar volledig mee oneens en eiste
niet alleen Castelré op, maar ook de gehele gemeente BaarleNassau. Ze wezen op Luycksgestel, dat in 1807 naar de provincie
Noord-Brabant was overgegaan, maar waarvoor de provincie
Antwerpen nooit een vergoeding had gekregen. In 1824 ontving
de minister een brief uit Antwerpen waarin dat standpunt nog
eens werd bevestigd. De provincie Noord-Brabant zette naar
aanleiding van de Antwerpse eis een landmeter aan het werk,
die nog eens precies de grenzen van Baarle-Nassau vastlegde. De
provincie Antwerpen veranderde daarop haar eis en wilde nu in
ruil voor Baarle-Hertog de plaats Putte, ten zuiden van Bergen
op Zoom. Putte vormde een geograﬁsche eenheid met het in België gelegen Putte. Daarmee kon de provincie Noord-Brabant zich
weer niet verenigen, omdat de grenzen in Putte al waren vastgelegd. En zo volgden voorstellen elkaar op, tot de provincie NoordBrabant in december 1829 zwichtte en bereid was de plaatsen
Putte en Castelré over te laten gaan naar de provincie Antwerpen
in ruil voor Baarle-Hertog. De Belgische opstand heeft de verdere
uitvoering van die voorstellen verhinderd.

Smokkel
Na de Eerste Wereldoorlog werd de grenssituatie als punt van
bespreking tussen Nederland en de geallieerden op de agenda
geplaatst, maar nooit besproken. In de jaren dertig kwamen de
Baarles weer op de agenda vanwege de intensieve smokkel van
deviezen en andere goederen, waardoor de Nederlandse schatkist ernstig werd benadeeld. Maar tot handelen kwam het niet.
Sindsdien hebben noch Nederland noch België initiatieven
genomen om de grenzen te wijzigen. De grillige grenzen zijn
nu een belangrijke toeristische trekpleister geworden. Twee
burgermeesters, twee stadhuizen, twee politie- en twee brandweerkorpsen, die goed met elkaar samenwerken.
Beide gemeenten werken ook samen om toeristen te trekken
“met grenzeloze culinaire, actieve en recreatieve mogelijkheden”, aldus de VVV Baarle-Hertog-Nassau. Bussen van De
Lijn, die de verbinding met Turnhout, en bussen van Veolia,
die de verbinding met Breda en Tilburg verzorgen, wisselen
elkaar in de dorpskernen af en maken zo de merkwaardige
grenssituatie zichtbaar.
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Om verder te lezen
F.A. Brekelmans, De Belgische enclaves in Nederland, Stichting
Brabants Historisch Contact, Tilburg, 1965.
De grens in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, foto Dick Wortel

D I PLOMATI E

Jolly van der Velden

Forten en linies
in grensbreed perspectief
Als we door de grensstreek van Vlaanderen en Nederland reizen, zien we een landschap dat op sommige
plaatsen bijna idyllisch lijkt. Op het eerste gezicht merken we niets van de verschillende oorlogen die deze
streek in de 16e, 17e en 18e eeuw teisterden. Toch was dit het strijdtoneel van onder meer de Tachtigjarige
Oorlog en de Spaanse Successieoorlog. Maar wie even de tijd neemt om dit landschap beter te aanschouwen,
vindt al snel een aantal overblijfselen van de verdedigingswerken die toen in de grensstreek van West- en
Oost-Vlaanderen met Zeeland en in Noord-Brabant werden opgericht. De versterkte havenstad Antwerpen
speelde tijdens die conﬂicten een niet te onderschatten rol. Met de bouw van twee fortengordels, in de 19e
en de 20e eeuw, bleef Antwerpen ook na de 18e eeuw een belangrijk strategisch punt.

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland
werkten in het kader van het project Staats-Spaanse Linies al
verschillende jaren samen. De Antwerpse forten en linies en
de Zuiderwaterlinie Noord-Brabant zijn historisch verbonden
met deze Staats-Spaanse linies. De band tussen de drie grote
deelgebieden werd in de vorige projecten echter niet uitgewerkt. Een gemiste kans, temeer omdat dezelfde problemen
en vraagstellingen in de verschillende deelgebieden opduiken.
De forten, redoutes, linies, stadsversterkingen en andere
verdedigingswerken in linieverband bieden immers zowel
landschappelijk, ecologisch als cultuurhistorisch gemeenschappelijke kansen. Het project biedt dan ook mogelijkheden
voor een geïntegreerde aanpak van doelstellingen uit verschillende beleidsdomeinen.

De linies moeten identiteitsversterkend werken in de regio.
Met gebundelde kracht kan gewerkt worden aan het herstel
van het erfgoed, de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden
en toeristisch-recreatieve netwerkvorming. Daarnaast zal een
aantal educatieve projecten leerlingen meer inzicht geven
in de geschiedenis, het landschap, de grensvorming en de
grensoverschrijdende samenwerking. Zo worden de Europese
geschiedenis en de geschiedenis van de deelstaten voor het
voetlicht gebracht.
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In de brochure Forten en Linies in Grensbreed Perspectief vindt
u de gemeenschappelijke visie, een overzicht van de deelprojecten en een overzichtskaart met alle acties die passen
in het project. Het project zal resulteren in een versterkte
samenhang van de hele regio. De belangrijkste resultaten zijn
een beter beleefbaar en herkenbaar erfgoed, een betere kennis
van het eigen verleden, nieuwe educatieve middelen, rijkere
natuurgebieden, nieuwe kansen voor ondernemers en nieuwe
recreatieve en toeristische troeven. Terwijl forten de stellingen
waren vanwaaruit twee naties elkaar bestookten, vormen ze nu
de basis voor een nauwe samenwerking tussen Vlaanderen en
Nederland. Een samenwerking die letterlijk op de rijksgrens
zichtbaar gemaakt wordt.
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Het Interregproject Forten en linies in grensbreed perspectief
is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de
provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Zeeland en
Noord-Brabant. Het project wil de samenhang die er is tussen
de oude verdedigingswerken in die provincies, herstellen en
versterken. Het steunt op een ruim samenwerkingsverband,
waaraan meer dan dertig partners en coﬁnancierders deelnemen. Het herwaarderen van de linies biedt een houvast voor
structurele samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende sectoren, besturen, organisaties en verenigingen.
Van groot belang is ook de ﬁnanciële steun van het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project startte op
1 april 2009 en loopt tot 31 maart 2012. Rik Samyn, afdelingschef Gebiedsgerichte Werking van de Provincie West-Vlaanderen, hield tijdens de startbijeenkomst een toespraak, waarvan
hier een beknopte weergave volgt.

NED ERLAND S I N D E WERELD

Nederlands
in het Antilliaanse onderwijs

Fred de Haas

In tegenstelling tot het gunstige lot dat de Nederlandse taal was beschoren binnen het Surinaamse onderwijs, is het
lot van het Nederlands als onderwijstaal in het Antilliaanse onderwijs desastreus te noemen. Dit artikel gaat kort in op
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de oorzaken die ten grondslag liggen aan de moeilijkheden die gepaard gaan met het zoeken naar een onderwijstaal
in de voormalige koloniën van Nederland: Suriname en de Nederlandse Antillen.

Suriname na het Statuut (1954)
Na de invoering van het Statuut kon het Surinaamse onderwijs
op de krachtige steun rekenen van ﬁguren als de schrijver
Albert Helman en de latere presidenten Ferrier en Venetiaan,
die het gebruik van het Standaardnederlands als onderwijstaal
krachtig en met succes – tot op heden – hebben bevorderd.
Nederlands werd door hen gezien als de uniﬁcerende taal in
een land waar vele talen werden gesproken: Indiaanse talen,
Nederlands, Sranan, Sarnami-Hindustani en Chinees.
Gezien de Surinaamse verbondenheid met Nederland en het
Nederlands is het des te betreurenswaardiger dat Nederland
na de Surinaamse onafhankelijkheid de kinderen van dat land
jarenlang de rug heeft toegekeerd.
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ken in die voor hen vreemde en moeilijke taal die ze moesten
leren, wilden ze van het eiland af komen en verder kunnen
studeren.
In de politiek gingen er stemmen op om van het Papiamentu,
aanvankelijk slechts in de eerste leerjaren, de onderwijstaal te
maken. Er was alles voor te zeggen dat de Nederlandse ‘onderdompelingsmethode’ werd verlaten en dat de Antilliaanse
kinderen in hun moedertaal zouden worden opgevangen en
pas langzamerhand zouden wennen aan het Nederlands als
onderwijstaal. Die verschuiving in focus gaf de overheid automatisch de verplichting te zorgen voor de nodige infrastructuur (leermiddelen, goed opgeleide leraren enz.).

De run op de Nederlandstalige scholen
De Antillen
De situatie op de Antillen is niet te vergelijken met die in
Suriname. Op de Antillen wordt door tachtig procent van de
inwoners thuis maar één taal gesproken: het Papiamentu, een
mooie Romaans-Creoolse taal, die in niets op het Nederlands
lijkt en slechts wordt gesproken door een kwart miljoen mensen. Reden waarom het Nederlands, de taal van de oud-kolonisator, nog tientallen jaren de enige ofﬁciële taal zou blijven.

Maar wat gebeurde er? In 2002 moest het Nederlands als instructietaal wijken voor het Papiamentu, eerst voor kinderen
van vier tot acht jaar en vervolgens, bij nader ‘inzien’ ook voor
kinderen van acht tot twaalf jaar. Slechts vier scholen op Curaçao konden het Nederlands handhaven als taal van instructie.
Het tweetalige onderwijs werd daardoor afdoende geblokkeerd.

Nederland had op de Antillen in 1954 een failliete boedel achtergelaten: er was geen leerplan Nederlands en geen adequaat
lesmateriaal voor het onderwijs in het Nederlands voor Papiamentstaligen, geen woordenboek Papiaments-Nederlands,
geen uitgebreide grammatica en zelfs geen uniforme spelling
voor het Papiamentu. Dat dat zijn terugslag zou gaan hebben
op de politiek en het onderwijs, was haast voorspelbaar.
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Bewustwording van de waarde van eigen taal
en cultuur
Langzamerhand begonnen de jonge Antillianen zich bewust
te worden van hun verleden en van de gevolgen die de vroegere kolonisatie op hun psyche had veroorzaakt: schaamte voor
hun eigen cultuur, schaamte voor hun taal (het was tot begin
jaren zestig zelfs ‘verboden’ om Papiamentu te spreken op
school en op de speelplaats) en faalangst om zich uit te druk-

Het ANV zal met ingang van dit schooljaar een oude gewoonte in ere
herstellen en Neerlandiacertiﬁcaten gaan uitreiken aan leerlingen die het
hoogste cijfer van hun school hebben behaald voor hun HAVO- of VWOexamen Nederlands.

D I C K W O RT E L S COLUMN

Die onverantwoordelijke, door politieke motieven ingegeven beslissing had tot gevolg dat er een wanhopige en voor
veel ouders vergeefse run op de Nederlandstalige scholen
plaatsvond. De Volkskrant kon dan ook op 23 juli 2007
meedelen dat 813 van de 1185 basisschoolleerlingen die
naar het Nederlandstalig onderwijs wilden, werden afgewezen wegens plaatsgebrek en hun toevlucht moesten zoeken
bij scholen waar in het Papiamentu werd lesgegeven.

Met de rug tegen de muur
Die situatie is sindsdien alleen maar erger geworden, zó
erg dat de schoolbesturen ondertussen met hun rug tegen
de muur stonden: de Antilliaanse overheid die verantwoordelijk was voor de verwerkelijking van de boven geschetste
‘onderwijsvisie’ had nagelaten te zorgen voor voldoende
leermiddelen. Ook was er niet gezorgd voor leraren die –
conditio sine qua non – het Papiamentu en het Nederlands
voldoende beheersten.

Godmiljaar!
Kent u kabouter Wesley? Hij komt uit Vlaanderen en dreigt
Nederland te veroveren. Dreigt, zeg ik, want ik weet niet of het
ooit zover komt. Hij is namelijk nogal grofgebekt. Hij slaat
iedereen op zijn muil. Godmiljaar zegt hij steeds en dat woord
heeft hij al in de Nederlandse taal gebracht. Godmiljaar schijnt
in Vlaanderen een erg woord te zijn, een vloek, zeg maar. En
hij is nog niet eens op de Nederlandse tv te zien geweest.

Noodgedwongen nam toen het R.K. Centraal Schoolbestuur op Curaçao de beslissing om in het schooljaar 20082009 op zijn 29 basisscholen van groep 3 (de ‘oude’ eerste
klas) op een gedoseerde en tweetalige wijze opnieuw het
Nederlands als taal van instructie in te voeren.

Nederland moet nu zijn
verantwoordelijkheid nemen

Kabouter Wesley, © Jonas Geirnaert

De wal heeft het schip gekeerd. De Antilliaanse minister
van onderwijs, Omayra Leeﬂang, waste haar handen in
onschuld en zei dat niet het land maar het eilandgebied
verantwoordelijk was voor de leermiddelen ...

Wesley is, in tegenstelling tot veel andere kabouters, erg
onvriendelijk. Kabouters zijn meestal vriendelijke wezens.
Denk maar aan kabouter Plop, die in Plopsaland woont, en
kabouter Piggelmee, die in een oude Keulse pot woont met zijn
vrouwtje. Zelf ben ik opgegroeid met Paulus de Boskabouter
en mijn vader dronk graag een jenever van Kabouter.

Lust u nog peultjes? Heeft dan niemand van de verantwoordelijke bewindspersonen in de gaten gehad wat er aan het gebeuren was? En hebben de leden van de frequente Nederlandse
delegaties (waarvan geen enkele witte autochtone Nederlander
Papiamentu spreekt) zitten slapen?
Nederland, het is mooi om uw ambtenaren te laten werken aan
de herstructurering van het Koninkrijk, maar het is nóg mooier
om uw – door het verleden bepaalde – verantwoordelijkheid
te nemen voor de Antilliaanse kinderen en ervoor te zorgen,
samen met een schromelijk tekortschietende – maar autonome!
– Antilliaanse overheid dat deze kinderen goed opgeleide leerkrachten, goede leermiddelen en taalkundig houvast krijgen.

Wesley mag dan wel onvriendelijk zijn en ruw in de mond,
maar dat Vlaams van hem maakt een hoop goed. Hij heeft
het over goesting en spreekt anderen aan met ge. Dat sappige
Vlaams, dat wij graag horen, maar helaas niet zo goed begrijpen. Maar wij kunnen wel lachen om dat zotte taaltje. Dat is
zijn sterke punt, dat vindt ook zijn schepper Geirnaert. “Ik
merkte dat jullie – Wij Ollanders dus – het dialect schattig vonden”, zegt hij in een interview. Wesleys Vlaams hoeft om die
reden zijn verovering van Nederland niet in de weg te staan.
Kabouter Wesley echter haat lezen en hij haat werken. Dat valt bij
ons, calvinisten, natuurlijk helemaal verkeerd. Lezen en werken
haten, dus bidden zal voor deze kabouter al helemaal niets zijn.
Man bijt hond is toch van de NCRV, dat is, Vlamingen, een christelijke omroep en die heeft zijn verantwoordelijkheden. Ik acht zijn
kansen op een glorierijke carrière in Nederland dan ook minimaal.
Dick Wortel
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Minister Leeﬂang (Wereldomroep 24-04-2008): “We hebben bij het nemen van beslissingen politiek-didactische
doelstellingen verward met onderwijs-didactische.”
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TAAL- EN LETTERK UND E

Ludo Beheydt
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Wij willen Willem weer!
“Wij willen Willem weer, in het hart van de disciplines”, zo
besloot Wim Vandenbussche (VUB) het bijzonder geslaagde
colloquium over Taal, cultuurbeleid en natievorming onder
Willem I, dat op 21 januari jl. plaatsvond in de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten in Brussel, toevallig het paleis dat koning Willem I voor zijn zoon
Frederik in Brussel had laten bouwen. Het colloquium was
georganiseerd door de Werkgroep Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden, die wetenschappers uit Noord en Zuid uit verschillende disciplines bij elkaar brengt. Die werkgroep werd
in mei 2009 in Antwerpen opgericht en streeft naar een interdisciplinaire uitwisseling van kennis over de Lage Landen in
de periode 1815-1830. Thema’s waarop de werkgroep zich wil
gaan richten, zijn het taal- en cultuurbeleid, natievorming en
nationalisme, onderwijs- en godsdienstpolitiek, en de relaties
tussen de noordelijke en de zuidelijke delen van het nieuwe
koninkrijk. De verschillende vakgroepen van de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit van Luik en de Universiteit
van Amsterdam, die het nieuwe werkverband ondersteunen,
hebben alvast een schitterende eerste aanzet gegeven tot die
interdisciplinaire samenwerking met een heel gediversiﬁeerd
eerste colloquium, dat druk werd bijgewoond door deelnemers
uit zowat alle universiteiten uit België en Nederland.
Na een welkomstwoord door Piet Couttenier van de Universiteit van Antwerpen, die het belang van deze multidisciplinaire
ontmoeting onderstreepte, kregen de deelnemers drie sessies
met telkens een openingslezing, die een algemeen kader bood,
en enkele aparte bijdragen uit het domein.
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Sessie geschiedenis
De eerste sessie, over geschiedenis, werd ingeleid door een
boeiende synthese van de historiograﬁe van het taal- en cultuurbeleid en de natievorming onder Willem I door Els Witte.
De toehoorders kwamen onder de indruk van het heldere,
kritische en exhaustief gedocumenteerde overzicht van het
bestaande onderzoek. Witte faseerde dat onderzoek in drie periodes: de periode vóór 1970 met narratieve geschiedschrijving
in dienst van de natie, de periode ’70-’95 die de natievorming
onder Willem ontrafelt in de trant van l’histoire nouvelle en,
ten slotte, vanaf de jaren 90, de cultural en de linguistic turn
in de historiograﬁe. Na de synthese volgde eerst een lezing
van Matthijs Lok over herinneren en vergeten in het Verenigd
Koninkrijk, waarbij vooral het vergeten in beeld kwam. Naar het
woord van Ernest Renan dat “l’oubli” een “facteur essentiel de
la formation d’une nation” is, bekeek Lok wat de nieuwe natie
wenste te vergeten uit haar verleden. Aansluitend volgde nog

Willem I, koning der Nederlanden (1772-1843) door Joseph Paelinck, 1819,
olie op doek, 227 x 155,5 cm, Rijksmuseum Amsterdam

een lezing over leesgezelschappen van A. Lubbers en een
lezing door W. Alt over het beeld van Willem I in Luxemburg.

Sessie taalkunde
De sessie taalkunde werd ingeleid met een lezing van Guy
Janssens van de Universiteit van Luik, die de uitspraakcolleges onder de loep nam van Johannes Kinker aan de
Universiteit van Luik. Interessant daarbij was dat, op grond
van een bewaard gebleven collegecahier, een reconstructie kon
worden uitgevoerd van de inzichten en bronnen van Kinker.
De uitspraak van het Nederlands voor Franstaligen werd door
Kinker wel heel origineel aangepakt, zoals blijkt uit een van
zijn ‘fonetische transcripties’: Wâr qu’en mèn de stat die de
hôfstat is van de stât hèt macqueleicste nâdere (Waar kan men de
stad die de hoofdstad is van de stad het makkelijkste naderen?).
Na die inleiding, die de thema’s onderwijs en taalkunde
verenigde, volgde nog zo’n lezing van Joop Van der Horst
over de aanpak van het eerste zinsdeel in de didactische grammatica van U.G. Laut. In de derde lezing gingen Rik Vosters
en Gijsbert Rutten na in hoeverre het idee dat het Nederlands
onder Willem I in Vlaanderen nog slechts een dialectischgallicistisch amalgaam was, een mythe is. Dat deden ze door
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een klein leerboekje van de Hollandsche tael voor Zuid-Nederlanders die “geerne die tael leeren” van J.B. Cannaert te leggen
naast een ruim corpus Zuid-Nederlands materiaal uit die tijd.

Sessie letterkunde
De laatste sessie werd geopend door Marita Mathijsen, die in
de letterkunde onder Willem I bekeek hoe het historiebesef in
Noord en Zuid leefde. Haar visie was duidelijk: het ging om
“twee verledens die niet door één deur kunnen”. De poging van
de koning om via steun aan de literatuur een natiebesef aan
te kweken was geen echt succes en de ‘verzoeningsmetaforen’
leidden niet meteen tot een gezamenlijk natiegevoel. Daarvoor
waren de kloven te diep, zowel intern (protestants-katholiek) als
tussen Noord en Zuid. Het beeld van die kloof werd versterkt
in de lezing van J. Weijermans die uit de analyse van de
Belgische Muzen-Almanak (1826-1830) naar voren liet komen dat
het Zuiden zijn eigenheid niet wilde prijsgeven en dat zelfs een

hollandoﬁel als J.F. Willems de “Brabantse klank” verdedigde
tegen de galmende poëzie van Helmers. Niet dat er geen
pogingen gedaan werden om de Nederlandse norm te zetten.
Integendeel, uit de laatste lezing, van Kris Steyaert, over de
Vaderlandse letteroefeningen in Luik onder de al genoemde
Kinker, bleek dat uitsluitend de Nederlandse literatuur haar
plaats kreeg in de colleges van Kinker.
Zoals uit dit verslag blijkt, bood het colloquium een brede
interdisciplinaire blik op de Hollandse periode en de discussies
illustreerden dat er waardevolle kruisbestuiving kan plaatsvinden tijdens dergelijke academische ontmoetingen. De geïnteresseerde deelnemers zijn op hun wenken bediend en zien zeker
uit naar de handelingen van dit colloquium, die hopelijk aanzet
zullen zijn tot voortgaande discussie binnen de werkgroep.
Wie meer wil weten over de werkgroep, kan terecht op de
webstek van de Werkgroep VKN: www.werkgroepvkn.eu.

Vlaams-Nederlands Congres Gent, 22-23 januari 2010

Wiep van Bunge

Enlightenment?
De (Vlaams-Nederlandse) Werkgroep de 18e Eeuw (http://www.18e-

ven. Aan het eind van de achttiende eeuw bestonden alleen in Londen

eeuw.nl) houdt jaarlijks een tweedaags congres op een steeds wisse-

al 3000 clubs and societies, die naar het oordeel van Clarke getuigden

lende locatie. In 2009 kwam de Werkgroep bijeen in het Amsterdamse

van de grote economische expansie en modernisering van Groot-

Meertens Instituut rond het thema smaak en distinctie. Dit jaar was

Brittannië, wat de vraag opriep hoe we dan de enkele honderden ge-

gekozen voor de Universiteit Gent. Dankzij de voortreffelijke organi-

nootschappen moeten duiden die in de tweede helft van de achttiende

satie van Christophe Madelein en het hoge niveau van de bijdragen

eeuw in de Republiek werden opgericht, uitgerekend in een periode

kan de Werkgroep terugkijken op een zeer geslaagd evenement. De

van economische achteruitgang.
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verwachtingen waren hoog gespannen, want het thema van het congres
gold de kern van veel hedendaags onderzoek naar de achttiende eeuw:

David Sorkin en John Robertson stonden stil bij de recente poging van

de verlichting. Meer in het bijzonder stond de vraag centraal hoe zinvol

Jonathan Israel om de spinozistische, radicale verlichting te iden-

het nog is van de verlichting te spreken en waar we die verlichting(en)

tiﬁceren als de motor van de Europese verlichting. Sorkin bracht

precies moeten lokaliseren. De afgelopen decennia is veel werk gemaakt

daartegen in dat de verlichting niet tegen de godsdienst gericht was,

van de grote variëteit aan nationale en zelfs strikt locale verlichte cultu-

maar dat integendeel van Londen tot Wenen liberale theologen de be-

ren en bovendien wordt al geruime tijd heel verschillend gedacht over

langrijkste exponenten waren van verlicht denken. Robertson knoopte

het onderscheidende karakter van de achttiende-eeuwse verlichting:

daarbij aan door erop te wijzen dat veel radicalen in feite heterodox

moeten we ons concentreren op sociale, culturele of op intellectuele

waren, wat de principiële tegenstelling tussen een zogenaamd radicale

verschijnselen? Ging het in de verlichting om menselijk gedrag of om

en een gematigde verlichting een gekunsteld karakter verleent. Hij

welbepaalde ideeën – over de noodzaak tot tolerantie, het belang van

bepleitte vervolgens de wenselijkheid van een transnationale studie van

wetenschap en de maakbaarheid van de samenleving?

de achttiende-eeuwse verlichting. Uitgangspunt zou daarbij Republiek
der Letteren moeten zijn, zoals die aan het eind van de zeventiende

In Gent werd het debat gedomineerd door de inbreng van de drie bui-

eeuw met name door gevluchte hugenoten als Pierre Bayle nieuw

tenlandse keynotesprekers: de stadshistoricus Peter Clark (Helsinki),

leven werd ingeblazen. Binnen die Republiek der Letteren waren het

de godsdiensthistoricus David Sorkin (Wisconsin-Madison) en de

volgens Robertson twee disciplines die er vanuit verlicht perspectief

ideeënhistoricus John Robertson (Oxford).

het meest toe deden: de politieke economie en de seculiere analyse

Peter Clark liet zijn licht schijnen over de typisch achttiende-eeuwse

seculiere blik leerden kijken naar wat de Bijbel zegt over het vroegste

behoefte lid te worden van een club, een genootschap of een andere

menselijke verleden, werd een werkelijk verlichte toekomst denkbaar,

vereniging waarin de burger naar hartenlust zijn sociabiliteit kon uitle-

aldus Robinson.
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van de Bijbelse geschiedenis: pas toen achttiende-eeuwers met een

Jolly van der Velden
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INTERVIEW

Interview met Kader Abdolah

Over de wendingen van het leven en
zijn geschenk aan de Nederlandse taal
Kader Abdolah is in 1954 in Iran geboren. In Teheran studeerde hij natuurkunde. In die tijd sloot hij zich
bij het linkse verzet aan, dat zich aanvankelijk tegen het regime van de sjah en vervolgens tegen het bewind
van de daarna aan de macht gekomen ayatollahs richtte. In Iran publiceerde hij al twee clandestiene verhalenbundels onder het pseudoniem Kader Abdolah, de namen van twee geëxecuteerde kameraden. In 1985
moest hij uit lijfsbehoud zijn vaderland verlaten en hij kwam in 1988 als politiek vluchteling naar Nederland.
Vijf jaar later debuteerde hij met de verhalenbundel De adelaars, waar hij een belangrijke debutantenprijs voor
kreeg. Vele boeken en columns volgden, evenals het succes.
In 2000 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn inzet op het gebied van literatuur,
internationale samenwerking en vrede.
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Zijn boek Het huis van de moskee was een bestseller; het werd
gekozen als de op een na beste Nederlandse roman aller tijden. Zijn de boeken De Koran en De boodschapper zijn ook
succesvol. Zij zijn een vertaling, of hertaling, van de Koran,
gecombineerd met het levensverhaal van Mohammed.

Koran
Wat bracht u ertoe met de Koran en het leven van de profeet Mohammed aan de slag te gaan?
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Abdolah: “Ik had me nooit kunnen voorstellen dat de Koran
een thema in mijn schrijverschap zou worden. Het leven besliste anders. Tot mijn vijftiende was de Koran het boek van
mijn jeugd. Vanaf ongeveer die leeftijd heb ik het contact verbroken doordat ik in aanraking kwam met allerhande teksten,
onder andere door de linkse ondergrondse waar ik mij bij aansloot. Dertig jaar lang had ik geen contact en vond ik de Koran
opium voor het volk. Maar in Nederland was iedereen bezig
met het boek en hoe langer ik hier woonde, hoe meer ik ermee
werd geconfronteerd. De Nederlandse samenleving zette mij
onder druk om de Koran opnieuw te gaan lezen.
Op een nacht schudde een droom mij wakker. ‘Doe iets met de
Koran’, zei hij. Ik ging ermee aan de gang en werd in het boek
gezogen. Opeens was er een enorm reservoir aan energie, terwijl ik in die periode dacht dat ik overwerkt was. Ik ben er drie
jaar mee bezig geweest, het waren de drie mooiste jaren van
mijn leven. Geluk, blijheid, een soort lentegevoel.

Er wordt gezegd dat het boek fascistisch is en corrupt. Dat is
ook zo, maar als je alle shit aan de kant zet en de schoonheid
ziet, dan is het een parel. Net als de Bijbel en de Thora.
De Koran is gegijzeld door de ayatollahs, door de fanatici. Zij
hebben de lelijke kant ervan laten zien en angst gezaaid. Mijn
oom, mijn geestelijke vader, heeft minstens zevenhonderd
keer de Koran gelezen. En toch heeft hij er nooit van kunnen
genieten. Uit respect voor het boek ging hij zich iedere keer
voordat hij het aanraakte, wassen en schone kleren aandoen.
Mijn lieve, mooie, menselijke vader was bang voor het boek.
Ik heb met minstens zevenhonderd glazen bier de Koran vertaald. Ik heb de volgorde logischer gemaakt en stukken durven
weglaten. Om de schoonheid te laten zien, de angst te ontwapenen en om het boek toegankelijk te maken.
Al schrijvende realiseerde ik mij dat ik ook een boek over
Mohammed moest schrijven. Over de man Mohammed met
al zijn ups en downs. Díé man moest op papier gezet worden,
niet de profeet Mohammed. Je kunt de Koran niet begrijpen
als je de man Mohammed niet begrijpt.
Ik ontdekte dat hij en ik een overeenkomstige code hebben.”
Op zijn hoofd wijzend zegt hij: “Wat je hier bedenkt, kan gerealiseerd worden. Ik wilde een bekende Nederlands-Perzische
schrijver worden. Dat was voor mij even vanzelfsprekend als
het feit dat de zon iedere dag opkomt. Toen ik hier net was,
kende ik natuurlijk geen enkel Nederlands woord, maar ik wist
dat ik in deze taal zou kunnen schrijven. Toen ik de Koran
opnieuw las, ontdekte ik dat Mohammed dezelfde code had.
Hij zegt wel honderd keer door de mond van Allah: ‘Wees en
het wordt.’ Hij was een analfabete man en cre-eerde een boek
dat we na veertienhonderd jaar nog steeds lezen.

I N TERV I EW

Ik vergelijk mijzelf met een appelboom die met zijn wortels in
de kisten staat, herinneringen opzuigt en vervolgens appels produceert. Het boek van mijn vader, van mijn vader, van mijn vader
enzovoort lag in de kelder van mijn geheugen. Van generatie op
generatie is de Koran doorgegeven. Ik liep dezelfde lijn, maar
produceerde andere appels. Ik ontdekte schoonheid.
Het is de taak van de zonen het boek van hun vader te lezen en er
hun eigen interpretatie aan te geven. Dan pas ben je volwassen.
Als ik op dezelfde voet was doorgegaan, was ik kind gebleven.”

Cultuur
Wat heeft u meegenomen uit Iran waardoor u hier in Nederland
zo’n succesvol schrijver kon worden?
Abdolah: “De geest van de cultuur. Ik ben zo blij dat ik in een
cultureel rijke en literaire familie ben opgegroeid. In tegenstelling tot kinderen die zonder of met weinig tradities worden
grootgebracht en nooit boeken lezen, heb ik heel veel voeding
gekregen en dat mix ik met de schoonheid van de Nederlandse
cultuur. Dat is wat ik voor mijn boeken gebruik.

Kader Abdolah, © Joyce van Belkom

Ik ben een onafhankelijke boodschapper. Het is niet mijn vak
om te zeggen wat ervan waar is. Ik ben zelf niet gelovig, maar
ben niet tegen het geloof. Ik buig mijn hoofd voor het boek
van mijn vader.”

Het huis van de moskee

Toen ik een jongen van veertien was, had ik drie dromen:
Ten eerste een beroemd Perzisch schrijver worden, omdat
mijn overgrootvader dat ook was. Ten tweede president van het
vaderland worden omdat mijn overgrootvader dat ook was.
En over de derde droom spreek ik niet omdat er een Perzisch
gezegde is dat wie over zijn dromen spreekt, ze nooit bereikt.
Eigenlijk had ik nooit uit het vaderland weg kunnen gaan,
want voor mijn dromen had ik de Perzische taal nodig en toch
liep het anders.”
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Kunt u iets zeggen over uw werkwijze?

Geschenk aan de Nederlandse taal

Ik was vanuit een wij-cultuur hier in Nederland in een ik-cultuur
terecht gekomen en ging op zoek naar mijn eigen ik en ontdekte
door het schrijven van het boek dat ik niet alleen besta uit één ik.
Ik ben veel ‘ikken’ tegelijk. Wij erven niet alleen de fysieke vorm
van onze voorouders, maar ook hun herinneringen, pijn en verlangens. Wat onze voorouders niet hebben kunnen verwerken,
komt in ons geheugen te zitten.

Kélilé en Demné, later De koe genoemd, is een hervertelling van
een klassiek Perzisch meesterwerk. Kader Abdolah zegt dat
als een geschenk aan de Nederlandse taal te hebben gegeven.
Hij vergelijkt het boek met een oude ketting met heel veel
juwelen. Het is een raamvertelling en elk verhaal noemt hij
een juweeltje.
Een van de verhalen beschouwt hij als representatief voor zijn
lotsbestemming. Het gaat over een oude koopman met een
mooie jonge vrouw, die tot zijn verdriet niets van hem wil
weten. Op een nacht komt er een dief in huis. De vrouw merkt
hem op en kruipt uit angst dicht tegen haar man aan. Hij
vraagt zich verbaasd af waar hij zoveel aanhankelijkheid aan
verdient. Als hij merkt dat het door de indringer komt, zegt hij
tegen de man dat hij alles mee mag nemen wat hij maar wil;
hij had hem immers geluk gebracht.
Abdolah: “De dief in dit verhaal staat symbool voor het feit dat
ik beroofd ben van mijn verleden, mijn ouderlijk huis, mijn
land. Ik wist niet dat het mij uiteindelijk ook zoveel geluk zou
brengen.”
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Abdolah: “Toen ik Het huis van de Moskee schreef, had ik een
buitengewone ervaring. Het was een keerpunt in mijn schrijverschap. Ik ontdekte in de kelder van mijn geheugen een
archief. In mijn hoofd en in mijn hart. Ik ontdekte op de zevende laag van mijn geheugen drie dekenkisten. Uit de eerste
kwamen duizenden sprinkhanen. Wie had ze erin gestopt?
Ik heb ze nooit zelf gezien. Uit de tweede kist kwamen twee
grootmoeders en in de derde kist was een kind dat kroop als
een hagedis. Ik belde mijn oude oom, mijn geestelijke vader,
en vroeg hem of wij ooit zo’n kind in de familie hadden gehad.
Hij vertelde dat hij inderdaad van zijn grootvader had gehoord
dat er ooit een kind was geweest dat alleen kon kruipen.
Wonderlijk toch?
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TH EA TER

Jenny Bleijenberg

Tuin van Holland
Theatermarathon over de vaderlandse geschiedenis
Toneelgroep De Appel in Den Haag brengt zes uur theater
over de vaderlandse geschiedenis en gaat daarbij op zoek naar
de Nederlandse identiteit. Tuin van Holland was ooit het
symbool van de Zeven Verenigde Nederlanden. Verdedigd
door de geuzenmaagd gewapend met speer en vrijheidshoed,
met naast haar de gekroonde leeuw met zeven pijlen als teken
van eendracht en macht. Een beeltenis die in 1573 op een
penning werd geslagen als teken van vrijheid, rechtvaardigheid en onafhankelijkheid.
Hoe staat die Tuin van Holland er nu bij, na ruim vierhonderd
jaar onafhankelijkheid? Hoe is het gesteld met de vrijheid
binnen die omheining? Met de rechtvaardigheid en met onze
zo geprezen tolerantie en gastvrijheid?
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De voorstelling begint met de proloog Boven water, waarin verschillende iconen uit de geschiedenis hun belang verdedigen
alsof dat het belangrijkste van Nederland is. We zien Julius

Boven water, gezelschap

Civilis, Anton Mussert, prins Bernhard, een Oranjesupporter,
André Hazes, Kenau Simonsdochter Hasselaer, majoor
Bosshardt, Anne Frank, het Zeeuwse meisje, Sjoukje Dijkstra,
Mata Hari, Sinterklaas en Willem van Oranje. Na discussies over wie de Nederlander is, vindt men elkaar als Sjoukje
Dijkstra memoreert dat dankzij haar Nederland zijn eerste
gouden medaille van de Olympische Winterspelen wint. Het
doelpunt van Van Basten wordt herbeleefd waarmee Nederland in 1988 Europees kampioen voetbal werd. Men voelt zich
een. Nederlanders winnen graag.
Het publiek kan hierna een keuze maken uit de drie stukken
De Opstand (1572), Barnevelt (1620) en Het Rampjaar (1672),
drie crisisjaren uit de gouden eeuw. Drie periodes waarin
sprake is van een politieke moord (Willem van Oranje), een
politiek proces (Johan van Oldenbarnevelt) en een politieke
afrekening (gebroeders De Witt). Zij verschijnen niet op het
toneel. De makers hebben zich geconcentreerd op de naasten

THEATER

De streng calvinistische Juliana van Stolberg (Geert de Jong) rechts, verneemt van Elisabeth van Leuchtenberg (Marguerite de Brauw) links, dat haar zoon
Willem van Oranje geïnteresseerd is in de katholieke Charlotte de Bourbon.
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De drie moderne stukken Water (Ik worstel en kom boven),
Onze koloniën (Mare Liberum, de zee is van iedereen, de buit
gerechtvaardigd) en Geld en geloof (God zij met ons) zijn
gekozen omdat die drie thema’s steeds terugkeerden in de
voorbereidende werkoverleggen. De strijd tegen het water,
het koloniale verleden en de handelsgeest zijn verwerkt in
montagestukken waarin beeld- en geluidsdecor belangrijke
elementen zijn. Ook die stukken worden tegelijkertijd
gespeeld, maar dan twee keer. Er zijn ook voorstellingen
waarin de klassieke stukken twee keer worden gespeeld.
De toeschouwer kan dus niet alles zien en moet keuzes
maken. Maar dat is een kernaspect van geschiedenis:
geschiedenis is namelijk een verhaal vertellen dat je niet zelf
hebt gezien of hebt meegemaakt. Het publiek kan het dus
ook niet alleen hebben over wat het heeft gezien, maar ook
over wat het niet heeft gezien.

In de grote pauze is er een markt met kleine podia waarop
zich grote drama’s afspelen: opstanden, rellen, moorden en
getuigenissen uit een ver verleden. Zo zien we een riddertoernooi en de Bataafse Revolutie, we horen moordliederen
en we luisteren naar Bredero’s De klucht van de koe, een lied
over Pieter Bruegel, Nederlandse poëzie en een redevoering
van Anton Mussert. Dit is slechts een selectie. Oud-Hollandse
gerechten kunnen hierbij genuttigd worden.
De voorstelling wordt afgesloten met Onder water: een samenkomst van de acteurs in de kleedkamer, waar wordt besproken
wat Nederland moet doen als het land door de klimaatverandering onder water komt te staan. Blijven we of koloniseren we
een land? Maar als we gaan, verkopen we wel eerst Nederland,
hoewel we weten dat het geen toekomst heeft. In de handelsgeest van onze voorvaderen. En de vlag gaat mee.

Tuin van Holland speelt in het Appeltheater
in Den Haag tot 22 mei 2010.
Meer informatie vindt u op www.toneelgroepdeappel.nl of
via het telefoonnummer + 31 70 350 22 00.
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van die historische figuren om meer vrijheid te hebben voor
het creëren van dramatisch interessante situaties. Zo zien we
een dialoog tussen Louise de Coligny en Charlotte de Bourbon
terwijl zij elkaar nooit hebben ontmoet. Zo’n ontmoeting had
echter wel kunnen plaatsvinden omdat ze allebei Frankrijk
ontvluchtten na de afslachting van de hugenoten tijdens de
Bartholomeusnacht in Parijs.

Belgium is boring –
Vlaanderen is een successtory

D IP L O MA TIE

An De Moor

België is geen sterk merk, zeggen marketingspecialisten. Zij waarschuwen dat voor landen met een zwak

NEERLAND I A

imago het gevaar dreigt dat ze buitenlandse investeringen en exportmogelijkheden mislopen. De Belgische
ambassadeurs zijn erg bezorgd: “Het imago van ons land is slecht en onze leiders zijn te zeer opgeslorpt
door de binnenlandse problemen en partijpolitiek. Een directeur van Toerisme Vlaanderen vertelde mij hoe
gelukkig hij was het merk Vlaanderen in Groot-Brittannië te kunnen verkopen. Ook voor Britten geldt immers:
Belgium is boring.

Imago en identiteit
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Publieksdiplomatie – dat draait om imago en identiteit – kan
helpen om Vlaanderen als een sterk merk op de markt te zetten. Regio’s als Catalonië, Schotland en Beieren namen al heel
wat initiatieven inzake publieksdiplomatie. Ook zij kampten
met problemen over de wijze waarop ze gepercipieerd werden.
Publieksdiplomatie is een essentieel en steeds belangrijker
aspect van traditionele diplomatie geworden, maar vervangt ze
niet. Publieksdiplomatie staat voor de communicatie van een
regering, maar ook van de eigen bevolking, met de bevolking
van andere landen via ngo’s, via verenigingen of individuen.
Ze zoekt begrip voor de eigen ideeën, idealen, identiteit, cultuur en het eigen beleid. Publieksdiplomatie gebeurt ‘door en
voor het publiek’, omdat de burger dankzij onder meer het
internet een directe participant van de internationale politiek is
geworden. Traditionele diplomatie daarentegen gaat over contacten met geaccrediteerde vertegenwoordigers van soevereine
staten of andere internationale actoren.

Opdracht voor het Vlaamse middenveld
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Op een symposium over publieksdiplomatie, georganiseerd
door de Beweging Vlaanderen-Europa, pleitte Ellen Huigh voor
een institutionalisering naar het voorbeeld van Québec. David
Criekemans opteerde voor een Vlaamse publieksdiplomatie
met netwerkmodel: “Een dergelijke manier van aanpakken
onderlijnt dat de publieke overheid, het bedrijfsleven, maar ook
het Vlaamse middenveld stakeholders zijn. Een samenwerking
tussen deze verschillende actoren rond gemeenschappelijke
belangen kan tot een kruisbestuiving leiden.”
De boodschap is dat elke Vlaming het imago (externe identiteit) van Vlaanderen uit moet dragen. Daarvoor moet je overtuigd zijn van je eigen interne identiteit. Dat blijft dé opdracht
voor het Vlaamse middenveld én de Vlaamse overheid. Het
buitenlands beleid moet zoals in tal van landen de nationale
identiteit vormgeven, als essentieel onderdeel van een algehele

(nog op te stellen) visie en strategie in verband met publieksdiplomatie. “Er is een groot gebrek aan kennis over de positie
van Vlaanderen. Maar als Vlamingen in de verdediging gaan,
doen ze dat te krampachtig en te weinig gecoördineerd”, getuigde Vlaams vertegenwoordiger Axel Buyse tijdens het debat.
Het Vlaamse middenveld zou zijn leden een meer internationale mentaliteit kunnen bijbrengen. Het kan gebruikmaken
van verschillende publieksdiplomatieke initiatieven die
Vlaanderen al ontplooit, zoals de Engelstalige krant Flanders
Today, vertalingen van persartikelen, welkomstpakketten,
brochures, de campagne Vlaanderen Feest! en de initiatieven
van Vlamingen in de Wereld. Het zou evenementen kunnen
organiseren om Vlaanderen en de Vlaamse identiteit te promoten of prominent aanwezig te zijn op internationale beurzen.
We kunnen veel leren van netwerken van andere regio’s.
Wallonië proﬁteert van de internationale hefboom van de
francofonie. Waarom zouden wij niet opnieuw werk maken
van een Top van de Nederlandstalige Landen, als vervolg op
het initiatief van het Vlaams Parlement, vele jaren geleden? En
waarom bijvoorbeeld geen rondreizende tentoonstelling over
zeven eeuwen Vlaamse kunst organiseren, gekoppeld aan
lezingen over Vlaamse innovatie door ministers en prominente
ondernemers?
“Vlaanderen is een successtory, maar dat hoor je te weinig”, zei
de Duitse journalist Michael Stabenow tijdens het symposium.
Elke Vlaming heeft dus als ambassadeur een opdracht.
Tijdens de regeringsonderhandelingen bezorgden we alle
leden van de Vlaamse Regering en van de betrokken departementen een memorandum met een aantal concrete beleidsvoorstellen. Publieksdiplomatie is in het Vlaamse regeerakkoord
opgenomen!

Kroniek

K RO N I E K – CULTUUR

Zuid-Nederlandse meesters in de
tentoonstelling Op weg naar het Zuiden

Ons Brussel houdt
op te bestaan
De Vlaamse Club in Brussel moet
stoppen met de uitgave van het tijdschrift Ons Brussel wegens gebrek
aan ﬁnanciën. Geruime tijd konden
de kosten worden gedekt door een
legaat van wijlen Achiel Samoy,
destijds een bekend Vlaams journalist, lange jaren lid van de Vlaamse
Club en ook voorzitter. Dat legaat is
na 250 nummers bijna opgebruikt.
Inkomsten uit abonnementsgelden,
subsidies en advertenties evolueerden in dalende lijn – ondanks
de bijval voor het stijgende niveau
van het tijdschrift, vooral te danken
aan hoofdredacteur Dirk De Meyer.
Helemaal zonder hoeven de leden
van de Vlaamse Club het niet te
doen. Er komt een veel bescheidener
clubblad, dat enkele malen per jaar
echo’s van het clubleven zal brengen
evenals artikelen over minder in
het oog vallende aspecten van het
Brusselse cultuurleven. (JB)

Metsys en Isenbrandt, tot de grote drie
van de Vlaamse barok: Rubens, Jordaens
en Van Dyck. Een hoogtepunt in de tentoonstelling is de Heilige Hiëronymus
van Marinus van Reymerswaele, die
na een ingrijpende restauratie bij de
SRAL (Stichting Restauratie Atelier
Limburg) nu als herboren kan worden
tentoongesteld. (JB)
Op weg naar het Zuiden – Van 12 maart
tot 30 juni 2010, Bonnefantenmuseum,
Maastricht.

Marinus van Reymerswaele, 1493 – Zeeland –
na 1567, H. Hiëronymus, 1541-1600, olieverf op
paneel, 97 x 126 cm, Rijksmuseum, Amsterdam

Pleidooi voor
Nederlands-Vlaamse cultuurfondsen
De tweede Bert Vanhestelezing, die het
Vlaams Cultureel Kwartier in Nijmegen
op 27 november 2009 organiseerde,
werd gehouden door Dorian van der
Brempt, de directeur van deBuren.
De spreker noemde tien ideeën die Nederland en Vlaanderen tot een
gezamenlijk cultuurbeleid zouden moeten kunnen brengen. Van der Brempt
pleit voor een kunsten- en cultuurbeleid,
georganiseerd door fondsen. Die
Nederlands-Vlaamse fondsen moeten
door beide overheden worden gesubsidieerd; ze moeten worden bestuurd door
ambtenaren, vertegenwoordigers van
de privéparticipanten en kunstenaars.
Dergelijke fondsen zouden er moeten
komen voor de disciplines letteren,
beeldende kunsten, culturele industrie,
theater en dans, muziek- en muziektheaterbeleid en audiovisuele kunsten.
Daarnaast zou er één Vlaams-Nederlandse publieke omroep voor nieuws,
duiding en cultuur van de grond moeten
komen, evenals één papieren VlaamsNederlandse Nederlandstalige krant en
een weekblad dat in verscheidene talen

op internet verschijnt. Op termijn zou de
Internationale Culturele Samenwerking
onder de verantwoordelijkheid moeten
vallen van een Vlaams-Nederlandse
staatssecretaris. “Het geluk ligt niet in
een ondeﬁnieerbare onafhankelijkheid,
maar in een goed gebalanceerde afhankelijkheid”, aldus Van der Brempt.
Het idee van Nederlands-Vlaamse
fondsvorming is niet nieuw.
In Neerlandia 1991/1 werd ook al gesuggereerd om de subsidiestromen in
Nederland en Vlaanderen voor taalgebonden producten als het boek, de
ﬁlm of het toneel te laten samenvloeien
en om over te gaan tot gezamenlijke
Nederlands-Vlaamse productiefondsen.
De ﬁnanciering zou voor twee derde
door Nederland en voor een derde door
Vlaanderen opgebracht moeten worden.
Een uiteenzetting over fondsvorming
tijdens de studiedag die de Boekmanstichting vorig jaar oktober organiseerde
over de ﬁnanciering van de Nederlandse
en Vlaamse cultuur, leidde tot de conclusie dat in Vlaanderen nogal wat
bezwaren tegen die subsidiesystematiek
heersen. (JB)
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Het Rijksmuseum Amsterdam herbergt
een belangrijke collectie 16e- en vroeg17e-eeuwse Zuid-Nederlandse meesters.
Een selectie van vijftig werken is dit
voorjaar opgesteld op de vernieuwde
tentoonstellingsverdieping van het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Het
betreft schilders als Rubens, die in hun
tijd de weg naar het Zuiden, naar Italië,
bewandelden en daar hun inspiratie uit
putten. Anderen kregen hun informatie
over het Zuiden uit de tweede hand,
informatie die zij op hun eigen manier
interpreteerden. De tentoonstelling
loopt chronologisch van de laatste
generatie Vlaamse primitieven, zoals

K RONI EK – CULTUUR
NEERLAND I A

Cultuurprijs voor Leen Van Dijck
en Letterenhuis in Antwerpen
Minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft de CultuurPrijs Vlaanderen 2009
voor Cultureel Erfgoed uitgereikt aan het Letterenhuis en zijn directeur Leen
Van Dijck. Onder haar leiding werd het Archief en Museum voor het Vlaams
Cultuurleven omgevormd tot het AMVC-Letterenhuis. Uit het juryrapport:
“Een deskundige ploeg onder de gedreven leiding van Leen Van Dijck maakte
van het Letterenhuis een toonaangevende speler in het veld van het cultureel
erfgoed. Met veel overredingskracht, diplomatiek overleg en wetenschappelijke
en cultuurhistorische argumenten slaagde Leen Van Dijck erin om het
Letterenhuis te verrijken met ontzettend belangrijke aanwinsten waaronder
het Boonarchief, het literair archief van Jef Geeraerts en begin september
2009 het felbegeerde literaire archief van Willem Elsschot.” Het ANV kent
het AMVC-Letterenhuis van dichtbij omdat een groot deel van zijn archief
daar is ondergebracht. (JB)

Max Havelaar
leesmarathon
28
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Multatuli (1820-1887), auteur van Max Havelaar

Op 14 mei 1860 verscheen de allereerste aankondiging van Max Havelaar, het boek dat de Nederlandse
letterkunde, de koloniale politiek in
Nederlands-Indië én het leven van
Eduard Douwes Dekker voorgoed
zou veranderen. Exact 150 jaar later,
op vrijdag 14 mei 2010, wordt in de
Hogeschool-Universiteit Brussel
(HUB) van 8 tot 24 uur non-stop
voorgelezen uit Max Havelaar: 96
deelnemers lezen elk tien minuten.
De eerste is niemand minder dan
Herman Van Rompuy, president van
Europa. U kunt zich als bezoeker
inschrijven via de onderstaande site,
waarop ook de namen te vinden zijn
van alle voorlezers met hun tijdstip
van optreden. De toegang is gratis.
Elke bezoeker krijgt een uniek en
speciaal voor de gelegenheid gemaakt
aandenken.
Een kleine tentoonstelling zal eerste
drukken van Multatuli’s werk tonen.
Dit mag u niet missen! (JB)

Van acht tot middernacht, vrijdag 14 mei 2010, 8 tot 24 uur, HogeschoolUniversiteit Brussel, Koningsstraat 336, 1030 Brussel, gratis toegang.
Meer informatie: www.150jaarmaxhavelaar.be of tel. + 32 2 221 12 11.

Brusselse
straatnamen
uitgelegd
Op de website van Brussel Nieuws kunt
u zich door Brussel begeven en op 34
straten horen en lezen waar de straatnaam vandaan komt. Volgens gids Stefan
Van Camp vertelt een Brusselse straatnaam een heel verhaal. Nergens anders
in België zijn straatnamen zo’n grote
bron voor verwarring, poëzie of humor.
De tweetalige straatnamen zijn immers
onderhevig aan vertaalfouten, geschiedvervalsing en politieke beïnvloeding.
Adres: www.brusselnieuws.be/
geobrussel/straatnamen/kaart

Het Letterkundig
Museum in Den
Haag weer open
Na een ingrijpende verbouwing werd
op 5 maart het Letterkundig Museum
geopend. Nieuw in de vaste collectie
is Het Pantheon, een ode aan honderd
belangrijke Nederlandse en Vlaamse
schrijvers vanaf de middeleeuwen tot
heden. Directeur Aad Meinderts bezocht
in februari ter gelegenheid daarvan de
graven van de auteurs om er een witte
roos op te leggen, waarbij een fragment
uit het werk van een auteur werd voorgelezen. De honderd zorgvuldig gekozen
citaten vormen samen een bloemlezing
uit de Nederlandse literatuur. (JB)

K RO N I E K – M A A TSCHAP P I J

Etymologisch Woordenboek van het Nederlands voltooid
redactie uitgebreid met Tanneke Schoonheim en Nicoline van der Sijs. Het
woordenboek is het resultaat van de
medewerking van een ploeg Nederlandse en Vlaamse specialisten en
lemmaschrijvers. Op 26 november
werd het volledige woordenboek in
Amsterdam plechtig overhandigd
aan de heer Plasterk, de Nederlandse
minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen. De plechtigheid werd
op 10 december overgedaan in het
Gentse Academiegebouw. Daar werd
het woordenboek overhandigd aan Joke
Schauvliege, de Vlaamse minister van
Cultuur. (PD)

Het Nederlands
in de grondwet
“De Nederlandse taal wordt opgenomen
in de Grondwet”, zo luidt de eerste zin
van het persbericht dat op 12 februari
werd uitgegeven door het Kabinet. Het
ANV is heel blij met het bericht.
In 2004 organiseerde het ANV een congres in Dordrecht. Doel van het congres
was om een debat te starten over de
verankering van de Nederlandse taal in
de grondwet, de belangrijkste wet van de
rechtsstaat. Verschillende hooggeleerde
sprekers beaamden vanuit verschillende gezichtspunten de noodzaak van
een taalartikel in de grondwet over de
Nederlandse taal. Vier kamerleden die
aanwezig waren op het Dordtse congres,
stelden zich achter de oproep van het
ANV. Zij zegden toe om binnen hun
fractie te bespreken wat de mogelijkheden zijn om een artikel over de taal
in de grondwet op te nemen.
In het regeerakkoord van februari 2007
stond inderdaad het voornemen van de

regering om de Nederlandse taal in de
grondwet te verankeren: “De overheid bevordert het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van het Nederlands als bestuurstaal
en cultuur- en omgangstaal en legt daartoe het Nederlands vast in de Grondwet
[...]”. In 2009 werd er door verschillende
kamerleden, o.m. Jan Schinkelhoek
(CDA), bij het kabinet op aangedrongen
dat voornemen uit te voeren.
In februari 2010 is een nieuwe belangrijke stap voorwaarts gezet. Het kabinet
heeft een voorstel voor een taalartikel
in de grondwet naar de Raad van State
gestuurd voor advies. Daarna is nog een
lange weg te gaan. Voor een wijziging
in de grondwet is namelijk een tweederdemeerderheid nodig in beide kamers
voor de eerstkomende verkiezingen.
Eenzelfde procedure volgt dan na de verkiezingen in beide nieuw samengestelde
kamers. Ook dan is een tweederdemeerderheid nodig.
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Het ANV volgt het verloop van de
procedure met de grootst mogelijke
belangstelling. (DW)

Persbericht:
http://www.regering.nl/Actueel/
Persberichten_ministerraad/2010/
februari/12/Nederlandse_taal_
wordt_verankerd_in_grondwet
De artikelen die over dit onderwerp in Neerlandia/Nederlands
van Nu zijn verschenen, kunt u
nalezen op www.anv.nl.
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Eind 2009 verscheen het vierde en
laatste deel van het EWN, het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands.
Will Pijnenburg was het die in de
tweede helft van de jaren tachtig aan
het Leidse Instituut voor Nederlandse
Lexicologie het EWN opzette en begin
1990 het project aan Marlies Philippa
overdroeg. Het project kreeg de naam
Kiliaanproject, naar de 16e‑eeuwse
Brabantse lexicograaf Cornelius Kilianus
ofte van Kiel. Marlies Philippa vormde
allereerst een hoofdredactie en zocht
daarvoor een Nederlander, Aad Quak,
en een Vlaming, Frans Debrabandere,
aan. Op 1 april 2006 werd de hoofd-

K RONI EK – MAATSCHAP P I J
NEERLAND I A

Protest tegen Engelse namen
van de Provinciale Hogeschool Limburg
De Vaste Commissie voor Taaltoezicht
(VCT) heeft een klacht gegrond verklaard die door de Marnixring Limburg
Herkenrode was ingediend tegen de
Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
omdat ze de Nederlandstalige benamingen van haar departementen heeft
vervangen door Engelstalige. De PHL
heeft daarmee de wetten overtreden op

het gebruik van talen in bestuurszaken
en het decreet dat het Nederlands oplegt
als bestuurstaal in de hogescholen en
universiteiten in Vlaanderen.
De VCT is een instelling die door de
wetgever is opgericht om te waken over
de toepassing van de op 18 juli 1966
gecoördineerde wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken. Zij heeft

een groot moreel gezag en vervult een
belangrijke signaalfunctie. Of de PHL de
uitspraak ter harte neemt, zal afhangen
van een eigen onderzoek. Het oordeel
van de VCT heeft namelijk geen juridische legitimiteit. Ze benadrukt dat alleen
de departementsnamen in het Engels
staan en dat het Nederlands de taal is
voor opleidingsnamen. (JB)

Symposium Europese waarden in een nieuw elan
Dat er over Europa op politiek, sociaal-economisch vlak van alles te doen is, terwijl Europa een identiteitscrisis doormaakt, zal voor iedereen duidelijk zijn. Toch heeft Europa, de bakermat van wat wij de westerse, de Atlantische beschaving noemen, van oudsher alles in huis om niet langer aan zichzelf te hoeven twijfelen. De rol van de intellectuelen, de
ondernemers en de politici, kortom van de leiders van een samenleving is bepalend voor de weg die een samenleving
uitgaat. Daarom is bezinning over het “waar komen wij van en waar gaan wij heen met onze samenleving?” af en toe
heel hard nodig. Pro Flandria brengt internationaal gerenommeerde gastsprekers bijeen die hun overtuiging komen
toelichten dat Europa niet verloren is en dat weer nieuw leven kan vloeien uit Europa’s oude bronnen. (JB)
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Vrijdagavond 16 en zaterdag 17 april 2010 in de Warande in Brussel met medewerking van o.a. Gerard Bodifée,
Ludo Abicht, Matthias Storme, Frits Bolkestein en Roger Scruton. Meer informatie: www.proﬂandria.be.
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Positie van het Nederlands in België
nog steeds niet zonder discussie
Nog steeds zijn er in België wrijvingen
tussen de twee grootste taalgebieden
(Nederlands en Frans). Zo is er nu
een relletje over de taalexamens die
kandidaat-ofﬁcieren moeten aﬂeggen.
Nederlandstalige kandidaat-ofﬁcieren
moeten hun kennis van het Frans bewijzen, Franstalige kandidaten moeten
hun kennis van het Nederlands bewijzen. Nu bekend geworden is dat weinig
Franstalige kandidaten in hoge functies
aangesteld worden, klaagt de voormalige
minister van Defensie, André Flahaut,
dat de Nederlandse examens voor Franstaligen te moeilijk zijn en dat onzinnige
vragen gesteld worden (bv. over de kle-

ding van een bisschop). Twee docenten
Nederlands aan de Koninklijke Militaire
school, W. Wauters en T. Stainier, weerleggen die kritiek in De Standaard van
11 februari 2010 (Taalexamens Belgisch
leger). Op dezelfde bladzij protesteert
Ludo Permentier tegen het woordgebruik van de Franstalige columnist Alain
Berenboom, die op 9 februari 2010 in
De Standaard bij herhaling de taal van
de Vlamingen Vlaams genoemd had.
Permentier heeft helemaal gelijk. Dat
Franstaligen onder elkaar in informele
gesprekken nog steeds over ﬂamand
spreken i.p.v. over néerlandais, tot daar
aan toe. Maar dat Franstalige intellectu-

elen het op bezoek bij een Nederlandstalige Belgische krant nog steeds niet
kunnen laten om onze taal Vlaams te
noemen, dat zegt veel over een vandaag
in Franstalig België nog steeds levend
negatief sentiment tegenover de taal van
Vlaanderen (en Nederland). Permentier
schrijft dan ook terecht: “Stel u voor dat
een columnist uit Vlaanderen in een
Franstalige krant zou schrijven dat onze
hoofdstad tweetalig is: Nederlands en
Waals. Wat een verontwaardiging zou
dat niet teweegbrengen.” (PD)

K RO N I E K – I N D E WERELD

Internationale top in Brugge
Surinaamse
onderscheiding
voor Pim van
der Meiden
Pim van der Meiden, medewerker van
Neerlandia/Nederlands van Nu, ontving
op 12 februari 2010 uit handen van mr.
U. Joella-Sewnundun, de Surinaamse
ambassadeur in Nederland, een onderscheiding waarmee hij werd benoemd
tot Ofﬁcier in de Ereorde van de Gele
Ster. Tientallen jaren heeft Van der Meiden bewust en actief gewerkt aan de vergroting en verdieping van de kennis van
de Surinaamse geschiedenis en cultuur
in o.a. Suriname en Nederland. Hij heeft
zo de Surinaamse geschiedenis en cultuur nationaal en internationaal grotere
bekendheid gegeven. (JB)

Pim van der Meiden ontvangt zijn onderscheiding.

Op 20 november 2010 houdt de Nederlandse Taalunie in Brugge een internationale top met vertegenwoordigers
van Nederland, Vlaanderen, Suriname,
Aruba, de Nederlandse Antillen en ZuidAfrika, de landen waar het Nederlands
belangrijk is. De top vindt plaats naar
aanleiding van het dertigjarig bestaan
van de Nederlandse Taalunie. De top
zal onder andere beraad houden over de
positie van het Nederlands in de wereld.
De Taalunie hoopt afspraken te maken
voor samenwerking om gebruikers en

leerders van het Nederlands overal ter
wereld te ondersteunen. De stad Brugge
treedt op als gastheer. Op vrijdagavond
19 november ontvangt de stad de genodigden op het stadhuis. Op zaterdagochtend 20 november vindt de eigenlijke
topontmoeting plaats. ’s Middags biedt
de Taalunie jongeren een taalfeest aan
ter gelegenheid van haar dertigjarig
bestaan. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Ellen Fernhout of Ludo Permentier, info@taalunie.org, tel. + 31 70
346 95 48. (PD)

Zanger Stef Bos onderscheiden
in Zuid-Afrika
De Nederlandse zanger Stef Bos heeft
op 6 februari 2010 in Pretoria in ZuidAfrika een prijs gekregen voor zijn bijdrage aan de Afrikaanse taal en muziek.
Stef Bos is de eerste buitenlander die de
Zuid-Afrikaanse onderscheiding in de
wacht sleept. De zanger kreeg in Pretoria een bronzen beeld. Stef Bos werkte
sinds de jaren 90 samen met heel wat
grote namen uit de Zuid-Afrikaanse
muziekwereld, onder anderen Johannes
Kerkorrel, Rhay Phiri, Koos Kombuis en
Amanda Strydom. De nieuwe cd van
Stef Bos, Kloofstraat, bevat heel wat nummers in het Afrikaans. De Nederlandse
zanger studeerde in Antwerpen aan de

Studio Herman Teirlinck. Begin jaren
90 brak hij door met de albums Is dit
nou later en Gek zijn is gezond. (Belga)
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Stef Bos

KRONIEK – SAM EN WER KIN G N ED ER LA ND - V LAA N D E RE N

De brief van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom met
steun van de provincies Brabant en
Zeeland aan minister Eurlings is
een geslaagde actie geweest. Als met

de komst van de hsl (Fyra) ‘de internationale’ van het traject wordt afgehaald, zullen de Belgische treinen
doorrijden tot Roosendaal en niet
langer Essen als eindbestemming

hebben. Roosendaal wordt daarmee
na Maastricht het tweede Belgische
station. Het grenstarief zal ook
vervallen, waardoor het treinkaartje
voordeliger wordt. (JB)
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Belgische treinen rijden door tot Roosendaal

A L G E M EEN- NED ERL AND S V ERB OND

ANV - NI EUWS

Tijmen Knecht
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Paul Van Grembergen, Vlaams
minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Huisvesting,
Ambtenarenzaken, 2001-2004
(vanaf 2002 ook Cultuur en Jeugd)

Het vernieuwde ANV
van start
Op zaterdag 16 januari bracht een gezelschap van dertien ANV-leden een bezoek
aan het Drents Museum in Assen om de
tentoonstelling Art Deco en Art Nouveau
uit België te bezichtigen. Voorafgaand
aan de rondleiding was er een boeiende
lezing.
Op zaterdag 23 januari werd in Huis Van
Dijck in Mechelen het startschot gegeven
voor het vernieuwde ANV. Tachtig aanwezigen luisterden naar Paul Van Grembergen, die in zijn uiteenzetting aangaf
hoe zijn vaderland, het nieuwe Europa,
er volgens hem uit zou moeten zien.
Algemeen secretaris Annemie Stoop
sprak in haar inleiding over de laatste
reorganisatie die het ANV doormaakte.

Het resultaat is een eleganter ANV, met
een duidelijke structuur: één kantoor,
een vernieuwd tijdschrift Neerlandia/
Nederlands van Nu, een nieuw curatorium voor de leerstoelen in Nederland
en Vlaanderen, twee grote nieuwe afdelingen Nederland en Vlaanderen, naast
de al bestaande afdeling Zuid-Afrika.
Ze bedankte ook voorzitter Bert van der
Stoel, die de hervorming in goede banen
leidde. Ze benadrukte vooral het nieuwe
elan van het ANV en de wil om het ANV
weer toonaangevend te maken in het
debat Nederland-Vlaanderen. De receptie werd bezocht door vele leden, collegaverenigingen, diplomaten, politici en
overheidsvertegenwoordigers.

Voor de jaarwisseling ontving het ANV
het bericht van het overlijden van Tijmen
Knecht, bestuurder van het ANV-Tijmen
Knecht Fonds, die de bijzondere leerstoelen De Nederlanden in de wereld mogelijk
maakt. Zijn kritische opmerkingen
waren altijd net het puntje op de i. Dit jaar
wordt de leerstoel in Leiden opgeheven.
Het bestuur zal de mogelijkheden voor
de leerstoelen in Nederland en Vlaanderen opnieuw bekijken. De deskundige
inbreng van Tijmen Knecht zal hierbij
zeker gemist worden. Halverwege dit jaar
ontving het bestuur een voordracht voor
een Visser-Neerlandiaprijs aan Tijmen
en Helen Knecht-Drenth. De commissie
bracht een positief advies uit en het
bestuur kende een Visser-Neerlandiaprijs
toe vanwege de inzet voor de bevordering
van de cultuurbeleving. Op 24 december
2009, twee dagen voor het overlijden
van Tijmen Knecht, liet het echtpaar
weten de prijs graag te zullen aanvaarden
en het geld te willen besteden aan een
goed doel.
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Pieter van Hees over Pieter Geyl
Onlangs verscheen bij de Wereldbibliotheek een autobiograﬁe van historicus
Pieter Geyl (1887-1966) onder de titel
Ik die zo weinig in mijn verleden leef –
Autobiograﬁe 1887-1940.
Op blz. 45 van dit nummer van Neerlandia/Nederlands van Nu vindt u een bespreking van die fascinerende biograﬁe.
Op 13 februari verzorgde de Utrechtse
historicus Pieter van Hees in Antwerpen
een lezing die was georganiseerd door
het ANV en het tijdschrift Wetenschappelijke tijdingen. De toehoorders waren
in groten getale op komen dagen. Terecht, want Van Hees slaagde erin op
een boeiende wijze te vertellen over die
opmerkelijke ﬁguur van Pieter Geyl.

Geyl was een sterk voorstander van
Groot-Nederland, een cultuur- en taalgemeenschap met Neder-land, Vlaanderen
en Zuid-Afrika. Hij steunde de Vlaamse
Beweging, maar die ging in de fout toen
ze in 1937 samen wilde werken met het
Vlaams Nationaal Verbond (VNV), dat
een Groot-Nederlands staatsverband
voorstond. Geyl zag niet bijtijds dat
het VNV sterke banden had met het
nationaalsocialisme. In de Tweede
Wereldoorlog collaboreerde het VNV
openlijk met de Duitse bezetter. Geyl
moest niets hebben van het nationaalsocialisme en nam er met scherpe
bewoordingen afstand van. Vanwege
zijn ongezouten kritiek werd hij door de

Duitsers vastgezet in het concentratiekamp Buchenwald en later in het
gijzelaarskamp Michielsgestel.
De lezing werd uitgeleid met een dankwoord van Annemie Stoop. (DW)

A N V- NI EUWS

In een vol Ancienne Belgique (Brussel)
werd op sinterklaasavond een VisserNeerlandiaprijs uitgereikt aan Nekka.
De lange weg naar het podium bood
ANV-voorzitter Bert van der Stoel

V.l.n.r.: Martine Kruythoff van Gilde SamenSpraak,
minister Geert Bourgeois, ANV-voorzitter Bert
van der Stoel en minister Eberhard Van der Laan

Wim van de Camp
over taal en cultuur
Europarlementariër Wim van de Camp
gaf op 16 februari in Den Haag onder
de titel De cultuur staat er beter voor dan
de taal een lezing voor het ANV.
35 aanwezigen – waaronder twee vertegenwoordigers van Onze Taal –
hoorden hoe de politicus uitstekend
in het proﬁel van het ANV past. Onder
leiding van Dick Wortel werd goed
gediscussieerd over het Engels in het
onderwijs, het Nederlands op Schiphol,
de uitbreiding van het aantal tweetalige
VWO-opleidingen, het Nederlands in
de grondwet, de ondertiteling van
Nederlandstalige programma’s, de
Nederlandse standaardtaal in Vlaanderen,
het Nederlands in het Europees
Parlement en in de stad Brussel. Van
de Camp bleef nog geruime tijd na om
met de leden individueel van gedachten
te kunnen wisselen.

gelegenheid na te denken hoe hij de
ANV-boodschap kon overbrengen. De
toeschouwers waren gekomen om hun
favoriete kandidaat in de ﬁnale van de
Nekkawedstrijd met gejoel te ondersteunen. Van der Stoel toonde de zgn. Brinkmanshufﬂe: lopend een zaal toespreken.
De technici waren hierop niet voorbereid, waardoor het spotlicht alle kanten
op ging, zodat Van der Stoel een leuke
act neerzette. Vlaams Minister van Cultuur Joke Schauvliege overhandigde de
oorkonde en de cheque van 10.000 euro
aan Ward Robert en Koen Huygebaert.
In het authentieke Hotel New York in
Rotterdam was het ANV te gast bij de
bijeenkomst Civiel effect van inburgering
van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
het Vlaamse Agentschap binnenlands
bestuur en de Taalunie. De dag werd
feestelijk afgerond met de uitreiking
van de Visser-Neerlandiaprijs door de
ministers Geert Bourgeois en Eberhard
Van der Laan aan Martine Kruythoff van
GildeSamenspraak.

Landenafdelingen
opgericht
Op 12 december en 19 december 2009
werden de landenafdelingen Vlaanderen
en Nederland opgericht. Piet Jongbloet,
Theo Lansloot, Renaat Roels en Karel
Van Goethem werden verkozen tot
bestuurslid. Ook het reglement van de
afdeling werd behandeld. De landenafdeling Nederland koos Anne Doedens,
André Dumont, Pieter Glas en Cor
Heeres als bestuursleden en keurde het
reglement met enkele wijzigingen goed.

Oproep algemene
vergadering
Op zaterdag 12 juni 2010 wordt de
jaarlijkse algemene vergadering
gehouden. Op de agenda staan het
verslag van de vorige vergadering,
het jaarverslag 2009, het ﬁnancieel
verslag 2009, het ﬁnancieel verslag Stichting ANV-fondsen, de
begroting 2011, het huishoudelijk
reglement en de samenstelling van
het bestuur.
Aan de beurt van aftreden en niet
herbenoembaar zijn Huig Bunk,
Ria Goossenaerts, Rik Nauwelaerts
en Bert van der Stoel. Tussentijds
zal Gerrit Wiechers aftreden.
Volgens de nieuwe statuten zijn
hiermee twee vacatures voor Vlaanderen, een vacature voor Nederland
en een (tussentijdse) vacature voor
Zuid-Afrika te vervullen.
Het bestuur zal voor alle vacatures
kandidaten voordragen. De leden
zijn bevoegd tot vijf weken voor
de vergadering kandidaten voor te
dragen. De voordracht dient door
ten minste 15 leden, waaronder het
voorgedragen lid, te zijn ondertekend.
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Alle leden zullen een uitnodiging
ontvangen voor de vergadering van
hun landenafdeling waar zij stemrecht hebben. In die vergaderingen
worden ook de afgevaardigden
gekozen die in de algemene vergadering een stem kunnen uitbrengen. De ledenvergadering voor de
landenafdeling Vlaanderen vindt
plaats op vrijdag 14 mei 2010 om
18 uur in Antwerpen.
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Uitreikingen
Visser-Neerlandiaprijs
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Goedemorgen, goedemiddag
en verwante begroetingsformules
Goedemorgen is volgens Van Dale een
“gewone begroetingsformule”. Toch stel
ik vast dat die begroetingsformule niet zo
gewoon is als ik ’s morgens opgebeld word
door iemand die spreekt namens een bank,
verzekeringsmaatschappij, ﬁrma, gemeente of
overheidsdienst. Dezelfde ervaring doe ik op als
ik zelf zo’n instantie opbel en dan iemand aan de
lijn krijg. In slechts één à twee op de tien gevallen
hoor ik dan iets als goedemorgen, maar meestal is
dat goedemiddag of goeiemiddag. In de regel zijn mijn
gesprekspartners dames, maar er zitten ook heren
tussen. Wél moet ik opmerken dat de telefoontjes
waar het hier om gaat, in de regel plaatsvinden
tussen 10 en 12 uur en dat, als ik dan goedemorgen hoor, het
tussen 10 en 10.45 uur is. Vanaf ongeveer 10.45 uur is volgens
mijn waarnemingen de goedemiddagperiode aangebroken.
Als ik de persoon in kwestie vraag waarom zij/hij goedemiddag
zegt, hoewel het nog geen 12 uur is, zijn de antwoorden niet
direct eensluidend, maar wijken ze ook niet fundamenteel van
elkaar af. “Dat zeg ik altijd”, zei me een dame. “Dat heb ik zo
geleerd”, was een ander antwoord. De meesten lieten weten
dat ze al vroeg bezig waren en daardoor het gevoel hadden dat
het al later was. Een licht verwijtende toon viel daarbij niet te
ontkennen, maar belangrijker is de vaststelling dat het hedendaagse arbeidsproces blijkbaar in bepaalde omstandigheden
een stukje van het goedemorgengevoel heeft aangetast, met verbale consequenties.

Misschien kan Google een beetje helpen. Die zoekmachine groet weliswaar niet, maar kan suggesties
geven over de populariteit van begroetingsformules. Ik ben dus geavanceerd gaan zoeken,
met de exacte woordcombinatie, en kwam
uit bij woordvormen en woordfrequenties
die mij meer dan eens verrasten. In de
eerste plaats blijkt dat op Nederlandse sites
goedemorgen een opmerkelijk hoge frequentie
heeft: 342.000 tegenover 35.800 in Belgische/Vlaamse webpagina’s. Eenmaal op
dreef geraakt, wilde ik ook weten hoe het
staat met de rest van het etmaal. Welnu:
goedenavond NL 121.000
goedenacht
NL
8.130
goedendag
NL 90.000

BE
BE
BE

18.200
4.110
13.600

Hier wordt zelden gegroet luidt de titel van een bespreking door
Ewald Pironet van een boek over België van de hand van de
Nederlander Bart Dirks, correspondent van de Volkskrant, in
Knack van 9 april 2008. Maar we kunnen niet stilstaan bij de
uitspraak van Ewald Pironet en we hebben nog de informele
varianten van goedemorgen enz., d.w.z. die met goeie(n). Daarnaast zijn er ook foute spelvormen van de begroetingen waar
we ons nu mee bezighouden.
Bij Google zijn de wensformules met goeie(n) in het algemeen
minder frequent, meer dan eens duidelijk minder frequent,
dan die met goede(n). Uitzonderingen zijn hier goeienavond in
de Vlaamse sites – de frequenties zijn hierin zo goed als omgekeerd evenredig met die in de Nederlandse sites – en goeienacht in de Nederlandse én de Vlaamse webpagina’s:

Bij het bankﬁliaal dat ik meestal bezoek, word ik door de dame
achter het loket begroet met dag meneer, maar in de latere ochtend ook met goeiemiddag, dus ... Veel voldoening schonk mij
de ontvangst bij de kapper, een paar dagen geleden, toen ik net
aan deze bijdrage begonnen was. Het was 11.15 uur en de dame
die mijn jas aannam, zei: “Goeiemiddag”. Daarop kwam mijn
bekende vraag en het antwoord was, weer met een zweem van
verwijt: “Maar ik ben toch al een tijdje hier!”

goeienavond
goedenavond
goeienacht
goedenacht

Ik meen dus te mogen vaststellen dat goedemorgen (goeiemorgen) in de ietwat formelere sfeer een stap opzij moet doen voor
een wat minder ochtendlijk goedemiddag (goeiemiddag). Ik heb
althans die ervaring, maar kan dat niet bewijzen. Hoe kom je
trouwens aan ‘ofﬁciële’ cijfers over het gebruik van begroetingen
met morgen en, daarop voortbordurend, met avond, nacht en dag?

Hoe later op de avond, hoe jovialer volk, zeker in Vlaanderen.
Wat we verder kunnen constateren, is dat niet iedereen weet
hoe de begroetingsformules nu precies geschreven moeten
worden, in concreto: met of zonder (tweede) n. Over de
oorsprong van de ‘correcte’ n worden we o.a. ingelicht door
www.onzetaal.nl. Hier vinden we ook de juiste vormen, even-

NL 41.800 = 25,68% BE 52.200 = 74,15%
NL 121.000 = 74,32% BE 18.200 = 25,85%
NL 16.800 = 67,39% BE 11.000 = 72,80%
NL
8.130 = 32,61% BE
4.110 = 27,20%

W OORDEN

als bv. ook in Mijnwoordenboek 2008 en www.kunstbus.com.
Het moet zijn: goedenavond, goedendag, goedemiddag, goedemorgen, goedenacht, uiteraard naast goeienavond enz. Toch verschijnen op het internet deze formules ook, met meer of minder
succes, in een afwijkende spelling, in dit geval zonder een n
die er wél moet staan, en met een n die er niet moet staan. In
hoeverre ze – ook – geschreven worden in twee woorden, het
type goede morgen, kan via Google niet worden nagegaan.
Om met de eerste categorie van ontsporingen te beginnen:
de meest voorkomende spelling met weggelaten n, zelfs de
tweede spelling in een frequentielijst à la Google, is goededag.
Ik vond daarvoor de volgende cijfers, waarin overigens het
– vrij schaarse – goedendag in de betekenis ‘knots’ niet uit kon
worden weggeﬁlterd:
goededag
goedendag

NL 155.000 = 63,27% BE 15.300 = 52,94%
NL 90.000 = 36,73% BE 13.600 = 47,06%

Vooral aan Nederlandse zijde is hier dus zwaar gelobbyd,
waardoor in deze sites het ofﬁciële goedendag behoorlijk in de
verdrukking is geraakt.
Voor goedeavond liggen de kaarten echter duidelijk minder
gunstig, ondanks een heel verdienstelijke Vlaamse inzet:
goedeavond NL 15.000 = 11,03% BE 52.000 = 74,07%
goedenavond NL 121.000 = 88,97% BE 18.200 = 25,93%
De resultaten blijven verrassen!
De minder formele variant van goede(n)dag en goede(n)avond
verschaft eveneens een nogal heterogeen frequentiepatroon,
met een opvallend hardnekkige voorkeur van de Vlaamse sites
voor de grammaticaal incorrecte vorm zonder n:
goeiedag
goeiendag
goeieavond
goeienavond

NL
NL
NL
NL

19.100
25.600
56.300
41.800

=
=
=
=

42,73%
57,27%
57,39%
42,61%

BE 11.900 = 71,86%
BE 4.660 = 28,14%
BE 55.200 = 51,40%
BE 52.200 = 48,60%

Vlamingen gaan blijkbaar grammaticaal correcter naar bed.
Slechts bescheiden scoren goedenmiddag en goedenmorgen:
goedenmiddag
goedemiddag
goedenmorgen
goedemorgen

NL 9.970 = 9,11%
NL 99.500 = 90,89%
NL 17.700 = 4,92%
NL 342.000 = 95,08%

BE
460 = 2,81%
BE 15.900 = 97,19%
BE 2.930 = 7,57%
BE 35.800 = 92,43%

Jovialiteit brengt voor de laatste drie begroetingen niet bijster
veel soelaas. Goeiennacht komt in Nederlandse sites 56 keer
voor, in Vlaamse 27 keer. Even slechte resultaten boeken
goeienmiddag en goeienmorgen in Vlaamse sites, maar in Nederlandse staan ze iets sterker, en ook dat is wel wat ongewoon:
goeienmiddag
goeiemiddag
goeienmorgen
goeiemorgen

NL
5.750 = 22,24%
NL 20.100 = 77,76%
NL
7.350 = 11,96%
NL 54.100 = 88,04%

BE
62
BE
3.160
BE
80
BE 19.600

= 1,92%
= 98,08%
= 0,41%
= 99,59%

Uiterst ongewoon, ten slotte, zijn de begroetingen goedennavond (NL 16, BE 2) en goeiennavond (NL 4; BE 0). Hier heeft
Guido Gezelle (“De navond komt zoo stil ...”) zelfs in Vlaanderen geen school kunnen maken.
Binnen het sociaal verkeer zijn heel wat formules mogelijk,
ook voor begroeting en afscheid, zo leert alleen al een blik op
de bonte verzameling op de website www.kunstbus.com. De
wensformules van het type goedemorgen, goedemiddag dragen
bij aan dit beeld van variatie. Niet alleen is er verandering van
keuze mogelijk door een ander aanvoelen van het tijdstip der
werkzaamheden (goedemiddag), maar wanneer de formules op
papier worden gezet, blijkt er een grote mate van onzekerheid
te bestaan over de juiste vormgeving. Een onjuiste beoordeling
van de rol van het bijvoeglijk naamwoord goede en onderlinge
graﬁsche beïnvloeding spelen hier een bizar spel, waar taalkundigen tot nu toe niet bijster veel aandacht aan besteed hebben. Niettemin wens ik u, om het met professor Prlwytzkofsky
te zeggen, der goede dag!

35

Dan hebben we ook nog begroetingen van de tweede categorie,
dus met overbodige n. Het verrassendst is hier weer het nachtelijke gebeuren, althans in de Nederlandse sites:
NL 14.900 = 64,70% BE
NL
8.130 = 35,30% BE

89 = 2,12%
4.110 = 97,88%
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goedennacht
goedenacht
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Rijtuigen

Frans Debrabandere

Als we het over gewone voertuigen hebben, dan denken we in de eerste plaats aan wagens en karren. Het
woord wagen is hetzelfde als Engels wain ‘boerenwagen’. Het is een erfwoord, dat teruggaat op Germaans
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wagna, Indogermaans *uoghno- en afgeleid is van het werkwoord wegen ‘bewegen’. Een wagen is een voer-
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tuig op vier wielen. Het vijfde wiel aan de wagen is dan ook overbodig. Een kar evenwel heeft twee wielen,
Al spreken we ook van een driewielkar. Het woord kar is eigenlijk het Picardische car, Frans char, een voortzetting van Latijn carrus. Er zijn verschillende soorten karren: bakkerskar, boerenkar, broodkar, handkar (die
ze in Vlaanderen meestal een stootkar of steekkar noemen), hondenkar, huifkar, melkkar, mosselkar, sproeikar,
strontkar, vuilniskar enz.
Dan zijn er de speciﬁeke voertuigen. Bij de ongemotoriseerde
voertuigen is er allereerst de koets. Het woord koets komt in
1536 als coetse voor en in 1567 als cotsie en is ontleend aan
Duits Kutsche, in de 16de eeuw nog Kotsche, want het gaat
terug op Hongaars kocsi. Het woord is verkort uit kocsi szekér,
d.i. ‘wagen uit Kocs’. Kocs is een plaats tussen Wenen en Boedapest, waar al in de 15e eeuw de paarden van de reiswagens
werden uitgespannen en waar koetsen werden vervaardigd.
Hieruit zijn ook ontstaan Italiaans cocchio, Frans coche en
Engels coach. Het Spaanse coche betekent zelfs ‘auto’ en het
verkleinwoord cochecito ‘kinderwagen’. De sjees is een tweewielig rijtuig met kap. Het woord is eigenlijk het Franse chaise
(roulante). West-Vlamingen gebruiken daarvoor een vrijwel gelijkend woord, dat evenwel een andere herkomst moet hebben.
De ie van sieze kan onmogelijk op de ai van chaise teruggaan,
maar wel op de iè van Picardisch siège, want die werd als i uitgesproken. Die siège was de zitting of bok van de koetsier. Het
Middelnederlands kende al het woord siege voor ‘zetel, zitting’.
Maar toch is het niet uitgesloten dat de sieze haar naam kreeg
van de 17e-eeuwse Ph. de Chiese, de bouwer van de berline
of reiskoets. Een soort kar is natuurlijk de karos, een gesloten
rijtuig. Dat is het Franse woord carrosse, dat ontleend is aan
Italiaans carrozza, een voortzetting van Middellatijn carrocium,
afgeleid van carrus. Een open vierwielige koets met lage bak is
dan weer de kales of calèche, de Duitse Kalesche, die eigenlijk
van Slavische herkomst is. Eveneens een vierwielig laag rijtuig, een damesrijtuig, is de victoria, vernoemd (1872) naar de
Engelse koningin Victoria (1837-1901). We blijven in Engeland
met de tilbury, een licht tweewielig rijtuig voor twee personen.
De naam herinnert aan de bouwer ervan, de Londense wagenmaker Tilbury uit het begin van de 19de eeuw. Een ander tweewielig rijtuig met opvouwbare leren kap is de cabriolet (1824).
Dat Franse woord is een verkleinvorm van cabriole < capriole,
ontleend aan Italiaans capriola ‘reebok’, een verkleinwoord
van capro, Latijn caper ‘bok’. Het woord werd naderhand ook

gebruikt voor een auto met opvouwbaar dak. De Engelse cab
is een verkorting van cabriolet. Een buggy is een licht open
rijtuigje voor één paard, daarna ook een sportieve open auto.
Vandaag kennen we buggy vooral als opvouwbare kinderwagen. Buggy is afgeleid van bug ‘kever’ en dat kunnen we vergelijken met de kever, de volksnaam voor de Volkswagen. De
sulky is een licht tweewielig rijtuigje voor harddraverijen. Het
adjectief sulky betekent ‘gemelijk’; de bestuurder kan nl. geen
gezelschap hebben. In Vlaamse en Brabantse dialecten heet
een sulky ﬂiget, vliget, vlieget. In zijn Verklarend woordenboek
voor België en Nederland (1900) noemt J. Bal een vlieget ‘soort
van lichte tilbury zonder kap’. Jammer genoeg ben ik er nog
altijd niet in geslaagd de etymologie van dat woord te achterhalen. De dogcart of dogkar is een tweewielig licht rijtuig; de
passagiers zitten er rug aan rug. Ook Engels is de hansom, uit
te spreken als hensum, een licht rijtuig op twee wielen met
twee zitplaatsen. De koetsier zit hier op een bok achterop. De
uitvinder ervan is namelijk de Brit Joseph Aloysius Hansom
(1803-1882). We kennen de tandem – spreek uit tendum – nu
als ﬁets voor twee personen die achter elkaar zitten en allebei
trappen. Maar oorspronkelijk was het een koetsje bespannen
met twee paarden achter elkaar. Een barouchet is een licht
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drie in, Russisch troje. Met vier paarden bespannen is de quadriga, een tweewielige wagen die in Griekenland en Rome
bij feestelijke optochten gebruikt werd. Het Latijnse woord
is samengetrokken uit quadriiugi ‘vier jukken’. Een bekende
quadriga staat op het Brandenburger Tor in Berlijn, die de Berlijners wel eens lachend die Retourkutsche noemen. Eveneens
door de oudheid geïnspireerd is de faëton, een licht open rijtuig. We hebben het woord overgenomen van het Engels, waar
het rijtuig phaeton heet. Phaëthon ‘de stralende’ was de zoon
van Helius en Clymene. Hij verkreeg de gunst de zonnewagen
een keer te mogen besturen, maar hij kon de vurige paarden
van de zonnegod niet in toom houden. Daardoor naderde
Phaëthon de aarde te dicht, waardoor grote gedeelten verschroeiden en de Ethiopiërs een donkere huidskleur kregen.
Zeus stortte Phaëthon met zijn bliksem uit de wagen.
Sommige voertuigen herinneren aan de plaats waar ze vandaan
komen. De berline is weliswaar Frans en betekent ‘uit Berlijn’.
De berline werd nl. in Frankrijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw ingevoerd door Ph. de Chiese, die de reiskoets
gebouwd had voor de keurvorst van Brandenburg, die ermee
van Berlijn naar Parijs reed. Ook in Duitsland kwam de berline

omstreeks 1670 in de mode. Ook deze naam werd achteraf op
een auto toegepast, nl. een personenwagen met verticale achterruit. Eveneens van Duitse herkomst is de landauer, een aﬂeiding
van de plaats Landau, vermoedelijk niet Landau an der Isar,
maar Landau in der Pfalz. De Oostenrijkse keizer Jozef I, die in
1702 deze plaats bezocht, die toen in Franse handen was, reisde
met zijn gevolg met een nieuw type reiskoetsen, die vervolgens
landauers genoemd werden. Het kan natuurlijk ook dat de
Landauer eigenlijk een Landauer Wagen was, die dus in Landau
gebouwd werd. Maar het ene sluit het andere niet uit. In het
Kortrijks was een landauer ook wel een kinderwagen.
Rijtuigen kunnen ook gehuurd of tegen betaling gebruikt
worden. We noemden al de Engelse cab, ook taxi cab. Een
huurrijtuig is ook de ﬁaker of ﬁacre, die zijn naam ontleent aan
het Parijse Hôtel Saint-Fiacre, waar sinds 1640 – en dat voor
het eerst – rijtuigen werden verhuurd. Een Duits huurrijtuig
was de Droschke, nu een vrijwel verouderd woord voor taxi.
Het woord komt van Russisch dróz&ki ‘lichte koets’. Het woord
verschijnt voor het eerst in de 18de eeuw in het Balticum en
in Sint-Petersburg. In de 19de eeuw verspreidt het woord zich
dan in het hele Duitse taalgebied. De vigilante is een stationerend gesloten huurrijtuig. Dat woord bestaat niet in het Frans,
maar het is een verbogen vorm van het Franse adjectief vigilant ‘waakzaam’. Het woord kwam in Nederland in de tweede
helft van de 19e eeuw in gebruik. Het sluiten van de auto uit
veiligheidsoverwegingen is dus niet nieuw. Gertrud von Lefort
schrijft in Die Letzte am Schafott: “Ganz unwillkürlich schob
sie mit ihrer zierlichen Aristokratenhand den Riegel am Wagenschlag vor; er war ein wenig verrostet, denn die Karosse
stammte noch aus den unruhigen Zeiten der Fronde [16481653]. Damals hatte man solche Riegel an den Wagentüren
angebracht, weil man nie wissen konnte, ob man nicht einmal
in seiner Kutsche würde ﬂiehen müssen.”
En dan zijn er nog de grotere rijtuigen voor groepen reizigers.
De diligence was een wagen voor personen- en postvervoer
(1775). Het woord is verkort uit carrosse de diligence, letterlijk
‘karos van ijver, spoed, voortvarendheid’. Het voorgedeelte van
een postwagen heette coupé, van het werkwoord couper ‘afsnijden, verbreken’, omdat het om een onderbroken doorgang
ging. Vandaag kennen we coupé alleen nog als ‘treincompartiment’. Maar het woord doet ook denken aan de brik, een open
rijtuig met ingang van achteren en banken tegen de zijwanden.
Het is Engels break. Maar hier slaat het breken op het africhten
van paarden. De char-à-bancs was een grote open toeristenwagen met dwarsbanken. Het Franse woord spreekt voor zichzelf,
het is een wagen met banken. In het Nederlands noemen we
die een janplezier. De omnibus was een groot rijtuig met banken in de lengte van de wagen. De voiture omnibus, eigenlijk
een wagen voor allen, was een soort paardentram die in 1820
in gebruik werd genomen. In Belgische stations werd vroeger
het woord omnibus gebruikt voor stoptrein, boemeltrein.
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twee- of vierwielig luxerijtuig, waarvan de koetsier op een hoge
bok zit (1901-1925). Frans barouchette is het verkleinwoord van
barouche, dat ontleend is aan Duits Barutsche, dat zelf ontleend
is aan Italiaans baroccio < biroccio, een aﬂeiding van Middellatijn birotum ‘voertuig met twee wielen’. Het woord doet ons
onmiddellijk denken aan Frans brouette voor een ‘kruiwagen’,
dat teruggaat op Oudfrans beroete, berouette ‘draagstoel met
twee wielen’, een verkleinwoord van beroue uit Lat. birota ‘vervoermiddel met twee wielen’. Barouchet en brouette zijn dus
etymologisch identiek. Het West-Vlaams heeft die brouette ontleend als brewette, berwette, maar dan wel voor een driewielkar.
Een kibitka of kibitke is een licht Russisch rijtuig zonder veren
op vier lage wielen met een huif van matten. Russisch kibitka
betekent ‘tentwagen’ en is een aﬂeiding op ‑ka van Tataars kibits ‘Tataarse tent’. De eveneens Russische trojka (1901-1925)
is een licht rijtuig met driespan, waarvan het middelste paard
onder een hoge beugel draaft. Het is eveneens een aﬂeiding
met het diminutiefsufﬁx ‑ka. We herkennen er het telwoord

In Memoriam dr. F. de Tollenaere
Dick Wortel

Op 12 december 2009 overleed na een lang en vruchtbaar leven in zijn
woonplaats Warmond bij Leiden dr. F. – Felicien Julien Maurice Leon

I N MEMORI AM

– de Tollenaere.
De Tollenaere werd geboren op 8 juli 1912 in het Oost-Vlaamse en vlakbij
de taalgrens gelegen Ronse. Na enkele jaren lagere school vertrok hij naar
een kostschool in Oudenaarde. Daar heerste een streng Frans regime.
Toch moet daar zijn eerste belangstelling voor de taal zijn ontstaan, mis-

Dr. Felicien de

schien door gesprekken die hij met zijn leraren voerde over dat verboden

Tollenaere (1912-2009)
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Nederlands. In 1931 begon hij aan de pas vernederlandste universiteit van
Gent de studie in de Germaanse ﬁlologie. Een voor hem heel belangrijke

Van dialecten wilde De Tollenaere eigenlijk niets weten. Hij meende dat

hoogleraar was E. Blanquaert, van wie hij de beginselen van de dialecto-

het voortbestaan van het Nederlands in België alleen mogelijk was door

logie, historische grammatica en etymologie leerde. Hij sloot zijn studie

een volstrekte eenheid met het Noorden. Niemand heeft hem ooit dia-

af met het proefschrift De schildering van den mensch in de Oud-IJslandse

lect horen spreken. Zijn belangstelling voor de dialecten kwam alleen

familie-saga, waarmee hij in 1939 promoveerde. Na een bekroning werd

voort uit de wetenschap. In het vak etymologie of historische taalkunde

zijn proefschrift in 1942 uitgegeven. Uit de keuze van het onderwerp

is dialectologie van belang. Zijn grootste belangstelling lag bij de

blijkt zijn belangstelling voor het Oudgermaans en de Scandinavistiek.

etymologie. De gebruiker van het WNT ziet dat direct aan de uitgebreide

Na zijn licentiaatsexamen werd hij docent Engels op het koninklijk athe-

etymologische informatie in de door hem geredigeerde lemma’s. Wat

neum voor jongens in Bergen in Henegouwen.

hij in het WNT-lemma niet kwijt kon, publiceerde hij in talloze artikelen in verschillende tijdschriften. In 1965 verzorgde hij een nieuwe

Al spoedig ontving De Tollenaere een uitnodiging van de Vlaams-

druk van het Nederlands Etymologisch Woordenboek van Jan de Vries.

gezinde minister van Onderwijs Julius Hoste voor een persoonlijk
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onderhoud. De minister bood hem de functie van Belgisch redacteur

Al in 1962 bepleit hij in zijn verhandeling Nieuwe wegen in de lexicolo-

aan bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) in Leiden. In

gie de oprichting van een lexicologisch instituut, dat tot taak heeft het

1937 trok hij naar de universiteitsstad. In die stad van wetenschap met

aanleggen van lexicograﬁsche verzamelingen. Na een bezoek aan de

een rijke universiteitsbibliotheek voelde hij zich direct op zijn gemak.

Trésor de la Langue française, een groot woordenboek, dat op ‘mechani-

Hij liep colleges bij de slavist Nicolaas van Wijk. In 1940 werd hij lid

sche’ wijze was samengesteld, nam hij het initiatief tot oprichting van

van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, waar hij actief werd

het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, dat in 1967 inderdaad werd

in haar Commissie voor Taal- en Letterkunde.

ingesteld. Een onderdeel van dat INL was de afdeling Thesaurus, die
de opdracht kreeg om een groot woordenboek van het Nederlands met

Na zijn opleiding tot redacteur kon hij in 1940 beginnen met het

behulp van de computer tot stand te brengen.

Va-traject van het WNT. Het woord van was voor hem een uitdaging.
Meer dan vijftig betekenissen kon hij onderscheiden. Naast zijn werk

Na zijn pensionering in 1977 verschenen er van zijn hand nog talrijke

voor het WNT werkte hij samen met zijn collega dr. C. Kruyskamp

artikelen en publicaties, zoals enkele drukken van het Etymologisch

aan de zevende druk van het woordenboek van Van Dale.

Woordenboek van uitgeverij Het Spectrum.
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Neem een abonnement op Kunsttijdschrift Vlaanderen!
Kunsttijdschrift Vlaanderen verschijnt
vijf keer per jaar, in februari, april,
juni, september en november. Met
een jaarabonnement mist u voortaan
niet alleen geen enkel themanummer
meer. Ook vaste rubrieken als Poëtisch
bericht, Te gast, In en om de Kunst en
Bibliotheek brengen u vijf keer per jaar
op de hoogte van alles wat reilt en zeilt
op het gebied van kunst en cultuur in
Vlaanderen.
Abonnementsprijs per jaar: € 30,00
voor België; € 37,00 voor Nederland
(excl. 6% btw voor particulieren).

Thema’s in 2010:
- ‘Hubert van Herreweghen 90’
(februari)
- ‘Variaties voor piano’ (april)
- ‘Cisterciënzers in Vlaanderen:
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langspeelﬁlm 2006-2010’
(november)
Meer informatie:
www.kunsttijdschriftvlaanderen.be
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De zingende mis

Frans Debrabandere

Pas in de 18de eeuw vind ik in Joop van der Horst zijn Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis (p. 1425) een paar
voorbeelden van een tegenwoordig deelwoord met ‘passieve’ betekenis: de zingende mis ‘de gezongen mis’; ten
ses uren wirt der een lesende mis gedaen ‘een gelezen mis’. Het verschijnsel is evenwel enkele eeuwen ouder.

Het tegenwoordig deelwoord met passieve betekenis heeft nog
lang standgehouden in de dialecten. Deken De Bo vergelijkt
voor het West-Vlaams eene zingende mis met de Franse messe
chantante. Cornelissen-Vervliet vermeldt in zijn Idioticon van
het Antwerpsch dialect de uitdrukking ’t is ‘en zingende mis met

de betekenis ‘dat duurt lang’. Ook het Engels kent de singing
mass, naast singing wine ‘wijn voor de gezongen mis’, singing
book, singing bread ‘hostiebrood’. Nu lijkt het er wel op dat zo’n
participium alleen voorkomt met zingen, lezen in verband met
de mis. Toch is me althans één voorbeeld bekend met een
andere woordcombinatie, nl. in het Kortrijkse dialect, al zal
dat vandaag nauwelijks nog iemand zeggen, nl. d’iptrekkende
brugge ‘de ophaalbrug’.
Dat doet me ook denken aan het Franse parking payant, wat in
België soms ten onrechte vertaald wordt als betalend parkeren,
maar in de standaardtaal betaald parkeren heet.
Een erg erop lijkend, maar toch iets ander geval is het attributieve gebruik van het tegenwoordig deelwoord bij een zelfstandig naamwoord, dat evenwel niet de handeling uitvoert:
staande receptie (de gasten staan), staande ovatie (de applaudisserende toehoorders staan), vallende ziekte (de patiënt valt),
lachend antwoord (vanwege lachend antwoorden), lopend buffet
(de gasten lopen), dat wellicht vertaald is uit walking dinner.
Maar in geen van die gevallen – met trouwens onovergankelijke werkwoorden – heeft het tegenwoordig deelwoord passieve betekenis, zoals zingend in zingende mis die wel heeft.

Nieuwspraak
Het bountygevoel
Een zwarte (Afrikaan, Surinamer of Antilliaan) die zich gedraagt als een blanke
of die met de blanke maatschappij heult,
wordt door zijn rasgenoten wel eens
smalend een bounty genoemd. Dat is
een mooi voorbeeld van een merknaam
die zich ontwikkelt tot scheldwoord. Het
Engelse woord verwijst naar de Bounty
bar, het handelsmerk voor een chocoladereep met kokosvulling. De term impliceert dat dergelijke mensen van buiten
donker zijn als de chocolade en van

binnen blank als de kokos. Een ‘bounty’
wordt beschouwd als iemand die zijn
afkomst verloochent. Hij of zij levert al
eens kritiek op etnische minderheden
en zoiets valt onder rasgenoten niet altijd in goede aarde.
Ayaan Hirsi Ali (van Somalische afkomst, maar in Nederland bekend als
feministe en politica) werd ooit door
imam Abdullah Haselhoef als bounty
bestempeld. In ons taalgebied dook het
scheldwoord voor het eerst op begin
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Marc De Coster

jaren negentig. Minder bekende synoniemen zijn damneger en schaakneger.
Bounty staat sinds 1999 in de Grote Van
Dale. Het Marokkaanse equivalent is de
ptata ‘aardappel’.
Gelukkig heeft bounty ook positieve associaties. Een zonovergoten tropisch
eiland, met witte stranden en veel palmbomen, wordt in de reissector wel eens
een bountyeiland genoemd. Een droomeiland kortom. Het woord verwijst ook
hier weer naar de chocoladereep, die
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De oudste voorbeelden bezorgde me Alex Wethlij. Ze komen uit
een Sittardse oorkonde van 1443: sall eyn vnser medecanoenchen
eyne seelmisse singen, bynnen wilcher singender seelmissen man
leisen sall eyne seelmisse vpp dem kirspelelter ind noch drij andere
seelmissen in der kirchen die wir bestellen solen, dat is zo wissen mit
der singender seelmissen zo samen vonff seelmissen ind in der seluer
singender seelmissen so sall der gheen die seelmisse singende… bidden. Het WNT (http://gtb.inl.nl/) geeft een voorbeeld uit 1503:
die susteren … sullen … in hair kercke dagelixs lesende misse mogen
doen celebreren …, mer singende missen sullen mogen doen … op hair
kermisdach. In een Kortrijkse kerkrekening vond ik in 1500-1505:
tweee lesende messen. De Bo citeert uit Nicolas Despars (15221597): fonderende een zeer solemneel zinghende lof binnen der kercke
van St. Donaes (Brugge). In een Kortrijks Wezenregister van 1781
lezen we: dat er naer sijne aﬂivigheid nog zullen geexhonoreerd worden in convent van de eerweerde pater capucien binnen Cortrijk tot
lavenisse synder siele den nomber van 200 lesende missen.

NEDERL AND S V AN NU
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op dergelijke eilanden genuttigd wordt,
tenminste als we de reclame mogen
geloven. Je zou er een bountygevoel of
vakantiestemming bij krijgen.
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te mogen klimmen. Bij geocaching kan
dat weer. Wie het wil, kan het kind in
zichzelf nog eens aanspreken.

Fokkie en het zwarte goud
Geocaching
Geocaching staat nog niet in Van Dale,
maar is sinds 2000 ingeburgerd (althans volgens Oxford English Dictionary). In de Nederlandstalige pers en
op internet lees je wel eens over geocoaching, maar de juiste term is wel degelijk geocaching, een samenstelling van
geo(graphy) en cache ‘schat’. Het gaat
om een hippe combinatie van internet
en buitensport, van wandelen, zoeken
en puzzelen. Ergens in de natuur is een
schat verstopt (in een holle boom, onder
een bruggetje) en met behulp van een
hand-gps moeten de deelnemers (in
groepjes van ongeveer vijf personen)
proberen de schat terug te vinden. Het
elektronische apparaatje geeft in lengteen breedtegraden de plaats aan. Allemaal goed voor de teamspirit dus.
Het roept beelden op van woudlopers
die gewapend met kaart en kompas door
bergen en bossen stappen. Alleen zijn
de beoefenaars meegegaan met de technologische vooruitgang. Het kompas is
nu vervangen door een gps-ontvanger.
Die hedendaagse vorm van schatzoeken
is een ware rage geworden onder computernerds en overjarige padvinders.
Wellicht weten ze het niet, maar in feite
hebben ze het allemaal te danken aan
oud-president Bill Clinton. Hij tekende
in 2000 een wet waardoor iedere bezitter van een gps-apparaat signalen mag
ontvangen van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Tevoren mocht het
navigatiesysteem alleen gebruikt worden
voor militaire doeleinden. Ondertussen
is het populair geworden bij elke outdoorfanaat.
Een geocacher is dus iemand die voor
de sport schatten (allerlei snuisterijen
en een gastenboekje, veel stelt het niet
voor) verstopt, er de gps-coördinaten
van noteert, en andere schatten aan de
hand van zulke coördinaten gaat zoeken.
Tegenwoordig heb je als volwassene een
excuus nodig om nog eens in een boom

Neen, dat is niet de titel van een of
ander stripverhaal. We hebben het over
kofﬁe. Jaren geleden, toen het leven nog
simpel was, hadden we het over een
bakkie troost (leut, slobber en noem maar
op). Ja, zelfs het weinig politiek correcte
negerzweet hoorde je wel eens. Die tijd
is lang voorbij.
Tegenwoordig zeggen Vlamingen die
nog niet goed wakker zijn en moeilijk
uit hun woorden kunnen komen, wel
eens fokkie i.p.v. kofﬁe. Dat hebben we
allemaal te danken aan reclamebureau
Duval Guillaume, dat achter de laatste campagne van Douwe Egberts zit.
Dat wil ons doen geloven dat Belgen
oelewappers zijn. Ze haspelen medeklinkers door elkaar als ze ’s morgens
opstaan en naar hun dagelijkse portie
‘zwart goud’ verlangen. Het woord kofﬁe
krijgen ze niet over de lippen, wel fokkie. Tetterettet, wat een geniale vondst!
De reclamecampagne werd bedacht in
2005. Inmiddels heeft bijna iedereen de
radiospot wel gehoord, vermoed ik. Die
eindigt uiteraard met de slogan: “Je bent
er ’s morgens pas helemaal bij na een
kopje Douwe Egberts.”
Vorig jaar dook het woord fokkie zelfs op
in de Vlaamse telenovelle LouisLouise
(zonder dat iemand van Douwe Egberts
daarom gevraagd had, als we de makers
mogen geloven). En als het zo verder
gaat, mag de bedenker van de succesvolle slogan zijn vondst binnenkort
verzilveren. Fokkie is nu ook opgenomen
in het Jaarboek taal 2010 van Van Dale,
het voorportaal van het echte woordenboek zeg maar. Douwe Egberts wil
hiermee de hoofdprijs, dat is duidelijk.
Ze hebben dan ook kosten noch moeite
gespaard.
Een internetpetitie om het woord in de
grote Van Dale te krijgen heeft 8.000
handtekeningen opgeleverd. Op de
sociaalnetwerksite Facebook konden zelfs
meer dan 10.000 fans opgetrommeld
worden. Uiteindelijk is de actie geslaagd

(althans voor een deel). Als fokkie een
paar jaar op rij in het Jaarboek taal komt
te staan, wordt het ook opgenomen in de
dikke Van Dale, ongetwijfeld de ultieme
droom van elke reclamemaker.
Herinnert u zich de derde oksel, een eufemisme voor een bepaald vrouwelijk
lichaamsdeel. Het is in de jaren zeventig
van de vorige eeuw bedacht door copywriter Jan van Lieshout, destijds werkzaam bij reclamebureau Trend. Derde
oksel dook vooral op in advertenties over
intiemspray (oorspronkelijk de vaginale
deodorant Bidex). Ik stel vast dat Van
Dale het woord inmiddels geschrapt
heeft, hoewel je het eufemisme nog geregeld tegenkomt. Onlangs nog in een
recente roman van P.F. Thomése.
Elke vondst is natuurlijk goud waard,
maar aan fokkie zal ik moeilijk kunnen
wennen. Fokkie. Hoe verzinnen ze het?
Ik word er niet warm of koud van. Van
al te enthousiaste reclamemakers, verlos
ons Heer!

Douwe Egberts voerde campagne met een pokje
fokkie.

Milf
Je bent jong en je wilt wat! Een appetijtelijke oudere vrouw bijvoorbeeld.
Vergeet die populaire zegswijze over
de oude bok en het groene blaadje. Tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid.
Anno 2010 willen gezonde jonge kerels
maar al te graag het boek der schep-
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Huisje-boompje-beestje
Tegenwoordig is huisje-boompje-beestje
een cliché voor een kalm en ongestoord
leventje. Meestal wordt het gebruikt
voor mensen die vasthouden aan de
dagelijkse rituelen en zich op een voorspelbare wijze gedragen. Misschien is
de uitdrukking ontleend aan het machinistenjargon. Daarin betekent huisjeboompje-beestje rijden eigenlijk ‘op zicht
rijden’. De machinist oriënteert zich op
de omgeving en kijkt naar elementaire
zaken als huizen, bomen en beesten.
In Fokker G-1; de dubbelstaarts jachtkruiser die een legende werd (1981) wordt
huisje-boompje-beestje met een ander
jargon in verband gebracht. Volgens
de auteur, Hugo Hooftman, maakte de

Nederlandse luchtmacht in de oorlogsdagen van mei 1940 op grote schaal
gebruik van de Hu-Bo-Bé-techniek, het
huisje-boompje-beestje vliegen. Dat hield
in dat rakelings over de grond werd gevlogen, zodat bij wijze van spreken voor
elk huisje, elk boompje en elk beestje
moest worden opgetrokken. Op die manier kon de vijand de toestellen moeilijk
waarnemen.

Paparazzi
Sinds 1997 kent iedereen de paparazzo,
de persfotograaf die op verbeten wijze
privékiekjes maakt. Zulke plaatjes van
prominenten worden vervolgens voor
veel geld verkocht aan de sensatiepers
(Duits Regenbogenpresse, Engels yellow press). Op 31 augustus 1997 kwam
Diana, prinses van Wales, bij een autoongeluk in Parijs om het leven. De achtervolgende paparazzi kregen de schuld.
Als kwijlende sint-bernardshonden hadden ze achter haar aan gezeten. Het was
niet de eerste en ook niet de laatste keer
dat allerlei beroemdheden problemen
hebben met opdringerige persfotografen. Kroonprins Willem-Alexander lust
hen blijkbaar ook rauw. Begin oktober
bepleitte de prins samen met zijn vrouw
meer respect voor hun privacy. Het echtpaar prefereert zorgvuldig geregisseerde
kodakmomentjes. Plaatjes schieten kan
alleen nog op aanvraag.
Waarom is paparazzo tegenwoordig
toch zo’n scheldwoord? Het Italiaanse
woord verwijst naar de gelijknamige
fotograaf die voortdurend Anita Ekberg achtervolgt in de ﬁlm La dolce vita
(1960) van Federico Fellini. De prent
geeft een evocatie van de Italiaanse hogere kringen vanuit het standpunt van
een meedogenloze fotograaf. Die signore
Paparazzo ziet de wereld door zijn eenogige spiegelreﬂexcamera. Volgens de
ene bron komt zijn naam van een Italiaans dialectwoord voor een ‘zoemend
insect’, volgens een andere bron was het
Fellini’s scenarist, Ennio Flaiano, die
paparazzo aan de beroemde regisseur
gesuggereerd zou hebben. Zelf had hij
de ‘prestigieuze’ naam (zoals hij het
noemde) ontleend aan Salle Rive dello

Ionio (1957), een Italiaanse vertaling
(door Margherita Guidacci) van George
Gissings reisboek By the Ionian Sea
(1901). Daarin zou een personage de
naam dragen van Coriolano Paparazzo.
Het woord heeft in Italië altijd negatieve associaties opgeroepen. Vooral
het sufﬁx zou erg pejoratief klinken in
de taal van Dante. Niet alleen doet het
denken aan het Italiaanse razzo ‘raket’,
maar ook aan het schuttingwoord cazzo
‘mannelijk lid’. Dacht u dat we met de
paparazzi het ergste van de schandaalpers hebben meegemaakt? Vergeet het,
de nieuwste trend wordt geleverd door
de scumerazzi, waarbij het Engelse voorvoegsel scum slaat op ‘uitschot, schorem,
tuig van de richel’. Wat ruist daar in het
struikgewas? De scumerazzi.

Hebbeding
Een hebbeding is een aardig niemendalletje, iets wat weinig of geen nut heeft,
maar wat leuk is om te bezitten. Het
woord bestond al aan het begin van de
20e eeuw, zij het in een iets algemenere
betekenis. Köster Henke vermeldt hebbedingen in zijn Zakwoordenboek van het
Bargoens (1906) met de omschrijving
‘zaken’. In het Bargoens werd het uitsluitend in de meervoudsvorm gebruikt.
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw
dook hebbeding op in de huidige betekenis. Het werd in die zin voor het eerst
gebruikt door Studio Bazar, als aanprijzing van speciale cadeautjes. Een synoniem is gadget. Eén enkele keer dook
hebbeding op als aanduiding van een
seksueel aantrekkelijk persoon. In Vrij
Nederland lazen we in de jaren tachtig
over popicoon Madonna: “Feministen
begonnen te schuimbekken omdat Madonna zich als een soort hebbedingetje
aanbood aan de mannen en jongens in
haar publiek.”
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ping doornemen met een wat oudere en
dus rijpere vrouw. Uit Amerika komt
het begrip milf overgewaaid. Voor wie
nog niet is ingewijd: milf is een Engels
acroniem voor: mother I’d like to fuck, vrij
vertaald: een rijpere, seksueel aantrekkelijke vrouw (met alle lichamelijke kenmerken, dus ook euvels). Op pornosites
zouden tienermeisjes en college girls uit
de categorie barely legal al in populariteit voorbijgestreefd zijn door de milfs.
Kranige besjes die milfs.
Het woord werd in 1995 voor het eerst
opgetekend in het Amerikaanse blad
Playboy, maar kreeg vooral bekendheid
dankzij de culttienerﬁlm American Pie
(1999). Volgens Oxford English Dictionary bestaat een Amerikaanse popgroep
Milf, opgericht in 1991. De woordvoerders van die band verklaarden in de pers
dat zij hun naam destijds ontleenden
aan dat acroniem. Tot op heden zijn
geen bewijzen gevonden dat milf vóór
1995 al eens werd gebruikt in de bovengenoemde betekenis. Bekende voorbeelden van milfs zijn Demi Moore en Jade
Jagger. Milf heeft een pornograﬁsche bijklank. Het woord wordt vooral gebruikt
door jeugdige macho’s tijdens informele
gesprekken of chatsessies. In de homogemeenschap komt de tegenhanger dilf
voor. De d staat hier voor daddy. Je hebt
ook nog de gilf: granny I’d like to fuck.
Vuurwerk verzekerd!

In de kijker
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Nederlands in Australië
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In vier van de
zeven Australische staten kun
je Nederlands als
eindexamenvak
kiezen. Voor kinderen, zelfs vanaf
de peuterleeftijd,
zijn er speciale
scholen. Zo bestaat in Sydney De Kangoeroe, een school die zich richt op
kinderen van Nederlandse en Belgische
komaf. In Melbourne kunnen jongeren naar de VSL, de Victoria School of
Languages, die cursussen in tientallen
verschillende talen biedt. De Vlaamse
An Sneyers is er docent Nederlands.
“Wij geven les op zaterdagochtend van
negen tot ongeveer half één. Juist dan
zijn er zoveel andere activiteiten voor
scholieren, met name sport. Maar het
allermoeilijkste is toch de diversiteit aan
leerlingen in één klas, in de leeftijd van
6 tot 18, en het ontbreken van geschikt
lesmateriaal.”
Waarom kiezen middelbare scholieren
voor een ‘raar’ vak als Nederlands?
Sneyers: “Het geldt als vrij gemakkelijk,
zeker als je thuis je ouders Nederlands
hebt horen spreken. Veel kinderen kiezen
ook voor Nederlands uit interesse voor
hun roots en omdat ze zo in contact
kunnen blijven met hun Nederlandse
familie. Zoals de meeste Australiërs
dromen ze ervan om ooit het Europese
continent rond te trekken, en dan komt
taal- en cultuurkennis goed van pas.”
En de afstand? “Long distance learning
– afstandsonderwijs – is hier heel normaal. We maken daar bij het vak Nederlands gebruik van, maar het moet nog
verder ontwikkeld worden.”

Naast kinderen met Nederlandse wortels
zijn er ook volwassen Australiërs die
Nederlands willen leren. “Ik wil Nederlands spreken met mijn schoonzoon
en kleinkinderen”, aldus Annet, een
grootmoeder van pas zestig. Ze formuleert weloverwogen. Haar dochter is
getrouwd met een Nederlander en
woont inmiddels in ‘Holland’. Chris,
een vrouw van middelbare leeftijd, heeft
een Nederlandse man. Ze gaat geregeld

naar ‘Europa’ om de schoonfamilie te
bezoeken. “Ik herinner de eerste dag in
Nederland. In de morgen ga ik tot de
bakker brood te kopen. Ik praat Nederlands in de winkel! O, ik ben trots – een
goede beurt.”
Uit: Jan Erik Grezel, “Dutch down
under”. In: Onze Taal, jg. 79 (2010),
nr. 1, pp. 16-17.

Labeling van Belgischen Nederlands-Nederlands
Er moet [in de
volgende Grote
Van Dale] een
werkwijze komen
om de variatie
te onderzoeken
en beschrijven.
Idealiter moet die
vervolgens op de
bijna 280.000 trefwoorden en miljoenen betekenissen in de Grote Van Dale
en andere Van Dale-woordenboeken
toegepast worden.
Voor de variatiekwesties op Taaladvies.net doet het Taaladviesoverlegcomité van de Nederlandse Taalunie in
de eerste plaats een frequentieonderzoek. Nagegaan wordt welke varianten
in welk deel van het taalgebied voorkomen. De huidige labeling van Belgische
woorden in de Grote Van Dale is ook op
frequentie gebaseerd.
Uniek voor Taaladvies.net is dat die
frequentiegegevens aangevuld worden
met de taalintuïtie van een panel bestaande uit Nederlandse en Vlaamse
professionele taalgebruikers. Woorden
en uitdrukkingen worden in een tekst
verwerkt, waar de panelleden op kunnen
reageren. Ze kunnen aangeven dat ze

een woord niet kennen of niet helemaal
begrijpen, of alleen maar uit de context
kunnen aﬂeiden wat het betekent. Zo
krijgen de taaladviseurs een goed beeld
van de variatie in het taalgebied: typisch
Vlaamse woorden zullen de Nederlanders opvallen en typische Nederlandse
woorden de Vlamingen.
Opvallend is dat de enquêteresultaten
de frequentiegegevens geregeld tegenspreken. Zo noemt de Grote Van Dale
omwille van in de betekenis ‘wegens’
algemeen Belgisch-Nederlands, terwijl
Taaladvies.net schrijft dat het onduidelijk is of dat gebruik van omwille van tot
de standaardtaal in België gerekend kan
worden, omdat een niet te verwaarlozen
groep van Vlaamse standaardtaalsprekers het afkeurt.
Die methode werkt prima voor het onderzoeken van een beperkt aantal kwesties;
voor Taaladvies.net gaat het om enkele
honderden. Voor een woordenboek als
de Grote Van Dale, die niet voor niets
ook de Dikke Van Dale wordt genoemd,
is het enquêteren van een panel door de
omvang van het werk uitgesloten.
Uit: Ruud Hendrickx, “Een Vlaamsere
Van Dale”. In: Over taal, jg. 48 (2009),
nr. 4, pp. 101-103.

I N DE K I J K ER

Joke van Leeuwen in Brussel
Op het atheneum
zaten medeleerlingen die op
resolute wijze
de Vlaamse zaak
wilden ondersteunen, door te
verklaren dat ze
in Brussel geen
woord Frans zouden spreken. Zoiets
was destijds moeilijker dan nu. Een
zekere arrogante onwil om Nederlands
te spreken was in heel wat winkels aanwezig. Soms was het ook geen onwil,
maar onkunde. Zo herinner ik me verkoopsters in een kledingwarenhuis die
hardop het Nederlandse woord japon
lazen en zich afvroegen wat daar nou
Japans aan was. Ook wij raakten wel
eens verstrikt in dergelijke misverstanden. Onze moeder ging hartje winter
naar een winkel om een maillot te kopen
en verbaasde zich erover dat de verkoop-

ster zo lang wegbleef. Die kwam uiteindelijk aanzetten met een maillot de bain.
En mijn broer riep door de intercom van
de tweetalige protestantse faculteit met
ééntalige conciërge dat ze een dispuut
hadden, een gebruikelijke term voor een
studentendebat. Maar het enige wat de
conciërge antwoordde was: “C’est grave.”
Het Frans overheerste de stad meer dan
nu. Ik herinner me de vele afﬁches van
de partij Front des Francophones, die op
mij agressief overkwamen. En voor de
openbare Nederlandstalige bibliotheek
op het Muntplein er was, bezocht ik eens
met school een Nederlandstalige bibliotheek waar tot mijn verbazing minder
boeken stonden dan bij ons thuis.
Intussen kleurden Vlaams-Nederlandse
woorden onze woordenschat en werden
er liefdevol in opgenomen. We keken er
niet meer van op en begonnen ons op
onze beurt te verbazen over Nederlandse
gewoonten. Was het eerst nog vreemd

dat je als kind tussen de middag bij een
vriendin thuis tafelbier kreeg, later begreep je op jouw beurt de grappen over
Nederlanders die hun gast vroegen: Wat
wilt u drinken?, terwijl de keus alleen
tussen melk en karnemelk bleek te zijn.
En we hoorden bevreemd de “Hollanders” aan die in Brussel op hun allerberoerdste Frans aan Vlamingen de weg
vroegen, zich niet zelden in hun gastland als veroveraars gedroegen of, als ze
in Brussel woonden, hun straatnaam in
het Frans op hun visitekaartje vermeldden omdat dat chiquer zou staan.
Uit: Joke van Leeuwen, “Wennen aan
Brussel – Een Nederlands kind in de Belgische hoofdstad”. In: Ons Erfdeel, jg. 52
(2009), nr. 4, pp. 4-11.
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Publicaties
De onderstaande congres- en themanummers kunt u bestellen bij Frans Debrabandere,
Keizer Karelstraat 83, B-8000 Brugge (+32 50 31 73 66, frans.debrabandere@skynet.be)
– Vakterminologie in het Nederlands,
2e Taalcongres, Gent, 1988, 88 pp., € 7,50
– Het Nederlands in het Onderwijs,
5e Taalcongres, Brussel, 1992, 94 pp., € 7,50
– De positie van Vlaanderen in het
Nederlands taalgebied, 1992, 88 pp., € 7,00
– Humor in het Nederlands, 6e Taalcongres,
Kortrijk, 1994, 32 pp., € 4,00
– Algemeen Nederlands en Vlaamse
varianten, 1995, 32 pp., € 4,00

– Creatief vertalen van literatuur, 7e
Taalcongres, Gent, 1996, 52 pp., € 5,00
– Taalbeschouwing. Nadenken over taal
en taalgedrag, 8e Taalcongres, Antwerpen,
1998, 36 pp., € 4,00
– Honderd jaar Nederlands in Vlaanderen,
2000, 32 pp., € 4,00
– Taal en computer, 9e Taalcongres,
Antwerpen, 2000, 28 pp., € 3,00

De oplossing van de Westerscheldepuzzel in Neerlandia/Nederlands van Nu 2010/4-5 luidt: Hedwigepolder.
Het Grote Rivierenboek van Luc Devoldere werd gewonnen door de heer J.H. Mommaerts uit Den Haag.
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Wanneer begin jij
aan uw comeback?
De vormen jij en uw kun je uiteraard niet
naast elkaar in dezelfde zin gebruiken.
Dat is ronduit fout. Je kunt namelijk onmogelijk een beleefdheidsvorm (uw) en
een vertrouwelijkheidsvorm (jij) op hetzelfde moment gebruiken als je iemand
aanspreekt. Of voor wie niet meer in termen van beleefdheid en vertrouwelijkheid
denkt: je kunt niet het verschil in status
tot uitdrukking brengen met uw en tegelijk solidariteit uitdrukken met jij. Maar
de Vlaamse cartoonist Zaza had dat helemaal niet in de gaten toen hij schreef:
“Wanneer begin jij aan uw comeback?”
Dat zinnetje past uiteraard alleen in
een context van vertrouwelijkheid en/of
solidariteit. Veel Nederlanders die met
zo’n Vlaamse taaluiting geconfronteerd
worden, denken dat Vlamingen zich bij
vriendschappelijke verhoudingen of in
huiselijke kring zo beleefd uitdrukken.
De meeste Vlamingen valt zoiets gewoon
niet op, gewoon omdat ze zelf ook zulke
fouten maken. Met Google kun je hele
verzamelingen voorbeelden van die fout
vinden:
Waar halen jullie uw nieuwe inktcartridges?
Willen jullie uw namen en indrukken over
deze doopviering hieronder neerschrijven.

in de zin moet dan u vervangen worden
door jou/je of jullie/je en uw door jouw/
je of jullie/je. En daar gaat het fout omdat
ze u(w) wél als standaardtalig aanvoelen,
terwijl dat met gij/ge niet zo is. Alleen
hebben ze niet in de gaten dat u(w) in
de standaardtaal niet tot het jij/je/jou/
jouw/jullie-systeem behoort.
Overigens is het niet alleen dat voornaamwoordelijke systeem waar het in
Vlaanderen fout mee gaat. Vlamingen
maken ook een rommeltje van het gebruik van omgangsvormen in het algemeen. Ze zijn niet alleen niet vertrouwd
met het dubbele voornaamwoordelijke
systeem in de Nederlandse standaardtaal, ze springen ook hoogst onhandig
om met hiërarchische verhoudingen,
waardoor ze gaan tutoyeren als dat niet
gepast is of vousvoyeren als het niet
nodig is. Onlangs hoorde ik nog een
interview met een Vlaamse minister op
de Vlaamse radio. De interviewer sprak
de minister consequent met u aan. Maar
de minister bleef het hele interview lang
doodleuk de interviewer tutoyeren. Een
Nederlander moet dat ongetwijfeld als
heel betuttelend en hooghartig overkomen, terwijl de minister wellicht door te
tutoyeren sympathieker wilde klinken.
De doorsnee-Vlaming hoort niet eens
dat er iets niet klopt. (PD)

Cartoon van Zaza uit De Standaard, jg. 87,
nr. 26, 01-02-2010, p. 21

In de afgelopen maanden heb ik heel
wat [sollicitatiebrieven] gelezen en
daarbij viel me de vaak terugkerende
openingsalinea op (geplukt uit een website met sollicitatieadvies?): “Ik reageer
op uw vacature want op grond van de
beschrijving die u geeft, wil ik graag bij
jullie bedrijf komen werken.” U – jullie? Dat noem ik een perspectiefbreuk.
U is formeel, afstandelijk-beleefd en
getuigt van respect. Jullie is informeelvertrouwelijk en slaat op een groep van
personen die je elk afzonderlijk met je
zou aanspreken. Het gaat er dus om het
juiste perspectief te kiezen.
[Uit: Femke Simonis,
“Vanuit het juiste
perspectief ”]

In: Ad rem – Tijdschrift
voor zakelijke communicatie, jg. 23 (2009),
nr. 4, p. 15

Met deze Europese kruidenmengeling kan je
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al uw warme gerechten op smaak brengen.

In gesproken taal zijn die fouten zelfs
nog frequenter. De oorzaak is de onbekendheid met het dubbele voornaamwoordelijke systeem in de Nederlandse
standaardtaal. Het u/uw-systeem past
bij status/beleefdheid, het jij/je/jou/
jouw/jullie-systeem past bij solidariteit/
vertrouwelijkheid. De meeste Vlamingen kennen in hun dialect en in hun
informele omgangstaal (de zogenaamde
tussentaal) alleen maar het gij/ge/u/
uw-systeem. Als ze dan hun best doen
om Nederlands te spreken of schrijven,
vervangen ze gij/ge als onderwerp van
de zin door jij/je of jullie. Maar verderop

In IJsselstein spreken we Nederlands
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2010 wordt in IJsselstein (bij Utrecht)
actie gevoerd onder het motto In IJsselstein spreken we Nederlands. Anja Kreileman,
kandidaat-raadslid voor de VVD licht toe: “We bedoelen ermee dat iedereen die in
IJsselstein woont de Nederlandse taal moet beheersen als noodzakelijke voorwaarde
om volop mee te doen aan de samenleving. Voor het vinden van werk, het volgen
van de ontwikkelingen van je kind op school,
contacten met andere IJsselsteiners etc. is
beheersing van de Nederlandse taal een
noodzaak. Daar ben ik van overtuigd, niet
alleen in woord maar ook in daad.” (PD)
(Rob Homan, “In IJsselstein spreken we Nederlands”,
31-01-2010, geraadpleegd op 3-2-2010 op
http://gr2010.nlkiest.nl/2010/01/31/vvd-nederlands)
Foto bezorgd door Rob Homan, Nederland kiest

Recensies

Ludo Simons

Pieter Geyl, autobiograﬁsch

Het stormpje dat in Vlaanderen ontstond en in 1976 zelfs aanleiding gaf
tot een heus televisiedebat (o tempora!
...), werd veroorzaakt door een bespreking waarin Geyl op grond van zijn
correspondentie ‘ontmaskerd’ werd
als een man die in werkelijkheid niets
met Vlaanderen op had, maar, waar hij
kon, aanstuurde op de vernietiging van
België om Vlaanderen bij Nederland te
kunnen aanhechten. Uit de discussie die
daardoor op gang kwam, bleek dat toch
wel erg op een karikatuur van de echte
Geyl te lijken. Nog levende tijdgenoten
van de in 1966 overleden Geyl mengden zich in het debat, naast historici en
ﬁlologen, die door een aandachtige en
onbevooroordeelde lectuur van de bronnen het klassieke beeld van de reëel om
Vlaanderen bekommerde Nederlandse
geleerde konden bevestigen. Het trefwoord Geyl in de Nieuwe Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging (Lannoo, 1998)
is daarvan een treffende illustratie.
Dat Geyl een temperament was, zal niemand ontkennen. En evenmin zal
iemand beweren dat hij zich nooit liet
verleiden tot een uitspraak die, zeker

andere Nederlandse prominenten
(Willem Drees bijvoorbeeld) naar
Buchenwald gevoerd. Nadien werden
ze naar Nederland teruggebracht en tot
1944 opgesloten in het grootseminarie
in Haaren in Noord-Brabant en vervolgens in het kleinseminarie Beekvliet in
Sint-Michielsgestel. Daar begon Geyl in
1942 te schrijven aan een autobiograﬁe,
die nu door Wim Berkelaar, Leen Dorsman en Pieter van Hees voorbeeldig is
uitgegeven en van sobere en trefzekere
annotatie is voorzien.

als ze willens en wetens uit haar context
werd gerukt, verkeerd geïnterpreteerd
kon worden. Maar hij was wel een onwankelbare democraat, een volbloed
antifascist, een fervent tegenstander van
het Duitse nationaalsocialisme, dat als
een sluipend gif de rechtse stromingen
binnen het Vlaams-nationalisme kwam
infecteren. En hij was een boeiend geleerde, die het met betrekking tot het
thema natie- en staatsvorming tegen
de geconsacreerde Belgische historicus
Henri Pirenne opnam en een (onvoltooide) Geschiedenis van de Nederlandsche
stam schreef, waarin hij een heel ander
beeld schetste van de historische saamhorigheid van de Nederlanden en waarmee hij op een aantal vooraanstaande
Vlaamse collega’s, zoals Hans van Werveke (Gent) en Leo van der Essen (Leuven), grote invloed uitoefende.
Als notoir antinazi werd Geyl, aanvankelijk correspondent voor de NRC
in Londen, vervolgens hoogleraar aan
University College aldaar en sinds 1935
hoogleraar Nederlandse geschiedenis
in Utrecht, in 1940 door de Duitsers
opgepakt en samen met ruim honderd

De autobiograﬁe van de toen 53-jarige
historicus is, althans op het eerste gezicht, een verbijsterend geschrift. Dat hij
een warmbloedig geleerde was, zei ik al.
Voor velen zal het een onthulling zijn
dat hij ook een warmbloedig rokkenjager was – een vrijetijdsbesteding, waar
hij uitgebreid verslag over uitbrengt,
soms met details die maar weinig aan de
verbeelding overlaten. Zijn eerste vrouw
was (of werd?) manisch-depressief,
zijn huwelijk een mislukking, maar
dat compenseerde hij, althans in zijn
Londense tijd, ruimschoots door affaires met Aafje, Truus, Nellie, Dina,
Phienka, Hilda en hoe ze allen heetten,
soms onder de ogen van zijn eigen echtgenote. Kortom, erg scrupuleus was hij
in dat opzicht niet, en dat de memoires
pas nu konden worden uitgegeven, vindt
voor een deel daarin zijn verklaring.
Dat Geyl niet van enige zelﬁngenomenheid gespeend was, was evenzeer bekend, maar de mate waarin hij zich in
dit autobiograﬁsche geschrift voorstelt
als van kindsbeen af “een persoonlijkheid”, begaafd met een “helder gezond
verstand en onverwoestelijk gevoel van
eigenwaarde” (p. 21), is toch wel niet
alledaags. Overigens was Geyls jeugd al
even grauw als zijn huwelijk: zijn vader,
een arts nota bene, zat aan de morﬁne
en hing zich in 1914 op.
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In het midden van de jaren zeventig
ontstond in Vlaanderen een stormpje
naar aanleiding van de publicatie van
de briefwisseling van de Utrechtse historicus Pieter Geyl met zijn Vlaamse
tijdgenoten. Ik had ook ‘strijdgenoten’
kunnen schrijven, want wat de warmbloedige geleerde met zijn Vlaamse correspondenten verbond, was zijn en hun
inzet voor een Vlaamser Vlaanderen,
in zo nauw mogelijke aanleuning bij
Nederland. Welke vorm die aanleuning
moest aannemen, daarover waren de
geesten – en de gemoederen! – verdeeld,
en Geyl volgde die golfbewegingen van
emotionele overtuigingen en politieke
haalbaarheden met veel empathie, vaak
met scepsis, maar altijd met een grote
betrokkenheid.

RECENS I ES
N E E RL A N D I A & NED ERL AND S V AN NU

46

Maar als historicus schreef hij een
imponerend oeuvre bij elkaar, en als
klankbord, soms inspirator, soms alleen maar conﬁdent van de boeiendste
ﬁguren uit het Vlaams-nationalisme
van het interbellum kent hij als Nederlander zijns gelijke niet: Antoon Jacob,
Herman Vos, Hendrik Borginon, Leo
Picard, ze behoorden allen tot zijn
intimi, hij ontmoette ze herhaaldelijk,
correspondeerde met hen tot in het
oneindige en spoorde hen zonder ophouden aan tot constructieve eendracht
binnen de Vlaamse Beweging. Elk
doctrinarisme verfoeide hij: daarom
liep het tussen hem en Antoon Jacob
grondig mis, gezwegen van ultra’s als
Josué de Decker of de priester Robrecht
de Smet. Ward Hermans vond hij een
“smiecht” (p. 210, m.a.w. een gluiperd),
Robrecht van Genechten een “schoft”
(p. 336). Kortom, dit geschrift verdiende
uitgegeven te worden, al was het maar
om zijn weinig diplomatiek taalgebruik,
waarmee een bevoorrecht waarnemer
zijn licht laat schijnen over een turbulente periode in de geschiedenis van de
Vlaamse Beweging en in de langzame
maar zekere evolutie van België naar
een tweelandenstaat.

Zelf werd Geyl door Leo Picard treffend
beschreven als “een man die met felheid
gematigde opvattingen voorstaat” (p.
204), wat Geyl niet belette, zijn Vlaamse
vriend “in zijn kwikzilverachtige beginselloosheid oprecht” (p. 353) te noemen
en hem verder te vereeuwigen – ik verval
nog voor één keer in de anekdotiek – als
een goede huisvader én “een trouw bordeelbezoeker” (p. 354). Ook dat hadden
we zonder Geyl wellicht niet geweten.
Het zal de lezers van dit blad interesseren dat een van de vroege – haast
onvermijdelijk polemische – geschriften
van Geyl, een pennentwist met P.J.
Blok over Nederland en Vlaanderen, in
1922 verscheen in Neerlandia. In een
opstel over Geyl uit 1976, opgenomen
in mijn boek Antwerpen-Den Haag retour
(Lannoo, 1999)*, heb ik de eeuwige
polemist, oproerkraaier en agitator “wat
bemoeiziek en wat ijdel” genoemd. Had
ik toen al over deze autobiograﬁe kunnen beschikken, dan zou ik die twee
relativerende woordjes “wat” zonder
twijfel hebben weggelaten. Geyl wás
ijdel en bemoeizuchtig, hij oordeelde,
zoals de tekstbezorgers in hun voortreffelijk nawoord schrijven, “dat het een
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Klavecimbel of piano?
Als u vindt dat 18e-eeuwse klavecimbelmuziek alleen gespeeld mag worden
op 18e-eeuwse klavecimbels, dan zult u
een cd waarop die muziek van Vlaamse
componisten wordt gespeeld op piano,
allicht links laten liggen. Maar als u die
mening niet deelt, zal ik u met plezier
een aantal redenen geven om van deze
cd te genieten. Ze staat vol met fraaie
muziek. Wie echt van muziek houdt,
wil niet alleen de topstukken kennen,
maar ook de miniaturen en de vergeten juweeltjes, en zeker de juweeltjes
van eigen bodem. Emmanuel Durlet
was zo iemand. Hij heeft in het tweede
kwart van de 20e eeuw 349 dergelijke
composities van onder het stof gehaald
en een aantal ervan voor zijn leerlingen

bewerkt voor piano – er waren toen geen
fatsoenlijke klavecimbels beschikbaar.
Aangezien Durlet geen ‘klavierleeuw’
was (al moet hij wel een formidabel pianist geweest zijn), maar een ﬁjnzinnig
musicus, met respect voor de originelen
en met smaak, zijn zijn bewerkingen
pianistiek interessant. En dus ook musicologisch, want ze geven ons inzicht in
hoe men twee, drie generaties geleden
over pianospel en -bewerkingen dacht.
Wie denkt dat we van die generaties muzikaal niets te leren hebben, moet dringend een cursus bescheidenheid volgen,
liefst een zware. Edoardo Torbianelli, de
jonge pianist op deze cd, was duidelijk
wel onder de indruk van Durlets bewerkingen. Hij heeft daarom verkozen ze

lieve lust is en plaatst zichzelf daarbij
schaamteloos in het middelpunt, als
de zon waarom alle planeten draaien”
(p. 387). Een “kampioen der zelffelicitatie”, zoals de historicus en journalist
Jos Palm hem al eerder had genoemd.
Dat maakt de lectuur van dit lijvige
autobiograﬁsche geschrift er voor lezers
die willen lezen wat er staat – en niet
“wat ze er zelf in leggen”, om de
Groningse historicus E.H. Kossmann
te citeren – niet minder boeiend om.
* Opstellen over bekende en minder bekende
facetten en ﬁguren uit twee eeuwen culturele
scheiding en toenadering tussen Nederland
en Vlaanderen (n.v.d.r.)
Pieter Geyl, Ik die zo weinig in mijn verleden leef.
Autobiograﬁe 1887-1940, bezorgd en toegelicht
door Wim Berkelaar, Leen Dorsman en Pieter
van Hees, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2009,
ISBN 978 90 284 2286 5, 483 pp.
Prijs: € 34,90.

Guy A.J. Tops

op Durlets eigen Blüthnerpiano (1911)
te spelen, maar je kunt het vooral horen
aan de gerafﬁneerde aandacht waarmee
hij ze uitvoert. Hij speelt ze ook zeer pianistiek, en hij kent het verschil tussen
piano en klavecimbel, want hij is opgeleid als pianist én klavecinist.
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– over Benoit tot en met een hele reeks
van onze tijdgenoten. Vele, zoniet de
meeste opnamen zijn premières; van
een aantal van deze componisten zijn
enkel op In Flanders’ Fields opnamen te
vinden. Het vaak gehoorde verwijt dat
wij te weinig doen voor de verspreiding
van onze eigen muziek, kan niet aan
Phaedra gericht worden. Als u deze cd
aanschaft (of de muziek downloadt van
http://www.phaedracd.com/) heeft dat
als prettig neveneffect dat u dit initiatief

Het einde van de standaardtaal
volkstalen een schrijftaalvariant ontwikkelen die in de loop van de eeuwen een
steeds strakkere uitwerking wordt van
de Europese renaissancevisie op taal.
De schrijftalen worden talen met steeds
strakkere regels, die via het onderwijs
heel streng opgelegd worden.

In dit bijna twee jaar geleden verschenen
boek schetst Joop van der Horst de geschiedenis van vijf belangrijke Europese
talen (Duits, Engels, Frans, Italiaans en
Nederlands), vooral van de geschreven
en gedrukte variant van die talen, in beperktere mate van de gesproken variant.
Van der Horst slaagt er prachtig in om
aan te tonen hoe parallel de geschiedenis
voor de vijf talen loopt. De geschiedenis van de Nederlandse geschreven en
gedrukte taal verloopt nagenoeg op dezelfde manier als die van de vier andere
talen. Daarbovenop legt de auteur uit dat
vanaf het ogenblik waarop de vijf Europese volkstalen als geschreven taal met
het Latijn beginnen te concurreren, die

Zolang geschreven taal een voorrecht
blijft van weinigen, blijft de renaissancevisie op taal standhouden, blijft ze de
geschreven taal in een steeds strakker
keurslijf dwingen. Maar halverwege de
19e eeuw begint de schrijftaal zich los
te maken van de traditionele renaissancevisie op taal. Dat gebeurt onder
druk van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de veralgemening
en democratisering van het onderwijs,
de opkomst van radio en televisie, de
technologie, het toenemende belang van
de spreektaal. Het gaat zelfs zo hard dat
Van der Horst een beetje provocerend
het einde van de standaardtaal aankondigt. Het einde van de standaardtaal
markeert een wisseling van Europese taalcultuur, waarbij de renaissancevisie op
taal plaats maakt voor een andere visie.
Wat die visie precies inhoudt, is nog niet
duidelijk, want we leven nu midden in
de omslag. De standaardtaal is nog niet
verdwenen, de renaissancevisie op taal is
nog niet helemaal verdampt. Het is precies dat wat nu voor zo veel onvrede, discussie, onzekerheid en twijfel zorgt. In
het onderwijs willen we eigenlijk nog de

metterdaad steunt. Maar het belangrijkste effect is en blijft dat u dan 77
minuten mooie muziek aan uw collectie
toevoegt.
18th Century Flemish Composers for the Harpsichord (De Fesch, Raick, Boutmy, Loeillet, Fiocco,
Van den Gheyn, Van den Bosch, Staes): Transcription for piano by Emmanuel Durlet. Vertolker:
Edoardo Torbianelli. Phaedra, “In Flanders’
Fields”, vol. 56.

Peter Debrabandere

oude visie op taal en taalgebruik in stand
houden, maar dat lukt niet meer.
Met dat laatste begint Van der Horst zijn
verhaal. Hij geeft een overzicht van het
heel herkenbare gemopper over de kwaliteit van het hedendaagse taalgebruik
in heel Europa. En dan keert hij terug
naar de middeleeuwen, als het Latijn in
heel Europa de schrijftaal is van de geleerden en de clerus, en de (Germaanse,
Romaanse ...) volkstalen (dialecten) alleen maar spreektalen zijn, van plaats
tot plaats verschillend. In die toestand
brengt de renaissance verandering. De
eerste werken in de volkstaal (Dante,
Petrarca, Boccaccio) zijn uitzonderingen.
De uitvinding van de boekdrukkunst in
de 15e eeuw zorgt in Europa voor een
toenemend gebruik van de volkstalen.
In allerlei inleidingen van boekwerken
verschijnen pleidooien voor het gebruik
van de volkstalen. Het belangrijkste
argument daarbij is dat de volkstalen
gelijkwaardig zijn met het Latijn. Dat is
een principe, geen werkelijkheid, want
de volkstalen zijn aanvankelijk natuurlijk
helemaal niet geschikt als schrijftaal.
Dat moet nog komen. De woordenschat
moet eerst uitgebreid en gezuiverd worden, de grammatica moet naar Latijns
model opgetekend en beregeld worden,
de spelling moet geregeld worden. In Italië en Frankrijk zijn de Accademia della
Crusca en de Académie française daarbij
de stuwende krachten, in Nederland, En-
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Deze cd is het nummer 56 van de reeks
In Flanders’ Fields, die zich als opdracht
heeft gesteld verzorgde opnamen van
Vlaamse muziek op cd uit te brengen,
d.w.z. goed gespeeld, met moderne
technieken opgenomen en mooi gepresenteerd. Op de 62 cd’s die verschenen
zijn op het moment dat ik dit schrijf,
staan opnamen van meer dan honderd
componisten, gaande van wat er op deze
cd staat – dit is de eerste in de reeks die
geheel gewijd is aan 18e‑eeuwse muziek
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geland en Duitsland zijn dat invloedrijke
geleerden.
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Het gebruik van de volkstalen als
geschreven taal leidt tot een aantal inzichten die de verdere uitbouw van de
volkstalen als geschreven taal beïnvloeden. De confrontatie met oudere teksten
in de volkstaal en de vergelijking van
het Italiaans met het Latijn zorgen voor
het besef dat talen veranderen, dat talen
zelfs uiteenvallen in verschillende talen.
Dat moet tegengegaan worden door de
taal vast te leggen in woordenboeken,
grammatica’s en spellingvoorschriften.
Dat proces verloopt heel langzaam.
Gaandeweg doemen binnen de grenzen
van zich ontwikkelende staatsverbanden
standaardtalen op als nationale talen.
Terwijl in de middeleeuwen de Germaanse en Romaanse volkstalen nog elk
deel uitmaken van een groot continuüm
van dialecten waartussen geen scherpe
taalgrenzen bestaan, ontstaan nu talen
waartussen grenzen getrokken kunnen
worden, die van elkaar afgebakend kunnen worden. Van der Horst zegt dat er
hekken geplaatst worden tussen de talen,
dat talen nu telbaar worden. Woordenboeken, grammatica’s en vertalingen
maken zichtbaar hoe talen van elkaar
verschillen. Via de schrijftaal worden
talen zichtbaar gemaakt. Meer nog: de
taal ís alleen maar schrijftaal. De spreektaal speelt niet mee.
In de 17e en 18e eeuw zijn de taalnormeerders nog vrij mild en formuleren ze
alleen maar voorzichtige voorkeuren en
aanbevelingen. In de 19e eeuw worden
de voorzichtige aanbevelingen strenge
wetten voor iedereen. Wie ervan afwijkt,
maakt een fout. Van der Horst illustreert
die ontwikkeling voor de vijf door hem
bestudeerde talen. In het Nederlandse
taalgebied is Charivarius (Gerard Nolst
Trenité, 1870-1946) de laatste hardliner
onder de renaissancistische taalnormeerders. Die steeds toenemende strengheid
eind 19e en begin 20e eeuw is symptomatisch voor het vanaf 1860 al barsten
vertonende renaissancedenken over taal.
De neergang van de renaissancevisie op

taal en daarmee ook de neergang van de
standaardtalen met hun strakke normen
gaat gepaard met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en met de opkomst
van nieuwe wetenschappelijke inzichten.
Taalkundigen begraven het primaat
van de geschreven taal en gaan nu ook
aandacht besteden aan de spreektaal.
De spreektaal wordt vanzelf belangrijker door allerlei uitvindingen: telefoon,
radio, televisie, mobiele telefonie, computer. Nieuwe vervoermiddelen zorgen
ervoor dat mensen uit verschillende
delen van een taalgebied makkelijker
met elkaar kunnen gaan communiceren,
dat ze kunnen verhuizen. Steeds meer
kinderen gaan naar school. Het onderwijs met aanvankelijk bijna alleen maar
aandacht voor Latijn, grammatica, vertalen, schrijven (de grammatica-vertaalmetode) moet gaandeweg de aandacht
voor het Latijn verminderen. Er ontstaan
schooltypes zonder Latijn. Sinds 1860
worden Latijn en grammatica steeds
verder teruggedrongen. Experimenten
met ‘natuurmethodes’ doen hun intrede
en de klemtoon verglijdt van lezen,
schrijven en grammaticaal ontleden naar
steeds meer oefenen van vaardigheden,
waaronder spreken en luisteren. Het
hoeft dan ook niet te verwonderen dat
leerlingen en studenten vandaag minder
grammaticaal inzicht hebben en slechter
spellen dan vroeger.
In de 19e eeuw ontstaat plotseling ook
belangstelling voor de gesproken taal,
meer bepaald voor de uitspraak. Voorheen zijn nooit pogingen ondernomen
om de uitspraak te normeren. Dat kan
ook moeilijk anders omdat het door de
van dorp tot dorp en van stad tot stad
verschillende uitspraak lang onmogelijk
geweest is een norm te bepalen. Van der
Horst deelt de opkomst van de gesproken standaardtaal in drie periodes in: het
chique ABN (eind 19e eeuw - 1920), het
burgerlijke ABN (1920 - 1970) en het
democratische ABN (vanaf 1970). Eind
19e eeuw begint de maatschappelijke
elite – in de grote Hollandse steden – een
eigen gesproken variant van de standaardtaal te cultiveren. Vanaf de jaren

20 van de 20e eeuw wordt die taal overgenomen door de burgerij. Het veralgemeende onderwijs en de media zorgen
ervoor dat die gesproken standaardtaal
steeds beter verspreid raakt. Die taal
trekt ook aan omdat het gebruik van de
gesproken standaardtaal een middel is
om op de sociale ladder te klimmen.
Vanaf de jaren 70 raakt die standaardtaal
verspreid in brede lagen van de bevolking. Het gebruik van de gesproken
standaardtaal wordt steeds minder een
vereiste om sociale promotie te kunnen
maken. Door de democratisering van
de maatschappij, het veralgemeende
onderwijs en de alomtegenwoordige
gesproken media wordt sinds de jaren
70 de gesproken taal van iedereen overal
hoorbaar. De taal waaiert weer uiteen
in allerlei varianten. De hekken rond de
standaardtaal brokkelen af. Taal wordt
weer ontelbaar. Het continuüm herstelt
zich.
Van der Horst geeft heel duidelijk aan
dat het einde van de standaardtaal nú
nog niet bereikt is, dat we midden in
een omwenteling zitten waarvan we
het eindpunt niet kunnen voorspellen.
Er staat nog van alles te gebeuren. De
auteur hoedt zich ook voor verklaringen.
Hij legt verbanden, ziet grotere gehelen,
veroordeelt niet en keurt niet goed. De
waarde van dit boek zit voor een goed
deel in die aanpak en in het bijzonder
heldere overzicht van de geschiedenis
van de vijf behandelde geschreven en gedrukte talen. In deze bespreking probeer
ik de grote lijnen van dit boek te volgen,
maar er is veel boeiends waarover ik het
hier niet kan hebben.
Ik waag me aan twee aanvullingen. De
eerste aanvulling betreft de neergang
van de renaissancevisie op taal (van
1860 tot nu) en het verband met maatschappelijke ontwikkelingen. De auteur
heeft het over de democratisering van
het onderwijs, het terugdringen van het
Latijn en de opkomst van nieuwe leermethoden, het verminderde belang van
de kennis van de standaardtaal bij het
klimmen op de sociale ladder, de nog
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steeds groeiende deelname van jongeren
aan het hoger onderwijs (universiteit
én hogeschool). Ik ben ervan overtuigd
dat het die democratiseringsgolf van de
20e eeuw is (waarvan al in de 19e eeuw
de aanzet zichtbaar wordt) waardoor
de standaardtaal ten onder gaat. De
standaardtaal is namelijk eeuwenlang
alleen maar een instrument geweest
van een beperkte groep intellectuelen,
gemaakt door intellectuelen met regels
die alleen maar begrepen en gekoesterd
kunnen worden door intellectuelen.
De verspreiding van dat instrument in
bredere lagen van de bevolking móést
mislukken. Alleen het prijsgeven van
strakke normen (spelling, uitspraak,
grammatica ...) maakt schoolsucces van
steeds grotere groepen leerlingen en
studenten mogelijk. Dat geldt overigens
niet alleen voor taal, maar voor alles wat
gedoceerd wordt. Ook buiten de taal worden normen afgezwakt en verschuift de
aandacht op school naar vaardigheden
en attitudes.

De tweede aanvulling betreft de situatie in Vlaanderen. De lezer van dit
boek moet er zich heel goed van bewust
zijn dat de geschetste ontwikkeling van
het chique ABN tot het democratische
ABN op Nederland slaat, maar niet op
Vlaanderen. In Vlaanderen kennen we
de opkomst van het chique Frans. Vanaf
1920 beleven we de periode van het
burgerlijke Frans. Vanaf de jaren 30 verdwijnt het Frans als officiële taal en als
onderwijstaal uit Vlaanderen en wordt
het vervangen door het Nederlands, dat
nu zonder na te volgen voorbeeld vanuit
het niets als algemene spreektaal moest
ontstaan. Dat veel Vlamingen vandaag
de Nederlandse standaardtaal niet goed
kunnen spreken of niet met overtuiging
willen spreken, heeft meer daarmee te
maken dan met het verdampen van de
renaissancevisie op taal. Meer hierover
leest u in mijn artikel Tussentaal of standaardtaal? in Neerlandia/Nederlands van
Nu, 2009, nr. 4/5, pp. 42-44.

De auteur draagt zijn boek op aan “alle
schooljuffrouwen, meesters, onderwijzers en leraren die taalonderwijs geven”.
Ik zou dit boek absoluut ook aan hen
willen aanraden, maar daarbij ook aan
iedereen die met de problematiek van
taalonderwijs en taal in onderwijs iets
te maken heeft. Er wordt namelijk vandaag nogal wat ondernomen om de taal
van de leerling, student, docent er weer
bovenop te helpen. Her en der wordt
aan taalbeleid gedaan, er ontstaan taakgroepen, er worden taalcoördinatoren
aangesteld, er wordt geremediëerd en ...
er wordt heel hard gemopperd. Wie dit
boek gelezen heeft, kan alles beter in een
historisch perspectief zien en de huidige
‘taalverloedering’ beter begrijpen.
Joop van der Horst, Het einde van de standaardtaal – Een wisseling van Europese taalcultuur,
J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 2008,
ISBN 978 90 290 82655, 375 pp. Prijs: € 22,50.
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Signalementen
Bosch woordenboek
apprensie, astrant, bessem, verdestruweren,
verrinneweren. We treffen er zelfs het in
België vroeger bekende woord zwemkom ‘zwembad’ aan uit Fr. bassin de
natation. Een paar kanttekeningen. Van
het woord appesteen in van jou krijg ik ’t
appesteen ‘ik word ziek van je’ zeggen de
auteurs dat de herkomst niet bekend is.
Het is evenwel een variant van aposteun,
appestunie ‘etterbuil’ uit Frans apostume,
apostème ‘apostema, abces’ uit Latijn
apostema. – Besnieten ‘bezuren, opbreken’ is inderdaad te verklaren uit Mnl.
misnieten, door de bekende wisseling
van lipmedeklinkers m/b, zoals in
West-Vlaams mesanden/besanden.

De bastaardvloek jizzus (van) marante
is niet ‘jezus van de Maranen’, maar een
verhaspeling van Jezus Maria. – Dat limmeneren ‘het makkelijk nemen, lekker
niets doen’ afgeleid zou zijn van limonade is ongeloofwaardig. In zijn geheel
is het een heel interessant zakwoordenboek, dat ook heel wat volkskundige
gegevens bevat. (FD)
Lex Reelick, Cor Swanenberg, Erwin Verzandvoort, Michiel Wouters, Bosch Woordenboek, Adr.
Heinen Uitgevers, ’s-Hertogenbosch, 2009, ISBN
978 90 8680 142 8, 198 pp. Prijs: € 14,95.
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De vier genoemde
auteurs publiceerden in 1993 hun
Bosch’ Woordenboek en in 2002
volgden Aanvullingen. Die aanvullingen werden nu
verwerkt in Bosch
Woordenboek,
nu zonder de overbodige apostrof. De
woordenschat van ’s-Hertogenbosch en
de Meierij is uiteraard Brabants. Ook
de Belgische lezers zullen er heel wat
eigen Brabantse woorden – vaak
bastaardwoorden – in herkennen, zoals
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Onze dagen in Congo
Vijftig jaar geleden raasde de
onafhankelijkheid
over Congo. Het
land was er niet
klaar voor. En
voor velen was die
onafhankelijkheid
cultureel onverteerbaar. Tot het geheugen van Congo
behoren de Belgische oud-kolonialen,
die de opbloei en neergang van het
land van a tot z beleefden en letterlijk
op de eerste rij stonden, waardoor hun
herinneringen springlevend bleven. Dit
verhalenboek laat hen aan het woord.
Ze vertellen over hun dagelijkse leven in
Congo, over hun omgang met de plaatselijke bevolking – zwart en blank – en
over de grote veranderingen. Van een leraar tot een ondernemer, een agronoom,
een leproloog, een arts, een stationschef,
een gewestbeheerder, een creool, een
‘kind in Congo’, een territoriaal, een veehouder en een missionaris die bevriend
was met Mobutu. (JB)
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In Nederlandse Taalkunde (2009, 2)
verschenen een artikel van G. De Vogelaer over paden van paradigmatische
vereenvoudiging (morfologie, fonologie
of pragmatiek?) en van D. Van Olmen
over de imperativische inﬁnitief in het
Nederlands. F. Jansen, W. Haeseryn, G.
Vanden Wyngaerd en H. Broekhuis voeren een discussie over de woordvolgorde
in het middenveld. In Nederlandse Taalkunde (2009, 3) heeft A. Marynissen het
over taalverandering tussen evolutie en
normering (de e-apocope als breuklijn
tussen het Nederlands en het Duits). L.
Kooken, V.J. van Heuven en W.A.J.J.M.
Ruijssenaars schrijven over auditieve
herkenning van samengestelde woorden
(het effect van geslacht, grammaticale
context en woordstructuur). De discussie over het middenveld van de zin uit
het vorige nummer van Nederlandse
Taalkunde wordt voortgezet door S.
Grondelaers, T. van der Wouden, H. van
de Koot en H. de Hoop. (PD)

Koninklijke Academie
Onlangs verscheen de eerste aﬂevering
van de 119e jaargang (2009) van de Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde (KANTL). De aﬂevering
bevat onder andere bijdragen van Siegfried Theissen (redactielid Nederlands
van Nu) over de verschuiving van de
adjectiefuitgang -iek naar -isch, zoals in
diplomatiek/diplomatisch, en van Gijsbert
Rutten over de scherplange en de zachtlange [e:] en [o:], die tot na de Tweede
Wereldoorlog in de spelling zichtbaar
waren: algemeene regels, groote koning,
waarin in open lettergrepen de scherplange e en o dubbel gespeld werden, de
zachtlange enkel. (PD)
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
ISSN 0770 786X, jaargang 119 (2009),

Taal en Tongval, ISSN 0039 8691, jaargang 61

nr. 1, pp. 1-149.

(2009), nr. 1, pp. 1-82 / themanummer 20 (2007),
pp. 1-110.

EWN, deel 4

Bob Vanhee & Julien van Remoortere, Onze

Nederlandse Taalkunde, ISSN 1384 5845, jaargang

dagen in Congo – Verhalen van oud-kolonialen,

14 (2009), nr. 2, pp. 119-231 / nr. 3, pp.233-416.

Eind 2009 verscheen het vierde
en laatste deel van
het Etymologisch
woordenboek van
het Nederlands
(deel s-z) onder
hoofdredactie van
Marlies Philippa,
Frans Debrabandere, Arend Quak, Tanneke Schoonheim en Nicoline van der
Sijs. De vorige drie delen zijn al uitvoerig
besproken in Neerlandia/Nederlands van
Nu: door Joop van der Horst in 2004,
nr. 1, pp. 27-29, door Freek Van de Velde
in 2006, nr. 1, pp 31-34 en door mezelf
in 2009, nr. 2, pp. 35-36. Een nieuwe
uitvoerige bespreking is nu werkelijk
overbodig geworden. We kunnen makkelijk volstaan met een paar citaten uit de
eerder verschenen recensies: “Het is een
uiterst serieus en degelijk wetenschappelijk werk. In verschillende opzichten
beter dan alles wat we op dit gebied hebben” (Van der Horst), “Opnieuw heeft

Lannoo, Tielt, 2009, 240 pp.,
ISBN 978 90 209 8623 5. Prijs: € 22,50.

Taal en tongval &
Nederlandse Taalkunde

1- 20 10

voerige bespreking van hun twee lijvige
studies. (Hubert Meeus)

Het voorbije jaar zijn er verschillende
aﬂeveringen verschenen van het tijdschrift Nederlandse Taalkunde en Taal
en tongval. Door de reorganisatie van de
redactie van Neerlandia/Nederlands van
Nu is de gewoonte om van elke nieuwe
aﬂevering een signalement op te nemen,
in het gedrang gekomen. We proberen
de achterstand hiermee op te halen. In
Taal en tongval (2009, 1) verschenen
onder andere een bijdrage van G. De
Schutter over de negatiepatronen in de
Midden- en Zuid-Brabantse dialecten
en een artikel van P. van Reenen over
oorkonden en statistiek, diachronie
en determinisme. Verder verscheen
ook nog (met vertraging) themanummer 20 (2007) over dialectlexicograﬁe.

Een nieuwe kijk op de rederijkers
In de jaren zestig en zeventig van de
vorige eeuw raakten de rederijkers uit
de belangstelling omdat hun ‘rijmelarij’
niet paste in de literatuurwetenschappelijke theorieën. De heropleving van
de historische letterkunde in de jaren
tachtig bracht de rederijkers opnieuw
voor het voetlicht. Hun teksten hadden
immers een belangrijke rol gespeeld in
het ‘beschavingsoffensief’ en in de identiteitsvorming in de laatmiddeleeuwse
steden. Hierdoor kregen de historici
belangstelling voor het rederijkersfenomeen, met als gevolg een nieuwe en
heel andere kijk op de mensen en de
instituties die gedurende twee eeuwen
de Nederlandse literatuur een gezicht
hebben gegeven. Het beeld dat de historici Anne-Laure van Bruaene en Arjan
van Dixhoorn ophangen, leert u kennen
in het volgende nummer met een uit-
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Marlies Philippa zich met haar mederedacteuren uitgesloofd om een
gedegen woordenboek af te leveren,
dat uitblinkt in begrijpelijkheid, volledigheid en wetenschappelijke acribie” (Van de Velde). (PD)
Marlies Philippa, Frans Debrabandere,
Arend Quak, Tanneke Schoonheim &
Nicoline van der Sijs (red.), Etymologisch
woordenboek van het Nederlands, s-z,
Amsterdam University Press, Amsterdam,
2009, 687 pp.
ISBN 978 90 5356 748 7. Prijs: € 55,-.

Bargoens
Het Bargoens was de
groeps- en
geheimtaal
van zowel
ambulante
als criminele
marginalen.
Het was een
voor buitenstaanders onverstaanbaar gemaakt sociolect. Die onverstaanbaarheid werd vooral bereikt
door het gebruik van een eigen woordenschat. Het waren gedeeltelijk
Nederlandse woorden waarvan de
betekenis of de vorm werd gewijzigd.
Veel woorden waren ook ontleend

aan het Frans of het Jiddisch. In
Zele (Oost-Vlaanderen) werd in
de 19de eeuw Bargoens gesproken
door een tweeduizend mensen. Het
was de kramertaal van vooral voddenkopers. Het Zeelse Bargoens
was eigenlijk het Zeelse dialect,
maar met een vijfhonderd eigen
woorden. Paul van Hauwermeiren
beschrijft die eigen woordenschat:
zelfstandige naamwoorden als
voornaamwoord, bv. michels ‘ik, mij,
mijn’, bijvoeglijke naamwoorden,
werkwoorden, telwoorden en tussenwerpsels. Hij bespreekt verder
de herkomst van de woorden en de
woordvorming, de woordbetekenissen, de geograﬁsche spreiding, de
verwantschap tussen de zuidwestelijke kramertalen. Het Bargoens
van Zele is in de eerste plaats door
woordenlijsten overgeleverd, maar
opmerkelijk is dat die woordenschat
in literaire teksten verwerkt is, die in
onderhavig boek uitgegeven en toegelicht worden, telkens gevolgd door
de woordenlijst met vertaling. (FD)
Paul van Hauwermeiren, Treuvelde gij Brigade? Bargoens van Zele in literaire teksten,
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent,
2009, ISBN 978 90 7431 100 7, 172 pp.
Prijs: € 10,-.

Zeg ’ns wat
STUDIECENTRUM
JORIS VAN SEVEREN
In Neerlandia/Nederlands van Nu
2009 (4/5, 69) vraagt Theo Lansloot zich af of het Studiecentrum
Joris Van Severen nog altijd “dat
droombeeld” koestert van “een
terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, inclusief
Frans-Vlaanderen, maar dan onder
het Huis Saksen-Coburg”. Welnu,
dat Studiecentrum houdt zich

uitsluitend bezig met de studie van
de persoon, het werk, de gedachten
en de invloed van wijlen Joris van
Severen, niet met de toekomst. Het
Studiecentrum beperkt trouwens
zijn werkterrein vrijwillig tot de
datum van 20 mei 1940, dag van de
moord op Van Severen. Ik meen te
weten dat Joris van Severen nooit en
nergens de Verenigde Nederlanden
uitsluitend onder leiding van de
Coburgers heeft voorgesteld.
Vik Eggermont
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ANV-kalender
Donderdag 18 maart 2010 | 16 - 18 uur
Inaugurale les door prof. dr. Wiep van
Bunge
De Nederlandse Republiek, Spinoza en
de radicale verlichting
Campus Etterbeek, Vrije Universiteit
Brussel
Donderdag 25 maart 2010 | 14 - 16 uur
College door prof. dr. Wiep van Bunge
De Nederlandse Republiek
Campus Etterbeek, Vrije Universiteit
Brussel
Zaterdag 27 maart 2010 | 14 uur
Bezoek met rondleiding aan het Paleis
op de Dam
Paleis op de Dam, Amsterdam
Donderdag 1 april 2010 | 14 - 16 uur
College door prof. dr. Wiep van Bunge
Spinoza
Campus Etterbeek, Vrije Universiteit
Brussel
Vrijdag 16 april 2010 | 14.30 uur
Kamers vol kunst, in 17e-eeuws
Antwerpen
Rondleiding in de tentoonstelling
Mauritshuis, Den Haag
Donderdag 22 april 2010 | 14 - 16 uur
College door prof. dr. Wiep van Bunge
De radicale verlichting
Campus Etterbeek, Vrije Universiteit
Brussel
22 april 2010 | 19.30 uur
Lezing door prof. dr. Ludo Beheydt
De eigenheid van de kunst der
Nederlanden
De Markten, Brussel

Vrijdag 14 mei 2010 | 18 uur
Ledenvergadering ANV-landenafdeling
Vlaanderen
De Keyser Hotel, Antwerpen
Vrijdag 14 mei 2010 | 19.30 uur
Lezing door Dorian van der Brempt
Vlaanderen en Nederland, een culturele
unie?
De Keyser Hotel, Antwerpen
Vrijdag 28 mei 2010 | 14 - 16.30 uur
Guido Gezelle; het levensverhaal van
deze Brugse priester-dichter met
voordracht van gedichten
Guido Gezellemuseum, Brugge
Maandag 31 mei 2010
Afscheidssymposium prof. dr. Ludo
Beheydt als bijzonder hoogleraar van
de ANV-leerstoel De Nederlanden in
de wereld
Universiteit Leiden
Woensdag 2 juni 2010 | 14 uur
Bezoek aan het Vlaams Parlement
met rondleiding en bijwoning plenaire
zitting
Vlaams Parlement, Brussel
Zaterdag 12 juni 2010 | 11 uur
Algemene Vergadering ANV
Locatie nog niet bekend

Algemeen-Nederlands Verbond
Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) wil het
inzicht in, de beleving van en het draagvlak voor
de Nederlandse taal en cultuur in de ruimste zin
bevorderen. Prioritaire aandacht heeft de culturele
integratie van Nederland en Vlaanderen. Het ANV
is een vereniging met leden in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. De vereniging kent regionale
afdelingen die voor de leden culturele activiteiten
organiseren. Het ANV maakt twee leerstoelen
De Nederlanden in de wereld mogelijk, een leerstoel
in Leiden en een leerstoel in Brussel. Het ANV
beschikt over een bureau in Rijswijk.

Neerlandia/Nederlands van Nu
Het ANV geeft een tijdschrift uit dat vier keer per
jaar verschijnt. Het is een opiniërend en informatief
blad over de Nederlandse taal en cultuur, met
aandacht voor de (culturele) samenwerking tussen
Nederland en Vlaanderen. Neerlandia bevat interviews, artikelen, een kroniek en ANV-nieuws. Het
tijdschrift verschijnt in kleur en telt veertig pagina’s.
Nederlands van Nu informeert de lezer over alles
op taalgebied, zoals etymologie, grammatica en
nieuwe uitgaven.

Visser-Neerlandiaprijzen
Het ANV kent prijzen toe voor cultuur, welzijn,
persoonlijke verdiensten, muziek en drama. Het
publiek kan voor die prijzen voordrachten doen. De
prijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag
variërend van 5.000 tot 12.500 euro. De prijzen
worden mogelijk gemaakt door de nalatenschap van
mr. H.L.A. Visser, ﬁlosoof en wetenschapper.

Postbus 501, NL-2280 AM Rijswijk
Tel. + 31 70 324 55 14
Fax + 31 70 324 61 86
E-mail info@anv.nl
Internet www.anv.nl
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Kennen Nederlanders
en Vlamingen elkaar wel?

Naegels heeft een verklaring. Het valt te begrijpen dat het
centrum (Nederland, de Randstad) geen aandacht heeft voor
de periferie (Vlaanderen). Maar dat Vlaanderen geen belangstelling meer heeft voor Nederland, dat is pas erg. “Een normale periferie weet wat er in het centrum gebeurt. Wij zijn
een geamputeerde periferie, die zichzelf tot centrum heeft
uitgeroepen”, schrijft Naegels. Naegels roept de Vlamingen
op belangstelling te tonen voor Nederland en niet gefrustreerd
te zijn omdat Nederlanders geen belangstelling hebben voor
Vlaanderen.

Yasmine Allas en Tom Naegels in De avond van het boek 2010 op maandag
8 maart 2010, NPS (foto Leendert Jansen)

Ik vraag me af of Naegels niet wat overdrijft. Natuurlijk heeft
hij gelijk als hij zegt dat het centrum van een cultuurgebied
of taalgebied minder aandacht heeft voor de periferie dan de
periferie voor het centrum. Dat is overal zo. Denk maar aan
Frankrijk en Wallonië, Duitsland en Oostenrijk. Maar heeft
Vlaanderen inderdaad te weinig aandacht voor Nederland?
Ik ben daar niet van overtuigd. De Nederlandse literatuur
is in Vlaanderen toch voldoende bekend. Vlamingen kennen
Vondel, Hooft en Bredero. Alle bekende namen van de
Nederlandse literatuur passeren in de lessen Nederlands op
de middelbare school de revue. En er worden fragmenten
uit de Nederlandse literatuur gelezen. Een nieuwe lente en een
nieuw geluid doet bij Vlamingen toch een belletje rinkelen.
En kennen Vlamingen ook hedendaagse Nederlandse auteurs?
Ja toch. Brouwers, Mulisch, Van der Heijden, Nooteboom,
Japin, Grunberg, Zwagerman, Bouazza, Abdolah ... Die
namen zijn toch bekend in Vlaanderen. Kunnen we dat ook
met Franse of Duitse of Engelse auteurs? Ik betwijfel het.
Natuurlijk moet je niet naar Nederlandse auteurs vragen aan
Vlamingen die niet lezen. Je moet ook geen namen van
voetballers opvragen bij Vlamingen of Nederlanders die niet
in voetbal geïnteresseerd zijn. Natuurlijk kennen lezende
Vlamingen meer hedendaagse Vlaamse auteurs dan Nederlandse nu er in Vlaanderen sinds Lanoye en Brusselmans heel
wat bekende auteurs zijn, meer dan vroeger: Verhulst,
De Coster, Vekeman, Verbeke ...
Ja, Vlaanderen is zich de jongste twintig, dertig jaar meer
bewust geworden van zichzelf. Vlamingen kijken niet meer
zo vaak naar de Nederlandse televisie als vroeger. Eigenlijk is
het maar normaal dat Vlaanderen met zichzelf bezig is, naar
de eigen televisie kijkt en eigen auteurs leest. Het omgekeerde
zou pas gek zijn. Over de kwaliteit van het eigene kan gediscussieerd worden, maar het kan niet gek of fout gevonden
worden dat Vlaanderen met zichzelf bezig is. Uiteindelijk valt
het allemaal nogal mee. Nederland en Vlaanderen zijn heus
wel nog altijd één cultuurruimte. Het Algemeen-Nederlands
Verbond en Neerlandia/Nederlands van Nu zien het zelfs
als hun taak om Nederlanders en Vlamingen met die hele
Nederlands-Vlaamse cultuurruimte vertrouwd te maken, om
Nederlanders en Vlamingen aan te moedigen vaker fysiek
en mentaal de binnengrens over te steken. Daarom besteedt
Neerlandia/Nederlands van nu veel aandacht aan alles wat
Nederland en Vlaanderen bindt. En dat is veel meer dan vaak
gedacht wordt.
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In Vlaanderen is een geamputeerde periferie (De Standaard 1003-2010 & www.tomnaegels.be) vertelt Tom Naegels, Vlaams
schrijver en theatermaker, over zijn deelname aan de Avond
van het Boek, een quiz tussen schrijvers op de Nederlandse
televisie. Hij was de enige Vlaming onder de deelnemers, de
anderen waren Nederlanders. Naegels heeft geen enkele vraag
correct kunnen beantwoorden, behalve die ene vraag over het
aantal Nederlandse auteurs in de Vlaamse boekentoptien.
Antwoord: geen. Tijdens het praatje na de quiz blijken de
Nederlanders ook nauwelijks iets over de Nederlandse literatuur in Vlaanderen te weten.

Peter Debrabandere
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Dick Wortel

Retour Amsterdam-Brussel (2)

Strijd en elektriﬁcatie
Neerlandia/Nederlands van Nu besteedt in deze jaargang aandacht aan de treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel. In de vorige aﬂevering werd de geschiedenis van die verbinding verteld van het prille begin
in de negentiende eeuw tot ongeveer de eeuwwisseling. In deze aﬂevering komt de periode tot de elektriﬁcatie
van het traject Roosendaal-Essen in 1957 aan de orde.

De exploitatie: HIJSM of SS

De visitatieruimte

In 1897 heerste een ernstige rivaliteit, misschien beter gezegd,
woedde een oorlog tussen de twee grote spoorwegmaatschappijen: de Staatsspoorwegen (SS) en de Hollandsche IJzeren
Spoorwegmaatschappij (HIJSM), ook wel Hollandse Spoor in de
volksmond. Ze waren elkaars concurrenten bij het in de wacht
slepen van nieuwe trajecten. In 1897 ontstond een ernstige
ruzie bij het binnenhalen van contracten voor nieuwe spoorwegaansluitingen rond Rotterdam, contracten die de HIJSM
niet wilde tonen aan de SS. “In het algemeen verbetert de
verstandhouding met de H.IJ.S. niet”, aldus de SS, “Haar
optreden inzake het tractaat met België (…) kan niet tot
verbeteringen leiden”.
Dit traktaat behelsde de gevolgen van het voornemen van de
Belgische regering om alle lijnen van de Grand National Belge
te nationaliseren. Daarbij had zij echter de medewerking van
de regering van Frankrijk, Duitsland en Nederland nodig voor
de lijngedeelten in die landen. Den Haag ging akkoord op
voorwaarde dat de verliesgevende lijn Eindhoven-Hasselt-Luik,
de Luik-Limburglijn, ook bij de overeenkomst zou worden
betrokken. België stemde daarmee in en in 1897 kwam het
traktaat tot stand. Nederland verwierf daarbij 129 km spoorweg
voor 9,1 miljoen gulden. De regering in Den Haag wilde de
nieuwe lijnen bij de Staatsspoorwegen onderbrengen, maar

De lijn over Roosendaal liep goed. In 1907 werd een nieuw stationsgebouw in Roosendaal geopend, ontworpen door de architecten
C.W. van Heukelom en D.E.C. Knuttel. In het lage gedeelte, waar nu
de marechaussee is gehuisvest, bevond zich de z.g. visitatieruimte,
waar reizigers en hun bagage werden gecontroleerd. De reizigers
moesten via een afgesloten route naar die visitatieruimte. Na de
controle konden ze terug naar de trein via een tweede afgesloten
route. Die tijdrovende grensformaliteiten vonden nog plaats tot
ver in de jaren zestig.

daar was de Tweede Kamer het niet mee eens. De SS zouden
een te overheersende positie gaan innemen in het verkeer van
en naar België. De HIJSM was alleen het medegebruik gegund
van de lijn Rotterdam-Roosendaal-Essen. De HIJSM was hierover heel ontstemd: “In de verhouding tot de Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen kwam geen verbetering ten
goede en in den loop van dit jaar hebben zich omstandigheden
voorgedaan, welke aantoonen wat wij van haar te verwachten
hebben.” De SS zouden buiten de HIJSM met de Belgische
Staat hebben onderhandeld en haar voor een voldongen feit
hebben gesteld. Ondanks alle bezwaren van de HIJSM stemde
de Tweede Kamer in met het regeringsvoorstel en gingen de
lijnen van de Grand National Belge over in handen van de SS.

Visitatieruimte, waar aangekomen reizigers hun bagage moesten laten zien, 1925 (Gemeentearchief Roosendaal)
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Stationsplein met honderden juist aangekomen Belgische vluchtelingen, Roosendaal, 1914 (Gemeentearchief Roosendaal)

De Eerste Wereldoorlog
Al vrij snel na het begin van de Eerste Wereldoorlog kwam er een

nam de Belgische Staat alle aandelen over en werd de NMBS
weer een staatsbedrijf.

vluchtelingenstroom op gang van Belgen die de verschrikkingen van
de oorlog wilden ontvluchten. Na het beleg van Antwerpen in oktober

De elektriﬁcatie

1914 nam de stroom een heel grote omvang aan. In Roosendaal was

In 1919 stelde een commissie die door de NS was ingesteld,
voor om de zogeheten Oude lijn – Amsterdam-Den HaagRotterdam – te elektriﬁceren. Niemand betwijfelde de voordelen daarvan voor de drukke Oude lijn. In 1920 benoemde de
minister van Waterstaat een nieuwe commissie die de diverse
technische mogelijkheden moest bestuderen en een uiteindelijk
advies moest gaan uitbrengen. In 1922 kwam de commissie
met het advies om te kiezen voor 1500 volt gelijkstroom. België
opteerde voor 3000 volt gelijkstroom. De NS legde vervolgens
een proeftraject aan tussen Leiden en Den Haag, waarop twee
proeftreinen van het type Materieel ’24, in de volksmond al snel
aangeduid met blokkendoos, gingen rijden. De proef verliep
succesvol. De gehele Oude lijn werd in 1927 geëlektriﬁceerd,
in 1934 volgde het traject tot Dordrecht. Het Belgische deel
Antwerpen-Brussel werd door de NMBS in 1935 voorzien van
de bovenleiding met een spanning van 3000 volt.

de situatie zo gevaarlijk door het hoge aantal treinen die afgeladen
waren met vluchtelingen, dat de militaire commandant besloot tot
het opbreken van een aantal sporen ten zuiden van het station om
de treinen tegen te houden. De Staatsspoorwegen, die het station
exploiteerden, legden tientallen extra treinen in om de vluchtelingen
verder te vervoeren naar opvangplaatsen in het land. Het vervoer
vond zelfs plaats met Belgische treinen en machinisten met een
Nederlandse machinist als gids. De Staatsspoorwegen hadden een
schier onmogelijke taak, waaraan de Nederlandse regering ook schuldig was, want de toestemming om al die vluchtelingen te vervoeren,
desnoods gratis, kwam pas laat.
Na de Eerste Wereldoorlog kwam het treinverkeer met België langzaam op gang. Al op 15 februari 1919 reden de eerste treinen naar
Brussel. Doorgaande treinen naar Parijs waren nog niet mogelijk
vanwege de vernielingen aan het spoor in Noord-Frankrijk.
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De oprichting van de NS en de NMBS
De ruzie tussen de twee grote spoorwegmaatschappijen
duurde niet lang. Er werden grote verliezen geleden door
loonsverhogingen en exploitatietekorten. In juni 1916 bespraken zij de mogelijkheid tot samenwerking. In 1917 werd de
samenwerking beklonken met de oprichting van de Nederlandsche Spoorwegen, waarin beide maatschappijen heel nauw
met elkaar samenwerkten. Dit alles leidde uiteindelijk tot de
oprichting van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen in augustus
1937, waarna de SS en de HIJSM in 1938 konden worden geliquideerd. De staat nam alle schulden over, zodat de nieuwe
NS dus met een schone lei kon beginnen.
De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
werd in 1926 opgericht. Het gehele Belgische spoorwegnet en
het onderhoud daarvan viel onder haar taak. In 1927 werd de
NMBS volledig geprivatiseerd. Na de Tweede Wereldoorlog

In 1939 werd er gedacht aan het elektriﬁceren van het traject
Roosendaal-Antwerpen. De NMBS was zo enthousiast dat zij
er geen bezwaar tegen had om de lijn vanaf Antwerpen naar
Roosendaal met de Nederlandse 1500 volt gelijkstroom toe te
passen in plaats van de Belgische 3000 volt. Vanwege het uitbreken van de oorlog belandden de plannen in de ijskast.
Pas in 1957 werd het traject Roosendaal-Essen van een bovenleiding voorzien met 3000 volt. Een sluis voor de overgang van
1500 naar 3000 volt werd ingericht even ten zuiden van het
station Roosendaal. Die sluis is er nog steeds. De eerste Benelux-treindiensten werden verzorgd door het z.g. Materieel ’57.
Die treinstellen leken op de Nederlandse Hondekop en konden
worden gekoppeld aan de treinen naar Vlissingen. Ze waren
geschikt voor de Nederlandse en Belgische bovenleidingspanning. Er waren twaalf treinstellen beschikbaar: acht van de NS
en vier van de NMBS. Deze comfortabele treinen waren
donkerblauw met een gele band aan de zijkanten.
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Vanaf 15 mei 1919 kon Parijs wel bereikt worden.

Paul Spapens

Reuzen: levenskrachtige volkscultuur
kent geen Europese grenzen

NEERLANDI A

VO L KS CULTUUR

Reusachtige poppen gezamenlijke volkscultuur
van Vlaanderen en Nederland
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De reuzen van de Noord-Brabantse dorpen Heukelom, Moergestel en Oisterwijk (v.l.n.r.) en hun begeleiders. De foto is gemaakt in 2009 tijdens de doopplechtigheid van de nieuwe reuzin van Hilvarenbeek. Het Reuzengilde Oisterwijk organiseert vijfjaarlijks een internationaal reuzenfeest, het eerstvolgende
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op 26 september 2010. (foto Paul Spapens)

Op zondag 26 september trekt door het Noord-Brabantse
stadje Oisterwijk (stadsrechten sinds 1212) een internationale reuzenstoet. Aan het folkloristisch festival doen reuzen
mee uit Spanje (Mallorca), Frankrijk, België en Nederland.
De optocht, gelardeerd met alle ‘lopende’ volkscultuur uit de
gemeente Oisterwijk, zoals fanfares en gildes, is letterlijk een
reusachtige uiting van de actualiteit van de reuzencultuur. Die
is in Vlaanderen en Nederland heel levenskrachtig. Er komen
nog steeds nieuwe reuzen bij. In het kader van de reuzen
worden voortdurend nieuwe festivals georganiseerd en nieuwe
producten bedacht. Een aantal reuzenoptochten in België is
door de Unesco erkend als immaterieel werelderfgoed. De
Nederlandse regering is gevraagd de reuzen van Venlo hiervoor aan te melden, maar die wilde daar niet aan.

Een mogelijke verklaring daarvoor – los van het vrij algemene
dedain dat in het Nederlandse landsbestuur aan de dag wordt
gelegd voor volkscultuur en folklore – is dat Nederland weinig
reuzen kent, zeker vergeleken met oorsprongsland België.
Vlaanderen alleen al telt rond de 1700 reuzen, terwijl heel
Nederland het moet doen met 18 reuzen, die bijna allemaal
in Noord-Brabant en Limburg te vinden zijn. Als de 2 kinderreuzen van Bergen op Zoom worden meegeteld, zijn het er 20.
Spanje telt naar schatting 2000 reuzen, Frankrijk 560 (vooral
Nord-Pas de Calais), Italië 60, Groot-Brittannië 40, Oostenrijk 20, Portugal tussen de 100 en de 150 en Duitsland 1. Ook
in andere delen van de wereld komen reuzen voor, zoals in
Latijns-Amerika en Canada. De reuzen in die landen zijn een
cultureel exportproduct van vroegere koloniale mogendheden.

V O L K SCULTUUR

Grote poppen vooraanstaande inwoners

Vlaamse reuzen
Tijdens een in 2009 in Tilburg voor de eerste keer in Nederland gehouden wetenschappelijk congres over het reuzenfenomeen vertelde de Vlaamse wetenschapper dr. Henri
Vannoppen dat de oudste Brabantse reus Argayon was.
In 1367 werd hij rondgedragen in Nijvel (Nivelles, WaalsBrabant). De zestiende eeuw was volgens die specialist in de
Vlaamse volkscultuur een hoogtepunt voor de processiereuzen. Het verschijnsel vond zijn oorsprong in de Vlaamse en
Brabantse steden. Om Bijbelse verhalen aan een ongeletterd
publiek te kunnen vertellen, werden de hoofdrolspelers uitgevoerd als grote poppen die boven de mensenmassa’s uitstaken.
De eerste reuzen stelden dan ook Bijbelse ﬁguren of heiligen
voor, zoals Christoffel in 1398 in Antwerpen.
Het duurde niet lang of de religieuze poppen werden geseculariseerd. Dat was het begin van het huidige reuzendom,
een volkscultuur waarop meerdere keren serieuze aanslagen
zijn gepleegd. In de achttiende eeuw met de verlichting en de
Franse Revolutie kwamen er volgens Vannoppen scherpe
reacties tegen processies en ook tegen reuzen. Reuzen, zoals
die van Aat (Ath, Henegouwen), werden zelfs publiekelijk

Ook Afrika kent een reuzencultuur. Deze Afrikaanse reuzen liepen mee in
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een internationale reuzenoptocht in Steenvoorde (Frans-Vlaanderen).
(foto Paul Spapens)

verbrand. Onder Napoleon stonden de reuzen weer op, zij
het niet zonder problemen. In de negentiende eeuw werden
in België steeds meer reuzen gebouwd en dat ging door in de
twintigste eeuw. Vannoppen zei dat onder meer de wereldtentoonstelling van 1958 inspirerend werkte en daarna de grootschalige fusies van gemeenten in 1977.

Eenheid in verscheidenheid
Twintig jaar later vonden in Nederland gemeentelijke herindelingen plaats en dat was, net als in België, aanleiding om
reuzen op de wereld te zetten. In het licht van de betekenis van
reuzen is dat goed verklaarbaar. Inwoners van de gemeente
Oisterwijk hebben hieraan een inhoudelijke impuls gegeven.
In 1997 werden de dorpen Moergestel en Heukelom bij
Oisterwijk gevoegd. Met name de inwoners van het landelijke
dorp Moergestel hadden moeite met het stedelijker Oisterwijk.
De historische rivaliteit zat diep, want het was nog niet zo heel
lang geleden dat de Moergestelse pastoor waarschuwde voor
huwelijken met Oisterwijkers. Desondanks stond in het dorp
Moergestel, op de rand van de Kempen en de Meierij, een
groep inwoners op. 				
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Een reus is een grote pop die meegedragen wordt in optochten en die een uitdrukking is van een stad, een dorp of een
wijk. Reuzen worden dan ook als vooraanstaande inwoners
beschouwd. Door de vele internationale contacten tussen
reuzengroepen zijn reuzen meer en meer in binnen- en
buitenland ambassadeurs geworden van de plaatsen die ze
vertegenwoordigen. Er is maar weinig andere volkscultuur en
folklore met zo veel internationale contacten als de reuzen. De
reuzenoptocht van Oisterwijk is daar een goed voorbeeld van.
Het zou goed zijn als Brussel dat onderkende door reuzen te
omarmen als een opvallende vorm van pan-Europese cultuur
en samenwerking.
Omdat reuzen leden zijn van een gemeenschap, worden ze
geboren en vervolgens ingeschreven in het bevolkingsregister.
Veelal worden nieuwe reuzen ook nog gedoopt. Dat gebeurde
onder meer op Koninginnedag 2009 in Hilvarenbeek. Dat
Noord-Brabantse dorp kreeg voor de eerste keer een reuzin
met de naam Hildewaris, een adellijke vrouw uit de tiende
eeuw naar wie het oude Kempendorp Hilvarenbeek mogelijk
is genoemd. Om het hoofd van de reuzin te kunnen besprenkelen met doopwater, moest de pastoor op een hoge trap
klimmen, want deze Hildewaris is 4,75 meter hoog. Voor
reuzenbegrippen is dat aan de hoge kant. De gemiddelde
hoogte ligt ergens tussen de drie en de vier meter. Uitschieters
halen met gemak de zes meter en de grootste reus ter wereld
is een Vlaamse reus: Jan Turpijn uit Nieuwpoort is ruim tien
meter hoog, weegt 760 kilo en wordt gedragen door liefst 24
sterke Vlamingen. Bij voorkeur worden reuzen gedragen. Een
ontwikkeling van de laatste jaren zijn reuzen op wieltjes, een
direct gevolg van de terugloop van vrijwilligers.

VOL KS CULTUUR
NEERLAND I A

Geïnspireerd door de Belgische reuzen vatten zij het plan op
om drie reuzen te bouwen, voor Oisterwijk, Moergestel en
Heukelom ieder één. Het idee, de ideologie als u wilt, was als
volgt. Een reus drukt de identiteit uit van een gemeenschap.
Door de reuzen samen te bouwen, beheren en exploiteren,
ontstaat samenwerking, waardoor je elkaar beter leert kennen.
Samengevat: eenheid in verscheidenheid. Het concept is een
groot succes gebleken. De reuzen Peer Paorel (Oisterwijk),
Gèèselse Ermelindis (Moergestel) en Heukelomse Mie, en
de begeleidende groep van circa zestig personen leiden een
bloeiend bestaan. Het concept is overgenomen door buurgemeente Tilburg, die ook drie reuzen kreeg, en het naburige
Hilvarenbeek. Net als Hilvarenbeek kreeg Liempde (gemeente
Boxtel) in 2009 een reus. Momenteel wordt een reus gebouwd
in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. In andere plaatsen wordt

hardop gedacht over reuzen. Sommige reuzengroepen bouwen
momenteel kleine reusjes met als doel jongeren te interesseren. Er zijn reuzenbieren op de markt gebracht. Geheel naar
de Nederlandse aard is recent een overkoepelende organisatie
gesticht, de Nederlandse Reuzenfederatie. De vereniging reist
in het najaar van 2011 met alle Nederlandse reuzen en hun gezelschappen voor een paar optredens naar Mallorca.
Tijdens de reuzenstudiedag in Tilburg in 2009 zocht prof. dr.
Arnoud-Jan Bijsterveld (Universiteit van Tilburg) naar een
verklaring voor dat reuzensucces. Hij sprak van een “recente
toe-eigening van een oud idee”. “Een hedendaagse generatie
geeft door middel van een reus of reuzin uitdrukking aan een
gedeelde identiteit en lotsverbondenheid, uit een behoefte saamhorigheidsgevoel op te bouwen en een bijdrage te leveren aan de
in onze samenleving zo noodzakelijke sociale samenhang.” 
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In 2005 verzamelde zich in Brugge een ﬂink aantal reuzen. Op de voorgrond de Kaartreuzen van Turnhout. De toeschouwers maken de proporties van
de reuzen goed duidelijk. (foto Paul Spapens)

A FRI K AANS

Joris Cornelissen

Rondetafelconferentie voor Afrikaans:
het taalwonder Afrikaans
De Ghanees-Zuid-Afrikaanse socioloog Kwesi Kwaa Prah (Centre for advanced studies of African Society)
noemde het Afrikaans een van de drie taalwonderen van de afgelopen honderd jaar. Samen met het Hebreeuws
en Bahasa Indonesia is het Afrikaans erin geslaagd om in amper vijftig jaar te groeien van ‘kombuistaal’ naar
een volwassen taal, die in alle geledingen van de maatschappij gebruikt wordt. De andere Zuid-Afrikaanse
talen zouden volgens de taalsocioloog het Afrikaans als voorbeeld moeten nemen. De woorden waren een
hart onder de riem voor de vele Afrikaanstalige Zuid-Afrikanen op de conferentie voor Afrikaans, die op 28 mei
in Amsterdam is gehouden.
best wat meer culturele diplomatie en durf aan de dag mag
leggen als het gaat om ondersteuning van het Nederlands
erfgoed, waaronder het Afrikaans.
Ondersteund door de klanken van de vuvuzela (= toeter)
presenteerde Willem Botha, directeur van het Afrikaanstalige
Woordenboek (WAT), een praktisch en eigentijds project:
digitaal lesmateriaal voor arme scholen. Goed lesmateriaal
in andere talen dan het Engels is schaars op scholen waar
bovendien door AIDS ﬂinke gaten zijn geslagen in het
lerarenbestand.
Alana Bailey van de onafhankelijke burgerrechtenorganisatie
Afriforum gaf inzicht in de strijd voor burgerrechten, waaronder ook taalrechten. Christo Van de Rheede lichtte tot slot
het pas ontstane idee van een gratis Afrikaanstalige universiteit toe, gebaseerd op onderwijs op afstand. Voor veel arme
Zuid-Afrikanen is een universitaire opleiding onbetaalbaar en
bovendien zijn velen het Engels onvoldoende machtig.
Het grote Zuid-Afrikaanse dagblad Die Burger heeft een uitgebreid artikel aan de rondetafelconferentie in Amsterdam
gewijd en duidde de conferentie als volgt:
“Dis altyd moeilik om die historiese betekenis van ’n gebeurtenis sonder die voordeel van tydsafstand in te skat. Tog wil
dit lyk of dié konferensie in die annale van die geskiedenis
opgeteken sal word as ’n dag waarop die betrekkinge tussen
Nederlands en Afrikaans – en veral hul sprekers – ’n nuwe,
positiewe fase binnegegaan het. Dit was ’n dag waarop die
stryd vir Afrikaans beslissend geïnternasionaliseer is.”


Het zijn lovende woorden en het succes van de conferentie
zal nog groter worden als het zich vertaalt in concrete steun
van Nederlandse en Vlaamse organisaties en overheden aan
een van de genoemde onderwijsprojecten en daarmee aan de
opgroeiende Zuid-Afrikaanse kinderen. De komende tijd zal
dáár hard aan worden gewerkt. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Afrinetwerk: ingrid.scholtz@yahoo.co.uk.
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Vertegenwoordigers van 35 overheden, fondsen en universiteiten uit Zuid-Afrika, Vlaanderen en Nederland, waaronder
Buitenlandse Zaken van Nederland, De Zuid-Afrikaans-Nederlandse Kamer van Koophandel en de Nederlandse Taalunie,
kregen een aantal spraakmakende Zuid-Afrikaanse projecten
voorgeschoteld. Concrete projecten op zoek naar verdere
ﬁnanciering en concrete steun uit Nederland en Vlaanderen.
Projecten die de behoefte aan onderwijs in het Afrikaans koppelen aan individuele ontwikkeling van Zuid-Afrikanen en aan
verdere ontwikkeling van Zuid-Afrika: goed moedertaalonderwijs als basis voor een goede toekomst.
De gepresenteerde succesvolle lees- en leerprogramma’s van
de Universiteit van Stellenbosch (Dorothea van Zyl) en de
projecten van de Stigting Bemagtiging (= emancipatie) deur
Afrikaans (Christo van der Rheede) slagen erin om mensen
uit arme Afrikaanstalige gemeenschappen, veelal uit de zogenaamde bruin gemeenskap, via aanvullend onderwijs in het
Afrikaans een goede startpositie op de arbeidsmarkt en daarmee toekomstperspectieven te bieden.
Het programma van Stichting die Helpende Hand, onderdeel
van de vakbond Solidariteit, liet zien dat armoede in ZuidAfrika geen kleur meer heeft, getuige de naar schatting half
miljoen blanke Zuid-Afrikanen die inmiddels onder de armoedegrens leven. De schokkende beelden van vergeten, schrijnende blanke armoede kregen de zaal muisstil. Die Helpende
Hand voorziet in basisbehoeften, waaronder eten en een met
schrijfgerei en boeken gevuld skooltassie voor jonge schoolgaande kinderen. Inmiddels heeft het ook een goed draaiende
technische vakschool, waarbij het Afrikaans wordt gebruikt,
want Engels is voor veel Zuid-Afrikaanse kinderen een probleem. Het mes snijdt hier aan twee kanten, want het gebrek
aan technisch geschoolde vaklui in Zuid-Afrika is enorm.
Ambassadeur Rob de Vos zei dan ook dat het Nederlandse
ontwikkelingsbeleid ten aanzien van Zuid-Afrika de komende
jaren vooral gericht zal zijn op technisch vakonderwijs. Ten
aanzien van het Afrikaans memoreerde De Vos dat Nederland
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500 jaar beiaard / carillon

Luc Rombouts
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Deze Mechelse klokken van Peter III Van den Ghein in de beiaard van Monnickendam bij Amsterdam vormen de oudste nog bespeelbare beiaard ter wereld
(1597) (foto Henk Verhoef)

De meeste muziekinstrumenten kennen geen verjaardag. Ze zijn het resultaat van een lange ontwikkeling
en het is onmogelijk om een precies jaar te deﬁniëren waarin ze zijn verschenen. Hoewel ook de beiaard een
voorgeschiedenis heeft van enkele eeuwen, heeft hij een ofﬁcieel geboortejaar. De oudst bekende vermelding
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van een stokkenklavier dateert immers uit 1510. De beiaardgemeenschap viert dit jaar dus feest, reden genoeg
om de belangrijkste momenten in de geschiedenis van het meest typische muziekinstrument van de Lage
Landen te doorlopen en een blik te werpen op zijn toekomst.

Geboorte van de beiaard:
product van de Lage Landen
De beiaard of het carillon is een product van de stadscultuur
in de Lage Landen. Zoals overal in Europa leefde de middeleeuwse burger op het ritme van de luidklokken, die hem
aanmaanden tot gebed, zijn dagindeling bepaalden en hem
op belangrijke momenten opriepen om de stad te dienen met
blusemmer of zwaard. Vanaf de 13e eeuw klonk een nieuw

geluid uit de klokkentorens. Zogenaamde beyeraars bespeelden
met touwen de klepels van de luidklokken en creëerden zo een
ritmisch klankspel, dat feestelijke gebeurtenissen luister bijzette. Een eeuw later deed het raderuurwerk zijn intrede in de
klokkentorens en werd de tijdsaanduiding geobjectiveerd. De
uurslag werd aangekondigd door de voorslag, een kort signaal
van hamertjes die op één of twee kleinere klokjes sloegen. Er
zijn aanwijzingen dat de voorslag in de zuidelijke Nederlanden

MUZI EK

Snelle evolutie en innovatie
De beiaard evolueerde snel en aan het einde van de 16e eeuw
waren er toreninstrumenten in het hele gebied van de Nederlanden. De Tachtigjarige Oorlog veranderde het muzikale
landschap in de steden: in het calvinistische Noorden werd het
spelen en programmeren van eenvoudige psalmmelodieën
verplicht, terwijl het Concilie van Trente en de daaropvolgende
synoden de klokkenisten in het Zuiden opdroegen om zich te
onthouden van verwijfde liedjes en in de plaats daarvan rechtgeaarde religieuze melodieën te spelen. De oude techniek van
het beieren verdween rond 1580 doordat veel luidklokken werden geroofd ten behoeve van handel en wapenindustrie. Zowel
de Staatse troepen als de Spaanse bezetter waren trouwens
actief in de klokkenroof.
Naarmate het aantal klokken van de beiaard toenam en de
beiaardmuziek complexer werd, stoorde het steeds meer dat
beiaardklokken onzuiver klonken. De oudste beiaardgieters
beheersten niet de techniek om hun klokken ook te stemmen.
Die innovatie ontstond pas toen de Utrechtse stadsbeiaardier
Jacob van Eyck rond 1644 in contact kwam met François en
Pieter Hemony, twee klokgietende broers die afkomstig waren
uit de Franse landstreek Bassigny. Met behulp van de blinde
beiaardier met het uitstekende gehoor ontwikkelden de Hemony’s de stemtechniek. Zij goten hun klokken doelbewust
iets te dik, waarna zij de binnenkant op een draaibank verder
uitfreesden. Zo werden de vijf laagste deeltonen van elke klok
gestemd tot een volmaakt kleinetertsakkoord. De gebroeders
Hemony werden stadsklokkengieters in Amsterdam en goten
meer dan vijftig beiaarden die het klankbeeld in de Lage Landen grotendeels zuiverden van valse beiaardklanken. In de 18e
eeuw verschoof het beiaardgieten weer naar het Zuiden, met

als belangrijkste gieterscentra Antwerpen, Brugge en Leuven.
Hoewel zij hun klokken niet zo zuiver konden stemmen als
de Hemony’s, bleef de beiaardkunst groeien en in de 18e eeuw
was het aantal instrumenten toegenomen tot meer dan tweehonderd. Voor het eerst ontstond een bescheiden export buiten
het kerngebied van de Lage Landen. De instrumenten werden
groter en zwaarder, met als absoluut hoogtepunt de twee mastodontische instrumenten die koning Johan V van Portugal in
Antwerpen en Luik kocht voor zijn koninklijk paleis in Mafra.

Periode van gedeeltelijk verval
De opgaande lijn van de beiaardkunst werd abrupt doorbroken
tijdens de Franse overheersing. Haast alle kerk- en abdijbeiaarden in de zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankrijk
werden opgeëist en hun brons werd gebruikt om munten
en geschut te gieten. De meeste stadsbeiaarden overleefden
doordat hun bespelers verplicht werden om de feesten rond de
vrijheidsboom op te luisteren met republikeinse melodieën.
Toen na het concordaat van 1801 klokken en beiaarden weer
getolereerd werden, kon de beiaard het elan van voorheen niet
voortzetten. In de burgerlijke muziekcultuur van de 19e eeuw
had hij immers zijn maatschappelijke vanzelfsprekendheid
verloren. In Nederland kwam het instrument sterk in verval,
maar in België werd de beiaard gerecupereerd door de romantiek, niet als een actueel muziekinstrument, maar als een van
de symbolen die het nationaal gevoel in de pas gevormde staat
konden versterken. In de tweede helft van de 19e eeuw probeerden instrumentenbouwers het instrument nieuw leven in
te blazen door de in hun ogen primitieve stokkenklavieren te
vervangen door toetsenklavieren die de klepels aansloegen via
pneumatische of elektronische systemen. De innovaties bleken
echter geen duurzaam succes te zijn omdat ze geen genuanceerd beiaardspel mogelijk maakten.
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Duurzame heropleving
Rond 1890 vonden twee ontwikkelingen plaats die een duurzame heropleving van de beiaardkunst inluidden. De Engelse
kanunnik Arthur Simpson herontdekte de kunst van het
klokkenstemmen en twee Engelse klokkengieterijen maakten
gebruik van zijn bevindingen om de eerste zuiver klinkende
beiaarden van de nieuwe tijd te gieten. In dezelfde jaren ontwikkelde de Mechelse stadsbeiaardier Jef Denyn een tractuursysteem met hefbomen dat de mogelijkheid bood tot virtuoos
en contrastrijk beiaardspel, met als nieuwe toepassing het
verﬁjnde tremolospel. Vanaf 1892 gaf hij op de Mechelse SintRomboutstoren als eerste in de geschiedenis avondconcerten
en emancipeerde de beiaard van een sociaal begeleidingsinstrument tot een muziekinstrument dat werd beluisterd om
zichzelf. De Mechelse maandagavondconcerten werden een
internationaal massafenomeen nadat leden van het AlgemeenNederlands Verbond enthousiast rapporteerden over het concert dat Denyn op 29 augustus 1906 gaf voor de deelnemers
van het Taal- en Letterkundig Congres. 		
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sneller groeide dan elders in Europa en rond 1500 werden in
stads- en abdijtorens voorslagen van vijf tot tien klokjes gehoord. De combinatie van de voorslag met de techniek van het
beieren leidde tot de geboorte van de beiaard. Dat gebeurde
toen uurwerkmaker Jan van Spiere in 1510 klepels aanbracht
in de negen voorslagklokjes van het stadhuis van Oudenaarde,
zodat de beiertechniek op luidklokken ook kon worden toegepast op de muzikale klokjes van het uurwerk. Bovendien
plaatste Van Spiere een clavier (...) om te beyaerdene. Voor het
eerst kon er dus op klokken worden gemusiceerd zoals op
een orgel of een klavichord. De meest geciteerde verklaringen
waarom het klokkeninstrument in de zuidelijke Nederlanden
ontstaan is, zijn de onderlinge competitie tussen de welvarende Vlaamse en Brabantse steden, het gunstige muzikale
klimaat waarin ook de Zuid-Nederlandse polyfonie gedijde
en de technologische voorsprong van het gebied. Dat laatste
kwam onder meer tot uiting in de molenbouw en de fabricatie
van weefgetouwen, technologieën die verwant zijn met de
constructie van de speeltrommels en stokkenklavieren van
beiaarden.
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Oorlogstijd en symboolwaarde
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In de Eerste Wereldoorlog werd een tiental Belgische beiaarden door oorlogsgeweld verwoest. Opnieuw kregen de Belgische beiaarden een symboolwaarde, want Engelse, Franse en
Amerikaanse auteurs schreven artikelen, poëzie en verhalend
proza over die toonbeelden van het dappere en cultuurminnende Belgische volk die door een barbaarse onderdrukker
werden verwoest. In de marge van de Grote Oorlog speelde
zich in Nederland een kleinschaliger conﬂict af. Op uitnodiging van de VVV van Arnhem bezocht de naar Engeland
gevluchte Denyn het neutrale Nederland om de Arnhemse
Eusebiustoren in te richten naar zijn inzichten. Zo hoopte
Arnhem belangstelling te wekken voor zijn beiaard en
het Mechelen van Nederland te worden. In andere steden
reageerden beiaardiers en besturen terughoudend tegenover
de Vlaamse vernieuwingen en in 1915 en 1916 ontstond een
bitse pennenstrijd tussen bewonderaars van Denyn en verdedigers van de sobere oud-Hollandse klokkenspelkunst.
Pas rond 1930 zou de zuiderse beiaardinrichting in het
Noorden de bovenhand halen.
In de jaren twintig drong de beiaard door tot de Nieuwe Wereld. De imago-opbouw rond de Belgische beiaarden tijdens
de oorlog inspireerde vermogende Amerikanen tot de aankoop
van Engelse beiaarden als gedenkteken voor gesneuvelde
soldaten, familieleden of henzelf en in enkele decennia ontstonden tientallen instrumenten in Amerikaanse kerktorens
en universitaire campaniles. Slechts zelden werd in de Nieuwe
Wereld een stadsbeiaard geplaatst. De meest prominente
beiaardiers in die eerste jaren waren de geëmigreerde Vlamingen Anton Brees en Kamiel Lefévere. De beiaardiers in de
internationaler wordende beiaardwereld werden opgeleid in
de beiaardschool die Denyns entourage in 1922 had opgericht.
Ondanks de hoogconjunctuur in de beiaardkunst bleken de
Nederlandse en Belgische klokkengieters niet in staat om even
zuivere beiaarden te gieten als hun concurrenten uit Engeland.
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Evolutie na de Tweede Wereldoorlog
In de Tweede Wereldoorlog leidden de metaalbehoeften van
de nazi’s tot een grootscheepse klokopeising, die naar schatting 150.000 klokken uit Duitsland en de bezette gebieden
deed terechtkomen in de smeltovens van twee verwerkingsfabrieken in Hamburg. Het verlies aan beiaarden bleef relatief
beperkt, aangezien alle Belgische beiaarden en de historische
Nederlandse beiaarden van opeising waren vrijgesteld. Na de
oorlog werd wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd op de duizenden geroofde klokken die nog niet in het productieproces
terechtgekomen waren. De resultaten stelden de Nederlandse
klokkengieterijen in de mogelijkheid om hun klokken zuiver
te stemmen. Ook de enorme vraag naar nieuwe klokken bracht
de Nederlandse klokgietkunst tot een nieuwe bloei. Bovendien
werden in het enthousiasme van het naoorlogse heropbouwidee in Nederland ook klokkenspellen geplaatst in torens die

Prent van Jos Speybrouck met het beroemde vers uit Peter Benoits
Rubenscantate uit 1877

nooit een beiaard gehad hadden, zodat het Nederlandse beiaardenbestand op enkele tientallen jaren tijd verdrievoudigde
tot 180. In België evolueerde het aantal beiaarden minder snel.
Bovendien bleef het klokkengieten nog sterker op ambachtelijke leest geschoeid, waardoor het een voorspelbaar einde nam
in 1980. In Noord-Amerika ontstond een dynamische en zelfbewuste beiaardbeweging, en de rustige luisteromgeving rond
de zware Amerikaanse beiaarden inspireerde beiaardiers en
componisten tot het schrijven van een nieuw soort beiaardmuziek met lyrische kwaliteiten die maximaal gebruikmaakte van
de schoonheid van de lang uitklinkende klokkenklank. Vandaag zijn er wereldwijd 633 beiaarden, meer dan ooit tevoren.
Toch is de beiaard niet uitgegroeid tot een wereldinstrument,
want 70% van de instrumenten is geconcentreerd in het historische kerngebied van de Lage Landen en Noord-Amerika
en de meeste van de dertig zogenaamde beiaardlanden tellen
slechts een tot vier instrumenten.

Nationaal symbool of eerder
‘Groot-Nederlands’ instrument?
De nationale identiteit van de beiaard is onduidelijk. In het
Noorden heeft het instrument zelden een actieve rol gespeeld

MUZI EK

Vandaag is de beiaard als het ware afwezig in de toeristische
beeldvorming van de Lage Landen en het toreninstrument
bevindt zich dan ook in de marge van het culturele veld. De
meeste Nederlanders en Belgen kunnen zich geen beeld
vormen van het instrument en de wijze waarop het bespeeld
wordt en komen in het beste geval tot de omschrijving gezellig
of sfeerscheppend. Bovendien wordt in het Zuiden een objectieve beoordeling vaak gehinderd door het Vlaams-nationalistisch etiket dat ten onrechte aan het instrument kleeft. De
oorzaken van het bleke imago zijn complex en het heeft dan
ook geen zin om wie dan ook met de vinger te wijzen. Zowel
de beiaardiers als de diverse overheden hebben de taak om
kritisch te reﬂecteren op de actuele rol van het meest typische
cultuurproduct van de Lage Landen en er een gepaste invulling
aan te geven.

Van historisch gegeven tot instrument
voor de toekomst

van een beiaardier, uit De Campanis Commentarius (1612) van Angelo
Roccha (1545-1620)

als nationaal symbool, maar in het ideologisch instabielere
Zuiden is dat vaak wel het geval geweest. Terwijl in de 19e
eeuw de Vlaamse beiaard nog probleemloos ingezet kon worden als ondersteunend element in de Belgische natievorming,
ontstond in de late 19e eeuw en vooral na de Eerste Wereldoorlog een scheiding der geesten. Verrassend genoeg is de beiaard
sindsdien zowel voor de belgicistische als ﬂamingantische kar
gespannen en heeft geen van beide stromingen het monopolie
verworven over het instrument. De Belgische vorsten hebben
de beiaard altijd een warm hart toegedragen, wat onmogelijk
geweest was als het instrument te sterk geassocieerd was met
het Vlaamse ideologische discours. Als ofﬁciële stadsinstrumenten speelden beiaarden trouwens altijd in dienst van de
gevestigde orde, die stabiliteit nastreefde. Aangezien beurtelings de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden de overhand
hebben gehad in zijn evolutie, kan men de beiaard nog het
best een Groot-Nederlands instrument noemen, uiteraard
zonder de ideologische connotatie van die term.
Onrustwekkender dan de dubbelzinnige nationaliteit van de
beiaard is zijn gebrek aan proﬁlering bij het brede publiek.

Zojuist verschenen:
Luc Rombouts, Zingend brons – 500 jaar beiaardmuziek in
de Lage Landen en de Nieuwe Wereld, Davidsfonds, Leuven,
2010, 460 pp., 230 afbeeldingen in kleur, ISBN 978 90 5826
720 7. Prijs: € 39,95.
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Deze prent van de beiaard van Antwerpen is de oudst bekende afbeelding

Mijn persoonlijke overtuiging is dat de beiaard vandaag een
dubbele functie heeft. Allereerst is de beiaard levend erfgoed:
hij is een historisch gegeven dat zichzelf voortdurend kan
hernieuwen door zijn repertoire aan te passen aan de samenleving van vandaag. Dat die samenleving multicultureel is, is
trouwens een extra uitdaging voor de beiaardiers van vandaag.
Vervolgens verhoogt beiaardmuziek het tijdsbesef bij de omwonenden. Het wekelijkse ritueel van de beiaardbespelingen
en de onwrikbare regelmaat van het automatisch speelwerk
doorbreken het hier-en-nudenken en verbinden ons met vroegere en toekomstige generaties. Ten slotte is de beiaard in de
gesegmenteerde samenleving van vandaag een van de laatst
overgebleven massamedia in de zuivere betekenis van het
woord. Hij speelt koppig voor iedereen, zonder onderscheid in
rang of stand en creëert daardoor een collectieve beleving bij
zijn publiek. Hij kan dus een ondersteunende rol spelen in de
versterking van de maatschappelijke cohesie en een harmonische stadscultuur. Natuurlijk is die rol alleen maar mogelijk
als beiaardiers bereid zijn na te denken over hun repertoire
en als beleidsmakers bereid zijn om nieuwe instrumenten
te vestigen in woongemeenschappen die zich vaak buiten de
historische stadscentra bevinden. Op die manier kan de beiaard na 500 jaar opnieuw een instrument voor de toekomst
worden.						


NEERLAND I A

I NTERV I EW

Ludo Beheydt en de Cultuur der Nederlanden

Philippe Hiligsmann

Afscheid van leerstoel namens
ANV en Tijmen Knechtfonds
Al tien jaar bekleedt prof. dr. Ludo Beheydt namens het Algemeen-Nederlands Verbond en het Tijmen Knechtfonds
de leerstoel Cultuur der Nederlanden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Leidse universiteit. De
taak van de leerstoel bestond erin studenten dankzij twee werkcolleges over Kunst en culturele identiteit en Taal en
culturele identiteit vertrouwd te maken met de culturele identiteit van de Nederlanden. Die twee vakken beschouwt
professor Ludo Beheydt als twee complementaire vakken: hij gaat namelijk uit van een antropologisch-semiotische
benadering waarin kunst en taal als een uitdrukking gezien worden van culturele identiteit. Beide zijn immers expressievormen van de cultuur waarin ze voorkomen. Eind dit academisch jaar loopt de leerstoel af. Dat is de aanleiding
om Ludo Beheydt op het voorbije decennium terug te laten blikken.
De leerstoel Cultuur der Nederlanden die u
sinds tien jaar aan de Universiteit Leiden
bekleedt, loopt dit jaar af. Hoe kijkt u op de
voorbije jaren terug?
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Beheydt: “Alles bij elkaar vond ik die tien jaar een bijzonder
verrijkende ervaring. In allerlei opzichten. In de eerste plaats
omdat ik als wekelijkse forens naar Nederland echt in contact
kwam met de Nederlandse samenleving zoals ze reilt en zeilt.
Als je verantwoordelijk bent voor het vak Nederlandse civilisatie aan een buitenlandse universiteit, is dat onontbeerlijk.
Kranten, tijdschriften en televisie geven wel een beeld van een
cultuur, maar je moet dat beeld kunnen inkleuren via direct
contact, gewoon door frequent aanwezig te zijn in de cultuur
zelf. Dat ik dat door die bijzondere leerstoel elke week heb
kunnen doen, beschouw ik als een professioneel voorrecht. En
ik geloof ook werkelijk dat mijn colleges cultuur daar kwalitatief beter van geworden zijn. In die zin was het dus ook voor
mijn thuisuniversiteit een slimme investering in internationalisering en kwaliteit.
Professioneel kijk ik nu al met nostalgie terug. Het is nog niet
afgelopen – de laatste studenten studeren af eind augustus –
maar het voelt toch al een beetje anders. Het is moeilijk uit te
leggen wat het steeds wisselende gezelschap van internationale
studenten, uit alle hoeken van de wereld, van China tot ZuidAmerika, van Estland tot Spanje, in werkgroepen over kunst
en culturele identiteit en taal en culturele identiteit je allemaal te
bieden heeft. Ik heb ze zelf een analyserooster gegeven om de
Vlaamse en Nederlandse cultuur systematisch te analyseren
en te vergelijken en ik heb ze gevraagd om dat analyserooster
uit te testen op eigen onderwerpen. Je kunt je niet voorstellen wat ik allemaal aan presentaties gekregen heb in de loop
van die tien jaar: vergelijking van de culturele identiteit in de
huwelijksfotograﬁe in Mali en de portretschilderijen in de Ne-

derlandse 17e eeuw, de culturele identiteit van de punkcultuur
in Engeland, de acculturatie van de kimono in de Nederlandse
schilderkunst van de 17e tot de 19e eeuw, het thema van het
symbolische landschap in de islampoëzie en in de 17e-eeuwse
Nederlandse schilderkunst, de betekenis van purisme en traditie in het hedendaagse Chinees ... Je begrijpt dat ik eigenlijk
diegene ben die het meeste geleerd heeft in die colleges. Mijn
conclusie na tien jaar is: culturele identiteit is nog steeds
een belangrijk maatschappelijk fenomeen, waar de politiek,
de sociolinguïstiek, de kunstgeschiedenis, de sociologie niet
omheen kunnen. Als we een internationale academische opleiding willen uitbouwen, dan zullen we met die culturele identiteit rekening moeten houden en er ook de nodige academische
aandacht aan besteden.”

In Leiden hebt u te maken (gehad) met Nederlandse
en buitenlandse studenten, in Louvain-la-Neuve
met Franstalige studenten. Wat zijn de verschillen
tussen de twee groepen studenten? Zijn er ook
overeenkomsten?
Beheydt: “Studenten zijn overal studenten: het zijn jonge
mensen met ambities, verwachtingen, illusies, geloof, hoop
en liefde. Dat is des mensen. En ook dat is een luxe, dat je
tussen de jeugd als een soort coach mag optreden, perspectieven mag openen, initiëren. Dat is sowieso het mooie aan een
hooglerarenbaan. Maar er zijn natuurlijk verschillen, culturele
verschillen, tussen studentenpopulaties. Nederlandse studenten zijn wat anders geprogrammeerd dan Belgische studenten.
Belgische studenten hebben de neiging om zich gedeisd te
houden. Ze noteren naarstiglijk netjes wat de hooggeleerde
heer of mevrouw in al zijn of haar wijsheid staat te peroreren
en op het examen reproduceren ze feilloos de gedoceerde stof.
Het geloof in de autoriteit en de beslagenheid van de docent is

I N TERV I EW

Japanse studenten nemen afscheid van Ludo Beheydt.

Wat is uw leukste herinnering aan de leerstoel?
Beheydt: “Een ‘leukste’ herinnering heb ik niet, maar wel ontzettend veel leuke herinneringen. Wat ikzelf zeker meedraag,
is de hartelijke ontvangst in Leiden. De collega’s hebben mij
van het begin af als een van de hunnen beschouwd en ik heb
heel veel bewondering voor hun inzet en hun professionele
bevlogenheid. De omstandigheden in Nederlandkunde zijn de
afgelopen jaren niet altijd even gemakkelijk geweest, maar
ze zijn zich onverdroten blijven inzetten om van die afdeling
een internationale, interculturele academische cel te maken.
En dat is ze heel goed gelukt. De interculturele samenleving
van de studenten en de bijzondere sfeer in de colleges zullen
mij altijd bijblijven. Ik ben zelf multicultureler geworden door
deze loutering. Ik noem het loutering omdat ik gemerkt heb dat
juist in dit soort colleges heel wat vooroordelen hun vanzelfsprekendheid verliezen, maar ook dat respect voor culturele
eigenheid begint bij respect voor de eigen cultuur. Voorts zijn
er natuurlijk heel wat leuke anekdotische herinneringen: een
Japanse die op de vooravond van Prinsjesdag het Wilhelmus
speelt op de blokﬂuit, een Poolse die het hele college een nationaal Pools lied laat zingen, en dan zeker niet te vergeten: het

jaarlijkse sinterklaasfeest, waarop iedereen typische gerechten
uit eigen land meebrengt, waarop volksliederen uit de hele wereld worden gezongen. Heel speciaal herinner ik me nog het
afstuderen van een Italiaanse studente die niet alleen haar hele
familie had laten overkomen, maar die meteen ook een uitbundig eet- en drinkfestijn met zang en dans organiseerde.”

15

En wat is uw akeligste herinnering
aan de leerstoel?
Beheydt: “Echt akelige herinneringen heb ik niet. Wel vond
ik de bedreigende besparingsrondes van de afgelopen jaren
akelig. Ik begrijp ook niet dat je juist zou gaan besparen op
een afdeling die goed draait, voldoende studenten heeft en die
internationalisering hoog in het vaandel voert. En dan niet
die goedkope internationalisering van ‘laten we maar alles in
het Engels doen, dan zijn we internationaal’. De koopmankruidenier wil wel nog eens bovenkomen in het Nederlandse
universitaire bestel. Ik erger mij er dan over dat men niet ziet
dat de echte internationalisering, de interculturele interactie op
academisch niveau tussen studenten uit heel diverse hoeken al
plaatsvindt in het soort colleges dat in Nederlandkunde verzorgd
wordt. Daar stoor ik me dus aan.”

Is zo’n leerstoel De Nederlanden in de wereld
eigenlijk nog wel van deze tijd?
Beheydt: “Dat is een vraag die wel eens vaker gesteld wordt en
mijn antwoord is dan altijd: ‘Kom eens naar een college.’ Dat is
natuurlijk een dooddoener, maar tegelijkertijd ontwaar je juist
in de concrete interactie tussen jonge mensen uit alle landen
van de wereld dat er nog heel veel misverstanden bestaan
omtrent Nederland en Vlaanderen, dat het belangrijk
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in België soms verrassend groot. In Nederland is dat toch een
beetje anders. Studenten zijn er gewend om assertief te zijn.
Ze zijn zo opgegroeid. En dat merk je. Na de eerste zin van het
college is er wel altijd iemand die reageert: ‘Nou, dat weet ik eigenlijk niet, hoor ...’ Weten ze meer? Kennen ze meer? Ik denk
het niet, maar ze hebben wel altijd een mening en daar moet je
dus aan wennen. Zelf vind ik die cultuurverschillen heerlijk. Ik
geniet evenzeer van het spontane respect van de Belgische studenten, als van de onthutsende directheid van de Hollandse.”

INTERVIEW
NEERLANDI A

is de clichés over Vlaanderen en Nederland te lijf te gaan en
anderzijds bij te dragen aan de herkenning en erkenning van
de cultuur der Nederlanden. Voor buitenlanders is een academische benadering van het betekenisweb dat de cultuur toch
is, bijzonder verrijkend: ze relativeren nationaliteit en chauvinisme, herkennen samenlevingspatronen, vinden verklaringen
voor merkwaardig cultureel gedrag, kortom leren omgaan met
andere culturen. Misschien moet ik gewoon antwoorden: ‘Kom
naar het afscheidscollege op 31 mei in Leiden.’ ”

Vaak wordt gezegd dat de Nederlandse
maatschappij de laatste decennia verhard is.
Vindt u dat ook?
Beheydt: “Met tien jaar vertraging maakt Nederland inderdaad een verharding en verrechtsing door. Dat is jammer.
Het gidsland lijkt teleurgesteld. Nederland heeft steeds meer
moeite ‘om de boel bij elkaar te houden’. Nederland, dat, met
de beste bedoelingen, als eerste een progressief migrantenbeleid uitstippelde, dat de eerste leerstoel minderheden had, blijkt
plotseling bang geworden. Het land trekt zich terug achter zijn
tulpenvelden en loopt enigszins nerveus en kankerend ver-

Bruggen van papier over de kloof
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Ludo Beheydt tijdens een van z’n colleges in Leiden

loren in de multiculturele maatschappij. Ondanks de goede
bedoelingen van recht op eigen cultuur slaagt het er niet in een
goed lopend integratiebeleid uit te tekenen. Dat heeft voor mij
veel te maken met de weigering om zelf identiteit te bekennen.
De nieuwkomer wil toch weten in welke maatschappij hij
terechtgekomen is, maar de weigering kleur te bekennen,
maakt dat de Nederlandse maatschappij voor veel nieuwkomers
zo ontoegankelijk blijft, ondanks inburgeringscursussen en
positief diversiteitsbeleid.”				


Frans Crols

De pers in Nederland en Vlaanderen
Als kind speelde hij bij zijn opa weken buiten bij de Putse Moer op de Nederlandse grens in Kalmthout. De heide, de
vennen, de hazen, de vogels, de schapen van de Kalmthoutse heide vormen een natuurpark, een Hoge Veluwe van
het zuiden, dat de grens klieft. Elke grensbewoner is verliefd op de buur. Het ukje van de Putse Moer, de Vlaming
Christian Van Thillo, sinjoor en seigneur, werd de grootste persbaas van de Benelux; de Vlaming Maurice Lippens
werd de grootste zakelijke mislukkeling van de Benelux. In 2007 stuurde hij naar zijn relaties, vrienden en sympathisanten, ik behoorde tot de derde categorie, een nieuwjaarskaart met daarop een prent van de Zeventien Provinciën
en tussen neus en lippen de boodschap: “Dat heb ik op het oog.” Knap. De Vlaamse voorzitter van Fortis troonde
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ongenaakbaar aan de top van zijn bankverzekeringsgroep. Pendelend tussen Utrecht en Brussel smeedde hij kort
nadien de plannen om met Ieren en Spanjaarden Fortis Group aan te dikken met ABN Amro. Iedereen juichte. De
politieke Benelux was om zeep; het bedrijfsleven toonde echter hoe er door Noord en Zuid soms dikke initiatieven
genomen werden. Maurice Lippens is een naam die je vandaag beschaamd uitspreekt. De rechters beloeren hem,
zijn medestanders en hun advocaten.

Christian Van Thillo
Wordt het nooit wat met een sterkere verwevenheid van de
economie van Nederland en België? Is dit oefenveld voor
grootschaligheid en kosmopolitisme, zeker voor de jonge
Vlaamse ondernemingen, een verwaarloosde en onvruchtbare
akker? Nokia uit Finland is niet meer de top van de wereldmo-

bilofonie, want het moet Aziaten laten voorgaan. Toch slaagde
het heel traditionele bedrijf uit Helsinki, vroeger bekend om
zijn ﬁetsbanden, sneeuwschoppen en andere middelmatigheden, in zijn metamorfose van meelopertje tot reus in de
mobiele communicatie door de strategie om allereerst Scandinavië in te palmen. Scandinavië als vingeroefening voor het

P ERS

Maurice Lippens brak in stukken, Nokia verloor de excellente voorsprong. Echter, alles vloeit. Christian Van Thillo is
vandaag de machtigste courantier van Nederland. Niet slecht
voor een Vlaamse persondernemer die op achtentwintigjarige leeftijd, toen hij het zieke Het Laatste Nieuws voor zijn
familie rendabel diende te maken, beschouwd werd als een
ﬂiereﬂuiter. Een snelle en mooie jongen verzot op goedgesneden pakken, Harley-Davidsons, knappe grieten en de jeunesse
dorée van Antwerpen. De nieuwe eretitel stak hij op zak in de
lente van 2009. In de lente van 2010 verscheen paginagroot
in de belangrijkste kranten van Nederland het sobere en toch
triomfalistische bericht dat PCM voortaan De Persgroep Nederland geworden was. De eerste saneringen zijn achter de
rug, de Volkskrant verschijnt sinds kort op tabloidformaat,
NRC Handelsblad is verkocht aan Brenninkmeyers en Derek
Sauer, op last van de Nederlandse monopoliebestrijder, en zag
einde april zijn hoofdredacteur, Birgit Donkers, ondergaan,
in peis en vree. Donkers wordt opnieuw soldaat. Hoofdredactie en management ruzieden over welke kruiden in de brij
moesten. Voor vrienden van Nederland en Vlaanderen is het
leuk dat Piet Depuydt, oud-hoofdredacteur van het Vlaamse
businessmagazine Trends, twee jaar vast journalist is van de
economiebladzijden van NRC Handelsblad. Hij pendelt tussen
Gent en Rotterdam en bijt zich onder meer vast in het VlaamsNederlandse havenbeleid. Samenwerking en specialisering
van de grote en de kleinere wereldhaven hebben zijn steun.
De toenadering tussen de uitgever van Het Laatste Nieuws en
het vlaggenschip van PCM, ongetwijfeld het ondertussen afgestoten NRC Handelsblad, heeft een pikante zijde. Het Laatste
Nieuws is zwaar liberaal en NRC Handelsblad draagt in zijn
mast de liberale aanroeping Lux et Libertas. De positie van het
ene en het andere blad vertelt veel (alles?) over de respectieve
maatschappelijke positie van het Vlaamse blauw en het Nederlandse liberalisme. Het Laatste Nieuws is vulgair volks en
antisnob en symboliseert het hersenzwakke van de liberalen in
Vlaanderen; NRC Handelsblad is trots, elitair, internationaal,
belezen en lichtjes bekakt, zoals de VVD.

Vlaamse traditie
De familie Van Thillo heeft een sterke Vlaamse traditie. Opa
Van Thillo, van de Putse Moer en de jongensjaren van Christian, ofﬁcieel Cyriel maar alom bekend als Bill, was een sterke,
heersende man met binnen- en buitenlandse belangen in de
ﬁnanciën en de mijnbouw. Zijn voorouders waren Nederlanders en hij groeide op in Wuustwezel bij Nederland. Die grens
heeft hem nooit losgelaten. Van Vlaams-nationaal werden de
kinderen van Bill liberaal en zij kochten Uitgeverij Hoste,

eigenaar van het toentertijd zielige Het Laatste Nieuws, nu met
een oplage van 300.000 De Telegraaf van Vlaanderen. Een
overname van De Morgen volgde onder Christian, deels om in
het hogere lezerssegment te raken en een eigen kwaliteitskrant
te bezitten, naast het katholieke (ex-katholieke) De Standaard.

Christian Van Thillo, succesvol zakenman, © Belga
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De oud-ﬂaminganten Van Thillo kregen de bocht naar blauw
ingepeperd toen zij naast de christelijke arbeiderskrant Het
Volk grepen en het katholieke Gazet van Antwerpen. Twee
overnamedoelen die hen boeiden.

Naar Nederland
Voor Van Thillo in Nederland kwam, zag en overwon, stak
in 2008 zijn oud-beschermeling bij De Persgroep (waar hij
opgang maakte met commerciële grapjasserij bij De Morgen,
een acquisitie die Van Thillo heel tegenstribbelend beetpakte),
de grens over in Wuustwezel, om WPG Uitgeverij te leiden
in Amsterdam. Koen Clement is Amsterdammer geworden
door koppensnellerij. De Vlaamse CEO en Lannoo uit Tielt
verdeelden PCM Boeken als nevenpakket van de koop door De
Persgroep van PCM. WPG Uitgeverij kocht Standaard Uitgeverij en Bruna, Lannoo nam Meulenhoff/De Boekerij, Unieboek
en Het Spectrum over. Koen Clement in Trends: “Door enkel
Standaard Uitgeverij en Bruna over te nemen, verwierven we
precies die activa die aansloten bij onze strategische prioriteiten: groei in België en versterking van de boekenbusiness in
aanpalende domeinen. Met Standaard Uitgeverij wordt het
Nederlandse WPG een sterke speler in België en Bruna is zeer
goed gepositioneerd in de zogenaamde commerciële kwaliteitsliteratuur, genre Stieg Larson en Carlos Ruiz Zafon”. 
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grotere werk in Europa en later de wereld. Om in Scandinavië
te blijven en de pers in ogenschouw te nemen: de Zweedse
clan Bonnier vertrok van een smalle basis in Stockholm en
maakte van Scandinavië zijn krantenmarkt voor het de Atlantische Oceaan overstak.

NEERLANDI A
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kers van Audax is een welkome aanwinst in de RMG-raad van
bestuur plus een buiging naar de eigen traditie. Audax is een
Nederlands-Vlaams verhaal: hoofdkantoor in Gilze bij Tilburg,
dochter Imapress in Turnhout distribueert 1000 titels van
200 uitgevers in Vlaanderen, Uitgeverij Cascade van Audax
is marktleider in Vlaanderen op het vlak van de populair-wetenschappelijke uitgaven met Eos. In het lichtere genre zijn er
de huisvrouwenbladen Mijn Geheim en IntiemSpecial. RMG
heeft een lekker koningen- en koninginnenblad.

Maurice Lippens, mislukt zakenman, © Belga
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’t Zal wel journalistieke fantasie zijn om te denken dat de
snedige portrettisten van Christian Van Thillo in Vrij Nederland van 15 april 2009 de hersenen en het geheugen hebben
kunnen monsteren van Koen Clement. Vrij Nederland is een
juweel van WPG Groep.

Christian Van Thillo kijkt al jaren naar het Noorden en kocht
als aperitief Het Parool in 2002. Een straffe sanering bracht
de redding van dit socialistische blad in Amsterdam met een
verzetsverleden. De Persgroep is door de overname met 130
miljoen euro van 58% van PCM een binationale groep geworden met een omzet van 1 miljard euro en krantentitels als
Volkskrant, Trouw, Het Laatste Nieuws, De Morgen. In België
bezit Van Thillo Mediaﬁn, dat de twee nationale zakenbladen,
eentje voor de Franstaligen, L’Echo, eentje voor de Vlamingen,
De Tijd, uitgeeft. De Tijd probeerde ooit een werkrelatie, en
zelfs verweving, aan te gaan met Het Financieele Dagblad, de
evenknie in Nederland. Het mag niet verbazen dat Christian
Van Thillo in een volgende fase probeert Mediaﬁn ten dele te
verhollandsen.					
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Nederlands-Vlaamse samenwerking
Wordt de bekende kloof tussen Nederland en Vlaanderen
smaller door papier, pers en pennen? Dat is te optimistisch,
maar er beweegt wat. Roularta Media Group (RMG) met zijn
sterke positie in de nieuwsmagazines, gratis bladen, lifestyle,
de zaken-tv, en zijn band met Christian Van Thillo in de televisiezender VTM (elk 50% van de aandelen), plus jonge positie
in Frankrijk (door de overname in 2006 van de mediabelangen van de familie Dassault), benoemt in de maand mei de
Nederlander Carel Bikkers tot bestuurder. Carel Bikkers is een
hoge oud-gediende van Audax. RMG keert met Bikkers voor
een deel en symbolisch terug naar zijn oorsprong. De ruggengraat van RMG is sterk en provinciaal. Er bestond een lokale
uitgever-drukker met visie en ambitie in Roeselare. Die kreeg
vlees en hart en bloed door een jarenlange intense samenwerking met de Elsevier Groep. RMG ﬁetste eigen rondjes in Nederland, met een regionale televisiezender in Noord-Holland
en gratis bladen in Noord-Brabant, voor het zijn Franse smaak
voorrang gaf, aangekweekt door jarenlange graﬁsche, en nadien uitgeefsamenwerking met de Franse paters assumptionisten (onder meer het dagblad La Croix zit in de portefeuille
én tijdschriften voor het gezin en de senioren). Plus, het magazine voor de actieve vijftiger, is vandaag het hoofdproduct van
RMG in Nederland, en gegroeid uit een Frans blad. Carel Bik-

Enkele Nederlandse kranten van De Persgroep

O ND ERWI J S

I’m completely in the war

An De Moor

Beter Engels of beter Nederlands in het hoger onderwijs?
Onlangs woonde ik een internationale vergadering bij in het kader van staff en student mobility (Erasmus).
Er heerste een Babylonische spraakverwarring. Op een bepaald moment riep de Vlaamse voorzitter uit:
“I am completely in the war. What’s the constatation?”
De discussie over het toenemende belang van internationalisering in het hoger onderwijs in Vlaanderen is
weliswaar nog geen war geworden, maar doet de gemoederen hoog oplaaien, want er staat veel op het spel.

Ennennasengels neen! Excellentie ja!

In het Vlaamse hoger onderwijs zijn er ingrijpende hervormingen op til. Een nieuw accreditatiestelsel van de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) treedt op 1 januari 2011 in werking. Minister van Onderwijs Pascal Smet moet de hervorming
in deze regeerperiode afronden. Het Vlaams Parlement trok het
initiatief naar zich toe en richtte een Commissie ad hoc Hoger
Onderwijs op. In juni moeten de werkzaamheden afgerond
zijn. Op 5 mei vond een belangrijke hoorzitting plaats over de
taalregeling en de internationalisering. Op tafel lag onder meer
een nota van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) aan de
minister. Die stelde voor om in de bachelorjaren Engelstalige
opleidingsonderdelen voor 30 studiepunten toe te staan i.p.v.
18 nu (10%). Via het kabinet van minister Smet was dat aantal
gestegen tot 60. Ik hoorde Kris Versluys (Universiteit Gent)
zich in de commissie tegenover Frank Fleerackers (voorzitter
Verbond der Vlaamse Academici) stilletjes verontschuldigen:
“Dit was een vergissing die we intusssen hebben rechtgezet.”

Het symposium Beter Engels of beter Nederlands 1 (13 maart,
Universiteit Antwerpen), waarvoor Vlaamse en Nederlandse
verenigingen de handen in elkaar sloegen, kwam geen dag te
vroeg. Hakima El Meziane (adviseur van het Kenniscentrum
van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen) verkondigde
dat meer Engels in het hoger onderwijs een oplossing kan
zijn om te voldoen aan de eisen van de mobiele arbeidsmarkt.
Marc Cogen (Universiteit Gent) trad haar bij.

De sprekers op het symposium Beter Engels of beter Nederlands

Diana Vinke (Technische Universiteit Eindhoven) nam na
het congres 2 dat over deze thematiek in oktober 2008 in het
Vlaams parlement plaatsvond, een genuanceerder standpunt in.
“Recente opvattingen beschouwen onderwijs als een actief
proces van de lerende: kennis ontstaat als de lerende die construeert. Uitgaande van die stroming leidt het gebruik van het
Engels niet tot vermindering van de onderwijskwaliteit. Het
gebruik van het Engels heeft mogelijk zelfs een positief effect op
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Vergissing
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het leerproces van studenten: ze lijken meer kritische verwerkingsstrategieën te gebruiken.” In haar onderzoek constateerde
ze bij zowel docenten als studenten toch beduidende negatieve
effecten bij het gebruik van het Engels als onderwijstaal. Ze
sloeg wel spijkers met koppen met deze eindvraag: “Wat heeft
de Nederlandse taal te winnen of te verliezen als we Engels of
Nederlands gebruiken als onderwijs- en wetenschapstaal?”
Fleerackers antwoordde gevat: “Het ennennasengels (cfr. pineapple) van sommige hoogleraren is abominabel. Dit stelde ik
zelf vast toen ik de lessen van een paar van mijn Engels docerende collega’s bijwoonde. Er is vaak een groot verschil tussen wat ze willen zeggen en wat ze echt zeggen. De Vlaamse
overheid moet normen op het vlak van taalkennis opleggen.
Sommige Nederlandstalige woorden zijn bovendien niet te
vertalen. Denk bv. aan leedvermaak (the pleasure of seeing
other people in pain). En jongeren die geen talenknobbel hebben, moeten ook een universitair diploma kunnen halen.”
Jozef De Vreese voegde eraan toe: “Een veel gehoord argument
voor de verengelsing is dat (gebroken) Engels de taal van de
wetenschap is. Deze stelling is fout: wiskunde is de taal van
de wetenschap! Het invoeren van nog ‘meer Engels’ om buitenlandse studenten aan te trekken, is de verkeerde medicatie

op basis van een foute diagnose. Het juiste medicijn is het
opdrijven van de wetenschappelijke excellentie. Meer nadruk
op het Engels als onderwijstaal kan enkel leiden tot de achteruitgang van het Nederlands en nauwelijks tot een verbeterde
beheersing van het Engels.” Inderdaad, als we het Nederlands
loslaten als taal van wetenschap en onderwijs, is er verlies van
status en van functie. Engels zal op den duur associaties oproepen met echte wetenschap en toponderzoek. Nederlands zal staan
voor populair, journalistiek, tweede keuze.

Constatering: eerst beter Nederlands
dan beter Engels
De organisatoren van het symposium besloten eensgezind: het
in 2003 moeizaam verworven evenwicht tussen de handhaving
van het Nederlands als onderwijstaal in het hoger onderwijs
en het streven naar internationalisering mag niet verstoord
worden. Alertheid blijft intussen de boodschap, zoveel is
duidelijk.						


1 De teksten vindt u op www.vvacademici.org.
2 Albert Oosterhof e.a. (red.), Nederlands in hoger onderwijs & wetenschap,
Academia Press, Gent, 2010.

Pim van der Meiden

Jenever, van volksdrank
tot delicatesse voor een elite
Nationale drank
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Schotten drinken whisky, Russen wodka en Nederlanders jenever. Het zijn woorden uit het verleden, die herinneren aan
tijden dat nationale kenmerken nog zeer uitgesproken waren.
Jenever is een uit graan bereide sterkedrank waar extracten van
de jeneverbes aan toegevoegd zijn. Op de verschillen tussen
oude en jonge jenever, korenwijn en moutwijnjenever zullen
we hier niet ingaan. De terminologie is verwarrend en ook de
Belgische en Nederlandse begrippen zijn niet geheel dezelfde.
Interessant is dat het onze nationale, Groot-Nederlandse drank
is, die ook nog gestookt wordt in Wallonië, het noorden van
Frankrijk en Oost-Friesland, traditioneel nauw verbonden met
de Verenigde Nederlanden.

Geschiedenis
Weinig is er over de geschiedenis van de jenever bekend. Het
verhaal gaat dat de drank in onze streken geïntroduceerd is
door Duitse troepen in de jaren dat wij in opstand waren tegen
Spanje, of, zo u wilt, een bevrijdingsoorlog voerden.

Een bezoek aan het Jenevermuseum, Schiedam (foto Jenevermuseum Schiedam)

G A S T RONOMI E

Oud is de drank zeker, maar het is moeilijk te bepalen wanneer het een wezenlijk kenmerk werd van ons nationale
karakter. Wijn en bier werden ook altijd veel gedronken. De
algemene drank werd jenever vooral in de 19e eeuw. In 1825
vertelde de Nederlandse gezant Bangeman Huijgens in
Washington dat de volksdrank whisky in de Verenigde Staten
oneindig inferieur was aan de Nederlandse jenever. Ik diepte
dat gegeven in 1968 op uit de archieven van het ministerie van
Buitenlandse Zaken en weet me nog goed te herinneren hoe
ik me erover verbaasde. Ik realiseerde me niet dat whisky in de
Verenigde Staten iets anders was dan de Schotse die we in die
jaren in Nederland gingen waarderen en nog minder dat de
steeds slechter wordende jenever in Nederland niet te vergelijken was met de drank uit de 19e eeuw die Bangeman Huijgens zo graag dronk met de minister van Buitenlandse Zaken,
Martin van Buren, een New-Yorker van Nederlandse afkomst,
waarbij ze weemoedig aan het verre vaderland dachten, een
pijp rookten en Nederlands spraken.
Na 1900 ging de kwaliteit van de jenever achteruit, zowel in
België als in Nederland. Gebrek aan goede grondstoffen was
hier debet aan. Ook werd de reputatie van jenever ernstig geschaad door de krachtige bestrijding van drankmisbruik die in
de 19e eeuw opkwam. Drankbestrijders en matigheidsbewegingen richtten hun pijlen op de volksdrank jenever. Vanuit
hun optiek volledig terecht: gebruik van jenever was veelal
misbruik.
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Volksdrank

Na de Tweede Wereldoorlog werd jenever minder algemeen.
De oude jenever werd verdrongen door de jonge. Ook de globalisering speelde een rol. In de jaren zestig en zeventig werd
cognac de favoriete sterkedrank: over de smaak van de betere
Franse cognacs werd veelvuldig gediscussieerd. Het grote
mondiale succes van cognac maakte dat de prijs ging stijgen
en de kwaliteit ging zakken en er kwam een grote concurrent
bij: halverwege de jaren zeventig gingen we de Schotse maltwhisky’s ontdekken.

Oude jenever
Jenever raakte in de verdrukking, vooral de kwalitatief superieure oude. In de jaren zeventig werd het steeds moeilijker
die te bemachtigen en toen ik in 1980 in een kleine slijterij in

Nationaal Jenevermuseum, Hasselt
(© Stefan De Wickere, Nationaal Jenevermuseum)

Dordrecht een ﬂes ambachtelijk gemaakte heel oude jenever
kocht, kreeg ik te horen: “Mijnheer, dat is zo’n succes. Ze
komen er zelfs voor uit Amsterdam.” Overigens kwamen toen
ook in andere steden kleine producenten op die meer aandacht
aan kwaliteit gingen besteden.
Nog steeds is het zo dat de kwaliteit van de jenever in de
horeca vaak beneden peil blijft. Meestal wordt alleen jonge
jenever aangeboden en het is mij een aantal keren overkomen
dat ik in een restaurant als aperitief een oude jenever bestelde,
men die ook beloofde en ik een jonge kreeg. Zeer tot mijn ongenoegen, want sinds de kapitale kater die jonge jenever mij in
1968 eens bezorgde, kan ik het spul nog wel zien, maar drink
ik het liever niet. Daarbij is het meestal een industrieel product
van inferieure kwaliteit, in tegenstelling tot de oude jenevers
en de korenwijnen, die als gevolg van de geringe vraag steeds
hoogwaardiger worden.				
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Nog in de jaren dertig van de twintigste eeuw was jenever de
volksdrank bij uitstek. De befaamde Waalse schrijver Georges
Simenon, die een aantal van zijn romans in Vlaanderen en
Nederland situeerde, vermeldt in al die boeken het gebruik
van jenever en ook hoe hij in Groningen eens een café aantrof
waar alleen bier en jenever te verkrijgen waren. In een in Parijs gesitueerd Maigretverhaal uit de jaren vijftig kwam ik Belgische binnenschippers tegen die onder de invloed van jenever
verkeerden.

GA S TRONOMIE
NEERLANDI A
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Afﬁche Notermans (© Nationaal Jenevermuseum, Hasselt)
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Een jenevermuseum in Hasselt en Schiedam
De achteruitgang had overigens zowel in België als in Nederland twee gunstige gevolgen. In Hasselt en Schiedam raakten
twee branderijen in onbruik en de mooie locaties wekten
weemoed. Met medewerking van de overheid werden zij gerestaureerd en omgebouwd tot musea. Zo hebben België en
Nederland nu allebei een jenevermuseum. Die musea lijken
veel op elkaar en wekken de belangstelling op voor het grootse
verleden van de jeneverindustrie. Tegelijkertijd wordt niet
voorbijgegaan aan de gruwelijker aspecten van het bedrijf.
Zelfs fervente drankbestrijders kan ik een bezoek aanraden, al
zou ik in dat geval aan het museum in Schiedam de voorkeur
geven. Het waarom komt nog ter sprake.
Grote verschillen zijn er niet tussen beide musea en de samenwerking schijnt steeds beter te worden. Ze zijn allebei een
interessant specimen van industrieel erfgoed en geschikt voor
een breed publiek.

Één heel belangrijk aspect hebben ze gemeen: in beide wordt
een voortreffelijke moutwijnjenever gestookt die de vergelijking
kan doorstaan met de beste producten uit de commercie in
beide landen.
Toch zijn er tussen Hasselt en Schiedam ook verschillen en
die hebben iets met onze volksaard te maken. In beide musea
is een proeﬂokaal en een slijterij. Zonder onderscheid te
maken tussen goed en slecht verkoopt Hasselt Belgische jenevers. In Schiedam wordt alleen op kwaliteit gelet en niet op
herkomst en kunt u ook Belgische en Franse jenever kopen.
Maar het belangrijkste verschil is dit: in Hasselt is een glaasje
bij de prijs inbegrepen, in Schiedam moet u betalen.


B OEK EN

Marianne van Scherpenzeel

Irrationeel leesgedrag rondom
non-ﬁctieboeken aangepakt
Is het u ook al overkomen? U zoekt wat vakantielectuur, u komt in de bibliotheek en u zoekt de categorie van uw
belangstelling. U leest bij een aantal boeken wat er op de achterﬂap staat. Dan maakt u uw keuze. Of een vergelijkbaar geval. U bent ‘vaag’ op zoek naar een boek over bijvoorbeeld gezondheid. In de boekenwinkel gaat u naar
de afdeling Gezondheid en u bekijkt de boeken die over dat onderwerp voorradig zijn. U bekijkt van verschillende
boeken de cover, snuffelt misschien in de inhoudsopgave of bladert hier en daar wat. Vervolgens beslist u en gaat u
over tot de aankoop.

De dwang van de omslag
Mensen schijnen boeken te lezen of te kopen op basis van wat
ze lezen op de omslag. En het opmerkelijke daarbij is dat dat
niet alleen gebeurt bij romans (waar vaak de titel al een lokkertje is) maar evengoed bij zakelijke en informatieve boeken. Die
bijna wispelturige manier waarop mensen beslissen in welk
boek ze hun tijd zullen steken, is van grote invloed op het leesgedrag en verklaart voor een deel de achteruitgang in het lezen
van zakelijke en informatieve boeken.

In de video-interviews van boek-inzicht.nl worden context en
achtergrondinformatie gegeven. Wat is de inhoudelijke expertise van de auteur? Voor welk niveau is het boek geschreven? Is
het voor beginners geschreven of voor mensen die zich al langer
verdiepen in het onderwerp? Hoe is het boek tot stand gekomen
en welke research ging eraan vooraf? Hoe vernieuwend is het
boek? Hoe praktisch of hoe theoretisch is het boek? En vooral:
op welke concrete vragen biedt het boek antwoorden? Dat zijn
voorbeelden van vragen die grotendeels bepalen welke
non-ﬁctieboeken wel en welke niet worden gelezen.
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Anders en meer dan gepland
Uit onderzoek is gebleken dat 75% van de mensen die een
boek kopen, een ander boek koopt dan gepland. In zeer veel
gevallen (70%) kopen mensen ook meer boeken dan ze zich
hadden voorgenomen. En boekenleners zijn nog impulsiever
dan kopers. Dat is wat onderzoek van het leen-, lees- en aankoopgedrag van consumenten ons leert (meting door Intomart
GfK, in opdracht van de Stichting Marktonderzoek Boekenvak).

U leest het goed: het betreft inderdaad non-ﬁctieboeken. Dat
heeft te maken met de eigen achtergrond van die vrijwilligers
van boek-inzicht.nl, want, zo zeggen ze: “We zijn allemaal liefhebbers van non-ﬁctieboeken. Veel nieuwe (zakelijke) ideeën

Om dat probleem van de keuze aan te pakken, is de website
boek-inzicht.nl in het leven geroepen, een website die volledig
door vrijwilligers wordt beheerd. Het gaat om een site waarbij
Nederlandse auteurs van zakelijke informatieve boeken voor
de camera contextinformatie geven in verband met hun boek.
De vrijwilligers zeggen daarover:
“Stel dat u 50 boeken over het zelfde onderwerp vindt. U kunt
ze vaak niet alle 50 lezen. Hoe weet u dan in welk boek u het
beste uw tijd kunt steken op basis van uw huidige kennis over
het speciﬁeke onderwerp? De ware reden waarom mensen een
zakelijk informatief boek lezen, heeft vaak te maken met wat
wij noemen B.I.Z.-vragen (dat staat voor boek-inzicht-vragen).
Het is in de praktijk vaak niet eens de inhoud van het boek,
maar de context en de verhalen rondom het boek die ervoor
zorgen of wij een boek wel of niet lezen.”

Een boek kiezen op grond van de omslag, © Guy Roelandt
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Website met informatie over non-ﬁctie

NEERLANDI A

BOEKEN

D I C K W O RT E L S C OLUMN

en inspiratie vinden hun oorsprong bij zakelijke informatieve
publicaties. Veel mensen baseren dagelijks hun beslissingen op
gepubliceerde gedachten, ideeën en adviezen die door verschillende auteurs zorgvuldig zijn vastgelegd. Simpelweg boeken
lezen is naar onze mening echter niet voldoende. Het gaat erom
dat mensen die boeken lezen die voor hen de juiste zijn. Maar
hoe komt iemand erachter of een boek het juiste is? Wij denken
dat louter een aantrekkelijke omslag daar niet het volledige
antwoord op biedt. De manier waarop we de contextinformatie
rondom boeken publiceren, is weliswaar niet zo ﬂitsend als
bij ‘reguliere’ interviews, maar we zijn ervan overtuigd dat de
contextinformatie rondom non-ﬁctieboeken op een belangrijke
manier onze voorkennis erover kan vergroten.”

Niet charmeren of verkopen maar informeren
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In eerste instantie zou je denken dat het bij boek-inzicht.nl om
‘gezellige’ video-interviews gaat, maar dat is absoluut niet de
doelstelling van de website, aldus de vrijwilligers. De auteurs die
worden geïnterviewd, krijgen allemaal exact dezelfde vragen te
horen over het boek dat zij hebben geschreven. De doelstelling
is niet het publiek te charmeren of te entertainen; het doel is
ook niet boeken te verkopen. De doelstelling is simpelweg de
potentiële lezer te helpen zoveel mogelijk contextinformatie
te verzamelen over een bepaald boek. Op die manier wil boekinzicht.nl inspelen op de voorkennis over zakelijke informatieve boeken die in Nederland worden gepubliceerd.
Aangezien de initiatiefnemers zich niet willen mengen in het
commerciële proces rond boeken, is het logisch dat ze geen
boeken verkopen via boek-inzicht.nl. Ze hopen vooral dat
auteurs en uitgeverijen zich op boek-inzicht.nl blijven aanmelden en dat liefhebbers van non-ﬁctieboeken de snel groeiende
site weten te vinden.
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Het initiatief lijkt goed te zijn opgepakt. De site had in zijn
eerste drie maanden al meer dan 12.000 unieke bezoekers.
Dat uitgeverijen als Thema, Andromeda en Pearson Education
vrij snel besloten boek-inzicht.nl te steunen, zegt ook wel iets
over het succes. 					


Ingewikkeld
Enige tijd geleden vond er op de Nederlandse Radio 1 een merkwaardig gesprek plaats. Het ging namelijk over die taalstrijd waar
de regering van Leterme over is gevallen. Het is begrijpelijk dat
de Nederlander die kwestie graag eens uitgelegd wil hebben. Hoe
zit dat dan precies met dat BHV? Het is heel moeilijk om iemand
te vinden die dat kan uitleggen voor de Nederlander. In dat soort
kwesties wenden onze media zich tot een Vlaming. Radio 1 vond
een Vlaming. Zijn naam ben ik alweer vergeten, maar hij was een
belangrijk en gezaghebbend journalist van een Vlaamse krant.
En de andere gesprekspartner was een correspondent die in
Brussel werkzaam was. Ook hij werd geacht België te kennen.
Hoe komt het toch, vroeg Radio 1 zich af, dat men zich in België
altijd goed op de hoogte stelt van wat er in Nederland gebeurt,
want omgekeerd was dat niet zo: in de Nederlandse media wordt
zeer zelden over gebeurtenissen in België gesproken. De journalist beaamde dat en wees op de vele overeenkomsten tussen
Vlaanderen en Nederland. Hij wees daarbij op de economische
crisis, de PVV en het Vlaams Belang en nog wat zaken. “Daarom
kijken wij altijd naar jullie”, zei hij. Maar er was inderdaad één
belangrijk onderscheid: “Jullie hebben geen taalstrijd”.
En zo kwam het onderwerp uiteindelijk op de actuele kwestie:
de taalstrijd rond Brussel. De correspondent zei dat hij enkele
Vlamingen en Brusselaars had geïnterviewd en hij vond het heel
opmerkelijk dat geen van hen aan hem de kwestie kon uitleggen.
Het was te ingewikkeld. En er waren ook Belgen die tegen hem
hadden gezegd dat die hele kwestie hun geen zier interesseerde.

TF1 plaatst Vlaanderen in het zuiden

NOS voegt West-Vlaanderen

van België.

bij Wallonië.

Meer informatie vindt u op www.boek-inzicht.nl.
De bijna irrationele manier waarop mensen boeken kiezen,
is van grote invloed op het leesgedrag en verklaart gedeeltelijk
de achteruitgang in het lezen van zakelijke en informatieve
boeken. Maar die achteruitgang heeft natuurlijk ook nog met
andere dingen te maken. Voor veel mensen is concentratie bijvoorbeeld een echt probleem. Zo zeggen vier op de tien mensen dat ze zich niet lang genoeg kunnen concentreren bij het
lezen van een boek. Gebrek aan tijd is ook een probleem. De
belangrijkste redenen die mensen noemen om geen boeken te
lezen: te moe, liever televisie kijken, achter de computer zitten
en ... overwerken.

Daarna kwam de journalist weer aan het woord. Hij begreep
dat wel. Belgische politiek was nu eenmaal ingewikkeld met
al die regeringen. Het probleem was ook zo ingewikkeld.
“Leg het dan maar eens uit”, zei Radio 1 met enige hoorbare
wanhoop. Een stilte volgde. “Ha, neen, ik zou het u ook niet
kunnen uitleggen”, antwoordde hij. Waarna hij beleefd werd
bedankt voor zijn bijdrage.
Dick Wortel

Kroniek

K RO N I E K – CULTUUR

Kunst en ﬁnanciën in Europa
versiteit en van de interculturele dialoog
in een maatschappij waarin de diversiteit
alsmaar toeneemt; de ontwikkeling van
de rol van cultuur in onze internationale
relaties; en de promotie van cultuur als
een katalysator van creativiteit, groei en
tewerkstelling.”
Henning Schoppmann, algemeen secretaris van de European Association of Public
Banks, beschreef de tentoonstelling als
“een prachtige gelegenheid om te ontdekken hoe kunst en geld intens met elkaar
verweven waren door de eeuwen heen en
hoe ﬁnanciën de inspiratiebron waren
voor de kunsten, een van de boeiendste
bronnen van schoonheid in het leven.”
De tentoonstelling is samengesteld uit
twintig uitgelezen werken uit de vaste
collecties van de KMSKB. Ze omvat
meesterwerken van onder anderen
Daniel Seghers, Jan I Brueghel, Jacob
van Es, Frans II Francken, Rembrandt,
Cornelis de Bisschop, Nicolaes Maes,
Jan Lingelbach, Willem Van der Vliet,
Rubens, Peter Bout en Jordaens. (JB)

Willem van der Vliet, Le compteur d’argent / De geldteller,
©

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

(foto Graﬁsch Buro Lefevre, Heule)

Kunst en ﬁnanciën in Europa – 17de-eeuwse
meesterwerken in een nieuw licht. Tot 5
september 2010 te zien in Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België:
Museum voor Oude Kunsten,
Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel,
www.kmskb.be.
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Symposium Max Havelaar vertaald
Max Havelaar is niet alleen de meest
gelezen en best verkochte Nederlandse
roman, het is ook de meest vertaalde.
In 1868 verscheen de eerste volledige
Engelse vertaling, in 1875 de Duitse en
in 1876 de Franse. Vandaag de dag is
het aantal talen waarin en het aantal
keren dat het boek vertaald is, onwaarschijnlijk groot.
Er viel dan ook geen mooier eerbetoon
aan Multatuli te bedenken dan in een
wetenschappelijk en academisch symposium vier toegewijde specialisten aan
het woord te laten over de vertalingen en
de receptie van zijn meesterwerk in
Omslag eerste druk Max Havelaar,
J. De Ruyter, 1860, Amsterdam

het Duits, het Engels, het Frans en het
Indonesisch. Sprekers zijn: Philippe
Noble, Reinier Salverda, Jelle Stegeman
en Kees Snoek. Tot slot leest Hubert
Damen voor uit Max Havelaar.
Het najaarsnummer 2010 van het
tijdschrift Over Multatuli zal geheel
gewijd zijn aan het symposium
en aan de viering van 150 jaar
Max Havelaar in Vlaanderen. (JB)

Max Havelaar vertaald (symposium),
vrijdag 15 oktober 2010, 14 uur,
Conferentiezaal Stadhuis van Brussel,
Grote markt, 1000 Brussel,
gratis toegang. Meer informatie:
www.150jaarmaxhavelaar.be.
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De ﬁnanciële situatie in Europa houdt de
gemoederen druk bezig en bezuinigen
is onvermijdelijk. Vaak zien we dan dat
kunst in de bezuinigingsvoorstellen een
relatief grote bijdrage moet leveren. De
titel Kunst en ﬁnanciën in Europa staat nu
gelukkig niet voor een dikke beleidsnota
met bezuinigen als eindconclusie, maar
slaat op een initiatief van de European
Association of Public Banks (EAPB) en
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in België (KMSKB). Beide instanties
ontwikkelden een serie van tentoonstellingen over Kunst en ﬁnanciën in Europa.
Momenteel is de derde tentoonstelling
te zien. Die is toegespitst op de 17e eeuw
en plaatst de meesterwerken uit die tijd
in een nieuw licht. Beschermvrouwe
Europees commissaris voor o.a. Cultuur
Androulla Vassiliou zegt er het volgende
over: “Cultuur bezit de kracht om onze
wereld mee vorm te geven. Als commissaris wil ik daarom graag Europa het
voortouw zien nemen op de volgende
punten: het stimuleren van culturele di-
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Nederlander Hannes Minnaar
derde op Elisabethwedstrijd
De Nederlander Hannes Minnaar (25) is derde geëindigd op
de Koningin Elisabethwedstrijd 2010 voor piano. De 23-jarige
rus Denis Kozhukhin werd eerste, de 26-jarige Bulgaar Evgeni
Bozhanov tweede. De Koningin Elisabethwedstrijd is een in
België plaatsvindende internationale muziekwedstrijd, dit jaar
voor piano. Aan de wedstrijd namen 63 pianisten deel uit
negentien verschillende landen. Er waren uiteindelijk twaalf
ﬁnalisten. (PD)
Hannes Minnaar (foto Marco Borggreve)

Marije Tolman en Ronald Tolman
winnen Bolognaprijs
Op de kinderboekenbeurs in Bologna
(23-26 maart 2010) zijn de Bologna
Ragazzi Awards uitgereikt, waarmee
jaarlijks prentenboeken uit de hele wereld bekroond worden. Er waren vier categorieën: ﬁctie, non-ﬁctie, new horizons
(voor Azië, Afrika en Latijns-Amerika)

en opera prima (debuutprijs). De Nederlandse illustrator Marije Tolman en
haar vader, schilder en graﬁcus Ronald
Tolman, wonnen de prestigieuze prijs
in de categorie ﬁctie voor hun tekstloze
prentenboek De boomhut. (PD)

26
KRONIEK – M A A TS CHA PPIJ

De Nederlandse identiteit?
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Museum De Paviljoens in Almere organiseert
het onderzoek- en tentoonstellingsproject
De Nederlandse identiteit? De Nederlandse kunstgeschiedenis van de jaren zestig tot nu.
Met groepstentoonstellingen, een reeks interdisciplinaire en eigenzinnige lezingen en een
op te zetten netwerk De Nederlandse identiteit?

onderzoekt het museum het hoe en waarom
van de historisch gegroeide of geconstrueerde
nationale identiteit, steeds toegepast op de Nederlandse kunstgeschiedenis. Iedereen kan deel
uitmaken van het netwerk De Nederlandse identiteit? door artikelen en informatie op de website
van het museum te plaatsen. Het project leidt tot
een in 2012 te houden eindmanifestatie en een
handboek waarin het onderzoek manifest wordt
gemaakt. Het museum werkt samen met een
groot aantal instellingen en personen, zoals de
Universiteit van Utrecht, het Stedelijk Museum
Amsterdam, het Tropenmuseum, Kitty Zijlmans
en Joep Leerssen. (JB)
Meer informatie: www.depaviljoens.nl.

Museum De Paviljoens, Almere, 2008
(foto Museum De Paviljoens)
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Berbice-Nederlands uitgestorven
National Geographic Magazine meldde
in maart dat het Berbice-Nederlands
ofﬁcieel uitgestorven is. Het BerbiceNederlands was een creooltaal die gesproken werd in het noordoosten van
Guyana, ten westen van Suriname. De
Nederlandse kolonie Berbice werd in
1627 door de Zeeuwse koopman Abraham van Peere gesticht. Later werd de
kolonie door de Erven Van Peere verkocht aan Amsterdamse handelaren.
Op het einde van de 18e eeuw werd

na een grote slavenopstand het stadje
Nieuw Amsterdam gebouwd. In 1796
werd Berbice door de Britten veroverd.
In 1799 veroverden de Britten ook
het aangrenzende Suriname. In 1802
werden beide gebieden aan Nederland
teruggegeven, maar in 1803 resp. 1804
werden Berbice en Suriname opnieuw
door de Britten veroverd. Pas in 1814
werd deﬁnitief bepaald dat Nederland
Suriname terugkreeg. Berbice bleef
Brits. Onder de slaven van de Zeeuwse
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Kaart uit de Geschiedenis (1888) door P.M.
Netscher met rechtsboven de kolonie Berbice

plantagehouders ontstond het BerbiceNederlands, een op het Zeeuws gebaseerde creooltaal, die tot begin 21e eeuw
kon overleven. Met het overlijden van
de laatste sprekers van het BerbiceNederlands is nu ook de taal helemaal
uitgestorven. (PD)

Vlaanderen,
kom erbij
Vlaanderen en Nederland kunnen niet
samengaan, maar wel samenwerken
Op 8 april 2010 verscheen in
Trouw een groot interview met Bart
De Wever, succesvol politicus en
leider van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). De Wever is getrouwd
met een Nederlandse en begrijpt
daarom goed waarom het Vlaams
Nationalisme moeilijk uit te leggen is aan Nederlanders. Ook al is
Vlaanderen inmiddels rijk en succesvol, het Vlaams nationalisme is
nog steeds nodig. In België bestaan
twee democratieën naast elkaar
met eigen publieke opinies, naar
taal verdeelde partijen en media, en
twee culturele mind sets. De grote
inhoudelijke verschillen tussen
Franstaligen en Nederlandstaligen
zijn zo groot dat ze tot een blokkade
leiden. De overheid functioneert
niet goed, maar de lasten zijn erg
hoog. Vlamingen vragen zich af
waarom ze nog langer zouden
moeten bijdragen aan de Belgische
staat. De Wever ziet niet gebeuren
dat Nederland en Vlaanderen

27

Bart De Wever, voorzitter van de N-VA,
©

N-VA

samen verder gaan. Hij voelt wel
veel voor meer samenwerking, te
beginnen met taal en onderwijs,
transport en logistiek.
Het debat over identiteit juicht De
Wever toe omdat de integratie van
nieuwkomers alleen kan slagen als
dat debat goed wordt gevoerd. (JB)
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België lijkt op springen te staan en
de roep om een onafhankelijk Vlaanderen is ook in Nederland te horen.
Voor het tijdschrift HP/De Tijd aanleiding om stil te staan bij het idee
om Vlaanderen weer bij Nederland te
voegen. In de editie van 30 april 2010
bogen Laurens Bouckaert, Mathys
van der Harst en Frank Verhoef zich
over een hereniging en bespraken de
volgende zeven stellingen en noemden argumenten voor en tegen.
Sinds België in 1830 een onafhankelijk land werd, zijn Nederlanders en
Vlamingen uit elkaar gegroeid. Dat is
onmogelijk nog recht te breien. / Een
hereniging is uiterst onpraktisch,
omdat we dan met twee koningshuizen zitten. / Bij een fusie met Vlaanderen krijgen we een probleem met
Brussel. / Een hereniging van Nederland en Vlaanderen zal de positie
van de Nederlandse taal versterken. /
Het uitdiepen van de Westerschelde
wordt voor Nederland gunstiger. /
Samen met Vlaanderen gaan we er
economisch op vooruit. / Samen met
Vlaanderen staan we ook sportief
veel sterker. (JB)

NEERLAND I A
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Nieuwe secretaris van CVN

Guy Janssens, de nieuwe secretaris van de CVN

De Vlaamse journalist Guy Janssens wordt de nieuwe secretaris van de in Brussel gevestigde Commissie Cultureel Verdrag
Vlaanderen Nederland (CVN). Eerder was hij vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Nederland. Janssens blijft nog
als journalist in deeltijd verbonden aan de VRT. De nieuwe
secretaris heeft aangekondigd dat de CVN op zoek zal gaan
naar nieuwe wegen voor samenwerking tussen Nederland en
Vlaanderen. De CVN wil zichtbaarder worden in de publieke
opinie om zo meer weerklank te krijgen. Een nauwere samenwerking met de Nederlandse Taalunie en deBuren staat op het
programma alsmede een elektronische nieuwsbrief over de
activiteiten van de CVN. (JB)

Laat je eens Voeren in Komen
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Sommige lezers zullen in deze titel twee oproepen herkennen
uit de jaren na 1962. Men dacht toen de taalgrens voor altoos
en immer vastgelegd te hebben, maar men kwam bedrogen
uit. In zowel Voeren (dat naar Limburg werd overgeheveld)
als in Komen (dat evenals Moeskroen naar Henegouwen was
overgeheveld) bleven de Franstaligen streven naar verdere verfransing. Onder Vlamingen circuleerden daarom de slagzinnen Laat je eens Voeren naar Komen en Kan je niet eens Komen
naar Voeren? Deze laatste zin heeft een positief resultaat gehad!
Doordat veel Nederlanders zich naar Voeren lieten voeren, is
het bestuur er nu Vlaams en wordt de taalwet toegepast. In
Komen is dat niet het geval en moeten Vlamingen zelf maar
zorgen voor de ﬁnanciering van een Vlaamse school. Hiertoe

werd een vzw KNOKK opgericht, die te raadplegen is onder
www.knokk.org. Het is verheugend dat de school (met de
naam De Taalkoffer) een stijgend aantal leerlingen heeft. De
ruim vijftig leerlingen hebben op 19 juni 2010 bij het einde
van het schooljaar zoals gebruikelijk een spetterend programma opgevoerd. Dat werd afgesloten met het zingen van
Vrolijke, vrolijke vrienden dat zijn wij (nonkel Bob), waardoor op
een positieve wijze de kennis van het Nederlands gestimuleerd
wordt bij scholieren die thuis Frans spreken.
Het schoolfeest werd besloten werd met een goed verzorgde
barbecue. Wilt u meer weten over de evenementen op deze
Vlaamse school, raadpleeg dan www.detaalkoffer.be.
(Huig Bunk)
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Neem een abonnement op Kunsttijdschrift Vlaanderen!
Kunsttijdschrift Vlaanderen verschijnt
vijf keer per jaar, in februari, april,
juni, september en november. Met
een jaarabonnement mist u voortaan
niet alleen geen enkel themanummer
meer. Ook vaste rubrieken als Poëtisch
bericht, Te gast, In en om de Kunst en
Bibliotheek brengen u vijf keer per jaar
op de hoogte van alles wat reilt en zeilt
op het gebied van kunst en cultuur in
Vlaanderen.
Abonnementsprijs per jaar: € 30,00
voor België; € 37,00 voor Nederland
(excl. 6% btw voor particulieren).

Thema’s in 2010:
- ‘Hubert van Herreweghen 90’
(februari)
- ‘Variaties voor piano’ (april)
- ‘Cisterciënzers in Vlaanderen:
een ontmoeting tussen toen en nu’
(juni)
- ‘Bedrijvig in kunst’ (september)
- ‘Growing up in public: de Belgische
langspeelﬁlm 2006-2010’
(november)
Meer informatie:
www.kunsttijdschriftvlaanderen.be

A N V- NI EUWS

Het eerste halfjaar zit erop. Daarmee
is een eind gekomen aan de reeks
activiteiten die het bestuur voor de
leden organiseerde om te laten zien
dat het reorganisatieproces was voltooid en een nieuwe periode voor het
ANV was aangebroken. De activiteiten
werden goed bezocht en de enthousiaste reacties geven aan dat excursies
en lezingen in het jaarplan van de vereniging niet mogen ontbreken.
In principe zullen nu de landenafdelingen in overleg met de activiteitenkringen en met het bestuur van het
ANV een activiteitenprogramma
samenstellen.

Compositiewedstrijd
voor beiaard
Het ANV organiseert een compositiewedstrijd met het thema 500 jaar beiaard
in de Lage Landen. De prijs bedraagt
¤ 10.000. Het winnende werk zal
worden uitgebracht in een gezamenlijke
uitgave van de Nederlandse Vereniging
voor Klokkenspel en de Vlaamse
Beiaard Vereniging. De jury bestaat uit
Arie Abbenes, Daan Manneke, Frédéric
Devreese, Carl Van Eyndhoven en
Andries Clement als voorzitter zonder
stem. Het werk wordt uitgevoerd op
9 oktober 2010 in Brugge.

Oprichten activiteitenkringen
Met de statutenwijziging zijn de bestaande ANV-afdelingen opgeheven. Zij hadden
een belangrijke positie in het oude organisatiemodel van het ANV, omdat zij namens
de leden stemrecht hadden in de Algemene Vergadering. Nu is dat dus veranderd
door de oprichting van landenafdelingen. Twee afdelingen die nog actief waren, zijn
verder gegaan. De afdeling Oost- en Zeeuws-Vlaanderen en de afdeling ANV der
Beide Limburgen zullen regio genoemd worden. Leden worden in de gelegenheid
gesteld om in hun regio een dergelijke activiteitenkring op te richten. Ook u kunt
zo’n geleding oprichten. Voorwaarde is dat de regio minimaal 25 leden heeft. Als u
interesse hebt, kunt u contact opnemen met het ANV.

ANV-voorzitter
Bert van der Stoel
overhandigt Ludo Beheydt
het boekje
Tekens van Identiteit na
het afscheidscollege
op 31 mei 2010.

Lovende woorden
bij vertrek prof. dr.
Ludo Beheydt
Tot ieders grote verrassing en tegen
de verwachting in tekende prof. dr.
Ludo Beheydt in 2007 nog voor
twee jaar bij. Maar op 31 mei jl. was
er dan toch het onvermijdelijke
vertrek. Met zijn college Tekens van
Identiteit: een semiotische benadering
van kunst en taal nam Ludo Beheydt
afscheid als bijzonder hoogleraar
van de leerstoel De Nederlanden
in de Wereld aan de Universiteit
Leiden. Toen werd ook zichtbaar waarom Beheydt in 2007 te
overtuigen was om zijn tweede
termijn uit te dienen. Als een van
de redenen gaf hij aan dat zijn
gehechtheid aan de internationale
studenten bijna emotioneel was.
En ze waren er, de internationale
studenten, om Beheydt uit te
wuiven samen met anderen uit
de academische wereld, het terrein
van de Nederlands-Vlaamse samenwerking, de politiek en het ANV.
Bij zijn dankwoord kon ANVvoorzitter Bert van der Stoel de
afscheidsrede van Ludo Beheydt
als boekje presenteren. Er was een
exemplaar voor alle gasten. Beheydt
werd geprezen voor de extra betekenis die hij met zijn colleges
aan de opleiding Nederlandkunde
heeft gegeven. Op naam van
Ludo Beheydt werden studenten
geworven. De cursussen Taal en
culturele identiteiten en Kunst en
culturele identiteit werden gevolgd
door Nederlandse en buitenlandse
studenten, ook door studenten van
buiten de opleiding. Dankzij de
activiteiten die Beheydt als bezetter
van de leerstoel ontplooide, wist
hij de Opleiding Nederlandkunde/
Dutch Studies een opvallender
plaats te geven in de internationale
neerlandistiek.
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Leden waarderen
activiteiten
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Paleis op de Dam
Met een te grote ploeg ging het ANV op 27 maart het Paleis op de Dam
in. Het pas gerestaureerde paleis is indrukwekkend en meubilair,
tapijten, spiegels, kroonluchters enz. werden met waardering bewonderd. In het paleis hangt een groot aantal schilderijen dat een deel van
de vaderlandse geschiedenis in beeld brengt. We waanden ons de
koninklijke familie toen we een blik mochten werpen op het balkon.
Na aﬂoop kwam de groep nog samen voor een drankje in de pas
verbouwde brasserie van De Brakke Grond. Er werd goed gemengd
en de leden legden nieuwe contacten.

Guido Gezelle
en Brugge
Aangenaam en plezierig was het bezoek aan
Brugge. Het was prachtig lenteweer op 27
mei en de verschillende tinten groen van
bomen en planten maakten de historische
stad nog mooier. In plaats van een rechtstreekse route naar het Guido Gezellemuseum maakte de gids de route extra lang om
ons de mooiste plekjes van de stad niet te
onthouden en om ons een blik op de bezette
terrasjes te gunnen. In de tuin van het museum, waar we een prachtig beeld van Jan
Fabre konden bewonderen, werd over het
leven van Guido Gezelle verteld en werden
enkele gedichten voorgedragen. Zuster
Clivia ontving ons in het Engels klooster,
waar Guido Gezelle in 1899 heeft gewoond.
Tot onze grote verrassing liet de zuster nog
een prachtig en zuiver gezang horen en
vertelde ze ons over Thomas More, wiens
dochter ooit in het klooster verbleef.

Het stadhuis op de Dam te Amsterdam door Gerret Adriaensz.
Berckheyde, ± 1670 (Amsterdams Historisch Museum)
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Eerste Visser-Neerlandiaprijzen
van 2010 toegekend
Het ANV heeft voor 2010 een eerste serie Visser-Neerlandiaprijzen toegekend.
De laureaten zijn:
Prof. dr. Jan Goossens [toonaangevend wetenschappelijk werk voor het
Nederlands en het Limburgs, ook op Europees niveau];
Helen en Tijmen Knecht-Drenth [inzet voor de bevordering van de kunstbeleving in de samenleving];
Stichting Vrienden van Onze Taal [waardering voor de wijze waarop het
Genootschap Onze Taal erin slaagt het onderwerp taal in de belangstelling
te houden en gewone, in taal geïnteresseerde mensen zo massaal te
verenigen en betrouwbaar te informeren over taal / aanmoediging om
meer ﬁnanciën ten behoeve van het Genootschap te werven];
de historische weekkalender De Roets [waardering voor het vele werk
van een grote groep vrijwilligers, dat heeft geleid tot een kwaliteitsvol en
verfrissend project waarmee bij een breed publiek de interesse wordt
gewekt voor de geschiedenis van de zuidelijke Nederlanden].
Na de zomer zal het ANV-bestuur nieuwe adviezen van de Commissie VisserNeerlandiaprijzen behandelen en in de volgende Neerlandia/Nederlands van Nu
zult u vernemen aan wie dit jaar nog een Visser-Neerlandiaprijs wordt toegekend.

Guido Gezelle (1830-1899)

Versterking voor
digitale nieuwsbrief
Inmiddels is Heidi Goes elke twee weken
druk in de weer met de samenstelling van de
ANV-nieuwsbrief, die via e-mail naar leden
en belangstellenden wordt gestuurd. De versterking was hoognodig. Wij zijn dan ook blij
met het enthousiasme van Heidi Goes.

A N V- NI EUWS

Het Vlaamse parlement
positie van de Franse taal liep als rode
draad door de excursie heen. De Ridder is lid van het Brussels Parlement en
daarom mochten wij er binnen. Blij was
iedereen met zijn boekje Brussel – Geschiedenis van een Brabantse Stad, dat De
Ridder alle deelnemers cadeau gaf.
Om 12.30 uur werden we opgewacht
door Marianne van Scherpenzeel, taaladviseur bij het Vlaams Parlement en
redacteur van Neerlandia/Nederlands
van Nu, die voor ons een lunch had

Aankondiging
U bent van harte welkom bij de feestelijke uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijs aan De Roets op zondagmiddag
19 september 2010 in de historische
Meiseniershoeve in Lennik, ten westen
van Brussel. Het Brussels Volktejôeter
verzorgt een optreden en tijdens de
receptie zal een ‘historisch’ bier worden
geschonken. Er wordt voorzien in een
poolsysteem, zodat ook ANV-leden met
openbaar vervoer de prachtige locatie
kunnen bereiken. Noteer zondag 19
september in uw agenda.
Meld u nu al aan bij info@anv.nl of
telefoonnummer + 31 70 324 55 14.

Colleges over Spinoza door
prof. dr. Wiep van Bunge
De collegereeks over De Nederlandse Republiek, Spinoza en
de Radicale Verlichting is alweer voorbij. De lessen werden
goed bezocht door studenten omdat de colleges waren
opgenomen in het curriculum en daardoor studiepunten
opleverden. Voor de inaugurele rede op 18 maart 2010 was de
belangstelling groot, ook van buiten de academische wereld.

geregeld in De Daktuin in het Vlaams
Parlement. Er volgde een rondleiding
van drie uur. Opvallend was de aandacht
voor kunst. Overal in het gebouw hangt
of staat kunst, waarover met liefde werd
verteld. De zalen zijn vernoemd naar
kunstenaars en het Vlaams Parlement
heeft een Kunstcommissie. Na aﬂoop
bood het Vlaams Parlement ons nog een
drankje aan. Iedereen vond het een leerzame, prettige dag, die voor herhaling
vatbaar is.

Schatkamer van tijdschriften gaat open
Meer dan zestig bestaande literaire, culturele en
wetenschappelijke tijdschriften gaan samen met de
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
(DBNL) hun oude jaargangen digitaliseren. Het
gaat om een van de grootste literaire digitaliseringsoperaties in Nederland en Vlaanderen. Het project
omvat bijna anderhalf miljoen pagina’s en wordt
binnen drie jaar voltooid. Een gezelschap van deskundigen selecteerde honderd tijdschriften die
voor het project in aanmerking kwamen. Hiervan
verleenden 64 tijdschriften hun medewerking,
waaronder Nederlands van Nu en Neerlandia (vanaf
2003 Neerlandia/Nederlands van Nu), De Brakke
Hond, Hollands Maandblad, Het Liegend Konijn,
Ons Erfdeel, Revisor, Tirade, Taal en Tongval,
Spiegel der Letteren en VakTaal. Een derde van de
tijdschriften heeft een Nederlands-Vlaamse redactie.
Het regelen van toestemmingen van de auteurs die
aan de tijdschriften hebben bijgedragen, wordt collectief aangepakt. Aan iedere auteur wordt namens
alle tijdschriften waarvoor zij hebben
geschreven, in één keer toestemming gevraagd.
Op 7 juni 2010 werd het project in Amsterdam
gepresenteerd. Er waren zes auteurs aanwezig
om zo’n overeenkomst te ondertekenen. De tijdschriften zijn overgebracht naar Azië, waar ze
worden gescand. Enkele jaargangen van Neerlandia
bleven achter omdat het ANV ze niet dubbel had en
de vereniging de verre reis naar Azië voor die
exemplaren niet aandurfde. Die Neerlandia’s zijn
binnenkort al op www.dbnl.nl te raadplegen.

31

N e e rlan dia /Ne de rla nds va n N u – 2- 2 0 10

Alweer een prachtige zomerse dag en
alweer deelnemers uit Nederland én
Vlaanderen voor een bezoek aan de stad
Brussel. Op 2 juni werden we om 10 uur
opgewacht door dr. Paul De Ridder, die
zijn liefde voor zijn stad tot uitdrukking
bracht in boeiende verhalen, die hij ons
na zo vele malen voordragen nog steeds
met groot enthousiasme vertelde. Zijn
liefde voor de Nederlandse taal en geschiedenis en zijn zorg om de te sterke,
vaak op onrechtvaardige wijze verworven

Reinhild Vandekerckhove

NEDERL AND S V AN NU

TI ENERTAAL

Glocalisering in Vlaamse tienertaal
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De popularisering van de term glocalisation wordt op naam
geschreven van de Britse socioloog Roland Robertson. Dankzij een aantal studies van zijn hand vond deze versmelting
van global(isation) and local(isation) sinds de jaren negentig
ingang in de Angelsaksische wereld. Glocalisation, of, in vernederlandste vorm, glocalisering, verwijst naar de interactie van
globaliserende en lokale processen bij allerlei economische,
culturele en andere maatschappelijke fenomenen.
Ook voor taalkundigen is glocalisering een bruikbare term. De
fascinerende wisselwerking van lokaal en mondiaal vinden we
namelijk ook wereldwijd in het taalgebruik van jonge mensen.
En dat is precies het onderwerp van deze bijdrage. Alleen blijven
we wel dicht bij huis: we kijken naar het taalgebruik van Vlaamse
jongeren en meer bepaald naar de geschreven chattaal van
Vlaamse tieners. De bevindingen die we hieronder presenteren,
zijn voornamelijk gebaseerd op een corpus van msn-gesprekken
tussen West-Vlaamse tieners (ca. 237.800 woorden, inclusief
nicknames). Die gesprekken vonden plaats in het voorjaar van
2008 en 2009. Het chatten waar we het in dit artikel over hebben,
gebeurt schriftelijk. De tieners tikken binnen de geselecteerde
chatroom berichtjes in die meteen op het scherm verschijnen van
de andere chatters die op dat moment ingelogd zijn. Anders dan
bij e-mailcorrespondentie zijn de deelnemers altijd gelijktijdig
aanwezig en worden er constant korte berichten over en weer
gestuurd, zoals in een ‘echt’ gesprek. Chatten is dus zoveel als
‘kletsen via het internet’. Bij de msn-gesprekken chatten de
jongeren met goede bekenden die ze zelf selecteren.

ervan om creatief te zijn met taal en het chatmedium biedt ze
de gedroomde kans om buiten de schoolcontext en wars van alle
spellingsregels te experimenteren met schrijftaal. Door het Engels
hier en daar ook wat te vernederlandsen, eigenen ze het zich
meteen ook wat meer toe, wat een mooi voorbeeld van glocaliseren
is. Afkortingen en samentrekkingen van het type ssry vormen
eveneens een typisch chatfenomeen. Dat laatste voorbeeld brengt
ons bij de vele typische Engelse acroniemen die wereldwijd door
chatters gebruikt worden. Het gaat hier om vaste letterwoorden of
letterreeksen die veelgebruikte formules weergeven. Ook hiervan
enkele voorbeelden, met tussen haakjes de verklaring:
wb (welcome back) / omg (oh my god) / btw (by the way) / lysm (love
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you so much)

Het meest zichtbare en directe symptoom van globalisering in
het taalgebruik van de jongste generatie vormt ongetwijfeld de
opvallende aanwezigheid van het Engels. Bij het Nederlands
van jonge Vlaamse tieners hoort een stevig mondje Engels. In
de geanalyseerde chatgesprekken duikt dat Engels op verschillende manieren op. Vaak gaat het om eenwoorduitingen of
korte sterotiepe antwoorden. Enkele voorbeelden:
jes (yes) / why? / nice! / dunno (I don’t know) / ofcorse (of course) / whoo

Vooral wb en omg treffen we vandaag frequent en bij vele
tieners aan. Door het gebruik van die acroniemen vinden de
chatters aansluiting bij de internationale chatcultuur, maar de
vaste formules die de tieners via het chatten oppikken, vinden
vaak ook hun weg in de spreektaal. Oh my god is een veel gehoorde verzuchting geworden bij Vlaamse tieners en zelfs de
afkorting omg, soms uitgesproken als omg (niet als oo em gee),
duikt op in hun mondelinge conversaties.

(who) / no prob (no problem) / owkay (okay) / yeaah (yeah) / baaj (bye)
/ ssry girl (so sorry girl)

Cursief staan de woorden zoals we ze in de chatgesprekken van de
jongeren aantroffen; tussen haakjes volgt de standaardweergave
van de vormen. Uit de voorbeelden blijkt meteen dat de jongeren
de Engelse ontleningen graag wat naar hun hand zetten. Aan
gebrekkige kennis van het Engels hoeft dat niet te liggen: spellingsmanipulaties zijn een vast onderdeel van chattaal. Jongeren houden

Tot slot vinden we ook heel wat Engelse leenwoorden die gewoon in de uitingen van de jongeren verwerkt zijn. Hieronder
een reeks voorbeelden, met tussen haakjes de omzetting in
Standaardnederlands. Het Engelse leenwoord is gecursiveerd.
- oe wasj day al? (hoe was je dag al)
- wie ni mooft, verliest! (wie niet beweegt, verliest / mooft < Eng. to move)
- ma mag ik please na x (maar mag ik ajb na x)
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- lekker boring (lekker saai)
- u loverboy antw ni ! :D (uw (je) vriendje antwoordt niet / met smiley
op het einde)
- Nu ben ik weer hapy! (nu ben ik weer gelukkig / met hapy i.p.v. happy)

En zoals wel vaker het geval is met versterkende preﬁxen in
jongerentaal, wordt de versterker zo langzamerhand ook ‘in
isolement’ gebruikt, dus niet in combinatie met een adjectief
of bijwoord. Ook hiervan een voorbeeld:

- ma ik draag die never (maar ik draag die nooit)
- die foto is keicute (die foto is heel schattig)

Haha zo bere (haha zo leuk)

- kben home alone (ik ben alleen thuis)

Zoals uit de voorbeelden blijkt, gaat het meestal om korte inserties. De basistaal blijft altijd het Nederlands (of een dialect
of regiolect). Niettemin is de impact van het Engels onmiskenbaar groot. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zowat alle
woordsoorten vertegenwoordigd zijn bij de ontleningen. Dat
niet alleen het chatmedium een extra trigger is voor het gebruik van het Engels, maar de hele Angelsaksische (muziek-,
ﬁlm)cultuur, blijkt uit het laatste voorbeeld: de Amerikaanse
ﬁlm Home Alone, waarvan er ondertussen meerdere edities
op de markt zijn, is heel geliefd bij tieners.
Tot zover de globaliserende dimensie. Het bovenstaande zou
de indruk kunnen wekken dat er geen ruimte meer is voor
lokale dynamiek in een tijd waarin de wereld, onder meer door
het internet, een dorp is geworden. Maar niets is minder waar.
De volgende taaluiting van een West-Vlaamse chatter illustreert hoezeer lokaal en mondiaal verenigd kunnen zijn in de
uitingen van de tieners:

Dat laatste gebruik van bère is echt een recente West-Vlaamse
(en vermoedelijk in mindere mate Oost-Vlaamse) taalvernieuwing. De populariteit van bère en de verschuivingen in het
gebruik ervan tonen dat lokale taalontwikkelingen met een beperkte regionale reikwijdte zich ook aan het begin van de 21e
eeuw kunnen doorzetten.
Wie jongerentaal bestudeert, heeft aan dit soort versterkers of
bekrachtigers overigens een aardige kluif. Daar wees ook Liesbeth Gijsel op in haar bijdrage voor Nederlands van Nu van
november 2000. Gijsel maakt een onderscheid tussen graadaanduidende bijwoorden en versterkende preﬁxen. Allebei zijn
ze in de chatcorpora bijzonder goed vertegenwoordigd. Tieners
vinden iets namelijk niet gewoon leuk, vervelend of erg, maar
wel keileuk, supervervelend of echt erg. In het West-Vlaamse
corpus anno 2008-2009 troffen we 329 versterkers aan, waaronder 228 graadaanduidende bijwoorden en 101 versterkende
preﬁxen. De frequentieverhoudingen voor de eerste groep:
zo: 55,26% (bv. kwas zo blij), echt (ook: egt): 24,12% (bv. das echt saai),

bère cool jong (heel leuk kerel/meid)

heel: 17,11% (bv. heel grappig), zeer: 2,63% (bv. zeer druk), vree/wreed:
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0,88% (bv. twas vree geestig)

bere irritant / bere gevaarlijk / bère belachelijk / bèreveel / bère ontroerend /
bere spannend / bere grappig / bère sjiek / bere erg / bere zalig / bere lang

Voor de versterkende preﬁxen krijgen we het volgende lijstje:
bère/bere: 43,56% (bv. tis ne bère sjieke foto), super: 36,63% (bv. kzie je
supergraag), kei: 12,87% (bv. kben keimoe), mega: 6,93% (bv. dinsdag
namiddag was x mega depri !)

Super is een blijver: zoals ook uit Gijsels onderzoek blijkt, doet
hij het allang goed in de Nederlandse jongerentaal. Oudere
West-Vlaamse versterkers als vree en zeker stijf hebben afgedaan. De aanwezigheid van kei in het West-Vlaamse corpus
is interessant: kei komt namelijk uit het centrale BrabantsAntwerpse gebied, maar blijkbaar heeft het ook zijn weg gevonden in West-Vlaanderen, wat erop wijst dat er zich binnen de
Vlaamse jongerentaal ook een interregionale dynamiek aftekent.
Het taalgebruik van de jongste generatie is een perfecte illustratie van de dualiteit die in het begrip glocalisering besloten
ligt. De (West-)Vlaamse tieners maken gretig gebruik van
taalelementen waarmee ze aansluiting vinden bij de internationale jongeren- en chatcultuur en eigenen zich die zaken
toe. Tegelijkertijd cultiveren ze door regionaal taalgebruik
hun lokale identiteit.				
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Het woord cool kon net zo goed door een Amerikaanse, Britse,
Duitse of Nederlandse tiener geproduceerd zijn. Het gebruik
van jong in een context als deze is dan weer typisch Vlaams,
terwijl het frequente gebruik van de versterker bère een relatief
recent maar bijzonder populair jongerentaalfenomeen is dat
alleen in West-Vlaanderen en naar verluidt ook in westelijk
Oost-Vlaanderen voet aan de grond krijgt. Ik beschik over een
aantal kleinere chatcorpora voor Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg en daar is het niet in te vinden. Navraag bij
Antwerpse jongeren leert ook dat het door hen absoluut niet
gebruikt wordt. Het versterkende preﬁx bere- is natuurlijk geen
nieuw gegeven (cf. het Algemeen Nederlandse beregoed), maar
het veralgemeende en heel frequente gebruik ervan door een
bepaalde groep jongeren is dat wel. Pakweg vijftien jaar geleden
was het weinig gebruikelijk in West-Vlaanderen en nu haalt het
de hoogste frequentiescore bij de versterkende preﬁxen. WestVlaamse jongeren produceren de vocaal in bère zoals de vocaal
van ﬂair. Dat verklaart ook het accent in het voorbeeld, maar vele
chatters laten dat accent achterwege. Verder valt het op dat ze
het preﬁx bij alle mogelijke adjectieven en bijwoorden gebruiken. Hieronder nog een reeks voorbeelden uit het chatcorpus:

JO NGEREN TAAL
NEDERL AND S V AN NU

Gefascineerd
door jongerentaal

Leonie Cornips (Meertens Instituut) &
Vincent de Rooij (Amsterdam Institute
for Social Science Research)

Waarom willen we steeds weer schrijven en lezen over jongerentaal en jongerencultuur en vooral over straattaal? Dat komt vooral door het beeld dat straattaal oproept. Er leven nu in het publieke debat hoofdzakelijk
negatieve stereotiepe ideeën over straattaal en haar sprekers. Die ideeën worden geconstrueerd en gereproduceerd door taalkundig onderzoek (met name sociolinguïstiek), de media en het onderwijs. De ideeën zijn dat
straattaal ‘van de straat is’, dat straattaal een afgebakend taalkundig object is dat afwijkt of verschilt van het
Nederlands, dat straattaal een gebrekkig soort Nederlands is en dat de sprekers van straattaal sociaal afwijkende (bedreigende of gewelddadige) personen zijn.

Op verzoek van de interviewer geeft Brian (pseudoniem, werkzaam
als buurtvader in Amsterdam-Oost) een voorbeeld van straattaal:
[Interview 1: Stadsdeelkantoor Oost/Watergraafsmeer 5-11-2004 – Interviewer
(I) (Birgit Reizevoort) interviewt Brian (B) (buurtvader/SUR/33jr)]
B Nou die is spang lekker … nou ja, die van mij is law. Die is gek of law,

muziekgenre, eerst in de VS in de jaren tachtig, maar enige
jaren later ook in Nederland. De gerapte taal in hiphopmuziek
is een directe afspiegeling van radicaal creatieve taalpraktijken
onder jongeren. Met name door lexicale innovatie en lexicale
ontlening aan het Engels en migrantentalen houden ze de mainstreamstandaardtaal op afstand en daarmee op symbolische
wijze ook de mainstreamsprekers van die standaardtaal.

dat zeggen ze hier, je kan ook gewoon zeggen die persoon is grappig
(.) nooooh die kill is echt law die kill is echt law je kan ook zeggen, die
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kill is echt tof, hij is echt grappig.
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Door law ‘tof’ en kill ‘jongen, man, kerel’ te gebruiken, onderscheiden jongeren zich van het Nederlands dat een meerderheid
spreekt, en construeren zij een eigen alternatieve ruimte waarin
ze zich in eigen termen kunnen deﬁniëren en beschrijven in
plaats van dat anderen, bijvoorbeeld leden van de dominante,
normatieve meerderheid, dat doen. Dat type Nederlands dat met
name jongeren in de Randstad spreken, staat in de sociolinguïstische literatuur, in navolging van de taalkundige Appel, bekend
als straattaal.
Commercie en media krijgen na de Tweede Wereldoorlog
meer en meer belangstelling voor jongerencultuur. Kleding-,
muziek- en media-industrieën pikken nieuwe ontwikkelingen
in jeugdsubculturen op en zij ‘vermarkten’ die in aangepaste
vorm aan een publiek dat niet alleen uit jongeren bestaat, maar
uit allen die ooit jong zijn geweest en jong willen blijven. Dat
is vervelend voor mensen binnen de subculturele jongerengemeenschappen die hun subculturele kapitaal op die manier
steeds opnieuw onteigend zien. Een paradoxaal gevolg hiervan
is dat die jongeren hun culturele eigenheid constant moeten
vernieuwen om zichzelf te kunnen blijven. De talige eigenheid
van subculturen heeft zich lang aan het proces van onteigening
en vermarkting kunnen onttrekken, maar daarin is verandering
gekomen met de doorbraak van hiphop als commercieel

De stoere, kritisch-eigenzinnige, tegendraadse en soms ook
gewelddadige uitstraling van Nederlandstalige rapteksten blijkt
een grote aantrekkingskracht te hebben op jongeren die zelf
niet actief zijn in de rapscene, maar wel dezelfde principes van
lexicale innovatie en ontlening toepassen in hun dagelijkse
taalgebruik. Het Nederlands dat hiervan het product is, wordt
vaak aangeduid als straattaal en is onderwerp van discussie
in de media en het onderwijs, maar ook in wetenschappelijk
onderzoek. Dat met name jongeren in de meertalige multiculturele steden een eigen alternatieve vorm van het Nederlands
cultiveren waarin directe invloeden uit Sranan, Arabisch, Berber
en Turks te horen zijn, is niet verwonderlijk. Vijftig tot zestig
procent van de jongeren in de grote steden heeft immers één of
twee ouders die niet in Nederland zijn geboren, en is meestal
tweetalig opgegroeid. Wel verwonderlijk is dat die jongerenvarianten van het Nederlands de afgelopen jaren zo enorm veel
interesse hebben gewekt. Jongerentaal is immers van alle tijden,
maar vóór 1990 waren journalisten en onderzoekers er niet echt
mee bezig. Dat veranderde toen in de jaren negentig migratie
en integratie hot topics werden in het politiek-maatschappelijk
debat. Veel politici zagen in de veronderstelde slechte beheersing van het Nederlands onder minderheden de belangrijkste
oorzaak van achterblijvende schoolprestaties en bovengemiddelde werkloosheid onder die groepen. Straattaal, vaak gezien
als een verloederde en verarmde variant van het Nederlands,
vervulde en vervult nog steeds een belangrijke rol in dat vertoog:
het wordt gezien als symptoom en oorzaak van haperende
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integratie van migranten en hun nakomelingen. De naam
straattaal roept dat beeld mede op. Maar het is heel belangrijk
te benadrukken dat we tot nu toe niet weten wat voor talig object
straattaal is: we weten nog te weinig over de talige kenmerken
en over de sprekers van straattaal. In feite is de term straattaal
door Appel gereserveerd voor het gebruik van ‘vreemde’ woorden in het Nederlands van jongeren (zoals in het eerste interviewfragment). Maar ook volwassenen gebruiken ‘vreemde’,
bijvoorbeeld Engelse, woorden in hun Nederlands.
De naam straattaal is dus, om diverse redenen, problematisch.
Hij is verzonnen en geïntroduceerd in de media en het onderzoek door een taalkundige en niet door de sprekers zelf. Voor de
introductie van het label straattaal benoemden de jongeren wat
zij zelf spraken, als jongerenomgangstaal, de taal die jongeren verstaan, hoe jongeren met elkaar praten, de taal van jongeren onder elkaar en de taal die vrienden spreken en ouders niet kunnen verstaan.
Die benamingen laten zien dat jongeren eind jaren negentig
geen eigen naam hadden voor hun variant van het Nederlands,
zoals ook Brian verwoordt in het onderstaande fragment:
[Interview 2: Steve Bikoplein, Amsterdam 10-05-2006 – Birgit (I) interviewt

boeken straattaal. Het verlangen straattaal als aparte
talige code vast te leggen, is
vooral ook op het internet
waar te nemen: er bestaan
diverse sites en forums
waar lexicale items bij elkaar
gebracht worden en waar
gediscussieerd wordt over
wat wel en niet mag doorgaan voor straattaal en ook
wie straattaal wel of niet mag
gebruiken.
Een tweede consequentie
van de introductie van het
label straattaal is dat het door
de samenstelling met taal de indruk wekt alsof de jongeren een
taal spreken die volledig anders is dan het Nederlands. Dat blijkt
ook uit de onderzoekspraktijk van taalkundige onderzoekers als
Appel, die jongeren gevraagd hebben om Nederlandse woorden
schriftelijk te ‘vertalen’ in straattaal.

Brian (B) (buurtvader/SUR/33jr)]
B wat is echt straattaal(.) kijk eigenlijk kan je zeggen heeft nu pas een
naam gekregen straattaal wij zagen het vroeger niet als straattaal
vroeger was het gewoon onze taal
I

ja

B ze hebben nu een benaming d’r aan gegeven sinds kort
I

wie heeft dat gedaan

B ja wie heeft dat gedaan weet ik niet maar het is gewoon een benaming gegeven
I

ja

B gewoon op een gegeven moment een eigen een echte taal uh een
echte taal werd gezien weet je wel
I

hm-hm

Een derde consequentie van de naamgeving straattaal is dat
het suggereert dat straattaal een soort gebrekkig of in elk geval
deviant Nederlands is. Het wordt geassocieerd met een nietsuccesvolle twee- of meertalige verwerving van het Nederlands.
Ten slotte leidt het label straattaal ertoe dat bepaalde negatieve
kenmerken toegeschreven aan straattaal ook vrijwel automatisch
toegeschreven worden aan de sprekers. Zo is straattaal door
Mieke Zijlmans in Taalschrift (2004) beschreven als een taal
met ‘duistere’ en ‘onverstaanbare’ woorden die ‘luidkeels’ ten
gehore worden gebracht en zijn de sprekers ervan hardhandig
en bezorgen zij anderen een onveilig gevoel in openbare ruimtes. Op die wijze vindt een transformatie van talige verschillen
naar sociale contrasten plaats.
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ook al maar we noemden het geen straattaal zo spraken mensen gewoon he tegen elkaar die die die uh die daar woonden

Dus aan de ene kant is er de classiﬁcatie van straattaal uit de
taalkundige literatuur, aan de andere kant de classiﬁcatie van
straattaal door de sprekers zelf. Vooral de laatste jaren is er
sprake van een complexe wederzijdse beïnvloeding van de betekenissen die onderzoekers, media, onderwijs en sprekers van
straattaal aan de term straattaal geven.
In taalkundig onderzoek en in de media komt het gebruik van
het label straattaal voort uit de behoefte om jongerenvariëteiten
te beschouwen als een uniforme, concrete entiteit die vastgelegd
of gecodiﬁceerd moet worden. Dit is vooral te zien aan de vele
lijstjes straattaalwoorden in de media, scripties van studenten
en taalkundige publicaties en aan het verschijnen van woorden-

Uit toekomstig etnograﬁsch en taalkundig onderzoek zal moeten blijken of en hoe straattaalsprekers straattaal gebruiken in
contacten met echte buitenstaanders, zoals dominant Nederlandssprekende docenten, en of in dat soort contacten ruimte
is voor het heronderhandelen van negatieve stereotypen over
straattaal en straattaalsprekers. Toekomstig onderzoek zou ook
duidelijk moeten maken hoe straattaalsprekers gestileerde vormen van andere talige varianten, zoals stadsdialecten, inzetten
om verzet te plegen tegen of commentaar te leveren op buitenstaanders. Tot slot is het belangrijk om empirisch vast te stellen
of en in welke mate straattaalsprekers in staat zijn te wisselen
tussen straattaal en dominant Nederlands om op die manier negatieve stereotypering te ontlopen binnen institutionele settings
als scholen, waar dominant Nederlands de norm is.
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B en is het genoemd straattaal maar vroeger was dat het was er vroeger

NEDERL AND S V AN NU

ETY MOLOG I E

Regenkleding
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De functie van regenkleding blijkt het duidelijkst uit de woorden regenjas en regenmantel. Een regenjas is een overjas die
tegen de regen beschermt. En net zoals mantel in het Nederlands verouderd is, zo is dat ook met regenmantel. De mantel
komt wel voor in allerlei versteende uitdrukkingen, zoals iets
met de mantel der liefde bedekken, iemand de mantel uitvegen,
onder de mantel van godsvrucht, en in allerlei verschoven en
overdrachtelijke betekenissen. De Grote Van Dale zegt van
mantel ‘overjas’ wel “Belgisch-Nederlands, niet algemeen”,
maar dat moet in het juiste daglicht worden geplaatst. In de
BN-dialecten komt mantel nauwelijks voor, wel frak, pardessus, paletot. En toen in Vlaanderen het Nederlands ofﬁciële
taal werd, en ook onderwijstaal, moest voor dat kledingstuk
een Nederlands woord worden gebruikt. En aangezien de Vlamingen toen het woord overjas nog niet kenden, maar wel het
Franse manteau, lag mantel als ‘schoon Vlaams’ voor de hand.
Een regenjack is een waterdicht jack. En een jack is een kort
overjasje, bloezend tot op de heup. Zo zijn er ook ski-jack, wandeljack, trainingsjack, zeiljack. Het woord wordt als jek uitgesproken, omdat het als Engels wordt beschouwd of aangevoeld,
wat het vermoedelijk niet is, want anders zou de uitspraak
wel dzjek moeten zijn. Het is veeleer het Duitse woord Jacke.
Nagenoeg synoniem is jak, ook jak uitgesproken, met dezelfde
etymologische herkomst. Zowel Engels jack, Duits Jacke als
Nederlands jak gaan terug op Oudfrans jaque ‘wambuis’, waarvan jaquette een verkleinvorm is. Het moet een boerenkleding
zijn geweest, want het woord wordt meestal verklaard als de
kleding van de jacques of boeren in de Franse boerenopstand
van 1358, die daarom de jacquerie wordt genoemd. Zowel Pfeifer als het recente Etymologisch Woordenboek van het Nederlands
verklaren Jacques als een vorm van Jacobus. Dat klinkt natuurlijk plausibel, want vandaag is Jacques inderdaad de Franse
vorm van Jakob. Maar dat was niet altijd zo, het was ook een
vorm van Johannes, Jean, Jan. De Engelse Jack is nog altijd
Jan, terwijl Jakob er James (uit Jacomus, vgl. Giacomo, Jaime)
heet. In onze Brabantse dialecten heet Jan ook Jakke. En dat
was ook zo in de middeleeuwen. In het Frans stond Jacques
zowel voor Jan als voor Jakob. In een Kortrijkse tekst las ik in
1374 jeghen Janne van Toroud die men zeicht Jacke. Ook de volgende vindplaats is heel duidelijk: 1380 sire Jake de Nortkelme
= 1385 mer Jan van Noortkelme (Noircarmes) = 1392 Jacques
de Ste Audegonde sire de Norquelme = 1415 cy gist Jehan de Ste
Audegonde. Waarom geef ik de voorkeur aan de verklaring van
jacque ‘boer’ – en dus ‘boerenkleding’ – uit jan? Omdat in de
middeleeuwen de naam Jan de voornaam was van een kwart
van de jongens en daardoor de allermodaalste jongensnaam
en mannennaam. Het was de naam van Jan en alleman, van

Frans Debrabandere

jeder Hans und Fritz, van every man Jack, van Jack and Gill. En
de 14e-eeuwse Jacques Bonhomme voor een ‘simpele dommerd’
is zonder de minste twijfel een Jan. Het is een typische woordcombinatie met de allerfrequentste voornaam, te vergelijken
met Jan Boezeroen ‘arbeider’, Jan Compagnie, Jan Contant, Jantje Contrarie, Jan Courage, Jan Doetal, Jan Draag-an, Jan Evert
‘jenever’, Jan Gat ‘onnozele sukkel’, Jan Gort ‘keukenpiet’,
Jan Grabbel ‘de kleine burgerman’, Jan Joker ‘sukkel’, Jan Hen
‘sullig, goedzakkig persoon’, Jan Jurk ‘onmannelijk persoon’,
Jan Kalebas ‘opschepper’, Jan Kordaat, Jan Krediet, Jan Krent
‘gierig persoon’, Jan Lul ‘slappeling’, Jan Modaal, Jan Ongeluk,
Jan Pappelepap ‘iemand aan wie je niets hebt’, Jan Patat ‘de gewone man’, Jan Potage ‘hansworst’, Jan Pret, Jan Publiek, Jantje
Rechtuit, jansalie, Jantje Secuur, Jantje Soet ‘souteneur’, Jantje
Stapnetjes, Jan Vlegel. In het Engels is Jack niet alleen Jan, maar
jack betekent ook ‘kerel, vent, Jan met de pet, losse arbeider,
klusjesman’. Jack of all trades betekent zoveel als onze Jan
Doetal. En vooral dit: de boer in het Engelse kaartspel is jack.
En denk erom dat ook de jockey eigenlijk een Jantje is. En de
Amerikaanse yankee is gewoon een janneke. Voor mij staat het
als een paal boven water dat de boeren van de Jacquerie gewone
jantjes of boertjes waren.

Naast regenjack is er ook de regenjekker. Jekker wordt gewoonlijk
beschouwd als een aﬂeiding van jak. Maar de oudste vorm,
nl. in 1788, is jekkert. Het woord zou dus wel aan Engels jacket
‘jasje’ ontleend kunnen zijn. Met regen samengesteld is er nog
de regencape of het regenzeiltje. Een regenzeil is een poncho
tegen de regen. In de cape herkennen we natuurlijk de kap als
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Een naam die het niet doorlatende of doorlaatbare karakter
van de jas beklemtoont, is de impermeabel, eigenlijk het Franse
woord imperméable ‘ondoordringbaar’. Ook de Engelse waterproof is een regenjas van waterdichte stof. De oliejas en oliejekker zijn inderdaad geoliede regenjassen. Niet alleen regenjas is
de ulster, een in de negentiende eeuw uit Ulster in de handel
gebrachte lange, dikke overjas. Zo kan ook de loden als regenjas dienen. Een loden is een jas van loden, d.w.z. van sterk
gevolde, dichte wollen stof. Het Duitse woord Loden gaat terug
op Oudhoogduits lodo, Oudengels loþa ‘mantel’. En Oudnoors
loði betekende ‘harige stof’. De parka hebben we overgenomen

uit het Engels, maar het komt via een Eskimotaal uit Russisch
parka en zou uiteindelijk aan een Fins-Oegrische taal ontleend
zijn. Onze grootvaders hebben allicht nog een gabardine gedragen, een iets zwaardere regenjas, die ook als demi-saison kon
worden gebruikt. Hij is van gabardine ‘waterdichte stof voor
regenkleding’. Het woord komt uit het Frans, dat het aan Engels gabardine heeft ontleend. Maar dat gaat dan weer terug op
Middelfrans gaverdine, gavardine ‘mantel, cape’ en dat zou op
zijn beurt het Spaanse woord gabardina zijn.
We besluiten met nog een paar Engelse woorden. De trenchcoat is een gabardine regenjas met patten op de schouders en
met ceintuur. Het werkwoord to trench betekent ‘snijden’ en
gaat terug op Oudfrans trenchier, Frans trancher ‘snijden’ uit
Latijn trinicare ‘in drie stukken snijden’. Het woorddeel coat
is het Franse cotte ‘boerinnenrok’, maar dat is op zijn beurt
het Frankische, en dat is eigenlijk het Oudnederlandse, woord
kotta ‘mantel’. Ook de mackintosh is een waterdichte regenjas.
Hij kreeg zijn naam van Charles Mackintosh (1766-1843), de
uitvinder van waterdicht textiel.			


Nieuwspraak
Zo komt Jan Splinter
door de winter
Op 28 november 2009 stond in het Brabants Dagblad – onder de kop Beleggend
de winter door – onder meer het volgende:
“2010 zal de hartkleppen van menig
belegger wederom op duurzaamheid uittesten, dat lijkt haast geen voorspelling.
Het herstel dat gaande is, is niet van een
klassieke sterkte als dat we gewend zijn.
Het herstel dat zich in 2010 met vallen
en opstaan verder ontplooit, zal voelen
als het ﬁetsen op een slecht onderhouden
binnenweg in Wallonië. Maar met het
sturen van de portefeuille op de combinatie rotsvast en een stevig dividend komt
belegger Jan Splinter vast weer gezond de
winter door.”
Met Jan Splinter wordt de kleine man
bedoeld die maar moet zien hoe hij zich
erdoorheen slaat of hoe hij rondkomt
met zijn geld. Jan Splinter symboliseert
de man met het laagste inkomen, die
bijstand geniet en dus tot de minimumloners behoort. De uitdrukking is al
tamelijk oud. Ze werd al opgetekend in

1971 in het West-Friese woordenboek
Mooi zoid van Jan Pannekeet, maar
PvdA-fractieleider Marcel van Dam blies
haar in december 1982 nieuw leven in.
Hij gewaagde van Jan Splinter toen hij
het minimabeleid van de regering-Lubbers bekritiseerde. De kleine man kreeg
volgens het PvdA-kamerlid veel minder
dan men hem wilde doen geloven. De
laagste-inkomensgroepen moesten –
alweer volgens Van Dam – te veel inleveren in verhouding tot de hoogste. In
1983 dook de uitdrukking ook op in een
strip van Jaap Vegter: “Als je voor een
dubbeltje geboren bent, word je voor
een kwartje verwend! En zo moet Jan
Splinter door de winter.”

Prettig gestoord
Soms lees je wel eens dat iemand prettig
gestoord is: op een ongevaarlijke maar
aangename manier gek; op een amusante manier afwijkend. Eind jaren zestig van de 20e eeuw trad psychiater Joost
Matthijssen in Amsterdam op met een
Koor van Prettig Gestoorde Vrouwen.

Marc De Coster
Mogelijk is hij de bedenker van deze uitdrukking, die lange tijd vooral populair
is geweest onder jongeren en nu algemeen ingeburgerd is. “Zijn manier van
schilderen heeft iets krampachtigs, maar
dan in de zin van prettig gestoord”,
stond in 1976 in de Leeuwarder Courant
(de grootste krant van Friesland).
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Het Peterprincipe
Het Peter principle is een eponiem. Het
verwijst naar Laurence Johnston Peter
(1919-1990), een Canadese pedagoog
die in 1969 een boek publiceerde –
samen met Raymond Hull – met de titel
The Peter Principle – Why Things Always
Go Wrong, het principe dat leden van
een hiërarchie bevorderd worden tot ze
het niveau van incompetentie bereiken.
Als een personeelslid een te hoge functie bekleedt, kan hij of zij op den duur
de verantwoordelijkheid niet meer aan.
Geldt dat voor te veel personeelsleden,
dan stort uiteindelijk de hiërarchische
structuur in elkaar.
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hoofddeksel. En die kap steekt ook in de capuchon ‘hoofdkap
aan een mantel’, maar ook ‘transparant regenkapje’ en zelfs
‘damesmantel met capuchon’. Het Franse woord capuchon is
een aﬂeiding op -on van capuche, capuce uit Italiaans cappuccio
‘monnikskap’, een aﬂeiding van Latijns cappa ‘kap’. De cappuccino is natuurlijk een kapucijn en die heeft zijn naam gegeven
aan de ‘kofﬁe met hete melk’ vanwege de bleke (melk)kap op
de donkere kofﬁe.

Albert Oosterhof & Evie Coussé

NEDERL AND S V AN NU

G RAMMATI CA

Opgepast! Niet gezeurd! Ingerukt!
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Het voltooid deelwoord gebruikt als bevel
In het Nederlands wordt een bevel doorgaans uitgedrukt door
de imperatiefvorm van het werkwoord. Daarnaast kan in plaats
van de gebiedende wijs ook een inﬁnitief gebruikt worden, of
een voltooid deelwoord:
Gebiedende wijs:

Pas op! Hoepel op! Treuzel niet!

Inﬁnitief:

Oppassen! Ophoepelen! Niet treuzelen!

Voltooid deelwoord:

Opgepast! Opgehoepeld! Niet getreuzeld!

De inﬁnitieven van werkwoorden als aankomen kunnen inderdaad alleen de imperatieffunctie krijgen in combinatie met
ontkenning. De omgekeerde situatie zien we bij inﬁnitieven
als afblijven. Dezelfde beperking is ook (tot op zekere hoogte)
van toepassing op de ﬁniete gebiedende wijs van het werkwoord:
kom er niet aan! / raak het niet aan! / wees niet bang! (oké als bevel)
kom eraan! / raak het aan! / wees bang! (niet oké als bevel)

We bespreken hier enkele aspecten van het gebruik, vooral van
het voltooid deelwoord als imperatief. In een ander, uitgebreider artikel gaan we verder in op een aantal andere facetten, ook
van de vorm en de betekenis van de constructie, die hier niet
aan de orde kunnen komen.

kijk uit! / let op! / blijf af! (oké als bevel)

Imperatieven: stuk voor stuk leren?

Het is dus maar de vraag of imperativische inﬁnitieven inderdaad gelexicaliseerd zijn (oftewel idiomen vormen die stuk voor
stuk geleerd moeten worden). Voor de voltooide deelwoorden
als Opgepast! is de stelling in elk geval minder problematisch,
omdat ze inderdaad slechts mogelijk zijn bij een heel selecte
en afgebakende groep werkwoorden, zoals straks zal blijken.

In veel beschrijvingen van bevelende zinnen in het Nederlands, zoals in de ANS, wordt kort ingegaan op het imperativische voltooid deelwoord. Het is bekend dat dat soort
imperatieven voorkomt bij een heel beperkte groep werkwoorden. Willy Vandeweghe merkt in zijn Grammatica van de
Nederlandse zin bijvoorbeeld op dat het gebruik van voltooide
deelwoorden in bevelen voorkomt in stereotiepe wendingen.
De Groningse taalkundige Jack Hoeksema heeft in zijn werk
over die constructie op grond van haar beperkte productiviteit
de volgende hypothese geformuleerd:
Niet-ﬁniete imperatieven zijn ‘gelexicaliseerd’. Het gaat hier niet om
vrije combinaties van werkwoordsvormen met hun complementen

kijk niet uit! / let niet op! / blijf niet af! (niet oké als bevel)

De beperkingen op het gebruik van de inﬁnitief als imperatief
vinden we dus ook bij gewone imperatiefvormen.

Opgepast schrikdraad!
In bestaande beschrijvingen van de drie typen bevelende zinnen met een werkwoord als kern wordt de nadruk gelegd op
pragmatische verschillen. De ANS (§ 2.4.6) schrijft bijvoorbeeld dat het gebruik van inﬁnitieven vooral veel voorkomt in
opschriften, als de aanspreking niet tot een bepaalde persoon
gericht is:

en bepalingen, maar het betreft idiomen die stuk voor stuk geleerd
dienen te worden.

A.u.b. geen ﬁetsen tegen het raam plaatsen.
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Niet roken.

Er zijn twee typen niet-ﬁniete imperatieven: inﬁnitieven als
Oppassen! en voltooide deelwoorden als Opgepast! Ook het gebruik van de inﬁnitief als imperatief zou volgens de hypothese
dus gelexicaliseerd zijn. Toch zijn de beperkingen op de imperativische inﬁnitief van een heel andere aard dan die op het
imperativische voltooid deelwoord. Hoeksema geeft voorbeelden als de volgende, waaruit blijkt dat inderdaad niet zomaar
elke inﬁnitief gebruikt kan worden als bevelende zin:

(Op een deur) Duwen/Trekken.

Een voltooid deelwoord als imperatief zou
volgens de ANS zelden voorkomen in opschriften
(zie ANS, § 2.4). Maar het is niet duidelijk waar die uitspraak
op gebaseerd is. In reëel taalgebruik zijn gemakkelijk voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat zulke voltooide deelwoorden
wel degelijk op opschriften en borden (kunnen) voorkomen.
Deze zinnen zijn ook intuïtief acceptabel:

niet aankomen! / niet aanraken! / niet betreden! / niet bang zijn!
(oké als bevel)

Honderd meter verder staat er een kleiner bord: Opgelet, u betreedt een

aankomen! / aanraken! / betreden! / bang zijn! (niet oké als bevel)

homostrand. (http://afslag9.hyves.nl/)

uitkijken! / opletten! / afblijven! (oké als bevel)

Er werd toen beloofd dat ze binnen de maand borden zouden bijplaat-

niet uitkijken! / niet opletten! / niet afblijven! (niet oké als bevel)

sen met het opschrift “Opgepast: gevaarlijk kruispunt!”. (http://www.
visie.be/nieuws.htm)
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Mja, ik denk dat een bord opgepast bijtende paarden oid wel effectief is.
(http://www.cavaletti.nl/)

kunnen hierbij onderscheid maken tussen vier typen (op basis
van overeenkomsten in hun vorm, betekenis en gebruik):

Beste anoniem men mag wel schrikdraad (elektrisch draad) plaatsen
in de tuin tot op een hoogte van 2 m (in België) kijk eens op de website

Type Opgerot!

van het Belgisch staatsblad (…) het enige dat je moet doen is om de 10

opgerot – opgesodemieterd – opgedonderd – opgehoepeld – opgekrast –

meter een waarschuwingsbordje aan de draad hangen met als opschrift

opgetieft – opgeﬂikkerd – opgekankerd – opgelazerd – opgekrast – opgedu-

“opgepast schrikdraad”. (http://huis-en-tuin.kwero.nl/tuin/3672-

veld – opgehoerd – opgefuckt – opgekut – opgesodeﬂikkerd – opgemieterd

ongewenste-katten.html)

– opgehomood – opgesodehoepeld – opgesodehoerd – opgekloot – opgezeikt
– opgeteringd – opgeneukt – opgesodestraald – opgesodedonderd – opgesode-

Het valt wel op dat er veel voorkomens zijn in fragmenten
waaruit blijkt dat ze geschreven zijn door een Vlaamse spreker
van het Nederlands. Mogelijk komt de constructie in BelgischNederlands frequenter op opschriften en borden voor dan in
Nederlands-Nederlands.

kankerd – opgesodetieft
Type Ingerukt!
ingerukt – opgemarcheerd – ingepakt – opgerukt – afgemarcheerd – uitgerukt
Type Opgelet!
opgelet – opgepast – opgelet/opgepast en niet gelachen
Type Niet getreurd!

Oppassen hoor, mama en papa!

niet getreurd – niet geklaagd – niet gezeurd – niet getreuzeld – niet gedraald

Een andere observatie uit de literatuur over de gebruikscondities op imperatieven heeft te maken met de mate waarin
bevelende zinnen geschikt zijn om te gebruiken tegen ondergeschikten of juist tegen superieuren. Paardekooper beweert
in zijn Beknopte ABN-syntaksis dat inﬁnitieven die als wens of
bevel gebruikt worden, per se tot een ondergeschikte gericht
zijn. Maar dat lijkt niet te kloppen. Een imperatief als Oppassen! kan ook gebruikt worden in situaties waar gewaarschuwd
moet worden voor een bepaald gevaar, zonder dat het gericht
is tegen een ondergeschikte, zoals in het volgende voorbeeld:

– niet getalmd – niet gejammerd – niet getwijfeld – niet geleuterd – niet

vallen??) Mama en papa werden wakker omdat ik met mijn hoofd onder
hun bed bonkte, en daar vrolijk bij lag te lachen!!! Wel een beetje oppassen
hoor, mama en papa!!! (http://jasperdennis.blogspot.com/2006/05/
boem.html)

Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel duidelijk dat in dit geval
met het gebruik van een bevelzin een komisch effect wordt
beoogd.

kerd – niet geweifeld

Er kan verder onderscheid gemaakt worden tussen vormen als
opgepast enerzijds en vormen als opgekloot anderzijds. Een vorm
als opgepast heeft een gevestigde positie in de woordenschat van
het Nederlands. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor opgehoepeld,
opgekrast, ingerukt, opgelet, niet getreurd en niet geaarzeld. Er zijn
ook neologismen, die we eenmalig of hooguit enkele keren hebben aangetroffen in reëel taalgebruik. Dat geldt naast opgekloot
voor bijvoorbeeld opgetieft, opgeteringd en opgesodehoepeld. Het
verschil is dat vormen als opgehoepeld op hun plaats zijn in verzorgd taalgebruik (met een enigszins informeel karakter), terwijl de gevallen waarin taboewoorden zijn verwerkt, in dergelijk
taalgebruik te vermijden zijn.

Voor het gebruik van het voltooid deelwoord als imperatief
geldt eigenlijk hetzelfde: het kán gebruikt worden tegen ondergeschikten, maar dat hoeft niet zo te zijn. Gevallen als
Ingerukt! en Opgemarcheerd! zijn voorbeelden van commando’s
in de richting van ondergeschikten, maar die connotatie is afwezig in gevallen als Opgepast!, Opgelet! en Niet getreurd!

Opvallend is dat er vooral bij het type Opgerot! allerlei nieuwe
woorden gevormd blijken te worden. Dat kan in verband
gebracht worden met de opkomst van het internet. In gastenboeken, forums en babbelboxen op het internet voelen internetgebruikers zich soms genoodzaakt andere deelnemers ‘weg te
sturen’. Daarvoor worden dan vormen gebruikt van het type opgerot! De gebruiker van zulke sites voelt de drang om te variëren
en origineel te zijn in de gekozen bewoordingen. Het vormen
van allerlei nieuwe imperativische voltooide deelwoorden van
het kaliber opgesodehoepeld voldoet kennelijk aan die behoefte.

Van Opgerot! tot Niet geweifeld!
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Van de week was ik ook al uit het bed van mama en papa geklauterd (ge-

gezeverd – niet gemekkerd – niet geaarzeld – niet geschroomd – niet gesak-

Nicoline van der Sijs
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Een Nederlandse etymologiewebsite
Eind 2009 is het vierde en laatste deel van het Etymologisch Woor-

terwijl andere publicaties bedoeld zijn voor de geïnteresseerde taal-

denboek van het Nederlands verschenen. Daarmee is het etymologisch

liefhebber. Woorden die behoren tot de basiswoordenschat, zullen

onderzoek naar het Nederlands echter niet ‘af’. De vraag diende zich

in een groot aantal bronnen voorkomen en dus veel zoekresultaten

wel aan hoe het nu verder moet met de etymologie.

opleveren. Door die grote hoeveelheid informatie zal iedere doelgroep
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– taalkundigen, geïnteresseerde leken, dialectologen, specialisten op
Verspreid in allerlei jongere en oudere publicaties zit een grote hoe-

een bepaald terrein (plantkundigen, artsen) – informatie van zijn ga-

veelheid etymologische informatie. Het etymologisch onderzoek zou

ding kunnen vinden.

een enorme sprong voorwaarts maken als om te beginnen alle waardevolle etymologische gegevens bij elkaar geplaatst zouden worden.

Voor de overzichtelijkheid en toegankelijkheid wordt overwogen de

In dit digitale tijdperk heeft het internet de toekomst. Daarom ben

website in twee lagen op te bouwen: het is denkbaar dat er in eerste

ik begin januari samen met de groep etymologen die aan het EWN

instantie één korte, toegankelijke etymologie wordt gepresenteerd,

hebben meegewerkt, begonnen met de oprichting van een Neder-

zoals voor het Engels op http://www.etymonline.com/index.php. Via

landse etymologiewebsite. De mogelijkheden op internet zijn nu een-

een knop geavanceerd of meer zouden dan vervolgens de overige ety-

maal oneindig veel groter dan die van een papieren woordenboek: er

mologieën uit een veelheid van bronnen getoond kunnen worden.

bestaan geen beperkingen meer in omvang, er kan eindeloos worden
gelinkt, en het materiaal kan op ieder moment worden bijgewerkt.

Op de website komen links naar belangrijke Nederlandse en buitenlandse etymologische publicaties en naar (portalen van) buitenlandse

Hoe moeten we zo’n etymologiewebsite nu voor ons zien? De con-

digitale etymologische woordenboeken. Voorts zal er een etymolo-

crete uitvoering is nog onderwerp van bespreking. De basisprincipes

gieblog komen met een maandelijkse column, die door wisselende

zullen in ieder geval als volgt zijn. Op de website komt een zoekven-

auteurs wordt geschreven.

ster waarin je een trefwoord kunt tikken. Vervolgens worden onder
elkaar de gegevens over het bewuste trefwoord getoond uit zo veel
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mogelijk etymologische woordenboeken, in chronologische volgorde:
de meest recente informatie verschijnt het eerst. Bij ieder resultaat
wordt vermeld uit welke bron de informatie afkomstig is. Bronnen
die opgenomen zouden moeten worden, zijn bijvoorbeeld de etymologische woordenboeken van Van Dale (1997), Jan de Vries (1971),
Franck en Van Wijk (1936), Vercoullie (1925), de etymologische

Proefversie van de

dialectwoordenboeken van Frans Debrabandere en A. Weijnen, en

etymologiewebsite

het Etimologiewoordeboek van Afrikaans. De opgenomen werken zullen niet integraal raadpleegbaar zijn, maar kunnen alleen op losse

De etymologiewebsite zal, zo hopen wij, enerzijds interessant zijn

woorden worden doorzocht; wellicht komen er van sommige oudere

voor leken en belangstellenden en anderzijds een belangrijk forum

werken tevens pdf’s.

worden voor professionele etymologen. Doordat de website het eerste
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overzicht van etymologische informatie over het Nederlands verschaft,
Behalve ingangen uit etymologische woordenboeken zullen ook gege-

worden lacunes beter duidelijk. Ook tegenstrijdige etymologische

vens uit andere publicaties met woordverklaringen worden geplaatst,

verklaringen voor Nederlandse woorden en woordverbindingen zullen

met name woordenboeken waarin een speciﬁek deel van de Neder-

sneller aan het licht komen. In een besloten wiki – onderling verbon-

landse woordenschat wordt beschreven. Daarbij kan onder andere

den webpagina’s die door meerdere gebruikers kunnen worden be-

gedacht worden aan het eponiemen- en geoniemenwoordenboek

werkt – zullen specialisten nieuwe etymologische lemma’s schrijven

van Ewoud Sanders, het woordenboek over vloeken van Piet van Ster-

en correcties en aanvullingen geven op bestaande etymologieën. Uit-

kenburg en etymologische publicaties van Marc de Coster, Marlies

eindelijk is het de bedoeling dat de website uitgroeit tot hét etymologi-

Philippa en mijzelf. In een later stadium kunnen dan nog geleidelijk

sche centrum van de Nederlandse taal in Nederland en Vlaanderen.

etymologieën uit het grote Woordenboek der Nederlandsche taal – na
inhoudelijke beoordeling en herschrijving – toegevoegd worden.

Wij streven ernaar om in november van dit jaar een eerste versie van
de etymologiewebsite in de lucht te hebben. Hopelijk bent u inmid-

Uiteindelijk zal er dus heel veel informatie beschikbaar komen op de

dels zo nieuwsgierig geworden dat u dan massaal een kijkje komt

etymologiewebsite, die bovendien gericht is op verschillende doel-

nemen op de website.				

groepen: sommige etymologische woordenboeken zijn vrij technisch,



In de kijker
Internet als
taalnaslagwerk
Uiteenlopende taalgebruikers – van
scholieren, puzzelaars, studenten en
taalliefhebbers tot
professionals als
tekstschrijvers, vertalers, redacteuren
en wetenschappers
– hebben met internet een scala aan woordenboeken en andere taalnaslagwerken
onder handbereik. De informatie is eenvoudig te vinden en de betrouwbaarheid is over
het algemeen groot: ze is vaak afkomstig
van gerenommeerde aanbieders, en een
groot deel (WNT, Groene Boekje, Hedendaags Nederlands, et cetera) heeft zich in een
eerder, papieren leven bewezen. Lijkt de
bron dubieus, dan is vergelijken met een
andere bron een ﬂuitje van een cent.
Niet-professionals met niet meer dan een
paar schoolwoordenboeken, een oude, eendelige encyclopedie en het Groene Boekje
kunnen die probleemloos naar de papierbak brengen, tenzij ze niet altijd zin hebben
om te moeten wachten tot hun computer is
opgestart. Anders is dat voor bezitters van
de grote Van Dale en vergelijkbare professionele woordenboeken, want die zijn alleen
tegen betaling online beschikbaar. Professi-

I N DE K I J K ER

Axel Buyse over het Nederlands
in Nederland en Vlaanderen
Veel Nederlanders
beschouwen het
Vlaams nog altijd
als ‘een schattig
taaltje’. “Zelf heb
ik het niet meegemaakt: maar in
gesprekken met
sommige
Vlamingen beginnen ze Engels te spreken”, vertelt Buyse. “Terecht klagen we
over die houding, maar het zou fout zijn
die incidenten uit te vergroten.” […]
De laatste jaren is het steeds duidelijker
geworden dat het kleinere Nederlandse
taalgebied zich zal moeten verdedigen.
Het valt Buyse op dat de zogenaamde
‘Nieuwe Belgen’ die zich afkeren van het
Vlaamse gedachtegoed en zich tot een
soort neo-unitarisme bekeren, meestal
voorstander zijn van de streektaal. In
dat opzicht trekt hij een parallel met de
negentiende eeuw, toen het taalparticularisme en het Belgicisme vlot met elkaar
samengingen. En dat is dan weer koren
op de molen van de francofonen die neerkijken op ‘le ﬂamand’.
Axel Buyse kiest voluit voor de standaardtaal, die het enige instrument is
waardoor Vlamingen en Nederlanders

vlot kunnen communiceren, onderling
en met elkaar. De ontkerstening en de
ontzuiling hebben ervoor gezorgd dat de
traditionele scheiding in Nederland tussen de gebieden onder en boven de grote
rivieren sterk aan belang verloren heeft.
De katholieke Limburgers en Brabanders
en de protestantse Hollanders en Friezen
worden steeds meer met elkaar gemengd
en die ontwikkeling zet zich door op het
taalkundige vlak. “Wat ontbreekt, is bezieling, het enthousiasme en de ﬁerheid
op de eigen taal”, stelt Buyse. “Ik gaf een
voordracht over de standaardtaal voor de
afdeling van de Orde van den Prince in
Den Haag. Deze vereniging zet zich al
55 jaar in voor een grotere integratie tussen Noord en Zuid. Maar meer dan een
beleefd applaus kreeg ik niet. Nochtans
zullen we in de komende decennia veel
inspiratie nodig hebben om ons gemeenschappelijk erfgoed te beheren. En dan
heb ik het zowel over de Westerschelde
als onze taal. Maar er is geen alternatief.
De economische en zakelijke contacten
nemen immers steeds meer toe; taal en
cultuur moeten volgen.”
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Uit: Bruno Comer, “Axel Buyse: Vlaanderen, een
volwaardige partner” (interview). In: Over taal, jg.
49 (2010), nr. 2, pp. 31-33.

onele gebruikers kunnen hun oude boeken
geldt: hoe meer bronnen, hoe beter. Bovendien zullen particulieren, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld vertaalbureaus en krantenredacties die een licentie aanschaffen, niet
altijd willen betalen voor informatie die ze
vaak al in papieren vorm hebben, zelfs al is
die niet actueel.
Toch zullen ook zij zich vandaag de dag
vooral bedienen van een lijstje favorieten
met uiteenlopende taalsites. Al die lijstjes
bij elkaar laten zien dat internet één uitgebreid, multifunctioneel én kwalitatief
behoorlijk goed taalnaslagwerk is.
Uit: Nico Groen, “Taalhulp op internet – De belangrijkste online-taalnaslagwerken”. In: Onze Taal, jg.
79 (2010), nr. 5, pp. 132-135.

Prijs voor toegankelijk taalgebruik
Elke medewerker
met schrijfopdrachten in zijn
takenpakket heeft
een aantal trainingen gekregen van
de mensen van
het centrum voor
basiseducatie.
Zo kregen ze de vernieuwingen onder
de knie. De schrijftips zijn ook continu
raadpleegbaar: “We hebben op de computers een centrale schijf aangemaakt
zodat iedereen de richtlijnen digitaal
kan consulteren. Met mail- of brief-

sjablonen wordt er niet gewerkt, wel met
standaardzinnen en -formuleringen.”
Ook werden de proﬁelen van de medewerkers opnieuw bekeken. Daaruit bleek
dat er op elke dienst wel iemand met
een diploma Taal- en Letterkunde of een
diploma Journalistiek was. Die mensen
kregen de functie van templatemakers
[makers van modellen] en dragen mee
de eindverantwoordelijkheid voor de
brieven van hun dienst.
Uit: Kristof Vanderhoeven & Priscilla Heynderickx, “Wablieft bekroont CM Midden-Vlaanderen”. In: Ad Rem – Tijdschrift voor zakelijke
communicatie, jg. 24 (2010), nr. 2, pp. 6-8.
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en cd-roms beter bewaren, want voor hen
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Frans Debrabandere
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Met (het) oog op morgen is een bundeling
van eerder in tijdschriften en kranten
verschenen opstellen van Joop van der
Horst. Zo verscheen zijn bijdrage over
de taal van Virginie Loveling in Nederlands van Nu (2001, pp. 35-36). Zeggen
dat zijn teksten vulgariserend zijn,
zonder gebruik van geleerdentaal, doet
onrecht aan zijn humoristische, spitse
stijl, waardoor de lezing zelfs een literair
genot wordt. Zijn mening over de ontwikkelingen in het onderwijs debiteert
hij met de oneliner “Ik heb schoolgegaan in de gelukzalige tijd dat daar nog
lesgegeven werd …”
Zijn stukjes gaan meestal over taalverandering, zoals in Tal van informatie,
Moslim Bazarghan, Vaststaat dat, Hou je
van vlees, braad je in Croma (de bekende
Croma-verandering), Zorg dragen dat enz.
Niet elke lezer zal voor honderd procent
akkoord gaan met alle opvattingen van
Joop van der Horst, want hij is vaak heel
eigenzinnig. Typisch is zijn mening
over taalnormen: “De taalkundige is immers de laatste aan wie je kan vragen
hoe het moet. […]” of “Taalkundigen
zouden geen taaladviezen moeten
geven. Zodra ze adviseren zijn ze geen
taalkundige meer, […]”.
Graag plaats ik een paar aantekeningen.
Het gaat (pp. 40-44) over De pen waarmee
ik schrijf versus De pen waar ik mee schrijf.
Ik wijs er hier terloops op dat de tweede
constructie ook heel gewoon is in het
Noord-Duits. De Hamburger Wolfgang

Borchert (1921-1947) schreef bv. Da trat
er mit dem Fuß gegen, terwijl je in het
Standaardduits er trat dagegen verwacht. –
Onder de titel Hoe is dat kunnen gebeuren
(pp. 84-91), wat ‘Vlaams’ zou zijn, stelt
JvdH dat de Noord-Nederlander Ik weet
niet hoe dat heeft kunnen gebeuren zegt,
wat natuurlijk grammaticaal correct is.
Maar in zijn Beknopte ABN-spraakkunst
(Paardekooper-Moeyaert-Peperstraete) van
1963 keurt Paardekooper, die toch steevast
het noordelijke standpunt inneemt, de
constructie hij is niet willen komen goed,
naast hij heeft. JvdH beweert evenwel: “In
overgrote meerderheid staat een noordelijk heeft tegenover een zuidelijk is.” Met
die overgrote meerderheid ben ik het niet
eens. Zoek je even bij Google, dan zie je
dat hij heeft en hij is in België nagenoeg
even frequent zijn. En voor Nederland
kunnen we niet spreken over een overgrote meerderheid. In Nederland komt hij
is kunnen komen 121.000 keer voor tegenover hij heeft 259.000 keer. Hij is willen
gaan vinden we er 52.300 keer en hij heeft
willen gaan 79.300 keer. Dat wijst er toch
op dat zijn in Nederland helemaal niet ongewoon is. – Ik weet ook niet of de Nederlandse samenleving aantoonbare voorkeur
heeft voor groter dan (p. 114) i.p.v. groter
als. Zowel voor België als voor Nederland
laat Google inderdaad een duidelijk overwicht van groter dan zien. Maar kan het
ook anders als we weten dat het onderwijs
er nooit iets anders heeft ingeheid als
groter dan? – Helemaal oneens ben ik het
met zijn mening over de gallicismen (pp.
146-147). De verklaring ervan door “de
dominantie van het Frans” vindt hij op dit

Nederlands voor Duitstaligen
Niederländische Redewendungen,
Sprichwörter und Vergleiche is een Nederlands-Duits vertaalwoordenboek van
uitdrukkingen, spreekwoorden en vergelijkingen voor Duitstalige leerders van
het Nederlands: studenten Nederlandse

taal en literatuur, toekomstige vertalers
en iedereen die het Nederlands in zijn
beroep gebruikt. Siegfried Theissen,
Philippe Hiligsmann en Caroline Klein
hebben in hun boek meer dan 2500
wendingen verzameld. Elk lemma heeft

ogenblik “minder overtuigend dan ooit”.
Over de automatische verdelers in Belgische
treinstations zegt hij: “Het zal de Walen
worst wezen hoe in het Leuvense station
de kaartjesautomaten genoemd worden.”
Hoewel JvdH nu al geruime tijd in België
woont, kent hij onze geschiedenis onvoldoende en begrijpt hij niet dat het land
tot ver in de 20e eeuw een Franstalig land
was en dat voor veel Vlamingen het Frans
nog altijd model staat. En dan breekt mijn
klomp als ik lees: “Men zou die automatische verdelers in het station van Leuven
[maar natuurlijk niet alleen in Leuven] ook
als iets heel moois kunnen zien.” Zover
gaat zijn belangstelling voor taalverandering blijkbaar. Maar dat mag u er niet van
weerhouden om het boekje te kopen. Ik
heb het graag gelezen.
Joop van der Horst, Met (het) oog op morgen.
Opstellen over taal, taalverandering en standaardtaal, UPL in Context, Leuven, 2010, ISBN
978 90 5867784 6, 218 pp. Prijs: € 24,50.

Peter Debrabandere
een duidelijk herkenbare en goed doordachte opbouw met in deze volgorde:
trefwoord, symbool (♦ = uitdrukking, ◊
= spreekwoord), volledige wending (uitdrukking, spreekwoord of vergelijking),
frequentieaanduiding (1 = hoogfrequent,

R ECENSI ES

van die Vl.-wendingen niet willen aanbevelen. Dat laatste is volkomen in overeenstemming met de traditie van het
onderwijs Nederlands in het buitenland,
waar gewoonlijk het Nederlandse Nederlands als de norm geldt en het Belgische
Nederlands alleen terloops of als extraatje ter sprake komt. Zo gaat het ook
in het onderwijs Duits en Frans buiten
het Duitse en Franse taalgebied, waar
Oostenrijks/Zwitsers Duits en Belgisch/
Zwitsers Frans ook alleen maar terloops
of als extraatje vermeld worden.

hangijzer

♦ een heet hangijzer
(1) een lastige, ongemakkelijke zaak
ein heißes Eisen
Bezieht sich ursprünglich auf den
Kesselhaken im Kamin
Slang en vulgaire wendingen zijn met
het -symbool gemarkeerd. BelgischNederlandse wendingen zijn van het
label “Vl.” (= Vlaanderen) en de frequentieaanduiding 3 voorzien, waarmee de
auteurs ook aangeven dat ze het gebruik

Niederländische Redewendungen, Sprichwörter und Vergleiche is een uitstekend,
overzichtelijk en verzorgd uitgegeven
woordenboek en studieboek. Het vult
ongetwijfeld een leemte in de boekenkast van de Duitstalige leerder van het
Nederlands.
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Siegfried Theissen, Philippe Hiligsmann & Caroline Klein, Niederländische Redewendungen,

De inleiding beschrijft en beargumenteert grondig en helder de werkwijze van
de auteurs (onder andere de totstandko-

Alles over onze spelling
Guy A.J. Tops, tot 2005 docent en
hoogleraar algemene taalkunde aan
de Universiteit Antwerpen, heeft met
Waarom die lettertjes in de soep? – Inzicht
in spelling een uitermate interessant en
bovendien vermakelijk boek geschreven
over de spelling van het Nederlands,
over spelling in het algemeen. Het is
een boek buiten alle andere boeken over
spelling, want het biedt geen overzicht
van de spellingregels. Het boek legt uit
wat spelling eigenlijk is, waarvoor spel-

Een kanttekening. Waarom worden
sommige Belgisch-Nederlandse wendingen opgenomen terwijl de standaardtalige tegenhanger in het woordenboek
ontbreekt? Bij letter vinden we dode letter
blijven, maar het standaardtalige een
dode letter blijven is niet opgenomen.
Bovendien was bij opname van een dode
letter blijven de opname van de Belgische
variant overbodig geweest, want de Belgische variant is gewoon een foute vertaling van het Franse voorbeeld rester lettre
morte. Hetzelfde kan gezegd worden van
een klacht neerleggen. Als de auteurs het
standaardtalige een klacht indienen opgenomen hadden, dan had de foute vertaling van het Franse déposer plainte niet
opgenomen hoeven te worden.

ling ontworpen is. Tops gaat na of het
mogelijk is om een perfecte spelling te
maken. Hij legt uit dat er een verschil
is tussen een taalfout en een spelfout.
Hij licht de rol toe die de etymologie in
de spelling speelt. Hij vraagt zich af of
je een eigen spelling zou kunnen ontwerpen.
Het boek is interessant omdat het op
een bij mijn weten nooit eerder vertoonde manier taalkunde toegankelijk

Sprichwörter und Vergleiche, Louvain-la-Neuve,
Presses universitaires de Louvain, 2009, 295 pp.,
ISBN 978 2 87463 154 2. Prijs: € 28,80.

Peter Debrabandere
maakt voor de geïnteresseerde leek
(met toch enige basiskennis). Voor een
beginnend student in een of andere studierichting waar talen een belangrijke
rol spelen, is het boek heel geschikt.
Tops probeert academische taal zo veel
mogelijk te vermijden, schrijft zelfs
bewust in een nogal informeel register.
Als hij toch vaktermen nodig heeft, dan
legt hij ze heel zorgvuldig uit in speciale
kadertjes. De auteur vertelt anekdotes
en gebruikt veel humor. Omdat spelling

Ne e rla ndi a/Ne de rla nd s va n Nu – 2- 2 0 10

2 = frequent, 3 = laagfrequent), betekenisomschrijving in het Nederlands, Duitse
vertaling(en) en eventueel een verwijzing,
wetenswaardigheid, etymologische uitweiding of grammaticale aanvulling in
het Duits. Een voorbeeld:

Het woordenboekdeel omvat 176 bladzijden. Daarop volgen 76 bladzijden
met heel gevarieerde oefeningen, ingedeeld in drie blokken: uitdrukkingen,
spreekwoorden en vergelijkingen. Er
zijn invuloefeningen, combinatieoefeningen, omschrijf- en vertaaloefeningen, aanvuloefeningen … Er is zelfs een
speciale oefening op het herkennen
van Belgisch-Nederlandse wendingen,
die vervangen moeten worden door
de Nederlandse vorm (= NederlandsNederlandse vorm of Nederlandse vorm
die zowel in Nederland als in België
gangbaar is). Het boek wordt afgesloten
met een Duitstalige index, waarmee de
Duitstalige leerder de weg kan vinden
naar de Nederlandstalige ingangen van
het woordenboek.

ming van de frequentieaanduidingen) en
legt gebruikers (docenten en studenten)
uit hoe het boek (als studieboek of als naslagwerk) gebruikt kan en moet worden.
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ook veel met uitspraak te maken heeft,
moet in dit boek ook over uitspraak
geschreven worden. Tops heeft voor dit
populariserende boek een eigen goed
doordacht en goed leesbaar fonetisch
systeem ontworpen.
Na een inleiding, die u beslist niet mag
overslaan, legt de auteur uit waar spelling
vandaan komt, waarom we schrijven
met een alfabet van exact 26 letters en
waarom dat alfabet eigenlijk helemaal
niet geschikt is voor een taal als het
Nederlands. We vernemen hoe er chaos
ontstaat als gevolg van klankveranderingen in het Nederlands. Letters die aanvankelijk een bepaalde klank voorstellen,
blijven behouden terwijl die klank in de
loop van de eeuwen verandert. De spelling wordt vastgelegd en geüniformeerd.
Hele hoofdstukken worden gewijd aan
de drie basisbeginselen van de Nederlandse spelling: de standaarduitspraak,
de gelijkvormigheid en de etymologie.
De auteur spit de drie beginselen bijzonder grondig uit, zodat duidelijk wordt
wat er allemaal in onze spelling een

rol speelt. Zelfs wie de spelling van het
Nederlands grondig beheerst, graag aan
dicteewedstrijden deelneemt, over de
Nederlandse spelling doceert …, zelfs
zo’n lezer van dit boek dus valt van de
ene verbazing in de andere. Tops staat
stil bij ogenschijnlijk onbelangrijke
details, die bij nader inzien eigenlijk verbijsterend of verbluffend zijn. Een voorbeeld. Het Groene Boekje beschrijft de
regel voor de spelling van de onvoltooid
verleden tijd en het voltooid deelwoord
van zwakke werkwoorden, de kofschipregel dus, maar vermeldt doodleuk
niet dat geweest een uitzondering is op
die regel. Het zou geweesd moeten zijn
(want wezen wordt geweesd zoals frezen
gefreesd wordt). Een tweede voorbeeld.
We schrijven hij wordt op basis van het
gelijkvormigheidsbeginsel met een t die
volgt op de d van de stam. Het ziet er
gek uit, een t na een d zo op het einde
van een woord, maar we hebben het zo
geleerd en staan er niet meer bij stil.
Op basis van diezelfde gelijkvormigheid
zouden we kunnen afspreken om de
kofschipregel af te schaffen en dus ook
gewetd (voltooid deelwoord van wetten) te
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Prisma Handwoordenboek Nederlands
Nederlands. Het Spectrum heeft namelijk in samenwerking met Willy Martin
(Vrije Universiteit Amsterdam) en Willy
Smedts (Katholieke Universiteit Leuven)
het allereerste verklarende woordenboek van het Nederlands op de markt
gebracht waarin naast Belgisch-Nederlands (BN) ook Nederlands-Nederlands
(NN) gemarkeerd wordt.

Deze derde, herziene druk van het
Prisma Handwoordenboek Nederlands is
een mijlpaal in de geschiedenis van de
verklarende woordenboeken van het

Met de labeling van alleen in België
voorkomende woorden, uitdrukkingen
en betekenissen zijn woordenboekgebruikers al decennialang vertrouwd.
Maar de traditionele werkwijze waarbij
alleen BN gelabeld wordt, maar niet de
woordenschat die alleen in Nederland
voorkomt, kwam onder druk te staan
van het recente inzicht dat de nationale
variatie in het Nederlands volgens een
bicentrisch model beschreven moet

schrijven. “Dat laatste ziet
er krankjorum uit, maar het
is niet krankjorumer dan
(hij) wordt.” (p. 101).
Het gaat dan verder ook
nog over hoofdletters,
accenten, koppeltekens,
trema’s en afkappingstekens. De auteur sluit ten slotte zijn bijzondere boek, dat ik heel graag gelezen
heb, af met allerlei bespiegelingen over
spellingzorg, over ons teveel aan respect
voor de ofﬁciële spelling, over spellinghervormingen en over waarom we het
wel nooit eens zullen worden over spelling. Het boek is vooral een bijzonder
boek omdat de auteur er wonderwel in
slaagt om via het onderwerp spelling, dat
van a tot z uitgespit wordt, de lezer heel
wat wetenswaardigheden uit de taalwetenschap bij te brengen.
Guy A.J. Tops, Waarom die lettertjes in de soep?
– Inzicht in spelling, Davidsfonds/Literair, Leuven, 2008, 222 pp., ISBN 978 90 6306 582 9.
Prijs: € 17,50.

Peter Debrabandere
worden. Tot vóór het verschijnen van
dit woordenboek hanteerden alle verklarende woordenboeken het monocentrisch model, waarbij Nederland als
de kern van het taalgebied gezien werd
en alle woordenschat die in Nederland
onbekend is, als (afwijkende) variatie,
in de praktijk BN-variatie. Nu wordt het
Nederlandse taalgebied dus gepresenteerd als een taalgebied met twee centra:
Nederland en België. Voor de beschrijving van BN is gebruikgemaakt van het
Referentiebestand Belgisch Nederlands
(RBBN), een lexicale database met circa
4000 woorden en uitdrukkingen die typisch zijn voor het Nederlands in België.
Voor NN kon geen beroep gedaan worden op zo’n referentiebestand. Voor NN
is daarom gebruikgemaakt van frequentiegegevens op het internet en aftoetsing
bij de Nederlandse redactie.

R ECENSI ES

door een bepaalde sociale groep gebruikt
wordt (bv. studententaal) enzovoort.
De werkwijze vereist van de samenstellers een grote alertheid, want als een
NN-woord met vooral NN gelabeld wordt,
dan moet de BN-tegenhanger als BN ook
gelabeld worden. Dat gaat wel eens fout.
Zo is beurtrol met BN gelabeld, terwijl
toerbeurt met vooral NN gelabeld is. Kantelpoort is BN, maar kanteldeur is vooral
NN. Kapblok is BN. Hakblok is vooral NN.
Van dat soort foutjes zijn meer voorbeelden te geven. Soms worden woorden als
NN gemarkeerd, maar ontbreekt in het
woordenboek de BN-tegenhanger. Als je
bij beslissingswedstrijd het label NN aantreft, dan verwacht je in het woordenboek
toch ook barragewedstrijd (met het label
BN). Als bespreekbureau NN is, dan wil ik
graag ook het BN-pendant locatie vinden.
En bovendien is bespreekbureau helemaal
geen NN; het is nu ook algemeen gangbaar in België. Op dezelfde manier vraag
ik me af waarom vragenuurtje het label
NN gekregen heeft, want het is evenzeer bekend in de Vlaamse politiek. En
omgekeerd vraag ik me af waarom buitenlandse betrekkingen BN zou zijn, want
buitenlandse zaken is in Vlaanderen veel
gangbaarder. Ook van dat soort fouten
zijn meerdere voorbeelden te geven.
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Prisma Handwoordenboek Nederlands, derde,
herziene druk, Het spectrum, Utrecht, 2009, 1535
pp., ISBN 978 90 491 0278 4. Prijs: € 32,97.

Maar ondanks die kanttekeningen moet
gezegd worden dat dit woordenboek

‘Lustige geesten’ met een boodschap
Wie in de rederijkersstudies van de jonge
historici Anne-Laure van Bruaene en
Arjan van Dixhoorn op zoek gaat naar
een citaat uit de rederijkersliteratuur,
zal van een kale reis thuiskomen. In het
kader van het VNC-project Rederijkers,
conformisten en rebellen. Literatuur, cultuur
en stedelijke netwerken (1400-1650) hebben
zij alleen gekeken naar statuten, reglementen, rekwesten, wedstrijdkaarten en
de pre- en postliminaria van gedrukte
wedstrijdbundels, kortom naar de teksten
waarin de rederijkers hun rol in de stedelijke samenleving motiveerden. Toch

een zeer verdienstelijke eerste poging
gedaan heeft om op wetenschappelijk
verantwoorde wijze de Nederlandse woordenschat te beschrijven en daarbij aan te
geven in welke mate de NN-woordenschat
en de BN-woordenschat uitsluitend in
Nederland of België voorkomt, vooral in
Nederland of België voorkomt, of in Nederland of België concurrentie heeft van
een variant uit het andere land. Maar dan
moet dit woordenboek ook gezien worden
als een wetenschappelijk project, dat niet
als normatief opgevat mag worden, maar
uitsluitend als descriptief. De inleiding
had dat expliciet en zelfs als een soort
waarschuwing bij het gebruik moeten vermelden, want de kans is niet denkbeeldig
dat gebruikers de labels normatief zullen
willen interpreteren, wat niet de bedoeling is. Vanuit taalpolitiek oogpunt wil ik
opmerken dat het bicentrisch model een
contradictie inhoudt. Ik denk namelijk dat
een taalgebied niet met twee centra kan
functioneren. En eigenlijk blijkt ook uit dit
woordenboek dat NN en BN niet twee gelijkwaardige varianten zijn: er is namelijk
ontzettend veel méér NN dat ook in België
voorkomt, dan omgekeerd.

bieden Van Bruaene en Van Dixhoorn
een nieuwe visie respectievelijk op de
rederijkers in het Zuiden met een focus
op Brussel en Gent, en op die in het
Noorden met een focus op Haarlem en
Middelburg. De activiteiten en de organisatie van de kamers in Noord en Zuid
vertonen veel overeenkomsten, maar
door verschillende aspecten te belichten,
beperken zij in hun studies de overlap tot
een minimum.
Herman Pleij had de rederijkers al
gepromoveerd tot de drijvende kracht

Hubert Meeus
achter het ‘beschavingsoffensief’ in de
laatmiddeleeuwse steden. Hierdoor
groeide het besef dat de rederijkers ook
interessant waren als maatschappelijk
fenomeen en dus geschikt als onderwerp voor sociaal-historisch onderzoek.
Vanuit de rederijkerscultuur proberen
Van Bruaene en Van Dixhoorn de basistrekken van de stedelijke cultuur in de
vroegmoderne Nederlanden bloot te leggen. De rederijkers vertegenwoordigen
weliswaar alleen de mannelijke middengroepen in de stad, maar die bepalen
volgens hen wel de stedelijke identiteit.
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Het vernieuwende van het bicentrisch
model zit niet alleen in de beschrijving
van NN naast BN, maar ook in de verﬁjning van de NN- en BN-labels. Alleen als
woorden, uitdrukkingen of betekenissen
uitsluitend in België voorkomen (en
niet ook in Nederland) en in België geen
concurrentie hebben van een eventuele
NN-tegenhanger, krijgen ze het enkelvoudige label BN. Zodra er concurrentie
is van een NN-tegenhanger, wordt BN
ook gebruikt. Zo lezen we bij rondpunt
“BN ook rotonde”, wat betekent dat in
België naast BN rondpunt ook het algemenere rotonde voorkomt. Bij rotonde is
geen NN te bespeuren, waaruit we kunnen aﬂeiden dat rotonde in het hele taalgebied gangbaar is. BN-woordenschat
die oorspronkelijk uitsluitend BN is,
maar nu ook wel in Nederland aangetroffen kan worden, wordt gelabeld als
vooral BN, bv. holebi. Het Nederlandse
Nederlands wordt op exact dezelfde
manier aangepakt met NN, NN ook
en vooral NN. Enkele voorbeelden:
stoethaspel “NN onhandig persoon”,
gelijk “vooral NN direct, meteen”, als de
bliksem “(NN ook:) als de gesmeerde bliksem”. Uiteraard wordt daarbovenop met
andere labels aangegeven of een woord
verouderd, spreektalig, schrijftalig is, of
het in ﬁguurlijk taalgebruik voorkomt,
of het in schertsende taal gebruikt
wordt, of het tot een bepaald domein
behoort (bv. sport, onderwijs), of het
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Toch is het misschien wat te ambitieus
om de stedelijke cultuur bijna volledig
toe te vertrouwen aan de rederijkers.
Door hun enthousiasme voor hun onderzoeksobject kennen de auteurs soms
wat te veel cultureel belang aan de rederijkers toe en gaan ze sommige vaststellingen wat te vlug veralgemenen, vooral
als het over de zeventiende eeuw gaat.
De auteurs schetsen de evolutie van
de rederijkers tussen 1400 en 1650
en bekijken de publieke cultuur in de
Nederlanden met veel aandacht voor
stedelijke rituelen. In de Bourgondische
periode heerste er een gunstig klimaat
om allerlei soorten religieuze en minder
religieuze verenigingen zich te laten
ontwikkelen, zij het dat de stad ze pas
later ging ondersteunen. De kamers
ontstonden eerst in het Zuiden, maar
verspreidden zich daarna ook in de
Noordelijke Nederlanden en vormden
grote netwerken.
Als experts in representatie- en communicatietechnieken pasten de rederijkers perfect in de Bourgondische
theaterstaat, waar de latere hertogen en
vooral Maximiliaan van Oostenrijk hen
gebruikten in hun cultuurpolitiek. In de
zestiende eeuw heeft de rederijkerscultuur zich echter geëmancipeerd van de
overheid. Van dan af werden de communicatietechnieken voor de eigen religieuze zingeving gebruikt. De kamers
dienden meer en meer hun positie te bepalen in een ideologisch spanningsveld.
Sociaal gezien waren de kamers vrij
heterogeen samengesteld, maar de rederijkers worden toch beschouwd als
de typische vertegenwoordigers van het
middenveld, de sociale klassen in de
steden op zoek naar een eigen religieuze
identiteit, in de historische literatuur
vaak aangeduid met de termen civil
society of civil culture. De meeste rederijkers hadden een ambachtelijke
achtergrond en behoorden niet tot de bestuurselite van hun stad. Van Dixhoorn
illustreert met cijfers en graﬁeken dat
rederijkers meestal slechts enkele jaren

digheid. Ze zorgden niet alleen voor
harmonie binnen de kamers maar ook
voor goede relaties tussen de kamers
onderling door wedstrijden te organiseren, wat zelfs in Holland vrij frequent
gebeurde. Op die manier creëerden en
beheerden de rederijkers een relatief
autonome en duurzame culturele
ruimte, waarin een literair Nederlands
en communicatie- en argumentatieregels werden ontwikkeld en waarin
culturele elites en hun publiek werden
gevormd. Zo speelden de rederijkersfeesten in het Noorden door de verbreiding van de mythe van Hollands Batavia
en het nieuwe Israël een belangrijke rol
in de culturele en politieke identiteitsvorming van de Republiek.

lid van de kamer bleven. Door het gebrek
aan prosopograﬁsch materiaal is het
moeilijk om met cijfers de sociale diversiteit van de rederijkers aan te tonen, maar
die maakte wel juist hun kracht uit.
In de praktijk van de rederijkerscultuur
onderscheidt Van Bruaene vijf basismotieven die de rederijkersactiviteiten
stuurden: de devotie tot God en/of een
patroonheilige, harmonie en eer, lering
en vermaak. De rederijkers evolueerden van de devotie voor een heilige, die
vaak tot uiting kwam in deelname aan
processies, tot de functie van predikant
door in hun teksten en toneelstukken
religieuze en theologische problemen
te bediscussiëren. In de loop van de
vijftiende en zestiende eeuw hebben de
rederijkers, die de technieken voor publieke optredens door en door beheersten, een heel belangrijke rol gespeeld in
de stedelijke festiviteiten. Zij ontwikkelden zich op die manier tot een belangrijk maatschappelijk instituut. Door het
teloorgaan van de processies verloren ze
echter een belangrijk platform voor het
opvoeren van hun spelen.
Daartegenover staan de rederijkers ook
voor vermaak, vrolijkheid en een lustige
cultuur, die ruimte laat voor vrijmoe-

In de Noordelijke Nederlanden vormden publieke optredens evenwel niet de
kernactiviteit. Rederijkerskamers waren
er democratische instellingen met een
opvoedende taak. In de wekelijkse bijeenkomsten, die vaak vrij streng waren
gereglementeerd, leerden de leden in de
eerste plaats de retorica en de literaire
waarden kennen. Door de verplichting
geregeld een tekst te produceren, kregen
ze een communicatieve en intellectuele vorming die heel veel vrijheid liet
omdat ze niet schools was. Ze leerden
toneelspelen, wat in de Latijnse school
als leermiddel op zichzelf werd gebruikt.
De wellevendheidsregels die binnen de
rederijkerskamers golden, waren ook
nuttig voor het dagelijkse leven. Ook al
reikte de rederijkerskamer niet expliciet
een titel van meesterschap uit, impliciet
kwam dat toch tot uiting door het feit
dat iemand de rol van factor mocht vervullen.
Beide auteurs stellen Herman Pleijs
idee dat de rederijkers bewust aan een
soort ‘beschavingsoffensief’ hebben
meegewerkt, ter discussie. Zij zien rederijkerskamers wel als beschavingsinstituten, maar dan in de eerste plaats voor
hun eigen leden. Om die kwestie op te
lossen, zal het beslist ook nodig zijn om
in de toekomst de literatuur van de rederijkers mee in ogenschouw te nemen.

R ECENSI ES

Zelfs al liggen de rederijkers niet aan de
basis van de stedelijke moraal, zij hebben
hem in elk geval wel mee gecommuniceerd. De kamers en hun leden hadden
een belangrijke sociaal-culturele positie
in het intellectuele en publieke domein.
Het waren traditionele organisaties, maar
ze droegen wel bij aan de verspreiding
van nieuwe culturele vormen, principes
en ideeën. Als onderdeel van de culturele
infrastructuur beheerden ze lange tijd het
communicatiemedium bij uitstek in een
‘theatermaatschappij’.

samenleving: onderwijzers, geleerden,
pastoors en predikanten, maar ook met
het gevestigde massavermaak en met de
politieke overheden. De rederijkers kregen daardoor van verschillende zijden te
maken met censuur.

De rederijkers uit de gouden eeuw
speelden een belangrijke rol in de intellectuele debatten uit hun tijd en zorgden
voor de verspreiding van nieuwe, zelfs
wetenschappelijke ideeën. Het rederijkersmilieu vormde een belangrijke basis
voor intellectuele netwerken die heel
uitgebreid konden zijn, zoals die rond
Karel van Mander in Haarlem en Johan
Radermacher in Middelburg.

In het begin van de zeventiende eeuw
ontspon zich in heel wat rederijkerskamers in het Noorden een zware discussie
tussen ‘elitairen’ en ‘democraten’ over
hun toekomst. De beruchte afscheiding
van Hooft, Coster en Bredero speelde
zich niet alleen af op het literaire vlak, zij
verschilden ook over andere thema’s van
mening met hun Amsterdamse kamerbroeders. Crises waren inherent aan de
rederijkerskamer door de debatcultuur en
het engagement en daardoor beschouwt
Van Dixhoorn de strijd om het leiderschap in het begin van de zeventiende
eeuw als een teken van vitaliteit en niet
van ondergang, zoals de literatuurgeschiedenis het voorstelt.

De rederijkers discussieerden in de kamers en op wedstrijden niet alleen over
literatuur, maar ook over de vooruitgang
van de wetenschap en over de actualiteit.
Door hun opiniërende activiteiten concurreerden ze met gevestigde publieke,
intellectuele en religieuze leiders in de

De teloorgang van de rederijkerskamers
in de zeventiende eeuw is dan ook niet
zozeer te wijten aan de literaire vernieuwingen en de opkomst van de renaissanceliteratuur. In de loop van die eeuw
kregen de rederijkers meer en meer
concurrentie door de nieuwe ontwikke-

lingen in kunsten, onderwijs en media,
waardoor men op een andere manier in
de openbaarheid kon treden dan tijdens
de theatermaatschappij, waarin toneel
bijna het exclusieve communicatiemiddel
was. Mede door de tegenwerking van kerkelijke zijde verdween het rederijkerstoneel stilaan van de straat naar de besloten
ruimte, wat leidde tot professionalisering.
Hierdoor moest het toneel ook zijn functie als mediasysteem afstaan aan de drukpers, een medium dat de rederijkers zelf
ook meer en meer gingen gebruiken.
De talrijke nieuwe stellingen van Van
Bruaene en Van Dixhoorn dagen de
literatuurhistorici uit om het oeuvre van
de rederijkers opnieuw tegen het licht te
houden. De auteurs bieden daartoe alvast
het materiaal dat ze voor hun onderzoek
hebben gebruikt, via het internet aan op
www.lustigegeesten.nl en op www.dbnl.nl.
Anne-Laure van Bruaene, Om beters wille – Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de

De vakantie staat voor de deur. Misschien
hebt u nog niet besloten wat uw reisdoel
zal zijn. Dan kan het boekje De stoptrein
naar Parijs u wellicht inspireren. Niet dat
u een treinkaartje Parijs moet kopen en
onderweg overal moet uitstappen (zoals
de auteur van het boekje gedaan heeft),
maar u kunt in het boekje zeker wel wat
ideeën opdoen voor uitstapjes.
Hoe komt iemand op het idee om met de
stoptrein van Amsterdam naar Parijs te
gaan? In de inleiding, getiteld Hollemans
Boemeltreinodyssee, wordt dat uitgelegd.
De hogesnelheidstrein brengt je in een
wip in Parijs. Dat is winst – tijdwinst die

je in Parijs kunt uitbuiten – maar het is
ook verlies. Je reis begint eigenlijk pas na
aankomst. De inleider citeert Ithaka van
de Griekse dichter Kavaﬁs, die stelt dat
je, als je de tocht naar Ithaka aanvaardt,
moet wensen dat de weg lang mag zijn,
vol avonturen, vol ervaringen. Dat geldt
ook voor een reis per boemel: je weet wel
waar je eruit kunt, maar nog niet waar je
dan uitkómt.
Het idee om per stoptrein naar Parijs te
reizen, kreeg Jet Holleman op Amsterdam Centraal, vanuit een behoefte om
te onthaasten, langzaam te reizen. Maar
ook uit nieuwsgierigheid: “Ik weet niets

University Press, Amsterdam, 2008, 376 pp.,
ISBN 978 90 5356 561 2. Prijs: € 34,50.

47

Arjan van Dixhoorn, Lustige geesten. Rederijkers
in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009, 441
pp., ISBN 978 90 8964 104 5. Prijs: € 39,50.

Marianne van Scherpenzeel

van al die plaatsen waar ik altijd langs
geraasd ben. Verdienen die het niet om
ook gezien te worden?” Ze is gewoon op
de trein gestapt tussen eind augustus
2007 en begin mei 2008. Ze is bij ieder
stationnetje uitgestapt en ze vertelt ons
wat we missen nu de hsl door het landschap raast, ver weg van al die dorpen
en steden. Dat levert gewone verhaaltjes
op, naast bijzondere verhaaltjes, want
alles is nieuw voor wie bij zo’n stationnetje uitstapt, en de stoptrein geeft je de
tijd om het allemaal in je op te nemen.
Diezelfde bereidheid om het nieuwe en
onbekende te zien in wat misschien heel
gewoon is, is ook te vinden in de foto’s
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De stoptrein naar Parijs

Zuidelijke Nederlanden (1400-1650), Amsterdam
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Jet Hollemans is begonnen via de Oude
Lijn: van Amsterdam via Haarlem en
Den Haag naar Rotterdam (het eerste
stukje daarvan is de eerste spoorlijn van
Nederland uit 1839). En in België en
Frankrijk natuurlijk via Mons (Bergen)
en Saint-Quentin. “Niks HSL, lekker
langzaam.” Zodoende is het boek opgebouwd in drie delen: Nederland, met 30
stations tussen Amsterdam Centraal en
Roosendaal; België, met 45 stations tussen Essen en Quévy, en Frankrijk, met
28 stations tussen Hautmont en Paris
Gare du Nord.
Het aardige is dat de beschrijvingen heel
afwisselend zijn. Nu eens wordt er een
stationnetje beschreven – variërend van
“geen prettige plaats” (Antwerpen-Noorderdokken, BE) tot mooi (Berendrecht,
NL): “Het is van een verpletterende eenvoud, het is functioneel, het is een aangename plek”. Dan weer gaat de aandacht
naar de (wijde) omgeving of een stukje
geschiedenis of achtergrond. Oudenbosch (NL) blijkt een onderwijscentrum
te zijn; de fotograaf heeft er vroeger nog
op internaat gezeten, en dus verkennen
we met de schrijfster en de fotograaf zijn

In het Musée départemental Matisse, Palais Fénelon, Le Cateau-Cambrésis

schoolgebouwen, maar we lopen met hen
ook even de basiliek in Italiaanse stijl binnen. Elders maken we een wandeling, bv.
vanaf station Kontich (BE): we zien eerst
lintbebouwing, opvallende brievenbussen
in een nieuwbouwwijk, en dan komen
we aan het boerenland en volgen we de
toeristische route van het Pallieterland.
Het boek staat boordevol toeristische
tips, allemaal opgehangen aan een stopplaats. Stap uit in Haarlem (NL) voor het
Teylers Museum, of in Braine-le-Comte
(’s-Gravenbrakel, BE) als je het hellend
vlak van Ronquières wilt zien. Of neem
je tijd in Le Cateau-Cambrésis (FR) voor
het Musée Henri Matisse. Als achtergrondinformatie lees je dat de schilder
Matisse (1869–1954) hier werd geboren,
zijn carrière in deze streek begon en

er op het eind van zijn leven zijn eigen
museum stichtte (met werk van hemzelf, tijdgenoten en vrienden).
Zoals gezegd, Jet Holleman heeft de reis
naar Parijs in etappes gemaakt. Als je het
traject in één keer wilt aﬂeggen, heb je
zes à zeven weken nodig als je gemiddeld
in twee stations per dag uitstapt, zoals Jet
Holleman. Wie zoveel vakantie niet heeft,
maar toch een stukje wil reizen per stoptrein, vindt voor daguitstapjes of verlengde
weekends genoeg ideeën. En wie thuis wil
blijven, reist met dit boekje heel wat af,
zittend in zijn luie stoel, genietend van de
tekst én de mooie zwart-witfoto’s.
Jet Holleman, De stoptrein naar Parijs, fotograﬁe
Dolf Middelhoff, Uitgeverij KunstMag, Zutphen,
2009, ISBN 978 90 75979 19 0, 228 pp. Prijs: € 24,95.
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De Lage Landen
Het Jaarboek
The Low Countries
van Ons Erfdeel
verschijnt sinds
1993. Ook dit 18e
jaarboek presenteert kunst en cultuur uit Vlaanderen en Nederland
aan de wereld. Hier zijn een aantal
artikelen samengebracht onder de titel
South Africa Revisited. Het is in 2010 nl.
honderd jaar geleden dat de Unie van
Zuid-Afrika werd gevormd, als onafhankelijke staat binnen het Britse Gemene-

best. Dit boek heeft het over Zuid-Afrika
en de Lage Landen: hoe kijken ze vandaag naar elkaar? Het jaarboek is verder
ook een staalkaart van de diversiteit aan
kunst en cultuur uit die Lage Landen,
die de Engelsen in de 17e eeuw wel eens
that indigested vomit of the sea noemden.
We worden geïnformeerd over schrijvers, schilders, beeldende kunstenaars
uit heden en verleden, theatermakers,
musici, prominenten, boekontwerpers
en architecten uit Noord en Zuid. Zoals
we het van Ons Erfdeel gewend zijn, is
ook dit boek mooi uitgegeven, met talrijke kleurenillustraties. (FD)

The Low Countries. Arts and society in ﬂanders
and the Netherlands, Ons Erfdeel, 2010, ISBN
978 90 79705 05 4, 320 pp. Prijs: € 37 (België),
€ 39 (Ndl.) (port incl.). Bestellen bij: Ons Erfdeel,
Murissonstraat 260, B-8930 Rekkem.

Nederlanden extra muros
Naast de Kroniek
en de boekbesprekingen bevat dit
jaarboek elf bijdragen. De cartograaf
H.A.M. van der
Heijden opent het
boek met een

S I G N A L E MENTEN

het lezen van Gotiek in het hertogdom
Brabant over de talrijke gebouwen die
in de tijd dat het hertogdom Brabant op
zijn machtigst was, werden gerealiseerd
en waarvan nog vele juwelen bewaard
zijn gebleven. Zoals de Sint-Jan in Den
Bosch, maar ook in Diest, Zoutleeuw
of Brussel en tal van andere plaatsen.
Toen ik dit boek las, besloot ik de komende jaren een nieuwe pelgrimstocht
te maken, nu langs al deze hoogtepunten van de Brabantse gotiek. Het boek
Gotiek in het hertogdom Brabant gaat
op verschillende aspecten in, waaronder de manier waarop werd gebouwd.
Veel vragen uit mijn jeugd zijn nu dus
beantwoord. Maar voor mij is dit boek
toch vooral een reisgids langs talloze
gebouwen die erom schreeuwen om bezocht ter worden. Gotiek in het hertogdom
Brabant is een feestelijk boek dat mij de
ogen opende over het gotisch erfgoed
van het hertogdom Brabant. (PS)
Krista De Jonge, Markus Hörsch & Piet Geleyns,
Gotiek in het hertogdom Brabant, Uitgeverij

De Nederlanden ‘extra muros’ (Jaarboek 32),

Peeters, Leuven, 274 pp., ISBN 978 90 429 2275 4.

Ieper/Numansdorp, Stichting Zannekin, 2010,

Prijs: € 22,-.

208 pp., ISBN 978 90 71326 288. Prijs: € 33,- (België rek. 464-8220251-39, Nederland giro 3876953).

Gotiek in Brabant
Al in mijn jeugd, toen ik me in de
meimaand voegde in de lange colonne
voetpelgrims naar de Zoete Lieve
Vrouw in de Sint-Janskathedraal van
’s-Hertogenbosch, keek ik vol bewondering naar dit machtige gebouw. En als
ik de schoonheid daarvan zelf niet had
gezien, dan was ik er wel op gewezen
door de trotse volwassenen die in deze
kathedraal een belangrijk deel van hun
(Noord-)Brabantse identiteit zagen. Op
de terugweg, als de vermoeidheid met
elke pas verder toesloeg, vroeg ik me af
hoe de Brabanders toen deze kerk hadden kunnen bouwen. Waar haalden ze
de natuursteen vandaan? Hoe takelden
ze die naar boven? En – kinderlijke vraag
– wat deden ze als ze op hun duim hadden geslagen? Want vloeken, dat was ten
strengste verboden.
Deze herinneringen kwamen terug bij

heeft lang geduurd voordat Nederland
goed op de hoogte raakte van wat er was
gebeurd. Ernstiger was de Lockheedaffaire in 1976, toen de prins betrokken
raakte bij een omkoopschandaal en al
zijn functies moest neerleggen. Een
opmerkelijk herstel van zijn populariteit
liep averij op door postume interviews
waarbij zijn betrouwbaarheid als bron
over zijn eigen leven twijfelachtig bleek.
Het boek van Annejet van der Zijl is de
genadeslag. Ze rekent af met alle mythes.
Een paar kleine tekortkomingen op ondergeschikte gebieden: op p. 92 wordt
gesteld dat na maart 1917 in allerijl de geallieerden het ‘communistische’ bewind
in Rusland erkenden. Er zaten toen geen
communisten in de regering. Hendrik
Willem van Loon was geen historica
(p. 299). Om het Duitse woord lieber te
vertalen met lieve als aanhef van een brief
van een man aan een andere man, is
merkwaardig. Tekortkomingen als deze
(er zijn er meer!) treffen we te vaak aan
in dit overigens magistrale en overtuigende werk. (PvdM)
Annejet van der Zijl, Bernhard – Een verborgen
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geschiedenis, Querido, Amsterdam/Antwerpen,

Onthullend boek over prins
Bernhard
De monarchie in
Nederland heeft
het moeilijk en
een van de redenen is het regelmatig naar boven
komen van al dan
niet gefundeerde
verhalen over het
verleden van de in 2004 overleden prins
Bernhard. De van het nationaalsocialisme afkerige Duitse prins, de grote held
in de oorlog, de grote coördinator van
moeilijk in de hand te houden verzetsgroepen en de voorbeeldige huisvader,
heeft lange tijd gegolden als een waardevol stuk cement in het bouwwerk van
Nederlands Oranjegezindheid. De affaire
Greet Hofmans en de geruchten over een
mogelijke scheiding van het tot nu toe zo
gelukkig schijnende paar in 1956 waren
een eerste smet op het blazoen, maar het

2010, 457 pp., ISBN 978 90 214 3764 4.
Prijs: € 27,95.

Taal en Tongval & Nederlandse
Taalkunde
De tweede aﬂevering van Taal en Tongval (2009) begint met een onderzoek
van A.-S. Ghyselen naar de attitude tegenover tussentaal bij West-Vlamingen.
Vervolgens krijgen we een bijdrage
van P. Van Hauwermeiren over het
Bargoens. In 2009 verscheen ook
themanummer 22: Perspectieven op het
genus in het Nederlands, met bijdragen
van L. Cornips en G. De Vogelaer over
variatie en verandering in het Nederlandse genus, J. Audring en G. Booij
over het genus als probleemcategorie,
G. De Schutter en J. Taeldeman over het
genus van leenwoorden in de Vlaamse
en Brabantse dialecten in België, L. De
Vos over de dynamiek van hersemantisering, K. Plevoets, D. Speelman en D.
Geeraerts over de verspreiding van de
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bijdrage over Het Twaalfjarig Bestand
in kaarten. Cyriel Moeyaert wijdt een
bijdrage aan Een Vlaams college in SintOmaars – Het Sint-Bertijnscollege (16de
eeuw). Er was in Sint-Omaars ook een
Engels en een Waals college. Samen
met Kristof Papin schrijft hij ook over
De rol en betekenis van Renaat Despicht
voor de Zuid-Vlaamse beweging. Ruud
Bruijns heeft het over Amsterdamse
gevelstenen die naar de oostelijke Nederlanden in Duitsland verwijzen, zoals ’t
Kasteel van Bentem, ’t Wapen van Munster, De Stat Wesel. Neerlandialezers
zullen wellicht het meest geboeid zijn
door de inderdaad boeiende en leerrijke
historische studie van Erik Martens:
1839-1849: separatisme in NederlandsLimburgs: “De integratie van Limburg in
de Nederlandse staat was een langdurig
proces. Naast het Frans in de francoﬁele
en Belgischgezinde stad Maastricht
bleef, vooral in het zuidoosten, ook het
Duits nog een tijdlang in de bovenste
lade liggen.” (FD)

S I G NALEMENTEN
N E E RL A N D I A & NED ERL AND S V AN NU

-e(n)-uitgang in attributieve positie, J.
Roodenburg en A. Hulk over “Gender”
puzzels, A.K. Scott over sufﬁxen die het
genus als vrouwelijk markeren en J. van
Emmerik, R. van Hout, I. van de Craats
en J. Klatter-Folmer over de verwerving
van het genus door dove volwassenen en
horende tweedetaalleerders.
Het eerste nummer van Nederlandse
Taalkunde (2010) begint met een artikel
van G. Rutten over vroegmoderne relativa. Vervolgens heeft P.-A. Coppen het
over synchronie en diachronie van de
heb-zoiets-van-constructie. I. Van Caenegem-Ardijns en W. Van Belle leggen uit
wanneer of geen en is (over asymetrische
exclusieve disjuncties in het Nederlands). Het tweede deel van dit nummer
is een discussie onder taalkundigen over
J. van der Horsts Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis (2008). (PD)
Taal en Tongval, ISSN 0039 8691, jaargang 61
(2009), nr. 2, pp. 83-211 / themanummer 22
(2009), pp. 1-226.
Nederlandse Taalkunde, ISSN 1384 5845, jaargang 15 (2010), nr. 1, pp. 1-121.
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Dutch Mountains
In januari is het eerste nummer verschenen van het Engelstalige tijdschrift Dutch
Mountains. Het wordt uitgegeven door
SICA, Nederlands centrum voor internationaal cultuurbeleid. Het verschijnt op
6000 exemplaren en wordt verspreid via
Nederlandse ambassades en consulaten.
Dit eerste nummer telt 48 bladzijden met
veel mooie, paginagrote foto’s en relatief
weinig tekst. In Burning Images in the
Minds of the World’s Public gaat het over
documentaire fotograﬁe. Warm Sounds
from a Chilly Country vertelt over buiten
Nederland geboren maar in Nederland
wonende muzikanten. In The Spectator
is the Hero wordt de visuele kracht van
Dries Verhoeven verklaard. Het gaat in
Dutch Mountains verder ook nog over
nieuwe steden op oud en nieuw land,
over Nederlands design, over tolerantie
en gastvrijheid in Nederland, en over nog
veel meer. (PD)
Dutch Mountains, jaargang 1 (2010), nr. 1, pp. 1-48.

Grappige observaties over taal
Paulien Cornelisse, theatermaker en columnist,
heeft met Taal is
zeg maar echt mijn
ding een vermakelijk boek geschreven over de
manier waarop
mensen met elkaar communiceren.
Wie er niet over nadenkt, heeft vaak niet
in de gaten dat we dingen zeggen die
eigenlijk nergens op slaan. Cornelisse
doorziet alle nonsens die mensen uitkramen zonder dat ze dat zelf beseffen. Ze
constateert dat mensen vaak iets anders
zeggen dan ze bedoelen en dat het doel
van taal (dingen duidelijker maken)
vaak niet bereikt wordt. Ze legt uit wat
het verschil is tussen fucking en focking.
Ze ontdekt dat oké vandaag eigenlijk
vaak gewoon ja betekent. Ze ziet in het
gebruik van de woorden best wel (zoals
in best wel een moeilijke tijd) een Nederlandse verslaving. Ze drijft de spot met
de uitdrukking als ik even heel eerlijk ben.
Dit boek gaat dus niet over hoe mensen
met elkaar zouden moeten praten, maar
over hoe ze dat per ongeluk doen. (PD)
Paulien Cornelisse, Taal is zeg maar echt mijn
ding, Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2009, 231
pp., ISBN 978 90 254 3049 8. Prijs: € 12,50.

Nederlands in hoger onderwijs
en wetenschap
De bundel Nederlands in hoger
onderwijs en wetenschap, een selectie
lezingen van het
congres over hetzelfde onderwerp
dat in 2008 in
Brussel gehouden
werd, gaat over de vraag hoe we om
moeten gaan met de voertaal in het
hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Moet de onderwijstaal zo veel
mogelijk Nederlands blijven of mogen
er ook andere talen een rol spelen? Of
moeten instellingen voor hoger on-

derwijs massaal overschakelen op het
Engels? Het eerste deel gaat over de
voertaal in het hoger onderwijs: een
stand van zaken en achtergronden. Het
tweede deel bevat artikelen die antwoord
geven op de vraag of ons hoger onderwijs en de wetenschap het Nederlands
en/of het Engels als voertaal moeten
gebruiken. Het derde deel plaatst de
discussie over de voertaal in ons hoger
onderwijs in een internationaal/Europees of intercultureel perspectief. In
het vierde deel wordt de discussie toegespitst op maatregelen die in verschillende contexten genomen (moeten)
worden als reactie op de verengelsing.
De meeste bijdragen zijn geschreven
door wetenschappers (niet alleen taalkundigen). (PD)
Albert Oosterhof, Willy Martin, Jan Roukens & Els
Ruijsendaal (red.), Nederlands in hoger onderwijs
en wetenschap, Academia Press, Gent, 2010, 180
pp., ISBN 978 90 382 1539 6. Prijs: € 17,-.

Geschiedenis van de Antillen
Dit prachtige,
mooi geïllustreerde boek
vertelt de geschiedenis van de Nederlandse Antillen
in negen hoofdstukken: Natuur
en bevolking; De oorspronkelijke bewoners;
De Afrikanen: van slaven tot vrije mensen;
Europese, Amerikaanse en Aziatische migranten; De Antillen in Nederlands en internationaal verband; Hoe Antilliaans zijn
de Antillen?; De opstand van 30 mei 1969;
De Nederlandse Antillen: meer verdeeldheid
dan eenheid; Antillianen op zoek naar een
beter bestaan. Met de Nederlandse Antillen worden in dit boek deze zes eilanden
bedoeld: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba,
Sint-Eustatius en Sint-Maarten. Veel
aandacht gaat in het boek naar de kwetsbaarheid van de Nederlandse Antillen en
het ecologische systeem van de eilanden.
Het boek schenkt veel aandacht aan wat
Nederland en de Antillen met elkaar verbindt. (PD)

Leo Dalhuisen, Ronals Donk, Rosemarijn

Jaarboek neerlandistiek

Hoefte & Frans Steegh, Geschiedens van de

Elk jaar publiceert Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam het Jaarboek
voor de Neerlandistiek onder de titel
Voortg@ng. In 2008 verscheen het
26e jaarboek met bijdragen over letterkunde en taalkunde. Het is niet
zinvol om hier een volledige opsomming te geven van alle behandelde
onderwerpen. Om een idee te hebben van de inhoud, kies ik hieronder
enkele artikelen uit. Een bijdrage van
Klaas Driebergen gaat bijvoorbeeld
over Bijbelse intertekstualiteit in De
Grote Onthaler van Marten Toonder.
W.R.D. van Oostrum bespreekt zeer
vroeg werk van Juliana Cornelia de
Lannoy. Minne G. de Boer schrijft
over tussenwerpseltheorieën. G.R.W.
Dibbets behandelt het taalgebruik in
een werk van De Heuiter en Spiegel
(16e eeuw). (PD)

Antillen, Walburg Pers, Zutphen, 2009, 192
pp., ISBN 978 90 5730 628 0. Prijs: € 34,95.

Taaladviesboek
voor iedereen
In duidelijk Nederlands is een
uitgave van de
Taaltelefoon,
een dienst van
de Vlaamse
overheid. In
126 bladzijden
biedt het een oplossing voor de meest
voorkomende problemen die (vooral
Vlaamse) gebruikers van het Nederlands hebben. Het boek behandelt
een heel breed spectrum: doelen,
doelgroepen, medium, structuur, formulering, standaardtaal, presentatie,
brieven en e-mails, en telefoongesprekken. De eerste zeven elementen
van de hiervoor gegeven opsomming
zijn de zeven aspecten die een rol spelen bij alle vormen van communicatie
in het publieke domein. Wie een of
meer van die aspecten verwaarloost,
loopt het risico dat de communicatie
moeizamer verloopt of tot een ander
resultaat leidt dan verwacht. In hoofdstuk 6 (Standaardtaal) wordt heel wat
aandacht besteed aan taalvariatie. De
begrippen standaardtaal, tussentaal en
dialect worden uitvoerig besproken.
De verschillen tussen het Nederlands
in Nederland en het Nederlands in
Vlaanderen worden toegelicht. Het
boek past enerzijds in de Vlaamse
taalzorgtraditie, maar verdedigt
anderzijds de moderne variatietheorieën, waardoor sommige BelgischNederlandse woorden en wendingen
als standaardtaal beschouwd worden
en andere niet. (PD)
Dirk Caluwé (red.), In duidelijk Nederlands
– Spreken en schrijven voor iedereen, Depar-

Voortgang – Jaarboek voor de Neerlandistiek
XXVI, Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam,
2008, 395 pp., ISBN 978 90 8880 008 5. Prijs:
€ 27,50 (excl. verzendkosten). Te bestellen bij:
Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam, De
Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam.

Afscheid Ludo Beheydt
Tien jaar lang
bekleedde
prof. dr. Ludo
Beheydt
namens het
ANV en het
het Tijmen
Knechtfonds
de leerstoel Cultuur der Nederlanden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Leidse
universiteit. Zijn afscheidscollege
Tekens van Identiteit – een semiotische
benadering van kunst en taal is door
het ANV in boekvorm gepubliceerd.
U kunt het bestellen bij ANV, Postbus 501, NL-2280 AM Rijswijk, tel.
+ 31 70 324 55 14. (PD)

tement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Brussel, 2009, 126 pp. Gratis.

Ludo Beheydt, Tekens van Identiteit – een

Bestellen via + 32 78 15 20 25. Gratis pdf op

semiotische benadering van kunst en taal, Al-

http://taaltelefoon.vlaanderen.be.

gemeen-Nederlands Verbond, Rijswijk, 2010,
31 pp., ISBN 978 90 905255 5 9. Prijs: € 7,50
voor ANV-leden, € 5,- (excl. verzendkosten).

COLOFON

Neerlandia/Nederlands van Nu
Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal,
cultuur en maatschappij, uitgave van het
Algemeen-Nederlands Verbond, vier nummers
per jaar, jaargang 114, nummer 2, juni 2010
ISSN 0028 2382
Overname van artikelen (zonder de bijbehorende
afbeeldingen) is toegestaan met bronvermelding
en na kennisgeving aan het ANV.
Redactie
Peter Debrabandere (hoofdredacteur), Jenny
Bleijenberg (redactiesecretaris), Frans Debrabandere, Marianne van Scherpenzeel, Paul Spapens,
Dick Wortel
Subredactie Nederlands van Nu
Peter Debrabandere (hoofdredacteur), Timothy
Colleman, Frans Debrabandere, René Haeseryn,
Philippe Hiligsmann, Siegfried Theissen, Alex
Wethlij, Dick Wortel
Vormgeving
Drukwerk
Tekeningen
Omslagfoto

www.weeskreatief.nl
www.scholma-druk.nl
Ides Callebaut
Aankomst van de intercity naar
Brussel, station Roosendaal

Kopij
Stuur uw bijdrage (artikel, nieuwsbrief, brief,
reactie ...) via e-mail naar:
cultuur en maatschappij – Jenny Bleijenberg,
e-mail info@anv.nl, tel. +31 70 324 55 14
(Postbus 501, NL-2280 AM  Rijswijk)
taal – Peter Debrabandere,
e-mail peter.debrabandere@scarlet.be,
tel. +32 9 375 20 74 (Lotenhullestraat 74,
BE-9881 Bellem)
De redactie beslist over de plaatsing van lezersreacties of -brieven en behoudt zich het recht
voor ze in te korten. De redactie doet haar
best om de rechthebbenden van de gebruikte
afbeeldingen te achterhalen. Als u meent dat
er rechten berusten op een afbeelding, kunt u
contact opnemen met de redactie.

51

Algemeen-Nederlands Verbond (ANV)
Postbus 501, NL-2280 AM Rijswijk
Schoolstraat 63, BL-2282 RC Rijswijk
Tel. +31 70 324 55 14, Fax +31 70 324 61 86
E-mail info@anv.nl, Internet www.anv.nl
Alle informatie over abonnement, lidmaatschap,
(ruil)advertenties, betalingen ... kan verkregen
worden op het bovenstaande adres.
Dagelijks bestuur
Bert van der Stoel (voorzitter), Frans Debrabandere, Hans van Mullekom, Annemie Stoop
Betalingen
Abonnement Neerlandia/Nederlands van Nu:
e 30,00 per jaar
Abonnement Neerlandia/Nederlands van Nu
met ANV-lidmaatschap: e 32,50 per jaar
ANV-lidmaatschap zonder abonnement:
e 17,50 per jaar
België: rek. 408-7012041-73, BIC: KRED-BEBB,
IBAN: BE27 4087 0120 4173
Nederland en andere landen: rek. 446050, BIC:
PSTBNL21, IBAN NL80PSTB 0000 446050
Opzegging van abonnement of lidmaatschap
moet uiterlijk op 15 december aan het ANV
gemeld worden.

N ee rl and ia /N e de rlan ds van N u – 2- 20 10

SIGNALEMENTEN

ANV-kalender 2010
Maandag 12 juli | 10.45 uur
Vergadering Commissie Visser-Neerlandiaprijzen
Hotel Central, Roosendaal

Dinsdag 19 oktober
Uitreiking Visser-Neerlandiaprijzen
aan de Stichting Vrienden van Onze Taal
Brussel

Vrijdag 27 augustus
Kopijsluitingsdatum
Neerlandia/Nederlands van Nu

Vrijdag 5 november 2010
Kopijsluitingsdatum
Neerlandia/Nederlands van Nu

Zaterdag 4 september | 10.45 uur
Vergadering redactie
Neerlandia/Nederlands van Nu
Roosendaal

Zaterdag 13 november | 10.45 uur
Vergadering redactie
Neerlandia/Nederlands van Nu
Roosendaal

Woensdag 8 september | 12.00 uur
Uitreiking Visser-Neerlandiaprijzen
aan Comité Buitenlands Cultureel Beleid
en Helen Knecht-Drenth
Oisterwijk

Vrijdag 19 november
Uitvoering van het winnende werk van
de ANV-schrijfwedstrijd voor drama
tijdens Dramaastricht
Maastricht

Zondag 19 september | middag
Uitreiking Visser-Neerlandiaprijzen
aan De Roets
Meiseniershoeve, Lennik
Vrijdag 8 oktober | 15.00 uur
Uitreiking Visser-Neerlandiaprijzen
aan prof. dr. Jan Goossens
Hasselt
Zaterdag 9 oktober
Uitvoering van het winnende werk van
de ANV-compositiewedstrijd voor beiaard tijdens het Groot Muziekdictee
Brugge
Zaterdag 16 oktober
Bezoek aan Nijmegen, busreis georganiseerd door de ANV-regio Oost- en
Zeeuws-Vlaanderen
Gent-Nijmegen

Algemeen-Nederlands Verbond
Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) wil het
inzicht in, de beleving van en het draagvlak voor
de Nederlandse taal en cultuur in de ruimste zin
bevorderen. Prioritaire aandacht heeft de culturele
integratie van Nederland en Vlaanderen. Het ANV
is een vereniging met leden in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. De vereniging kent regionale
afdelingen die voor de leden culturele activiteiten
organiseren. Het ANV maakt twee leerstoelen
De Nederlanden in de wereld mogelijk, een leerstoel
in Leiden en een leerstoel in Brussel. Het ANV
beschikt over een bureau in Rijswijk.

Neerlandia/Nederlands van Nu
Het ANV geeft een tijdschrift uit dat vier keer per
jaar verschijnt. Het is een opiniërend en informatief
blad over de Nederlandse taal en cultuur, met
aandacht voor de (culturele) samenwerking tussen
Nederland en Vlaanderen. Neerlandia bevat interviews, artikelen, een kroniek en ANV-nieuws. Het
tijdschrift verschijnt in kleur en telt veertig pagina’s.
Nederlands van Nu informeert de lezer over alles
op taalgebied, zoals etymologie, grammatica en
nieuwe uitgaven.

Visser-Neerlandiaprijzen
Het ANV kent prijzen toe voor cultuur, welzijn,
persoonlijke verdiensten, muziek en drama. Het
publiek kan voor die prijzen voordrachten doen. De
prijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag
variërend van 5.000 tot 12.500 euro. De prijzen
worden mogelijk gemaakt door de nalatenschap van
mr. H.L.A. Visser, ﬁlosoof en wetenschapper.

Postbus 501, NL-2280 AM Rijswijk
Tel. + 31 70 324 55 14
Fax + 31 70 324 61 86
E-mail info@anv.nl
Internet www.anv.nl
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Van diligence tot hsl
30 jaar Nederlandse Taalunie
Letterkundige musea
in Nederland en Vlaanderen
Interview F. W. de Klerk
Taalthema: woordenboeken

Jaargang 114
Nummer 3 | 2010

Nederlands van Nu
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Woord vooraf

Inhoud

We zijn blij u te melden dat de redactie van
Neerlandia/Nederlands van Nu versterkt is
met Ludo Beheydt, hoogleraar Civilisation
néerlandaise en Linguistique néerlandaise
aan de Université catholique de Louvain.
Tot voor kort bekleedde hij namens het
Algemeen-Nederlands Verbond en het Tijmen
Knechtfonds de leerstoel De Nederlanden
in de wereld aan de Leidse universiteit.
Vervolgens is nu ook Frans Crols,
oud-hoofdredacteur van het Vlaamse
economische weekblad Trends, als
waarnemer vanwege het ANV-bestuur nauw
bij het werk van de redactie betrokken.
Ongetwijfeld zal hun komst de kwaliteit van
N/NvN ten goede komen.
In dit nummer krijgt u van Dick Wortel het
derde deel van de reeks Van diligence tot hsl.
Paul Spapens beschrijft de succesformule
van ﬁetsroutenetwerken in Vlaanderen
en Nederland. Naar aanleiding van het
dertigjarig bestaan van de Nederlandse
Taalunie interviewt Marianne van
Scherpenzeel algemeen secretaris Linde van
den Bosch en vertelt Frans Debrabandere met
heimwee – of is het ironie? – over zijn korte
ambtenarenbestaan bij de Taalunie.
De redactie nam ook een interview af van
De Roets, de historische weekkalender die van
het jaar de ANV-Visser-Neerlandiaprijs voor
cultuur kreeg.
Aan interviews geen gebrek dit keer, want
Luc Decorte interviewde ook uitvoerig Aad
Meinderts (Letterkundig Museum Den Haag)
en Leen van Dijck (Letterenhuis Antwerpen),
en Joris Cornelissen wist tijdens een verblijf in
Zuid-Afrika oud-president Frederik Willem de
Klerk tot een interview te overtuigen.
In NvN is dit keer aandacht geschonken
aan de problematiek van de markering van
nationale varianten van het Nederlands.
Willy Martin heeft het over het gebruik van
de labels Belgisch-Nederlands en NederlandsNederlands in verklarende woordenboeken
Nederlands. Ruud Hendrickx, de nieuwe
hoofdredacteur van de grote Van Dale, legt
uit hoe de volgende uitgave eruit zal gaan
zien en bereidt ons al voor op een serieuze
omwenteling.
Uiteraard vindt u ook weer de vertrouwde
rubrieken: Dick Wortels column, Kroniek,
ANV-nieuws, In de kijker, Recensies en
Signalementen. We wensen u veel leesplezier.
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Signalementen

N E D E RL A N D - V L A AND EREN

Op 31 mei 2010 vond naar aanleiding van het afscheidscollege
van Ludo Beheydt als bijzonder hoogleraar in het Klein
Auditorium van de Leidse Universiteit een symposium plaats
over Identiteit en Cultuur in Nederland en Vlaanderen. Het
symposium, dat in goede banen werd geleid door dr. Marion
Boers, was een bijzonder interessante academische bijdrage
aan het maatschappelijke debat dat kennelijk in heel Europa
gaande is. Het academische ongemak dat de woorden
culturele identiteit telkens weer oproepen, werd hier in drie
heel verschillend geaarde toespraken kritisch geanalyseerd
en toegelicht. Prof. em. Ton Anbeek zette de toon met de
openingstoespraak onder de veelzeggende titel Een glibberig
begrip. Hij zette zich af tegen een essentialistische interpretatie
van identiteit, niet alleen omdat zo’n interpretatie onrecht
doet aan de realiteit, maar vooral ook omdat ze afbreuk doet
aan de gelaagdheid en voorlopigheid van elke identiteit.
Vanuit een Amsterdamse insteek en onder verwijzing naar
de recente literaire ontrafeling van complexe identiteiten in
Nederlandse romans (bijvoorbeeld in Robert Vuijsjes Alleen
maar nette mensen) pleitte hij voor het respecteren van de
glibberigheid van de identiteit.

Luc Devoldere tijdens zijn lezing Ik ben van Luxembourg op 31 mei 2010

In een bevlogen tweede lezing ging Luc Devoldere, hoofdredacteur van Ons Erfdeel, dan dieper in op het maatschappelijke identiteitsdebat, dat op alle fronten woedt. Onder de
metaforische titel Ik ben van Luxembourg, een boutade van
Jacques Brel, plaatste hij vraagtekens bij de postmoderne
afwijzing van de identiteit. Hij bepleitte eerherstel voor de
verknochtheid aan het territorium en voor de behoefte aan
geworteld zijn. Tegelijkertijd hield hij een pleidooi voor de
erkenning van de complexiteit van culturele en nationale
identiteit, een pleidooi dat hij overtuigend illustreerde met
de omstreden ‘belgitude’. Het pleidooi hield meteen ook een
waarschuwing in tegen een woekerend vals kosmopolitisme.
Met de poëtische steun van dichters als Charles Ducal en
Luuk Gruwez toonde Devoldere aan hoe onontkoombaar de
culturele identiteit nog steeds is. In de dichterlijke woorden
van Charles Ducal klonk die onontkoombaarheid zo: “dit
bange omhulsel, dit enge Vlaanderen / Het zit om mij als de
korst / om het brood, zo hopeloos dicht”. En al vroeg Devoldere erkenning voor de gelaagdheid van de culturele identiteit,
hij beklemtoonde evenzeer de realiteit ervan. Hij vergeleek de
identiteit met een lasagne en hij vatte haar paradoxale karakter
treffend metaforisch samen: “De lasagne mag dan al vele lagen
vertonen – hij vertoont ook een zekere compactheid op mijn
bord.” De slotlezing werd gehouden door Olf Praamstra, het
hoofd van de afdeling Dutch Studies. Zijn bijdrage kreeg als
titel In de nationale identiteit moet je willen geloven.
Uitgaande van de idee van de Franse historicus Ernest
Renan dat nationale identiteit een keuze is van het volk,
een keuze die elke dag weer moet worden gemaakt, vroeg
Praamstra zich af of het moderne Nederland dat nog wel wil.
Wil Nederland zich nog wel laten inspireren door de grootse
daden uit het verleden? Met een paar voorbeelden – o.m.
Balkenendes verwijzing naar de VOC-mentaliteit – gaf hij
aan hoe gevaarlijk het is om zich in Nederland te beroepen op
een groots verleden, hoe snel je dan in de hoek wordt gedrukt
van de verfoeilijke nationalisten. Elke uiting van zich één volk
weten, stuit meteen op weerstand, zelfs de piëteitsvolle jaarlijkse dodenherdenking bij het Nationaal Monument op
de Dam ontsnapt er niet aan. En dat heeft ermee te maken
dat identiteit altijd weer in de kentering is. Die permanent
kenterende identiteit leidt ertoe dat de bekende iconische
momenten uit het verleden niet meer bruikbaar zijn om
de nationale identiteit glans te verlenen. Omdat het land
veranderd is, moet het verleden worden herschreven.
Maar de vraag blijft of de behoefte aan nationale identiteit
nog wel bestaat.
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Omstreden identiteit

van de redactie

V AN DI LI G ENCE TOT HSL
NEERLAND I A

Dick Wortel

Retour Amsterdam-Brussel (3)

De Benelux-trein: de internationale corridor
Neerlandia/Nederlands van Nu besteedt in deze jaargang aandacht aan de treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel. In de vorige aﬂevering werd de geschiedenis van de verbinding verteld van ongeveer 1900
tot de elektriﬁcatie in 1957. In dit artikel komt de tweede helft van de vorige eeuw aan de orde. Actuele vraag
nu: is het einde van deze 150-jarige verbinding in zicht?

Materieel
Na de elektriﬁcatie van de lijn Roosendaal-Antwerpen in 1957
schaften de NS en de NMBS treinen aan van het hondenkoptype, donkerblauw geschilderd met een brede gele streep. De
treinstellen waren geschikt voor zowel de Nederlandse 1500 V
bovenleidingspanning als de Belgische 3000 V. Ze hadden het
voordeel dat ze gecombineerd konden worden met ander NSmaterieel. Dat gaf de mogelijkheid ze te koppelen aan de trein
naar Vlissingen.
In 1974 werden de hondenkopstellen vervangen door een achttal
trek-duwtreinen, met een Belgische locomotief aan de ene kant
en een Nederlands stuurstandrijtuig aan de andere kant. Daartussen Nederlandse wagons. Eigenlijk waren die treinstellen
niet nieuw, maar in elkaar geﬂanst door de NS en de NMBS.
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In 1987 moest het oude materieel toch vervangen worden. Er
kwam een nieuwe combinatie op de baan die bestond uit een
Belgische locomotief met een Nederlands stuurstandrijtuig.
De wagons waren gebaseerd op modern ICR-materieel. Volgens
het Benelux-lijncontract was de NMBS als eigenaar en beheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van de locomotieven.
De NS leverde als materieelhouder de rijtuigen. In december
2009 werden de Belgische locomotieven vervangen door de
TRAXX-locomotieven.

kiest de reiziger voor snelheid en comfort. De NS maakte in 2007
bekend dat de Benelux-trein per december van dat jaar zou worden opgeheven, zodra de hsl zou gaan rijden.
Dat besluit van de NS wekte direct wrevel op bij verschillende
politici. Zij meenden dat de hsl geen alternatief vormt voor de
meeste reizigers. Dat standpunt werd al in 2007 ook ingenomen door het Belgische Europarlementslid Frieda Brepoels
(N-VA): “Eerst is er vooral de ingewikkelde prijsstructuur en de
hogere prijs. Daarbovenop komt nog de beperkte ﬂexibiliteit:
minder stopplaatsen en de verplichting te reserveren. De hogesnelheidslijn en de gewone internationale trein zijn twee
verschillende diensten die elk een eigen publiek aanspreken. Je
kan de ene niet vervangen door de andere”. In Mei 2007 stelde
Europarlementariër Corien Wortmann-Kool (CDA) zelfs vragen
aan de Europese Commissie, omdat zij vond dat de NS misbruik maakte van zijn economische machtspositie op het spoor.
Trein der zuchten
In een vergadering van de vaste kamercommissie voor Verkeer en
Waterstaat op 28 juni 2007 werd al opgemerkt: “De NS heeft belang
bij het opdoeken van die trein om meer reizigers in de hsl te krijgen.
De NS kleedt die dienst nu al beetje bij beetje uit: er wordt weinig
materieel ingezet […]. Bovendien valt de Benelux-trein af en toe uit.
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Vindt de minister dit acceptabel?”.

Internationale verbindingen

Feit is inderdaad, dat de kwaliteit van de Benelux-trein de laatste jaren

In 1989 besloten de ministers van Verkeer van Duitsland, België,
Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Engeland om een netwerk van hogesnelheidslijnen aan te leggen. In 1991 besloot de
Nederlandse regering tot de aanleg van de lijn van Amsterdam
via Rotterdam naar Antwerpen. In 2007 was de nieuwe hogesnelheidslijn (hsl) gereed voor gebruik. In 2001 werd de NS
aangewezen als exploitant, samen met de KLM onder de naam
HSA-beheer (High Speed Alliance). De combinatie opereert
onder de naam Hispeed, een naam waaronder alle internationale
treinen werden ondergebracht, niet alleen de hogesnelheidslijnen
maar ook de gewone, zoals de aloude Benelux-dienst. De HSA
betaalde ruim 160 miljoen euro om de lijn te mogen exploiteren,
een enorm bedrag. Natuurlijk wil de NS dat alle reizigers naar
België van de hsl gebruik zullen gaan maken. Volgens de NS

aanzienlijk is verslechterd. Regelmatig vallen er treinen uit of hebben
een grote vertraging. Minister Camiel Eurlings deelde in januari 2009
aan de Tweede Kamer mee: “Meer dan een kwart van de treinen komt
zeker vijf minuten te laat op het station”. De vertragingen van de
Benelux-trein drukken zwaar op de prestaties van de NS. Dikwijls is
de oorzaak daarvan de slechte kwaliteit van de locomotieven en het
materieel. Volgens de minister “wordt er met oud materieel gereden
dat eigenlijk al afgeschreven is. Doordat de hogesnelheidslijn op zich
laat wachten, moet de Benelux-trein langer mee”. Hij had niet het
beeld “dat de locomotieven door de Belgische instantie bewust niet
meer onderhouden worden, waardoor de treinen zo vaak uitvallen.
In ieder geval zal deze bezorgdheid worden overgebracht aan de
Belgische collega”. De NS noemde het “te belachelijk voor woorden
te veronderstellen dat reizigers weggejaagd zouden moeten worden”.

V A N D I L I G E N C E TOT HSL

Benelux-trein met een elektrische locomotief reeks 11, die in dienst kwam vanaf 1985 en nog altijd ingezet wordt op de verbinding tussen België en Nederland
(6-8-2003, Lijn 12, Antwerpen-Roosendaal, Foto NMBS-Groep)

Benelux-trein en de politiek

In een vergadering van de vaste kamercommissie in juni 2007
werd de Benelux-trein aan de orde gesteld. Kamerlid Wijnand
Duyvendak (Groen Links) stelde toen deze vraag: “De Beneluxtrein blijft toch gewoon rijden?” Kamerlid Ernst Cramer (CU)
riep de minister op “om bij de NS heel zwaar aan te zetten dat
de Benelux-trein blijft rijden”. Kamerlid Barry Madlener (PVV)
merkte op: “Er zal zeker vraag blijven naar een goedkoop alternatief van de hsl, dus de Benelux-trein. Die trein moet dus blijven
rijden”. Minister Eurlings antwoordde daarop dat “in verband
met […] uitstraling van de hsl […] het belangrijk [is] dat de indruk
wordt voorkomen dat lijnen worden opgedoekt alleen maar om
de hsl vol te krijgen. Hsl moet zo’n product zijn dat die zichzelf
goed op de markt zet en op eigen kracht kan bestaan”.
Op 2 juli 2009 nam de Nederlandse Tweede Kamer, “constaterende dat er van de Benelux-trein veel gebruik wordt gemaakt”,
een motie aan van kamerlid Emile Roemer (SP), waarin te lezen
is: “van mening dat de komst van de hsl tot een verbetering van
het openbaar vervoer dient te leiden en niet tot het schrappen
van een betaalbare en populaire internationale treinverbinding”.
De motie werd met een ruime kamermeerderheid aangenomen.
De minister zegde toe dat hij zijn uiterste best zou doen om de
alternatieve verbinding in stand te houden. Hij had al meerdere
malen laten doorschemeren dat hij een voorstander is van het
handhaven van de IC-verbinding met Antwerpen en had er bij
de NS dringend op aangedrongen de verbinding te handhaven.
In april 2010 merkte Cramer op: “In ons beeld is de Beneluxtrein de internationale corridor.”

Het huidige alternatief is in Roosendaal overstappen op de stoptrein naar Antwerpen. Met zijn twaalf (!) stopplaatsen doet de
trein 49 minuten over zijn reis naar Antwerpen-Centraal,
tegen 26 minuten die de Benelux-trein nu nodig heeft. Voor de
Zeeuwen die naar de dichtstbijzijnde grote stad willen en voor
Brabanders die voor hun studie of werk naar Antwerpen willen,
is dat boemeltje niet aantrekkelijk. Kamerlid Jan Mastwijk (CDA)
heeft er in dit verband voor gepleit om van het station Roosendaal
een ‘Belgisch’ station te maken met een kaartjesautomaat van
de NMBS en bovendien om een perron aan te passen aan de
moderne en comfortabele Belgische dubbeldekstrein.
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Met de NMBS wordt onderhandeld over het doortrekken van
de intercity uit Antwerpen, die nu in Essen eindigt, naar Roosendaal. Een ander voorstel is om de IC-trein uit Charleroi-Sud,
die ook in Essen eindigt, door te trekken naar Roosendaal. Maar
blijkens een brief van januari 2010 van de Belgische minister
Inge Vervotte wacht de NMBS nog af hoe de treinenloop tussen
Antwerpen en Essen er in de toekomst uit zal gaan zien.


Nederlandse afﬁche
met afbeelding van

Toekomst?

de bekende honden-

Hoe de verbinding tussen Roosendaal en Antwerpen eruit
zal gaan zien, is op dit moment (augustus 2010) nog steeds
onduidelijk.

koptrein (Collectie
Spoorwegmuseum,
Utrecht)
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In het politieke debat in Den Haag zijn er al veel vragen gesteld
over het feit dat de NS niet alleen de exploitatie van de Beneluxtrein heeft, maar ook die van de hsl.

Paul Spapens

Een geniale Belgisch-Limburgse uitvinding

NEERLANDI A

VRIJE TIJD

Fietsroutenetwerk brengt
recreatieﬁetser overal in Vlaanderen en Nederland

6

Een fietsster bestudeert een bord met knooppunten. Het bord geeft een overzicht van de routes die kunnen worden gevolgd. Deze foto is gemaakt aan
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de Nederlandse kant van de grens, in Biest-Houtakker, een kerkdorp van Hilvarenbeek in Noord-Brabant. (foto Paul Spapens)

De Vlaamse publieke omroep Radio 2 riep in 2006 de luisteraars op om een Vlaams ‘achtste wereldwonder’ te benoemen.
De oproep was ingegeven door een Zwitsers initiatief tot het
kiezen van zeven nieuwe wereldwonderen. Het leek de radiomakers van Radio 2 wel een leuke gedachte dat er dan ook
nog wel een achtste wereldwonder bij kon. De Vlamingen reageerden massaal. Dat resulteerde in veel stemmen voor onder
meer de Zimmertoren in Lier, het carnaval van Aalst en de
onvolprezen trappist van de abdij van Westvleteren. Maar de
grote meerderheid, namelijk 45 procent oftewel 15.000 stemmers, zette het ﬁetsroutenetwerk in Belgisch-Limburg op de
eerste plaats. Sindsdien is de Belgisch-Limburgse uitvinding
dus het achtste wereldwonder, althans in Vlaanderen.

En ook in Nederland, want het geniale systeem dat het recreatieve ﬁetsen tot een waar genoegen heeft gemaakt, is uitgerold
over heel Vlaanderen en Nederland. Het wordt ook wel toegepast in Noord-Rijnland-Westfalen, de Duitse deelstaat die
grenst aan België en Nederland, weet woordvoerder Marc Verstraten van het toerismebureau van Belgisch-Limburg. Vorig
jaar kreeg het bureau informatieverzoeken uit Tsjechië en
Italië. Of daar inmiddels ook ﬁetsroutenetwerken zijn uitgezet,
is niet bekend.
Belgisch-Limburg vierde in de zomer van 2010 het feit dat
in die provincie vijftien jaar geleden het eerste bord werd
geplaatst van een ﬁetsroutenetwerk. “Dat is”, deﬁnieert Marc

V RI J E TI J D

In 1995 werd het eerste ﬁetsroutenetwerk geopend door het
Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Inmiddels is het
Belgisch-Limburgse netwerk circa tweeduizend kilometer
lang – in één richting, want er zijn ook Vlaamse regio’s waar
de afstand vice versa wordt gemeten. De provincie heeft 299
knooppunten en de ﬁetser wordt de weg gewezen door middel
van liefst 20.000 bordjes. Die zijn in Belgisch-Limburg blauw,
de kleur waar ze daar ooit mee zijn begonnen. In overig Vlaanderen, in Nederland en in Duitsland zijn de bordjes groen.
Volgens Wikipedia is in de provincie Antwerpen 2.750 kilometer in het ﬁetsknooppuntennetwerk verwerkt, in VlaamsBrabant 1.680 kilometer, in Oost-Vlaanderen 3.440 kilometer,
in West-Vlaanderen 2.610 kilometer, in de Oostkantons 850
kilometer en in Luik en omgeving 850 kilometer.

De grens overgestoken

Een bordje van een ﬁetsknooppunt in het buitengebied van de Vlaamse
gemeente Ravels. Daaronder een bordje van een traditionele ﬁetsroute.
Helemaal onderaan een bord met een aankondiging van een nieuw knooppunt, een voorbeeld van hoe dit prachtsysteem steeds actueel wordt
gehouden. (foto Paul Spapens)

Verstraten deze ﬁetsrevolutie, “een netwerk van verschillende
mooie ﬁetsroutes die door middel van knooppunten met elkaar verbonden zijn. De knooppunten zijn meestal die punten
waar routes elkaar kruisen of raken.” Het systeem stelt de
ﬁetser in staat zelf een eigen ﬁetsroute samen te stellen van
knooppunt naar knooppunt. De werking is even geniaal als
eenvoudig. De Belgische Limburgers hadden alle redenen om
het derde lustrum te vieren omdat het knooppuntensysteem ze
geen toeristische windeieren heeft gelegd. Een onderzoek wees
uit dat het in vijftien jaar 23 miljoen euro aan directe omzet
heeft gegenereerd. Marc Verstraten: “Als een Vlaming wordt
gevraagd waar hij als eerste aan denkt als het om BelgischLimburg gaat, noemt hij het ﬁetsroutenetwerk.”

Tien jaar geleden stak de Vlaamse uitvinding de Nederlandse
grens over. Het lag voor de hand dat dat in de grensprovincies
Limburg en Noord-Brabant gebeurde. In die laatste provincie
nam de regio Eindhoven (Zuidoost-Brabant) het voortouw.
De expertise die daar werd opgedaan, werd gebruikt om het
ﬁetsroutenetwerk over heel de provincie uit te rollen, aldus
Fabio Tap. Hij is beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme
van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE, 21
gemeenten). De provinciebrede invoering werd betaald met
Europees geld en net als in Belgisch-Limburg blijkt de investering mooie toeristische vruchten af te werpen.
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In Zuidoost-Brabant inspireerde het succes van het ﬁetsroutesysteem tot de ontwikkeling van eenzelfde opzet voor wandelaars. Vorig jaar werd in de regio een ﬁjnmazig wandelnetwerk
met een lengte van 2.600 kilometer opgeleverd. Ook dit
wandelnetwerk wordt tot heel de provincie uitgebreid. Ondertussen worden de eerste serieuze stappen gezet voor ruiternetwerken, waar de Vlamingen overigens ook al veel ervaring
mee hebben. Vanuit Nederlands-Limburg en Noord-Brabant
veroverde het Vlaamse ‘achtste wereldwonder’ heel Nederland.

De vrouw van de uitvinder
De uitvinder daarvan is de nu gepensioneerde mijningenieur Hugo Bollen. Toen de kolenmijnen in Belgisch-Limburg
sloten en ze daar, net als in Nederlands-Limburg, dringend
op zoek moesten naar nieuw emplooi, kwam hij met een project van een kwalitatief ﬁets- en wandelwegennetwerk. In dat
kader ontwierp hij een gebruiksvriendelijke bewegwijzering,
het knooppuntensysteem. Het verhaal over hoe hij op het idee
kwam, is stilaan klassiek. Het begon met zijn vrouw. “Miek”,
zei Hugo Bollen tegen het Vlaamse dagblad Het Nieuwsblad,
“was het beu om tijdens het ﬁetsen steevast aan kruispunten te
moeten afstappen om de kaart te bekijken en weigerde nog om
mee te rijden. Daar heb ik een mouw aan gepast.”

Nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan, zoals de opmars van
het gebruik van gps door wandelaars en ﬁetsers. Fabio Tap
ziet daarin geen bedreiging, maar juist een versterking van het
vijftien jaar oude ﬁetsroutenetwerk. De netwerkroutes kunnen
thuis worden gedownload – het gemak dient de mens. Dat
bleek al met de Knooppunter, een uitvinding die speciaal is gedaan voor de gebruikers van het ﬁetsroutenetwerk. De Knooppunter is een toestelletje op het ﬁetsstuur waarin routekaartjes
passen. De kaartjes zijn blanco. De netwerkﬁetser kan er zijn
eigen route op invullen. Het is een veel gegeven cadeau aan de
talrijke gebruikers van het knooppuntensysteem. Alleen al in
het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, waar het allemaal begon, zijn dat er ruim 700.000 per jaar.
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Gps geen bedreiging

30 JA A R NED ERL A ND S E TA A L UN IE
NEERLAND I A

De Nederlandse Taalunie bestaat 30 jaar (1)

Marianne van Scherpenzeel

Interview met Linde van den Bosch,
algemeen secretaris
In de Nederlandse Taalunie voeren de Vlaamse en de Nederlandse overheid sinds 1980 gezamenlijk beleid op het
gebied van de Nederlandse taal, het taalonderwijs en de letteren. De Taalunie viert dit jaar dus haar dertigjarig
bestaan. Een geschikt moment om stil te staan bij de verwezenlijkingen en verworvenheden, maar evengoed een
moment om vooruit te blikken en te informeren naar de doelstellingen en de plannen voor de toekomst. We spraken uitgebreid met Linde van den Bosch, algemeen secretaris sinds 2004, over het beleid van de Taalunie op haar
verschillende werkterreinen. In dit eerste deel van het interview wordt vooral ingegaan op algemene zaken. In het
tweede deel (dat gepubliceerd wordt in het volgende nummer) komen meer speciﬁeke vragen aan de orde.

Mevrouw Van den Bosch, de Nederlandse Taalunie bestaat
dertig jaar. Als u die periode overschouwt, wat ziet u dan
als de belangrijkste realisaties van de Taalunie op haar
verschillende werkterreinen?
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Van den Bosch: “Er zijn heel wat resultaten te noemen. Belangrijk is dat we met die resultaten taalgebruikers willen
ondersteunen. Ik noem er een paar. Bijvoorbeeld de taaladviesdienst van de Taalunie, te consulteren op Taaladvies.net. Mensen die met een taalvraag zitten, kunnen daar terecht voor een
antwoord. Mochten ze dat antwoord niet op die site vinden,
dan kunnen ze hun vraag voorleggen aan de taaladviseurs van
de taaladviesdienst. In het eerste kwartaal van 2010 maakten
zo’n 800.000 mensen gebruik van Taaladvies.net. En dat de
Woordenlijst Nederlandse Taal (het ‘Groene Boekje’) sinds 2005
gratis te raadplegen is via het Taalunieversum, de website van
de Taalunie, is ook niet aan de aandacht van de taalgebruikers
ontsnapt. In 2009 werd Woordenlijst.org 3,8 miljoen maal
bezocht door 1,3 miljoen verschillende bezoekers, die samen
11,7 miljoen pagina’s bekeken.
Een heel ander voorbeeld. Veel mensen zijn geïnteresseerd
in literatuurgeschiedenis. Op initiatief van de Taalunie is in
1997 het project de nieuwe Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur gestart. De Taalunie bracht een aantal letterkundigen
uit Nederland en Vlaanderen bij elkaar om een breed en veelomvattend overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse
literatuur op te zetten. Het recentste overzicht, het handboek
van de beroemde Knuvelder, dateerde immers al uit de jaren
50 van de vorige eeuw. Er zijn negen schrijvers aan de gang
gegaan. Er zijn inmiddels vijf delen klaar en de laatste delen
zijn in de maak.

Linde van den Bosch, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie

Nog een mijlpaal is de Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie, die de Taalunie in 2004 onderbracht bij het Instituut
voor Nederlandse lexicologie in Leiden. Die Centrale beheert
software en databanken die gebruikt kunnen worden in toepassingen met taal- en spraaktechnologie (TST). Zo is er onder
meer een databank met gesproken Nederlands. Informatici
en bedrijven gebruiken die om programma’s te maken om
computers in het Nederlands te laten spreken en luisteren.
Resultaten van die techniek vind je bijvoorbeeld in navigatiesystemen voor de auto.
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Waar we ook trots op mogen zijn, is de buitenlandse universitaire neerlandistiek. In de loop van de jaren hebben we een
heel verﬁjnde systematiek ontwikkeld om vakgroepen Nederlands in het buitenland te ondersteunen. Dat zijn er ongeveer
175 in 40 verschillende landen, van China tot Mexico. Momenteel studeren er in het buitenland zo’n 15.000 studenten Nederlands op universitair niveau.

Zijn de doelstellingen van de Taalunie in de loop der tijd
erg veranderd – of gaat het meer om lichte verschuivingen?
In welke mate bepaalt de algemeen secretaris, bijgestaan
door het Algemeen Secretariaat, eigenlijk die doelstellingen
en wat is de rol daarbij van het Comité van Ministers en
de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren? Hebt u
eigen, nieuwe accenten aangebracht in vergelijking met uw
voorganger(s)?

Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Voor het gemak verwijs
ik graag naar onze website, het Taalunieversum. U zult dan
zien hoe divers die resultaten zijn. Variërend van projecten als
De Inktaap, gericht op leesbevordering onder jongeren, tot het
Expertisecentrum Literair Vertalen, dat zich richt op de (verdere)
professionalisering van literair vertalers. Variërend van de
European Federation of National Institutions of Language (EFNIL),
een netwerk van Europese taalbeleidsinstanties die vergelijkbaar zijn met de Taalunie en waartoe de Taalunie het initiatief
nam, tot alle resultaten van onderzoek over het onderwijs van
het Nederlands uit Nederland en Vlaanderen uit de afgelopen
dertig jaar.”

Van den Bosch: “De doelstellingen van de Taalunie zijn in de
loop der tijd wel enigszins geëvolueerd. Sprak het Taalunieverdrag nog van integratie binnen het taalgebied, in de uitwerking
is veeleer sprake van samenwerking: wanneer is de som van
het geheel meer dan de som van de afzonderlijke delen? Ook
zijn de inzichten wel veranderd. Was aanvankelijk meer sprake
van een enigszins defensieve houding – de taal moet als eenheid
verdedigd worden – nu stellen we veel meer: binnen een eenheid
is verscheidenheid ook een waarde. En waren we aanvankelijk
sterk gericht op de taal zelf, geleidelijk kwam er steeds meer
aandacht voor de taalgebruiker: hoe kunnen we taalgebruikers
ondersteunen, faciliteren en eventuele drempels in het
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Ondertekening van het Taalunieverdrag in 1980 met v.l.n.r. Til Gardeniers, Arie Pais, Durk van der Mei, Charles-Ferdinand Nothomb, Rika De Backer, Karel Poma
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gebruik van de taal wegnemen? Bij voorkeur rekening houdend met wensen en behoeften van verschillende doelgroepen.
Het Comité van Ministers bepaalt uiteraard het beleid van de
Nederlandse Taalunie. Het Algemeen Secretariaat bereidt
het voor, adviseert en voert uit. De Raad voor de Nederlandse
Taal en Letteren is binnen de kaders van de Taalunie het
ofﬁciële adviesorgaan. Daarnaast is er dan nog de Interparlementaire Commissie, die op het beleid toeziet.
Wat ik persoonlijk wel belangrijk vond bij mijn aantreden, was
het element van zichtbaarheid van de Taalunie. De Taalunie
heeft lange tijd hoofdzakelijk achter de schermen gewerkt. De
organisatie bood vooral een podium aan anderen, waardoor
de eigen verdiensten ondergesneeuwd raakten. Met diverse
acties hebben we in de afgelopen jaren meer voor het voetlicht
gebracht wat de Taalunie doet, zowel voor speciﬁeke doelgroepen als voor een breder publiek. Een voorbeeld van zo’n actie
is de introductie van Taalpeil, een jaarlijkse krant vol feiten en
cijfers over de Nederlandse taal, gericht op een breed publiek
in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Taalpeil wordt ieder
najaar verspreid onder zo’n 350.000 mensen. Een ander voorbeeld is een uitgave speciﬁek bedoeld voor ambtenaren, Hopende u hiermede van dienst te zijn, een klein boekje met enkele
nuttige taaladviezen. Meer dan 100.000 ambtenaren bleken
het een nuttig kleinood te vinden.”

Ik wil nog even terugkomen op dat vroegere streven naar
taaleenheid en taalintegratie en de praktijk van vandaag.
In de taaladviezen op de website van de Taalunie wordt
sterk de nadruk gelegd op taalvariatie. Heeft dat te maken
met het centraal stellen van de taalgebruiker in het taalbeleid, waar u daarjuist al over sprak? Kunt u daar iets
meer over zeggen?
Van den Bosch: “Variatie is een waarde op zich en passend in
uiteenlopende contexten. Maar daarbij hanteert de Taalunie wel
eenheid in verscheidenheid als een belangrijk uitgangspunt.
Het feit dat de Taalunie de taalgebruiker centraal wil stellen in
het beleid, heeft daar zeker mee te maken. Mensen moeten zich
prettig voelen in hun taal en daarmee in alle situaties, onder alle
omstandigheden goed uit de voeten kunnen. Eigenlijk betekent
dat ook dat mensen zich van verschillende soorten Nederlands
moeten kunnen bedienen; soms is sms-taal op z’n plaats, soms
dialect, maar vaak ook Standaardnederlands.
De taal zelf is uiteraard een belangrijk terrein van aandacht
voor de Taalunie, maar behalve voor spelling worden niet
centraal normen bepaald en opgelegd. Dat neemt niet weg dat
de Taalunie het systematisch beschrijven van het Standaardnederlands wel degelijk ondersteunt. Degelijke beschrijvingen
van de grammatica en het lexicon zijn onder andere heel belangrijk voor het onderwijs en vormen ook de basis van onze
taaladviezen.”

Ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan houdt de NTU
in Brugge een topberaad met vertegenwoordigers van alle
landen waar het Nederlands belangrijk is. Het motto is
Nederlands, wereldtaal. Suriname ‘speelt mee’ in de
Taalunie sinds 2004 en de Taalunie heeft een ‘bijzondere
taalrelatie’ met Indonesië en Zuid-Afrika. Mijn volgende
vragen sluiten daarbij aan. Welke inbreng heeft Suriname?
Kunnen nog andere landen/gebiedsdelen zich bij de Taalunie
aansluiten – ik denk aan de Nederlandse Antillen, Aruba,
Zuid-Afrika, (Namibië)? Wat doet de Taalunie voor de
positie van het Nederlands in de wereld (politiek, cultureel,
sociaal)?
Van den Bosch: “Het Nederlands is een ofﬁciële taal op diverse
plaatsen in de wereld. Met meer dan 22 miljoen sprekers is
het Nederlands de 8e taal in de Europese Unie en zo ongeveer
de 35e wereldwijd. In 40 landen in de wereld, aan zo’n 180
afdelingen van universiteiten, studeren ongeveer 15.000 jonge
mensen Nederlands. Op het internet staat het Nederlands in
de top 10 van meest gebruikte talen. Op het terrein van taal- en
spraaktechnologie nemen Nederland en Vlaanderen met het
Nederlands wereldwijd een koppositie in. Nederlandstalige
literatuur is naar alle uithoeken van de wereld vertaald. We
vinden van oorsprong Nederlandse woorden terug in zo’n 130
talen. Met andere woorden, we mogen best stellen dat het Nederlands een wereldtaal is.
Bij het topberaad op 20 november in Brugge zijn onder het
motto Nederlands, wereldtaal vertegenwoordigers van Nederland, Vlaanderen, Suriname, Aruba, de Nederlandse Antillen
en Zuid-Afrika aanwezig. Landen waarin het Nederlands of
het Afrikaans een ofﬁciële status hebben. Suriname is geassocieerd lid van de Taalunie, met de Nederlandse Antillen ligt
er een samenwerkingsovereenkomst en ook met Aruba wordt
samengewerkt. Op dit moment oriënteren we ons op nauwere
contacten met Zuid-Afrika, vanwege de verwantschap tussen
het Nederlands en het Afrikaans.
De deelnemers aan het beraad bespreken hoe de landen
samen kunnen werken aan de toekomst van het Nederlands.
Een van de onderwerpen is het Nederlands in de digitale wereld. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat het Nederlands daar
een bruikbare taal is en blijft, zodat Nederlandstaligen volop
kunnen deelnemen aan het digitale verkeer. Het zou jammer
zijn indien de landen zich daarvoor apart zouden inspannen.
Belangrijk aan de samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen, Suriname, Aruba en de Nederlandse Taalunie binnen de
kaders van de Taalunie is dat we op die manier daadwerkelijk
het hele taalgebied bestrijken. Dat we kennis en ervaring kunnen uitwisselen, dat we krachten kunnen bundelen. Een land
als Suriname brengt zeer speciﬁeke kennis in, bijvoorbeeld op
het terrein van het gebruik van het Nederlands in een meertalige context. In Suriname worden op een bevolking van ongeveer 500.000 mensen maar liefst zo’n 20 talen gesproken.

30 J A A R N E D E RL A N D S E TAALUNI E

Mevrouw Van den Bosch, ik heb u in eerste instantie algemene vragen gesteld; maar ik ben daarbij zeker aandachtspunten vergeten. Misschien zijn er zaken waar u nog graag
iets over kwijt wilt, voordat we overgaan tot meer speciﬁeke
vragen.
Van den Bosch: “De positie van het Nederlands in de digitale
wereld en literair vertalen vormen twee belangrijke aandachtspunten voor de Nederlandse Taalunie.
Juist omdat we het belangrijk vinden dat mensen zich, ook in
de toekomst, onder alle omstandigheden van het Nederlands
kunnen bedienen, zetten we erg in op taal- en spraaktechnologie. We willen dat alle noodzakelijke basisvoorzieningen
voor onze taal beschikbaar zijn, zodat het voor bedrijven geen
probleem hoeft te vormen het Nederlands in geavanceerde,
digitale producten op te nemen. Daar zullen we tenslotte in de
komende periode steeds meer mee geconfronteerd worden.
Literatuur biedt een venster op de wereld. In het Nederlands
vertaalde literatuur stelt ons in staat kennis te nemen van
ideeën, gedachten, gewoontes elders in de wereld. Omgekeerd
geeft uit het Nederlands vertaalde literatuur anderen de kans
een kijkje te nemen in ons taalgebied. Het is dus van groot belang dat er voldoende, goed opgeleide literair vertalers zijn. De
Taalunie zet daar, samen met anderen, intensief op in.

in Den Haag.

En andere partners … ja, ik noemde daarnet al EFNIL. De Taalunie is een van de initiatiefnemers geweest van de oprichting
van EFNIL, de Europese Federatie van Nationale Instellingen
voor Taal. Hierin werken organisaties à la de Taalunie samen.
Dat is om meerdere redenen zinvol. Zo kan het taalbeleid van
de diverse landen in die context vrij eenvoudig vergeleken
worden. Dergelijke referentiegegevens kunnen heel behulpzaam zijn bij het formuleren of evalueren van het eigen beleid.
Speciﬁeke projecten waarin bijvoorbeeld vergelijking van
terminologie of vertalen een belangrijke rol spelen, kunnen
binnen EFNIL gezamenlijk worden geïnitieerd en uitgevoerd.
De leden van EFNIL kunnen gezamenlijk belangrijke taalontwikkelingen onder de aandacht brengen van de EU en EFNIL
kan de EU op terreinen adviseren.
En ook al genoemd, maar misschien wat verrassend als ‘partners’: de universitaire afdelingen Nederlands in de wereld.
De docenten en studenten aan die afdelingen zijn allemaal
(toekomstige) ambassadeurs van onze taal en de daaraan
gerelateerde cultuur.”
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De Nederlandse Taalunie is gevestigd op het Lange Voorhout 19

Tot slot nog één andere opmerking. Binnen de context van de
Taalunie is en blijven ook ontmoeting en uitwisseling van kennis
en ervaring essentieel. Zo is bijvoorbeeld in de afgelopen jaren
steeds opnieuw gebleken dat juist op het terrein van het onderwijs in en van het Nederlands – het Nederlands als vak en als
instructietaal in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs,
het NT2-onderwijs, het volwassenenonderwijs – die onderlinge
contacten in het taalgebied tot zinvolle reﬂectie of verrassende
nieuwe inzichten leiden. Dat is zeker iets dat we vast moeten
houden.”						
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Frans Debrabandere

Mijn leven bij
de Nederlandse Taalunie
Toegegeven, mijn leven bij de Nederlandse Taalunie was
kort, heel kort. Mijn leven voor de Taalunie twee keer zo lang,
maar toch nog heel kort. Het had langer kunnen zijn. Als de
Taalunie ook echt taalunie was geworden. Als de verdragtekst
tot werkelijke uitvoering van de doelstellingen had geleid. Artikel 2 zegt toch: “De Taalunie heeft tot doel de integratie van
Nederland en de Nederlandse gemeenschap in België op het
gebied van de Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin.”
Artikel 3 zegt het nog duidelijker, want tot de doelstellingen
behoort “de gemeenschappelijke ontwikkeling van de Nederlandse taal”. U zult begrijpen dat ik niet lang geaarzeld heb,
toen een vertegenwoordiger van de minister van onderwijs me
op 27 januari 1982 uitnodigde en me voorstelde om ambtenaar
te worden bij de Nederlandse Taalunie. We hadden toen in
België een CVP-PVV-regering, d.w.z. een katholiek-liberale
regering. Volgens de Belgische usances zouden de twee door
Vlaanderen aan te wijzen hoofdmedewerkers dus een katholiek en een liberaal zijn. En aangezien ik in het katholieke
onderwijsnet stond, was ik voor de CVP een aanvaardbare
kandidaat. De benoeming moest vlug volgen, want de regering regeerde toen bij volmacht. Hoewel nog niet benoemd,
kreeg ik gelijk hele zendingen papier uit Den Haag: verslagen,
voortgangsverslagen, vergaderstukken, beleidsstukken, meerjarenperspectieven, waarin me werd meegedeeld waar ik het
voortouw zou moeten nemen. Maar ik had nog helemaal geen
touw, laat staan een voortouw. Toch heeft het een jaar geduurd
voor de benoeming haar beslag kreeg en ik na een jaar leven
voor de Taalunie nu ook mijn leven bij de Taalunie kon beginnen. Er waren namelijk bezwaren gerezen tegen de liberale
kandidaat en minister Poma weigerde zijn handtekening te
zetten zolang ook zijn kandidaat niet aanvaard werd.
Op 1 februari 1983 kwam ik, alsook de Vlaamse collega, Oscar
de Wandel, in de villa Schirrhofen in de Haagse Schimmelpennincklaan aan. We hadden geluk, want onze baas, Bernard
de Hoog, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie in
oprichting, had net een Belgisch lintje gekregen. We werden
op sherry en saucijzenbroodjes getrakteerd. De Hoog was een
oud-leerling van de abdijschool Zevenkerken bij Brugge, waar
hij goed Frans had geleerd, zodat hij als diplomaat in Frankrijk kon worden benoemd, waar hij op een Française verliefd
raakte, met wie hij trouwde en die hij als latere algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie nooit Nederlands heeft

geleerd. De begrafenisplechtigheid in 1984 van De Hoog in
Den Haag verliep trouwens helemaal in het Frans.
Mijn eerste taak bestond erin me te verdiepen in mijn taak. Ik
gooide me als hoofdmedewerker taalonderwijs op mijn onderwijsmaterie, bestudeerde de problemen van de lectoraten, de
subcommissie neerlandistiek, het certiﬁcaat Nederlands, de
terminologische commissie, de wetboekencommissie, de verbeteringsraad (d.i. raad van toezicht, op leerboeken), het IVN,
de Vereniging NIV, VIW, SNOB, VVOB, KFV, IDG en GID,
COD en SVO, ANV enz.
Net toen ik veronderstelde dat ik voldoende geïnformeerd en
gewapend was, kreeg mijn taalunie-enthousiasme een eerste deuk. In de VS moesten buitenlandse studenten kunnen
aantonen dat ze voldoende Engels kenden om er college te
kunnen lopen. Daartoe moesten ze op een formulier hun moedertaal aankruisen. Nu stonden op die lijst Dutch en Flemish
als twee afzonderlijke talen opgevoerd. Gefundenes Fressen voor
de Taalunie, zo dacht ik. Maar toen ik de algemeen secretaris
voorstelde om daartegen te protesteren, attendeerde hij me op
twee paradoxen, die ik door mijn schromelijk gebrek aan ambtelijke ervaring niet vermocht te begrijpen. De eerste paradox
was, dat de Taalunie pas iets mocht ondernemen nadat haar
reputatie bevestigd was, de tweede, dat de Taalunie regering is
en dus niet aan politiek mag doen, laat staan taalpolitiek. Na
veel aandringen en tot vijfmaal toe herschrijven mocht ik een
sterk afgezwakte brief via een omweg versturen.
Mijn ambtelijke onbekwaamheid bleek spoedig nog zwaarwegender te zijn. Ik bleek geen ambtelijke brief te kunnen
schrijven. De principes die ik bij mijn stelonderwijs steeds
had voorgehouden, waren fundamenteel fout. Vanwege pectus
est quod disertos facit leerde ik dat je je hart en je ziel in je tekst
moet stoppen, zodat je enthousiasme op de lezer overspringt.
Mis, want je mag als ambtenaar niet laten blijken dat je achter
de zaak staat die je geacht wordt te verdedigen. Een ambtenaar
moet koel zijn, nooit enthousiast. Ik had mijn studenten ook
altijd bijgebracht, dat ze hun taal niet moesten ontsieren met
oude taalfossielen, zoals echter, gans, allengs, bekomen, vermits, geschieden, weder, hiermede enz. Maar de algemeen secretaris hield
nu net van mede, van mededelen en medewerken, en vond dat
losse ablatieven en oude buigingsvormen in de verheven ambtenarentaal mogen paraisseren en die geenszins kunnen laideren.
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Gezellig onderonsje van het Taaluniepersoneel in de bibliotheek (1983), met Hollandse snert en Vlaamse Corsendonck, v.l.n.r. Pim de Vroomen, hoofdmedewerker taalwetenschap; Oscar de Wandel, plaatsvervangend algemeen secretaris en hoofdmedewerker letteren; Frans Debrabandere, hoofdmedewerker
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taalonderwijs; Georges Meindersma, administratief medewerker

Er wordt in de administratie natuurlijk niet alleen geschreven,
er wordt vele malen meer gepraat. Dat gebeurde vooral op de
wekelijkse stafbespreking, een zogenaamde werklunch, volgens Nederlandse gewoonte een broodjeslunch met melk of
karnemelk. Op die vergaderingen werd gewoonlijk besproken
wat op een vorige vergadering al besproken was en ook bij de
volgende bespreking niet uitgepraat werd. En daar gaapte een
afgrond van verschil tussen de Nederlander en de Vlaming.
Wat een Nederlander in ellenlange, ronkende zinnen niet gezegd krijgt, dat zegt een Vlaming met een paar woorden, een
West-Vlaming met een half woord. En aangezien ik een WestVlaming ben, ben ik er niet lang aan het woord geweest.

Bovendien begreep ik vaak niet wat ze met hun verhullende
taal eigenlijk bedoelden. Telkens weer vroeg ik me af: “Wat
hebben ze nu eigenlijk gezegd?”
Aan de deadline van mijn korte leven onder de ambtenaren
vroeg ik me af wat een ambtenaar is. Mijn antwoord was: “Een
ambtenaar is iemand die voor elke oplossing een moeilijkheid
heeft.” En viel het werk mee? Inderdaad, het werk viel best
mee, maar die uren daartussen … Toch moet ik eerlijk toegeven, dat ook die uren daartussen best meevielen. U zult me
niet horen zeggen dat mijn leven bij de Taalunie geen aangenaam leven was. De hele dag kwam de huismeester rond met
zijn ‘geweldige’ kofﬁe. ’s Middags gingen we wel eens lunchen
op het strand van Scheveningen. Verjaardagen werden gevierd.
Na de kantooruren was er op mooie zomerdagen het naaktstrand van Scheveningen. Er heerste een prettige vakantiesfeer.
Ik heb er de langste vakantie van mijn leven doorgebracht.
Maar ik hou vakanties nu eenmaal nooit lang vol. Na een jaar
hield ik het voor bekeken. Dat was mijn korte leven bij de Taalunie, dat inderdaad langer had kunnen worden als de wil er
was geweest om van taalunie naar taaleenheid te komen. 

Ne e rlan dia /Ne de r lands v an Nu – 3- 20 1 0

Het derde onderscheid is er op het eerste gezicht geen. Het principe schrijven is schrappen wordt nl. ook in de ambtenarij gehuldigd, maar het komt er natuurlijk op aan wat geschrapt wordt.
Ik leerde mijn studenten dat ze zich moesten concentreren op
de boodschap en dat de overtollige bladvulling genadeloos moet
worden geschrapt. Maar in een ambtelijke brief moet juist de
boodschap worden geschrapt, zodat alleen de nietszeggende
bladvulling overblijft. De ronkende ambtelijke formules moeten
er dan voor zorgen dat dat niet te veel opvalt.
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van de redactie

De Roets, een geval apart
In Vlaanderen werd zeven jaar geleden begonnen met De Roets, een nogal aparte historische weekkalender. Een
kalender die dit jaar de Visser-Neerlandiaprijs voor cultuur kreeg. Omdat achter die kalender een heel verhaal schuilgaat, gingen we praten met de initiatiefnemers.

In de wandelgangen horen we van alles en nog wat over
De Roets, uw weekkalender die vrij origineel schijnt te
zijn. Waarover gaat het precies?
De Roets: “Laten we dan even beginnen bij het begin. Tijdens
een sollicitatiegesprek een paar jaar geleden antwoordde een
sollicitante met drie jaar Romaanse ﬁlologie achter de rug dat
Peter Benoit een deejay was die in de jaren 80 samen met
Peter Koelewijn furore maakte. De juryleden bekeken elkaar
met gefronste wenkbrauwen. Wat later vroeg een leuke meid,
die er intelligent uitzag, aarzelend: ‘Baekelandt, dat is toch die
man van de baksteen, niet?’ Een beetje triestige, maar vooral
veelzeggende hedendaagse conversatie. Bij de nabeschouwing
bleek het allemaal de schuld van het onderwijs, de tijdgeest, de
ik-cultuur te zijn. Een van de stellingen was dat de jeugd alleen
nog maar interesse heeft in fuiven ... ‘Nu kun je twee dingen
doen,’ zei een jurylid, ‘je vindt dat erg en je blijft erover doorzeuren of je probeert er iets aan te doen.’
Vanuit die simpele achtergrond ontstond het idee om een kalender te ontwikkelen die zou dienen om de mensen wat extra
kennis over hun roots bij te brengen. Overleden markante Vlamingen (her)ontdekken en het publiek hiervoor boeien werd
de opdracht waarmee we het brede publiek tegemoet stapten.”
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Wat is er zo origineel aan een kalender? Er liggen toch al
honderd soorten kalenders in de boekwinkel. Of niet?
De Roets: “Dat klopt, maar als communicatiemedium in de
huiskamer, het kleinste kamertje of de keuken is het toch niet te
versmaden. Als je bij kalendergebruikers dagelijks interesse kunt
wekken voor ons verleden, voor onze roots, voor onze boeiende
en markante historische ﬁguren, dan zit je wel met een medium
dat lekker functioneel is. Op die manier een steentje bijdragen
om op termijn het tij van de desinteresse voor onze eigen geschiedenis te helpen keren, loont de moeite en is de inspanning
waard. Een kalender met een missie dus. Naïef? Ja, misschien
wel. Et alors? Voor wie erin gelooft, is alles mogelijk ...
Een paar befaamde en deskundige onderzoekers die vandaag
bij Why5Research werkzaam zijn, werden benaderd met het
doel inzicht te verwerven in de opportuniteiten, de marktmogelijkheden en de communicatiekracht van zo’n kalender. We
wilden vooral niet in een impulsieve bui een project opstarten

en dus zeker niet over één nacht ijs gaan. Daarom maakten we
vooraf een representatieve dummy. Aan de hand daarvan werd
onderzocht hoe de kalender initieel gepercipieerd en geëvalueerd werd en of hij er ook in zou kunnen slagen de gebruiker
een wij-gevoel en een gevoel van Vlaamse trots bij te brengen.
De onderzoekers, allemaal praktische en ervaren psychologen,
peilden in fase 1 de betekenis, de beleving van tijd en de middelen die mensen hanteren om met tijd om te gaan.”

En dan?
De Roets: “Ze stelden vast dat de kalender – net als een agenda
– de betekenis kreeg van een hulpmiddel dat de gebruiker in de
mogelijkheid stelt om zijn tijd te managen en in te delen. Een
hulpmiddel in het bedwingbaar maken van de tijd. Zowel door
mannen als vrouwen werd de slogan Onze roots? Onze toekomst!
duidelijk positief gewaardeerd. Het relateren van roots aan toekomst kwam vertrouwenwekkend en relevant over. De kalender
kreeg deﬁnitief als werknaam De Roets en werd als jong en fris
ervaren. Geïnspireerd door de resultaten van het onderzoek
werden de oorspronkelijke structuur, de vormgeving en de
tekststijl van de kalender bijgesteld. En we omringden ons met
gedreven, gepassioneerde en deskundige historici, neerlandici
en enthousiastelingen uit vele disciplines, mensen die ook
vandaag nog allemaal gemotiveerd en pro Deo meespelen.”

Allemaal mooi en wel. Maar hoe komt u dan in
die huiskamer terecht?
De Roets: “Goede vraag. We gingen op zoek naar een gedreven
uitgever en kwamen na lang en kieskeurig zoeken en benchmarken terecht bij Uitgeverij Davidsfonds, die op het gebied
van cultuur en geschiedenis tot de marktleiders behoort. We
troffen er de meedenkende historica en uitgeefster Katrien De
Vreese. Met onze missie Vlaanderen veroveren en een breed
publiek helpen bereiken leek haar wel wat. En dat die uitgeverij daarenboven een bestand van een goeie 60.000 lezers-leden had, was mooi meegenomen. Zo werd in feite relatief snel
de Roetstraditie geboren. Inmiddels ligt de kalender jaarlijks
al onder vele kerstbomen. We startten met 3.900 exemplaren
en halen vandaag 20.000 exemplaren. En ook veel Vlamingen
in het buitenland reageren positief. Hun roots, hé. Dat we de
jongeren nog niet bereiken, baart ons nog geen zorgen, maar
het heeft wel onze volste aandacht.”

V I S S E R-N E E RL A N DI AP RI J S

U zou momenteel ook aan een spin-off werken.
Klopt dat?
De Roets: “Dat klopt. We broeden inderdaad op een spin-off.
We praatten met eigentijdse leraren geschiedenis en maatschappelijke vorming, en hoewel het onderwijs nu niet meteen tot
onze primaire doelgroep behoort, vingen wij boeiende spontane
signalen op. ‘Dit hang ik zeker in mijn klas.’ ‘Hier zit stof in
voor een vakoverschrijdende opdracht.’ Zulke reacties kwamen
onder meer uit Lennik, Veurne, Tongeren, Leuven en jawel ook
uit de California University in Berkeley. Dat spoort ons aan om
nog creatiever, losser en breder te gaan denken. Met onze Roets
schrijven wij over geschiedenis alsof het niet over geschiedenis
gaat. We zijn er ons van bewust dat geschiedenis in is. En sexy.
Rond dat denkspoor draait ons spin-offje. Maar ook hier willen
we niet over één nacht ijs gaan en verkiezen we onze plannen
en peergroupintenties nog wat intern te houden. In stilte zijn we
heel goed bezig en u hoort dus zeker nog van ons.”

In De Canvascrack op VRT zagen we hoe Bob Steel, een
van uw kernredactieleden, voor Canvaskijkend Vlaanderen hoge ogen gooide en op kousenvoeten een merkwaardig parcours aﬂegde.

Ik wilde voor mijn collega’s een quiz over Vlaanderen samenstellen.
Maar tot mijn verbazing botste ik op groot protest van mijn drie
zonen toen ze hun favoriete lectuur niet meer op het vertrouwde

De Roets 2011

15
Elke week staat in het teken van een baanbreker of markante
ﬁguur. Die wordt voorgesteld in een vlot leesbare levensschets.
Elke dag krijgt een prettige aantekening mee die varieert van
een dartel doordenkertje tot een wijs weetje. En dat is telkens
goed voor een prikkel van verwondering of herkenning. De
Roets verkent daarbij ongedwongen uiteenlopende perioden en
invalshoeken. De aantekeningen vertonen daarbij één gemeenschappelijk kenmerk. Ze hebben in brede zin allemaal iets met
Vlaanderen te maken. Voor veel lezers is De Roets niet alleen
een handige kalender, maar ook een waardevol initiatief, waarbij op een speelse en pretentieloze wijze allerhande informatie
geboden wordt. Bij een blik op de toekomst krijgen ze de kans
om mondjesmaat terug te kijken naar een verleden dat soms
verrassend, soms vreemd, soms verwonderlijk en soms
vermakelijk is.”

kleinste kamertje terugvonden! De quiz was een groot succes. De
frustratie met de quiz was van een zelfde grootte: wij kennen onze
eigen geschiedenis nauwelijks of niet. De Roetskalender is daarom
een schot in de roos en de opvulling van een gat in ons geheugen.
An de Moor, Voorzitter Vlaanderen-Europa

De Roets gaat uit van een origineel concept, is functioneel
opgevat als een handige weekkalender in een frisse lay-out.
De gebruiker krijgt een rijk palet aan historische informatie.

U kreeg een pleidooi pro domo van een Leuvens historicus
uit het Pajottenland die vandaag aan de universiteit
Gent doceert.
De Roets: “U bedoelt historicus Stijn Van de Perre: ‘De Roets
deed er goed aan om enkele krijtlijnen te trekken. Het verleden
is nu eenmaal onuitputtelijk en dus drong een keuze zich op.
Als invalshoek werd geopteerd om Vlaanderen als noemer in
de bonte collectie te hanteren. De focus ligt op markante ﬁguren en plekken van bij ons. Vanzelfsprekend is dat nooit. 
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De Roets: “Inderdaad. Met ﬂink wat pittige en parate kennis
legde hij een interessant parcours af. De reactie die we daarop
kregen, deed deugd. Van over het hele land kregen we telefoontjes en mailtjes van bekende en tot dan onbekende sympathisanten. ‘Weten jullie dat De Roets in de Canvascrack zit?
En dat die man dat heel goed doet. Die weet veel zeg.’ Dankzij
De Roets wist onze man nog veel meer. Dat Morris in zijn
Lucky Lukestrips de gezichten van doodgravers en lijkbidders
baseerde op de karikaturen die hij van zijn leraren in het
jezuïetencollege van Aalst had gemaakt. Dat in 1789 maar
drie procent van de Vlaamse bevolking naar school ging. Dat
volgens Gaston Durnez “het nadeel van ons onderwijs is dat er
zoveel schoolmeesters zijn”. Dat er aan meer dan 250 universiteiten in meer dan vijftig landen Nederlands wordt gedoceerd.
En ga zo maar door. Honderden wetenswaardigheden. Over de
samenleving vroeger en nu in haar meest diverse facetten.

V I S S ER- NEERLAND I AP RI J S
NEERLANDI A

Maar de redactie vermijdt de valkuilen van de evidenties, van
de eenzijdigheid of van de verheerlijking. De optie om zich te
concentreren op het eigen verleden, lag misschien niet voor de
hand. Maar geen nood, de initiatiefnemers bevinden zich in
goed gezelschap. Al in de jaren 30 van de vorige eeuw hadden
de Nederlandse (marxistische) historici Jan Romein (18931962) en Annie Romein-Verschoor (1895-1978) in hun Erﬂaters
van onze beschaving begrepen dat het zinvol was “de kennis van
het Nederlandse volk omtrent wat het in de loop der tijden zelf
uit zichzelf aan groots heeft voortgebracht” te verdiepen. Daarmee wensten zij in te gaan “tegen gevaarlijke onderschatting,
maar tegelijk tegen niet minder ongevaarlijke overschatting
van het Nederlands-eigene”. Hoewel de Roetskalender geenszins de biograﬁsche kracht van die studie pretendeert, vormt
het uitgangspunt ervan ook hier de basisgedachte.’

Het grote probleem met de Roetskalender is de verslavende werking.
Je wil dat de jaren sneller voorbij gaan, om de volgende, altijd verrassende editie te kunnen lezen.
Rik Van Cauwelaert, Knack

Ne e rla ndi a/Ne de rla nd s va n Nu – 3- 20 10
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Dat we onze herkomst niet kunnen en mogen negeren, wist
ook de Afro-Amerikaanse activist Malcolm X (1925-1965). Hij
hield zijn Black Muslims voor dat ‘Just as a tree without roots
is dead, a people without history or culture also becomes a
dead people’ (Net zoals een boom zonder wortels dood is,
sterft ook een volk zonder geschiedenis of cultuur). Dat het
respecteren van je wortels een vooruitstrevende gedachte kan
zijn, illustreerde de prominente Franse PS-politica en dochter
van Jacques Delors Martine Aubry: ‘On ne vit bien son présent
et on ne prépare bien son avenir, que si l’on est à la fois ﬁer
de ses racines et ouvert aux autres et au monde.’ (Je beleeft
het heden pas goed en je bent pas goed voorbereid op de toekomst als je trots bent op je wortels en tegelijk openstaat voor
de ander en voor de wereld.) Ook de Nederlandse SP-leider
Jan Marijnissen is ervan overtuigd dat het in de moderne samenleving nodig is ‘je eigen wordingsgeschiedenis te kennen’.
‘Geen gevoel voor het verleden betekent geen gevoel voor de
toekomst’, stelde hij.

Prof. dr. Jef Janssen tijdens zijn laudatio op 19-9-2010

De redactie laat zich duidelijk bijstaan door een brede groep
van onderlegde medewerkers, die de kunst verstaan om informatie luchtig maar accuraat te formuleren. De Roets is niet
alleen een handige kalender voor thuis en op het bedrijf, maar
evenzeer een leuke aanrader voor wie zich op school wil laten
inspireren. Zelfs voor wie in de rats zou zitten met zijn roots.
Kortom: De Roets is zonder twijfel van deze tijd. Zonder complexen, open en ongedwongen. Een kalender over het verleden
voor de toekomst.”					


Uit de laudatio van historicus Jef Janssen: “Met veel humor gebracht en met de nodige kritische zin is De Roets een prachtige bijdrage tot de
Vlaamse cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis, zonder te vervallen in goedkoop hoerageroep, enge navelstaarderij of overspannen waardeoordelen. Dat zowel geniale denkers en kunstenaars als gewone mensen in beeld worden gebracht, is daarbij een mooi pluspunt.”

L E T T ERK UND E

“De afstand tussen Antwerpen en Den Haag is heus niet onoverbrugbaar!
En twee bewaarplaatsen leveren meer op dan één gecentraliseerd instituut.”

Luc Decorte

In gesprek met ...
Aad Meinderts (Letterkundig Museum Den Haag)
en Leen van Dijck (Letterenhuis Antwerpen)
Als ik geen leraar was geworden en ik wilde even gelukkig zijn, had ik misschien wel graag in een archief of een
museum gewerkt. Bij voorkeur in een letterkundig. Ik denk aan het Letterenhuis in Antwerpen, of, waarom niet,
aan het Letterkundig Museum in Den Haag. Hele dagen archiveren, benoemen, inpakken, klasseren, lezen,
noteren, ontdekken, opbergen en studeren. “Sammler sind glückliche Menschen”, schreef Goethe. Op kleine
schaal breng ik mijn tijd thans vergelijkbaar door in mijn eigen, ruime huisbibliotheek, annex Moritoenarchief,
met het inventariseren van duizenden boeken, brieven, documenten, foto’s, geluidsopnames, handschriften en
knipsels van honderden schrijvers. Ik heb er mezelf voor opgeleid, jaar na jaar – Aken en Keulen zijn niet in één
dag gebouwd – lang voordat, vanuit de stad aan de Schelde, de praktische gids over archiveren voor schrijvers en
verzamelaars bij me in de bus viel: Zonder jurk niets om te doen opwaaien (2010).
Nu het Haagse Letterkundig Museum sinds maart jl. een nieuwe opstelling heeft, bestaande uit Het Pantheon
(het paradepaardje: voor het eerst worden de Nederlandse en de Vlaamse literatuur gecombineerd gepresenteerd:
1000 jaar literatuur aan de hand van het werk van 100 schrijvers) en De Nationale Schrijversgalerij (circa 500
schrijversportretten en -beelden vanaf 1750 – het begin van de moderne literatuur – tot heden, een huzarenstukje)
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en omdat het Antwerpse Letterenhuis, voorheen het AMVC, al het jaar door het nieuws haalt met een tentoonstelling en diverse lezingen over Willem Elsschot, een complex en intrigerend schrijver over wie het laatste woord
nóg niet is gezegd, heb ik de beide directeuren, Aad Meinderts en Leen van Dijck, met enkele vragen benaderd.
Hieronder volgt een stand van zaken.

Vele keren ben ik met mijn studenten uit de Brugse lerarenopleiding op bezoek geweest in het Letterkundig Museum in Den Haag. Lang geleden in de smalle Juffrouw
Idastraat 11, later in een vleugel van de Koninklijke Bibliotheek nabij het Centraal Station (de laatste keren op 2
april 2003, 28 maart 2000 en 15 oktober 1996). De rondleiding kostte eerst 50 gulden plus 3 gulden toegang p.p.,
later 29,95 euro plus 1,5 euro toegang p.p. Ik veronderstel
dat groepen nog altijd welkom zijn. Gaan de bezoekersaantallen de goede richting uit, of stagneren ze doordat
literatuur op school ook in Nederland minder in tel is?

museumdocenten of conservatoren. Ik ben niet ontevreden
over de bezoekcijfers: we liggen op koers. Voor onze tentoonstellingen gericht op volwassenen streven we in het eerste jaar
naar 18.000 bezoekers. Het studiejaar 2010-2011 zullen we
het voortgezet onderwijs actief benaderen en wie weet wat dat
teweegbrengt, vooral ook omdat de vernieuwde website (www.
letterkundigmuseum.nl) zal worden ingezet. We moeten niet
somberen over de status van literatuur en elkaar de put in praten. Uitgaan van de aantrekkingskracht van de wereld achter
het boek en de schrijver, dat alleen brengt ons verder.”

A.M.: “Uiteraard zijn groepen van harte welkom in het Letterkundig Museum. Met name de vaste exposities, Het Pantheon
en De Nationale Schrijversgalerij, lenen zich bij uitstek voor
een groepsbezoek. We bieden rond- en inleidingen aan door

In het Letterenhuis, aan de Minderbroedersstraat 22
in Antwerpen, is de nieuwe versie van de permanente
tentoonstelling er sinds eind 2004. Chronologisch toont
u daarin van pakweg Hendrik Conscience tot zeg
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“Overmacht is het, geen moedwil. Tussen droom en daad, weet u wel?”

LETTERK UNDE
NEERLANDI A
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maar Annelies Verbeke wat Vlaanderen aan literaire
talenten en bewegingen heeft voortgebracht. Een veel
aantrekkelijker overzicht dan voorheen van de Vlaamse
literatuurgeschiedenis. Voor de lerarenopleiding en het
middelbaar onderwijs een ideale gelegenheid om met de
docent Nederlands een tocht naar Antwerpen te maken
en, bv. o.l.v. Bert Cruysweegs, een gidsbeurt van anderhalf
uur mee te maken. In welke mate spelen de (hoge)scholen
op dat aanbod in?
L.v.D.: “Leerlingen van de laatste jaren van het middelbaar
onderwijs behoren inderdaad tot onze speciﬁeke doelgroepen.
We hebben voor hen een brochure gemaakt met vragen over
de tentoongestelde documenten, over hun literaire voorkeuren. Ook de leerkrachten krijgen een brochure aan de hand
waarvan zij de leerlingen kunnen voorbereiden op een bezoek
aan het Letterenhuis. Die educatieve brochures werden samen
met mensen van de lerarenopleiding opgesteld en uitgetest.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook de zeer enthousiaste en
onderlegde gidsen die kleine groepjes leerlingen, of andere
belangstellenden, door de tentoonstelling leiden, met vele
boeiende verhalen en verbanden.
Vorig jaar kregen we 79 schoolgroepen op bezoek, samen
1921 leerlingen. Dit jaar hebben we al 39 schoolgroepen verwelkomd, goed voor 874 leerlingen: 99 leerlingen hebben de
rondleiding van de gidsen gekregen, 775 leerlingen werkten
met de brochure of eigen opdrachten.
Een andere doelgroep zijn studenten Nederlandse taal en letteren: voor hen verzorgen we niet alleen een rondleiding in
de expo, maar ook in de archiefdepots en in de leeszaal. Het is
immers belangrijk dat zij kennismaken en leren omgaan met
literaire bronnen en archieven, het basismateriaal voor het
onderzoek. Uit die bezoeken zijn al verschillende scripties
en papers voortgevloeid: tekst- en brievenedities, literair-historische studies en dergelijke.”

Anders dan in het L.M. in Den Haag gebeurde, met de
permanente expositie Het Kinderboekenmuseum, halfweg
de jaren negentig opengesteld, is er in Antwerpen weinig
i.v.m. kinder- en jeugdliteratuur te zien. Betekent dat
ook dat u de literaire nalatenschap van Cor Ria Leeman,
René Struelens, Cyriel Verleyen en vele anderen niet in
huis hebt?
L.v.D.: “Het feit dat de jeugdliteratuur niet aan bod komt in
onze permanente expo, heeft niets te maken met een gebrek
aan belangstelling of aan materiaal. Wel integendeel. Het
Letterenhuis bewaart heel wat archieven van jeugdschrijvers:
Abraham Hans, Leopold Vermeiren, Cor Ria Leeman, GodeLiva Uleners (Willems) en vele anderen. Het probleem was
ruimte! In Den Haag krijgt het kinderboekenmuseum inderdaad opnieuw een eigen museale plek, maar wij hebben die
hier niet. Bovendien wilden wij ernaar streven om op de beschikbare plaats een duidelijk en samenhangend verhaal over
de Vlaamse letteren te brengen. Dat dwingt tot keuzes.

Aad Meinderts op het Lange Voorhout in Den Haag. “Op de honderd graven
van de schrijvers uit Het Pantheon heb ik een witte roos gelegd, wat mij in
dertig dagen niet slechts voerde door Nederland en Vlaanderen, maar ook
naar Elmina (Ghana), Formentera (Balearen), Jeruzalem, Londen, Parijs etc.”
(foto Jessica Swinkels)

Zo zijn er een aantal hiaten in de permanente expo, want
niet alleen kinder- en jeugdliteratuur, maar ook het essay,
de literaire kritiek en de theaterteksten komen slechts zeer
sporadisch aan bod. Overmacht is het, geen moedwil. Tussen
droom en daad, weet u wel?”

“De tijd is de meest
rechtvaardige criticus.”
Voor een auteur moet het een geruststellende gedachte
zijn dat zijn archief in zijn totaliteit in het Letterenhuis of
in het Letterkundig Museum wordt bewaard. Welke zijn
qua omvang zowat de belangrijkste schrijversarchieven
in uw instelling?
L.v.D.: “Het Letterenhuis is in 1933 als Museum van de Vlaamsche Letterkunde opgericht op basis van de nalatenschap van
Hendrik Conscience, die door de stad Antwerpen was aangekocht. Dat is en blijft een belangrijk archief, met verschillende
versies van De Leeuw van Vlaanderen en van zijn andere werk,
met aantekeningen en notities. Sindsdien is de collectie fel
aangegroeid, met bijvoorbeeld het schrijversarchief van Stijn
Streuvels, Karel van de Woestijne, Louis Paul Boon, Gust Gils,
Jef Geeraerts en Ivo Michiels, met het uitgeverijarchief van
Buschmann, Angèle Manteau, Facet en Walter Soethoudt, met
het tijdschriftarchief van Ons Erfdeel, Labris, Nieuw Vlaams
Tijdschrift ... Veel te veel om hier op te noemen.
Een aantal archieven hebben we zelf weer moeten reconstrueren, zoals dat van Paul Van Ostaijen. Bij zijn dood liet hij niet
echt een afgerond archief na. Later is veel materiaal toch tot
in het Letterenhuis geraakt via schenkingen en aankopen van
familieleden, vrienden, ex-minnaars ...”

L E T TERK UND E

A.M.: “Het zwaartepunt van onze verzameling is het interbellum. Die periode is het best vertegenwoordigd. Vestdijk
behoort tot onze grootste auteurscollecties.”

Ik stel me voor dat het binnenhalen van materiaal van
‘minor poets’ weinig problemen oplevert. Die willen maar
al te graag, ook in Vlaanderen, de eeuwigheid in.
Moet u wel eens literair erfgoed weigeren?
A.M.: “Wij werken voor de eeuwigheid, zijn naast museum
een archief en hebben tot taak een centrale verzameling letterkundige documenten bijeen te brengen die zo volledig
mogelijk is. De stelregel is dat elke auteur die minimaal twee
boeken bij een erkende uitgeverij heeft gepubliceerd, door ons
met open armen wordt ontvangen. De tijd is de meest rechtvaardige criticus. Als we de waan van de dag volgden, was een
nu bejubeld maar indertijd veronachtzaamd schrijver als
Nescio buiten de boot gevallen.”

In Antwerpen mochten bezoekers tot voor kort hun
favoriete voorwerp in de (permanente) museumopstelling
kiezen. In het Letterkundig Museum, toentertijd nog in
de Juffrouw Idastraat, stond ik ooit voor een schitterende
kast met allemaal eerste drukken van Louis Couperus.
Hebt u zelf ‘favorieten’ in uw rijke instelling, voor en
achter de schermen?

“Ik kan niet verhelen dat de
verwerving van zijn archief een
geweldig moment zou zijn.”

Leen van Dijck, die het Letterenhuis een meer originele opstelling van
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de Vlaamse literatuurgeschiedenis gaf en met Zuurvrij meer dan een
pr-huisblad op de markt bracht. Voor die verdiensten kreeg ze in 2009 een
cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap. (foto Greetje van Buggenhout)

Geert van Istendael schreef in Blauwdruk (2008, blz. 61):
“Er bestaat één Nederlandse taal. Dus er bestaat één
Nederlandse literatuur. Dus hebben wij één Nederlands
Letterenhuis nodig. Dat bestaat. Het werkt voortreffelijk.
Ik bedoel het Letterkundig Museum in Den Haag.”
Hij draagt een rits argumenten aan voor zijn standpunt.
Hij vertrouwde zelfs al een deel van zijn nederige manuscriptjes aan de goede zorgen toe van Anton Korteweg en
zijn erfgenamen. Kunt u zijn mening enigszins delen?
L.v.D.: “De teksten die in Blauwdruk verschenen zijn, werden
op ons verzoek geschreven. Wij hadden namelijk, naar aanleiding van de 75e verjaardag van dit huis, aan een aantal schrijvers gevraagd hoe zij dachten over bewaarinstellingen als het
Letterenhuis. De schrijvers formuleren zeer uiteenlopende
meningen, maar die van Geert van Istendael was wel de meest
‘provocatieve’. Toch hebben wij geen moment geaarzeld om
hem te publiceren. Elke mening is waardevol, hoewel niemand
de waarheid in pacht heeft. Want hij heeft geen gelijk! Zijn
stelling dat er maar één Nederlandse literatuur bestaat, wordt
door de meeste literatuurhistorici niet onderschreven.
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A.M.: “Persoonlijk krijg ik van handschriften nooit genoeg:
Mei van Gorter, De avonden van Reve en Mystiek lichaam van
Frans Kellendonk kan ik niet onaangedaan bekijken. Overigens zijn de handschriften in originele vorm te zien in Het
Pantheon. Maar vergeet ook de gigantische collectie kinderboekenillustraties niet: Mance Post, Thé Tjong-Khing,
Carl Hollander etc. We bezitten hun complete oeuvre.”
L.v.D.: “Ik vind het heel erg moeilijk om van ‘favorieten’ te
spreken. Laat ik beginnen met te zeggen dat mijn absolute
voorkeur uitgaat naar literaire archieven, eerder dan naar losse
documenten. Toegegeven, het oorspronkelijke handschrift van
De feesten van angst en pijn van Paul Van Ostaijen of De Kapellekensbaan van Louis Paul Boon bijvoorbeeld, dat blijven absolute toppers. Dat doet mij nog altijd iets. Maar als je daarnaast
het archief van een schrijver bekijkt, dan is dat zoveel meer
dan een verzameling van documenten en handschriften. Het
archief geeft je (idealiter) een inkijk in het leven van de schrijver, in zijn manier van werken, in zijn verhouding tot andere
schrijvers, in zijn gezinsbeslommeringen en zijn dagelijkse
bezigheden. In zijn archief komt de schrijver tot leven.”

LETTERK UNDE
NEERLANDI A
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En één Nederlands Letterenhuis ... het Antwerpse bestaat al
twintig jaar langer dan het Haagse ... Het Letterenhuis en het
Letterkundig Museum cohabiteren in elk geval in de beste verstandhouding. Onze afspraak is dat Den Haag de Nederlandse
schrijvers herbergt, Antwerpen de Vlaamse. En uiteraard
completeren beide huizen elkaar: de brieven die Willem Kloos
aan August Vermeylen schreef, bevinden zich in het Vermeylenarchief in Antwerpen, die van Vermeylen aan Kloos moet
je in het archief in Den Haag gaan zoeken. De afstand tussen
Antwerpen en Den Haag is heus niet onoverbrugbaar! En
twee bewaarplaatsen leveren meer op dan één gecentraliseerd
instituut.”
A.M.: “Natuurlijk ben ik gevleid door de woorden van Van
Istendael, maar het AMVC-Letterenhuis is actief voor de
Vlaamse letteren, zoals het Letterkundig Museum dat is voor
de Nederlandse literatuur. Dat laat onverlet dat beide literaturen een en ondeelbaar zijn. De taakafbakening is historisch
bepaald en functioneert uitstekend. We werken graag, veel en
met vrucht samen met het Letterenhuis in Vlaanderen.”

Hoe vervelend is het dat Jeroen Brouwers recent in Humo
(20-4-2010) het volgende liet optekenen? “Ik heb de pest
aan letterkundige musea. (...) Benno Barnard heeft de
schurkachtigheid begaan al mijn brieven aan hem aan
het Letterenhuis in Antwerpen te geven. Dat hoort niet:
de brieven die ik jou schrijf zijn cadeaus, die gooi je toch
zomaar niet in een museum. En denk je dat dat museum
mij daarvan op de hoogte stelt: ‘Gaat u daarmee
akkoord?’ Nee!”
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L.v.D.: “Ik heb daar met de heer Brouwers al heerlijke discussies over gevoerd. En wij blijven van mening verschillen, of
wat dacht u? Anderzijds maakt hij toch mooi reclame: alle
woorden van Brouwers worden met gretigheid gelezen en als
de lezer via hem te weten komt dat Benno Barnard een deel
van zijn brievenarchief aan het Letterenhuis heeft geschonken
... niet iedereen vindt dat een schande! Voor alle duidelijkheid:

het Letterenhuis verbindt zich ertoe om de persoonlijke levenssfeer te respecteren. Brieven zijn persoonlijke documenten.
Niemand kan die inkijken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de briefschrijver en zijn correspondent. De brieven
van Jeroen Brouwers krijg je dus niet zomaar te zien.”
A.M.: “De inzageregels van het Letterkundig Museum zijn
helder. De (erven van de) auteur dient (dienen) schriftelijke
toestemming te geven voordat een ongepubliceerd document
(dus ook een brief) ingezien kan worden. Wij zijn hierin strenger voor onderzoekers dan de meeste andere archieven. De
brief waarop Jeroen Brouwers duidt, maakt onderdeel uit van
een omvangrijk uitgeversarchief (Van Oorschot); de brief die
Brouwers schreef, schreef hij in zijn hoedanigheid van medewerker van een andere uitgeverij (Manteau). De brief is er in
feite doorheen geglipt. Vervelend, maar het kan gebeuren.
Het Letterkundig Museum gaat uiterst zorgvuldig om met de
belangen van auteurs, zonder het wetenschappelijk onderzoek
te frustreren. Het is natuurlijk vervelend dat een schrijver als
Jeroen Brouwers zegt dat hij de pest heeft aan letterkundige
musea.”

Te oordelen naar zijn (schitterende) bijdrage in Blauwdruk zou de aanwinst van zijn archief (foto’s, handschriften, knipsels, objecten enz., meer dan honderd aan Hans
Roest geadresseerde brieven en ansichtkaarten in het
spijkerschrift van Henriëtte Roland Holst) ooit wel
spraakmakend kunnen zijn?
L.v.D.: “Jeroen Brouwers heeft een schitterend archief, niet
alleen qua omvang. De cruciale rol die hij heeft gespeeld in
de Vlaamse letteren, in het gevecht naar volwassenheid ervan,
zijn nauwe contacten met zowat iedereen die een rol heeft
gespeeld in die letteren, zijn feilloze stilistische en polemische
talenten, dat alles maakt zijn archief uiterst interessant. Vooral
ook omdat over de naoorlogse periode nog heel veel moet
worden onderzocht, geveriﬁeerd, ontdekt ... Ik kan niet verhelen dat de verwerving ervan een geweldig moment voor het
Letterenhuis zou zijn ...”
A.M.: “Die stelling kan ik uiteraard slechts bevestigen, mede
dankzij een persoonlijk bezoek aan Jeroen Brouwers zelf in
Zutendaal.”

“De schrijvers of hun erven
hebben altijd het laatste woord.”
Op 27 juni jl. kwam Zuurvrij 18 uit. Het blad oogt, in een
vormgeving van Linde Desmet, fris en degelijk. De afwisseling qua inhoud en lay-out nodigt uit tot lezen en collectievorming. Echt een tijdschrift waar ik geen weelderig
gekleurde aﬂevering van wil missen. Mag ik vernemen op
hoeveel exemplaren het visitekaartje van het Letterenhuis
gedrukt wordt en naar hoeveel abonnees het gaat?
Het Letterenhuis in de Minderbroedersstraat in Antwerpen (foto Joris Luyten)

L.v.D.: “Eind 2009 bedroeg het aantal betalende abonnees 597.

L E T T ERK UND E

Daarnaast wordt het blad ook bezorgd aan archiefvormers,
schrijvers dus, en uitgevers en redacties van tijdschriften ...
van wie het Letterenhuis hoopt ooit de papieren te kunnen
verwerven. Ook beleidsmensen krijgen Zuurvrij toegestuurd,
collega’s en mensen van wie het Letterenhuis de sympathie
op prijs stelt of wil verwerven. In totaal gaat het om ongeveer
1080 extra exemplaren. De totale oplage bedraagt 2000.
Wij zijn begonnen met Zuurvrij in 2001, toen het museum
noodgedwongen zijn deuren moest sluiten wegens dringende
werkzaamheden. Wij wilden het contact met ons publiek
echter niet verliezen en wij wilden ook laten zien dat er onder
alle omstandigheden hard wordt gewerkt, achter de schermen.
Zo is Zuurvrij ontstaan. En de geweldig enthousiaste reacties
hebben ertoe geleid dat Zuurvrij nog altijd bestaat en is uitgegroeid tot het handelsmerk van het Letterenhuis.”

De weduwe Ida is voortgezet als Goede Papieren, dat doorgaans
tweemaal per jaar verschijnt. Dit jaar hebben we eenmalig
ter vervanging van Goede Papieren een glossy (Letter geheten)
uitgegeven, dat Het Pantheon volop in de schijnwerpers zet.
Goede Papieren wordt gestuurd naar de Vrienden van het
Letterkundig Museum en de relaties, onder wie veel schrijvers
en illustratoren.”

Als een auteur, bv. Henriëtte de Beaufort (1890-1981), bepaalt dat haar nalatenschap eerst na een termijn van zeventig jaar bestudeerd mag worden, krijgt zij dan haar zin? Is
dat in haar voordeel? Wie schrijft, die blijft is dat wel zeker?
A.M.: “Wij streven ernaar de afwijkende eisen over beschikbaarheid te minimaliseren, maar de schrijvers of hun erven
hebben altijd het laatste woord. Beter over zeventig jaar beschikbaar dan helemaal nooit. Een dergelijke termijn wordt
overigens zelden bedongen. Wie schrijft die blijft, daar gaat het
in het Letterkundig Museum gelukkig niet over. Nogmaals:
de tijd is de meest rechtvaardige criticus.”

De e-mails van Charlotte Mutsaers, de Wordbestanden
van Arnon Grunberg, de Facebookpagina van uitgeverij
De Bezige Bij en andere zaken uit het ICT-tijdperk,
hoe zult u dat nog amper tastbare literaire erfgoed
conserveren en beschikbaar stellen?
A.M.: “De digital born archives zijn een nieuw verschijnsel.
We hebben er nog geen ervaring mee. Samen met andere
instellingen, zoals het Nationaal Archief, zal het Letterkundig
Museum zich beraden over de wijze waarop die verzameld,
gearchiveerd en ontsloten zouden moeten worden. Het
onderzoek daarnaar staat (ook in internationaal perspectief)
nog in de kinderschoenen.”

Bijzonder aan en in het Letterkundig Museum heb ik altijd gevonden de vele publicaties die u in het licht geeft.
Zo verschijnen er sinds 1959 geregeld schrijversprentenboeken, bv. over S. Vestdijk, A. Roland Holst, J. Greshoff,
L. Vroman. Waarom is er nooit een verschenen over J.C.
Bloem? Er bestaat ook een reeks Achter het boek, met
lijvige documenten. Uw tijdschrift Juffrouw Idastraat 11,
vanaf juni 1972 verschijnend, werd in 1982 verkort tot
Juffrouw Ida. In 1992 werd het De weduwe Ida. Het verschijnt wellicht nog steeds. Naar wie wordt het gestuurd?
A.M.: “Onze publicaties in heden en verleden zijn te talrijk
om de vraag goed te beantwoorden. Kortheidshalve verwijs ik
naar onze site, www.letterkundigmuseum.nl. Om een schrijversprentenboek te maken, moet er wel voldoende beeldmateriaal voorhanden zijn. Het ontbreken daarvan was indertijd het
probleem bij een dichter als Bloem.

Eind 2010 loopt, na vier jaar, het literaire en culturele
stadsfestival De stad van Elsschot ten einde. Het Letterenhuis zou de expositie Dicht bij Elsschot niet hebben
kunnen maken, als het in 2009 niet deﬁnitief het archief
van Elsschot had verworven. Waarom heeft het zo lang
geduurd eer dat archief veilig en wel in uw instelling een
onderkomen kon vinden?
L.v.D.: “Ach, ik denk niet dat het veel zin heeft om het hele
verhaal nog eens uit te spinnen. Het komt er eigenlijk op neer
dat de verwerving van een archief via erven doorgaans moeizamer verloopt dan wanneer je rechtstreeks met de schrijver
kunt praten. Vooral als er zoveel erven zijn. Want iedereen
moet het erover eens zijn dat de nalatenschap in haar geheel
wordt overgedragen. Uiteindelijk is dat voor Elsschot toch
gelukt, en het is dank zij de gezamenlijke inbreng van de
Vlaamse Gemeenschap en de stad Antwerpen dat dat belangrijke archief uiteindelijk ook in openbaar bezit is gekomen.
En het is heel mooi en passend dat we dat archief door de expo
Dicht bij Elsschot aan de gemeenschap kunnen ‘teruggeven’,
kunnen laten zien in een boeiende context.”		
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Het Pantheon, Letterkundig Museum, Den Haag (foto Mike Bink)
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Engels in het onderwijs?

Wilfried Vandaele

O ND ERW IJS

In het Vlaams Parlement had op 8 juli een themadebat plaats over het hoger onderwijs. De voorbije maanden
boog een commissie ad hoc van het parlement zich over de hervorming van het hoger onderwijs. Een van de
aspecten die besproken werden, was de taalregeling. De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) drong aan op
een soepeler regeling en vroeg dat in de bachelors 60 studiepunten in een andere taal dan het Nederlands mogen

NEERLANDI A

worden gegeven. De commissie ging uiteindelijk akkoord met 30 studiepunten, tegenover 18 in de huidige regeling.

Ik ben niet blind voor het belang van meertaligheid en van het
Engels op het internationale forum, maar een en ander mag niet
ten koste gaan van het Nederlands. Wat het lager en het middelbaar onderwijs betreft, ben ik voorstander van vreemdetalenonderwijs, in de zin dat er een behoorlijk pakket Engels maar ook
bv. Frans en Duits is, maar niet dat reguliere niet-taalvakken in
een andere taal dan het Nederlands onderwezen worden.
In het hoger onderwijs is het standpunt genuanceerder, maar
het uitgangspunt blijft dat het Nederlands een volwaardige taal
moet blijven voor onderwijs en wetenschap.

Stand van zaken
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Als we de positie van het Nederlands aan de universiteiten in
het Nederlandse taalgebied bekijken, dan zien we dat het aandeel van het Engels in Nederland aan de meeste universiteiten
beperkt blijft op het niveau van de bacheloropleiding. In de
masterfase daarentegen wordt doorgaans 50 tot 100% van het
aanbod in het Engels gegeven.
In Nederland verlopen naar schatting al 20 à 30 procent van alle

Enerzijds is het voor academici noodzakelijk dat ze dé wetenschappelijke taal bij uitstek beheersen. Dat is belangrijk voor hun mobiliteit
in een geglobaliseerde wereld. Daarenboven is veel vakliteratuur in het
Engels, verlopen internationale congressen in het Engels en zijn de
belangrijkste tijdschriften en wetenschappelijke websites Engelstalig.
Vlaanderen kon dus niet langer wachten om belemmeringen op te
ruimen tegenover andere landen, bijvoorbeeld Nederland, waar de
universiteiten al langer het Engels hanteren.
(Ted Sanders & Leen van Dijck, Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren, Knack.be, s.d.)

opleidingen in een andere taal mogen worden gegeven. Vroeger kon anderstalig onderwijs in de bachelors niet en gold er
in de masters een beperking van 20% . Die beperking bestaat
niet meer. Terwijl een onderwijsinstelling die een anderstalige
opleiding aanbood, de studenten vroeger steeds de kans moest
bieden die cursussen ook in het Nederlands te volgen, is het
vandaag voldoende als er een Nederlandstalig equivalent bestaat
in dezelfde provincie. Straks aanvaardt het parlement nog dat zo’n
equivalent in Vlaanderen beschikbaar is!

hogere opleidingen in het Engels. In Vlaanderen is dat nu 2 à 3 procent. Opleidingen in een andere taal resulteren bijna altijd in kwaliteitsverlies. Veel docenten beheersen het Engels zelf onvoldoende.
Vlaamse studenten krijgen het moeilijker om de leerstof goed op te

Ik ben een overtuigd voorstander van internationalisering,
maar zie een veelkleurig palet van talen en culturen juist als een
onmisbare component van die internationalisering. Het is

nemen. En te veel buitenlandse studenten die zich bij ons voor een
masteropleiding inschrijven, zijn relatief zwak.
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(Jozef Devreese, natuurkundige, Knack, 25-8-2010)

Aan de universiteiten in Vlaanderen is het aandeel van het Engels beperkter. Op het niveau van de bachelors is het onderwijs
in het Engels veeleer een uitzondering. Ook in de masters wordt
het Engels gebruikt in een beperkt aantal opleidingen. Van de
Engelstalige colleges bestaat doorgaans ook een Nederlandstalige variant.
Het decreet stelt nog steeds dat het Nederlands de onderwijstaal
is in Vlaanderen. Er kan wel een vreemde taal gebruikt worden
als anderstalige docenten te gast zijn, als de studenten buitenlanders zijn enz. Ook als de onderwijsinstelling kan motiveren
dat doceren in het Engels een meerwaarde biedt. Bovendien
geldt de beperking dat in de bachelors maximaal 10% van de

De Provinciale Hogeschool Limburg kwam enkele maanden geleden in
het nieuws omdat ze Engelstalige opschriften op de gevels had laten
aanbrengen. (foto Concentra Media: Sven Dillen)

D I C K W O RT E L S COLUMN

OND E RW I J S

Een versoepeling is nodig. Er moet meer in andere talen zoals
het Engels kunnen worden gedoceerd, op alle niveaus. Maar

De Belgische nummerplaat

niet ‘op zijn Hollands’. Daar mogen instellingen vrij beslissen
opleidingen niet meer in het Nederlands maar in het (slecht)
Engels te geven en ze doen dat daar ook.
(Guy Tegenbos, De Standaard, 8-7-2010)

belangrijk dat wij ons in internationale contacten vlot kunnen uitdrukken in andere talen, en met name in het Engels
als lingua franca. Maar die talenkennis willen wij in de eerste plaats opdoen via het aanleren van een vreemde taal in
het talenonderwijs, via stages en uitwisselingsprogramma’s
in het buitenland en via MaNaMa’s. Wij nemen akte van de
argumenten dat een groter aandeel van het Engels nodig is
om buitenlandse studenten aan te trekken, om onze eigen
studenten internationaal een sterkere positie te geven, om
de ranking te versterken enz. Niettemin kan een nieuwe
versoepeling van het talenregime voor ons uitsluitend als er
strengere eisen komen wat de kwaliteit van het onderwijs en
het taalgebruik betreft.

Het schijnt dat Belgische ﬂitspalen vooral Nederlanders ﬂitsen.
Wanneer ze met hoge snelheid op zo’n brede Belgische snelweg
scheuren, worden juist zij geﬂitst en gaan op de bon. De Belg die
hem in zijn bolide met nog hogere snelheid inhaalt, krijgt geen
bon. Dat vinden Nederlanders niet eerlijk.
Dat komt door die rood-witte Belgische nummerplaat. Moeilijk
leesbaar voor de ﬂitspaal. De regering heeft dat uitgezocht. Op een
nacht stuurde zij drie politiewagens de Belgische snelweg op. Een
met een rood-witte, een met een zwart-witte en de derde met een
zwart-gele nummerplaat. Met ruim 200 km per uur scheurden
ze door rode stoplichten en langs wegopbrekingen. Onbetwiste
winnaar was de wagen met de zwart-gele nummerplaat.

Argumenten
Het Nederlands kan alleen maar overleven als volwaardige
taal als het wordt gebruikt in alle domeinen van de samenleving en van het menselijke handelen. Het Nederlands niet
meer gebruiken als taal van het universitair onderwijs betekent een verlies aan status. Dat is slecht voor de ontplooiingskansen van een taal en dus slecht voor de diversiteit.
Verscheidenheid is een rijkdom.
Op dit ogenblik wordt binnen de universiteiten en hogescholen

Een Belgische, rood-witte nummerplaat

Maar daar komt gelukkig een eind aan. De Belgische regering
heeft besloten dat het rood-witte nummerbord wordt vervangen
door een zwart-gele, dus met zwarte letters en cijfers tegen een
gele achtergrond. Zoals in Nederland.
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Eindelijk gerechtigheid. Ook de scheurende Belgen gaan voortaan
op de bon.

door veel studenten. De nakende verengelsing van universitaire
opleidingen mag geen alibi zijn om dit probleem te negeren. Als
academici het ﬁjne instrument niet meer kunnen bedienen dat
de Nederlandse taal is, dan is dat een bedreiging voor het Nederlands, niet alleen als wetenschappelijke taal, maar als cultuurtaal.
(Ted Sanders & Leen van Dijck, Raad voor de Nederlandse Taal
en Letteren, Knack.be, s.d.)

Voorts is er het sociale argument. Het is van het grootste belang dat ook jongeren die geen talenknobbel hebben, ongehinderd kunnen deelnemen aan het hoger onderwijs. Hun
de extra voorwaarde opleggen dat ze eerst een vreemde taal
moeten leren alvorens zich de inhoud van het vak zelf eigen
te kunnen maken, is geen sociale en geen efﬁciënte werkwijze. Er zijn voldoende voorbeelden uit de praktijk die
de absurditeit daarvan illustreren. Denk maar aan de Nederlandstalige hoogleraar die in steenkolenengels een auditorium toespreekt dat bestaat uit alleen maar Nederlandstaligen
die een diploma willen halen waarmee ze in Vlaanderen aan
de slag willen. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs en de
toepassing ervan in de samenleving niet ten goede.


Staatssecretaris Schouppe, die over de nummerplaten gaat, dacht
dat dat zomaar kon. Even snel besluiten en dan uitvoeren. Maar
dit is België en daar loopt Joëlle Milquet rond, beter bekend – zelfs
in Nederland – als Madame Non. Als ze de kleuren zwart en geel
ziet, loopt ze rood aan, want die kleurencombinatie komt ook voor
in de Vlaamse vlag: een zwarte leeuw op een gele achtergrond.
“Wij gaan hier in Wallonië niet met een Vlaams kenteken rijden”,
tierde ze. Schouppe zocht onmiddellijk naar een compromis
en stelde voor om een rood randje om de nummerplaat aan te
brengen. Dan heb je alle kleuren van de Belgische vlag. Een echt
Belgisch compromis.
Maar inmiddels viel de Regering-Leterme. Zou de kwestie van
de kleuren van het Belgische kenteken naast de kwestie BrusselHalle-Vilvoorde ook op het bordje van de formateurs van het
nieuwe Belgische kabinet terechtkomen? Nee, hoor. De demissionaire minister nam op de valreep een krachtdadig besluit en loste
het netelige probleem op: het Belgische kenteken blijft rood-wit.
En dat vinden Nederlanders niet eerlijk, want zij willen ook
scheuren op die brede Belgische wegen.
Dick Wortel
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al geklaagd over gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal
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Z UID -A FRIKA

In gesprek met oud-president F.W. de Klerk
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Joris Cornelissen

De strijd om Afrikaanse taalrechten
Enkele weken na het WK voetbal breng ik een bezoek aan ZuidAfrika. De euforie over ‘het belangrijkste sporttoernooi in de wereld’ is nog voelbaar en de Zuid-Afrikanen zijn merkbaar trots
op hun land, trots dat het, ondanks de scepsis in binnen- en
buitenland vooraf, een nagenoeg vlekkeloos evenement organiseerde. En wat blijkt nog meer: vele Zuid-Afrikanen hebben hun
kelen schor geschreeuwd voor Oranje, zeker het Afrikaanstalige
deel van het land.
Langzaam begint het gewone leven in Zuid-Afrika zich weer
te hervinden en winnen ook enkele slepende kwesties in het
land weer aan aandacht. Eén van die belangrijke kwesties is
de situatie van de enorme teloorgang van het Zuid-Afrikaanse
onderwijsstelsel. Het onderwerp vormt de aanleiding voor een
vraaggesprek met oud-president F.W. de Klerk. Het gesprek
vindt plaats in Kaapstad bij de FW de Klerk Stigting, die zich
opwerpt als kritische volger van de ANC-regering als het gaat
om uitvoering van de democratische rechten voor alle ZuidAfrikanen. Eén daarvan is het recht op het gebruik van de eigen
taal in het publieke domein en het recht op moedertaalonderwijs. Zuid-Afrika is met zijn elf talen officieel meertalig. Dat
is op papier, want de realiteit is dat het Afrikaans en de andere
Afrikatalen worden achtergesteld, zo is de stellige mening van
oud-president Frederik Willem de Klerk.
Het gesprek met De Klerk begint zoals veel gesprekken tussen Afrikaanstaligen en Nederlandstaligen met anekdotes en
plaagstoten over elkaars taal. Om de soms subtiele verschillen
van woorden te illustreren, vertelt De Klerk over een bezoek
aan Ruud Lubbers en zijn vrouw. Zijn toenmalige, inmiddels
overleden echtgenote stelde aan mevrouw Lubbers voor: “Kom,
laat ons gaan stap.” Een voorstel dat in het Nederlands toch echt
anders wordt begrepen. Stappen betekent in het Nederlands
‘uitgaan’. Met verwijzingen naar mooie Afrikaanse woorden als
hysbak (lift) en skemerkelkie (cocktail) word ik er nog eens fijntjes
op gewezen dat Nederlanders weinig scheppend vermogen aan
de dag leggen als het gaat om het vinden van nieuwe woorden
en liever kopiëren uit het Engels. Een meer dan terechte plaagstoot, dat wel.
Na die eerste subtiele ‘schermutselingen’ steekt De Klerk van
wal: “Het ANC laat na de taalbepalingen uit de Zuid-Afrikaanse
grondwet na te leven en het is actief bezig om het Afrikaans
te onderdrukken.” Een uitspraak die niets aan duidelijkheid te
wensen overlaat. Hij verwijst naar de afschaling van het Afrikaans in de media en het onderwijs in de voorbije jaren ten

Frederik Willem de Klerk, president van Zuid-Afrika van 1989 tot 1994

faveure van het Engels. “Desondanks is Afrikaans lewenskragtig
en dit blom (bloeit) in die musiek, in die literatuur en op die
kulturele feeste.” Vooral de groei en het succes van de Afrikaantalige cultuurfeesten, zoals die Klein Karoo Nasionale Kunstefees
in Oudshoorn en Woordfees in Stellenbosch, zijn opvallend en
geven aan hoezeer de Afrikaners (blank en bruin) hechten aan
hun taal. Maar De Klerk waarschuwt dat de taal zal wegkwijnen
als de taal niet meer in het publieke domein wordt gesproken,
waaronder het onderwijs. En dat is precies wat er gebeurt. Het
Afrikaanstalige onderwijs wordt langzaam door het Engelstalige

Z UI D - AFRI K A

Volgens De Klerk heeft het English-onlybeleid van de ANCregering op de Zuid-Afrikaanse scholen een aantal oorzaken:
antipathie voor het Afrikaans bij het ANC vanwege de apartheid;
de ANC-leiders, waarvan velen lang als ballingen in het buitenland verkeerden, beheersen het Afrikaans niet (onbekend maakt
onbemind); en ten slotte de kosten en de praktische uitvoerbaarheid van ofﬁciële meertaligheid. “Er wordt met verschillende
maten gemeten”, vindt De Klerk. “Meertaligheid is verplicht op
traditionele Afrikaanstalige universiteiten [waaronder die van
Stellenbosch, J.C.], maar niet op Engelstalige universiteiten.”
Hij haalt ook aan dat het aantal Afrikaanstalige scholen intussen drastisch afneemt. “Stel je eens voor dat alle landen in de
Europese Unie ineens gedwongen worden op het Engels over te
stappen. Dat is toch ook ondenkbaar?”, aldus de man die samen
met Nelson Mandela de Nobelprijs voor de vrede ontving.
Over de andere ofﬁciële talen, zoals Zoeloe en Xhosa, zegt De
Klerk: “Het probleem met de andere talen is dat ze nog minder
ver in hun ontwikkeling zijn, zeker als het gaat om de (universitaire) woordenschat. De verdere doorontwikkeling van de andere
Zuid-Afrikaanse talen is iets dat de Zuid-Afrikaanse regering
actief zou moeten ondersteunen en bevorderen, zodat het land
daadwerkelijk multilinguïstisch wordt, maar die ondersteuning
vindt nu niet plaats.” De Klerk grijpt terug naar zijn verleden als
minister in de overgangsregering, direct na de eerste vrije verkiezingen in 1994 en zegt daarover: “We wilden de begroting in
alle officiële talen laten opstellen, maar in sommige van de Afrikatalen was de woordenschat ontoereikend. Daar komt nog bij
dat veel sprekers van die talen minder taaltrots zijn en minder
willen vechten voor hun taal. Dat ligt bij een belangrijk deel van
de Afrikaanstaligen anders; ook de Boerenoorlogen tegen koloniaal Engeland waren immers begonnen omdat de Afrikaners
de opgedrongen verengelsing niet wensten te accepteren.”

hij dat noemt het binnenvet eruit gesneden en de balans hersteld.
Bovendien zegt hij: “Er wordt meer dan genoeg aan Zuid-Afrikaans onderwijs uitgegeven, zeker gemeten naar internationale
maatstaven, maar het probleem is inefficiëntie.”
Interessant detail is dat het gesprek met de oud-president plaatsvindt tijdens de meerdaagse konferensie vir Afrikaanstalig onderwys
in Kaapstad. Daar wordt gediscussieerd over de crisis in het onderwijs. Duidelijk blijkt op die conferentie dat men wil vechten
voor het Afrikaans als onderwijstaal en dat dát samen kan gaan
met de bevordering van de andere (inheemse) Afrikatalen. Hoe
lang zal het duren voordat het ANC zijn ongelijk op dit punt
toegeeft en uitvoering geeft aan wat er in de grondwet staat: de
actieve bevordering en ondersteuning van de elf officiële talen in
Zuid-Afrika? Het lijkt er steeds meer op dat de Afrikaanstalige
gemeenschappen (bruin en blank) de handen ineenslaan en
de krachten bundelen. Er hangt een sfeer van saamhorigheid
en vastberadenheid op de conferentie en niet langer een sfeer
van moedeloosheid. Dat is zeker ook de verdienste van de Afrikaanse Taalraad, een koepelorganisatie voor alle Afrikaanstalige
organisaties, die erin is geslaagd om alle krachten binnen de
Afrikaanse taalgemeenschap te bundelen.
Onlangs heeft de (blinde) advocaat Kerneels Lourens het land
versteld doen staan. Hij won de door hem aangespannen zaak
tegen de regering over uitvoering van de taalwet en de Hoge
Raad bepaalde, onverwacht, dat de regering binnen twee jaar uitvoering moet geven aan het taalbeleid. Een overwinning voor de
Zuid-Afrikaanse moedertalen, die maken dat De Klerk aan het
einde van het vraaggesprek over het Afrikaans zegt: “Ek is seker
nie moedeloos nie.” Taal, onderwijs en (persoonlijke) ontwikkeling zijn in Zuid-Afrika onlosmakelijk met elkaar verbonden en
ik denk terug aan de onlangs uitgesproken woorden van de alom
gewaardeerde oud-ANC-strijder dr. Neville Alexander, die ooit
samen met Mandela gevangen zat: ‘Die grooste probleem van
Suid-Afrika is nie HIV/Aids nie, maar onderwys.”

Het Afrikaans is met ongeveer zes miljoen sprekers, achter
Zoeloe en Xhosa, de derde moedertaal in Zuid-Afrika. Het Engels
prijkt op een gedeelde vijfde plaats. De grootste groep Afrikaanssprekenden zijn de zogenaamde kleurlingen (nazaten van
VOC-zeelieden, de inheemse Khoisanvolkeren en slaven onder
meer uit India, Indonesië en Madagascar) op de voet gevolgd
door Afrikaanstalige blanken. Het Afrikaans is bij de zwarte
meerderheidsbevolking niet belangrijk als moedertaal, maar naar
schatting 10 miljoen van hen, vooral in delen van het land waar
het Afrikaans traditioneel sterk staat, beheersen het Afrikaans als

De Klerk is van mening dat het Afrikaanstalige onderwijs goed
georganiseerd is en daarmee belangrijk kan bijdragen aan de
ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse kinderen en aan ZuidAfrika. Hij is eerlijk over de tijden van apartheid: “De Afrikaanse
scholen leefden in die tijd op te grote voet: Afrikaanstalige scholen waren soms te leeg in tegenstelling tot de overvolle zwarte
klassen.” Als minister in de overgangsregering heeft hij zoals
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tweede of derde taal. Ook in buurland Namibië, dat formeel
Engelstalig is, geldt het Afrikaans vooralsnog als de meest
gesproken en begrepen taal.
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onderwijs weggedrukt en veel Zuid-Afrikaanse kinderen die het
Engels onvoldoende beheersen, zijn het kind van de rekening.
Zij moeten vaak onderwijs volgen in een taal die zij niet machtig zijn, die bovendien vaak gegeven wordt door leerkrachten die
hetzelfde probleem hebben. Informatieoverdracht kan onvoldoende plaatsvinden, veel kinderen raken gefrustreerd en haken
af. Het aantal kinderen in Zuid-Afrika dat vroegtijdig de school
verlaat, is enorm en daarmee ook de vernietiging van menselijk kapitaal en de hoop op een betere toekomst. Merkwaardig
genoeg is het Engels slechts de 5e moedertaal in het land en
heeft het veel minder moedertaalsprekers dan Zoeloe, Xhosa en
Afrikaans.

NEERLAND I A
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Kroniek
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Canon van Nederland met ingang nieuwe
schooljaar van start
Per 1 augustus 2010 vormt de canon
van Nederland onderdeel van de
kerndoelen voor het primair en
voortgezet onderwijs. Leraren kunnen de 50 vensters van de canon
van de Nederlandse geschiedenis
gebruiken om de 10 tijdvakken uit
de kerndoelen uit te werken en te
illustreren.
De canon van Nederland is een
waardevol instrument, waar scholen
bij de inrichting van hun onderwijsprogramma veel aan kunnen hebben.
Zowel voor het basisonderwijs als
voor het voortgezet onderwijs bieden
de 50 vensters van de canon veel
houvast om de tijdvakken te illustreren. Natuurlijk zijn er verschillen
tussen het geschiedenisonderwijs in
het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Op de basisschool

ligt de nadruk op de geschiedenis
van Nederland. In het voortgezet
onderwijs krijgen internationale ontwikkelingen meer aandacht. Daarom
zal de rol van de vensters van de
canon van Nederland in PO en VO
verschillen. Scholen, leraren en
makers van leermiddelen maken
zelf keuzes als het gaat om de aanpak van de canonvensters, de tijdvakken en het leggen van accenten.
Voor scholen is onder regie van
de stichting entoen.nu, en met
medewerking van de leerplanontwikkelaars van Stichting Leerplanontwikkeling Nederland, een
veelheid aan materialen beschikbaar
die het onderwijs over de canon
ondersteunen. Al die instrumenten
zijn te vinden via de canonwebsite
www.entoen.nu. (JB)

De Stijl 1917-1931 – Revolutie in vormgeving is een van de vensters van
de canon en wordt geïllustreerd met de rood-blauwe leunstoel van Gerrit
Rietveld uit 1918. (collectie Centraal Museum (schenking 1959), © Gerrit
Th. Rietveld, foto: CMU/Ernst Moritz, c/o Pictoright Amsterdam 2010)
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Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
Op 15 juli ll. was Jan Dewilde te gast in het dagelijkse zomerprogramma
La dolce vita op de klassieke Vlaamse zender Klara. In dat programma ontvangt
presentatrice Frieda Van Wijck elke dag “een spilﬁguur uit het cultuurlandschap, of een gast met een gezonde appetijt voor cultuur”, zoals de website
van het programma vermeldt. Jan Dewilde, bibliothecaris aan het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen en wetenschappelijk coördinator van het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek, werd uitgenodigd omdat hij voor het Klaraprogramma Brede opklaringen veertig werken uit de Vlaamse muziekgeschiedenis van 1850 tot 1950 heeft geselecteerd.
Tijdens het gesprek polste Frieda Van Wijck onder meer naar de betekenis
van het toekennen van de ANV-Visser-Neerlandiaprijs aan het Studiecentrum
voor Vlaamse Muziek (SVM). Die prijs werd op 1 maart 2010 aan het SVM
toegekend als beloning “voor de blijvende bescherming van het Vlaamse
muziekpatrimonium van de negentiende en twintigste eeuw”. In zijn antwoord
beklemtoonde Jan Dewilde het grote belang van de prijs, als een bekroning
voor tien jaar werking en als een stimulans om het werk nog te intensiﬁëren.
Naast de morele bekroning vond Dewilde ook de geldprijs belangrijk omdat
die het mogelijk maakte om een tijdelijk medewerker aan te trekken: op die
manier kan het inventariseren van het Vlaams muziekpatrimonium, een werk
van lange adem, bespoedigd worden. (TL)

Nederlands-Vlaams
schrijversfestival
Dramaastricht
Nur Blinde können in die Sonne
schauen was het inspirerende
opschrift dat aanleiding vormde
tot de rigoureuze vernieuwing
van wat eerder de Conferentie van
Maastricht heette. Een nieuw elan,
waarvan verjonging, participatie,
presentatie en ambiance de exponenten vormen. En waarvan de
verdiepende aandacht voor dramatische schrijfkunst onverminderd
het ijzersterke fundament is. Met
lezingen, debatten, workshops en
masterclasses legt Dramaastricht
de focus op de relatie tussen het
schrijven voor theater en het schrijven voor ﬁlm. Onderdeel van het
afwisselende programma is het
winnende werk van de ANVschrijfwedstrijd, Stratosfeer van
Casper Vandeputte. CONTEXT!
vindt plaats op 18 en 19 november
2010 in Maastricht. Meer informatie
op www.dramaastricht.nl. (JB)
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Nieuwe uitgeverij: de Bezige Bij Antwerpen
De huidige uitgever van Meulenhoff/
Manteau, Harold Polis (39), wordt de
uitgever van de nieuwe uitgeverij, die
een stevige lokale verankering krijgt.
Volgens Polis zal elk huis ook op zijn
eigen manier blijven uitgeven. De
Bezige Bij Antwerpen zal zich specialiseren in literaire ﬁctie en non-ﬁctie.
Dit najaar stelt zij haar eerste catalogus
voor. De leiding is in handen van het
duo Robbert Ammerlaan, die sinds 1999

Technisch probleem op website hindert
Nederlands-Vlaamse samenwerking
NRC Handelsblad heeft een website voor cultuurliefhebbers: www.
nrclux.nl. Het is een cultuurwebwinkel met een groot assortiment
aan boeken, wijn, cd’s, dvd’s, reizen,
kunst enz. NRC kondigt regelmatig
producten uit de webwinkel aan in
zijn krant. Een NRC-abonnee in
Vlaanderen maakte op die manier
kennis met een interessante dvdreeks over architectuur en plaatste
in de webwinkel een bestelling. De
laatste handeling, de betaling, verrichtte hij driemaal op verschillende
manieren. De bestelling mislukte.
Op de vraag naar het waarom ant-

woordde NRC LUX dat om technische redenen de webwinkel geen
internationale verzendtarieven op
de site kan vermelden en dus kan
NRC LUX niet buiten Nederland
verzenden. Jammer, maar naar een
oplossing wordt gezocht. Dit is een
concreet voorbeeld van een hindernis in de samenwerking tussen
Nederland en Vlaanderen. En dan
gaat het dus om een technisch probleem op een website. De papieren
krant wordt overigens keurig op tijd
van maandag tot en met zaterdag
bij de abonnee in Vlaanderen thuis
bezorgd. (JB)

een rist nieuwe schrijvers naar de Bezige Bij kon halen, en Johan de Koning,
directeur-uitgever van Standaard Uitgeverij. David Van Reybrouck is anno 2010
een Vlaamse vedette in Nederland. Stap
een degelijke boekhandel in Leiden, in
Middelburg, in Amsterdam of elders
binnen en zijn jongste boek, Congo, glorieert er op een zichtbare plek. Congo is
uitgegeven door De Bezige Bij, niet alledaags voor een boek uit Vlaanderen, wat
nog meer uit de band springt vanwege
het thema: de koloniale geschiedenis
van de zuidelijke buur. Het boek waar
David Van Reybrouck mee doorbrak,
was De Plaag, een voorbeeld van literaire
non-ﬁctie in de trant van Frank Westerman (o.a. El Negro en ik, Ararat). In De
Plaag zoekt hij als een volleerde literaire
detective naar sporen van letterdieverij
door Maurice Maeterlinck – Nobelprijswinnaar 1911, franskiljon en kenner van
het Nederlands – bij de Zuid-Afrikaanse
dichter Eugène Marais. Het boek La vie
des termites ruikt naar het ZuidAfrikaanse veld en daar deed Van
Reybrouck onderzoek. Hij concludeert
dat Maeterlinck plagiaat pleegde. De
Plaag van 2001 is eveneens een uitgave
van De Bezige Bij. (TL & FC)

Nieuwe ambassadeur van
Nederland in België
Ambassadeur Henne Schuwer heeft
14 juli 2010 zijn geloofsbrieven aangeboden aan Z.K.H. Koning Albert II van
België. Hiermee is de ambassadeur
ofﬁcieel in functie getreden. Zijn vorige
functie was die van directeur NoordAfrika en Midden-Oosten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den
Haag. Daarvoor bekleedde hij onder
meer de functie van kabinetschef van

toenmalig secretaris-generaal van de
NAVO Jaap de Hoop Scheffer, plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger
bij de Europese Unie en plaatsvervangend Chef de Poste in Washington.
Door zijn tijd bij de NAVO en de EU is
de kersverse ambassadeur goed bekend
met België en Brussel. (JB) (Bron:
ministerie van Buitenlandse Zaken)
Henne Schuwer
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Voor zowat een halfjaar verwierf de Nederlandse WPG (Weekbladpersgroep) de
Standaard Uitgeverij en verzekerde zich
daarmee van een leidende positie in de
Vlaamse boekenmarkt. Nu richten Standaard Uitgeverij en De Bezige Bij samen
een nieuwe literaire uitgeverij op onder
de naam De Bezige Bij Antwerpen. Dat
betekent een nieuwe start voor Meulenhoff/Manteau, waarvan de naam eind
dit jaar verdwijnt.

K RONI EK – I N DE WERELD
NEERLAND I A

ExpertExpats nieuw initiatief
van Vlamingen in de wereld
Als je als Vlaming naar het buitenland vertrekt, wordt dat doorgaans goed en
efﬁciënt begeleid. Terugkeren is een ander verhaal. Ook dan krijg je te maken
met aanpassingsproblemen, maar om die te klaren, ben je op jezelf aangewezen.
Het steekt bij vele Vlamingen dat ze nauwelijks hun verhaal kwijt kunnen.
Vlamingen in de wereld (VIW) heeft dat probleem gesignaleerd en wil die groep
landgenoten tegemoetkomen met het nieuwe initiatief ExpertExpats. De naam
verklaart zichzelf. Heel vaak zijn terugkerende expats echte experts in een
bepaald vakgebied.
Immers, zij weten als geen ander hoe moeilijk/makkelijk het is om te aarden
in een ander land, hoe zich door een kluwen van administratie te wringen en
ga zo maar door! Het zou jammer zijn mocht die expertise verloren gaan, aldus
de website van VIW. Het initiatief kent drie pijlers, namelijk: een vademecum
of leidraad voor iedere Vlaming in het buitenland die wil terugkeren / het
verenigen van ervaringsdeskundigen die hun landgenoten willen helpen met
hun kennis en ervaring / het organiseren van een ontmoetingsplek waar op een
losse en informele manier voormalige expats samen een middag doorbrengen.
Op 15 oktober a.s. vindt de eerste bijeenkomst in Brussel plaats. (JB)
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Nederland populair
bij Indonesische
studenten
Bijna vierhonderd Indonesiërs zijn
dit studiejaar begonnen aan een Nederlandse universiteit. Het Nederlandse onderwijs staat in Indonesië
hoog aangeschreven en een bijkomend pluspunt is dat studenten
het onderwijs in Nederland in het
Engels kunnen volgen, zodat ze niet
eerst Nederlands hoeven te leren.
Bij tal van studenten spelen de
historische banden met Nederland
ook een rol om naar het land te
komen. “Veel Indonesische woorden komen uit het Nederlands”,
zegt Ariono Hadipuro van Nufﬁc
Neso Indonesia. Populaire studies
zijn milieukunde, bedrijfseconomie
en bouwkunde. Met name Groningen is als stad in trek. Dat komt
omdat de universiteit aldaar veel
aan promotie doet in Indonesië
en nauw samenwerkt met een
Indonesische universiteit. In
totaal studeren dit jaar zo’n 1450
Indonesiërs in Nederland. (JB)
(Bron: RNW)
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Neem een abonnement op Kunsttijdschrift Vlaanderen!
Kunsttijdschrift Vlaanderen verschijnt
vijf keer per jaar, in februari, april,
juni, september en november. Met
een jaarabonnement mist u voortaan
niet alleen geen enkel themanummer
meer. Ook vaste rubrieken als Poëtisch
bericht, Te gast, In en om de Kunst en
Bibliotheek brengen u vijf keer per jaar
op de hoogte van alles wat reilt en zeilt
op het gebied van kunst en cultuur in
Vlaanderen.
Abonnementsprijs per jaar: € 30,00
voor België; € 37,00 voor Nederland
(excl. 6% btw voor particulieren).

Thema’s in 2010:
- ‘Hubert van Herreweghen 90’
(februari)
- ‘Variaties voor piano’ (april)
- ‘Cisterciënzers in Vlaanderen:
een ontmoeting tussen toen en nu’
(juni)
- ‘Bedrijvig in kunst’ (september)
- ‘Growing up in public: de Belgische
langspeelﬁlm 2006-2010’
(november)
Meer informatie:
www.kunsttijdschriftvlaanderen.be
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Acht lessen voor formeren
in de Lage Landen
In NRC Handelsblad van 31 juli 2010 werd een vraaggesprek
gehouden met Carl Devos. De hoogleraar uit Gent is een bekende politiek commentator van Vlaanderen. Zijn ergernis over
de politiek in België groeit. Het stelt hem licht gerust dat het in
Nederland ook niet van een leien dakje gaat. Met het Hollandse
poldermodel en de Belgische kunst van het compromis waren
Nederland en België ooit voorbeelden voor het buitenland.
Nu kijken buitenstaanders met enige zorg naar de twee buurlanden. De Nederlandse formatie vanuit Belgisch perspectief
overdenkend, geeft Devos acht formatielessen. Laat de formatie
niet te lang over aan niet-gekozen politici. / Doe geen stoere uitspraken over een snelle formatie. / Geheimzinnigheid is goed. /
Laat zien dat je voortgang maakt. / Geef toe dat je niet met alles
je zin hebt gekregen. / Klaag niet over de rol van de koning of
koningin. / Een gedetailleerd regeerakkoord helpt. / Investeer in
je tegenstanders.
Devos verwacht dat er in Nederland eerder een regering is dan
in België. Hij zegt absoluut geen nationalist of separatist te zijn,
maar zal bij uitblijven van een oplossing wel de vraag stellen
waarom België als land nog moet. Een natie is geen doel op zich
maar staat ten dienste van de bevolking. Devos stelt zelfs een
termijn. “Als we tegen de winter nog geen fatsoenlijke regering
hebben, dan zeg ik, jongens houd er maar mee op.” (JB)

Brabantdag:
protest tegen
Engelse uitnodiging
Op 30 september vond de vierde Brabantdag plaats,
een ontmoeting voor overheidsfunctionarissen en
ondernemers uit Noord-Brabant, Vlaams-Brabant,
Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deelnemende partijen zijn belangrijke economische regio’s met een sterk gevoel voor commerciële mogelijkheden en een goed gevoel voor innovatie. Met het
organiseren van de Brabantdag streeft de organisatie ernaar de kloof tussen Brabant en Europa te overbruggen.
Na drie succesvolle edities werd het tijd voor een nieuwe
naam voor dit high-level networking event: 4brabant.eu. Tot
ongenoegen van SP-statenlid Ron van Zeeland was de
uitnodiging geheel in het Engels gesteld. “Als je je richt
tot een Nederlandstalige doelgroep, doe je dat in hún
taal.” Van Zeeland heeft hierover vragen gesteld aan het
College van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant.
Gevraagd wordt of het college op de hoogte is van het
feit dat het merendeel van de Brabanders in Nederland
en België als gemeenschappelijke taal het Nederlands
hanteert met het Frans op een tweede plaats. Ook wil
Van Zeeland de mening van het college weten over het
gebruik van het Engels in uitingen gericht op Nederlandssprekenden en vraagt hij of het college bereid is
dat te bespreken met de Brabantse partners. (JB)
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De onderstaande congres- en themanummers kunt u bestellen bij Frans Debrabandere,
Keizer Karelstraat 83, B-8000 Brugge, tel. +32 50 31 73 66, frans.debrabandere@skynet.be
– Vakterminologie in het Nederlands,
2e Taalcongres, Gent, 1988, 88 pp., € 7,50
– Het Nederlands in het Onderwijs,
5e Taalcongres, Brussel, 1992, 94 pp., € 7,50
– De positie van Vlaanderen in het
Nederlands taalgebied, 1992, 88 pp., € 7,00
– Humor in het Nederlands, 6e Taalcongres,
Kortrijk, 1994, 32 pp., € 4,00
– Algemeen Nederlands en Vlaamse
varianten, 1995, 32 pp., € 4,00

– Creatief vertalen van literatuur, 7e
Taalcongres, Gent, 1996, 52 pp., € 5,00
– Taalbeschouwing. Nadenken over taal
en taalgedrag, 8e Taalcongres, Antwerpen,
1998, 36 pp., € 4,00
– Honderd jaar Nederlands in Vlaanderen,
2000, 32 pp., € 4,00
– Taal en computer, 9e Taalcongres,
Antwerpen, 2000, 28 pp., € 3,00

N e e rlan dia /Ne de rla nds va n N u – 3- 20 10

Publicaties

Carl Devos, politicoloog

A L G E M E EN- NED ERL AND S V ERB OND

ANV - NI EUWS

ANV-nieuws
Het ANV op de cultuurmarkt van Vlaanderen
Op 29 augustus was het ANV aanwezig op de cultuurmarkt Vlaanderen
in Antwerpen. Nog voordat we de stand helemaal ingericht hadden,
meldde de eerste belangstellende zich om zich te laten inschrijven als
lid. Alle nieuwe leden werden verwelkomd met een glaasje wijn, zodat
de sfeer nog gezelliger werd. Voorzitter Paul Van Grembergen kwam
ook nog enkele uren helpen. Hij deelde ANV-brochures uit aan belangstellenden en wist parlementslid Jo Vermeulen te enthousiasmeren voor
het ANV-lidmaatschap. De dag ervoor had zijn broer Geert Vermeulen
het juryberaad voor de ANV-schrijfwedstrijd voorgezeten.

Op zaterdag 16 oktober kunt u in Gent of
Antwerpen op de bus stappen om deel te
nemen aan de excursie naar Nijmegen.
De ANV-regio heeft een boeiend programma
samengesteld. Voor meer informatie kunt u
terecht bij www.anv.nl en Ria Goossenaerts
van ANV-Oost- en Zeeuws-Vlaanderen,
telefoon + 32 9 228 36 93. Voor andere activiteiten van het ANV verwijzen wij u naar de
agenda op de achterkaft.

Geert D’hollander winnaar
van de ANV-compositiewedstrijd voor beiaard
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ANV-voorzitter Paul Van Grembergen staat op de cultuurmarkt belangstellenden te woord.
Links van hem Hans van Mullekom (algemeen penningmeester) en rechts Piet Jongbloet
(penningmeester landenafdeling Vlaanderen).

Tweede reeks Visser-Neerlandiaprijzen van 2010 toegekend
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ANV-regio Oost- en ZeeuwsVlaanderen organiseert
bezoek aan Nijmegen

Het bestuur heeft de volgende personen en organisaties een Visser-Neerlandiaprijs toegekend.
Luc Famaey als beloning voor de gedreven manier waarop hij de muziek
van Vlaamse componisten wereldwijd promoot via het platenlabel Phaedra,
vooral via de indrukwekkende reeks In Flanders’ ﬁelds.
Het tijdschrift Meervoud omdat het als cultureel maatschappijkritisch tijdschrift een verfrissende kijk heeft op de Vlaamse beweging, maar ook
aandacht heeft voor de maatschappelijke realiteit in Nederland en de rest
van Europa.
Toneelacademie Maastricht als beloning voor de bijdrage in de culturele
samenwerking Nederland-Vlaanderen onder meer vanwege de regieopleiding, die in Vlaanderen niet kan worden gevolgd.

De Vlaming Geert D’hollander heeft de ANVcompositiewedstrijd voor beiaard (carillon)
gewonnen met het werk Ciacona. De jury (Arie
Abbenes, Carl Van Eyndhoven, Daan Manneke,
Frédéric Devreese en Andries Clement) beoordeelde 36 werken. Gekozen werd voor Ciacona.
Die compositie kreeg grote waardering van de
jury omdat het werk in alle opzichten grensverleggend is. De laureaat krijgt op 9 oktober uit
handen van ANV-voorzitter Paul Van Grembergen de Visser-Neerlandiaprijs voor muziek uitgereikt, waarna hij zelf Ciacona op de beiaard
van Brugge zal spelen. Zo kan men horen hoe
de componist zijn werk bedoeld heeft. Ciacona
zal op bladmuziek worden uitgegeven door de
Vlaamse Beiaardvereniging en de Nederlandse
Vereniging voor Klokkenspel.

Juryvoorzitter Andries Clement maakt de naam van de winnaar
van de ANV-compositiewedstrijd voor beiaard bekend.

A N V- NI EUWS

Het ANV en zijn
nieuwe huisstijl

Het bestuur heeft Paul Van Grembergen
verkozen tot algemeen voorzitter. Van Grembergen kent als gewezen Vlaams minister
voor Cultuur het werkterrein van het ANV op
zijn duimpje. Bovendien heeft onze nieuwe
voorzitter zitting in de raden van bestuur van
het Vlaamse cultuurhuis De Brakke Grond
en het Vlaams-Nederlandse huis deBuren.
Wij zijn ontzettend blij dat Van Grembergen
zijn deskundigheid en ervaring voor het ANV
wil inzetten. In de volgende Neerlandia/Nederlands van Nu verschijnt een vraaggesprek.
De overige functies werden in het bestuur als
volgt verdeeld: Triest de Jonge, vicevoorzitter;
Annemie Stoop, algemeen secretaris; Hans
van Mullekom, algemeen penningmeester;
Frans Crols, pr en Neerlandia/Nederlands
van Nu; Frans Debrabandere, taal en taalbeleid; Cor Heeres, voortgangscontrole
relevante verdragen; Lammert Jansma,
curatorium leerstoelen; Paul Steegers,
Zuid-Afrika.

De ANV-nieuwsbrief, die elke twee
weken digitaal verzonden wordt, bestaat
een jaar. En dat hebben we gevierd met
een nieuw uiterlijk. De nieuwe huisstijl wordt successievelijk toegepast,
waardoor bij de presentatie van het
ANV niet meer de indruk ontstaat dat
het gaat om een vereniging die al meer
dan honderd jaar bestaat. En dat maakt
mensen nieuwsgierig. We merken dat
een nieuwe generatie langzaamaan haar
intrede doet en dat organisaties ons
benaderen voor samenwerking. Dankzij
zijn lange bestaan staat het ANV stevig
in zijn schoenen en het is daarom dat de
eerste pasjes na de reorganisatie zonder
wankelen, vallen en opstaan konden
worden gezet en het ANV succes tegemoet kan lopen.

Casper Vandeputte wint de
ANV-schrijfwedstrijd
Met zijn toneelstuk Stratosfeer heeft de
Nederlander Casper Vandeputte (zijn
vader is Vlaming) de ANV-schrijfwedstrijd gewonnen. De jury (Marieke van
der Pol, Hans Trentelman en Geert Vermeulen) beoordeelde 37 inzendingen.
Naar zijn oordeel waren er heel wat teksten met grote kwaliteiten. Teksten met
intrigerende onderwerpen en/of interessante thema’s. Teksten met vaak goed
ontwikkelde karakters, boeiend geconstrueerde verhaallijnen en nieuwsgierig-

makende spanningsbogen. Teksten
met goede dialogen (of monologen) en
krachtig, poëtisch en/of hilarisch taalgebruik. Met grote unanimiteit vond de
jury dat Stratosfeer die kwaliteiten het
meest combineerde tot één bijzonder
hedendaags, fris én verrassend geheel.
Stratosfeer werd in april van dit jaar opgevoerd bij Toneelschuur Producties in
Haarlem. De Visser-Neerlandiaprijs voor
drama wordt uitgereikt op donderdag
18 november in Maastricht.

De jury van de ANV-schrijfwedstrijd: (v.l.n.r.) Marieke van der Pol, Hans Trentelman, Geert Vermeulen.

Algemene
vergadering
12 juni 2010
De algemene vergadering heeft vier
nieuwe bestuursleden benoemd.
Het gaat om de Vlamingen Paul
Van Grembergen en Frans Crols,
de Nederlander Triest de Jonge en
Paul Steegers als bestuurslid uit
Kaapstad. Afscheid werd genomen
van de bestuursleden Huig Bunk,
Ria Goossenaerts, Rik Nauwelaerts,
Bert van der Stoel en Gerrit Wiechers.
Zij hebben een belangrijke bijdrage
geleverd aan de reorganisatie van de
vereniging. Bert van der Stoel werd
als algemeen voorzitter bedankt voor
de wijze waarop hij het reorganisatieproces geleid heeft. Een moeilijke
en soms ondankbare taak. Algemeen
secretaris Annemie Stoop bedankte
Bert van der Stoel ook voor de vele
prijsuitreikingen in Nederland en
Vlaanderen, waarop hij het publiek
op een duidelijke en prettige manier
kennis liet maken met Herman
Visser en het ANV.
Verder stelde de av het huishoudelijk
reglement vast en gaf het goedkeuring aan de ﬁnanciële verslagen
van de vereniging en de Stichting
ANV-Fondsen 2009, het jaarverslag
2009 en de begroting 2011. De contributie voor 2011 werd vastgesteld.
Afgesproken werd om bij meerdere
accountants offertes aan te vragen
om te zien of er op de accountantscontrole bezuinigd zou kunnen
worden. De middag werd afgesloten
met een lezing van Alwin de Jong,
waarin hij onder meer vertelde
waarom hij zoveel sympathie voelde
voor het Afrikaans.
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Nieuwe algemeen
voorzitter
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Komt wie er het noorden bij verliest,
in de bonen terecht? (en omgekeerd)
Over het gebruik van de labels Belgisch-Nederlands en
Nederlands-Nederlands in verklarende woordenboeken Nederlands
1 De monocentrische beschrijving van het Nederlandse lexicon

2 Naar een ‘evenwichtiger’ beschrijving van het
Nederlandse lexicon

Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw valt
er een duidelijke evolutie in het gebruik van het Nederlands en
in het denken over (de norm voor) dat gebruik waar te nemen.
In plaats van een monocentrische opvatting, zeker in haar
strengste vorm, maakt de opvatting van het Nederlands als een
bicentrische taal meer en meer opgeld.

Met de Nederlandse lexicograﬁe zoals hierboven vermeld bedoel
ik in feite de grotere, verklarende commerciële woordenboeken van het hedendaags Nederlands, zoals de Grote Van Dale,
Koenen en de handwoordenboeken van Van Dale en Prisma.
In de regel vertonen al die woordenboeken een zeer sterke
Nederlandse oriëntatie: hoewel zij twee of meer nationale
taalvariëteiten onderscheiden, gaan zij uit van een asymmetrische en hiërarchische verhouding tussen die variëteiten: het
Nederlands van Nederland is ‘algemener’ dan dat van België,
is de ‘dominante’ variant tegenover de ‘gedomineerde’. Zij
gaan daarbij voorbij aan het feit dat de verhoudingen tussen
varianten niet statisch, maar dynamisch zijn, dat er ter zake,
om een hedendaagse Belgisch-Nederlandse uitdrukking te
gebruiken, tot ‘een onderhandelde oplossing’ gekomen kan
worden. Met andere woorden, als steeds meer Vlamingen hun
verzorgde taalgebruik als een variant beschouwen die op gelijke voet staat met de variant uit Nederland en als die variant
ook door een ofﬁciële instantie als de Nederlandse Taalunie als
een gelijkwaardige variant wordt beschouwd, dan dient hiermee rekening gehouden te worden bij de lexicale descriptie
van het Nederlands. Hoe dat kan, wordt in wat volgt, duidelijk
gemaakt.

Dat laatste standpunt impliceert dat het Nederlands niet langer
één, maar twee polen vertoont: een Nederlandse variant zoals
gebruikelijk in Nederland, en een Nederlandse variant zoals
gebruikelijk in België. Hoewel beide varianten een zeer grote
mate van overlapping vertonen, verschillen ze anderzijds ook
(op een aantal punten) op een aantal gebieden: uitspraak, morfologie, syntaxis, pragmatiek, fraseologie en lexicon. Die varianten heb ik een aantal jaren geleden natiolectische varianten of
natiolectismen genoemd. Voor zover het om lexicale varianten
gaat, worden daarmee die geograﬁsche varianten van een
standaardtaal bedoeld die niet beperkt blijven tot (de omgeving van) een stad of een streek (dialecten, streektalen), maar
binnen bepaalde landsgrenzen (nationale grenzen) algemeen
worden aanvaard. Zo kent het Engels verschillende natiolecten, waaronder de bekendste het Brits-, het Amerikaans-, het
Canadees-, het Australisch- en het Zuid-Afrikaans-Engels zijn.
Daarmee is het Engels bij uitstek een pluricentrische taal.
Merkwaardig binnen de Nederlandse lexicograﬁe is nu wel dat
zij, enerzijds, expliciet of impliciet een Nederlandse standaardtaal in België aanvaardt, vervolgens ook het hele Nederlandse
taalgebied (Nederland én België) wil bedienen, maar dat zij,
anderzijds, alleen of voornamelijk de gebruiker in Nederland
op zijn/haar wenken bedient, aangezien wel het Belgischmaar niet het Nederlands-Nederlands wordt gemarkeerd.
Willen we tot een ‘evenwichtiger’ lexicograﬁsche beschrijving
van het Nederlandse lexicon komen, dan dient m.i. niet alleen
de eenzijdige oriëntatie te worden losgelaten, maar ook een
andere visie op het Nederlands zoals dat in België wordt gebruikt, te worden ontwikkeld.

3 Het Referentiebestand Belgisch-Nederlands
(RBBN)
In de vorige paragraaf werd erop gewezen dat de woordenboeken Nederlands tot heden in de regel een sterke Nederlandse
oriëntatie hadden. Die ‘gerichtheid op Nederland’ verklaart
m.i. ook ten dele de vrij ongenuanceerde visie op wat BelgischNederlands (BN) is. In de meeste woordenboeken wordt het
BN immers als een homogene verzameling lexicale items
beschreven. Zelfs Van Dale 2005 beperkt zich tot de labels in
België, algemeen BN en BN met restricties (m.n. niet algemeen,
verouderd, spreektaal, informeel).
In feite echter is die benadering te grofmazig om communicatief te functioneren. Met name aan een fundamenteel gegeven
van het BN, het bestaan van dubbelvormen of zogenaamde
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Tegen deze achtergrond werd op initiatief van de Commissie Lexicograﬁsche Vertaalvoorzieningen (CLVV/ALVV, Den
Haag), waarvan ik gedurende vijftien jaar voorzitter was (19932007), het Referentiebestand Belgisch-Nederlands (RBBN) in
1997 geëntameerd en in 1999 voltooid. Dat bestand van 3987
BN-woorden en -uitdrukkingen is gebaseerd op corpusonderzoek en informantenbevraging en in subcategorieën (types
belgicismen) onderverdeeld. Daarbij werd er niet alleen van
uitgegaan dat het Nederlands een bicentrische taal geworden
was, wat interlinguale variatie impliceerde, maar eveneens dat
het BN zelf een grote mate van intralinguale variatie vertoonde
die niet of te weinig genuanceerd in de bestaande bronnen tot
uiting kwam. Om dat euvel te verhelpen, heb ik een subcategoriseringsmodel ontworpen dat in ﬁguur 1 wordt weergegeven
samen met voorbeelden en aantallen.
Belgisch-Nederlandse
woorden/uitdrukkingen

Woorden/uitdrukkingen
voor cultuurgebonden
fenomenen arrondissementscommissaris [553]

Woorden/uitdrukkingen
voor niet-cultuurgebonden fenomenen

Interlinguale varianten

Belgische varianten met
enkel een niet (volledig)
gelexicaliseerde
expressie als variant
vluchtmisdrijf [449]

Unieke Belgische
varianten croque-monsieur
(vs. tosti) [418]

Intralinguale varianten

Vrije alternanten
militaire dienst
(ook: legerdienst) [1128]

Belgische alternanten
met restricties op het
vlak van tijd/stijl/sociale
groep/inhoud unief
vs. universiteit [220]

Varianten uit vnl.
omgangstaal autostrade
vs. auto(snel)weg [591]

Het bestand werd in eerste instantie ter beschikking gesteld
van projectteams, die onder auspiciën van de CLVV aan bilinguale woordenboeken met Nederlands als bron- of doeltaal
werkten. Maar uiteraard kon en kan het ook binnen de monolinguale lexicograﬁe worden ingezet.

4 Het Prisma Handwoordenboek Nederlands
(PHWN, 3e druk, 2009)
Het Spectrum is een van de eerste uitgeverijen geweest die van
het RBBN gebruik hebben gemaakt om het Belgisch-Nederlands in Nederlandse verklarende woordenboeken (de Prisma
pocketwoordenboeken) adequater te beschrijven. Dat gebeurde
bij de 42e editie, die in 2007 verscheen. Aan Willy Smedts en
mij werd gevraagd een voor deze editie geschikte selectie uit
het RBBN te maken, wat resulteerde in zowat 1700 items. In
het kielzog daarvan werd ook het plan opgevat om een tweede
stap te zetten, nl. de labeling van het typische NederlandsNederlandse idioom in het PHWN. Zo werd het NN-project al
in 2007 opgestart en na een intensieve periode van samenwerking tussen bovengenoemden en de Prismaredactie in de loop
van 2009 voltooid.
In zijn bespreking van het woordenboek in N/NvN (2010/2,
44-45) noemt Peter Debrabandere het werk “een mijlpaal in
de geschiedenis van de verklarende woordenboeken van
het Nederlands”, precies omdat het erom gaat dat “naast
Belgisch-Nederlands (BN) ook Nederlands-Nederlands (NN)
gemarkeerd wordt”. Verder merkt Debrabandere op dat: “het
vernieuwende van het bicentrische model [...] niet alleen [zit]
in de beschrijving van NN naast BN, maar ook in de verﬁjning
van de NN- en BN-labels”. Inderdaad, hoewel de RBBNcategorisering, gegeven het type woordenboek en de beoogde
doelgroep, niet volledig kon worden overgenomen, werd toch
met een eerste vorm van intra- en interlinguale categorisering
rekening gehouden. Dat resulteerde in de data zoals weergegeven in tabel 1:
NN

BN

Items zonder restricties

2643

1943

Cultuurgebonden items

340

216

in één natiolect voorkomen

679

36

Items uit voornamelijk spreektaal

271

676

Items met temporele of stilistische restricties

242

133

71

104

4246

3108

Items die vooral maar niet uitsluitend

Items met andere restricties
Substandaardvormen
gazet vs. krant [628]
Figuur 1: Overzicht van de verschillende soorten Belgisch-Nederlandse

(voornamelijk domeinrestricties)
Totaal
Tabel 1: Overzicht subcategorieën NN/BN in PHWN3

woorden/uitdrukkingen
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intralinguale variatie (zoals het gebruik van legerdienst naast
militaire dienst, autostrade naast autosnelweg, gazet naast krant),
en de communicatieve functie ervan, wordt voorbijgegaan.
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Het zou mij te ver voeren om in dit artikel op de bovenstaande
kwantitatieve gegevens verder in te gaan. Toch drie korte kanttekeningen:
• Het grotere aantal NN-woorden (4246) in vergelijking met
het totale aantal BN-woorden (3108) kan onder andere te
maken hebben met het onderscheid standaard/substandaard,
dat vooral voor het BN geldt; in de regel immers werden de
substandaard-BN-woorden uit het RBBN (628 items) niet in
de BN-verzameling van het PHWN opgenomen.
• Het grote aantal vooral-NN-woorden (679 tgo. 36 vooralBN-woorden) wijst allicht op het feit dat Vlaanderen wel
gedurende meer dan een eeuw woordenschat uit Nederland
heeft geïmporteerd, maar dat dat omgekeerd niet of nauwelijks is gebeurd. Vaak heeft deze import aanleiding gegeven
tot allerlei alternanten in het BN (zie ﬁguur 1: veel van de
vrije alternanten (1128 in toto) zijn NN-tegenhangers van
BN-items die ook in Vlaanderen voorkomen). Dat verschil
kan mede de oorzaak zijn van het verschil in het totale
aantal voorkomens. In dit verband dient er ook op gewezen
te worden dat heel vaak verschillen niet kwalitatief maar
kwantitatief van aard zijn en dat met name de weergave
hiervan door de bepaling vooral voor verdere verﬁjning en
verbetering vatbaar is.
• Eveneens valt het grote verschil op tussen het aantal spreektalige varianten in het BN (676) en die in NN (271). Dat
zou te maken kunnen hebben met het feit dat er in BN
(in tegenstelling tot NN) een veel grotere afstand is tussen
spreektaal en schrijftaal.
Ter illustratie volgen enkele voorbeelden van de hierboven genoemde vergelijkbare klassen:

hassebasje (Bargoens), jan boezeroen (vero.), minkukel (pej.), schuilkerk (hist.)
BN: leefkamer (schrijftaal), duimspijker (vero.), blok (studententaal),
traagzaam (literaire taal), remonte (sport)

5 Hoe verder?
Het lijkt wenselijk eerst de reactie van de gebruikers af te
wachten en pas op de plaats te maken alvorens het BN/NNcorpus zoals het thans in het PHWN voorkomt, verder uit te
werken. Toch wijs ik op één belangrijk resterend punt.
Vanuit een monocentrisch NN-perspectief was het logisch
BN-items met NN-items te deﬁniëren. Microgolfoven wordt dan
zoals in de Grote Van Dale als magnetron gedeﬁnieerd, waar
het vervolgens een omschrijvende, analytische deﬁnitie krijgt.
Ook in het PHWN is dat nog steeds het geval. Dat leidt tot een
erg asymmetrische situatie, die omslachtig en duperend is
voor de Nederlandstalige Belg. Tien jaar geleden al heb ik voorgesteld hierin verandering te brengen. Ik heb een volledige
typologie van natiolectismen uitgewerkt en ieder type voorzien
van zijn eigen speciﬁeke lexicograﬁsche beschrijvingskenmerken. Het zou mij te ver voeren om nu hierop in te gaan. Een
symmetrischer, evenwichtiger beschrijving zou ervoor kunnen
zorgen dat natiolectische varianten aan elkaar gekoppeld worden. Bij items van het type magnetron/microgolfoven (unieke
natiolectische items) zou dat kunnen gebeuren door beide synoniemen gelijkwaardig te behandelen met verwijzing naar de
tegenhanger in het andere natiolect. Aldus:
magnetron (NN): oven voor het verhitten van voedsel d.m.v. microgolven die door wrijvingsenergie hitte veroorzaken (BN: microgolfoven)
microgolfoven (BN): oven voor het verhitten van voedsel d.m.v. microgolven die door wrijvingsenergie hitte veroorzaken (NN: magnetron).

meen gebruikelijk zijn:

Met name bij uitdrukkingen zou dat de prettige ‘bijkomstigheid’ kunnen hebben dat de twee natiolecten elkaar ‘verrijken’.
Zo bijvoorbeeld

NN: pakjesavond, reﬂecteren op een advertentie, kerkenpad, grachtengordel,

in de bonen zijn (NN, spreektaal): in de war zijn (vgl. BN, spreektaal:

centimeter ‘meetlint’

er het noorden bij verliezen)

BN: kerststronk, papierslag, bedrijfsrevisor, komaf maken met, lintmeter

er het noorden bij verliezen (BN, spreektaal): in de war raken (vgl. NN,

1. NN/BN-items zonder restricties die (vrijwel) alleen in NN/BN alge-

spreektaal: in de bonen zijn).
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2. cultuurgebonden NN/BN-items:
NN: AbvaKabo, Arbowet, dodenherdenking, C-omroep, Hoge Raad

6 Cui bono?

BN: aanpassingsklas, ABOS, Bankcommissie, belangenconﬂict, BGJG

In een artikel Nederlands-Nederlands is EEN variëteit van het
Nederlands (VakTaal 4, 2008) wijst De Caluwe erop dat in feite
iedereen beter wordt van de opname in woordenboeken van
Nederlands-Nederlands als variëteit van het Nederlands. In
zijn woorden zijn dat “de Nederlanders, de Vlamingen en de
duizenden anderstaligen die Nederlands leren”. Die voordelen
speciﬁceert hij per groep als volgt: “Met een adequate labeling
in de woordenboeken zouden ook Nederlanders voortaan het
geograﬁsche bereik van hun woorden kennen, zodat ze ermee
rekening kunnen houden.” Hetzelfde geldt voor de Vlamingen: “Zij kennen voortaan dankzij de NN-labels de precieze
status van de woorden die ze opzoeken” en kunnen dus veel
beter hun taalgebruik aan de context aanpassen (= kiezen voor
AN (Algemeen Nederlands), NN of BN). Ten slotte hebben

3. vooral NN/BN-items:
NN: gekkekoeienziekte, sporen met (‘passen bij’), assortiment, oud en
nieuw, opleuken
BN: holebi, plichtbewust, kort op de bal spelen, bloemenstoet
4. NN/BN-items uit (vnl.) spreektaal:
NN: opzouten, dat was best wel heftig, apelazarus, mafkees, geen sjoege geven
BN: stukken van mensen kosten, de bluts met de buil nemen, dat is geen
klein bier, dopper, donsdeken
5. NN/BN-items met restricties:
NN: een heitje voor een karweitje (vroeger), heftig (‘prachtig’) (jeugdtaal),
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Naast het functioneel-informatieve motief was er voor ons ook
het descriptief-taalkundige: de zo precies mogelijke weergave
van het gebruik van items in het Nederlands vereist nu eenmaal bij een pluricentrische taal een indicatie van wat waar –
ook in geograﬁsche zin – gebruikt wordt.

Prisma Handwoordenboek Nederlands
(2009): het eerste verklarende
woordenboek van het Nederlands
waarin het Nederlands als een
bicentrische taal beschreven wordt

de anderstaligen die Nederlands leren, “nu al veel baat bij de
BN-markeringen in de woordenboeken”. Als dat ook voor de
NN-items het geval zou zijn, kunnen ook zij hun taalgebruik
adequater maken en aan de context aanpassen (De Caluwe
2008).
Uiteraard hebben Willy Smedts en ikzelf, alvorens met het
werk te beginnen, ons de waarom-vraag gesteld en speelde
het communicatief-functionele aspect zoals hierboven vermeld in onze motivering een grote rol. In een interview in
De Standaard van 12 december 2009 heb ik dat o.m. als volgt
verwoord: “Het nut gaat nog verder. Zakenlui die iets in België
willen verkopen, doen er goed aan te weten dat we hier niet
magnetron, maar microgolfoven zeggen en niet wasdroger maar
droogkast. […] Zulke informatie is ook van groot belang voor
vertaalwoordenboeken. Kijk naar Frans-Nederlands van Van
Dale […]. Als je de uitdrukking il y a un ange qui passe opzoekt,
dan krijg je de mooie vertaling er gaat een dominee voorbij, maar
eigenlijk weet geen Vlaming wat dat betekent, omdat het NN
is. Die moet die uitdrukking dan weer opzoeken in een verklarend woordenboek.”

Ten slotte is er ook nog een taalpolitieke reden. Ik heb wel
eens vaker gezegd dat, tot voor kort, in de meeste woordenboeken Nederlands alleen de Nederlanders op hun wenken
bediend werden. Maar als we ervan uitgaan dat het Nederlands
een taal is met twee (gelijkwaardige) polen, dan van tweeën
één; ofwel kiezen we voor een monocentrische beschrijving
en accepteren we dat het woordenboek slechts voor een deel
van de taalgemeenschap 100% functioneel is, ofwel kiezen
we voor een bicentrische beschrijving, wat het woordenboek
voor de hele gemeenschap functioneel maakt. Dat een taalgebied niet met twee centra zou kunnen functioneren – zoals
Peter Debrabandere in zijn bespreking stelt – hoeft geen
schrik in te boezemen: het Engels is daar om het tegendeel te
bewijzen. Al moet toegegeven worden dat niet alle pluricentrische talen op dezelfde wijze met dit gegeven omspringen en
ook dat de situatie en de stadia waarin talen zich bevinden,
verschillend kan zijn. Zo, bijvoorbeeld, zal het voordeel van
de vastigheid die één norm biedt, bij het doorbreken van het
monocentrische model en de verruiming van het normbesef
zeker bij een deel van de taalgebruikers voor de nodige onzekerheid zorgen. Maar, door Vlamingen én Nederlanders
op gelijkwaardige wijze bij die ruimere taalnorm te betrekken,
hoop ik, samen met collega Smedts, een bijdrage te hebben
geleverd aan wat Schijns en Noble een ware neerlandofonie
hebben genoemd (Ons Erfdeel, 2008; ook Smedts in
VakTaal,1996): een waarbij elke groep binnen de taalgemeenschap niet terugplooit op zichzelf, maar juist onbevangen
openstaat voor de andere.				
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Een Van Dale voor Nederlanders, Belgen en Surinamers
De laatste twintig jaar is in Vlaanderen het talige zelfbewustzijn toegenomen. Gewone en professionele taalgebruikers richten zich niet meer
onvoorwaardelijk naar de Noord-Nederlandse norm, maar ze zijn zich bewust van hun eigen Vlaamse norm. Vanuit België klonk terecht de
kritiek dat de woordenboekuitgevers, met name Van Dale, het Nederlands te veel door een ‘Hollandse’ bril bekeken. Maar dat zal veranderen.

Van Nederland naar Nederlands
Uit de geschiedenis van de taaladvisering in Vlaanderen is het
genoegzaam bekend: in de jaren zestig en zeventig werden
grote inspanningen geleverd om de Vlaming Nederlands te
leren. Dat Nederlands was het Nederlands zoals het in het
noorden van het taalgebied gesproken werd, want daar hadden

ze tenminste al een norm. Intussen heeft die integratieve visie
steeds minder succes.
De taalkunde beschouwt het Nederlands als een meerpolige
taal, met drie deelgebieden: Nederland, Vlaanderen (België)
en Suriname. Het Nederlands kent, net als andere talen, 
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Hoofdredacteur Van Dale, Taaladviseur VRT
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nationale variatie op het gebied van uitspraak, woordenschat
en (in mindere mate) grammatica. Voor taalkundigen zijn de
drie deelgebieden gelijkwaardig. Een woord is voor hen niet
per se ‘beter’ als het uit Nederland komt, iets wat taaladviseurs
lange tijd hebben aangenomen.
Ook taalpolitiek gezien is de klemtoon verschoven van eenheid
naar veelheid. Voor de Nederlandse Taalunie staat taalvariatie
centraal in haar beleid. Zij stelt expliciet dat er weliswaar maar
één Nederlandse standaardtaal is, maar die vertoont regionale
verschillen.
De taaladvisering is gevolgd. In de adviezen op Taaladvies.net,
de adviessite van de Nederlandse Taalunie, worden varianten
aangeduid met standaardtaal, standaardtaal in Nederland en
standaardtaal in België. Surinaamse varianten worden (nog)
niet beschreven. De VRT laat sinds 1998 ruimte voor BelgischNederlandse woorden en uitdrukkingen die standaardtalige
Vlamingen gebruiken als zij bewust hun taal verzorgen.
De vanzelfsprekendheid van de eigen Nederlandse variant
in Vlaanderen wordt steeds groter. Dat blijkt uit de panelonderzoeken van het Taaladviesoverleg van de Nederlandse
Taalunie, waarin Vlaamse en Nederlandse proefpersonen
taalvarianten voorgelegd krijgen, en uit de gesprekken van Van
Dale met Vlaamse woordenboekgebruikers.
De woordenboeken hebben nu ook de denkomslag gemaakt.

tekortgedaan, want zij willen weten of de-woorden bij voorkeur
vrouwelijk of mannelijk zijn.

Variatie straks
Variatie nu
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De verklarende woordenboeken hebben het Nederlands vrijwel
altijd vanuit Nederland bekeken. Dat is niet zo vreemd, want
het zijn nu eenmaal producten van Nederlandse uitgevers.
Maar er was toch meer aan de hand, want zelfs de Vlaamse
Verschueren gaf een label aan woorden die alleen maar in
België voorkomen.
Ook het grootste gebruikerswoordenboek van het Nederlands,
de Grote Van Dale, bekijkt het Nederlands merendeels met
Nederlandse ogen. Alleen lexicale elementen die niet tot de
Nederlandse variant behoren, worden gelabeld, als Belgisch- of
Surinaams-Nederlands. Een markering bij typisch Nederlandse
elementen komt zelden voor. Hier en daar wordt bij een institutionele term in Nederland gezet, maar bij woorden uit de dagelijkse omgangstaal in Nederland staat gewoonlijk niets.
Vlaamse gebruikers zien de Grote Van Dale daardoor als een
‘Hollands’ woordenboek. Een vaak gehoorde opmerking is
dat kennelijk alles wat uit Nederland komt ‘goed’ is, want het
wordt niet gemarkeerd. Belgische en Surinaamse taalvormen
krijgen echter vaak een label, waaruit gebruikers aﬂeiden dat
die ‘fout’ zijn.
Dat de verklarende woordenboeken als ‘Hollands’ worden
ervaren, heeft niet alleen met de labels te maken. In de Grote
Van Dale wordt het genus bij woorden die mannelijk en vrouwelijk zijn, niet meer expliciet vermeld. Er staat gewoon de
bij, net zoals in het Groene Boekje. Voor Nederlanders, die
dergelijke woorden doorgaans als mannelijke woorden behandelen, is die informatie voldoende. Vlamingen voelen zich

Van Dale heeft de beslissing genomen: straks zal de Grote
Van Dale de meerpoligheid van het Nederlands weerspiegelen
door de Nederlandse, Belgische en Surinaamse variant op een
gelijkwaardige manier te behandelen. Taalvormen die alleen
tot de Nederlandse variant behoren, zullen net zo goed gelabeld worden als taalvormen die alleen in de Belgische of Surinaamse variant voorkomen.
Hoe voor de hand liggend dat ook mag lijken, de uitvoering
wordt een hele opgave. Niet voor niets wordt de Grote Van
Dale ook de Dikke Van Dale genoemd. Het woordenboek bevat
ongeveer 280.000 trefwoorden en miljoenen betekenissen.
Het wordt dus een hele opdracht de variatie te onderzoeken en
te beschrijven.
Van Dale sluit zich aan bij de beschrijving van de taalvariatie
op Taaladvies.net. Varianten die in het hele taalgebied standaardtaal zijn, hoeven niet gemarkeerd te worden; varianten
die alleen in een deel van het taalgebied standaardtaal zijn,
worden gelabeld.
Als we willen overbrengen dat de drie varianten gelijkwaardig
zijn, is het van belang dat de gebruikte labels onopvallend zijn.
Zware labels als algemeen Belgisch-Nederlands of (afkomstig uit
Surinaams-Nederlands) kunnen beter worden vervangen door
een sobere B en S, naast de N van Nederland.
Doordat alle varianten gelijkwaardig behandeld worden, zal
bij niet-Nederlandse gebruikers het gevoel afnemen dat de
Grote Van Dale een ‘Hollands’ woordenboek is en zullen
Nederlandse gebruikers ook gewaarschuwd worden als hun
taalvormen niet algemeen gebruikt en begrepen worden. Voor
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Concrete aanpak
Van Dale heeft strategieën ontwikkeld om typisch Nederlandse
woorden in het huidige bestand op het spoor te komen. Met de
informatie die nu al beschikbaar is, kunnen deelverzamelingen worden afgebakend en preciezer gelabeld.
Groepstalen zijn doorgaans regionaal beperkt. Zo kunnen de
woorden die nu nog als Bargoens gelabeld worden, nagenoeg
allemaal het label Nederlands krijgen. Van de ruim 1150 Bargoense woorden, is maar een handjevol ook in Vlaanderen
bekend. Actief gebruikt worden woorden als koters, mafkees,
mokkel, noppes vrij zelden. De woorden uit de Nederlandse
volkstaal (à la habbekrats, joekel, kluns) zijn wat ruimer bekend
in Vlaanderen, maar toch kan, ruw geschat, minstens 90%
ervan het label Nederlands krijgen. Tot die volkstaal behoren
overigens veel lokale plant- en diernamen.
Ook bepaalde vakdomeinen komen in aanmerking voor
nader onderzoek. De terminologie in verband met onderwijs,
openbaar bestuur, justitie en jurisdictie loopt zonder twijfel
niet gelijk, doordat de drie betrokken landen zich vaak anders
georganiseerd hebben. Een groot aantal woorden uit die gebieden is al gelabeld met in Nederland/België/Suriname, maar de
beschrijving is nog niet compleet.
Een interessante deelverzameling zijn de woorden die nu al
in de Grote Van Dale als algemeen Belgisch-Nederlands gelabeld
zijn. Een groot deel daarvan heeft op het eerste gezicht geen
Nederlandse tegenhanger en krijgt een verklarende deﬁnitie.
Belangrijker en boeiender voor het variatieproject zijn de Belgische woorden die met een synoniem gedeﬁnieerd worden.
Soms is de Nederlandse term ook in België bekend: economist/
econoom, catalogeren/catalogiseren. In die gevallen hoeft de
Nederlandse term niet gelabeld te worden: hij is standaardtaal
tout court.

In sommige deﬁnities wordt over ons land of hier gesproken.
Dan is Nederland bedoeld, niet België of Suriname. Ook een
begrip als nationale feestdag wordt vanuit Nederlands standpunt gedeﬁnieerd: Bevrijdingsdag, op 5 mei. Citaten van hedendaagse Vlaamse schrijvers zijn op één hand te tellen.
Ook het aandeel van de Belgische woorden in het woordenboek moet groter. Door de manier waarop woordenboeken
gemaakt worden, ontbreken bepaalde delen van de woordenschat. Traditioneel worden woordenboeken gebaseerd op geschreven materiaal, zoals kranten, tijdschriften en boeken. Als
gevolg daarvan is de standaardtaal zoals die in België geschreven wordt, vrij goed behandeld. Voor het hele taalgebied zijn
digitale tekstcorpora beschikbaar die het vinden van nieuwe
woorden en betekenissen vergemakkelijken. De woorden en
vooral uitdrukkingen uit de dagelijkse omgangstaal raken echter moeilijker in het woordenboek, juist omdat ze nauwelijks
neergeschreven worden. Daarom wil Van Dale de Vlaamse
gebruikers ook oproepen om lacunes te melden.

Verder dan de Dikke
De gevolgen van de preciezere variatiebeschrijving voor de verklarende woordenboeken worden intussen duidelijk. Het aantal labels neemt toe. Daardoor kan de indruk versterkt worden
dat er drie ‘Nederlandsen’ zijn, wat voorkomen moet worden.
Het woordenboek zelf neemt in omvang toe. Door systematisch op zoek te gaan naar pendanten bij nationale varianten,
groeit het aantal lemmata.
Variatiebeschrijving houdt niet op bij de verklarende woordenboeken. Ook de vertaalwoordenboeken van Van Dale zullen
grondig bekeken moeten worden. Want ook bij vertaling zijn
Vlamingen en Surinamers vragende partij voor meer van ‘hun’
Nederlands.				


Soms is het synoniem dat als deﬁnitie gegeven wordt, in België niet bekend. Een Vlaamse gebruiker die niet weet wat een
afgevaardigd beheerder is, wordt niet veel wijzer van gedelegeerd
commissaris. Hij heeft er niets aan dat een applausvervanging
een publiekswissel is. Als het woordenboek alle varianten gelijkwaardig wil behandelen, mogen dergelijke deﬁnities waarin
de Nederlandse term als centrale term beschouwd wordt, niet
voorkomen.

Niet alleen labels
Om een woordenboek als de Grote Van Dale minder ‘Hollands’ te maken, is het niet voldoende de typisch Nederlandse
woorden en uitdrukkingen te labelen. Ook de deﬁnities,
voorbeeldzinnen en citaten moeten neutraler en gevarieerder
worden.

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e uitgave (2005):
in de volgende uitgave met aparte markering van Nederlands-, Belgisch- en
Surinaams-Nederlands
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het eerst zullen dus ook Nederlandse gebruikers kunnen zien
dat sommige van hun woorden en uitdrukkingen bij Belgen
en Surinamers onbekend zijn.

Frans Debrabandere

NEDERL AND S V AN NU

NAAMK UNDE

Van Grembergen
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De nieuwe voorzitter van het ANV heet Paul Van Grembergen.
De familienaam komt ook voor in de spelling Van Gremberghen, Van Gremberge, Van Gremberghe. En aangezien een n voor
een bilabiale b toch automatisch als m geassimileerd wordt –
we zeggen bijvoorbeeld bij vlot spreken ombelangrijk en niet
onbelangrijk – wordt de naam ook als Van Grenberghe gespeld.
De naam komt in elk geval al in de 14e eeuw in West-Vlaanderen voor: 1382 Jan van Gremberghe, Moorsele; 1392 Michiel van
Gremberghe, Kortrijk.
Daarnaast komt een heel goed daarop lijkende naam voor, nl.
Van Grimbergen, Van Grimberghen, Van Grimberg(h)e. We treffen hem in 1197 aan: Gerardus de Grimbergis.
Een van-naam is altijd een herkomstnaam, d.w.z. dat op de
voorzetselaanloop van een plaatsnaam volgt die de oorspronkelijke woonplaats is van de oudste naamdrager. Deze twee
erg op elkaar lijkende familienamen wijzen op twee verschillende plaatsnamen. Grimbergen ligt in Vlaams-Brabant, meer
bepaald in het intussen beruchte kiesdistrict Brussel-HalleVilvoorde. Oude vormen van de plaatsnaam zijn: 1106-1110
Gremberga, Grembergis, 1127 Grintberga, 1129 Grinbergis. Grembergen evenwel ligt in Oost-Vlaanderen en is sinds eind 1976
gefuseerd met de gemeente (stad) Dendermonde. De oudste
naamvormen zijn: 1019-1030 Grendberga, 1183 Grendberga, 1213
Gremberga. Als we zien dat ook Grimbergen in de 12e eeuw
nog Gremberga heette, dan weten we dat de Van Grimbergens
en de Van Grembergens niet meteen zeker kunnen weten of
hun verre voorvader ooit in Grimbergen of in Grembergen heeft
gewoond. Alleen genealogisch onderzoek kan daar misschien
helderheid in brengen.
Een andere familienaam die er erg goed op lijkt, is Grambergen. Die naam kan best een variant zijn van Grimbergen of
Grembergen. Maar er is ook een plaatsnaam Grambergen in Nedersaksen (Duitsland).
Een naam die er al iets minder op lijkt, is Van Grambe(e)ren.
In 1670 vinden we in Waanrode (nu in Kortenaken, VlaamsBrabant) Gillis van Graemberen. Maar dat is allicht niet de
oorspronkelijke naamvorm, want in datzelfde Waanrode komt
in 1555 Jan van Graenbesen voor. De naamvariant is best te
begrijpen. Een beze, bees is de dialectische vorm voor bes en
die heet in het Limburgs ook beer, zoals in het Duits Beere.
De oorspronkelijke – al vernederlandste – vorm komt voor in
Hoeilaart (Vlaams-Brabant) in 1403, Daneels van Grambeys, of
in de dichter bij de oorspronkelijke Romaanse vorm aanleunende Daneels van Grembays. In die laatste vorm herkennen

Paul Van Grembergen, de nieuwe voorzitter van
het Algemeen-Nederlands Verbond

we de plaatsnaam Grambais in Nijvel (Waals-Brabant): 1209
Grantbais.
Wat betekent de plaatsnaam nu? Alle twee de namen Grimbergen, Grembergen gaan terug op Germaans granda-berga, d.i.
‘grindberg’ of ‘berg met grindzand’. Grambais is een geromaniseerde vorm van Germaans granda-baki, d.i. ‘grindbeek’.
Grind herkennen we ook in de plaatsnaam Griend, in Lelystad
(Flevoland). De plaats is vernoemd naar een zandplaat in
de Zuiderzee, de naam van het vroegere eiland Griend (1245
Grind, 1398 die Grint), tussen Harlingen en Terschelling. Het
eiland verdween in de golven door de Sint-Luciavloed in 1287.
De betekenis is eveneens ‘zandige oever, stuk grond met kiezel’.
Het woord grind komt ook in de ablautende vorm grand voor
in het Nederduits met de betekenis ‘zand’. Oudnoors grandi
betekende ‘zandbank’ en Zweeds grand is een ‘stofdeeltje,
deeltje’. Het woord staat duidelijk in verband met Engels to
grind ‘slijpen, verbrijzelen, vermalen’, dat al in het Oudengels
voorkwam als grindan ‘wrijven, malen’. In het Gotisch betekent grinds ‘ﬁjngewreven, verpletterd’. Het WNT vermeldt het
werkwoord grinden, grenden pas in 1643: “gegrendet worden
als ’t graen tusschen de molesteenen gemalen”. Pas in de 19e
eeuw komt het Nederlandse woord grind voor in de betekenis
‘wat gemalen is’ en dan ook ‘grof boekweitmeel’, verder het
grind van tarwemeel, maar ook al voor ‘kiezels, kleine stenen’.
Het woord is misschien verwant met grond.		


S P E L E N M ET TAAL

Marcoen J.T.F. Cabbolet

Woordherhalingen
gemaximaliseerd
“Wat een weer weer”, zei de vrouw die bij de was was, “je waait
gewoonweg van de weg weg”. Iedereen kent wel zinnen in het
Nederlands waar een en dezelfde woordvorm meerdere malen
achter elkaar voorkomt. Een heel bekende is ongetwijfeld deze:
als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegensvlug.
Het is dan een liefhebberij om het aantal woordherhalingen te
maximaliseren. Hier kan een algemene methode voor gegeven
worden. De eerste stap is het vinden van een woordvorm die in
één zin tegelijkertijd onderwerp, gezegde en lijdend voorwerp
kan zijn. Dat levert zinnen op van de vorm X-en X-en X-en.
Voorbeelden:

In dat verband is het jammer om te moeten constateren dat
de scheikundige eenheid mol (6⋅1023 eenheden) als meervoud
molen heeft en niet mollen, zodat de zin als mollen mollen
mollen mollen mollen, mollen mollen mollen mollen mollen, wat
een ondergronds slagveld van kosmische proporties zou
impliceren, dus helaas buiten beschouwing blijft.
Met tienmaal achter elkaar dezelfde woordvorm is de grens
nog niet bereikt. Nog lang niet. De cabaretier Kees Torn heeft
in een tv-programma van de VARA enkele handreikingen
gedaan ter verdere uitbreiding:
•

toevoeging van onder de makkelijk te X-en X-en na het woord als in
de conditionele bijzin;

•

Graven graven graven.

•

Mollen mollen mollen.

•

toevoeging van een eigennaam X-en;

•

Zeven zeven zeven.

•

toevoeging van een bijwoordelijke bijzin vóór de eigenaam.

Door dan een zin te construeren die bestaat uit hoofdzin en
conditionele bijzin, komen we al direct op zesmaal dezelfde
woordvorm achter elkaar: als X-en X-en X-en, X-en X-en X-en.
Het aantal kan vervolgens nog tot tien worden verhoogd, als
het onderwerp en het lijdend voorwerp ook nog een telwoord
met dezelfde woordvorm bevatten (zeven zeven) of uit twee
identieke substantieven bestaan waarvan het tweede een nabepaling is (bergen bergen). Voorbeelden:
•

Als zeven zeven zeven zeven zeven, zeven zeven zeven zeven

Wanneer Torns adviezen toegepast worden, kunnen in het
bijzonder de volgende twee zinnen worden geconstrueerd:
•

Als in de plaats waar onder de makkelijk te bergen bergen bergen bergen
bergen bergen bergen, Bergen, bergen bergen bergen bergen bergen, bergen bergen bergen bergen bergen.

•
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Als in de plaats waar van de makkelijk te zeven zeven zeven zeven
zeven zeven zeven, Zeven, zeven zeven zeven zeven zeven, zeven zeven
zeven zeven zeven.

zeven.
Als bergen bergen bergen bergen bergen, bergen bergen bergen
bergen bergen.

Dat zijn dus twee zinnen met achttienmaal dezelfde woordvorm achter elkaar. Semantisch gezien is het moeilijk voor
te stellen dat de ene berg een andere berg kan bergen, terwijl
van de andere kant een zeef wel andere zeven kan zeven.
De tweede zin is dus zowel syntactisch correct als (met enige
verbeelding) betekenisvol.
Het is dus een eigenschap van de Nederlandse taal dat er een
syntactisch en semantisch correcte zin kan worden geconstrueerd met achttienmaal dezelfde woordvorm achter elkaar.
De vraag rijst of er überhaupt een andere taal is met die eigenschap. Dus, om met de precieze vraagstelling af te sluiten:
is er een andere natuurlijke taal waarin een syntactisch en
semantisch correcte zin kan worden geformuleerd met minstens achttienmaal dezelfde woordvorm achter elkaar?


Ne e rla ndi a/Ne de rla nd s va n Nu – 3- 20 10

•

NED ERLAND S V OOR ANDERSTALI G EN

Nederlands loont!

NEDERL AND S V AN NU

In een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit,
vormen de anderstaligen een niet te verwaarlozen deel van de
bevolking. Vandaag de dag wordt iedereen met een waaier van
talen geconfronteerd, zoals Engels, Frans, Spaans, Arabisch,
Russisch en Chinees. Anderstaligen die hier verblijven, leven in
een maatschappij waarin één taal overheerst, het Nederlands.
Voor een goede inburgering en integratie is het dan ook belangrijk dat anderstaligen Nederlands leren. Zij geven aan dat
dat noodzakelijk is om vlotter te kunnen communiceren op de
werkvloer, in de winkel, bij de dokter enz.

Aanbevelingen voor een stimulerende taalomgeving in Kortrijk

Maar een taal leren is geen sinecure. Het Nederlands vormt
daar geen uitzondering op. Wie Nederlands wil leren, kan
terecht bij Open School, een Centrum voor Volwassenenonderwijs en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB). Daarnaast zijn er in Kortrijk nog een
beperkt aantal informele mogelijkheden om Nederlands te leren
(bv. praatgroepen, bibliotheek).
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Toch blijven anderstaligen die een cursus volgden, met bepaalde
behoeften zitten om het Nederlands te onderhouden of er zich
verder in te verdiepen. Een stimulerend taalbeleid staat hoog op
de agenda van de stad Kortrijk, wat o.m. blijkt uit het Talenplan.
Daarom startte Kortrijk in samenwerking met de Katholieke
Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Departement Sociaal-agogisch werk (KATHO – IPSOC) met een project om de behoeften
van anderstalige ex-cursisten Nederlands als tweede taal (NT2)
te onderzoeken en in kaart te brengen.
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Hanne Debruyne, Jolien Defour,
Emanuel Devogelaere, Elice Devoldere,
Fien Vercruysse & Tom Secember

Kortrijk verwachtte van ons – zes laatstejaarsstudenten bachelor
in de orthopedagogie – dat wij na onderzoek aanbevelingen
zouden kunnen doen, waarmee Kortrijk een ﬂankerend beleid
kan voeren. Met individuele vragenlijsten en focusinterviews in
groepsverband bereikten we uiteindelijk 265 anderstaligen. We
peilden hun motivatie, interesses en behoeften.

Resultaten
Afhankelijk van de groep die we interviewden, konden de resultaten verschillen. Uit ons onderzoek is gebleken dat velen hun
motivatie verliezen door te lange wachtlijsten en -tijden. Ook
het vinden van werk, een tekort aan opvang, het tijdstip van de
cursussen en de moeilijkheidsgraad zijn veel voorkomende redenen om te stoppen.

Ruim 75% van de anderstaligen wil Nederlands leren door te
praten. Ook actualiteit en dialect waren interesses die vaak naar
voren kwamen. Er is wel degelijk een behoefte om verder Nederlands te oefenen, ook na de lessen. Maar het informele aanbod
is onvoldoende bekend; slechts 25% is hiervan op de hoogte.

Aanbeveling 1 – Nederlands loont
Zowel anderstaligen als Nederlandstalige Kortrijkzanen
moeten bewust gemaakt worden van het belang van Nederlands. We kunnen dat doel bereiken door de anderstaligen te
motiveren om Nederlands te leren en hen te laten inzien tot
welke voordelen dat kan leiden. Er wordt ook een inspanning
gevraagd van de autochtonen. Door tegen anderstaligen Algemeen Nederlands of Standaardnederlands te spreken in plaats
van dialect, kunnen al heel wat barrières doorbroken worden.
We raden Kortrijk aan een grootscheepse campagne op touw te
zetten om al zijn inwoners warm te maken voor taal.

Aanbeveling 2 – Afstemming tussen formeel
en informeel aanbod
Het is belangrijk dat alle belanghebbenden op de hoogte
zijn van het aanbod. Dat kan door zowel in het formele als in
het informele aanbod te verwijzen naar andere diensten. Dat
kan met folders en afﬁches, maar ook door tijdens de cursus
zelf een bezoek te brengen aan die diensten. Ook kan een
informeel instapaanbod gecreëerd worden.

Aanbeveling 3 – Zet in op spreektrainingen
In spreektrainingen kan de Nederlandse taal getraind en
geoefend worden. Zorg voor een wekelijkse, buurtgebonden
spreektraining onder leiding van een professional. Die kan
op verschillende tijdstippen plaatsvinden en er kan met
verschillende thema’s gewerkt worden, zoals actualiteit en
dialect. Dit nieuwe informele aanbod kan alweer bekendgemaakt
worden met folders en afﬁches. De spreektrainingen kunnen
een alternatief vormen voor de wachtlijsten/wachttijden voor
het volgen van een cursus. We stellen ook voor om de spreektrainingen als aanvulling op de lessen aan te bieden.

Aanbeveling 4 – Reik multimedia aan
Voorzie in de mogelijkheid om online of met cd’s en cd-roms
Nederlands te oefenen. Die mogelijkheid bestaat al voor cursisten. Wij stellen voor om ook zo’n aanbod te creëren voor excursisten. Hier kan een rol weggelegd zijn voor de bibliotheken.

N E D E RL A N D S V O O R A N D E RSTALI G EN

Op 8 juni 2010 presenteerden wij de aanbevelingen aan de reﬂectiegroep Talenplan. We hopen
dat Kortrijk erin slaagt met die aanbevelingen
een nieuw ﬂankerend beleid te voeren op maat
van de ex-cursisten. We zijn ervan overtuigd dat
zij ertoe zullen bijdragen om Kortrijk tot een
taalvriendelijke omgeving te maken.

Thuis in taal

Aanbeveling 5 – Sport en taal

Dit artikel gaat over een lokaal project. De aanbeve-

Een sportaanbod waarbij de lesgever bewust een verband
legt tussen sport en taal, kan een antwoord zijn op de vraag
om op een minder schoolse manier Nederlands te leren.
Een professionele kracht moet extra aandacht besteden aan
het geven en bespreken van de oefeningen in het Nederlands.

lingen die hier geformuleerd worden, zijn aanbevelingen voor de stad Kortrijk. Maar het moet duidelijk
zijn dat die aanbevelingen de lokale context overstijgen en dus overal in Vlaanderen en Nederland
bruikbaar zijn.

Nieuwspraak
Afserveren

Wil de laatste het licht uitdoen?

Dit aan het Duitse abservieren ontleende
neologisme en eufemisme betekent tegenwoordig: ‘ontslaan, afwijzen’. Zowel
in het Duits als het Nederlands betekende abservieren/afserveren oorspronkelijk ‘de tafel afruimen’. In de nieuwe
betekenis kan het zowel op zaken als op
personen slaan. Zo kan een bepaald plan
voorlopig afgeserveerd worden. Youp van
’t Hek schreef ooit in NRC Handelsblad:
“Zelf schrijf ik wekelijks in de VARA-gids
en in datzelfde blaadje word ik regelmatig afgeserveerd door Herman Brusselmans en Theo van Gogh.”
De term afserveren ontstond wellicht in
sportkringen, waar het ‘een pijnlijke
nederlaag bezorgen’ betekende. Zo kon
je bijvoorbeeld horen dat PSV werd afgeserveerd. Tegenwoordig wordt het woord
veel ruimer gebruikt. Afserveren kan nu
ook slaan op het afvoeren van een dronkaard. In het zakenleven wordt de term
dan weer gebruikt m.b.t. iemand die
mislukt is.

Het bovengenoemde zinnetje wordt wel
eens schertsend gebruikt m.b.t. de laatste vertegenwoordiger van een bepaalde
ideologie of bedrijfstak die het voor gezien houdt. Op 9 april 1992, op de dag
van de Britse algemene verkiezingen,
kopte de schandaalkrant The Sun naast
het hoofd van Labourleider Neil Kinnock:
“If Kinnock wins today will the last person in Britain please turn out the lights.”
In de jaren zestig van de vorige eeuw viel
de leuze al te lezen als opschrift aan de
Oost-Duitse kant van de Berlijnse muur.
Wellicht ontstond de kreet dus als een
grafﬁtigrap. Volgens een bepaalde bron
hing er omstreeks 1967 op het Israëlische
vliegveld van Lydda (Lod, tegenwoordig
Ben Gurion Airport bij Tel Aviv), in de
periode dat de situatie in Israël deplorabel was (ten tijde van de regering Levi
Esjkol), een notitie op: “Will the last [one]
to leave kindly turn out the light?”
Een andere bron maakt melding van een
ander vroeg (Amerikaans) voorbeeld.

Marc De Coster
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Begin jaren zeventig werden de Boeingfabrieken in de staat Washington door
massale ontslagen getroffen. In en rond
de stad Seattle had dat tot de ineenstorting van de huizenmarkt geleid. Veel
gezinnen vertrokken toen naar betere
oorden. Er kwam een ware hausse in opschriften en T-shirts: Will the last person
leaving Seattle/this area/Boeing/the state
of Washington please turn off the lights?
De uitdrukking zou (in Amerika) ook regelmatig te vinden zijn in vernietigende
ﬁlm- en theaterkritieken (last person
leaving the theatre). Bij ons zou Wim Kan
de frase gebruikt hebben in zijn oudejaarsconference in het oliecrisisjaar 1973.
Ook Fons Jansen zou in een van zijn
vroege shows (De lachende Kerk?) over de
leegloop van de r.-k. kerk gezegd hebben:
“Wil de laatste broeder die uittreedt het
licht uitdoen?” Zekerheid hierover is er
niet.		
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De Kortrijkse campagne

Wie meer informatie wenst over dit project, kan
zich wenden tot Ann Van Damme, integratieambtenaar van de stad Kortrijk (ann.vandamme@
kortrijk.be).
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De opmars van de huig-r in Vlaanderen

Talen tellen

Onze studie toont
aan dat de huig-r
wel degelijk volop
in opmars is in
Vlaanderen, maar
tegelijkertijd ook
dat deze opmars
niet overal even
snel gaat: terwijl
de huig-r al in het begin van de 20ste
eeuw vaste voet aan de grond kreeg in
Brussel, Gent en Oost-Limburg, zien we
dat zij in andere gebieden nu pas volop
aan het opkomen is (steden in VlaamsBrabant, en de provincie Antwerpen, de
regio rond Hoogstraten, de regio rond
Gent ...); in nog andere gebieden (WestVlaanderen, andere meer rurale gebieden ...) vinden we tot nog toe nauwelijks
een spoor van deze taalverandering.
Wij hebben tevens gezien dat de ontwikkelingen in Vlaanderen passen binnen

Dus het aantal
talen in de wereld
is in twintig jaar
tijd met bijna
duizend toegenomen. En ook in
Nederland is het
aantal inheemse
talen ﬂink gegroeid. De gemiddelde Nederlander
denkt misschien dat Nederland twee
inheemse talen heeft – het Nederlands
en het Fries – maar wie de discussies
een beetje volgt, weet dat er in ieder
geval nog drie andere inheemse ‘talen’
zijn die een zekere erkenning hebben
gekregen: de Nederlandse Gebarentaal,
die ‘gesproken’ wordt door doven en
slechthorenden en door mensen die
veel met hen omgaan, en twee ‘streektalen’ die in Europees verband een soort
ofﬁciële status hebben gekregen: het
Limburgs en het Nedersaksisch, dat in
Oost- en Noord-Nederland gesproken
wordt. Zo komen we dus op vijf inheemse talen.
De Ethnologue van 1988 geeft voor
Nederland drie inheemse talen, namelijk Fries, Nederlands en Nederlandse
Gebarentaal. De Ethnologue van dit
jaar noemt er maar liefst dertien:
Achterhoeks, Drents, Nederlands, Fries,
Gronings, Limburgs, Nederlandse
Gebarentaal, Sallands, Stellingwerfs,
Twents, Veluws, Vlaams, Zeeuws.
Ik denk niet dat veel Nederlanders
vermoed hadden dat het Sallands en het
Stellingwerfs aparte talen zijn. Soms
lees je weleens in de krant dat er een
nieuwe taal ontdekt is, ergens in het
Amazone-gebied of in een uithoek van
Nieuw-Guinea. Maar ik heb tot nog toe
niet in de krant kunnen lezen: ‘Nieuwe
taal ontdekt in Nederland: het Stellingwerfs.’

een taalgrensoverschrijdend verspreidingspatroon, waarbij sinds de tweede
helft van de 19de eeuw overal in WestEuropa uvulaire verspreidingshaarden
opdoken. Zo hebben we kunnen vaststellen dat de verspreiding van de huig-r in
Oost-Limburg aan het begin van de 20ste
eeuw in het verlengde ligt van een ouder
huig-r-gebied over de Duitse grens.
Hoewel de gangbare opvatting dat de
‘Franse r’ oorspronkelijk uit het Frans
is overgenomen op zich plausibel is,
ontbreekt het ons aan gegevens om de
precieze omstandigheden waarin dit
gebeurd zou zijn te reconstrueren.
Bovendien is het a priori onwaarschijnlijk dat het Frans een directe rol zou
spelen in de meer recente verspreiding
van de huig-r overal in Vlaanderen.
Uit: Evie Tops, “De huig-r in Vlaanderen”.
In: Over taal, jg. 49 (2010), nr. 3, pp. 62-64.

Zuid-Afrikaanse Tsotsitaal
De meertaligheid
van Zuid-Afrika is
indrukwekkend.
In dit land met
49 miljoen inwoners zijn er
negen talen die
elk meer dan één
miljoen moedertaalsprekers hebben. Daarnaast is er nog
een ﬂink aantal kleinere talen. En de
gemiddelde Zuid-Afrikaan is meertalig.
De meeste inwoners van Zuid-Afrika
beheersen naast hun moedertaal nog
één, twee of drie andere talen.
De grootste talen zijn het Zoeloe en het
Xhosa (de moedertaal van respectievelijk
negen miljoen en zeven miljoen ZuidAfrikanen), gevolgd door het Afrikaans
(zes miljoen) en het Engels (vier miljoen).

Het Afrikaans is de eerste taal van meer
dan de helft van de blanken en driekwart
van de ‘kleurlingen’, oftewel de afstammelingen van de slaven en de Khoikhoi
(vroeger bekend als de ‘Hottentotten’).
Hoeveel zwarten het Afrikaans als moedertaal hebben, is niet bekend. Veel
meer dan één procent zal het niet zijn.
Afrikaans werd en wordt door zwarten
gehaat, maar zodra het ze uitkomt,
maken ze er ook gebruik van. Er is zelfs
een variant van het Afrikaans in omloop die vooral door zwarten gesproken
wordt, en dan met name door mannen:
Tsotsitaal.
Uit: Berthold van Maris, “‘By-de-way en agter
alles’ – Zuid-Afrikaanse Tsotsitaal: stoere mannentaal met een toefje Nederlands”. In: Onze
Taal, jg. 79 (2010), nr. 6, pp. 156-159.

Uit: Berthold van Maris, “Tellen tot de dag des
oordeels – Hoeveel talen zijn er nu écht in de
wereld?”. In: Onze Taal, jg. 79 (2010), nr. 9, pp.
248-249.

Recensies

R ECENSI ES

Thuistaal of geen thuistaal, that’s the question

In deze recensie beperk ik mij tot de
sectie Onderwijs en wel tot hoofdstuk 4:
Naar een volwaardig taalbeleid – Omgaan
met meertaligheid in het Vlaams onderwijs
door Kris Van den Branden en Machteld
Verhelst. Steeds meer scholen worden
ermee geconfronteerd dat de leerlingen
thuis een andere taal spreken dan op
school. Op Brusselse scholen spreekt
meer dan één op de drie leerlingen thuis
een andere taal dan die die op school
wordt gebruikt, in Antwerpen is dat
ongeveer de helft. Daarbij gaat het niet
alleen om het Marokkaans (Berbers),
Turks of Arabisch, maar ook om talloze
andere talen, zoals het Pools, Russisch,
Engels en Chinees.
De gangbare opvatting in het Vlaamse
onderwijsveld is dat het spreken van een
andere thuistaal dan het Nederlands een
struikelblok vormt voor verder onderwijssucces. Cijfers illustreren die kloof:
42% van de schoolverlaters die thuis
geen Nederlands spreken, is laag geschoold. Van den Branden en Verhelst
plaatsen vraagtekens bij die cijfers. Er
spelen immers ook nog sociaaleconomische factoren mee: het opleidingsniveau
van de ouders, het beroep van de ouders,
het inkomen en het ‘cultureel kapitaal’.
Uit verder onderzoek blijkt dat de sociaaleconomische status meer gewicht in
de schaal legt dan de thuistaal alleen.
Uit onderzoek blijkt voorts dat ook leerlingen die in het Nederlands zijn opgevoed, maar uit een gezin met een lage
sociaaleconomische status afkomstig
zijn, het ook minder goed doen in een

taaltoets ten opzichte van leerlingen uit
gezinnen met een hogere sociaaleconomische status.
De verklaring hiervoor is het grote verschil tussen de thuistaal en de schooltaal.
“De schooltaal is een speciﬁek taalregister dat voor andere functies wordt
gebruikt dan thuistaal Nederlands.
Schooltaal Nederlands wordt gebruikt om
leerlingen in te wijden in diverse wetenschappelijke disciplines (zoals economie,
wiskunde, taalkunde, natuurkunde).” (p.
108) Typische oppervlaktekenmerken
van dat register zijn een gespecialiseerde
woordenschat en moeilijke grammaticale
constructies. Een zin als De afstand van
een punt tot een rechte is de afstand tussen
het punt en het voetpunt van de loodlijn uit
dit punt op de rechte verwijst niet meer
naar concrete ervaringen. Hij is ‘gedecontextualiseerd’ en abstract. Een leerling moet in staat zijn om de betekenis
van woorden te doorgronden, impliciete
verbanden te leggen om de schooltaal te
begrijpen en te gebruiken. Het is daarom
begrijpelijk dat ook leerlingen die het
Nederlands als thuistaal hebben, met het
omgaan met die nieuwe taal problemen
kennen. Alle leerlingen in het onderwijssysteem staan voor een complexe
uitdaging om zich de schooltaal eigen te
maken. Zij moeten leren wetenschappelijk te denken in een nieuwe taal.
Jongeren die in staat zijn om die schoolse
taalvaardigheid tot op een hoog niveau te
ontwikkelen, kunnen hoge opleidingen
gaan volgen. Ook in hun dagelijks leven
zullen zij die denk- en taalvaardigheid
blijven gebruiken en ontwikkelen in hun
beroepsleven, maar ook in andere domeinen, in hun vrije tijd, in de opvoeding
van hun kinderen of in hun omgang met
de media.
De leerlingen moeten dus een groei
meemaken van hun alledaagse thuistaalvaardigheid naar het verwerven van een
gedecontextualiseerd schools Nederlands.

Wat is de rol daarbij van de thuistaal in
het onderwijs? Uit onderzoek blijkt dat
docenten in het algemeen geen voorstanders zijn van het gebruik van de thuistaal
in de klas en op de speelplaats. Zij wijzen
op hun verplichting om voortdurend en
gedreven te werken aan de taalvaardigheid van het Nederlands van hun leerlingen. Voorts menen zij dat ze de controle
op de leerlingen zouden kunnen verliezen, als zij in hun eigen taal in de les
zouden overleggen. Als ze bijvoorbeeld
beginnen te lachen, weet de docent niet
waarover het gaat. Zijn ze nog wel bezig
met de les? Bovendien vrezen de leraren
dat er binnen de klas allerlei kliekjes op
basis van de taal gaan ontstaan.
Toch is er ook onderzoek dat uitwijst
dat het toelaten van thuistaal in de les
grote voordelen kent. Voortbouwend
op de taal- en denkvaardigheden die de
leerlingen thuis ontwikkelen, moeten
zij doorgroeien naar het schoolse Nederlands met zijn toepassingen van gedecontextualiseerde en wetenschappelijke
denkwijzen. Leren is een constructief
en cumulatief proces: men leert door
voort te bouwen op wat men al weet en
kan. Het leren in de eigen taal vergemakkelijkt de leerlingen niet alleen om
toegang te krijgen tot de abstracte vak-
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De klank van de stad is een vakkundig
geschreven boek, samengesteld uit een
ruim aantal bijdragen van deskundigen
op het terrein van de maatschappelijke
en sociale problematiek van anderstalige
burgers. De bijdragen zijn, na een gedegen inleiding, rond een centraal thema
gegroepeerd: Sociale sector, Overheidsadministratie, Onderwijs en Gerecht.

Dick Wortel
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inhouden, maar ook het leren van een
tweede taal. Wie in de moedertaal tot op
hoog niveau begrijpend lezen leert en
daarmee de structuur van allerlei teksten
kan doorzien, kan dat gemakkelijker in
een tweede taal. Er zijn al onderwijsmodellen – onder andere in Brussel in
het project Bicultureel meertalig onderwijs
– waarbij kinderen hun schoolse taalvaardigheid in hun thuistaal uitbouwen.
Zij krijgen dan een groot deel van de
lessen gepresenteerd in hun thuistaal en
maken geleidelijk een overgang (transitie) naar de schoolse meerderheidstaal.
Zij leren bijvoorbeeld eerst lezen,
schrijven en rekenen in hun thuistaal
en dan pas maken ze een overstap naar
het lezen, schrijven en rekenen in de
meerderheidstaal. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat leerlingen die
meertalig onderwijs hebben genoten,
het beter, of minstens even goed, doen
als leerlingen die eentalig onderwijs
in de meerderheidstaal hebben gehad.
Voorwaarde daarbij is wel dat de school
ruimte biedt aan het gebruik van de
thuistaal in het onderwijs en op de
speelplaats. Het onderwijs moet er volgens Van den Branden en Verhelst zorg
voor dragen dat de kloof tussen thuistaal
en schooltaal niet zo groot wordt, dat
die uitgroeit tot een sociaaleconomische
kloof, die zou kunnen leiden tot een ver-

sterking van de sociale ongelijkheid in
de samenleving.
Hoewel het boek een problematiek behandelt die ook voor leken interessant
is, is het qua tekst kennelijk bestemd
voor studenten, onderwijsgevenden
en vakgenoten. De bijdragen bevatten
vaktermen die niet worden gedeﬁnieerd
voor geïnteresseerde leken. Dikwijls
worden er lange en ingewikkelde zinnen
gebezigd – soms van vier of vijf gedrukte
regels lang – die de materie bijna ontoegankelijk maken. Voor de Nederlandse
lezer, voor wie het boek ook is bestemd,
gezien de achterﬂaptekst waarin erop
gewezen wordt dat de behandelde problematiek zowel in Vlaanderen als in
Nederland voorkomt, vormt de Vlaamsgekleurde tekst nog een extra moeilijkheid, waar hij zich overheen moet
zetten. Enkele voorbeelden: gemeentebeambten (Standaardnederlands gemeenteambtenaren, p. 57), het cliënteel (de
clientèle, p. 57), tewerkstelling (werkgelegenheid, p. 58), nood hebben aan, (behoefte
hebben aan, p. 71), een gekend fenomeen
(bekend, p. 71), quasi compleet (nagenoeg
compleet, 119), vermits taalbeschouwingsonderwijs vereist dat ... (omdat ..., p. 126),
piste (spoor, denkspoor, p. 133) en doorheen
de tijd (door de tijd, p. 77). Er komen ook
woorden voor typisch Vlaamse fenome-

Zuid-Afrikaans met een glimlach

nen voor, zoals leeﬂoon (p. 70), waarvoor
gewoon bestaansminimum gebruikt had
kunnen worden, wat in Vlaanderen én
Nederland begrepen wordt. Het verschil
in register tussen Belgisch- en Nederlands-Nederlands valt op. Krijgt ze (= de
tolk) op haar kop van de cliënt (p. 64) doet
de Nederlandse lezer in een neutrale,
objectieve, wetenschappelijke context
vreemd aan. Ook stuntelige formuleringen als Tolken ter plaatse zijn aangeraden
voor langere gesprekken (p. 74) en dat de
eigen ervaringen van de leerlingen (…) best
als startpunt van de discussie en reﬂectie
worden genomen (p. 127) doen vreemd
aan. Een redactieslag door een kenner
van de Nederlandse standaardtaal was
voor dit boek nuttig geweest.
De klank van de stad is een heel aanbevelenswaardig boek voor studenten en
onderwijsgevenden. De bijdragen zijn
allemaal van heel hoog niveau en geven
ongetwijfeld aanleiding tot verdere gedachtewisseling in het onderwijsveld.
De bovenstaande synopsis bevestigt het
belang van dit boek.
Jürgen Jaspers (red.), De klank van de stad – Stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie. Acco, Leuven / Den Haag, 2009, ISBN 978
90 334 7504 7, 219 pp. Prijs: € 30,-.

Marianne van Scherpenzeel
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Voetbal
Terwijl menigeen in mijn directe omgeving
naar de 19e editie van het wereldkampioenschap voetbal zat te kijken – de eerste editie
die op het Afrikaanse continent werd georganiseerd – hield ik me in de periode van
11 juni tot en met 11 juli 2010 op een andere manier bezig met Zuid-Afrika. Ik las
Moenie mounie niet mekkeren – ZuidAfrikaans met een glimlach, een boek
dat een hulpmiddel wil zijn voor de talloze Nederlanders en Vlamingen die sinds
de afschafﬁng van de apartheid het land
willen bezoeken en iets willen weten over
Zuid-Afrika en het Afrikaans, die ongecompliceerde zustertaal van het Nederlands.

Het boek is verschenen in 2009 en de
auteur heeft natuurlijk niet kunnen voorzien dat zo veel Nederlanders tijdens het
wereldkampioenschap op het vliegtuig
zouden stappen toen het Nederlandse
elftal steeds hogerop, richting ﬁnale ging
en de algemene Oranjegekte toesloeg.
Het boek is niet speciaal geschreven met
het oog op de wereldcup, maar er is in de
inleiding wel een zinspeling op het naderende kampioenschap. Je vindt in het
boek trouwens ook een groot aantal woorden in verband met sport: voetbaltermen,
maar nog meer rugbytermen, want sport
in Zuid-Afrika is toch vooral rugby.

R ECENSI ES

Rubrieken

Zoals gezegd, Moenie mounie (‘niet zeuren’) is bedoeld voor mensen die ZuidAfrika willen bezoeken en iets over de
taal en het land willen weten. Het is geen
minicursus Afrikaans en zeker geen waten-hoe-zeg-ik-het-in-het-Afrikaans, maar
meer een onderhoudende gids die je een
beetje wegwijs maakt, maar die je – volgens de inleiding – niet van het begin tot
het einde hoeft te lezen. Het is een boek
met een glimlach en een knipoog. Niet
dat het boek vermakelijk wil zijn omdat
het Afrikaans zoveel leukere woorden
zou hebben dan het Nederlands of zoveel
expressiever nieuwe woorden smeedt
voor nieuwe of al bestaande begrippen.
De glimlach en de knipoog slaan vooral
op woorden die heel sterk op Nederlandse woorden lijken, maar die ons met
hun betekenis op het verkeerde been
zetten, of woorden die we herkennen uit
onze eigen dialecten en die het nooit tot
standaardtaal gebracht hebben.

De besproken woorden zijn onderverdeeld
in rubrieken en daarbinnen alfabetisch
geordend om het opzoeken te vergemakkelijken. Het aantal rubrieken is beperkt
en vooral gericht op de praktijk van
mensen die voor een paar weken naar
Zuid-Afrika gaan. Sommigen van hen
huren tijdens hun reis een auto en dus is
een rubriek over verkeer handig. Eten en
drinken moeten ze allemaal en dat vraagt
om uitleg van woorden op menukaarten
(zeker bij typisch Afrikaanse gerechten);
verder is er een rubriek kleding, dagelijkse
gebruiksvoorwerpen en woorden in en
om het huis; uitgebreide rubrieken sport
en dieren; daarnaast een bescheiden
selectie bomen en planten (bescheiden
vergeleken bij de meer dan 4000 planten
en bloemen bijvoorbeeld in Kirstenbosch,
de botanische tuin van de Tafelberg, die
de auteur in het verhaalgedeelte bezoekt).
Op de lijstjes met woorden volgen er telkens oneliners, dialogen over menselijke
verhoudingen en anekdotes die de boog
gespannen houden. Er is plaats gemaakt
voor maatschappelijke bijzonderheden
als Regstellende Aksie en de positie van het
Afrikaans na de apartheid, maar ook voor
gewone feiten die met Zuid-Afrika samenhangen. Het boek is rijk geïllustreerd: veel
plaatjes bij de woorden, maar ook andere
afbeeldingen maken het boek instructief
en mooi. Bovendien wordt er bij de besproken woorden gezocht naar het motief
achter de benoeming (“zo genoemd
omdat …”).

Met de f van feitenkennis
en van ﬁctie
Het gaat in ieder geval om Afrikaanse
woorden die we willen begrijpen als we ze
lezen of horen. Niet het Nederlands maar
het Afrikaans is dus het vertrekpunt. De
auteur beseft dat velen van ons eigenlijk
niet zo veel weten over het Afrikaans, de
zes miljoen mensen die het spreken en
de omgeving waarin het gebruikt wordt.
Daarom wordt er ook tijd geïnvesteerd
in feitenkennis. En omdat het beschrijven van woorden snel een steriel proces
kan worden, heeft de auteur (“om een
gortdroge opsomming te vermijden”)
zich op een speciale manier bediend van
de verhaalvorm. De behandeling van
de woorden is ingebed in een verhaal,
een mengsel van ﬁctie en werkelijkheid.
Alle mensen die erin voorkomen, kennen Zuid-Afrika en het Afrikaans als de
besten. Het zijn allemaal beroeps, met
eigen (soms eigenzinnige) karakters, binnen een geﬁngeerde context met meestal
verzonnen namen. Tegelijkertijd zijn het
ambassadeurs van hun taal. Alle besproken woorden en begrippen zijn door hen
gecontroleerd op echtheid en gebruik.

Een woordengids of een
reisverhaal annex roman?
Ik weet eigenlijk niet goed waar ik nu
het meest van genoten heb in het boek:
van het woordgedeelte of van het verhaalgedeelte. Waarschijnlijk van het geheel,
een gelukkig huwelijk inderdaad tussen
een boeiend stuk woordbehandeling en
een amusant en tegelijkertijd leerzaam
verhaal, dat leest als een roman. Daarin
treedt de auteur Piet van Sterkenburg,
die al meer dan vijftien jaar samenwerkt
met het Woordeboek van die Afrikaanse
taal, op als verteller Pieter Pastoors,
die zichzelf kenschetst als volgt: “Sinds

1970 een bezeten handelaar in woorden,
spreekwoorden, gezegdes en routineformules. In woorden van alle tijden.
Opgeleid in Utrecht als neerlandicus (...)
redacteur van verschillende woordenboeken en publicist. Adviseur ook van
nieuwsgierige ministers van onderwijs.
In die hoedanigheid was ik nu hier.”
Pieter Pastoors is voor een conferentie
in Stellenbosch, waar het erover gaat
hoe woorden (ook beledigende woorden)
beschreven moeten worden in woordenboeken. De conferentie wordt afgesloten
met een braai. In het woordgedeelte,
p. 116, vinden we de verklaring: “Braai,
‘barbecue’. Aﬂeiding van het Nederlandse braden dat in bepaalde regio’s
braaien als variant kent. De braai is in
Zuid-Afrika gewoon een onderdeel van
de cultuur, een must voor iedereen, jong
of oud, arm of rijk, blank of zwart. (…)”.
Op die barbecue leert Pieter Fritz en
Laetitia, beiden wetenschappers en
betrokken bij de organisatie van het congres, beter kennen. Zij spreken Afrikaans
en hij Nederlands. Het zijn interessante
mensen met wie hij van alles onderneemt. Dat zorgt vanzelfsprekend voor
een goed verhaal. Maar ondertussen
wordt in dat verhaal op heel natuurlijke
wijze heel wat informatie over de taal
en de geschiedenis van het land binnengesmokkeld. Zo vraagt Laetitia aan
Pieter tijdens die barbecue heel streng
wat hij nou eigenlijk van het Afrikaans
afweet: wat er met het Nederlands in
het Afrikaans gebeurd is sinds Jan van
Riebeeck in Afrika in 1652 voet aan wal
zette. En vervolgens krijgen wij, lezers,
samen met Pieter Pastoors, door Laetitia
een brok geschiedenis voorgeschoteld.
Pieter beseft: “als je de identiteit van het
Afrikaans wilt leren kennen, moet je er
een schepel geschiedenis bij op de koop
toenemen.” Daarna wordt de ontwikkeling van het Afrikaans behandeld en worden de belangrijkste kenmerken op een
rijtje gezet. We horen Fritz op een gegeven moment emotioneel zeggen: “Het
Afrikaans is niet de taal van de blanken,
christenen en van het anticommunisme.
Het is onze thuistaal, de taal waarin we
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lachen, janken, juichen, denken, spotten
en verwensen, maar ook intens liefkozen
en liefhebben, het is het lievelingsinstrument van bijna zes miljoen mensen. Hoe
trots wij op onze taal zijn, blijkt wel uit
ons taalmonument”. Als tussendoortje
lees je dat het Afrikaans de enige taal is
die een heus taalmonument heeft. En dat
dat staat in Paarl.
Pieter trekt in het verhaal ongeveer een
week met Fritz en Laetitia op; op het eind
komt daar ook nog als interessante ﬁguur
Reino bij, rector van de universiteit en

Waarschijnlijk zullen veel lezers het boek
in eerste instantie lezen voor de behandeling van allerlei Afrikaanse woorden.
Maar ik denk dat zij het reisverhaal in
romanvorm ook zullen weten te appreciëren. Moenie mounie is zeker een aanrader!
Piet van Sterkenburg, Moenie mounie niet mekkeren – Zuid-Afrikaans met een glimlach, Scriptum,
Schiedam, 2009, ISBN 978 90 55946891, 219 pp.
Prijs: € 17,50.

Onderwijs van het Nederlands in de
Waalse provincies en Luxemburg onder Willem I
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als zodanig ook “Administrateur van
die Woordeboek van die Afrikaanse Taal
en voorsitter van die Beheerraad” ervan.
We lezen Pieters verslag van hoe hij op
sleeptouw genomen wordt. Hij verneemt
allerlei wetenswaardigheden over de taal
en het land zelf – en met hem de lezer.
Pittige rode draad door het verhaal is de
frivole speelsheid van Laetitia, die plagerig is, dubbelzinnige opmerkingen maakt
en die verdraaid goed weet dat ze mannen opwindt. Een echte ﬂirt dus, die onze
hoofdrolspeler soms ernstig in verlegenheid brengt.

Over het taalbeleid in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is in de jongste halve eeuw al aardig wat geschreven.
Voor niet-neerlandici en niet-pedagogen
is de verleiding dan ook groot om een
studie van het taalbeleid van Willem I,
bekeken vanuit het perspectief van het
taalonderwijs in de niet-Nederlandstalige provincies van zijn koninkrijk, terzijde te schuiven als al te specialistisch
– zeker als een niet onaardig deel van
de studie blijkt te bestaan uit besprekingen van leermateriaal als leerboeken en
bloemlezingen.

Fout dus, want Janssens en Steyaert slagen erin dit ogenschijnlijk dode materiaal
niet alleen tot leven te wekken, maar nog
te doen spreken ook. De Luikse hoogleraar Kinker, de Bergense pedagoog
Raino en de Luxemburgers Würth en
Würth-Paquot, allen ijveraars voor het
Nederlands, worden van instrumenten
van een abstract beleid omgetoverd tot levende mensen, met hun sterkten en hun
zwakten, en met hun liefde voor het Nederlands. Hadden ze veel of weinig succes? Het hangt ervan af hoe je het bekijkt.
Zeker, de liefde voor het Nederlands
werkte slechts zelden aanstekelijk, maar
her en der ontstonden haarden van taalkennis, soms op onverwachte plekken.
Zo was Chimay blijkbaar een eiland van
neerlandoﬁlie in de provincie Henegouwen, dat hoe dan ook – minstens kwantitatief – het meest open leek te staan voor
de studie van het Nederlands.
Ook voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap
was de ervaring van een taalgemengd koninkrijk leerrijk. Niet enkel buitengaats,
maar ook binnen de landsgrenzen moest
namelijk een standpunt ingenomen
worden over de relatieve verdiensten van
Nederlandstalige auteurs, als onderdeel
van een algemeen-Europese literatuur.
Een evenwichtige stem in dat debat liet

Frank Judo

de uitgeweken Fransman L.-V. Raoul
horen, die in Gent Franse letterkunde
doceerde en enig tegenwicht bood tegen
oververhitte patriottische standpunten.
Opmerkelijk is dat Raouls antiromantische visie hem sympathie deed opvatten
voor de wat ‘stijvere’ Nederlandse letteren, waarbij Nederlands (niet alleen) bij
hem vooral als Noord-Nederlands moest
worden gelezen. Het Zuiden, Vlaanderen
en Wallonië evenzeer, werd vooral beschouwd als een voorwerp van taalbeleid,
niet zozeer als een bron van waardevolle
letterkundige creatie.
Opmerkelijk is verder de stelling van de
auteurs dat het taalbeleid van Willem I
eigenlijk niet mislukte door het nastreven van onrealistische doelstellingen,
maar vooral door het niet aanwenden
van aan die doelstellingen evenredige
middelen. Om succesvol te zijn, was
meer aanmoediging en misschien zelfs
meer dwang vereist. Post factum zijn
zulke stellingen altijd gewaagd, maar
onwaarschijnlijk klinken ze zeker niet.
Valt er dan niets negatiefs te vertellen
over dit werk? Zeker wel. Het voetnotenapparaat is niet steeds een toonbeeld van
coherentie en het gebruik van actuele
begrippen als NVT of NT2 klinkt in het
historische oor toch enigszins anachronistisch.
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De slotsom blijft onverdeeld positief.
Wie belangstelling heeft voor taal, geschiedenis, cultuur, onderwijs of taalbeleid, zal dit boek niet alleen met vrucht,
maar ook met plezier lezen.

G. Janssens & K. Steyaert (m.m.v. B. Pierret),

(1814-1830) – Niets meer dan een boon in een

Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse

brouwketel?, VUB Press, Brussel, 2008, ISBN

provincies en Luxemburg onder Koning Willem I

978 90 5487 456 0, 463 pp. Prijs: € 29,95.

Marianne van Scherpenzeel

Tweemaal op zoek naar onze identiteit:
dé Nederlandse vrouw van nu en dé Nederlander
in boeken en prenten rond 1800

Er is weer aandacht voor identiteit. Ik
geef een paar recente voorbeelden, allemaal uit 2010:
• Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van het ANV in Mechelen
tastte Paul Van Grembergen, ondertussen onze nieuwe voorzitter, in zijn
toespraak het begrip identiteit af.
• In het voorjaar werd in de Vlaamse
kwaliteitskrant De Standaard een
interessante discussie gevoerd over
identiteit en verder ook over natievorming en nationalisme.
• Op 31 mei nam Ludo Beheydt
afscheid als bijzonder hoogleraar
De Nederlandse Cultuur in de Wereld
aan de Universiteit van Leiden. Voorafgaand aan zijn afscheidscollege
Tekens van Identiteit vond het minisymposium Omstreden Identiteit plaats.
• Op de Vlaamse feestdag nam Vlaams
Parlementsvoorzitter Jan Peumans
het thema identiteit als uitgangspunt
voor zijn elfjulitoespraak.
Dat er belangstelling voor identiteit is
blijkt ook uit de boeken die de laatste
jaren bij de redactie zijn binnengekomen.
Ik kies voor u twee heel verschillende
boeken: het ene luchtig geschreven:
Dutch women don’t get depressed; het andere stevig wetenschappelijk, een studie
die de ontdekking van de Nederlander in

boeken en prenten rond 1800 aanschouwelijk maakt: De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800.

Door de ogen van anderen
In Dutch women don’t get depressed, met
de ondertitel Hoe komen die vrouwen
zo stoer?, stelt Ellen de Bruin de vraag
waarom Nederlandse vrouwen zijn zoals
ze zijn – en in eerste instantie: hoe zijn
Nederlandse vrouwen dan eigenlijk?
Wat maakt hen bijzonder? Al meteen
geeft de schrijfster toe dat ze eigenlijk
geen idee heeft. En omdat je zelf nooit
echt goed kunt zien hoe je in elkaar
zit en wat je voor iemand bent, besluit
ze dat ze het aan anderen zal moeten
vragen als ze iets wil weten over de
Nederlandse vrouw. Die anderen zijn
dan vooral buitenlandse vrouwen, buitenlandse mannen, en ook Nederlandse
mannen die de vergelijking kunnen
maken. Het zijn bekende en onbekende

wereldreizigers, psychologen, sociologen, historici en andere deskundigen,
onder wie Matthijs van Boxsel, Johannes
van Dam, Marlies Dekkers, Wilfried de
Jong, Yvonne Kroonenberg, Jan Latten
en Herman Pleij.

Het stereotype van
dé Nederlandse vrouw
De titeltjes van de hoofdstukken en de
subtiteltjes zijn zeer sprekend. Aan de
hand daarvan kom je al heel wat stereotiepe uitspraken over Nederlandse
vrouwen tegen, vooral in de wij-vorm,
want de auteur identiﬁceert zich met de
groep: “We zijn heel vrij (maar niet gastvrij)” / “Kun je later terugkomen? We
gaan net eten”; “Het feest is begonnen
– maar wat hebben die mensen áán?”
(over slecht kleedgedrag); “We zijn heel
geëmancipeerd (denken we)”; “Een land
vol ﬁetsgodinnen” / “… slechtgeklede
ﬁetsgodinnen”. Regelmatig geeft de
schrijfster een samenvatting van de
zaken die aan bod gekomen zijn en die
resulteren in een voorlopig beeld, dat
vervolgens weer iets wordt bijgesteld.
En stukje bij beetje, aan de hand van
de vele ‘ondervragingen’, krijgen we
steeds iets meer van dé Nederlandse
vrouw te zien. Ook de Nederlandse man
trouwens komt trouwens in beeld en
algemener, de Nederlandse cultuur: bv.
de Nederlandse ﬁetscultuur en de Nederlandse eetcultuur. Regelmatig wordt
ingegaan op historische ontwikkelingen
(“It’s all about the voorouders”). Zo
wordt bv. gesteld dat het kerngezin de
hoeksteen van de Nederlandse samenleving is, nog altijd, hetgeen als verklaring kan gelden voor de vraag waarom
zo veel Nederlandse vrouwen deeltijds
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Identiteit is ‘in’. Vroeger was (praten over)
identiteit iets engs, daar kon je maar beter
heel voorzichtig over doen; dat zou te
veel rieken naar nationalisme en dat was
helemáál eng. Maar tegenwoordig is dat
anders en is de trend juist dat men op zoek
gaat naar identiteit in het algemeen en vervolgens naar identiteit in het bijzonder: op
zoek dus naar de eigen identiteit.
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werken. Het kerngezin (vader, moeder,
kinderen) is ontstaan in de stadscultuur
van de Lage Landen onder invloed van
arbeidsdeling. In het kerngezin was de
vader de baas omdat hij werkte, maar de
moeder was de baas thuis, over het huishouden en de opvoeding.

Hoezo niet depressief?
Laat u overigens niet misleiden door de
titel: over de reden waarom Nederlandse
vrouwen niet depressief raken, horen we
eigenlijk niet zo gek veel, behalve dan
sporadisch, in een samenvattend stukje
als: “Echt slim zijn we kortom niet. We
zijn vooral naïef. En de eerste reden dat
Nederlandse vrouwen niet depressief
worden, heb ik daarmee al te pakken:
we hebben in het algemeen niet zo
duidelijk in de gaten hoe anderen over
ons denken.” (p. 40) En in hoofdstuk 12
(We zijn gelukkig!) wordt dat nog wat
verder uitgewerkt: “We zijn dan misschien lomp, slecht gekleed, ongeëmancipeerd, dom en naïef, en onze mannen
verlangen misschien wel massaal naar
een Russische vrouw voor erbij, maar we
zijn die mannen wel de baas en we doen
toch wat we zelf willen. Kortom: Nederlandse vrouwen worden niet depressief.”
(p. 146) Dat wordt overigens door een
hoogleraar klinische psychologie, gespecialiseerd in depressieonderzoek, vervolgens onmiddellijk gerelativeerd: “Dat kan
ik helaas niet bevestigen.”
Het begrip depressiviteit, gekoppeld aan
het begrip geluk komt ook nog in de slotconclusie (p. 159) aan de orde, want na de
bespreking van al die eigenschappen van
en bespiegelingen over dé Nederlandse
vrouw, voor zover die al bestaat, wordt
gesteld dat ze in elk geval in een goed
land woont, in een land waar mensen
gelukkig kunnen worden – maar dat de
mate van geluk ook voor een deel afhangt
van je eigen persoonlijke vaardigheden
om jezelf gelukkig te maken. “Kortom:
Nederlandse vrouwen worden niet depressief, maar moeten daar wel wat voor
doen. Niet piekeren, gezond eten, gezond
bewegen, het leven in eigen hand nemen,
niet te veel aan materie hechten (…), en
zorgvuldig al je zegeningen tellen.”

Naar het voorbeeld van
Non-depressiviteit is dus geen hoofdthema, zelfs geen echte rode draad,
tenzij een draad met de kleurschakering
ﬂets rood ook die naam verdient. Het
gaat meer om een soort ‘verplichting’,
opgelegd door de titel. Die titel is op
zijn beurt ingegeven door twee andere
boektitels: French Women Don’t Get Fat
en Japanese Women Don’t Get Old or
Fat. Die boekjes immers, eentje over
Franse vrouwen en eentje over Japanse
vrouwen – hoe ze leven – vormden de
aanleiding tot deze speurtocht naar wat
de Nederlandse vrouwen beweegt, hoe
stoer ze zijn en hoe dat komt, over wat
ze leuk vinden, waar ze gelukkig van
worden. De aanpak maakt het boek misschien wat rommelig af en toe, maar
het is niettemin grappig om te lezen. De
vlotte stijl helpt daarbij. Ellen de Bruin
is redacteur van NRC Handelsblad.

Terug in de tijd
Van de 21e eeuw naar de periode rond
1800 is een hele sprong. En van dé
Nederlandse vrouw van nu naar dé Nederlander – lees: Nederlanders – rond
1800 is een nog grotere sprong. Maar
als Nederlanders ooit een reden hadden
om zich af te vragen wie zij waren, dan
was het wel in die tijd. De oude federalistische republiek was nog maar kort
omgesmeed tot de eenheidsstaat van de
Bataafse Republiek, of zij werd een koninkrijk onder een Franse vorst. Eerder al
was het land zijn vooraanstaande rol op
het politieke en economische Europese
toneel kwijtgeraakt en ook op artistiek

terrein was het ingehaald. Opiniemakers
zochten de oorzaak van die achteruitgang
bij een gebrek aan nationaliteitsbesef en
saamhorigheidsgevoel. Betere kennis van
het vaderlandse verleden en de nationale
helden zou een deel van de oplossing
zijn, hoopte men toen ook al.

De Nederlander rond 1800
In De ontdekking van de Nederlander in
boeken en prenten rond 1800 behandelt
Eveline Koolhaas-Grosfeld verschillende
thema’s. In het voorwerk, Economisch patriottisme, gaat de schrijfster allereerst in
op het toenmalige debat over de nationale
identiteit. Enerzijds vroeg men zich af
of de verschillen tussen de Nederlanders
onderling niet te groot waren om van een
gemeenschappelijke identiteit te spreken.
Anderzijds was men ervan overtuigd dat
nationale identiteit bestond, omdat Nederlanders meer gemeen hadden met elkaar
dan met andere naties. In 1763 pleitte dominee Engelbertus in Verdediging van de
eer der Hollandsche Natie tegen de blinde
bewondering voor buitenlandse modes
die heerste in de steden met veel internationaal verkeer, vooral op het gebied van
kleding, maar ook in gedrag. Hij wilde
beschrijven wat de Nederlandse geaardheid en cultuur werkelijk waard waren
en op die manier het nationaliteitsbesef
in eigen land aanscherpen. Aldus kon
er een beweging op gang komen die de
waarde van het eigene promootte.

Nederland in de problemen
Vervolgens bespreekt Eveline KoolhaasGrosfeld het economische klimaat in
de 18e eeuw. Die historische schets is
nodig voor lezer van de 21e eeuw. Ze
maakt duidelijk dat de expansie van de
buitenlandse handel en nijverheid een
van de belangrijkste oorzaken was van
de problemen waar Nederland in die
tijd mee te maken kreeg. Als reactie op
de buitenlandse ontwikkelingen gingen
de Nederlandse kooplieden zich anders
oriënteren. Ze legden zich toe op de
commissiehandel, op staatsleningen
in binnen- en buitenland, op buitenEuropese investeringen ter wille van de
handel en ten slotte op internationaal
bankieren. Aldus maakte de ﬁnanciële
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Pas na verloop van tijd begon men in te
zien dat het belangrijk was een nieuwe
economische cultuur van de grond te
krijgen die zich niet alleen op de koophandel oriënteerde, maar ook op de
nijverheid. Het idee van de nationale
economie als een instrument om de
samenleving te verbeteren, vond ingang.
Het eigenbelang zoeken hoeft niet per
se nadelig te zijn voor de samenleving,
maar kan ook voordelen voor anderen
opleveren, zeker als de zucht tot eigen
voordeel zo gereguleerd wordt dat de samenleving er inderdaad baat bij vindt.
In die context is het systeem van prijsvragen met het uitloven van prijzen
en beloningen te begrijpen. Het werd
een instrument om zowel de verschillende bedrijfstakken te stimuleren als
de vaderlandsliefde te bevorderen. Er
werden prijsvragen bedacht in heel wat
categorieën: landbouw, koophandel en
koloniën, handwerken en fabrieken,
werktuig- en scheikunde, zeevaart en
visserij, en een algemene rubriek voor
nuttige voorstellen.
In die laatste categorie vielen bv. de
prijsvragen om de wedijver met de Engelse graveerkunst op te wekken, anders
gezegd: om de Nederlandse graveerkunst
uit het slop te halen. De eerste prijsvragen voor de graﬁek dateren uit 1782. We
voelen als lezer langzaam iets dagen: een
overgang naar de wereld van de prenten.

valshoek! Haar promotieonderzoek naar
de rol van prentkunst in de culturele natievorming in Nederland rond 1800 is toegespitst op de etnograﬁe als middel tot die
natievorming. Twee ﬁguren waren daarin
van eminent belang: de natuurkundige
Johannes Le Francq van Berkheij als ontdekker van de etnisch-culturele verscheidenheid van Holland, en de Amsterdamse
prent- en boekuitgever Evert Maaskamp,
die dat idee van verscheidenheid propageerde als typisch voor heel Nederland.
Berkheij heeft in zijn Natuurlijke historie
van Holland de gestalte en de kleding
van vrouwen en mannen van iedere
tijd en van ieder gewest in Holland tot
in detail beschreven: een van de eerste
etnograﬁsche en demograﬁsche studies!
Maaskamps belangrijkste uitgave, de
etnograﬁsche serie Afbeeldingen van kleeding, zeden en gewoonten in de Bataafse
Republiek, bezorgde de Nederlandse
prentkunst weer een goede reputatie,
maar – belangrijker – gaf ook de Nederlanders een nieuw gezicht. In de
beweging die op gang was gekomen om
de waarde van het eigene te accentueren,
paste de serie klederdrachtprenten wonderwel. Ze behelsde immers de vormgeving en de promotie van de nationale
identiteit door middel van een breed uitgedragen regionale verscheidenheid van
fysieke eigenschappen, klederdrachten,
zeden en gewoonten. Volgens Maaskamp
was die etnisch-culturele verscheidenheid
in Nederland groter dan waar ook ter
wereld. Net als bij Berkheij was het dus:
eenheid in verscheidenheid. Een klein
land als Nederland kent veel lokale en regionale verschillen die teruggaan op een
gemeenschappelijke basis. Die verschillen hebben zich mettertijd ontwikkeld,
mede onder invloed van andere volkeren
en van zaken als klimaat, bodemgesteldheid en type werk dat de mensen doen.

Persoonlijke aanpak
“Hoe peil je het effect van bovengenoemde stimulansen op het nationaliteitsbesef
en de ondernemersmentaliteit?”, vroeg
Eveline Koolhaas-Grosfeld zich af. Zij
heeft dat geprobeerd door naar individuele
personen te kijken, een verrassende in-

de Amsterdamse prentenuitgever Evert
Maaskamp. Zij laat hem als centrale
ﬁguur naar voren treden als sprekend
voorbeeld van een ondernemer – drukker
en prentenhandelaar – die geraakt is door
de visie van de economische beweging,
daarnaar handelt en daar proﬁjt van heeft.
Die boeiende ﬁguur bracht de Nederlandse prentkunst op een internationaal
concurrerend niveau. Het lukte hem zelfs
om voor zijn bedrijf het predicaat koninklijk van koning Lodewijk Napoleon te
bemachtigen. Maar Maaskamp blijkt ook
iemand te zijn die zijn huik naar de wind
hangt. Op het moment dat de koning
heeft afgedaan, is Maaskamp er als de
kippen bij met spotprenten op de koning.
Maaskamp proﬁteerde van de politieke
machtswisselingen, maar die kostten hem
uiteindelijk ook de kop. De beschrijving
van het wel en wee, de op- en ondergang
van Maaskamp levert als het ware een
stukje historische roman binnen het boek
op. Dat is geschiedschrijving op z’n best!
Daarnaast zijn de prenten zelf en de
beschrijving ervan natuurlijk een belangrijk onderdeel van het boek. De
prenten zijn op ware grootte en in kleur
afgebeeld. De teksten zijn ingekort,
toegankelijker gemaakt voor de lezer
van nu en ze zijn hier en daar van commentaar voorzien. Het boek is mooi
geïllustreerd en wie van klederdrachten
houdt, kan echt zijn hart ophalen aan
de prenten uit de verschillende drukken
van de Afbeeldingen van kleeding, zeden en
gewoonten. Ook de andere afbeeldingen
(tekeningen, gravures) mogen er zijn.
Een register, uitgebreide voetnoten en
een dito lijst van geraadpleegde literatuur zijn niet direct bedoeld voor de
leek, maar maken het boek wel af.
Ellen de Bruin, Dutch women don’t get depressed
– Hoe komen die vrouwen zo stoer?, Uitgeverij
Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2007, 176 pp.,
ISBN 978 90 2541 4269. Prijs: € 15,-.

Verpakt als historische roman
Het boek lijkt op het eerste gezicht voor
de gemiddelde lezer zware kost, maar het
moet de leek toch kunnen boeien dankzij
de vondst van de onderzoekster om haar
theorie op te hangen aan de persoon van

Eveline Koolhaas-Grosfeld, De ontdekking van
de Nederlander in boeken en prenten rond 1800,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen,
2010, 400 pp., ISBN 978 90 5730 648 8.
Prijs: € 39,95.
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sector zich los van de binnenlandse
nijverheid. Men ging speculeren zonder
dat er goederen tegenover stonden. De
kwetsbaarheid van het systeem werd
duidelijk met de beurskrach in 1763 en
tien jaar later opnieuw met een zware
economische crisis ten gevolge van
speculaties met aandelen in de Engelse
Oost-Indische Compagnie.

Signalementen
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Grote Prisma Nederlands
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Spectrum, Utrecht, 2009, 902 pp., ISBN 978 90

betekenis(sen) van woorden als verklaren,
uitleggen, illustreren, toelichten en bespreken; aanleiding, gevolg, oorzaak en doel;
tegenstelling, overeenkomst en gelijkheid;
ontstaan, ontwikkeling en einde. Ik orden
de woorden hier thematisch, maar in het
woordenboek zijn ze alfabetisch geordend. Bij elk woord (of elke betekenis van
een woord) wordt een gebruiksvoorbeeld
gegeven. Het woordenboek beperkt zich
grotendeels tot schooltaalwoorden (bv.
schema, notitie) en instructietaal (bv.
verklaren, opsommen), maar geeft geen onderwijsterminologie (bv. klassenvertegenwoordiger, gymnastiek). Er is nauwelijks
aandacht voor taalzorg en correct woordgebruik. Dat we in het Nederlands lesrooster zeggen en niet uurrooster, dat we iets
in een schrift plakken en niet kleven, dat
een leerling een cijfer krijgt na een overhoring en geen punt of quotatie, vernemen we in dit boek niet. Het onderscheid
tussen overhoren en ondervragen, leerboek
en handboek, syllabus en cursus enzovoort
wordt niet uitgelegd. We krijgen wel de
betekenis van notitie, maar dat het in
Vlaanderen vaak gebruikte woord nota
niet dezelfde betekenis heeft, vernemen
we niet. Dat is een gemiste kans, omdat
dit nu vooral voor leerlingen bedoelde
boek anders ook voor veel Vlaamse leraren dienstig had kunnen zijn. (PD)

491 0313 2. Prijs: € 14,99.

Ronny Matheesen, Luc Cocquyt & Romain

Van De grote
Prisma Nederlands
van André Abeling is in 2009 de
twaalfde, herziene
druk verschenen.
Het woordenboek
bestaat al sinds
1989 (toen onder
de titel Prisma Handwoordenboek Nederlands). In 1992 verscheen de vierde druk
onder de titel Spectrum Woordenboek
Nederlands. Vanaf 1997 (zesde druk) heet
het woordenboek De grote Prisma Nederlands. Het mag niet verward worden met
het in Neerlandia/Nederlands van Nu
(2010, nr. 2, pp. 44-45) besproken Prisma
Handwoordenboek Nederlands, het eerste
verklarende woordenboek van het Nederlands waarin niet alleen Belgisch-Nederlands, maar ook Nederlands-Nederlands
gemarkeerd wordt. Dit woordenboek
is nog steeds een heel traditioneel vanuit Nederlands standpunt geschreven
woordenboek, waarin hier en daar wat
Belgisch-Nederlands opgenomen is. Een
pluspunt is dat het woordenboek veel
informatie biedt over woorden in zinsverband en woordcombinaties. (PD)
André Abeling, De grote Prisma Nederlands, Het
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Debbaut, Schooltaalwoordenboek, Pelckmans,

Schooltaalwoordenboek

Kapellen, 2010, 127 pp., ISBN 978 90 289 5278 2.

Dit Schooltaalwoordenboek is een
verklarend woordenboek van de
schooltaal, d.w.z.
de woordenschat
die leerlingen
moeten begrijpen
en gebruiken om
op school goed te kunnen meekomen.
Het gaat heel vaak over woorden die
leerlingen in hun leefwereld buiten de
schoolcontext niet gebruiken, waardoor
ze op school soms moeite hebben om
de taal van de docent of van de leerboeken te begrijpen. Dit boek geeft dus de

Prijs: € 8,50.

Taalmythes ontmaskerd
Tegenwoordig
worden in wetenschappelijke
publicaties regelmatig bepaalde
visies of theorieën
die bijna als vaststaande waarheden beschouwd
worden, als onwaar of twijfelachtig ontmaskerd. Zulke mythes worden nu nogal
eens ontmaskerd. Ook in de taalkunde
doet dat fenomeen zich voor. Zo leeft bij

sommige taalkundigen de overtuiging
dat de 18e eeuw voor de zuidelijke Nederlanden een eeuw van taalverval was: 1)
er heerste normatieve chaos (gebrek aan
eensgezindheid onder taalbeschouwers
en grammatici), 2) er heerste chaos in
de praktijk van het taalgebruik (vooral
op het gebied van de spelling), 3) in de
noordelijke Nederlanden heerste meer
uniformiteit in de taalnormen en in
het taalgebruik dan in de zuidelijke
Nederlanden. In Mythes op de pijnbank
(in Verslagen & Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde) tonen R. Vosters,
G. Rutten en M. van der Wal aan dat
het (wellicht) om taalmythes gaat, dat de
taalsituatie in Noord en Zuid in de 18e en
de vroege 19e eeuw niet heel verschillend
was. Naar de werkelijke taaltoestanden
van de 18e en 19e eeuw moet verder
onderzoek gedaan worden, besluiten de
auteurs. (PD)
Rik Vosters, Gijsbert Rutten, Marijke van der Wal,
“Mythes op de pijnbank – Naar een herwaardering van de taalsituatie in de Nederlanden in de
achttiende en negentiende eeuw”. In: Verslagen &
Mededelingen van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, jg. 120 (2010),
nr. 1, pp. 93-112, te bestellen via www.kantl.be.

Taaladvies voor juristen
Van Hugo Brouckaert is in 2009
bij Die Keure het
taaladviesboek
Woorden van de
wet verschenen.
Het boek begint
met een inleiding,
waarin de auteur
de lange weg van de Nederlandse rechtstaal in België beschrijft. De Nederlandse
rechtstaal in België draagt vandaag nog
steeds de sporen van een lange Franstalige overheersing van België. (Die sporen
zijn er natuurlijk ook in de algemene
taal.) Op de inleiding volgen zeven hoofdstukken taaladvies. Die hoofdstukken
zorgen voor een min of meer thematische
ordening van een verzameling taaladvie-

zen, die tussen 1999 en 2008 in het
Tijdschrift voor Wetgeving verschenen zijn. In het hoofdstukje Franse
verleiders gaat het bv. over het verschil
tussen publiciteit, openbaarheid en
reclame; ritme en tempo.
In Vrienden en verwanten leren we
het verschil tussen bv. te danken
aan en te wijten aan. In Vertaliaanse
werkwoorden legt de auteur bv. uit
dat voorzien in het Nederlands alleen
maar gebruikt kan worden als het
‘iets zien aankomen’ betekent, maar
dat het niet gebruikt kan worden
voor allerlei andere betekenissen
van het Franse werkwoord prévoir.
De rode draad in het boek is de
Franse invloed op het Nederlands
in België, waardoor talloze gallicismen ontstaan zijn, waarvoor
Brouckaert goede Nederlandse alternatieven voorstelt. Daarom is het
des te verwonderlijk dat het boek een
inhoudstafel heeft, wat letterlijk vertaald is uit table des matières, in het
Standaardnederlands inhoudsopgave.
Maar ondanks die kleine uitschuiver
is het een heel waardevol boek, dat
eigenlijk ook buiten de juridische
wereld gelezen en gebruikt kan worden. (PD)
Hugo Brouckaert, Woorden van de wet –
Kriskras door de taal van de overheid, Die
Keure, Brugge, 2009, 106 pp., ISBN 978 90
4860 414 2. Prijs: € 39,-.

Reis door de Nederlanden
van 1790
Georg Forster
(1754-1794)
was een Duits
geleerde die
zijn leven
voor een zeer
groot gedeelte
reizend doorbracht. Zijn
vader nam hem mee op een expeditie
naar het gebied rond de Wolga toen
Georg elf jaar oud was en als zeventienjarige reisde hij met James Cook

mee rond de wereld als biologisch
tekenaar. Zijn reis van 1790 door
het Rijnland, Brabant, Vlaanderen,
Holland, Engeland en Frankrijk
heeft niet helemaal de bekendheid
gekregen die hij verdient. Uitgeverij Cossee heeft zich verdienstelijk
gemaakt door deze commercieel
aantrekkelijke uitgave van de gedeeltes over de Lage Landen. Voor mij
als protestant en noorderling is de
beschrijving van Holland iets boeiender om te lezen dan de beschrijving
van het woelige Brabant. Gedeeltelijk
heeft het door Forster niet met name
genoemde reisgezelschap daar een
rol in gespeeld. Forster reisde samen
met de toen nog jonge en onbekende
Alexander von Humboldt, die Nederlands kende en de Nederlandse
student Steven Jan van Geuns.
De fraaie titel wordt in de uitgave
verklaard op p. 182 en 211. Aan de uitgave zijn enkele bijlagen toegevoegd,
waaronder een erudiet en belangrijk
artikel van Simon Vuyk, speciaal
over het verblijf in Amsterdam. De
vertaling van Gerlof Janzen laat
zich goed lezen. De aantekeningen
komen op mij niet helemaal professioneel over, maar het is duidelijk
dat de bewerker er zijn best op gedaan heeft. Minder ben ik te spreken
over het knullige kaartje op p.10 en
ik begrijp niet waarom het helemaal
uit de bibliotheek van de Universiteit
van Texas moest komen. De reis van
het gezelschap wordt hier niet goed
weergegeven: het uitstapje vanuit
Rijsel naar Duinkerke is weggelaten. De beschrijving van die stad (p.
92) geeft interessante informatie
over het destilleren en verhandelen
van jenever. Als geheel een heel
welkome uitgave die mij een aangenaam weekend opleverde. (PvdM)
Georg Forster, Het vuur nog geenszins
gedoofd – Een reis door de Lage landen in
1790, Cossee, Amsterdam, 2010, 251 pp.,
ISBN 978 90 5936 279 6. Prijs: € 26,90.
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Vrijdag 8 oktober | 15.00 uur
Limburgse dialectkunde
Feestelijk programma rondom de uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijzen
aan prof. dr. Jan Goossens
Hasselt
Zaterdag 9 oktober
Uitvoering van het winnende werk
van de ANV-compositiewedstrijd
voor beiaard
Brugge
Zaterdag 16 oktober
Busexcursie aan Nijmegen
Gent-Antwerpen-Nijmegen
Dinsdag 19 oktober
Uitreiking Visser-Neerlandiaprijzen
aan de Stichting Vrienden van Onze Taal
tijdens de VRT-Taaldag
Brussel
Donderdag 28 oktober
Lezing door Paul Spapens over
smokkelen in Brabant
Breda
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Kopijsluitingsdatum
Neerlandia/Nederlands van Nu
Zaterdag 13 november | 10.45 uur
Redactievergadering
Neerlandia/Nederlands van Nu
Roosendaal
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Maastricht
Zaterdag 27 november
Elsschotdag
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Antwerpen

Algemeen-Nederlands Verbond
Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) wil het
inzicht in, de beleving van en het draagvlak voor
de Nederlandse taal en cultuur in de ruimste zin
bevorderen. Prioritaire aandacht heeft de culturele
integratie van Nederland en Vlaanderen. Het ANV
is een vereniging met leden in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. De vereniging kent regionale
afdelingen die voor de leden culturele activiteiten
organiseren. Het ANV maakt twee leerstoelen
De Nederlanden in de wereld mogelijk, een leerstoel
in Leiden en een leerstoel in Brussel. Het ANV
beschikt over een bureau in Rijswijk.

Neerlandia/Nederlands van Nu
Het ANV geeft een tijdschrift uit dat vier keer per
jaar verschijnt. Het is een opiniërend en informatief
blad over de Nederlandse taal en cultuur, met
aandacht voor de (culturele) samenwerking tussen
Nederland en Vlaanderen. Neerlandia bevat interviews, artikelen, een kroniek en ANV-nieuws. Het
tijdschrift verschijnt in kleur en telt 52 pagina’s.
Nederlands van Nu informeert de lezer over alles
op taalgebied, zoals etymologie, grammatica en
nieuwe uitgaven.

Visser-Neerlandiaprijzen
Het ANV kent prijzen toe voor cultuur, welzijn,
persoonlijke verdiensten, muziek en drama. Het
publiek kan voor die prijzen voordrachten doen. De
prijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag
variërend van 5.000 tot 12.500 euro. De prijzen
worden mogelijk gemaakt door de nalatenschap van
mr. H.L.A. Visser, ﬁlosoof en wetenschapper.

Postbus 501, NL-2280 AM Rijswijk
Tel. + 31 70 324 55 14
Fax + 31 70 324 61 86
E-mail info@anv.nl
Internet www.anv.nl
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Van diligence tot hsl
Interview met de nieuwe voorzitter,
Paul Van Grembergen
Uitreiking Visser-Neerlandiaprijzen:
Onze Taal, Jan Goossens, Comité
Buitenlands Cultureel Beleid
Hun als onderwerp
Provincienamen
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Woord vooraf

Inhoud

Frans Debrabandere neemt afscheid van de
redactie van Neerlandia/Nederlands van
Nu, maar blijft wel lid van de subredactie
Nederlands van Nu. Mijn vader – ik mag
hem nu wel even zo noemen – was samen
met Els Ruijsendaal architect van de fusie
tussen Neerlandia en Nederlands van Nu
in 2003. Met dit nummer van Neerlandia/
Nederlands van Nu wordt de achtste
jaargang van het fusietijdschrift afgerond.
Samen met de hele redactie wil ik mijn vader
hartelijk danken voor zijn bijdrage aan het
welslagen van de fusie.
In dit nummer leest u de vierde en laatste
bijdrage van Dick Wortel over de treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel.
Deze vierde bijdrage gaat over de
hogesnelheidstreindienst Fyra. Vervolgens
krijgt u een interview met de nieuwe
algemeen voorzitter van het AlgemeenNederlands Verbond, Paul Van Grembergen.
En u krijgt het tweede deel van het interview
met Linde van den Bosch, algemeen
secretaris van de Nederlandse Taalunie.
Dit nummer schenkt aandacht aan drie
Visser-Neerlandiaprijzen. We bezorgen u
Joop van der Horst zijn laudatio voor het
Genootschap Onze Taal. Paul Beugels
(Comité Buitenlands Cultureel Beleid)
informeert u over culturele samenwerking
tussen Nederland en Vlaanderen. En u krijgt
een verslag van de uitreiking van de VisserNeerlandiaprijs aan Jan Goossens.
Verder laten we u kennismaken met
theoloog, humanist en bisschop Cornelius
Jansenius van Hulst, die vijfhonderd jaar
geleden geboren werd. En Luc Decorte
belicht het leven en het werk van literair
monument Harry Mulisch naar aanleiding
van zijn overlijden.
In Nederlands van Nu krijgt u het antwoord
op de vraag of de Vlamingen inderdaad altijd
winnen in het Groot Dictee der Nederlandse
Taal. In een tweede artikel wordt u het
succes van hun als onderwerp verklaard. In
een bijdrage over provincienamen worden
voorstellen geformuleerd voor nieuwe
benamingen voor Antwerpen, VlaamsBrabant, Nederlands-Limburg en BelgischLimburg. En u krijgt een verslag van twee
boeiende studiedagen over tussentaal en
Verkavelingsvlaams.
We wensen u veel leesplezier.

Neerlandia

Peter Debrabandere
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V A N D I L I G E N C E TOT HSL

Dick Wortel

Retour Amsterdam-Brussel (4)

De hsl Amsterdam-Brussel:
een dood spoor?
Neerlandia/Nederlands van Nu besteedt in deze jaargang aandacht aan de treinverbinding tussen Amsterdam en
Brussel. De vorige aﬂeveringen vertelden de geschiedenis van de lijn vanaf haar prille begin in de jaren vijftig van de
negentiende eeuw. In deze laatste aﬂevering een – sombere – blik in de toekomst.

3

De nieuwe dienst
De Fyra-dienst rijdt sinds 7 september 2009. Voorlopig alleen
nog tussen Amsterdam en Rotterdam met een maximumsnelheid van 160 km/u. De dienst begon met eenmaal per uur een
trein en dan nog alleen van maandag tot en met vrijdag. Vanaf
april 2010 werd er ook in het weekend en op feestdagen gereden
en sinds 4 oktober werd de dienst uitgebreid naar twee treinen
per uur.
Op dit moment wordt er, totdat Fyra-treinen in dienst kunnen
worden gesteld, nog gereden met Traxx-locomotieven die maximaal 160 kunnen halen. Naar verwachting zal in 2011 de dienst
worden verlengd tot Breda met Traxx-locomotieven en interci-

tyrijtuigen. Eind 2011 zal de V250 gaan rijden in Nederland en
tussen Nederland en België. In 2013 zal er een Fyra gaan rijden
vanaf Den Haag via Breda naar Brussel. Hiervoor schaft de
NMBS een extra treinstel aan.
Het HSL-Zuidtraject is voorzien van een spanning van 25.000
volt. Er werden 170 civiele bouwwerken gerealiseerd, onder
meer vier tunnels, dive-unders, een aquaduct en veel bruggen
en viaducten. Er zijn geen gelijkvloerse kruisingen.
In België kon de HSL4 al gedeeltelijk in gebruik worden
genomen. Al vanaf juni 2009 rijdt de hsl al in België vanaf de
Nederlandse grens naar Antwerpen (lijn 4). Daar kon het 
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De V250 van Ansaldo Breda op de beurs Innotrans 2008 in Berlijn

V AN DI LI G ENCE TOT HSL
NEERLAND I A

beveiligingssysteem ERMTS (European Rail Trafﬁc Management System) bij oplevering worden toegepast. Het ERMTS is
in de EU verplicht voor alle hogesnelheidslijnen. In Nederland
waren met dat systeem nog enkele, voornamelijk technische,
problemen, onder meer met de leveranciers. Naar verwachting
zal de NS het nieuwe systeem pas na 2010 kunnen invoeren.

Het materieel: de Fyra
De Fyra rijdt op de hogesnelheidslijn (hsl). De naam Fyra is ontwikkeld door Globrands Naming & Strategy, die ook verantwoordelijk
is voor de naam Thalys. De Fyra is een achtdelige trein van het type
V250, ook wel Albatros of Dodo – maar ook het vogelbekdier is langsgekomen – genoemd, die door de Italiaanse fabriek Ansaldo Breda
werd gebouwd. Er zijn 19 treinstellen besteld, waarvan de nummers

De afstand van 212 km tussen Amsterdam en Brussel zal in de
toekomst kunnen worden afgelegd in 1 uur en 46 minuten, met
een gemiddelde van 120 km/u.

4801 t/m 4816 door NS-Hispeed zullen worden geëxploiteerd en de
nummers 4817, 4818 en 4819 door de NMBS. De NMBS zal haar
treinstellen, zodra ze zullen zijn geleverd, inzetten op de HSL4 tussen
de Nederlandse grens en Antwerpen. Dat materieel kent een maxi-

Samenwerking met België

mumsnelheid van 250 km/u.

Voor de treindiensten van Nederland naar Antwerpen en Brussel zijn afspraken met België nodig. Die noodzakelijke samenwerkingsovereenkomsten met de Belgische spoorwegen zijn
echter nog niet rond.

De Fyra-treinstellen kunnen rijden onder verschillende bovenleidingspanningen: 25 kV, 15 kV, 3 kV en 1,5 kV. Ze zullen uitgerust worden
met LZB, TVM, ERTMS/ETCS en BAcc/SCM. Daardoor kunnen ze
worden ingezet in Nederland, België en Duitsland. Vooralsnog zal de
inzet beperkt blijven tot Nederland en België.

De hsl wordt geëxploiteerd door de High Speed Alliance (HSA),
een samenwerkingsorgaan van de NS en de KLM. De samenwerking tussen de HSA en de NMBS verliep, en verloopt, erg
moeizaam. De NMBS worstelt met hoge tekorten op de exploitatie van het Belgische spoorwegnet. De Eurostar, die de verbinding door de kanaaltunnel verzorgt tussen Brussel en Londen,
heeft een bezetting van slechts rond de twintig procent en drukt
zwaar op de ﬁnanciële positie van de Belgische maatschappij.
Zij voelt er niets voor om deel te nemen aan een project dat,
tenminste in de eerste jaren, zwaar verliesgevend zal zijn.
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4
In 2005 begon het overleg hierover en ontstonden conﬂicten.
Voor een hogere frequentie moesten er twee treinen extra
besteld worden. De NMBS voelde daar niets voor omdat de
extra treinen nodig waren voor de verbinding Den Haag-BredaBrussel. Om de Belgen over de streep te trekken, zou de Westerschelde worden uitgediept, hoewel een verband formeel steeds
is ontkend door de Nederlandse regering. In 2007 zou hiermee
worden begonnen. Op die manier werd het probleem opgelost.
Toen echter vanwege juridische complicaties het uitdiepen
moest worden uitgesteld, ontstonden er nieuwe problemen.
Uit een persbericht: “Vooral de VVD en GroenLinks vinden
dat Eurlings de Belgen nog verder onder druk moet zetten. Ze
wijzen erop dat de afspraak al in 2005 is gemaakt en toen gold
als een soort tegenprestatie voor het uitdiepen van de Westerschelde door Nederland. Toen dat onlangs door juridische bezwaren niet zo snel ging als afgesproken, ontketende België een
diplomatieke rel. De oppositie vindt daarom dat Nederland nu
ook maar op zijn strepen moet gaan staan”.
De NMBS bleek ook nog een rekenfout te hebben gemaakt,
waardoor de reis tussen Breda en Brussel ongeveer tien minuten
langer zou gaan duren. De HSA wilde voor die fout een forse
schadevergoeding. Minister Eurlings in oktober 2010 hierover:
“Het moeizame overleg tussen Nederland en België over de uitvoering van het in 2005 bereikte compromis over de bediening

De Fyra is bijna helemaal opgebouwd uit aluminium en kunststof,
maar de koppen zijn van staal gemaakt. Hierdoor worden de treinen
zwaarder dan bijvoorbeeld de Thalys. De opvallende neus van de trein
is lang, omdat er voldaan moest worden aan de Europese normen
met betrekking tot de botsabsorptie.
De treinstellen hadden in 2007 geleverd moeten zijn, maar de eerste
stellen arriveerden pas in 2009 in Nederland. Het eerste treinstel met
het nummer 4806 wordt getest bij Nedtrain in Watergraafsmeer.

van Den Haag en Breda en de langere reistijden in België is in
de verslagperiode voortgezet. In een gesprek met mijn Belgische
ambtsgenoot op 28 oktober 2009, waarbij ook de presidentdirecteur van NMBS, de heer Descheemaecker aanwezig was,
zijn de afspraken omtrent de aanschaf van het extra benodigde
treinstel door België erkend.” In maart 2010 vond er een overleg
tussen de toenmalige minister Eurlings en zijn Belgische collega plaats, waarover Eurlings aan de Kamer meedeelde: “Op 10
maart 2010 heeft een open en constructief vervolggesprek plaatsgevonden met mijn Belgische ambtsgenoot”.

Interieur van de Fyra (http://www.nshispeed.nl)

V A N D I L I G E N C E TOT HSL

Op 23 juli 2009 rijdt de 4806 vanuit de tunnel onder de Dordtse Kil de hsl-brug over het Hollandsch Diep op. (© Peter Honig, fotograaf/webmaster, www.HSL-Zuid.nl)

Deutsche Bundesbahn

De toekomst

Behalve NS-Hispeed en de NMBS zijn er meer gegadigden die van de

Het is de vraag of de hsl ooit rendabel zal zijn. Tot nu toe heeft
de HSL-Zuid ongeveer 7,2 miljard euro gekost. De komende
jaren kan de staat de aanlegkosten nog niet terugverdienen,
maar naar verwachting zal dat vanaf 2014 wel het geval zijn. De
problemen met de Fyra drukken zwaar op de HSA. In 2009
werd er een verlies geleden van 106 miljoen euro. Het wegwerken van dat verlies wordt bemoeilijkt omdat de HSA aan de
staat ieder jaar 148 miljoen moet betalen voor het gebruik van
de hsl. Hiermee wil de staat de aanlegkosten en het onderhoud
terugverdienen. Daarom kost een Fyra-ticket zo’n vijftig tot zestig procent meer dan een gewoon treinkaartje. Voor dat geld is
de reiziger twintig minuten sneller van Amsterdam naar
Rotterdam. Die gebruiksvergoeding hangt als een molensteen
om de nek van de HSA.

Zo wil de Deutsche Bundesbahn (DB) vanaf 2013 dagelijks drie reguliere diensten uitvoeren vanaf Londen door de Kanaaltunnel naar
Frankfurt en Amsterdam. Het plan is dat de treinen in Brussel zullen
worden gesplitst in een deel naar Amsterdam en een deel via Keulen
naar Frankfurt. De reis tussen Londen en Amsterdam zal naar verwachting ongeveer vier uur gaan duren.
Volgens de DB is er voldoende capaciteit in de Kanaaltunnel voor
nieuwe dienstverleners. Er moet nog toestemming worden gegeven
van de autoriteiten in verband met de veiligheidseisen, maar dat gaat
zeker lukken, aldus een woordvoerder van de DB.

Op zijn website laat NS-Hispeed weten graag over de HSL-Zuid
naar Brussel te willen rijden, maar daarvoor “is overeenstemming met de NMBS nodig. Die is er op dit moment [september
2010] niet. Uiteraard werken wij daar hard aan”.

Concurrentie van het vliegtuig
De eerste plannen voor de aanleg van de hsl ontstonden in een
periode waarin de lowcostvliegtuigmaatschappijen nog geen
sterke positie hadden in het reizigersvervoer tussen de grotere
Europese steden. De concurrentie tussen de lowcostmaatschappijen en internationale spoorwegondernemingen voor reizen in
Europa is de laatste jaren sterk toegenomen. De prijzen van de
vliegtickets liggen ver onder de prijs van een treinkaartje met de
Fyra of met de Thalys. Omdat zij meer en meer vliegen vanaf
regionale vliegvelden en omdat de reistijd ook nog veel korter
is, zijn ze de grootste concurrent van het spoor. In de toekomst
zullen die maatschappijen steeds meer bestemmingen, vooral
in Frankrijk, gaan aanbieden. Hierdoor krijgen internationale
spoorlijnen het nog moeilijker.
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De aanwijzingen voor een problematische toekomst zijn er al.
Met de Fyra gaat het niet goed. De bezettingsgraad blijft met
slechts vijftien procent ver achter bij die van de gewone treinen
(29 procent). De HSA blijft optimistisch en verwacht dat in de
naaste toekomst het aantal reizigers zal gaan toenemen, wanneer er meer treinen per uur zullen gaan rijden.
Bovendien zijn er veel klachten over de punctualiteit van de
trein. Die ligt op iets minder dan 80 procent: één op de vier
treinen vertrekt te laat of komt te laat aan op zijn bestemming.
De toekomst over langere termijn ziet er somber uit. Het onderzoeksbureau MacKinsey voorspelde in 2004 al dat de verliezen
op de hsl wel eens zouden kunnen oplopen tot 800 miljoen
euro per jaar.
Een spoorwegbedrijf kan die verliezen niet te lang volhouden
en sommige deskundigen voorspellen nu al de ondergang
van de hsl. 					
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HSL-Zuid en HSL4 gebruik willen maken.

Marianne van Scherpenzeel

NEERLANDI A

INTERVIEW

“De naam is Paul van Grembergen.” – “Prettig nader kennis met u te maken!”

In gesprek met de nieuwe
algemeen voorzitter van het ANV
Vlamingen aan het hoofd van het ANV zijn dun gezaaid. Maar Paul Van Grembergen, de nieuwe algemeen
voorzitter van het ANV, is een Vlaming en bovendien één met een indrukwekkende staat van dienst. Hij was achtereenvolgens lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, lid van de Senaat, lid van het Vlaams Parlement. In
die functies was hij telkens de speaker-fractievoorzitter van zijn parlementaire groep. Voorts gewezen minister in
de Vlaamse Regering, verantwoordelijk voor Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd, Monumentenzorg
en Ambtenarenzaken; gewezen burgemeester van de gemeente Evergem; gewezen lid van de Taalunie en van
het Benelux-parlement. Na een 40-jarige politieke loopbaan is hij niet met pensioen gegaan. Integendeel. Hij is
nog zeer actief in tal van organisaties: als voorzitter van de raad van bestuur en lid van de algemene vergadering
van FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), als lid van de raad van bestuur en lid van de algemene
vergadering van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren (Brussel), als voorzitter van de Stichting De Brakke Grond
(Amsterdam) en als voorzitter van de Vlaamse Kunstcollectie, het samenwerkingsverband van de historische musea
van Antwerpen, Gent en Brugge, om er slechts een paar te noemen … Een afspraak maken met deze drukbezette
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man is allesbehalve vanzelfsprekend. Toch maakte de nieuwe algemeen voorzitter van het ANV tijd vrij om onze
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vragen te beantwoorden.
Mijnheer Van Grembergen, ik ken u niet als een man die zijn
talloze functies beschouwt als pure erebaantjes, maar veeleer als
iemand die bereid is de handen uit de mouwen te steken. Een duidelijk bewijs daarvan leverde u trouwens, toen u op 29 augustus jl.
kwam helpen op de cultuurmarkt in Antwerpen, in de ANV-stand.
U hebt de afgelopen maanden gewerkt aan uw beleidsplan. Hoe
ziet u uw functie als algemeen voorzitter van het ANV en welke
richting wilt u uit met het ANV? Ik besef dat dit een korte vraag is
met mogelijk een lang antwoord, maar ik kan er toch niet omheen.
“Met enige verbale overdrijving, mijn klemtoon ligt hier op
verbaal, heeft het ANV steeds gepoogd de dikke staatsgrenslijn
die op landkaarten staat, tussen België (Vlaanderen) en Nederland te verstippelen, van één volle vaste lijn een stippellijn
te maken. Niet weinigen die Vlaanderen en Nederland diep
in het hart dragen en leden zijn van het ANV, willen zelfs die
grenslijn verhakselen. Snipper-snipper.
Ikzelf ben daarin een pragmaticus en beschouw mijn opdracht
als voorzitter als de uitgekiende positie om de verbanden die
tussen Nederland en Vlaanderen bestaan, te versterken en te
verdiepen; en om elke kans die zich aandient om nieuwe verbanden te leggen, ook werkelijk aan te grijpen.

Alert en stuwend moet het ANV de ‘landsverdragen’ tussen
Nederland en Vlaanderen op hun toepassing, uitwerking en
eventuele verruiming volgen. Ik heb het hier o.a. duidelijk
over het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, over de
Taalunie, over het Scheldeverdrag. Natuurlijk zijn er bewindslieden en parlementen die over het beleid beslissen, natuurlijk
is er het ambtelijke toezicht, maar ik vind dat het ANV moet
voorkomen dat die verdragen een leven gaan leiden – of een
afsterven worden – boven en buiten die elite die de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen hechter wil.
Voor de Nederlandse lezers van Neerlandia/Nederlands van
Nu is het goed om te weten, en voor de Vlaamse lezers goed
om eraan herinnerd te worden, dat de deelstaat Vlaanderen
grondwettelijk het autonome recht heeft om internationale
verdragen te sluiten over alle domeinen waarin het bevoegd is.
Zoals Nederland geen hiërarchisch gezag heeft, dat het hindert
of verhindert (buiten de Europese verdragen), zo heeft ook
Vlaanderen inzake cultuur, onderwijs, milieu, infrastructuur,
geen hiërarchische meerdere en is het bovendien voor zijn
binnenlandse – Vlaamse – bestuur, provincies en gemeenten
volledig onafhankelijk.

I NTERV I EW

een vereniging, een culturele of andere organisatie, een politieke partij niet meer vanzelfsprekend is. We hebben met het
ANV ook geen materieel voordeel aan te bieden, wat voor heel
wat burgers de motivatie is voor een lidmaatschap.
De sterkte van het ANV moet echter dat immense project van
de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland zijn, de
belangenverdediging van de 23 miljoen Nederlandstaligen, het
delen van elkaars literatuur, het participeren in elkaars ontwikkeling, elkaars geschiedenis, elkaars plannen, elkaars bedrijfsleven, het versterken van elkaar in de Europese Unie. Wat een
project en wat een perspectieven! Dat is toekomst! Die ﬁlosoﬁe
moet ons nieuwe en jongere leden bezorgen, zo en om niets,
nu ja om het futiele voordeel van een abonnement op Neerlandia/Nederlands van Nu.”

Zo kom ik tot een tweede agendasetting van dit voorzitterschap. Ik weet hoeveel energie, tijd en geduld het gevraagd
heeft om de Nederlandse overheid, de regering, het parlement,
de ambtenaren vertrouwd te maken met de speciﬁeke staatsrechtelijke positie van Vlaanderen. Ik heb er dus alle begrip
voor dat de Nederlandse burger, de Nederlandse media onbegrijpend kijken naar de evolutie in België. Bovendien komt er
een nieuwe golf van verzelfstandiging aan. Die golf is onvermijdelijk, onontkoombaar – dat is woordgebruik van mij: voor
de wat vreesachtige lezer. Die golf is noodzakelijk en doelbewust – ook mijn woordgebruik: voor de wat welwillende lezer.
Over die evoluties in Nederland conferenties organiseren, een
gesprek hebben met leden van de Tweede Kamer, de Nederlandse leden van het ANV informeren, dat lijken mij prioriteiten te zijn. Dat wordt het terrein voor nieuwe samenwerking,
nieuwe verbanden.
Een derde krachtlijn is de noodzaak van een gecoördineerd optreden van Vlaanderen en Nederland richting de Europese instanties. We moeten trachten open deuren te krijgen bij onze
leden van het Europees Parlement. In dat perspectief moet je
ook de toespraak zien van gewezen Europarlementslid Nelly
Maes ter gelegenheid van de nieuwjaarsontmoeting van het
ANV in het provinciehuis van Antwerpen op 29 januari a.s.
Dat alles zal boksen worden, soms zelfs boven ons maatschappelijke gewicht. Maar je zult al begrepen hebben dat ik juist
het maatschappelijke gewicht van het ANV wil doen groeien.”
Het verenigingsleven is tanende. Het ledenbestand wordt alsmaar
ouder. Het ANV heeft een zware reorganisatie achter de rug ten gevolge van de stopzetting van de subsidie. Saneren moest. Dat klinkt
allemaal niet vrolijk. Is er toekomst voor de vereniging?
“Het is inderdaad een realiteit dat lidmaatschap van een club,

Hoe wilt u de samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en
Zuid-Afrika stimuleren? Wordt die gemakkelijker nu het ANV een
nieuwe organisatiestructuur heeft met drie landenafdelingen: Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika?
“De relatie Nederland-Vlaanderen-Zuid-Afrika is delicaat,
kwetsbaar als porselein. Die relatie mag geen paternalisme zijn,
geen onderonsje blank-en-Afrikaans. Politieke genegenheid
voor Zuid-Afrika moet het geheel omvatten. Het ANV moet
die vanzelfsprekendheid promoten. Als dat het vertrekpunt is,
kan onze afdeling in Zuid-Afrika voluit gaan voor het Afrikaans
als een van de negen ofﬁciële talen en voluit gaan voor een
niet-bezwaarde en niet-besmette relatie waarin ook de ofﬁciële
politiek van de deelstaat Vlaanderen en van Nederland zichzelf
terugvindt. Verder moeten de landenafdelingen zeer dicht betrokken zijn bij de initiatieven die het algemeen bestuur van het
ANV neemt, en vice versa. Het brein van het ANV is de optelling van wat in de hoofden van de bestuursleden in Nederland,
Vlaanderen en Zuid-Afrika aanwezig is en hoofdzaak wordt dan
afspreken, coördineren, het raamwerk van de samenwerking
versterken. Een verbondsconferentie kan daarbij inspirerend
werken, goed voorbereid, actueel gericht, met gelegenheid tot
overleg, discussie en kennismaking.”
U hebt als voorzitter al meermaals Visser-Neerlandiaprijzen mogen
uitreiken. Hebt u het gevoel dat die prijzen ertoe bijdragen om de
naamsbekendheid van het ANV te vergroten?
“Het ANV wordt natuurlijk vereenzelvigd met de VisserNeerlandiaprijzen. Dan blijkt, bij de uitreiking, hoe onbekend
de ﬁguur van wijlen Herman Visser is, die hoogstaande joodse
mecenas. Hoe doelgericht hij zijn legaat omschreef. Hoe hij
hield van een tolerante samenleving en hoe hij persoonlijkheid, talent, wilskracht als essentiële bouwstenen voor de
Nederlandse samenleving beschouwde. De uitreiking van de
prijzen stelt mij als voorzitter in staat het karakter, de ziel en
de doelstellingen van het ANV bondig te formuleren. Ik wil
daarbij echt niet dat het ANV beschouwd zou worden als
een ‘cadeau’-instituut en ik zeg dat dan ook. We hebben
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Paul Van Grembergen, de nieuwe algemeen voorzitter van het ANV

D I C K W O RT E L S C O L UM N
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immers als ANV bij het uitreiken van de prijzen een
strakke deontologie, de handen van de gever en de handen
van de krijger moeten zuiver zijn en het resultaat moet voor
de gemeenschap nuttig en innerlijk verrijkend zijn.”
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Wat vindt u van het tijdschrift Neerlandia/Nederlands van
Nu? Heeft het genoeg uitstraling en functioneert het behalve
als algemeen tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij ook
voldoende als het blad van het ANV?
“Neerlandia/Nederlands van Nu oogt als een diplomatiek
communicatieblad van een voorname, aristocratische, rijke
natie – mooi, glanzend, met stijl. Dat is uiterlijk voorkomen,
en zeker niet onbelangrijk. Ik hou van bohemiens in
denken, maar niet van verfomfaaide verlopenen. Mag Neerlandia/Nederlands van Nu wat soberder? Voor mij wel!
Maar zal ik niet beter iets over de inhoud zeggen, uit de
pols, zonder ruggespraak met de hoofdredacteur en de
redactie, loslippig dus? (Wat een mooi woord.) Voor mij
mag de inhoud wel wat stouter, wat bouder, wat provocatiever, met spraak en tegenspraak. Zal ik daar snel nog, naar
het einde van dit interview, een voorbeeld van geven? Een
onderwerp om op in te gaan, zou bijvoorbeeld kunnen zijn:
twee zeer verschillende beleidsnota’s. Een nota Buitenlands
Beleid van Nederland, waarin staat dat de kernaccenten
liggen op Duitsland (Berlijn), op Frankrijk (Parijs), op
Groot-Brittannië (Londen), op de Verenigde Staten (NewYork). In de tweede coupé van belang zitten Suriname,
Indonesië, Zuid-Afrika.
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Ik breek mijn mond dus open. Over Vlaanderen geen
woord, over Brussel geen komma, over België geen dubbelepunt. Niets, helemaal niets. In de beleidsnota van de
Vlaamse Regering daarentegen staat: ‘Nederland is [ik
parafraseer, ik bruuskeer] ons dichtste hartland, ons meest
nabije land, onze ﬁjnste buur, onze cultuurgenoot in het
bruidsbed van de Lage Landen.’ Agape mou Nederland!
[Grieks voor: liefde van mij, vrij vertaald: ik houd van je,
Nederland!] De ‘liefde’ moet van twee kanten komen en
dat zou het ANV hardop mogen zeggen.”
Geen interview zonder conclusie. Vat ik uw woorden goed
samen als ik zeg dat er veel te doen is voor het ANV?
“Inderdaad. Er is heel wat werk voor het ANV. Er is de
bouwput Vlaanderen-Nederland. Het ANV zoekt in de lijn
van zijn tradities aannemers, projectleiders, stukadoors.
Wie in ons project iets ziet en het wil steunen, ik zal zijn
lidmaatschap in mijn geheugen prenten!”
Mijnheer Van Grembergen, mijn persoonlijke conclusie van dit
gesprek is dat het ANV redenen heeft om weer vooruit te durven
kijken. We verwachten veel van de uitvoering van uw plannen!
Hartelijk dank voor dit boeiende interview. 		


De Nederlandse keuken
In mijn krant las ik “Vlamingen zien niets in aansluiting bij
Nederland”.
Een van de argumenten van de tegenstanders van aansluiting
is, zo lees ik daar, dat calvinisten en Bourgondiërs niet samen
kunnen gaan in een natie. Ik snap dat niet. Calvinistisch zijn de
Nederlanders al jaren niet meer. Ook door hen wordt het gouden
kalf nu aanbeden. De hebzucht is al afgevoerd van de lijst van de
zeven hoofdzonden. En in Nederland is het aardse leven allang
geen tranendal meer. De calvinistische keukenmeester Schraalhans is lang geleden vertrokken.
De Bourgondiërs hebben het nu in de Nederlandse keuken voor
het zeggen. Dat heeft geleid tot een opmerkelijke stijging van de
kwaliteit van de maaltijden die in de Nederlandse restaurants
worden opgediend. In dat krantenartikel was ook de bekende
schrijver Tom Lanoye aan het woord. Over die aansluiting merkte
hij, tot mijn verbazing, op: “Wij komen alleen over als […] de
Nederlanders eindelijk hebben leren koken.”
Maar, meneer Lanoye! U loopt achter! U moest maar eens
naar een Nederlands restaurant gaan. Kennelijk is dat voor
u al een hele tijd geleden. Voor een schappelijke prijs kunt u
in Nederland voortreffelijk eten.
Een paar weken geleden had ik een zestal vrienden uit de streek
van Ieper en Kortrijk en ook nog uit Gent en Mechelen op bezoek.
Het waren Bourgondiërs, naar eigen zeggen, maar wel arme.
Voor dit soort Bourgondiërs is Leiden de juiste stad. Een studentenstad beschikt over heel veel eethuisjes. Voor hen regelde ik
een eethuisje in het centrum. Het bood, naast een eenvoudige
kaart, een groot aantal Belgische bieren. Helaas hadden ze niet de
Ieperse hommel. Toen we daar aan het eind van een welbestede
middag hongerig en dorstig aankwamen, werden we bediend
door een leuke studente. Iedereen bestelde het maal van zijn
keuze. De studente raakte daarbij een beetje in paniek, want zij
verstond de bestelling in het West-Vlaamse accent van de Ieperlingen en Kortrijkzanen in het gezelschap niet goed. “Jullie zijn
Belgen!”, riep ze bij het opnemen uit. Al snel serveerde zij talrijke
schaaltjes met patat, gekookte aardappelen, verschillende groenten en allerlei sauzen voor het vlees en de vis.
De stemming was vrolijk en de maaltijd liet zich prima smaken.
“Amai”, zei Suzanne na het afrekenen, “da’ wa’ goe’”. Haar uitspraak werd door de hele groep beaamd.
Ik zou dus zeggen: meneer Lanoye, gaat u nog eens lekker eten
in een Nederlands restaurant.
Dick Wortel

G E S C H I EDENI S

Jan de Kort & Jan Lockefeer

Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576),
theoloog, humanist en bisschop
het gestelde doel geslaagd te zijn. De veranderende samenleving en leefomgeving van de 16e eeuw in de Nederlanden
worden beschreven door Honoré Rottier, terwijl Antoine
Prinsen zich heeft gebogen over bestuurs- en geloofspraktijk
in Hulst in die tijd. Wil Brand beschrijft de familierelaties van
Jansenius en zijn contacten met zijn geboortestad. De tijd van
de reformatie in Vlaanderen en de plaats van Jansenius daarin
worden behandeld door Johan Decavele. Jan Lockefeer schetst
een biograﬁe van Jansenius, nu niet encyclopedisch, maar
geplaatst in de tijdsomstandigheden en dikwijls gebaseerd op
nieuw ontdekte gegevens. Jan de Kort ten slotte geeft op basis
van de werken van Jansenius inzicht in het belang dat de
theoloog en pastor heeft gehad in de tijd van de contrareformatie. Hij hoopt daarmee Jansenius van Hulst uit de schaduw
te doen treden van zijn naamgenoot uit een latere generatie,
Cornelius Jansenius (1585-1638), bisschop van Ieper, wiens
Augustinus onder meer bijdroeg aan het ontstaan van wat nu
heet de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Cornelius Jansenius

Het initiatief van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten
om Jansenius te herdenken, is ook omarmd door het kerkbestuur van de Hulster Sint-Willibrordusbasiliek. Onder
gezamenlijke verantwoordelijkheid en met steun van de
gemeente Hulst vond op zaterdag 6 november in de basiliek
een plechtigheid plaats. Hierin hield Peter Nissen, hoogleraar
aan de Radboud Universiteit in de Cultuurgeschiedenis van
de religiositeit, in het bijzonder vanaf de vroegmoderne tijd,
een oratie over de ontwikkeling van het bisschopsambt vanaf
Jansenius tot nu. Op zondag 7 november heeft de huidige
bisschop van Gent, mgr. Luc Van Looy, zijn voorganger tijdens
een pontiﬁcale dienst in Hulst herdacht. De verschillende
kerkgenootschappen worden hierbij uitgenodigd. In beide
bijeenkomsten werd het boek gepresenteerd en toegelicht.
Parallel werden in de loop van dit jaar tentoonstellingen
gehouden rond het werk en de persoon van Jansenius in de
librije en het museum.				


van Hulst (1510-1576)

Zijn geboortejaar mocht niet ongemerkt passeren. Over
Jansenius is in het verleden wel gepubliceerd, maar de publicaties waren slechts encyclopedisch van aard of beperkt van
omvang. Een samenhangend en uitgebreid verhaal over zijn
persoon in de context van zijn tijd bestond nog niet. Daarom
nam de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten het initiatief tot een uitgebreider en diepgravender publicatie. Het
initiatief leidde tot een spontane samenwerking van personen,
voornamelijk streekgenoten, die elk vanuit hun vakgebied hun
licht wilden laten schijnen op het leven en werk van deze grote
Hulstenaar. Zo plaatsten Wil Brand (archivaris van het bisdom Breda), Johan Decavele (publicist en voormalig hoofd van
het departement van Cultuur van de stad Gent), Jan de Kort
(theoloog en godsdiensthistoricus), Jan Lockefeer (historicus),
Antoine Prinsen (archivaris van Hulst) en Honoré Rottier
(historisch geograaf en publicist) zich gezamenlijk voor de niet
geringe opdracht om in minder dan een jaar een grondige
publicatie voor te bereiden.

Op de website van de oudheidkundige
kring De Vier Ambachten,
www.devierambachten.nl,
is meer informatie te vinden over het

De samenwerking tussen de auteurs heeft geleid tot een boek
dat op een historisch en theologisch verantwoorde wijze een
beeld geeft van Jansenius en de betekenis van zijn persoon
voor kerk en samenleving van zijn tijd. De auteurs denken in

jaarboek 2009-2010 Cornelius Jansenius
van Hulst 1510-1576.
Het boek kan via de website besteld worden.
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Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Cornelis Jansen in
Hulst het levenslicht zag. Cornelis Jansen, bekender onder
zijn Latijnse naam Cornelius Jansenius, werd een vooraanstaand theoloog, Bijbels humanist en hoogleraar en vooral een
gedreven pastor en bisschop in een tijd van geloofshervorming
en staatkundige verandering. Hij was dus een tijdgenoot en
bekende van onder andere Filips II, Margaretha van Parma,
Willem van Oranje en Alva.

VIS S ER-NEERL A ND IA P RIJS

Joop van der Horst

Genootschap Onze Taal
krijgt Visser-Neerlandiaprijs

NEERLAND I A

Hieronder volgt de laudatio die Joop van der Horst uitsprak ter gelegenheid van de uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijs aan het Genootschap Onze Taal tijdens de VRT Taaldag op 19 oktober 2010 in Brussel. Het bestuur van
het Algemeen-Nederlands Verbond wil met deze prijs belonen dat het Genootschap Onze Taal als vereniging erin
slaagt om gewone, in taal geïnteresseerde mensen zo massaal te verenigen en betrouwbaar te informeren over taal,
zonder wetenschappelijke of academische aspiraties. Het ANV heeft veel waardering voor de wijze waarop Onze
Taal erin slaagt het onderwerp taal in de belangstelling te houden door vele mensen die zich voor taal interesseren,
bij elkaar te brengen en taalkundige onderwerpen toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het Genootschap
geeft mensen met belangstelling voor taal de gelegenheid over taal te lezen, over taal te discussiëren, over alle aspecten van taal iets bij te leren. In de laudatio geeft Van der Horst gedeeltelijk een eigen invulling aan de redenen
die aan de prijs ten grondslag liggen. Het ANV beklemtoont dat het om een puur persoonlijke interpretatie van Joop
van der Horst gaat.
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Dames en heren, geacht Genootschap Onze Taal – als ik u zo
mag toespreken – Genootschap, u krijgt een prijs, en er is aan
mij gevraagd om bij deze gelegenheid de loftrompet te steken.
Dat wil ik graag doen, want Onze Taal verdient wel ’ns een
prijs. Waarom Onze Taal die prijs krijgt, is me overigens niet
bekend; ik zat niet in de jury of het bestuur, dus ik weet niet
wat de overwegingen van de prijsgevers zijn geweest. Maar ik
weet natuurlijk wel wat mijn overwegingen zijn voor deze laudatio. Ik verzoek u dan ook om die twee zaken goed uit elkaar
te houden. Ik spreek hier enkel namens mijzelve.
Het Genootschap OnzeTaal, opgericht in 1931, met zijn gelijknamige tijdschrift, bestaat intussen bijna tachtig jaar. ’t Is een
lange en nogal gevarieerde geschiedenis, met veel moois, en
ook wel ’ns minder moois, maar over die lange geschiedenis
hoeven we het hier niet te hebben. Vooral Jaap de Jong heeft
bij verschillende gelegenheden het hele verhaal uit de doeken
gedaan. Wat mij betreft moeten we ons nu maar beperken tot
het Onze Taal van de jongste decennia. Dat is al ruim genoeg
voor een prijs.
Het tijdschrift is, lijkt me, van belang geworden onder de laatste drie hoofdredacteuren: Jan Veering, Jan Renkema en nu
Peter Smulders. Het tijdschrift lijkt me, eerlijk gezegd, dan
ook het belangrijkste van de hele onderneming, maar er zijn
natuurlijk ook het Genootschap als zodanig, de congressen, de
taaladviesdienst en de website.

Die Taaladviesdienst zal wel nodig zijn; ik zeg daar niks van.
En hun adviezen zijn, wat ik ervan merk, tamelijk terughoudend. Het geven van taaladviezen is volgens mij in ieder geval
geen vanzelfsprekende zaak. Het probleem is namelijk dat
hoe meer adviezen je geeft, hoe onzekerder de mensen worden. Logisch. Als blijkt dat er voor iedere gestelde vraag een
antwoord bestaat, dan moet de adviesvrager wel gaan denken
dat er ook antwoorden bestaan op al die vele vragen die hij niet
gesteld heeft, maar die hij zou kunnen stellen. Taaladviseurs
creëren hun eigen publiek. Hoe meer taaladviezen, hoe onzekerder de mensen worden. Veel van de fameuze ‘taalonzekerheid’ van de Vlamingen is volgens mij een rechtstreeks gevolg
van de stroom goedbedoelde, maar rampzalig uitpakkende
aanwijzingen van twee of drie generaties taaladviseurs. Ik
denk dat onze samenleving pas gezond met haar taal omgaat,
als de Taaladviesdienst geen vragen meer krijgt. Maar dat zit
er voorlopig, geloof ik, nog niet in.
Twee jaar geleden hadden we hier, op net zo’n VRT-taaldag,
een beroemde dichter in ons midden (zijn naam wil me nu
even niet te binnen schieten), maar die beroemde dichter dus
sprak als zijn mening uit dat taalverzorging vooral vergeleken
moest worden met een rood stoplicht op een druk kruispunt,
met politieoptreden en met het uitoefenen van dwang bij onwilligen. Hij was daar trouwens een voorstander van. Ik verzin
dat niet; ik citeer die beroemde dichter. En ja, dat klopt. Hij
had in zoverre gelijk, dat als ik met onbekenden in gesprek

V I S S E R-N E E RL A N DI AP RI J S

’t Is dus al een mooi ding dat de Taaladviesdienst tenminste
geen ongevraagde adviezen geeft. Ondertussen is mijn motief
om Onze Taal een prijs te gunnen, zoals u begrijpen zult, niet
op de Taaladviesdienst gegrond, maar op iets anders.
Wat vind ik zo sympathiek aan Onze Taal?
Ik denk dan eerder aan de genuanceerde opstelling, de wijze
terughoudendheid van Onze Taal in enkele actuele taalpolitieke kwesties, en zijn voorlichting en informatie over dergelijke kwesties, zonder mee te waaien met de waan van de dag.
Er is nu eenmaal veel waan van de dag. En wat misschien nog
riskanter is: op de een of andere manier krijgt de Nederlandse
taal (in Nederland evenzeer als in België) niet altijd de vrienden die je graag ziet. Tegenstanders zijn lastig, maar vrienden
die je eigenlijk niet graag wilt, zijn een veel groter probleem.
Wel, op dat front heeft Onze Taal in de laatste decennia mijns
inziens een wijze koers gevaren, en zich zodoende een respectabel gezag in de samenleving verworven.
Om maar ’ns iets te noemen. Daar hebben we dan de kwestie
gehad van de erkenning van minderheidstalen op basis van
een Europees handvest. In Nederland zijn het Nedersaksisch
en het Limburgs aldus erkend. Ooit eens heeft men in Europa, en met reden, beseft dat er minderheden zijn, met een
taal die niet de landstaal is, die politiek en maatschappelijk
achtergesteld worden, of toch achterop raken, in een verdomhoekie zitten, mede door hun minderheidstaal. Dat zou
niet zo moeten zijn, was de Europese gedachte. Dergelijke
minderheden verdienen een ruggensteuntje. Wie schetst onze
verbazing als je ziet hoe dit uitpakt! Hoe Europees minderhedengeld nu terechtkomt bij welvarende regio’s en volstrekt
niet-achtergestelde groeperingen, terwijl tegen de mensen die
wel echt grote problemen hebben vanwege hun andere taal,
ik denk onder andere aan verschillende groepen allochtonen,
ijskoud gezegd wordt dat ze maar moeten integreren, hup:
inburgeren, Nederlands leren als je hier wilt wonen. En straks
examen doen. Op de een of andere manier wordt blijkbaar niet
overwogen om dat Europese handvest en het ermee verbonden minderhedengeld, te gebruiken voor degenen die Turks
of Arabisch of een Berbertaal spreken. Waarom wordt er niet
tegen de Nedersaksen en de Limburgers gezegd dat ze moeten
inburgeren en Nederlands leren? Nu krijgen zij dus juist geld
om géén Nederlands te spreken! Daar zit iets scheef; en tot
nu toe heeft niemand mij de logica hiervan kunnen uitleggen
zonder impliciet of expliciet ... enﬁn, laat ook maar; we houden
het gezellig vandaag.
De meningen verschillen, zullen we maar zeggen. Maar ’t

is duidelijk dat taalkwesties geen hobbyisme zijn, maar dat
ze wortelen in fundamentele maatschappelijke en politieke
strevingen. Het Genootschap Onze Taal, en zijn tijdschrift, is
daarin, voor zover ik heb kunnen nagaan, niet door de knieën
gegaan. Hulde!
Ik geef een ander voorbeeld. Opname van de Nederlandse taal
in de grondwet. ‘Verankering’, zoals men het graag noemt.
Ook zoiets. Ik zal er hier niet te diep op ingaan, ik heb er
elders al ’ns over geschreven. Maar ook hier geldt dat de motieven, zacht gezegd, diffuus zijn. Aan de ene kant roert men
graag de trom van een gegarandeerde en maximale communicatie (‘die moet grondwettelijk vastgelegd zijn’), maar als
half Nederland naar hartenlust in het Engels chat en mailt en
twittert, oftewel meer en beter communiceert dan ooit in het
verleden, dan is dat ook weer niet goed. En Engelse aankondigingen in de trein naar Schiphol, onmiskenbaar een stap
vooruit in de communicatie met de 50% niet-Nederlandstalige
reizigers op die lijn, dat is juist weer heel verkeerd, en zelfs
een argument om over die grondwet te beginnen. Ook daar zit
iets scheef. Het komt mij voor dat veel van die grondwetlobby
in feite berust op een ideaal van Nederland voor de Nederlandstaligen. Het wordt meestal niet zo expliciet gezegd, maar
het komt er wel op neer. Me dunkt dat het Genootschap Onze
Taal en zijn tijdschrift alleen al een prijs verdient omdat het
daar niet aan meedoet.
De positie van het Engels is een andere, en misschien nog
complexere zaak. Ik ben geen angloﬁel, en mijn beheersing
van het Engels is matig. Veel mensen zijn daar beter in, en ze
maken daar een dankbaar gebruik van, wat ik ze niet misgun.
Maar de ‘gewone man’ ... Die gewone man, lijkt me, is veel
vertrouwder en gemakkelijker met het Engels dan de meeste
tegenstanders denken. Eindelijk een taal waar je niet om de
haverklap aanmerkingen krijgt en ongevraagde adviezen en
rode stoplichten en politieagenten, en waar een taalkundige
niet iemand is om bang voor te zijn; ik denk eigenlijk dat
menigeen zich veiliger voelt met het Engels dan met het Nederlands. Dankjewel, taalpuristen en grote dichters, dat je de
Nederlandse taal tot zo’n gevaarlijk terrein hebt gemaakt, zo’n
moeras, zo’n mijnenveld, dat velen als vanzelf uitwijken naar
een minder bedreigende taal.
Opnieuw moet gezegd, dat de meningen wel weer verschillend
zijn. Ik geef ook graag toe dat de kwestie verre van eenvoudig
is. Maar het is opnieuw een verdienste van Onze Taal dat het
de kwestie dan ook niet tot iets eenvoudigs reduceert. En dat
de mensen er niet zijn om de taal te dienen, maar dat de taal
er voor de mensen is.
En dan hebben we het nog niet gehad over het dalende niveau
van ons onderwijs. Vooral qua rekenen en taal. Ook zo’n lekker onderwerp. Nee, bepaald geen eenvoudig onderwerp.
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raak, en het blijkt dat ik taalkundige ben, dan is de reactie heel
dikwijls: “Oei, een taalkundige; dan mag ik wel op mijn woorden letten.” Ja, zover is het gekomen!

VIS S ER-NEERL A ND IA P RIJS
NEERLAND I A
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Enkele personeelsleden van het Genootschap Onze Taal poseren trots bij de cheque van 12.500 euro.
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Beslist een beetje ingewikkelder dan de Nederlandse Commissie Dijsselbloem dacht, of de vereniging Beter Onderwijs
Nederland. Om nog maar te zwijgen van de borrelpraat daarbuiten.
Dames en heren, ik ga niet alle maatschappelijke problemen
waarin taal een rol speelt, hier met u doornemen. Ik gaf
slechts enkele voorbeelden. De ontlezing en de schrikwekkende gevolgen van de computer en de sms-taal bewaren we
voor een andere keer. Net als de spelling of de Taalunie of het
bijgeloof dat taalgenoten meteen ook maar cultuurgenoten
zijn. Het gaat nu om Onze Taal, het tijdschrift waarin al deze
zaken aan de orde komen, en met verschillende standpunten.
Daarmee is Onze Taal, naast enkele kwaliteitskranten, een van
de weinige forums op taalgebied dat niet met vooringenomen,
soms regelrecht populistische opvattingen meewaait, maar
min of meer boven de partijen tracht te staan. [Straks is er
waarschijnlijk iemand die mij erop wijst dat het meervoud van
forum niet forums is maar fora]. Ik herhaal: Onze Taal is, naast
enkele kwaliteitskranten, een van de weinige forums op taalge-

bied dat niet met vooringenomen opvattingen meewaait, maar
min of meer boven de partijen tracht te staan. Onze Taal doet
dat, mijns inziens, aanzienlijk beter dan de meeste andere taalliefhebbende en cultuurminnende organisaties elders in Nederland en België. Ja, dat zou míjn motief zijn voor een prijs.
Het kan beter. Uiteraard; alles kan beter. Ik zou bijvoorbeeld
graag zien dat Onze Taal nog een beetje meer, nog een beetje
alerter inging op maatschappelijke taalkwesties. En dat het,
misschien (maar wellicht vraag ik nu te veel), dat het misschien ook, af en toe, iets meer positie kiest.
Onze Taal is bescheiden. Dat siert u. Maar soms denk ik wel
eens dat Onze Taal te bescheiden is, of te weinig zelfvertrouwen
heeft. Zich eigenlijk niet eens goed realiseert hoe een belangrijke cultuurinstituut het is. Ook daarvoor wil een prijs wel ’ns
helpen. Cultuur is belangrijk. En in het huidige tijdsgewricht
geen vanzelfsprekende zaak. Voor veel mensen is cultuur:
Beethoven en Mozart, Dante, Shakespeare, Vincent van Gogh,
Hendrik Conscience misschien, of anders wel Elsschot. Geen

OP I NI E

Ónze cultuur is de cultuur van 2010. Tijd om wakker te worden, waar sommigen leven in een wereld van 30 jaar geleden,
anderen in een wereld van 60 jaar geleden, en nog anderen
in een wereld van 100 jaar geleden. Dat mag, dat is hun goed
recht. Maar ze moeten daarom niet het hoogste woord voeren.
Op het vlak van de taal is het niet anders. Het taalideaal van
velen, ook de norm waaraan ons zogenaamd dalende onderwijsniveau gemeten wordt, is de standaardtaal van 1950.
Of 1910. Voor mij is 1950 prima, want ik ben zelf ook uit die
tijd. Maar het cultureelerfgoedidee, hoe charmant op zichzelf
ook, overwoekert de eigentijdse cultuur. Dat zie je ook bij de

taalcultuur. Het is zelfs zo ver gekomen dat wie de taal van
50 en 100 jaar geleden even laat voor wat-ie is, en aandacht
vraagt voor de hedendaagse taal, uitgemaakt kan worden voor
cultuurbarbaar. Ik denk eigenlijk dat het precies andersom is:
geen groter bedreiging voor de cultuur dan degenen die zich
beperken tot het erfgoed. Laat niet het verleden de maatlat zijn
voor het heden. Ook niet in taalzaken.
En kijk, wat ik nu zo goed vind aan Onze Taal, dat is dat daar
al decennia lang ook de deur openstaat, vriendelijk openstaat,
voor wat er nú omgaat in de taal, zonder dat meteen af te
keuren. OK, er zijn ook de mopperaars die het liefst meteen
terugwillen naar 1950, maar zij bepalen bij Onze Taal niet de
toon. Gelukkig niet.
Dames en heren, ik beschouw deze prijs dan ook niet alleen
als een waardering voor wat al bereikt is (en dat is veel!), maar
wat mij betreft ook als een hart onder de riem, en als een
aansporing om voort te gaan op deze weg.
Van harte proﬁciat!				

De kartonnen koningen kantelen
Intellectueel is een sappig en heerlijk woord. Een intellectueel
maakt deel uit van een intellocratie en daarin is het goed
toeven: in de huiskring van de intellocraat wordt gekeken
naar Canvas, geluisterd naar Klara, gelezen in De Morgen of
Humo. En ver is men van al wie zich verlustigt in Goedele,
Familie, Thuis en Big Brother. Onder intellectuelen was het,
zeker in Vlaanderen, tot voor kort ‘megatof’. Iedereen dacht
politiek correct. Wie zo niet dacht, bestond niet, verdiende
verdelging. De malcontent werd dood gezwegen; hem werd
het publicatierecht ontnomen; hij vond geen uitgever; een
professoraat of een mediabaan werd hem geweigerd.
De heren en dames intellectuelen ankeren sinds mei ’68
gemoedelijk en exclusief ter linkerzijde. Simpel. Een rechtse
intellectueel is een contradictie, kan niet bestaan, heeft niks
te vertellen. Johan Huizinga, Leo Strauss, C.S. Lewis, Ludwig
Witgenstein, Roger Scruton, Andreas Kinneging, Theodore
Dalrymple, om slechts enkele behoudende, rechtse mensen
op te sommen, missen in de ogen van de politiek correcten
geloofsbrieven. Evenzeer als de mindere goden Pim Fortuyn,
Martin Bosma en recente bekeerlingen van links naar, ja, naar
wat (een tasten en zoeken naar een nieuw evenwichtspunt?):
Jean-Pierre Rondas, Wim van Rooy, Benno Barnard, Siegfried Bracke en we vergeten er nog een aantal. Het beekje van
progressieve kameleons die rechts, centrum, conservatief vervellen, wordt een riviertje en vervolgens een stroompje. Vlaan-



Frans Crols

deren en Nederland incorporeren een Europese trend:
de klonen van Tilo Sarrazin en zijn Deutschland schafft sich
ab schieten wakker.
Het front van mei ’68 en de bedillers van wat men in
Vlaanderen móét denken, is gebroken. Laten we dat als decorstuk plaatsen bij het initiatief van de ‘very usual suspects’
om een petitieactie in Vlaanderen te starten met de slogan
Solidariteit maakt een cultuur groot. Mooie stelling die hier
concreet een vehikel is van de laatste carré van mei ’68’ers
in Vlaanderen om de unitaire Jan Klaassen en Katrijn op
te voeren. Een poppenspel. Vlaamse identiteit is superfout,
Belgische identiteit is superlekker. Een identiteitsdiscours is
schandelijk, aldus de solidairen. De associatie tussen een naar
verzelfstandiging strevende Vlaamse burger en de verzieking
van de ophemeling van de volksaard is echter dermate grof,
dat een tegenstem amper hoeft. De solidairen gaan hun gang
maar. Een Geert Wilders en een Filip De Winter zouden niet
bestaan zonder het nufﬁge discours van de heren en dames
van stand van links.				

Noot van de redactie
Dit opiniestuk is een reactie op de internetpetitie Solidariteit maakt
een cultuur groot (http://www.ipetitions.com/petition/solidariteitmaakt-een-cultuur-groot/). Frans Crols heeft de column in eigen
naam geschreven.
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kwaad woord zult u van mij horen over deze groten die ons
zijn voorgegaan. Cultureel erfgoed dient gekoesterd te worden.
Zeker. Maar het is wel cultureel erfgoed. Voor veel mensen, te
veel dunkt me, is cultuur synoniem met cultureel erfgoed. Vraag
je naar Ligeti, of Goebaidulina (Goebai-wat? Nooit van gehoord!
Kijk, dat bedoel ik nu). Elsschot schreef meer dan een halve
eeuw geleden (Villa des Roses is van 1910; gepubliceerd in 1913);
Schönberg schreef zijn belangrijkste composities een volle eeuw
geleden; Van Gogh is al 120 jaar dood.

30 JA A R NED ERL A ND S E TA A L UN IE

De Nederlandse Taalunie bestaat 30 jaar (2)

Marianne van Scherpenzeel

Interview met Linde van den Bosch,
algemeen secretaris

NEERLAND I A

De Taalunie viert dit jaar haar 30-jarig bestaan. Een geschikt moment om stil te staan bij de verwezenlijkingen en
verworvenheden, maar evengoed een moment om vooruit te blikken en te informeren naar de doelstellingen en de
plannen voor de toekomst. We spraken uitgebreid met Linde van den Bosch, algemeen secretaris sinds 2004, over
het beleid van de Taalunie. In het eerste deel van het interview, dat u kon lezen in Neerlandia/Nederlands van Nu
(2010, nr. 3) werd vooral ingegaan op algemene zaken. In het tweede deel komen meer speciﬁeke vragen over allerlei
onderdelen binnen het werkterrein van de Taalunie aan de orde: spelling, spraakkunst, terminologie enzovoort,
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Mevrouw Van den Bosch, voor veel mensen is de Taalunie
vooral een club die de spelling [steeds maar] verandert. Dat
komt er natuurlijk van als de kranten uitsluitend over de
Taalunie schrijven als de spelling verandert (als ik uw eigen
woorden even mag gebruiken). De laatste spellinghervorming was volgens de Taalunie eigenlijk maar een lichte
aanpassing: het ging vooral om de herziening van de
Woordenlijst. Maar die herziening is zeer gemengd ontvangen. Welke rol wil de Taalunie verder spelen op het gebied
van de spelling?
“De hoofdlijnen zijn al jaren: zo veel mogelijk uniformiteit en
geen grote spellinghervormingen. Wat er sinds 1995 is aangepast aan de spelling, is daarmee in overeenstemming. Bijvoorbeeld het afschaffen van de dubbelvormen die tot 1995 voor
duizenden woorden golden, zoals entoesiasme naast enthousiasme, kontakt naast contact. De overige aanpassingen waren
vooral antwoorden op vragen van taalgebruikers over kwesties
die niet of onduidelijk beregeld waren. Vrijwel elke instelling
voor hoger onderwijs in het taalgebied heeft zich rond 2000
tot onze taaladviesdienst gewend met de vraag hoe bamastructuur gespeld moest worden. Met of zonder hoofdletters, met
of zonder streepje. Dat viel uit de toen geldende regels niet op
te maken. Sinds 2005 is er een regel waarmee iedereen zelf de
spelling van een samenstelling met een afkorting kan vaststellen. Dat levert tijdbesparing en zelfvertrouwen op bij degenen
die zoiets belangrijk vinden.
De Taalunie zal de genoemde hoofdlijnen niet loslaten en
doorgaan met het geven van antwoorden op spellingvragen.
Dat doen we door de bestaande regels en de Woordenlijst
kosteloos toegankelijk te maken op het internet, door nieuwe
woorden op te nemen in de tienjaarlijkse heruitgave van de
Woordenlijst, door makers van naslagwerken en spellingsoftware te ondersteunen en door vragen aan Taaladvies.net te
beantwoorden.

Conform de afspraken hierover in het Comité van Ministers
van de Nederlandse Taalunie komt er (sinds 1995) elke tien
jaar een geactualiseerde Woordenlijst van de Nederlandse Taal
met daarin de ofﬁciële spelling van woorden. Na 2005 komt
dus in 2015 de volgende geactualiseerde lijst. Afgesproken is
dat er dan niet aan de regels zal worden getornd. Wat er wel
zal gebeuren, is dat nieuwe woorden die in het Nederlands
zijn opgenomen, aan de lijst worden toegevoegd. Daar zullen bijvoorbeeld veel woorden bij zijn die voorkomen in het
Surinaams-Nederlands.
Wat de verdere toekomst betreft, de Taalunie zal niet besluiten
tot het doorvoeren van nieuwe spellingaanpassingen, tenzij er
een duidelijke verwachting komt vanuit de politiek en/of de samenleving. Dat is niet waarschijnlijk. Alles wijst erop dat politiek en samenleving vooral behoefte hebben aan spellingrust.”

De Taalunie heeft een rol gespeeld bij het ontstaan van de
Algemene Nederlandse Spraakkunst, beter bekend als de
ANS. Komt er op de een of andere manier een vervolg? Een
uitgebreide, aangevulde, gecorrigeerde versie? Een schoolspraakkunst voor het hele Nederlandse taalgebied?
“De laatste editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS) dateert uit 1997. Vervolgens heeft de Taalunie de totstandkoming van een onlineversie ondersteund. Tijdens de vorige beleidsperiode is het grammaticabeleid inderdaad tijdelijk
op een lager pitje gezet, om prioriteit te kunnen toekennen aan
het ontwikkelen van taaltechnologische bestanden, modules
en applicaties. Die waren nodig om het Nederlands volwaardig
in allerlei moderne ICT-toepassingen te kunnen integreren.
Omdat beleid ten voordele van taaltechnologie veel geld kost,
moesten nu eenmaal keuzes worden gemaakt.
De Taalunie wil het grammaticabeleid echter snel weer opnemen en heeft daartoe met verschillende betrokkenen overlegd.
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Wat doet de Taalunie om de terminologie in Nederland en
Vlaanderen zo uniform mogelijk te houden of te maken?
Ik denk speciaal aan het introduceren van nieuwe termen
op beleidsniveau die in het hele Nederlandse taalgebied
bruikbaar zijn. De Europese onderwijshervormingen streven
naar Europese integratie, maar we lijken er in het Nederlandse taalgebied niet in te slagen om in Nederland en
Vlaanderen dezelfde terminologie te creëren en te gebruiken,
neem bijvoorbeeld masterscriptie en bachelorscriptie
(in Nederland gebruikelijk) en masterproef en bachelorproef (in Vlaanderen gebruikelijk).

Inmiddels is in Nederland ten behoeve van een globale aanpak
van alle aspecten van grammaticaonderzoek (syntaxis, morfologie, fonologie) een groot NWO-project Taalportaal Nederlands
en Fries aangevraagd en goedgekeurd. De Taalunie heeft die
aanvraag ondersteund en overlegt nu met de programmaverantwoordelijken over de wijze waarop de maatschappelijke
doelstellingen van de Taalunie in dat traject kunnen worden
geïntegreerd. Tevens wordt nagegaan hoe Vlaanderen volwaardig bij dat traject kan worden betrokken.
Het project wordt begin 2011 gestart en kent een looptijd van
vijf jaar. Of er behoefte is aan een volledige herziening van de
ANS, zal nog moeten blijken. Zeker is dat grondig gekeken zal
worden naar de normativiteitsaspecten. De Taalunie heeft zich
vanaf het begin gemeld als een partij die zorg wil dragen voor
de continuering van de beoogde grammaticavoorziening na
afronding van het NWO-project.”

We spraken hiervoor al even over de buitenlandse universitaire neerlandistiek: in 40 verschillende landen zijn er
175 vakgroepen met 15.000 studenten Nederlands. Waarin
bestaat de steun van de Taalunie aan het onderwijs van het
Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied?

De Taalunie streeft ook een zo groot mogelijke uniformering
na van de Nederlandse terminologie in zoveel mogelijk vakdomeinen. Daartoe werkt ze o.a. samen met de normalisatie-instituten van Nederland en België. Wat de ofﬁciële terminologie
betreft (rechtspraak, bestuur en regelgeving), is uniformering
jammer genoeg vaak geen optie gebleken. Dat termen tussen
landen verschillen, ook al heb je dezelfde taal, is niet vreemd.
Immers, ook rechtssystemen, onderwijssystemen, subsidiestelsel enzovoort, verschillen van elkaar en daar kies je je termen
bij. Zo kent het Belgische rechtssysteem drie categorieën van
strafbare feiten en het Nederlandse slechts twee. Er zijn dus
deels verschillende concepten in het geding. Het is logisch dat
daarvoor ook andere termen bestaan.

“Zoals gezegd, in de loop van de jaren hebben we een heel
verﬁjnde systematiek ontwikkeld om vakgroepen Nederlands
in het buitenland te ondersteunen. Met basissubsidies, startsubsidies, projectsubsidies, beurzen voor docenten en studenten kunnen we maatwerk leveren; inspelen op de wensen en
behoeften ter plaatse.

Daarom legt de Taalunie in haar beleid meer nadruk op het
verzamelen, beschrijven en ontsluiten van ofﬁciële terminologie, bijvoorbeeld wat de onderwijsterminologie betreft. Zelf
heeft de Taalunie op haar website, het Taalunieversum, een
onderwijstermenlijst. Hierin wordt de betekenis van Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse onderwijstermen toegelicht.
Ik zou iedereen echt willen aanraden het Taalunieversum
eens te bezoeken!”

Daarnaast hebben we een centraal aanbod gericht op onder
meer (na)scholing, toetsing en certiﬁcering en advisering.
En niet te vergeten: de zomercursussen voor studenten. Het
Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal (NVT), dat de
Taalunie in 2008 in Brussel opende, vormt het centrale aanspreekpunt.”

Mevrouw Van den Bosch, ik treed u bij wat het bezoeken
van de website betreft: het Taalunieversum is inderdaad
meer dan de moeite waard. En bedankt voor dit uitvoerige
interview!				
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Linde van den Bosch, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie

“Terminologie is een terrein waaraan de Taalunie veel aandacht besteedt. Dat doet ze door het beschikbaar stellen van
hulpmiddelen, het bieden van informatie via de website NedTerm en het ondersteunen van de behoeften van gebruikers via
het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie. Dat Steunpunt
werd in 2007 door de Taalunie ingesteld als hét aanspreekpunt
voor vragen en behoeften van gebruikers van terminologie. Het
kan ook terminologieadvies op maat bieden aan bedrijven of
organisaties, vertalers, terminologen, docenten en vakexperts.
Zie ook de Nieuwsbrief van het Steunpunt. De werkzaamheden rond het Steunpunt Nederlandse Terminologie zijn in
handen van de Vrije Universiteit Amsterdam en het bedrijf
Cross Language nv uit Gent.

MED I A

Jenny Bleijenberg

Grensoverschrijdende kansen voor
Vlaamse en Nederlandse mediabedrijven
ABN AMRO heeft een groot onderzoek gedaan naar de mediasector in het Nederlandse taalgebied en komt
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tot de conclusie dat Nederland en Vlaanderen in veel opzichten een perfect huwelijk vormen. Tenminste,
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als er zorgvuldig wordt samengewerkt en een uitgekiende strategie wordt uitgezet. Dat zijn voorwaarden
om de kansen te verzilveren.

Het Nederlandse taalgebied vormt als geheel een interessantere markt dan Nederland of Vlaanderen afzonderlijk. Zowel
Vlaamse als Nederlandse mediabedrijven kunnen hun afzetgebied ﬂink vergroten door de stap naar het buurland te zetten.
De harde economische realiteit vraagt duurzame omzetgroei.
Die groei is voor veel bedrijven alleen te realiseren als ze ook
hun afzetmarkt vergroten. Uitbreiding naar nog niet eerder bereikte delen van het Nederlandse taalgebied ligt dan vanwege
de taalsynergie doorgaans het meest voor de hand. De bevolking in beide landen zal zich in de komende decennia qua
opbouw min of meer parallel ontwikkelen. Die eenvormigheid
in Nederland en Vlaanderen maakt het voor mediabedrijven
relatief gemakkelijk om in het ene land ontwikkelde concepten
ook in het andere te beproeven. Beide landen vormen bovendien stabiele, volwassen markten, met volop kansen om te
investeren in zowel conventionele als nieuwe media. Mediabedrijven moeten echter niet denken dat aan de andere zijde
van de landsgrens alles hetzelfde is. Zij die met succes in het
volledige Nederlandse taalgebied willen opereren, zullen niet
alleen rekening moeten houden met verschillen in wetgeving,
toezicht, technologische ontwikkeling, maar ook met die op
sociaal-cultureel gebied.

kleine kiosk nauwelijks nog voorkomt. Nederlandse tijdschriftenmakers moeten dus proﬁteren van de Vlaamse ervaring
op het gebied van losse verkoop en inspelen op merktrouw en
alternatieve vormen van loyaliteit.

Bedrijfscultuur
De Nederlandse bedrijfscultuur is meer gericht op consensus
en overleg dan de Vlaamse. Hierdoor zijn beslissingen goed
gefundeerd en breed gedragen, maar de besluitvorming wordt
hiermee aanzienlijk vertraagd. De Nederlandse werknemer is
gewend om mee te denken, maar hij komt ook gemakkelijk
met kritiek en eist desnoods inspraak. De Vlaamse werknemer
accepteert gemakkelijker dat hij geen inspraak heeft in op
hoger niveau genomen besluiten, maar hij heeft pas respect
voor zijn meerdere als die laat blijken dat hij verstand van
zaken heeft. Uiteindelijk is een Nederlandse werknemer door
zijn directheid gemakkelijker te managen. Dat lukt ook een
Vlaamse leidinggevende als die kan wennen aan de mondigheid van zijn Nederlandse ondergeschikten. Het is zaak de
grote verschillen in de bedrijfscultuur te gebruiken of een
eigen bedrijfscultuur te ontwikkelen.
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midden- en kleinbedrijf (NL) – kleine of middelgrote onderneming (VL)
De kleine of middelgrote onderneming (kmo) heeft in Vlaanderen een belangrijke positie. De grote, vaak internationaal
opererende ondernemingen die Nederland kent, zijn in
Vlaanderen schaars. De kleine winkel is in Nederland aan het
uitsterven, terwijl de gemiddelde Vlaming er nog altijd één
of meer letterlijk om de hoek vindt. Deze sterk wisselende
ruimte voor het kleine bedrijf geeft de twee markten een heel
uiteenlopende dynamiek en heeft ook voor mediabedrijven
ﬂinke gevolgen. Wie bijvoorbeeld in Vlaanderen een webwinkel opzet, moet er rekening mee houden dat de consument
voor dezelfde aankoop vaak ook om de hoek terechtkan. Wie
in Nederland een krant uitgeeft, kan losse exemplaren vrijwel
uitsluitend nog via grote supermarktketens verkopen omdat de

Enkele Nederlandse en Vlaamse kranten

MED I A

zender Nostalgie gerealiseerd, die een (bijna) landelijk bereik
heeft. Woestijnvis, een onafhankelijk tv-productiebedrijf, is
hoﬂeverancier van de VRT dankzij een exclusiviteitscontract.
Dat belet concurrenten als Endemol de toegang tot de Vlaamse
publieke televisie, terwijl Woestijnvis met onder meer Man bijt
hond wel actief is op de Nederlandse publieke tv. De krantenuitgevers beschermen de eigen sector door samen op te trekken op de advertentiemarkt.
Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn in Nederland vrijwel
ondenkbaar. De strenge wetgeving bemoeilijkt samenwerking.
Die is gericht op versterking van de competitie en het voorkomen van monopolies. Een groter marktaandeel verwerven via
fusies of overnames wordt door de Tijdelijke wet mediaconcentraties Nederland beperkt. Belgische toetreders kunnen ﬂink
proﬁteren van de beperkingen waar de Nederlandse concurrentie mee te maken heeft. Het voorbeeld is De Persgroep, die een
meerderheidsaandeel in PCM Uitgevers wist te verwerven.
De concurrerende omgeving is voor bedrijven in Nederland

Titelbladzij van het rapport Kansen pakken in het Nederlands taalgebied

niet gemakkelijk, maar ze dwingt die wel tot innovatie. En dan
is de vraag wat uiteindelijk beter werkt: marktbescherming
door samenwerking of noodgedwongen innovativiteit door
concurrentie. Het Vlaamse voordeel van nu kan wel eens de
achterstand van morgen zijn.

Consumentengedrag
Nederlanders wagen verhoudingsgewijs meer een gokje. Ze
zijn trendgevoelig en accepteren veranderingen veel gemakkelijker dan Vlamingen. Ze proberen graag nieuwe dingen uit.
Vlamingen zijn merktrouw, kiezen voor zekerheid en hebben
relatief veel tijd nodig voor veranderingen. Ze zijn minder
gevoelig voor trends. In Nederland gaat het introduceren van
nieuwe technologieën en concepten relatief gemakkelijk en is
het vasthouden van klanten moeilijker. In Vlaanderen is dat
omgekeerd. Nederland kent veel hypes en in Vlaanderen wordt
het succes langzaam opgebouwd. En eenmaal opgebouwd, is
het ook veel constanter.

Kansen pakken in het Nederlands taalgebied

De merktrouw van de Vlamingen beperkt de mogelijkheden
om nieuwe concepten te introduceren, maar het maakt een
nieuw product acceptabeler als het afkomstig is van een vertrouwd merk. Daar kunnen zowel Vlaamse als Nederlandse
bedrijven hun voordeel mee doen. Een Vlaams bedrijf kan
een eenmaal opgebouwde marktpositie benutten om onder
dezelfde vlag nieuwe concepten aan te bieden. Een Nederlands
bedrijf kan onder de vlag van een bekend Belgisch merk opereren en zo de vereiste investeringen beperken om een stevige
marktpositie te verwerven.

Vroeger waren bekende Nederlanders ook bekende Vlamingen. Dat is door

Het rapport Kansen pakken in het Nederlands taalgebied schetst
een marktanalyse in Nederland en Vlaanderen, zet de voornaamste kansen voor de Nederlandse en Vlaamse media-industrie op een rij en bevat strategische pijlers en praktische tips
voor grensoverschrijdende initiatieven. Het rapport is te lezen
op abnamro.nl/mediateam. Onderzoekspartner was Kobalt,
een Nederlands mediabureau voor adverteerders, dat inmiddels ook in Vlaanderen actief is. Er werden gesprekken gevoerd
met toonaangevende mediaondernemers uit beide landen,
waaruit hieronder enkele citaten volgen.

de decimering van het marktaandeel van Nederlandse zenders in Vlaanderen

Het is zeer opvallend dat in Vlaanderen het laatste anderhalf jaar de krantenoplages weer stijgen. In internationale sferen gaat het al over ‘the ﬂemish
example’. De dynamiek die hier ontstaan is, zou ook in Nederland moeten
kunnen. (Hans De Rore, Corelio)
Dat series als ﬂikken in België en Nederland een lokale invulling krijgen, heeft

In Vlaanderen bestaat ﬂinke concurrentie tussen de bedrijven,
maar door soepele wetgeving wordt er ook veel samengewerkt.
Zo hebben mediabedrijven Concentra en Corelio samen via
een fusie van vrijwel alle regionale radio-omroepen de nieuwe

redenen. (Dick van de Graaf en Peter Ruiter, Endemol)
Belgen en Nederlanders vullen de helft van hun tijd met het benadrukken van de
verschillen tussen Belgen en Nederlanders, terwijl er zoveel meer zaken zijn die
ons verenigen. (Peter Bossaert, O-music)			
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allang niet meer zo. (Koen Clement, WPG)

echt niet alleen met culturele verschillen te maken. Er zijn ook belangrijke ﬁscale

Voordeel van nu kan achterstand van morgen zijn
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Paul Beugels
Voorzitter Comité Buitenlands Cultureel Beleid

Een Culturele Unie als
krachtcentrale van Nederland en
Vlaanderen in de Europese Unie
Volgens de meest ‘geprijsde’ en geprezen schrijver van het Nederlandse taalgebied, de onlangs naar zijn hemel opgestegen
Harry Mulisch, hebben wij nog zestig jaar te gaan vóór het
Nederlands onze tweede taal is. Bij de uitreiking van de Prijs
der Nederlandse Letteren door Koning Albert II op 23 november 1995 in het kasteel in Laken hield hij in zijn dankrede Het
pleit is beslecht zijn taalminnende gehoor voor: “Over vijfenzeventig jaar zal het Nederlands – toch al broos door herhaalde
spellingswijzigingen – de tweede taal van de Nederlanders en
Vlamingen zijn, zoals het Fries nu is voor de Friezen.” Er werd
gegniffeld, net als bij soortgelijke voorspellingen van Willem
Frederik Hermans en Jeroen Brouwers. Toch moet de ernst
ervan onder ogen worden gezien.

ze zijn onvoldoende doorgedrongen in de breinen van achtereenvolgende regeringen – de Nederlandse voorop.
Er lijkt zelfs sprake van een verlaging van het ambitieniveau.
Zo promoveerde de Vlaamse regering in 2005 Nederland
nog tot prioritaire partner, met name in Europa. Er werd met
veel fanfare een Strategienota Nederland gepresenteerd met
scherpe analyses, serieuze voornemens en interessante voorstellen. Maar de geadresseerden in Den Haag waren kennelijk
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Het Nederlands is door de Taalunie weliswaar verheven tot
wereldtaal, maar dat is geen garantie voor een ongelimiteerde
houdbaarheidsdatum. Dat geldt eveneens voor de vruchtbodem van taal: cultuur. Taal en cultuur zijn naar hun aard
steeds onderhevig aan schommelingen in de tijd, de samenleving en de politiek. Ten goede en ten kwade. In een tijdperk
van economische neergang, politiek populisme en maatschappelijke verhuftering moeten wij extra waakzaam zijn voor de
intrinsieke waarden die taal en cultuur in zich dragen.
Cultuurpessimisme is daarbij een slechte raadgever, het draagt
slechts bij aan de kwetsbaarheid van taal en cultuur. Wij moeten vooral putten uit hun innerlijke kracht, hun universele
waarden, hun nationale en internationale belangen, hun betekenis voor een humane samenleving, hun verankering in de
beschaving, hun aandeel in de fundamentele verscheidenheid
van de Europese Unie als waardegemeenschap.
Nederland en Vlaanderen met hun gemeenschappelijke taal,
gedeelde cultuur en onderscheiden identiteit hebben, naast
hun primaire zorg voor hun eigen verdeelde huis, hier een gezamenlijke missie, zeker als het gaat om het opkomen voor de
belangen van taal en cultuur in het Europees integratieproces.
Nut en noodzaak ervan kunnen nog zo vanzelfsprekend zijn,

Paul Beugels spreekt een dankwoord uit bij de uitreiking van de VisserNeerlandiaprijs.

zo met stomheid geslagen dat zij er, althans publiekelijk, nimmer een fatsoenlijk politiek antwoord op hebben gegeven. De
gedroomde strategische alliantie is uiteindelijk een stille papieren dood gestorven. Zonder enig rouwbeklag.
Het Comité Buitenlands Cultureel Beleid, opgericht in 1990, is een
onafhankelijke denktank van achttien Nederlandse en Vlaamse deskundigen met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en
vormgeving van een Nederlands-Vlaams cultuurbeleid gericht op de
Europese Unie.

V I S S E R-N E E RL A N D I AP RI J S

Het is tegen die achtergrond dat het Comité Buitenlands Cultureel Beleid, als een soort luis in de pels, de regeringen van
beide landen al twintig jaar bestookt met ongevraagde adviezen, studies, manifesten en voorstellen. Ze zijn doorgaans met
welwillendheid ontvangen, maar in de praktijk zonder tastbaar
vervolg gebleven. Ook het manifest Buren als Culturele Bondgenoten, waarmee het Comité in 2007 de lauweren verwierf van
de ANV-Visser-Neerlandiacultuurprijs, heeft de politiek verantwoordelijken in Den Haag en Brussel niet kunnen beroeren.
Alleen enkele geëngageerde maar eenzame parlementariërs op
het Haagse Binnenhof ontleenden er hun onrijpe gedachte aan
voor een Culturele Unie Nederland-Vlaanderen. Een hoopgevend signaal. De motie waarin ze haar bepleitten, haalde zelfs
een meerderheid in de Tweede Kamer, maar werd ter plekke
prompt uit de lucht geschoten door de toen heersende bewindslieden. En in de huidige Tweede Kamer zijn geen van de
ondertekenaren van de motie teruggekeerd; de pleitbezorgers
zijn achter de politieke coulissen verdwenen. Hun voorstel is,
evenals drie eerdere pogingen in de jaren 80 en 90, bijgezet
op de begraafplaats van te vroeg gestorven ideeën. De vooruitzichten van een Culturele Unie zijn, althans op het politieke
toernooiveld in Den Haag, verder weg dan ooit. Naar mijn
waarneming ook in Vlaanderen.
Desondanks, neen, juist daarom blijft het Comité Buitenlands
Cultureel Beleid onverkort ijveren voor die Culturele Unie.
De overwegingen en argumenten ervoor zijn door de politieke
weerstand niet verbleekt, ze staan nog steeds overeind. Ze
vormen de meerwaarde ten opzichte van de huidige staat van
de culturele samenwerking. Ze zullen verder moeten worden
verdiept en aangescherpt om te overtuigen.
Het Comité heeft daarom een werkgroep uit zijn midden gevormd die het komende jaar een ontwerp van een Culturele
Unie zal maken. De werkgroep is begonnen met het in kaart
brengen van de meerwaarde, want alleen daarin kan een toekomstige unie haar grond vinden. Het gaat om het wegnemen

van praktische belemmeringen, het dichten van breuklijnen,
het opheffen van versnippering, het stroomlijnen van de organisatie, het bundelen van geldstromen, het herijken van beleid
en praktijk, en dat alles met het oog op een nieuwe strategie
en een nieuw concept van de samenwerking in het domein
van taal en cultuur in de volle breedte, langs de weg van geleidelijkheid uitmondend in een dynamische en doelgerichte
Unie. Om het energiek uit te drukken: een krachtcentrale van
Nederland en Vlaanderen in de culturele ruimte die Europese
Unie heet.

19
Paul Beugels en Paul Van Grembergen trekken de agenda’s om een
afspraak te maken. Er ligt een belangrijke taak voor organisaties in het
middenveld die de culturele samenwerking tussen Nederland en
Vlaanderen willen bevorderen.

Voor zijn idee van een Culturele Unie zal het Comité de komende tijd medestanders trachten te vinden in het helaas
miskende en onnodig verdeelde middenveld. Daartoe worden
verkennende gesprekken gevoerd, in eerste aanleg met gelijkgezinde partners die ook steun hebben geboden aan het manifest Buren als culturele bondgenoten, het ANV, de Orde van den
Prince e.a. Zo kan een draagvlak worden ontwikkeld
voor een gefundeerd en realistisch plan dat de weg naar een
Culturele Unie plaveit.
Het is tijd. Want van de vijfenzeventig jaar die Mulisch
onze taal nog heeft gegeven, zijn er ongemerkt al vijftien
verstreken.				
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Geen wonder dat de huidige Vlaamse regering in haar nota
Buitenlands Beleid 2009-2014, met het stempel van ministerpresident Kris Peeters, de woorden prioritaire partner en
strategische alliantie wijselijk achterwege laat. Slechts in de paragrafen Grensoverschrijdende samenwerking en Internationale culturele samenwerking wordt de samenwerking met Nederland in
enkele tamelijk vrijblijvende zinnen afgedaan. Daarmee neemt
Vlaanderen, dat de laatste jaren al enige malen is geschoffeerd
door schaamteloos gestuntel met verdragen, contracten en
afspraken (recentelijk weer en nog steeds rond de Hedwigepolder), duidelijk afstand van Nederland. Terecht. Op het Haagse
Binnenhof haalt men de schouders op. Nauwelijks interesse,
weinig stijl. Vlaanderen is geen prioriteit. En ach, cultuur is
daar onder het rechts-liberale bewind tot doelwit gemaakt van
een banale beeldenstorm in, wat men noemt, de linkse kerk.
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Luc Decorte

“In al zijn eenzame onaantastbaarheid zal mijn werk daar
ten slotte staan als … als … de Vesuvius.” (De pupil, 1987)

Bij het overlijden van
Harry Mulisch (1927-2010)
Lange tijd sprak men in literair Nederland over De Grote Drie, daarmee de scherpgepunte W.F. Hermans, de
zwartromantische Gerard Reve en de duizendkunstenaar en primus inter pares Harry Mulisch bedoelend. Als laatste
van dat drietal overleed op zaterdagavond 30 oktober 2010, net vóór de wintertijd inging – weer keert het najaar
en belaagt het hart, dat droef maar steeds gewender zijn heimelijke pijnen draagt – in zijn huis aan de Leidsekade in Amsterdam, Harry Victor Kurt Mulisch. Een week later zond de NOS vanuit de op een steenworp afstand
daarvandaan gelegen Stadsschouwburg, waar de ﬂamboyante schrijver zo vaak het Boekenbal mee kleur gaf, de
begrafenisplechtigheid uit. (Kerkelijk ritueel kwam er niet aan te pas, doordat M. nimmer hinder van een christelijke
opvoeding ondervond. Zijn vader placht Goethe, Nietzsche en Schopenhauer te citeren, niet God of de Bijbel.) Tijdens een twee uur durende, aangrijpende herdenkingsdienst voerden welsprekend het woord: Robbert Ammerlaan,
uitgever van De Bezige Bij, Michaël Kruger, Duits uitgever, hoogleraar Marita Mathijsen, burgemeester Eberhard
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van der Laan, voormalig PvdA-politicus Marcel van Dam (hij roemde M. om zijn eigenzinnigheid, standvastigheid
en loyaliteit) en Anna (°1971) en Frieda (°1974) Mulisch, dochters en als de anderen ontroerd (Als je me zag, zei je
soms trots: Zelfgemaakt). De pianisten Reinbert de Leeuw en Louis Andriessen, oude vrienden in De Herenclub
Deftig Links, brachten muziek van Chopin, Schubert en Wagner ten gehore. O muze in het morgenlicht, o minnares en slank gedicht, er is een god verscholen.

“God bestaat sóms. Zoals de regenboog. Bestaat de regenboog? Soms.”
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(Tanchelijn, 1960)
Mulisch’ dood en zijn uitvaart – zes in het zwart geklede mannen stapten over het trottoir met de kist op hun schouders
en daarvoor liep een zestallig klezmerorkestje in smetteloos
wit, dat Jiddische muziek speelde – lieten mij, en vele (duizenden?) anderen, niet onbewogen. Toen, na de middag, het
lichaam van de 83-jarige schrijver met een boot via de Amstel
naar begraafplaats Zorgvlied werd overgebracht, verscheen
aan de hemel ineens een felle regenboog. Het onverschillige
godendom had het vanuit de Olympus niet beter kunnen orkestreren. Op Mulisch’ geboortedag – 29 juli 1927 – barstte
immers in Italië de Vesuvius uit en op de dag van zijn heengaan spuwde de Merapi, een Indonesische vulkaan op Java,
gloeiende lava in de lucht. De meeste schrijvers deemsteren
bij leven weg en sterven lang vóór ze dood zijn; Harry Mulisch

niet. Hij bleef, ofschoon frêle altijd in een modieus pak en
kaarsrecht, als een slotvoogd van de Nederlandse letteren overeind tot de Vorst der Duisternis hem in een houdgreep kreeg
en niet meer loste. Longkanker haalde hem neer, al moest hij
het van de beginnende jaren tachtig al zonder maag stellen
(“Ik ben ontmaagd”, grapte hij sindsdien wel eens in studentikoos gezelschap).
Mijn belangstelling voor Mulisch is veertig en meer jaren oud.
Niet dat ik tijdens mijn studie aan de K.U.Leuven iets over de
modernen vernam (een semester lang verdiepten we ons in
P.C. Boutens, H. Roland Holst en S. Streuvels), maar als jonge
docent Nederlands serveerde ik mijn (toentertijd keurige) studentes Mulisch’ novelle Wat gebeurde er met sergeant Massuro?

I N M EMORI AM

“Aan de overkant van de Elbe, in het dal, lag wat er van de stad restte:
een onafzienbare branding van puinhopen.”
(Het stenen bruidsbed, 1959)
Omdat ik in het Brugse regentaat (in Nederland tweedegraadslerarenopleiding) evenwel algauw wegens te gewaagd – het was
de tijd van mgr. Em. Jos. De Smedt – met de diocesane inspectie
in aanvaring kwam, organiseerde ik met gelijkgezinde collega’s
voor de Volkshogeschool Moritoen ‘literaire verkenningen’. En
zie, in de tweede reeks, op 27 maart 1969 was de toen 41-jarige
Harry Mulisch de eerste buitenlandse gast (zie foto). Van hem
waren toen al geruchtmakende titels uit: archibald strohalm
(1952), waar hij de begeerde Reina Prinsen Geerligsprijs voor
kreeg, die meteen zijn reputatie vestigde, en de kleine, duistere
roman Het zwarte licht (1956), die zich in zijn geheel afspeelt op
20 augustus 1953 in zijn geboortestad Haarlem, én de studies
Voer voor psychologen (1961, een sleutelboek dat het publiek de
diepste krochten van zijn psyche liet zien), De zaak 40/61 (1962,
over het proces tegen ‘superambtenaar’ Adolf Eichmann in
Jeruzalem) en Bericht aan de rattenkoning (1966, over Amsterdam en provo in de jaren 1965-1966). Op 5 juni 1968 had
Mulisch’ secretaris (Marijke Jalink?) me vanaf de Leidsekade
103 11 in Amsterdam geschreven: “Het honorarium voor een
dergelijke avond bedraagt ƒ 250,–, waarbij de reiskosten zijn
inbegrepen. Daar de heer Mulisch per eigen vervoermiddel
reist en dezelfde avond denkt terug te gaan, hoeft voor logies
niet gezorgd.” Bij die gelegenheid ‘verkenden’ wij zijn eerste
spraakmakende roman over oorlogsmisdaad, die onze letteren
van aanzien veranderde: Het stenen bruidsbed (1959). Uitgever
Geert Lubberhuizen had het boek als Literaire Reuzenpocket, nr. 1
gelanceerd, zeg maar de eerste paperback in onze contreien.

Harry ‘Homerus’ Mulisch signeert op 27 maart 1969 in het T.J. Rijkenheem
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in St.-Michiels (Brugge) een exemplaar van zijn doorbraakroman Het stenen
bruidsbed, een verhaal over de terugkeer van een 35-jarige Amerikaanse
oorlogsmisdadiger (tandarts Norman Corinth) naar de plaats van het misdrijf, de puinhoop die ooit Dresden was.

“‘Ein Kind ward hier geboren.’ Huismeester Mittlstrasser ﬂuisterde eerbiedig
dat dit een citaat was uit een opera van Wagner.”

De kritiek reageerde enthousiast en de lezers verslonden het
boek. Geen titel voor een voorleesuurtje, zoals tegenwoordig
gebeurt, maar voor een avondvullende discussie: is het hoofdpersonage Norman Corinth oorlogsmisdadiger, held of slachtoffer? Nog weet ik hoe hij me haast direct na het interview voor
een levend publiek vroeg: “Kunnen we gelijk afrekenen?” Een
snelle manier van doen, die hem eigen bleef. Op de vraag eerder
die avond of hij graag schreef, antwoordde hij: “Neen, ik reken
graag. Schrijven is een middel van bestaan. Maar als ik echt geld
had willen verdienen zou ik ongetwijfeld miljonair zijn geworden. Ik zou een geslaagd zakenman zijn geworden. Misschien
een beetje louche, maar dat behoort tot het wezen van de zakenman.” Dan stapte hij, opengewerkte lederen handschoenen aan,
in zijn cabriolet, een olijfgroene Triumf TR-5. Sommigen in die

tijd noemden hem een saloncommunist, Reve sprak van een
relletjesvoyeur. En weg was hij.
Naar Amsterdam, waar hij pas in het centrum van de stad
woonde en nog 42 jaar hetzelfde adres zou houden, al wisselde
het huisnummer vier keer, en waar hij, met Hugo Claus e.a.,
volop in de voorbereiding zat van de opera Reconstructie. Voor
zijn eerste toneelstuk Tanchelijn, over een 12e-eeuwse ketter,
die zich liet uitroepen tot God en later door zijn volgelingen
werd vermoord, had hij in 1960 ook al de Visser-Neerlandiaprijs ontvangen (zie foto). Kort tevoren had de Nederlandse
Comedie het stuk gecreëerd met Ko van Dijk als Tanchelijn,
zijnde Mulisch, de profeet, en Han Bentz van den Berg als
zijn tegenspeler Everwachter, nl. Hein Donner, die
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(Siegfried, 2001)
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tevergeefs probeert om Tanchelijn te sturen. In Amsterdam
– als hij iets was, was hij een Amsterdammer – zou Mulisch
vanaf de jaren zeventig zijn soepele, meer toegankelijke oeuvre
tot stand brengen en zijn roem bij een groter publiek vergaren:
Twee vrouwen (1975), Oude lucht (1977), zijn absolute bestseller De aanslag (1982, over hoe een NSB’er werd aangepakt en
de gevolgen daarvan voor een Haarlems gezin, in meer dan
veertig landen vertaald, wereldwijd meer dan één miljoen
exemplaren verkocht), Hoogste tijd (1985), zijn magnum opus
De ontdekking van de hemel (1992, het boek waar hij het meest
trots op was, op zijn 65e uitgebracht, toen hij ook zijn zoon
Menzo kreeg), het hooggewaardeerde De procedure (1998) en
Siegfried (2001, zijn laatste, fascinerende boek, waarin hij de
zoon van Hitler en Eva Braun opvoerde). Intussen waren
hem nagenoeg alle literaire bekroningen ten deel gevallen.
Vanaf 2006 zoefde hij zelfs rond in ons zonnestelsel, toen een
planetoïde tussen Mars en Jupiter naar hem werd vernoemd:
10251 Mulisch.

Visser-Neerlandiaprijs in 1961 voor Harry Mulisch
In 1961 kreeg Harry Mulisch een Visser-Neerlandiaprijs voor zijn
toneelwerk Tanchelijn. Neerlandia (januari 1961) schreef daarover:
Bij de uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijs aan de heer Mulisch voor
zijn Tanchelijn wees de voorzitter erop, dat de pers verdeeld was over dit
toneelstuk. Ook in het Verbondskantoor was een felle tegenstander. De
heer Koote is echter van mening, dat men een toneelstuk gezien moet
hebben om een goed oordeel te kunnen vellen. Spreker hekelde de kritiek
in een bekend blad uitgeoefend op de bekroning door het Verbond van
Tanchelijn.
De schrijver van het artikel eindigt zijn kritiek met te zeggen: “Als dit stuk
bekroond wordt, dan kunnen we alle hoop opgeven nog ooit op toneelgebied mee te tellen.”
De voorzitter sprak de wens uit, dat het toekennen van de V.N.-prijs de heer
Mulisch zou aansporen nog vele goede stukken te schrijven. Dan gaan we
op toneelgebied meetellen en dat is de bedoeling geweest van Mr. Visser.
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Alleen de Nobelprijs kreeg hij niet (zijn beide tijdgenoten
Garcia Marquez en Grass wel). Dat is een casino, Nobelprijswinnaars worden vergeten, hemellichamen niet. Alle eerbewijzen
had hij in zijn verliteratuurde leven naar zich toe zien komen,
dankzij het geluk van het toeval én zijn talent, zijn volharding,
zijn levenslust en nieuwsgierigheid: eredoctoraten, foto’s,
interviews, prijzen, publicaties over, reizen, tv-optredens,
verﬁlmingen, vertalingen, vrouwen. Iemand als ik kwam niet
elke dag voor, om het zacht uit te drukken. Niet mis voor iemand
die zijn middelbare school niet afmaakte, op zijn negende
zijn joodse moeder – in die dagen! – het huis zag verlaten en
opgroeide bij een Oostenrijks-Hongaarse vader, die met de
bezetter collaboreerde. Ein Kind ward hier geboren. Hermans
en Reve trokken uit Nederland weg, Mulisch, kind van twee
immigranten, wás al in een ander land. Hij bleef de Zonnekoning van het Leidseplein. Soeverein is hij heengegaan. Met
jongensachtige branie en gevoel voor mythologisering heeft
hij geleefd. Niet van de wijs te brengen, raadselachtig ook en
zelfbewust, ja, volgens velen arrogant en hopeloos ijdel. Vol
zelfspot en ironie, zijn manier om de opdringerige mensheid
op een afstand te houden. Er is niet eenmaal, maar viermaal een
steen bij mij door de ruiten gegooid. Daardoor waren velen voor
of tegen hem, cf. het studententijdschrift Propria Cures, dat
hem decennialang aanviel onder het motto: Bestrijd het leed dat
Mulisch heet.
Het einde van het illustere, vaak ruziënde drietal – Hermans
overleed in 1995, Reve in 2006 – doet misschien de kwestie
van de aﬂossing van de wacht nog eens opwaaien. De term
kan onmogelijk spoedig opnieuw in zwang raken; daarvoor

Harry Mulisch (5e van links) ontvangt in januari 1961 in de Rolzaal in
’s-Gravenhage de Visser-Neerlandiaprijs 1960. Voor- en tegenstanders
van de bekroning lieten zich niet onbetuigd.

was hij te veel een (door Kees Fens?) bedacht handigheidje van
de media. Nu zou ik noemen: Jeroen Brouwers (met lengten
voorsprong, “ja, Mulisch was mijn leermeester en ik zijn leerling”), Arnon Grunberg en A.F.Th. van der Heijden.
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Visser-Neerlandiaprijs
voor Jan Goossens

Jenny Bleijenberg

Op 8 oktober werd in het Provinciehuis in Hasselt de Visser-Neerlandiaprijs voor persoonlijke verdiensten uitgereikt
aan prof. dr. em. Jan Goossens. Goossens kreeg de prijs voor het toonaangevend wetenschappelijk werk dat hij heeft
verricht voor de Nederlandse taal en het Limburgse dialect. “Dialectstudie is de belangrijkste hulpwetenschap van
de algemene taalkunde maar ook van de taalgeschiedenis van afzonderlijke taalgebieden”, legde de laureaat uit aan
de journalisten die ter plekke aanwezig waren. Goossens schreef 9 van de 39 aﬂeveringen van het in 2008 voltooide
Woordenboek van de Limburgse Dialecten.

Ook in literair-cultureel opzicht heeft de laureaat baanbrekend
werk verricht. Als onderzoeker en uitgever van Middelnederlandse en Middelnederduitse letterkunde toont Goossens aan
hoe boeiend, ja zelfs spannend, wetenschapsbeoefening kan
zijn. Cajot nam als voorbeeld Hendrik van Veldekes Sint-Servatiuslegende.

Ik mag er misschien nog aan toevoegen dat Goossens nog maar
pas geleden – in 2008 – een nieuwe zeer toegankelijke editie bezorgde van het in Aubel gevonden handschrift. Een paperback
van 420 pagina’s met een Duitse vertaling, tekstcommentaar en
de hele overleveringsgeschiedenis van Veldekes Servaas.”

“In 1856 ontdekt men bij een notaris in Aubel (tegen Voeren)
een totaal vergeten, maar in zijn geheel overgeleverd Middelnederlands handschrift van 6200 verzen. Het bleek een kopie uit
1470 te zijn van de Sente Servas van Veldeke. Dat was een echte
sensatie, en het manuscript wordt 2 jaar later al door de Luikse
hoogleraar Jan Hendrik Bormans (uit Sint-Truiden afkomstig)
uitgegeven. Een paar decennia daarna, vanaf 1880, worden in

Met nog de inleiding Van China via Noord-Amerika naar Limburg, ofwel: het internationale karakter van de Limburgse sleep- en
stoottoon door prof. dr. Michiel de Vaan, een toelichting op zijn
vakgebied van Goossens in zijn dankwoord en muzikale optredens van de veelbelovende musici Daan en Hans de Vos, werd
deze uitreiking een plechtigheid die een volle zaal met academici van begin tot eind wist te boeien. 		


Jan Goossens staat de pers te woord.
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Hendrik van Veldekes Sint-Servatiuslegende

Beieren echter brokstukken, strookjes perkament, teruggevonden van een veel ouder Limburgs handschrift dat heel dicht bij
Veldekes origineel van 1170 gestaan moet hebben. Na 60 jaar en
5 zulke ontdekkingen had men welgeteld 343 oude verzen (van
de 6200) bij elkaar gesprokkeld en uitgegeven, d.w.z. ongeveer
5 % van het origineel. Door vergelijking van het jonge Aubelse
handschrift uit 1470 met die oudste Beierse perkamentstrookjes
reconstrueerden nu de gerenommeerde Leipziger ﬁlologen
Theodor Frings en Gabriele Schieb Veldekes oertekst. Dat wil
zeggen ze herschiepen hem, en leverden het resultaat in hun
publicatie van 1956 af. Maar dan, een kwarteeuw later, kwam
de nieuwe verrassing: in 1980 vindt men in München nogmaals 145 (uiteraard andere) verzen van hetzelfde manuscript
terug. Nu zou Goossens de taalwetenschap – of beter gezegd
de ﬁlologie – op de precisie van haar werk kunnen evalueren.
Nadat de Beierse Staatsbibliotheek München hem verzocht had
de overigens vaak zwaar verminkte verzen te editeren, kon hij
de reconstructies van Frings en Schieb met het bijna-origineel
van Veldeke vergelijken. Voor taal (spelling, klank- en vormleer)
kregen de beide Leipzigers de evaluatie ‘perfectiebenaderend,
zeer geslaagd’, maar hun literaire interpretatie, de interpellatiehypothese, namelijk dat er veel verzen door latere kopiisten toegevoegd zouden zijn, wordt weerlegd. Dit aspect van hun werk
noemt Goossens ‘een mislukking’.

Om de merites van Jan Goossens in de dialectologie in het juiste
perspectief te plaatsen, gaf prof. dr. José Cajot in zijn laudatio de
volgende omschrijving: “Een dialectoloog beschrijft in principe
geograﬁsche contrasten, hem of haar interesseert niet zozeer
één dialect, maar wel de verscheidenheid van taalverschijnselen,
het dialectologisch werkinstrument is de taalkaart. Hij hoeft
geen dialectliefhebber of zelfs geen dialectspreker te zijn.”
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Kroniek
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Vlaamse schrijvers in Dordrecht
Veel belangstelling voor de Vlaamse
avond op 26 oktober 2010 in Dordrecht,
waar toonaangevende Vlaamse auteurs
met elkaar in gesprek gingen over o.a. de
verhouding tussen Nederland en Vlaanderen. Trekt zo’n gezamenlijk optreden
van Nederlandse schrijvers in Vlaanderen ook zoveel publiek? Waarschijnlijk
niet. Stefan Brijs verbaast zich over de
grote belangstelling voor de Vlaamse
literatuur in Nederland. Volgens de in
Groningen geboren Marc Reugebrink is
de Amsterdamse grachtengordel bepalend voor wat Nederland vindt. Als de
rages daar over zijn, kijkt men over de
grens. Het artikel De Belgen zijn beter van
Arjen Fortuin in NRC (2006) heeft ook
invloed gehad. Waarin onderscheidt de
Vlaamse literatuur zich van de Neder-

landse? Kristien Hemmerechts vindt Vlamingen meer vertellers. Nederlanders
analyseren meer. Zij formuleren omdat
zij op zoek gaan naar een precieze omschrijving. De schrijfster stipte aan dat
veel Vlamingen krom praten omdat zij
zich moeten inspannen om zich in de
Nederlandse standaardtaal uit te drukken. Annelies Verbeke voelt daarin mee.
Veel Vlamingen spreken een tussentaal.
Als je spreektaal niet je schrijftaal mag
zijn, moet je een grotere stap maken
om te schrijven. Een voordeel van eigen
dialect is dat je kunt kiezen uit een ruimer aanbod van woorden. Dat verklaart
waarschijnlijk waarom de Vlaamse
literatuur rijker is. Dimitri Verhulst
is erin geslaagd het Vlaams opnieuw,
genuanceerd te gebruiken. Louis Paul

Tentoonstelling Vlaamse vedetten – Modernisme
bij de zuiderburen 1885-1960
Het Noordbrabants Museum (’s-Hertogenbosch) toont
circa vijftig werken van bekende modernisten uit België.
De werken waren nooit eerder samen in Nederland te
zien en zijn eenmalig en bij hoge uitzondering uitgeleend door het Groeningemuseum in Brugge.
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Boon en Gerard Walschap worden niet
meer gelezen door de jeugd. Het is treurig dat dat Vlaams verdwijnt. Is er eenheid in de Nederlandstalige literatuur?
Stefaan Brijs, bestuurslid van het Vlaams
Fonds voor de Letteren, pleit voor meer
samenwerking met het Nederlands Letterenfonds. Gezamenlijk optreden van
Nederlandse en Vlaamse auteurs in het
buitenland gebeurt niet. Literatuur moet
ons juist binden. Marc Reugebrink, op
de dag zelf Belg geworden, ziet ook een
rol weggelegd voor de boekhandels. De
avond werd afgesloten met voordrachten
uit eigen werk. De organisatie was een
initiatief van Stichting PerspeKtief en
werd mede mogelijk gemaakt door het
Nederlands Letterenfonds. (JB)

Het museum is wereldberoemd om zijn collectie
Vlaamse primitieven, maar bezit ook een verrassende
verzameling 19e- en vroeg-20e-eeuwse kunst. In de
tentoonstelling Vlaamse vedetten zijn werken uit diverse
stromingen te zien, van bekende kunstenaars als James
Ensor, Emile Claus, Constant Permeke, Gustave De
Smet of René Magritte. Die kunstenaars woonden en
werkten allemaal in België tussen 1885 en 1960. De
dominerende stroming in de Belgische kunst na de
Eerste Wereldoorlog was het Vlaamse expressionisme.
Dat werd sterk beïnvloed door het Duitse expressionisme en het kubisme. Het schilderij De verliefden in
het dorp van Frits Van den Berghe is hiervan een goed
voorbeeld. Figuratieve, tikje vervormde voorstelling,
kleurrijk maar toch ook duister van toon. Emoties
worden in een rauwe vorm getoond. (JB)
Vlaamse vedetten, Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, ’s-Hertogenbosch, www.noordbrabantsmuseum.nl, 22 januari t/m 15 mei 2011.

Frits Van Den Berghe, De verliefden in het dorp, 1925, olieverf op
doek, 96,5 x 120 cm, collectie Groeningemuseum, Brugge
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De Tweede Werldoorlog in muziek
De website wo2-muziek.nl is indrukwekkend. Hij gaat in op de betekenis van
muziek in de Tweede Wereldoorlog in
Nederland, voormalig Nederlands-Indië,
Suriname en de Nederlandse Antillen.
Verboden muziek, muziek uit kampen,
amusementsmuziek, propagandaliederen
en andere werken die in de Tweede
Wereldoorlog zijn ontstaan, zijn op de
site te horen. De muziek, artikelen, ﬁlms,
foto’s, vele unieke archiefdocumenten
en geﬁlmde portretten van professionele
musici en mensen voor wie muziek
om een andere reden een wezenlijke
rol speelde, vertellen over de macht en
onmacht van muziek, over leven en over-

leven met muziek. Muziek in de oorlog.
Voor de een bood dat troost, voor de ander
was het een manier om even te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Om die
redenen werd er tijdens de bezetting ondanks uitsluiting en strenge censuur nog
uitgebreid gemusiceerd en naar muziek
geluisterd. Muziek was ook een middel
om de draak te steken met de Duitse bezetter.
De kracht van dit onlineproject ligt in
het samenbrengen van materiaal van
verschillende Nederlandse instellingen
en privécollecties. Sleuteldocumenten
uit de archieven van het NIOD en het

Nederlands Muziek Instituut komen
samen. De NIOD-documenten tonen
vooral de organisatie van het Nederlandse
muziekleven tijdens de bezetting, de
NMI-documenten hebben betrekking
op Nederlandse componisten tijdens de
oorlogsjaren. Ook documenten uit de
collecties van onder meer Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Nationaal
Monument Kamp Vucht zijn voor het
eerst online in te zien, in combinatie met
documenten uit andere instellingen, muziek en ooggetuigenverhalen.
De website is ontwikkeld door MusicForce
en het Nederlands Muziek Instituut. (JB)

Wetenschappelijke Tijdingen 75 jaar
tijdschriften. De vertegenwoordiger van de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden was gewonnen voor de verengelsing en zag geen problemen in een
toenemende publicatie van Engelstalige bijdragen. Het Tijdschrift voor Geschiedenis had wel reserves en wilde geen afstand
doen van Nederlandstalige bijdragen, mits van goede kwaliteit.
Bovendien zouden we als wetenschappers ook meer front
moeten vormen tegen de druk van publiceren in tijdschriften
met een topranking. Het Belgisch tijdschrift voor ﬁlologie en
Geschiedenis, van oudsher tweetalig, zag ook geen grote problemen bij een groei van het Engels. Een kleiner tijdschrift
als Wetenschappelijke Tijdingen zocht de oplossing in aansluiten bij internationaal onderzoek, in dit geval op het vlak van
nationale bewegingen, en sloot incidentele publicatie in het
Engels niet uit. Mevrouw Paule Verbruggen van Brood & Rozen
liet een kritischer geluid horen. Ook haar tijdschrift kampte
met gebrek aan hoogwaardige bijdragen, omdat de jonge wetenschappers in het Engels moeten publiceren om carrière te
maken. Zij wees er met nadruk op dat de universiteiten ook
een maatschappelijke taak hebben. Anders gezegd: universiteiten moeten ruimte geven aan Nederlandstalig onderzoek
en bekendmaking daarvan in een voor een breed publiek toegankelijke publicatie. Haar betoog vond ruim weerklank, niet
in de laatste plaats bij de vertegenwoordigers van de locale en
regionale bladen.
Het belang van het symposium lag in het afgeven van een duidelijk signaal aan de academische en landelijke overheden om
niet kritiekloos achter de verengelsing van het wetenschappelijk bedrijf aan te lopen, maar het proces kritisch te volgen en
daarbij de noodzaak van wetenschappelijk verkeer in de eigen
taal niet uit het oog te verliezen. (Pieter van Hees)
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Op donderdag 21 oktober vierde het tijdschrift Wetenschappelijke Tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse
Beweging in Gent zijn 75-jarig bestaan met een symposium
over De toekomst van de historische tijdschriften in Vlaanderen en
Nederland.
Wetenschappelijke Tijdingen werd in 1935 door Jozef Goossenaerts opgericht om Vlaanderen kennis te laten maken met de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse
taal. In 1980 kreeg het tijdschrift een nieuwe opdracht, het
publiceren van onderzoek op het gebied van de Vlaamse en
Groot-Nederlandse Beweging.
Het congresthema is zeer actueel. De gedrukte tijdschriften,
zowel de landelijke als de regionaal gerichte, worden van verschillende kanten bedreigd. Prof. em. dr. Els Witte schetste in
haar inleidend betoog de bedreigingen en de nieuwe kansen.
Allereerst is er de digitalisering. Lezen we straks de boeken
en tijdschriften alleen via onze laptop? Voordeel is de brede
verspreiding, het publiceren van niet alleen het artikel maar
ook het gehele onderliggende bronnenonderzoek. Maar wie
bewaakt de toegankelijkheid, wie bewaart de gegevens en wat
kost de toegankelijkheid?
Een ander punt is de taal. De wetenschappelijke wereld gebruikt in toenemende mate het Engels als lingua franca, niet
alleen in de exacte en sociale wetenschappen, maar ook in de
geesteswetenschappen. Veel onderzoeksprojecten zijn internationaal van opzet en de uitwisseling van wetenschappers en
studenten is bij het gebruik van het Engels gebaat. Die ontwikkelingen dwingen tot publicatie in het Engels en liefst in toptijdschriften (tijdschriften met een hoge ranking). Alleen zo tel
je mee en zijn je prestaties internationaal meetbaar.
In het panel reageerden vertegenwoordigers van zes grotere

KRONIEK – C UL TUUR
NEERLAND I A
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1830 en de literatuur
Op zaterdag 20 november 2010 werd in
de Paciﬁcatiezaal van het Gentse stadhuis de 27e Paciﬁcatielezing gehouden.
Onder de titel Relatiebemiddelaars voor
en na de scheiding van tafel en bed – 1830
en de Nederlandse en Vlaamse literatuur
hield prof. dr. Marita Mathijsen voor
een talrijk publiek een boeiende, stevig
onderbouwde en warme rede. Het
Verenigd Koninkrijk (1815-1830) noemde zij een verstandshuwelijk, dat afgedwongen was door vreemden, maar in
principe zo mooi had kunnen zijn. Dat
verstandshuwelijk heeft voor Nederland
tot twee historische blunders geleid.
De eerste fout in Nederland is die van
de instelling van het koningshuis. Was
er een republiek gekomen, dan waren
de ambten evenrediger verdeeld, dan
waren de Vlaamse en Waalse belangen
beter gediend en dan waren de kapitale
fouten die de koning in de aanloop tot
1830 maakten, niet begaan. De tweede
historische blunder is de Belgische afscheiding, een gevolg van de eerste fout.
Waren de Verenigde Nederlanden een
republiek geweest, dan was de slaagkans
van het experiment veel groter geweest.

De spreekster had het vervolgens uitvoerig over de gevolgen voor de literatuur aan weerskanten van de nieuwe
rijksgrens. We kunnen ons namelijk
voorstellen dat het intellectuele verkeer,
dat geblokkeerd werd na 1830, er wel bij
had gevaren als er uitwisseling gebleven
was. Op het gebied van de taal en de
literatuur zou er ongelooﬂijk veel gewonnen zijn. De beweging van Tachtig
zou er heel anders uit hebben gezien.
Er zou een stevige samenwerking
geweest zijn met Van Nu en Straks.
Mathijsen herhaalde tot slot haar overtuiging dat de scheiding van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden een
jammerlijke vergissing is geweest. Maar
een verregaande samenwerking tussen
Noord-Nederland en Vlaanderen op
cultureel gebied zou de prelude kunnen
zijn voor een grotere samenwerking
op politiek gebied. Dat haar doorvoelde
woorden de toehoorders uit het hart
gegrepen waren, bleek uit het minutenlange applaus. De brochure met de volledige tekst (32 pp., 8 euro) kan worden
besteld bij info@academiapress.be. (FD)

500 jaar
beiaard
In 2010 werd het 500-jarig
bestaan van de beiaard in de
Lage Landen gevierd. Vier overkoepelende beiaardorganisaties
namen hiertoe het initiatief.
De website www.carillon500.eu
werd een verzamelplaats van
een lange lijst met evenementen, initiatieven en ideeën. Het
ANV sloot bij het initiatief aan
met een compositiewedstrijd
voor beiaard, die door Geert
D’hollander gewonnen werd.
Het ANV kreeg hartelijke reacties. Zo ook van Alberto Bozzo,
die in Italië met een concert aan
het feestjaar meedeed. (JB)

Alberto Bozzo
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Neem een abonnement op Kunsttijdschrift Vlaanderen!
Kunsttijdschrift Vlaanderen verschijnt
vijf keer per jaar, in februari, april,
juni, september en november. Met
een jaarabonnement mist u voortaan
niet alleen geen enkel themanummer
meer. Ook vaste rubrieken als Poëtisch
bericht, Te gast, In en om de Kunst en
Bibliotheek brengen u vijf keer per jaar
op de hoogte van alles wat reilt en zeilt
op het gebied van kunst en cultuur in
Vlaanderen.
Abonnementsprijs per jaar: € 30,00
voor België; € 37,00 voor Nederland
(excl. 6% btw voor particulieren).

Thema’s in 2010:
- ‘Hubert van Herreweghen 90’
(februari)
- ‘Variaties voor piano’ (april)
- ‘Cisterciënzers in Vlaanderen:
een ontmoeting tussen toen en nu’
(juni)
- ‘Bedrijvig in kunst’ (september)
- ‘Growing up in public: de Belgische
langspeelﬁlm 2006-2010’
(november)
Meer informatie:
www.kunsttijdschriftvlaanderen.be
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Een Europese ambassade
is gefaseerd haalbaar

Steeds meer Zeeuwen
studeren in Vlaanderen

Nederlandse ambassades in het buitenland worden steeds vaker
ontworpen door bekende architecten, zoals Rem Koolhaas (Berlijn)
en Bjarne Mastenbroek (Addis Abeba). Voor het interieur wordt ook
in toenemende mate design van Nederlandse productontwerpers
opgenomen. De ambassades worden hierdoor visitekaartjes voor de
eigentijdse kwaliteit en vooruitstrevendheid van de Nederlandse creatieve cultuur. Wat verandert er als we het idee van één ambassade
per land loslaten en gaan fantaseren over Europese
huizen voor culturele en economische samenwerking?

Steeds meer Zeeuwse jongeren kiezen voor een
studie aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. De instellingen voor hoger onderwijs in
Gent en Antwerpen zagen het aantal studenten
uit Zeeland ﬂink groeien. Vooral de universitaire studies geneeskunde en diergeneeskunde
zijn populair, omdat daarvoor in Vlaanderen
geen loting geldt, zoals in Nederland. Voor geneeskunde moet je in Vlaanderen wel een toelatingsexamen doen. Zeeuwse studenten kiezen
veelal voor een studie in Antwerpen vanwege de
nabijheid en de lage studiekosten. Het collegegeld is 564 euro per jaar, ten opzichte van bijna
1700 euro in Nederland. De Universiteit van
Antwerpen is de laatste jaren aanwezig geweest
op grote studiebeurzen in Nederland. Wellicht
is dat ook een verklaring voor de stijging van
het aantal Zeeuwse studenten. Een andere
verklaring is de samenwerking tussen de Hogeschool Zeeland en de Hogeschool Antwerpen
voor de opleiding vroedkunde. (Bron: BN De
Stem) (JB)

Studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
in Den Haag gaan op vraag van Stichting Design Den Haag de
komende tijd werken aan dit project.
Ook vond een debatavond plaats over het idee van Europese
ambassadeverzamelgebouwen met vertegenwoordigers van de
overheid en ontwerpers. Er werd stevig gediscussieerd over hoe zo’n
Europees ambassadegebouw eruit zou moeten zien. De
mensen die in een ambassade werken en een land vertegenwoordigen, zijn uiteindelijk belangrijker dan het gebouw zelf. Maar
een interessant gebouw kan wel als handig gereedschap werken
omdat het bezoekers trekt.
De kernvraag was: moet een Europees ambassadegebouw buiten
Europa één Europese identiteit uitstralen? En wat is dan die Europese identiteit? Het deﬁniëren van de Nederlandse identiteit is al
moeilijk.
De aanwezigen waren het erover eens dat een Europese ambassade
denkbaar is en gefaseerd ook haalbaar. Zoals de Scandinavische landen nu verenigd zijn in één ambassade in Berlijn, kan er begonnen
worden met één gebouw voor gelijkgestemde landen. Op den duur
is zo’n verzamelgebouw wenselijk, zeker buiten Europa.
Eerder had Design Den Haag wereldwijd ontwerpers uitgenodigd
om een nieuw symbool voor Europa te ontwerpen. Niet met het doel
om het huidige symbool uit 1955 (twaalf gele sterren op een blauwe
achtergrond) te vervangen, maar wel om creatieven hun visie te
laten geven op de identiteit van Europa. Hoe kun je die Europese
identiteit verbeelden? Door middel van eenheid of diversiteit? Er
kwamen meer dan 1400 ontwerpen binnen uit 63 landen, waaruit
twaalf symbolen werden geselecteerd die werden tentoongesteld in
Den Haag, o.a. bij De Europalezing door Herman van Rompuy.
Op 29 januari 2011 zijn ze opnieuw te bezichtigen bij de nieuwjaarsreceptie van het ANV in het provinciehuis in Antwerpen. Nelly Maes
houdt dan een lezing over de samenwerking van Nederlandstalige
Europarlementariërs. (JB)
Twaalf vlaggen met nieuwe ontwerpen van Europese symbolen
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Benelux dood
en begraven?
In Nieuw Klimaat (nr. 335) stelt het Verbond
Vlaams Overheidspersoneel voor dat de Benelux-instellingen aandringen op het juridisch
wegwerken van de grenzen tussen de staten.
Aanleiding hiervoor is de door de NMBS
ingevoerde lokettaks bij aankoop van een
internationaal treinbiljet. De prijs die binnen
de Benelux wordt betaald voor internationaal
reizigersverkeer ligt ondraaglijk hoog omdat
het om korte trajecten gaat, zoals een trip van
Antwerpen naar Rotterdam. Het VVO gaat
nog een stapje verder en pleit ook voor eenzelfde maatregel voor de telefoontarieven: één
enkel tarief voor het hele, maar toch kleine
grondgebied. Inmiddels is het 65 jaar geleden
dat het verdrag tot verwezenlijking van een
economisch-monetaire unie tussen de drie
staten werd gesloten. Het VVO meent dat de
Belgische Franstaligen de uitvoering ervan
steeds hebben gesaboteerd. (JB)
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ANV-nieuws

A L G E M E EN- NED ERL AND S V ERB OND

ANV - NI EUWS

Uitreikingen Visser-Neerlandiaprijzen
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Onderstaand vindt u een kort verslag van de prijsuitreikingen in
de afgelopen periode. Van de prijsuitreikingen aan Casper Vandeputte en de Toneelacademie Maastricht op 18 en 19 november
volgt een verslag in de volgende Neerlandia/Nederlands van Nu.

Helen Knecht-Drenth en
Comité Buitenlands Cultureel Beleid
Met Tijmen Knecht in gedachten kwamen Helen Knecht-Drenth,
het Comité Buitenlands Cultureel Beleid, het bestuur van de
Fundación Cultural Knecht-Drenth, het ANV-bestuur en enkele
genodigden samen in Oisterwijk voor de prijsuitreiking aan
Tijmen en Helen Knecht-Drenth en het Comité Buitenlands
Cultureel Beleid. Helen en Tijmen Knecht kregen de prijs vanwege hun bijdragen aan de cultuurbeleving in de samenleving.
Het zijn kunstmecenassen, maar zij hebben ook een omvangrijke schenking gedaan voor de oprichting van een fonds voor
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van kanker.
Twee dagen voor het overlijden van Tijmen Knecht besloot
het echtpaar om het geldbedrag van de prijs te schenken aan
de Fundatie Knecht-Drenth. De cheque van 7500 euro werd
tijdens de uitreiking op hartelijke wijze doorgegeven aan de
FCKD. Het geld zal gebruikt worden als eerste donatie in het
onderhoudsfonds van de vijf woon-werkateliers in Callosa d’En
Sarrià in Spanje. Het zijn oude panden die in de jaren tachtig in
stijl zijn gerestaureerd. De fundatie werd opgericht met als doel
Nederlandse en Vlaamse kunstenaars, schrijvers, vertalers en
wetenschappers een periode in alle rust te laten werken in een
inspirerende omgeving. Tot slot overhandigde Helen Knecht
aan de nieuwe ANV-voorzitter het boek van haar echtgenoot De
Eeuw Achter Ons; een kritische analyse van meer dan 100 jaar politieke, economische en sociale geschiedenis.

Het Comité Buitenlands Cultureel Beleid was zeer verheugd
dat er uiteindelijk toch een uitreiking kon worden gerealiseerd.
De uitreiking was gepland tijdens de presentatie van het manifest Buren in 2007. Maar zoals Paul Beugels, voorzitter van het
Comité, in deze Neerlandia/Nederlands van Nu schrijft, was er
weinig belangstelling van met name de Nederlandse overheid
en heeft het manifest zijn werk moeten doen zonder publiekelijke aankondiging. In zijn dankwoord pleitte Paul Beugels
voor intensieve samenwerking van het particulier initiatief.
Die is hard nodig. De Nederlandse bewindslieden handelden
de met meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen
motie voor culturele samenwerking met een negatieve reactie
af. Volgens hen gebeurt er al genoeg op dit gebied. Paul Van
Grembergen gaf gehoor aan de oproep en een eerste afspraak
werd snel gemaakt.

Geert D’hollander
Op 9 oktober was het ANV te gast in het Stadhuis van Brugge,
waar Geert D’hollander de Visser-Neerlandiaprijs voor Muziek
kreeg voor zijn compositie Ciacona. Ter gelegenheid van de
viering van het 500-jarig bestaan van de beiaard had het ANV
een compositiewedstrijd voor beiaard georganiseerd. De jury
bestond uit: Arie Abbenes, Andries Clement, Carl Van Eyndhoven, Daan Manneke en Frédéric Devreese. Uit twaalf landen
werden zesendertig composities ingezonden. “Grensverleggend in alle opzichten. Het werk getuigt van groot vakmanschap en moest ongetwijfeld gemaakt zijn door een componist
die het instrument zeer goed kent”, las Paul Van Grembergen
voor uit het juryrapport. Diezelfde dag bracht de laureaat de
première van het stuk op de pas gerestaureerde beiaard in
Brugge.
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Genootschap Onze Taal
De verbazing van een lid van de adviescommissie was groot bij
de behandeling van de voordracht van Onze Taal. “Heeft Onze
Taal nog nooit een prijs gehad?” De prijs werd toegekend als
beloning voor de vele diverse activiteiten van het Genootschap.
De prijs werd uitgereikt op 19 oktober tijdens de VRT Taaldag
in Brussel. De laudatio werd uitgesproken door prof. dr. Joop
van der Horst.

Prof. dr. em. Jan Goossens

Helen Knecht overhandigt het boek De eeuw achter ons aan
de ANV-voorzitter, Paul Van Grembergen.

Op 8 oktober was het ANV te gast in het Provinciehuis in Hasselt voor de uitreiking aan prof. dr. em. Jan Goossens. En ook
daar waren tweehonderd genodigden aanwezig. De laudatio
werd uitgesproken door prof. dr. José Cajot. Er werd een lezing
gehouden door prof. dr. Michiel de Vaan, voorzitter van de
Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde.

A N V- NI EUWS

Afscheid
Ineke Strouken
Een publiek van tweehonderd mensen was aanwezig bij de uitreiking van de VisserNeerlandiaprijs aan de historische weekkalender De Roets in de Meiseniersschuur
in Lennik (Vlaams-Brabant). De Roets kreeg de prijs voor het vele werk van een grote
groep vrijwilligers dat heeft geleid tot een kwaliteitsvol en verfrissend project waarmee
bij een breed publiek de interesse wordt gewekt voor de geschiedenis van de Zuidelijke
Nederlanden. In de vorige Neerlandia/Nederlands van Nu hebt u meer kunnen lezen
over die kalender. De laudatio werd uitgesproken door prof. dr. em. Jef Janssen en het
Brussels Volkstejoêter gaf een optreden met ’t Ketje (Renaat Grassin).

Het ANV in de pers
Met de kleine bezetting op het secretariaat heeft het ANV nauwelijks
tijd om een goed pr-beleid te voeren. Er is zelfs geen tijd om bij te
houden wanneer het ANV de pers haalt. Maar het mag weleens gesignaleerd worden, het succes van het ANV. Nog nooit eerder had het
ANV zo veel momenten achter elkaar aandacht in de pers.
De Visser-Neerlandiaprijzen aan het Studiecentrum voor Vlaamse
Muziek, Gilde SamenSpraak, De Roets, Geert D’hollander, prof. dr.
Jan Goossens, Onze Taal, Casper Vandeputte en de Toneelacademie
Maastricht zijn in de pers gekomen. Het ANP bracht persberichten
uit over de toekenningen aan Onze Taal en de Toneelacademie Maastricht. Klara bracht de prijs aan het Studiecentrum voor Vlaamse
Muziek op de radio en de VRT bracht in twee nieuwsuitzendingen op
televisie verslag uit over de prijsuitreiking aan Onze Taal.

ANV-nieuwjaarsreceptie
Op 29 januari 2011 houdt het ANV zijn tweede
nieuwjaarsreceptie in nieuwe stijl. Vast thema
van de receptie is Europa. Spreekster is Nelly
Maes, oud-Europarlementariër. De receptie
wordt gehouden in het provinciehuis in
Antwerpen. U bent van harte welkom!
Noteer in uw agenda: zaterdag 29 januari 2011,
15.30 uur, Provinciehuis Antwerpen.

Ineke Strouken

Bijna tien jaar is Ineke Strouken
bestuurslid geweest van het ANV,
waarvan enkele jaren als algemeen
secretaris. Na de reorganisatie is zij
met stille trom vertrokken. Vooral
de laatste jaren waren heel intensief
en daarom gaf het vertrek zonder
afscheid het gevoel dat deze taak nog
niet volbracht was. Tijdens de prijsuitreiking aan Helen Knecht en het
Comité Buitenlands Cultureel Beleid
was er dan ook een gelegenheid in
het programma om nog eens stil te
staan bij de verdiensten van de voormalig secretaris. De openingszin van
de afscheidsrede die Annemie Stoop
uitsprak, was: “Zij kwam, zij zag … ja
toch wel, zij overwon …” Als lid van
de werkgroep Volkscultuur kende
Ineke het ANV toen zij kwam. Zij zag
dat het ANV niet op de gebaande weg
kon doorgaan en behoefte had aan
een grondige reorganisatie. “… Wilden de drie scheepjes van het ANV
de storm kunnen weerstaan, moesten
er nieuwe zeilen gehesen worden …”
Een moeilijke strijd werd gevoerd en
gewonnen. Een vernieuwd ANV kan
met succes werken aan de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, “daar we zijn in enen stronk
geplant”.
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De Roets

Ludo Permentier

NEDERL AND S V AN NU

S P ELLI NG

Mythe en waarheid rond het Groot Dictee

30

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal wordt niet altijd gewonnen door Vlamingen, het
zegt weinig of niets over taalvaardigheid en het zijn niet allemaal dwangneuroten die eraan deelnemen.
“Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près
du Havre, malgré les efﬂuves embaumés de la mer, malgré
les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuissots
de chevreuil prodigués par l’amphitryon, fut un vrai guêpier.”
Deze zin opent een mythisch dictee. Het zou aan het hof van
de Franse keizer Napoleon III zijn gemaakt rond 1860 om de
verveling van de hovelingen te verdrijven. De tekst, geschreven
door de dichter Prosper Mérimée, telde 175 woorden. De keizer
maakte vijfenzeventig fouten en toch werd de dichter niet onthoofd. Sindsdien hoeft geen enkele deelnemer aan een dicteewedstrijd zich nog te schamen voor zijn fouten.
Ook toen al was het niet de bedoeling na te gaan of de deelnemers fatsoenlijk konden schrijven, laat staan hun algemene
taalvaardigheid op de proef te stellen. Het was een spelletje,
net zoals het Groot Dictee der Nederlandse Taal vandaag een
spelletje is. Het idee werd honderdvijfentwintig jaar later
nieuw leven ingeblazen door Micheline Sommant, die een
leerboek over de Franse spelling had geschreven en voor de
perspresentatie het lumineuze idee had de journalisten aan
een gruwelijk moeilijk dictee te onderwerpen in de hoop dat
ze zouden schrikken en de noodzaak van haar boek zouden
inzien en verkondigen.

Philip Freriks leest het dictee voor.

Standaard een delegatie Vlamingen mee aan en veranderde de
naam in Groot Dictee der Nederlandse Taal. Sindsdien heerst
in Nederland het gevoel dat Vlaanderen het Dictee heeft gekaapt. Hoog tijd om enkele misverstanden recht te zetten.
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Winnen de Vlamingen altijd?
Of dat ook gebeurd is, weet ik niet. Wel dat toen het plan is
ontstaan om via de televisie ook een groter publiek de kans
te geven zijn spelling te testen met een aartsmoeilijke tekst.
Sommant zocht daarvoor een geschikte presentator en dacht
aan Bernard Pivot. Die was beroemd om zijn legendarische
boekenprogramma Apostrophes. De uitzending werd tot verbazing van velen een succes. Kijken naar schrijvende mensen,
dat is pure antitelevisie. Maar de Fransen smulden ervan én
schreven thuis mee, van 1985 tot 2005.
Intussen was het idee opgepikt door de francoﬁele Nederlandse nieuwslezer Philip Freriks. Hij stapte ermee naar
televisieproducent Jef Rademakers, neerlandicus, maar vooral
bekend van Klasgenoten en de Pin-up Club. Die was enthousiast. Ook de NOS en de Volkskrant zagen er brood in en het
Nationaal Dictee was geboren. In 1990 waren het nog alleen
Nederlanders die speelden. Het jaar daarna schoof via De

Nee, maar ze scoren opmerkelijk beter. Tot 2009 hadden de
Vlamingen 11 aﬂeveringen gewonnen van de 19 waar ze in
meespeelden, een keer zelfs met drie Vlamingen ex aequo.
(Daarbij moeten we wijzen op het geval Marc de Smit, die het
eerste Dictee had gewonnen als Nederlander, maar in 1996
in Gent woonde, meedeed met de ploeg van De Standaard, en
won.) Maar omdat er dubbel zo veel Nederlanders meespelen
als Vlamingen, betekent zelfs een gelijk aantal winnaars een
duidelijk Vlaams overwicht.
Meer kunnen we leren uit het gemiddelde aantal fouten. Een
voorbeeld: in 2009 schreven de lezers van De Standaard gemiddeld 23 fouten, de prominente Vlamingen 24, de lezers
van de Volkskrant 26 en de prominente Nederlanders 40.
Zelfs de Vlaamse ‘prominenten’, die niet worden geselecteerd
wegens hun taalvermogen, scoren dus beter dan de Nederlandse lezers, die wel door een voorronde zijn gekomen. Dat is
haast elk jaar het geval geweest.

SP ELLI NG

Is het dictee een strijd tussen Vlamingen
en Nederlanders?
Zo lijkt het, als je de pers leest na de wedstrijd. Ook de sfeer
bij de deelnemers straalt dat wel uit. Maar in wezen gaat het
om een ‘strijd’ tussen een auteur, die een moeilijke en toch
leuke tekst probeert te schrijven, en de deelnemers, die de
tekst foutloos op papier willen zetten. Nog maar één deelnemer is daarin geslaagd, de Turnhoutse handelswetenschapper
Guy De Kort in 2002.

Het eerste Groot Dictee vond plaats in 1990. Toevallig had het bestuur van de West-Vlaamse afdeling van de Vereniging Algemeen
Nederlands (VAN) eveneens in 1990 het plan opgevat om naar
het voorbeeld van Pivot een Nederlands dictee te organiseren. Die
primeur ging evenwel verloren door het dictee van de Volkskrant op
15 december 1990. Om organisatorische redenen kon de eerste Spellingtest van de VAN pas op 9 november 1991 plaatsvinden, nl. in de
aula van de Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk. De test
bestond nl. uit een dictee en een aantal meerkeuzevragen. De prijs-

Philip Freriks en Bart Chabot, die in 2005 deelnam.

uitreiking vond plaats op 25 januari 1992 in Brugge, in de zaal De
Gekroonde Laars van de Kredietbank, de sponsor van de wedstrijd.
Er werden ook twee toespraken gehouden, nl. door dr. Frans Debrabandere, voorzitter, Waar moet het met onze spelling naartoe? en door
Oscar de Wandel, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie,
Waar gaat het met onze spelling naartoe? Elke geslaagde deelnemer

Gerrit Komrij, wisten met alledaagse woorden een moeilijke
tekst te brouwen. Doorgaans geeft de ﬁnale aan de deelnemers
het gevoel dat ze zich een weg moeten banen op een stoep met
allemaal losse tegels.

kreeg een certiﬁcaat en een mooie prijs. Na de tweede spellingtest
vereniging niet goed was om aan spelling zo veel belang te hechten.
In 1995 werd het daarom een Taaltest, waarmee een meer omvattende kennis van het Nederlands getest werd. De spellingvragen
bleven een deel van de test, naast vragen over spraakkunst, woordbetekenis, uitspraak, etymologie. De Vijfde Grote Taaltest vond plaats
in november 1999 en de prijsuitreiking op 29 januari 2000. (PD)

Zegt het dictee iets over de kwaliteit
van ons taalonderwijs?
Nee, maar wel iets over de aandacht die op onze scholen gaat
naar spelling. Dat kun je aﬂeiden uit de aard van de fouten.
Misspellingen tegen het przewalskipaard en de donquichotterie vind je in de kopij van Vlamingen én Nederlanders. Waar
de Vlamingen beter in scoren, zijn de spellingkwesties waar
regels voor bestaan: de dt-regels, de plaats van een trema, het
gebruik van hoofdletters. Niet alleen op school is daar blijkbaar
meer aandacht voor, ook in de bus die de Vlaamse ﬁnalisten
naar Den Haag brengt. De regels worden daar, met het Groene
Boekje en allerlei gidsen en handleidingen, tot in de uitzonderingen gestudeerd.
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Zijn de Vlamingen beter in taal
dan Nederlanders?
Niet als taalvaardigheid betekent: op een spontane en toch
overtuigende of aangename manier je taal gebruiken om
te communiceren. Mijn indruk is dat Vlamingen het Standaardnederlands niet spontaan oprapen in hun gezin of op
straat, maar het in het beste geval leren op school. Daar zijn
leermeesters, regels, schoolboekjes en toetsen bij betrokken.
Dat zou kunnen verklaren waarom Vlamingen beter zijn in
aangeleerde aspecten van taal, zoals spelling, uitspraak en
grammatica, terwijl Nederlanders gewoon beter uit hun woorden komen.

Mogen alleen de allerbeste spellers meedoen?
Nee, het zijn gewone mensen die in de ﬁnale zitten, al zijn het
vooral de spellingfanatici die opvallen, eenvoudigweg omdat
ze de wedstrijd winnen. De ﬁnalisten hebben een voorronde
doorstaan (en sommigen hebben daar ongetwijfeld het Groene
Boekje bij gebruikt) en worden verder zo geselecteerd dat zo
veel mogelijk leeftijden, beroepen en woonplaatsen vertegenwoordigd zijn.

Zegt het dictee iets over ons spellingsysteem?

Is het Groot Dictee der Nederlandse Taal de
allermoeilijkste spellingwedstrijd?

Weinig, omdat de ﬁnaletekst nauwelijks Nederlands proza
genoemd kan worden. Enkele auteurs, zoals Jan Wolkers en

Nee. De dictees van het Davidsfonds, bijvoorbeeld,
zijn moeilijker.
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in 1993 vond het bestuur dat het in het kader van de taalzorg van de

Gunther De Vogelaer & Albert Oosterhof
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Over normen en grammaticale principes

Het succes van hun en andere
objectsvormen als onderwerp
Taalkunde neemt zelden een prominente plaats in op de wetenschapspagina’s van dag- en weekbladen, en in de audiovisuele
media is het al helemaal lang wachten tot er nog eens iets taalkundigs aan de oppervlakte komt. Met uitzondering wellicht
van de keren dat taalkundigen menen stelling te moeten nemen
in normatieve debatten. Dat is in het verleden vooral duidelijk
geworden bij spellingshervormingen, en recent alweer in het
vooral in Nederland gevoerde debat over de geschiktheid van
het persoonlijke voornaamwoord hun als onderwerp van de zin,
waartegen zelfs de (toenmalige) Nederlandse minister van Onderwijs Plasterk stelling meende te moeten nemen.
In Nederland wordt het persoonlijk voornaamwoord zij (ze) in het
meervoud steeds meer vervangen door hun. Dat het onderwerp
van de zin nu ook uitgedrukt wordt door hun, dat volgens de strikte
regels van de grammatica alleen maar kan dienen als persoonlijk
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voornaamwoord met de functie van meewerkend voorwerp (Ik geef
hun nog wat uitstel) of als bezittelijk voornaamwoord (Dat is hun
idee), ergert veel taalgebruikers. Enkele voorbeelden van het nieuwe

delijkste komt dat naar voren uit een artikel uit 1996, waar hij
uiteindelijk de volgende wegmatigheid formuleert (p. 153):
De wet van de harmonische variatie
Taalvariatie en daarmee ook taalverandering worden vooral versterkt in het geval
van samenspannende effecten. Versterking in harmonische zin houdt in dat het
effect vele malen sterker wordt dan de optelsom van de afzonderlijke effecten.

Hij noemt maar liefst zeven effecten die in het geding zijn bij
“het verschijnsel hun” en maakt daarmee duidelijk dat pronominale systemen ingewikkelder zijn dan ze aanvankelijk lijken.
Het effect dat beschreven wordt in het werk van Van Bergen
en anderen komt natuurlijk niet zomaar in de plaats van de effecten die door Van Hout beschreven worden, maar kan veeleer
beschouwd worden als een soort toevoeging. Verder onderzoek
kan erop gericht zijn de rol van bezieldheid te integreren in een
“multidimensionale” aanpak van het pronominale systeem,
d.w.z. een aanpak die ook met andere effecten rekening houdt.

gebruik van hun:

Markeer bezieldheid
Hun hebben er niet om gevraagd.
Hun zouden toch moeten weten waar hij woont.
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Hun krijgen er later spijt van.

Aanleiding voor de beroering was een studie uitgevoerd in de Nijmeegse onderzoeksgroep Optimal Communication, waarin wordt
getracht nieuw licht te werpen op het succes van het gebruik van
hun als onderwerp. De centrale stelling die ingenomen wordt, is
vooral dat er één cruciale factor is voor het succes van hun. Dat succes zou toe te schrijven zijn aan het feit dat hun altijd naar levende/
bezielde wezens verwijst. Dus stel dat we de bestaande taalnorm
overtreden en we hun staan in de schuur zeggen, dan is het uitgesloten dat hun verwijst naar niet-levende dingen, zoals ﬁetsen. Dat
maakt dat hun meer informatie uitdrukt dan de varianten ze en zij
en dus uitermate geschikt is om gebruikt te worden in contexten
waarin verwezen wordt naar personen (Van Bergen e.a. 2010).
Die benadering wijkt inderdaad af van eerdere studies, waarbij
het werk van Roeland van Hout een centrale plaats inneemt. In
het werk van Van Hout worden vooral veel verschillende factoren (zowel taalinterne als taalexterne) genoemd als bepalend
voor het succes van het gebruik van hun als onderwerp. Het dui-

Het voorstel van Van Bergen en anderen houdt dus in dat hun
exclusief naar levende wezens verwijst en dat hun daarmee een
speciﬁekere betekenis heeft dan zij en ze. Dat zou dan het succes
verklaren. Die beschrijving wordt uitgewerkt in Optimality Theory
(OT), een linguïstisch model waarin aangenomen wordt dat in de
grammatica een aantal constraints met elkaar in competitie treden.
Die competitie leidt tot een correcte/grammaticale vorm. Een constraint kan gezien worden als een soort conditie waaraan een vorm
moet voldoen om optimaal te zijn. Voor de beschrijving van het
gebruik van hun zijn eigenlijk twee condities van groot belang.
De eerste noemen we hier MARKEER BEZIELDHEID (waarbij het
gebruik van klein kapitaal een notatiewijze is die in Optimality
Theory gehanteerd wordt om constraints aan te duiden). Wat
bedoelen Van Bergen et al. met deze constraint? Stel dat het voornaamwoord in een zin als hun staan in de schuur niet naar ﬁetsen
verwijst, maar naar personen. Dan verwachten we op basis van
MARKEER BEZIELDHEID dat het gebruik van hun de voorkeur
verdient boven het gebruik van ze of zij. Die laatste vormen kunnen immers ook gebruikt worden voor niet-bezielde referenten
en kunnen dus niet gezien worden als markeerders van bezieldheid. De reden dat ze toch gebruikt worden, is dat weer andere
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ceptatie van hun dat wel is). Ook dit voorbeeld van taalverandering
lijkt dus vatbaar voor een OT-verklaring gestoeld op grammaticale
principes als MARKEER BEZIELDHEID en NORM.

Normen in de grammatica
In OT krijgen condities van uiteenlopende aard dus een vergelijkbare behandeling en status. Taalinterne/grammaticale factoren,
zoals MARKEER BEZIELDHEID, worden onder één noemer gebracht
met taalexterne/sociolinguïstische factoren, zoals NORM. De vraag
rijst echter of het niet wat te gemakkelijk is om zulke uiteenlopende condities a.h.w. op één hoop te gooien.
condities juist wel in overeenstemming zijn met die concurrerende vormen, maar het zou ons te ver voeren om ook op die
constraints in te gaan. Het komt er dus op neer dat de constraint
MARKEER BEZIELDHEID de voorkeur geeft aan voornaamwoorden
die inderdaad aanduiden dat er een bezielde referent is.

Die benadering leidt tot vragen die zeker niet zomaar te beantwoorden zijn. Lastige vragen zijn bijvoorbeeld:

Er zijn natuurlijk ook sprekers voor wie hun niet gebruikt kan
worden als onderwerp. Dat betekent dat voor zulke sprekers de
conditie MARKEER BEZIELDHEID ongedaan gemaakt wordt door
andere condities. In het artikel van Van Bergen en anderen
wordt de conditie NORM naar voren geschoven. In het idiolect
van sprekers die hun niet gebruiken als onderwerp, staat die
conditie hoger in rang dan alle andere relevante condities. Het
idee is dat er “grammaticaal gezien niets fout” is aan hun als
subject, maar dat het door velen wel als fout bestempeld wordt,
omdat men nu eenmaal geleerd heeft dat het fout is. Taalgebruikers zijn “bang” om de conditie NORM te schenden.

- Er zijn natuurlijk ook genoeg sprekers die hun niet gebruiken als onderwerp,

- Hoe kan er grammaticaal gezien niets “fout” zijn aan hun als onderwerp als de
relevante conditie NORM deel uitmaakt van de (OT-)grammatica?

zonder dat ze daarom (rechtstreeks) worden beïnvloed door de taalnorm. Zo
is onderwerps-hun voor de meeste Belgen een volstrekt exotisch verschijnsel.
Het lijkt nogal onwaarschijnlijk dat alle Belgen die de vorm hun met enthousiasme gebruiken als lijdend of meewerkend voorwerp, hun nooit als onderwerp
gebruiken vanuit een vrees om een aangeleerde taalnorm te schenden. Is er
dan voor zulke sprekers niet nog een andere conditie nodig dan NORM, met
dezelfde uitwerking op de grammatica?

- Daarnaast is de visie dat taalnormen in de eerste plaats beletten dat gramma-
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ticale taalvormen aan de oppervlakte verschijnen in formele situaties, wel héél
negatief. Taalnormen kunnen er ook voor zorgen dat bepaalde taalvormen juist
wel gebruikt worden. Bovendien bestaan er ook taalnormen in informele situaties. Hetzelfde normgevoel dat ervoor zorgt dat Nederlandstaligen in sollicitatiegesprekken wellicht zullen vermijden om onderwerps-hun en onderwerps-em
in de mond te nemen, kan hen er in gesprekken met Nederlandse voetbalfans
toe aanzetten toch te stellen dat hun gescoord hebben, of hun Belgische garagehouder te zeggen dat-em weer kapot is. Het occasionele gebruik van die wendingen hoeft heus niet te impliceren dat er een grootschalige herstructurering op
til is in de interne grammatica van de spreker in kwestie.

De door Van Bergen et al. voorgestelde OT-benadering leidt tot
een enigszins ongenuanceerd beeld, omdat er geen verschil gemaakt kan worden tussen verschillende soorten sprekers. Wat
ons betreft lijken er ten minste twee types sprekers die hun niet
gebruiken: enerzijds zijn er sprekers die hun afkeuren omdat ze
de norm willen volgen en anderzijds zullen andere sprekers hun
op grond van hun intuïties niet als onderwerp gebruiken, los van
de norm. Voor die laatsten zal hun niet zozeer in strijd zijn met de
norm, maar het behoort simpelweg niet tot hun talige repertoire.
Daarnaast zijn er ook nog minstens twee types sprekers die hun
wel gebruiken: enerzijds Nederlandstaligen voor wie onderwerpshun perfect is geïntegreerd in het dagelijkse taalgebruik, anderzijds diegenen voor wie hun misschien niet zozeer grammaticaal
is en zelfs geen deel uitmaakt van het Standaardnederlands, maar
die het in het gezelschap van fanatieke hun-gebruikers toch in
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Om de impact van de hypothese van Van Bergen et al. te kunnen
inschatten, is het zinvol om een vergelijkbaar geval van pronominale variatie te bekijken uit Vlaanderen. Zo wordt in Antwerps
of Brabants gekleurd Nederlands vaak een wending gehoord als
is-em vuil?, waarbij em, in tegenstelling tot Nederlands hun, zowel
naar een persoon of een dier kan verwijzen, als naar een zaak,
bijvoorbeeld een auto. Onderwerps-em komt vooral voor ná het
zinswerkwoord of het voegwoord, en meestal is de vorm ook niet
beklemtoonbaar. Belangrijker is dat de introductie van em in het
systeem repercussies heeft voor het gebruik van het voornaamwoord hij: in variëteiten waarin em z’n gebruik heeft uitgebreid
tot de onderwerpsfunctie, heeft hij zich in de regel gespecialiseerd
in de verwijzing naar personen en hogere dieren. In Antwerpse
en Brabantse dialecten slaat de hij in is hij vuil? dus in principe
op een levend oftewel ‘bezield’ wezen, bijvoorbeeld een mens, of
eventueel een hond, terwijl variëteiten die het moeten stellen zonder onderwerps-em (of een vergelijkbare vorm), daarnaast ruimte
laten voor een lezing van hij als niet-bezield onderwerp. Het succes van onderwerps-em lijkt op die manier erg vergelijkbaar met
het succes van hun in Nederland: het zorgt ervoor dat taalgebruikers een manier krijgen om bezieldheid te markeren (waarnaast
er natuurlijk ook verschillen zijn, niet alleen op syntactisch vlak
zoals hierboven genoemd, maar ook wat betreft de attitude: hem is
in Vlaanderen geen discussieonderwerp zoals in Nederland de ac-
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de mond nemen om niet op te vallen of om zich net af te zetten
tegen de heersende taalnorm. Een genuanceerde benadering van
de hun-problematiek vereist dat elk van de vier geschetste sprekertypes een plaats krijgt in het verhaal. Het lijkt er niet op dat de
hypothese van Van Bergen et al. aan die eis voldoet.

maar, want de Nederlandse taal zal het wellicht zonder de goede
zorgen van minister Plasterk moeten gaan stellen ...


Verwijzingen
• Van Bergen, G. et al. (2010). Leve hun!
Waarom hun nog steeds hun zeggen. (On-

Wat in de hele commotie rond het onderzoek van Van Bergen et
al. echter vooral frappeert, is dat het ‘verzet’ tegen hun hypothese
niet wordt aangevoerd door een of andere prominente taalkundige, maar wel door de Nederlandse minister van Onderwijs in
eigen persoon. Plasterk motiveerde zijn demarche op nrcnext.nl:
“Zo lang ik er zit zal elke poging van neerlandici om de taal te
‘vereenvoudigen’ of ‘logischer’ te maken door mij worden tegengehouden”. Taalkundigen, of althans de verstandigen onder hen,
hebben hun pogingen om eenvoud en logica aan te brengen in de
taalnormering, echter al lang geleden gestaakt, en realiseren zich
beter dan wie ook dat taalnormen en historisch-taalkundige wetmatigheden maar weinig met elkaar te maken hebben. Gelukkig

line gepubliceerd op http://www.ru.nl/
optimalcommunication/publications/
leve_hun!/ en te verschijnen in Nederlandse Taalkunde.)
• Van Hout, R. (1996). ‘Waar kwamen
hun onze taal binnen?’ In R. van Hout
& J. Kruijsen (red.), Taalvariaties: toonzettingen en modulaties op een thema
(pp. 143-156). Dordrecht: Foris.
Deze boektitel (2010) laat zien dat
hun als onderwerp de gemoederen beroert.

Paul Van Hauwermeiren

De namen van onze provincies
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Nederland en België tellen samen tweeëntwintig provincies.
De meeste daarvan dragen een naam die ze al hadden in de
tijd van de XVII Provinciën en die teruggaat tot in de middeleeuwen: Drenthe, Friesland, Gelderland (Gelre), Groningen,
Henegouwen, Namen, Overijssel, Utrecht en Zeeland. De provincie Luik heeft de naam overgenomen van het prinsbisdom
Luik, dat niet tot de XVII Provinciën behoorde.
De grootste, dichtstbevolkte of anderszins belangrijke gebieden van de XVII Provinciën zijn gesplitst: de voormalige
graafschappen Holland en Vlaanderen werden verdeeld in
Noord-Holland en Zuid-Holland, respectievelijk Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Limburg en Luxemburg worden
verdeeld tussen twee staten. Wat Limburg betreft, zijn dat Nederland en België, voor Luxemburg zijn die twee staten België
en het Groothertogdom Luxemburg. De namen voor de gehele
gebieden, Limburg en Luxemburg, werden behouden voor de
delen aan beide zijden van de landsgrenzen.
Om de twee provincies Limburg van elkaar te onderscheiden,
zeggen we wel eens Nederlands-Limburg en Belgisch-Limburg.
Die niet-ofﬁciële benamingen geven niet aan waar de twee
gelijknamige provincies gelegen zijn ten opzichte van elkaar.
De twee Limburgse gouverneurs hebben onlangs voor hun
provincies dan ook twee andere namen voorgesteld. Zij verkiezen Oost-Limburg voor Nederlands-Limburg en West-Limburg
voor Belgisch-Limburg. De namen die de twee gouverneurs
voorstellen, zijn gevormd zoals die van de provincies waarin
de voormalige graafschappen Holland en Vlaanderen zijn ver-

deeld. Provincienamen als Noord-Holland en West-Vlaanderen
zijn samenstellingen: het tweede lid is een aardrijkskundige
naam, het eerste is een windrichting die een deel van het genoemde gebied aanduidt.
Het hertogdom Brabant is niet ingedeeld in twee provincies,
maar in drie en later zelfs in vier: Noord-Brabant, Antwerpen
en Brabant, dat vanaf 1 januari 1995 is gesplitst in VlaamsBrabant en Waals-Brabant. Van de huidige vier Brabantse provincies heeft alleen de Nederlandse provincie Noord-Brabant
een naam die gevormd is volgens hetzelfde principe als de
namen Noord-Holland, Zuid-Holland, Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen, Oost-Limburg en West-Limburg. Voor de Brabantse
provincies in België is dus afgeweken van de manier van
benoemen die voor de deelgebieden van de voormalige graafschappen Holland en Vlaanderen is gebruikt en nu ook voor
de Limburgse deelgebieden wordt voorgesteld.
De vroegere provincie Brabant was slechts het zuidelijke deel
van het voormalige hertogdom Brabant, maar ze werd toch
naar dat grotere geheel genoemd. Ze bestond uit een Nederlandstalig deel, een Franstalig deel en het ofﬁcieel tweetalige
gebied Brussel. Als gevolg van de staatshervorming van 1995
werd België ingedeeld in eentalige provincies. De provincie
Brabant werd gesplitst in het Nederlandstalige Vlaams-Brabant
en het Franstalige Waals-Brabant. De Brusselse gemeenten,
die ofﬁcieel tweetalig zijn, werden uit de provinciale indeling
gelicht en kregen het statuut van Hoofdstedelijk Gewest.
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een minder verwarrende naam dan Vlaams-Brabant omdat er
in de middeleeuwen en de tijd van de XVII Provinciën geen
regeringsgebied van een hertog, prins of graaf heeft bestaan
met de naam Wallonië. De naam Waals-Brabant is bovendien
enigszins te vergelijken met namen als Frans-Vlaanderen en
Zeeuws-Vlaanderen, die aangeven dat de bedoelde deelgebieden zijn gaan behoren tot een andere staat of provincie dan
die waaronder het hoofddeel (in het geval van de voorbeelden:
Oost- en West-Vlaanderen) ressorteert.
Door de twee Limburgse provincies en ook Antwerpen en
Vlaams-Brabant om te dopen in de boven beschreven zin,
zou de naamgeving wat onze provincies betreft een stuk coherenter en doorzichtiger worden. De provincies zouden dan
immers in principe vernoemd worden naar de middeleeuwse
gebieden waarmee ze min of meer samenvallen; een provincie
die slechts een deel is van een middeleeuws regeringsgebied,
krijgt dan een naam die daarnaar verwijst, maar die ook iets
zegt over de geograﬁsche situering van de provincie binnen
die voormalige staatkundige entiteit. De samengestelde naam
Midden-Brabant zou bijvoorbeeld aangeven dat de bedoelde
provincie gelegen is in het midden van het vroegere hertogdom Brabant.

Luxemburg (1816) van F.J. Weygand, Cornelis van Baarsel en Willem
Cornelius van Baarsel met centraal op de onderste helft van de kaart ZUID
BRABAND. De benaming Zuid-Brabant was bijna tweehonderd jaar geleden
dus al in gebruik, terwijl het hier voorgestelde Midden-Brabant toen al
Antwerpen was.

Er gaan her en der stemmen op om de provincie Antwerpen
om te dopen tot Midden-Brabant. Die naamsverandering heeft
pas echt zin als uit de namen van de provincies blijkt dat de tot
Midden-Brabant omgedoopte provincie werkelijk tussen andere Brabantse provincies gelegen is. De voormalige Belgische
provincie Brabant had eigenlijk Zuid-Brabant moeten heten.
Zuid-Brabant zou een toepasselijke en eenduidige naam zijn
voor de provincie die nu Vlaams-Brabant heet. Vlaams-Brabant
is een verwarrende naam omdat Vlaams niet verwijst naar het
vroegere graafschap Vlaanderen, maar naar de veel grotere
huidige Belgische deelstaat die vijf provincies omvat: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en VlaamsBrabant. Vlaams-Brabant is een verwarrende naam omdat
men zou kunnen denken dat de zo genoemde provincie een
deel van het hertogdom Brabant is dat ooit aan het graafschap
Vlaanderen heeft toebehoord.
De naam Vlaams-Brabant is waarschijnlijk gekozen als tegenhanger van Waals-Brabant. Maar dat is geen argument om
hem niet te vervangen door Zuid-Brabant. Waals-Brabant is

Een juistere historische en geograﬁsche beeldvorming op
basis van adequate provincienamen is ook van onmiddellijk
praktisch belang. In Neerlandia/Nederlands van Nu (2010,
nr. 3) stond een berichtje over de vierde Brabantdag en meer
bepaald over de Engelse uitnodiging en het protest daartegen
van SP-statenlid Ron van Zeeland. Over de Brabantdagen zegt
het berichtje: “Op 30 september vond de vierde Brabantdag
plaats, een ontmoeting voor overheidsfunctionarissen en ondernemers uit Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deelnemende partijen
zijn belangrijke economische regio’s met een sterk gevoel
voor commerciële mogelijkheden en een goed gevoel voor
innovatie. Met het organiseren van de Brabantdag streeft de
organisatie ernaar de kloof tussen Brabant en Europa te overbruggen.” Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren van de partij, maar
Antwerpen ontbrak op het appel. Mooie Brabantdag waar de
belangrijkste economische regio van Brabant niet aan deelneemt! Zou dat ook zo geweest zijn als de provincie MiddenBrabant had geheten?				
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Nieuwe kaart van het Koningrijk der Nederlanden en het groot-hertogdom

De hier voorgestelde naamsverandering voor vier provincies
is meer dan een oefening in taalkundige rechtlijnigheid. De
wijziging zou namelijk bevorderlijk zijn voor de historische en
geograﬁsche beeldvorming in verband met de Lage Landen.
De namen zouden aangeven welke provincies geschiedkundig
bij elkaar aansluiten en waar ze ten opzichte van elkaar gelegen zijn. Vooral het voormalige hertogdom Brabant zou als
onderliggende middeleeuwse staatkundige entiteit weer enige
zichtbaarheid krijgen.

NED ERL A ND S IN VL A A ND EREN
NEDERL AND S V AN NU

De manke usurpator

Ludo Beheydt
Université catholique de Louvain

Colloquium over tussentaal en Verkavelingsvlaams
Doet het bijgaande beeldje een belletje rinkelen? Neen? Het is
het beeldje van de in Vlaanderen bekende manke usurpator.
Die manke usurpator is een metafoor voor de informele taalvariant die zich sinds de jaren tachtig in Vlaanderen aan het
vormen is en die door Geert van Istendael al in 1989 werd gediscrediteerd met de term Verkavelingsvlaams. Hij schreef toen:
Er is nu iets nieuws, iets vuils de taal in de zuidelijke Nederlanden aan het aantasten,
aan het doodknijpen. Het is een manke usurpator in kale kleren, maar hij heeft de verwaandheid en de lompheid van een parvenu. Hij heet ‘Verkavelingsvlaams’. Het is de
taal die gesproken wordt in de betere villa’s op de verkavelde grond van onze verminkte
dorpen. Het is de taal van de jongens en de meisjes die naar een deftige school gaan
en andere kinderen uitlachen omdat die zo onbeschaafd praten. De woordenschat van
die jongens en meisjes is niét plat, o nee, maar ze is arm. Hun zinsbouw is niet dorps,
maar krom. Hun uitspraak is niet echt lelijk, maar karakterloos.
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Deze beeldende journalistieke typering is ondertussen ook
door de taalkundigen opgepikt en als een uitdaging gaan
fungeren voor diepgaand wetenschappelijk onderzoek. In de
afgelopen jaren heeft het Verkavelingsvlaams – die informele
Vlaamse spreektaal – het voorwerp uitgemaakt van heel wat
studie en er zijn uitgebreide linguïstische, sociolinguïstische
en ideologische discussies gevoerd over de aard van die variant, zijn acceptabiliteit, zijn verspreiding, zijn variatie, zijn
verstaanbaarheid, zijn verhouding tot het Standaardnederlands etc. Ook de afgrenzing en de benaming van die variant
is uitvoerig aan de orde geweest. Jan Goossens noemde de
variant, met een verwijzing naar de gedateerde ABN-praktijk,
Schoon Vlaams. Zelf voelde ik nogal veel voor de neutralere
term tussentaal, omdat die variant ergens tussen het dialect en
de standaardtaal gesitueerd kan worden, maar ook die term
kwam niet onder de kritiek uit. Wat de karakterisering van die
tussentaal betreft, valt er een duidelijke evolutie vast te stellen.
Aanvankelijk putten taalkundigen zich uit om de taalkundige
kenmerken van die variant op te sommen, maar geleidelijk
groeide het inzicht dat die tussentaal geen uniforme variant
is, maar eerder een continuüm dat varieert van zeer informeel
regionaal naar nagenoeg standaardtaal. Heel veel is er ook te
doen geweest om het taalbeleid dat de opkomst van die variant
kan of moet begeleiden. Ook op dat punt zijn de standpunten
nogal uiteenlopend. Wel kan men vaststellen dat de variant
maatschappelijk zijn odium is kwijtgeraakt. Al in 2002 decreteerde Johan De Caluwe in een bundel over taalbeleid dat tussentaal een volkomen natuurlijke variëteit van het Nederlands
is, die beantwoordt aan een reële behoefte in Vlaanderen. Hij

schreef: “Het is gewoon de standaardtaal voor informele communicatie voor mensen die geen dialect of regiolect willen
spreken.” Verrijkend voor de discussie is dat het boeiende fenomeen tussentaal nu ook in een ruimere maatschappelijke en
ideologische context wordt bestudeerd en geduid. Jürgen Jaspers bijvoorbeeld ziet tussentaal als een succesvolle gedragsideologie van groepen mensen die in het verzet gaan tegen de
ideologie van de standaardisatie, terwijl Plevoets de opkomst
van de tussentaal eerder ervaart als een symptoom van de verburgerlijking van Vlaanderen.

N E D E RL A N D S I N V L A ANDEREN

En het moet gezegd worden: hun opzet is een succes gebleken. In de eerste plaats al doordat er zo’n brede waaier van
bijdragen gekomen is dat ze acht thematische secties konden
organiseren die telkens het fenomeen vanuit een ander perspectief benaderden: taalbeleid, taal en literatuur, taalkunde,
een blik over de haag (hoe gaat men elders om met variatie), taal
en onderwijs, taal en theater, taal en televisie, taal en ideologie.
Al van bij de opening – en dat vond ik zelf een hele verademing – werd de toon gezet door Jürgen Jaspers, die met enige
ironische afstandelijkheid alle bitsigheid en spanning die het
debat zou kunnen gaan overschaduwen, bij voorbaat wegnam.
Dat was een gelukkige keuze, die verder ook op het hele colloquium afkleurde.
In de eerste bijdrage over Taal en norm in taaladvies.net opende
Dirk Caluwé met een overzicht van de evolutie in het denken
over variatie bij de ofﬁciële taaladviesdienst van de Nederlandse Taalunie. Het nieuw gehanteerde onderscheid tussen
de drie begrippen standaardtaal in het hele taalgebied, standaardtaal in België en standaardtaal in Nederland ter vervanging
van de tweedeling Algemeen Nederlands en Belgisch-Nederlands
is volgens hem symptomatisch voor die evolutie. Johan De
Schryver sloot bij die evolutie aan met zijn pleidooi om het
taalnormdenken, dat nog te zeer het Vlaamse onderwijs domineert, te vervangen door een emanicipatorisch taalmengtafeldenken, dat meer rekening houdt met de registerbreedte die
elke taalgebruiker hanteert. In de sectie over het Vlaams in de
literatuur ging het dan speciﬁek over de taal van Hugo Claus
en van Louis Paul Boon en hoe die zich verhoudt tot het Standaardnederlands. In de sectie taalkunde schoof Koen Plevoets
de stelling naar voren dat de opkomst van het Verkavelingsvlaams een uiting is van status in het nieuwe, rijke Vlaanderen. Hij noemde het een symptoom van de informalisering
die kenmerkend is voor de laat-moderne, postindustriële
welvaartsmaatschappij. Hanne Kloots stelde zich, onder meer

naar aanleiding van de wederzijdse ondertiteling van Vlaamse
en Nederlandse tv-programma’s, vragen over de verstaanbaarheid van het Verkavelingsvlaams. Zij kwam daarbij uit op het
onderscheid tussen verstaanbaarheid en begrijpelijkheid. Een
factor die daarin een grote rol speelt, kwam jammer genoeg
niet aan bod: het stijlverschil of beter gezegd het cultuurverschil tussen Vlaanderen en Nederland. Interessant was dat er
ook eens met buitenlandse ogen tegen het variatieverschijnsel
werd aangekeken. Zo werd de variatie in het Duits vergeleken
met die in het Nederlands en kregen we pertinente vragen van
de buitenlandse neerlandistiek, die in haar taalverwervingslessen toch een onbetwiste standaardtaal wenst aan te bieden.
Maar welke? De Vlaamse of de Nederlandse?
Daarmee werd eigenlijk al een blik vooruit geworpen op de
tweede dag van het colloquium, waarop in eerste instantie
de kloof tussen de taalpraktijk op school en het vigerende
taalbeleid aan de orde kwam. Johan De Caluwe ontdekte hier
moedwillig vermijdingsgedrag: het concept en de term tussentaal worden nog steeds omzeild. Hij pleitte voor een nieuw
taalbeleid in de scholen, een taalbeleid gericht op besef van
en waardering voor variatie. In de aansluitende onderwijsbijdragen kwamen dan de speciﬁeke pedagogische implicaties
van de opkomst van het Verkavelingsvlaams aan de orde. Het
laatste gedeelte van de studiedagen ten slotte was volledig gewijd aan de plaats van het Verkavelingsvlaams in de publieke
ruimte. Zo werd de taalevolutie in het theater en in de media
onder de loep genomen, waarbij het opviel dat gelijksoortige
evoluties toch een andere maatschappelijke en culturele duiding krijgen. Alles bij elkaar was het colloquium een bijzonder
boeiend discussieforum, dat vooral heeft aangetoond hoe complex de problematiek van standaardtaal, normering en variatie
eigenlijk is. Zo’n discussieronde draagt vooral ook bij aan de
nodige relativering van de standpunten tussen de rekkelijken
en de preciezen. En dat werd ten zeerste bevorderd door de
toonzetting van het colloquium, waarvan de ﬁnale feestelijke
toespraak met de geplande uitreiking van de eerste Manke
Usurpatorprijs een exemplarische uiting was.
De jury had vijf genomineerden voor de Manke Usurpator,
een prijs voor personen en organisaties die zich verdienstelijk
maken in de strijd tegen Verkavelingsvlaams. Op de shortlist
stonden Bart De Wever, Roos Van Acker, Mark Reynebeau
en Mia Doornaert, bien étonnés de se trouver ensemble! De prijs
werd uiteindelijk niet toegekend. Waarom dat niet gebeurd is,
moge blijken uit een paar citaten uit de badinerende gelegenheidstoespraak:
We bedachten een prijs ter aanmoediging van de strijd tegen het Verkavelingsvlaams.
Niet omdat wij vinden dat die strijd nog aanmoediging behoeft, maar om op een
speelse manier te laten zien hoe krampachtig Vlaanderen omgaat met culturele
verschillen en taalvariatie.				
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U merkt het, de tussentaal heeft onderhand zo’n brede taalkundige en maatschappelijke impact gekregen dat een colloquium over het fenomeen meer dan welkom was. Daar is de
Universiteit Antwerpen met de Studie- en discussiedagen over
het Verkavelingsvlaams op 18 en 19 oktober terecht aan tegemoet
gekomen. Onder de ironische titel De Manke Usurpator hebben
Jürgen Jaspers, Kevin Absillis en Sarah Van Hoof een breed
discussieforum georganiseerd, waarop niet alleen ruimte
was voor taalkundige beschrijvingen en ontledingen van het
Verkavelingsvlaams, maar ook voor sociologisch, cultuurhistorisch, literatuurwetenschappelijk, taalpedagogisch, (taal)politicologisch en communicatiewetenschappelijk onderzoek. De
organisatoren pleitten voor een kruisbestuiving van disciplines
om te kunnen achterhalen wat het Verkavelingsvlaams nu eigenlijk is, welke fenomenen ermee worden bedoeld, waar het
vandaan komt, waarom het wordt verfoeid, op welke manieren
erover wordt gesproken, wie het spreekt of schrijft en waarom.

Maar:
Dames en heren, wij houden van humor en van polemiek, maar wij willen dit ogenblik

NEDERL AND S V AN NU
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aangrijpen om voor even grenzen op te leggen aan de ironie. Wij zullen de Manke
Usurpator niet uitreiken, omdat wij niet zélf de suggestie willen wekken dat in dit
debat de goeden van de slechten te scheiden zijn. Het taaldebat in Vlaanderen verdient
het om integraal ernstig te worden genomen. De uitreiking van deze Manke Usurpator
zou daarom een verkeerd signaal zijn.

Meer over regenkleding
en ook nog een andere mantel
In het tweede nummer van Neerlandia/Nederlands van Nu
van deze jaargang op bladzijde 36 en 37 heeft Frans Debrabandere een mooi artikel geschreven over de etymologie van
allerlei woorden in de categorie regenkleding. Ik zou daar graag
wat aanvullingen op willen geven.
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Met deze ludieke ontknoping werden de studiedagen waardig
besloten. Het beeldje van de Manke Usurpator blijft enigszins
verweesd achter, maar als de discussie heeft bijgedragen aan
de hoofdbedoeling van de organisatoren, namelijk het inzicht bijbrengen dat taalbeheersing ook betekent: “kennis van
verschillende registers en diverse accenten, en vooral begrip
kunnen opbrengen voor zoveel variatie, en een gevoeligheid en
een respect ontwikkelen voor wat deze variatie zou kunnen betekenen”, dan mag dit colloquium geslaagd genoemd worden.
Ik zie nu al uit naar de bundel met de bijdragen.


Debrabandere gaat kort in op de woordgeschiedenis van gabardine. Maar die is nog veel langer en interessanter. Aan de
basis van gabardine ligt een variant van het woord kabaai. In
Nederlands-Indië was kabaai of kabaja een lang kledingstuk of
een lang jasje, dat van voren met een sierspeld werd gesloten.
Op Java bestond de kleding van de inheemse bevolking uit een
sarong en een kabaai.
Kabaai komt van het Volksarabische kabaya. Daaraan ontleend is het Portugese cabaia ‘zijden bovenkleed van de oosterlingen’. In Franse reisbeschrijvingen uit de zeventiende
en achttiende eeuw komt dat woord voor als cabaye. Door de
Portugezen werd cabaia naar Indië gebracht en vandaar kwam
het weer naar Europa: in het Nederlands als kabaai en in het
Engels als cabaya. Dat het door de Portugezen naar Indië is gebracht, is trouwens niet helemaal zeker. Het is ook mogelijk,
dat het via Perzië en India in het Maleise gebied terechtgekomen is.
In het Zweeds is kavaj een veel voorkomend woord. Het betekent ‘jasje, colbertje’. Het is een Nederlands leenwoord in het
Zweeds, een uitleenwoord dus vanuit het Nederlands gezien.
Kabaya is in het Arabisch een dialectische variant. Het woord
in de Arabische standaardtaal is kaba ‘overkleed met lange
mouwen’, dat afkomstig is van Perzisch kabaah. Via Sicilië
heeft de ofﬁciële variant Europa bereikt. Het Siciliaans maakte
er cabbanu van, een soort jas, en het Italiaans gabbano. De uit-

Marlies Philippa

gang -anu/-ano is overgenomen van andere mantelbenamingen, zoals Siciliaans palandranu, Italiaans pastrano.
In het Frans en het Engels werd cabbanu omgevormd tot
caban en in het Spaans tot gabán. Er bestond in het veertiendeeeuwse Spaans nog een andere jasaanduiding: tavardina,
tabardina ‘korte boerenmantel’. Die twee woorden zijn door
elkaar geraakt en daar is gabardina uit ontstaan. Dat kwam via
het middeleeuwse Frans in de vijftiende eeuw in het Engels
terecht om eeuwen later weer in het Frans terug te keren.
Aan dat latere Frans hebben we onze gabardine regenjassen te
danken!
De zojuist genoemde tabardina is het verkleinwoord van tabardo ‘wapenrok, wijde mantel’, een woord dat het Spaans
ontleend heeft aan het Franse tabard. Zo’n tabard is de Sinterklaaslievende Nederlanders en Belgen ook niet onbekend.
In het Nederlands is het overgenomen als tabbaard of tabberd.
Het Franse tabard was de naam voor een lange mantel die gedragen werd door hoogstaande personen. In ouder Nederlands
duidde het woord ook de mantel aan van gerechtsdienaren en
professoren, die wij nu toga noemen. Al in 1297 treffen we tabbaard als persoonsnaam aan in het Nederlands: in dat jaar is
er een oorkonde geschreven waarin een zekere Jacob Tabbaert
een rol speelt. In het huidige Nederlands gebruiken we tabberd
eigenlijk alleen nog maar voor de mantel van Sinterklaas.
Terug naar de regenkleding: de poncho, een ‘regencape met
hoofdopening’. Dit woord is in de negentiende eeuw al beschreven als ‘mantel van vierkante lap stof met opening voor
het hoofd, gebruikt in Peru en Chili’, maar pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw raakte het in het Nederlands bekend
als ‘regencape’. Poncho is ontleend aan het Spaanse poncho
‘indiaanse cape, vierkante doek met hoofdopening’, waarvan
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leend zijn voor hun capes, hoewel indiaanse poncho’s meestal
zeer bont gekleurd zijn.
Ten slotte de trenchcoat. Dit woord werd in de Eerste Wereldoorlog in het Engels gevormd als benaming voor de waterdichte overjas die de ofﬁcieren in de loopgraven droegen.
Later kreeg het in het Engels en ook in de ontlenende talen de
betekenis die Van Dale omschrijft als ‘gabardine regenjas met
patten op de schouders en met een ceintuur’.
Trench is niet de aanduiding voor die patten, wat je wellicht
zou kunnen denken, maar het is het Engelse woord voor loopgraaf. Trenchcoat wil dus zeggen ‘loopgraafjas’. Het Engels
heeft trench overgenomen van het Franse tranche dat tal van
betekenissen heeft, zoals ‘schijf’, ‘snee’ en ‘voor’. Het hangt
samen met het werkwoord trancher ‘snijden’, dat het Nederlands ontleend heeft als trancheren.

Publicaties

Een vindplaats van poncho ‘dekkleed van een paard’ in Europees-Spaanse bronnen uit de zestiende eeuw zou echter bewijzen dat het woord niet oorspronkelijk Indiaans is, maar het
zelfstandig gebruikte Spaanse bijvoeglijke naamwoord poncho,
een variant van pocho ‘verschoten, verlept’. De naam zou gegeven zijn omdat een poncho een lap of deken is zonder patronen
met één kleur. Dit woord poncho zou door de Indianen ont-
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In de Belgische krant De Zeewacht (11-6-1926) staat een advertentie van Sport Depot Machiels: “Laatste nieuwigheden van ...
Impermeables, Trench Coats ...” en in De Poperinghenaar
(12-12-1926) lezen we: “Ze hadden gestolen… om schoone
kleren te kunnen dragen, een pels, en een ‘trench coat’ zooals
in de mode is.”					


De onderstaande congres- en themanummers kunt u bestellen bij Frans Debrabandere,
Keizer Karelstraat 83, B-8000 Brugge, tel. +32 50 31 73 66, frans.debrabandere@skynet.be
– Vakterminologie in het Nederlands,
2e Taalcongres, Gent, 1988, 88 pp., e 7,50
– Het Nederlands in het Onderwijs,
5e Taalcongres, Brussel, 1992, 94 pp., e 7,50
– De positie van Vlaanderen in het
Nederlands taalgebied, 1992, 88 pp., e 7,00
– Humor in het Nederlands, 6e Taalcongres,
Kortrijk, 1994, 32 pp., e 4,00
– Algemeen Nederlands en Vlaamse
varianten, 1995, 32 pp., e 4,00

– Creatief vertalen van literatuur, 7e
Taalcongres, Gent, 1996, 52 pp., e 5,00
– Taalbeschouwing. Nadenken over taal
en taalgedrag, 8e Taalcongres, Antwerpen,
1998, 36 pp., e 4,00
– Honderd jaar Nederlands in Vlaanderen,
2000, 32 pp., e 4,00
– Taal en computer, 9e Taalcongres,
Antwerpen, 2000, 28 pp., e 3,00
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de herkomst omstreden is. Meestal wordt aangenomen dat het
woord is ontleend aan het Mapuchische pontho ‘wollen weefsel’. Mapuche is een indiaanse taal in Chili, een van de landen
in Zuid-Amerika waar indianen traditioneel een cape dragen
die bestaat uit een wollen lap met een opening voor het hoofd.

Trench-coat is al vroeg in het Nederlands terechtgekomen.
In 1919 komen we in Het Volk een advertentie tegen voor
trenchcoats van gummi en andere waterdichte stoffen. De
nadruk ligt dus op waterdicht. Maar al in een advertentie in
Het Vaderland van 1920 wordt gesproken over “regenjassen
model trenchcoat”. In 1922 verkoopt Gerzon “jongensjassen
model trenchcoat” en in 1927 lezen we: “Trenchcoat beige,
voor dames en jongedames”. De harde soldatenwerkelijkheid
is inmiddels ver weg.

In de kijker
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Kleine letters in namen en logo’s van bedrijven
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Tot voor kort konden bedrijfs- en
merknamen niet
genoeg kapitalen
hebben. Niet alleen het logo van
Fortis was daar
een voorbeeld van,
maar denk ook
aan het Engelse modemerk FCUK, Nederlandse reclamebureaus als ONLY en
ZOOKANtOOK!, en het luid eindigende
Amsterdam ArenA en DigiD. Zoals ook
een uitroepteken in je naam een tijdje
en vogue was; ‘Bastogne!’, zoals het op
de verpakking staat, roept luid dat je nog
zo’n koekje moet nemen. En een even
opmerkelijke trend was de middenKapitaal, zoals in ArboNed, NedCar, BeerTender en PerfectDraft, PinkRoccade,
BlackBerry en PlayStation.
Maar anno 2010 gelden KAPITALEN
dus als grote glazen kantoortorens zoals
die verrijzen aan de Amsterdamse Zuidas – maar die wel allemaal kampen met
leegstand. Bedrijven beseffen dat het wél
op kon. Als ze niet ten onder gingen in
de economische recessie, dan wel in een
kakofonie van typograﬁsch geweld. Ze
merken dat typograﬁsch overgewicht je
nog niet automatisch overwicht of gewicht geeft. Integendeel.
Ook in de media- en omroepsector is
de ommezwaai van kapitaal naar onderkast massaal [...]. Kijk alleen al naar het
nieuwe logo van de VPRO, waarin de vier
hoofdletters die tot nu toe altijd gebruikt
werden, plaats moesten maken voor
kleine letters. Afdelingshoofd marketing
en communicatie Silvia van der Heiden
verklaart die overgang naar onderkast als
een “typograﬁsche keuze”: “Naar ons idee
ziet het er binnen de gekozen typograﬁe
voor het lettertype evenwichtiger uit.”
Maar Alef de Jong, merkstrateeg bij
ontwerpbureau Koeweiden Postma in
Amsterdam, dat ook bedrijfsnamen bedenkt, denkt dat ook andere factoren een
rol kunnen spelen. Hij vermoedt dat de
‘vpro’ zich met de keuze voor onderkast

ook dichter bij de mensen wil plaatsen:
“Zij hebben een imago dat te elitair is.”
Ook De Jong wijst op het streven van de
ﬁnanciële en verzekeringssector om het
vertrouwen te herstellen – volgens hem
een duidelijk prudente trend: “Bedrijven
willen niet meer te bombastisch en onpersoonlijk overkomen na de grote klappen die deze sector heeft gehad tijdens
en na de crisis.”
Daarnaast ziet De Jong de duidelijke
invloed van een ontwikkeling die hij
aanduidt als “feminisering van de
maatschappij”: “Vrouwelijke waarden
als vertrouwen, gelijk, onder elkaar en

F.P. Thomassen (plaatsvervangend directeur van de Stichting voor Internationale
Samenwerking van de Nederlandse Universiteiten en hogescholen [Nufﬁc]) in
Den Haag het eerste Colloquium Neerlandicum georganiseerd. Daar wisselden
de aanwezige docenten vooral informatie
uit over de buitenlandse neerlandistiek,
bespraken ze de praktische problemen
waarmee ze geconfronteerd werden en
werd de Werkcommissie van hoogleraren
en lectoren in de Nederlandistiek aan
buitenlandse universiteiten, de voorloper
van de IVN, in het leven geroepen [...].

dergelijke worden belangrijker dan
macht en autoriteit. Merken die in hun
strategische merkidentiteit dichter bij
de klant willen komen en minder vanuit
hun hoge toren willen neerkijken,
zullen eerder een merknaam en logo
kiezen in onderkast dan in kapitalen.”

nale Vereniging voor de Neerlandistiek”. In: Ons

Uit: Erwin Wijman, “Nieuwe mode: kleine letters – Onderkast verdringt hoofdletter in namen
en logo’s van bedrijven”. In: Onze Taal, jg. 79
(2010), nr. 10, pp. 282-284.

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) 40 jaar
In 2010 viert de
Internationale
Vereniging voor
Neerlandistiek
(IVN) haar veertigjarig bestaan. De
belangenvereniging voor docenten Nederlands
aan universiteiten en hogescholen over
de hele wereld werd op 7 september
1970 in Gent opgericht. Ze kwam echter
niet zomaar uit de lucht vallen: aan de
oprichting ging een voorgeschiedenis
van negen jaar vooraf. Al in 1961 werd op
initiatief van Walter Thys (toen lector aan
de Universiteit van Rijsel), J.M. Jalink
(oud-lector aan de Universiteit Bonn) en

Uit: Philippe Hiligsmann, “Veertig jaar InternatioErfdeel, jg. 53 (2010), nr. 4, pp. 192-193.

Doei!
In Nederland is
doei, met zijn varianten doeidoei en,
nog erger, dikke
doei(!), het populairste groetwoord
in het Algemeen
Nederlands. Surinaamse en
Nederlandse sprekers van dat Nederlands hebben het woord meegebracht
naar Suriname, waar het gastvrij ontvangen is (Alida Neslo beschreef de talige
gastvrijheid van Suriname al in het
februari/maartnummer van Onze Taal)
en al evenveel succes heeft als in Nederland. Het is een duidelijk bewijs van de
goede betrekkingen tussen Surinamers
en Nederlanders. Onze taalband met
Suriname blijkt ook heel wat steviger
te zijn dan die met Vlaanderen, want
in het Vlaamse Nederlands, van welke
soort ook, komt doei totaal niet voor.
Het zoveelste voorbeeld dat het Vlaamse
Nederlands niets meer van het Nederlandse Nederlands moet hebben.
Uit: Jan Stroop, “Doei”. In: Onze Taal, jg. 79
(2010), nr. 11, p. 315.

Kort genoteerd
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Gene zever
Peter Debrabandere

Voor de Nederlandstalige lezer (b): zever
betekent letterlijk ‘kwijl’. Op de website
van het BIVV (www.bivv.be) lezen we:
“Het BIVV is een instantie ten dienste
van de overheid, onder meer van de
Minister van Mobiliteit en Vervoer en
van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.” De stad en de Lokale
Politie Antwerpen voeren campagne
met de slogan Merci om trager te rijden.
De overheid kiest er tegenwoordig dus
(soms) voor om met de bevolking in
tussentaal of Verkavelingsvlaams te
communiceren.

Tussentaal of
Verkavelingsvlaams
Tussentaal of Verkavelingsvlaams is de
informele spreektaal die in België vooral
in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen gesproken
wordt. In de tweede helft van de 20e
eeuw werden de dialecten onder andere
door de toenemende mobiliteit en de
moderne media steeds minder als een
geschikt communicatiemiddel aangevoeld. Vlamingen voelden de behoefte
om zich in een algemene omgangstaal
uit te drukken. Doordat in Vlaanderen
geen maatschappelijke elite bestond
die de Nederlandse standaardtaal als
mondeling communicatiemiddel gebruikte, kon die algemene omgangstaal
niet ontstaan door informalisering van
de formele standaardtaal van de hogere
klassen, maar uitsluitend door opwaardering van de dialecten. Tussentaal
heeft een min of meer gestandaardiseerd karakter gekregen door afstoting
van de meest typische, plaatsgebonden
dialectkenmerken, behoud van (boven-)
regionale, vooral Brabantse kenmerken
en overname van in België als algemeen
gebruikelijk aangevoeld Nederlands.
Het Standaardnederlands wordt in
Vlaanderen amper gesproken in spontane gesprekssituaties, maar wel in min
of meer formele situaties: vergaderen,
lesgeven, voorlezen (bv. het nieuws),
interviewen, debatteren, omroepen ... En
zelfs daar inﬁltreert tussentaal. Leraren
doceren in de standaardtaal, maar berispen leerlingen in tussentaal of vertellen
een anekdote in tussentaal. De interviewer spreekt standaardtaal, maar veel geinterviewden antwoorden in tussentaal.
Dat de overheid in schriftelijke communicatie met de bevolking elementen
uit de tussentaal gebruikt, is nieuw.
Tussentaal was tot nu toe uitsluitend
spreektaal, maar duikt nu ook in een
vorm van schrijftaal op, in slogans.

Tussentaal doet aan domeinuitbreiding
ten koste van standaardtaal.
Nu rijst natuurlijk de vraag of overheidscommunicatie in tussentaal acceptabel,
wenselijk, functioneel, adequaat … is.
Mag de bevolking niet van de overheid
verwachten dat ze de standaardtaal gebruikt in alle vormen van communicatie
met de burger? Dient de standaardtaal
niet net om de communicatiekloof tussen dialecten, regiolecten en andere
taalvariaties te overbruggen? De overheid gaat hier haar boekje te buiten door
zich aan te passen aan het taalniveau of
de spreektaal van een deel van de bevolking. Sommige Vlamingen voelen zich
daardoor beledigd en zien in dit soort
taalgebruik een soort overheidsbetutteling. De communicatiestrategen van
de overheid hebben dus een communicatieblunder gemaakt, want zakelijke
communicatie die (een deel van) de
doelgroep irriteert, is slechte communicatie. Bovendien heeft de overheid
er niet over nagedacht welk effect het
gebruik van tussentaal heeft op Nederlandse automobilisten, anderstalige
automobilisten die Nederlands geleerd
hebben, allochtone Vlamingen die het
met de Nederlandse standaardtaal zelf
al moeilijk genoeg hebben. Vlaanderen
maakt zich tegenover hen belachelijk.
Bovendien is de postmoderne drang om
in elke slogan een dubbele bodem te
stoppen, langzamerhand een soort systeemdwang geworden. Hoeft elke slogan wel een woordspeling te bevatten?
In Gene zever is de woordspeling nog
enigszins geslaagd te noemen, maar in
Wallonië is de slogan Crache test, waarbij
crache een vorm is van het werkwoord
cracher ‘spuwen’ en bij het uitspreken
identiek is aan crash, een talig gedrocht
zonder zinvolle betekenis. Het zou me
niet verwonderen als Vlamingen en Nederlanders die door Wallonië rijden, er
niets van snappen. Wallonië maakt zich
dus net zo belachelijk.
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Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) voerde onlangs in
Vlaanderen een campagne om de bevolking te informeren over de speekseltest,
waaraan vanaf 1 oktober 2010 weggebruikers onderworpen kunnen worden.
De campagne liep onder de slogan Gene
zever. Voor de Nederlandstalige lezer (a):
gene zever betekent ‘geen ﬂauwekul’.
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V RAAG HET MAAR

Vraag het maar
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Het of de haar?
Wij Vlamingen kennen de uitdrukking
geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt.
Maar waarom zeggen Nederlanders geen
haar op mijn hoofd die eraan denkt? Het
woord haar is toch onzijdig?
Jan Haremaker, Antwerpen
U hebt het juist geconstateerd. Volgens
Google komt geen haar op mijn hoofd dat
eraan denkt in België 42.700 maal voor
tegenover slechts 27.400 maal in Nederland. Maar geen haar op mijn hoofd die
eraan denkt komt in Nederland 101.000
keer voor en in België slechts 8300 keer.
De recentste uitgave van de Grote Van
Dale geeft als genus van het zelfstandig
naamwoord haar ‘de & het’. Van Dale
zegt wel niet wanneer haar een de-woord
of een het-woord is, maar vermeldt de
uitdrukking geen haar op mijn hoofd dat
of die eraan denkt. Daarnaast ook dat is
een (ﬂinke) haar in de soep, met haar als
de-woord. Hierachter schuilt de redenering dat het haar als verzamelwoord op
de hele haardos, op de haren slaat, terwijl de haar een afzonderlijk haar(tje) is.
Als dat zo is, dan is geen haar die
inderdaad logisch.
Maar dat is een redenering a posteriori.
Het woord haar is altijd onzijdig geweest, net als das Haar in het Duits. De
voorloper van Van Dale, het Nederlands
woordenboek van Calisch en Calisch
uit 1864, noemt haar onzijdig, met de
uitdrukking geen haar op mijn hoofd dat
er aan denkt. En ook de opeenvolgende
uitgaven van Van Dale – 1872, 1924,
1961, 1976, 1984, 1992 – kenmerken het
woord als onzijdig met telkens onveranderlijk de uitdrukking geen haar op mijn
hoofd dat … Ook in 1999 is het volgens
Van Dale het haar. Toch vermeldt hij in
1999 voor het eerst de twee mogelijkheden in geen haar op mijn hoofd dat of die
eraan denkt. De Grote Koenen (1986) kent
alleen een onzijdig haar en dus geen
haar op mijn hoofd dat ... Ook in Kramers’
Groot Woordenboek Nederlands (1981)

is haar onzijdig. Kramers Handwoordenboek Nederlands (1996) noemt haar
onzijdig, maar vermeldt als uitdrukking
alleen geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Ook in de Woordenlijst van
de Nederlandse taal (1954) is haar alleen
onzijdig. In 1995 evenwel lezen we bij
haar ‘de en het’.
Merkwaardig is dat de Grote Van Dale
(1984) alleen het haar kent, terwijl
Van Dale Groot woordenboek hedendaags
Nederlands van hetzelfde jaar 1984 –
maar wel onder een andere redactie
– onderscheid maakt tussen haar 1 (het,
de) voor ‘elk van de ﬁjne, buigzame ...
strengen ...’ en haar 2 (het, g.mv.) ‘al de
haren’. De hier besproken uitdrukking
wordt er alleen sub haar 1 opgenomen:
geen haar op mijn hoofd die eraan denkt.
De haar is blijkbaar toch nog iets ouder,
want het Verklarend Handwoordenboek
der Nederlandse taal van Koenen-Endepols (1974) labelt haar wel als onzijdig,
maar voegt eraan toe: “als voorwerpsnaam meestal de”. Toch kent Koenen
in 1974 alleen de uitdrukking geen haar
op mijn hoofd dat eraan denkt. Ook Het
beste zakwoordenboek Nederlands (Elsevier,
1974) noemt haar onzijdig, maar als voorwerpsnaam vrouwelijk (of mannelijk).
De oudste lexicograﬁsche vindplaats van
de haar dateert dus van 1974, terwijl een
haar die pas in 1984 voorkomt. Het is
een van de voorbeelden waar het Zuiden
de oorspronkelijke vorm of betekenis
bewaard heeft. (FD)

Iets moois?
Ik heb altijd gezegd: dat is iets moois.
Maar op de VRT hoor ik nu geregeld
zeggen: iets mooi, iets bijzonder, iets
prachtig, iets interessant. Mogen we ook
zeggen dat is iets mooi?
P. de Vos, Gent
Nee, wat u altijd gezegd hebt, nl. iets
moois, is correct. De Algemene Neder-

landse Spraakkunst (ANS, blz. 363) zegt:
“De voornaamwoorden iets en niets kunnen een genitiefvorm van een adjectief
als nabepaling hebben (n)iets beters”.
Duidelijker nog is de ANS op blz. 412:
“In naamwoordelijke constituenten die
bestaan uit een van de woorden iets,
niets, velerlei, allerlei, wat, veel, weinig,
meer, minder, genoeg, voldoende of de
combinatie met wat voor, gevolgd door
een adjectief, krijgt dat adjectief een
buigings- of genitief-s”. Enkele voorbeelden zijn: Iets gekkers kon je zeker
niet bedenken? Het heeft iets schrijftaalachtigs. Het is niets bijzonders. ’t Is me
wat moois. Dat belooft niet veel goeds. Er
is weinig belangwekkends gebeurd. Op de
VRT horen en zien we (in ondertiteling)
inderdaad geregeld iets mooi, iets bijzonder. Dat wordt daardoor soms al als
Belgisch-Nederlands beschouwd, terwijl
het gewoon een Brabantse afwijking
is. Limburgers en Vlamingen maken
die fout gewoonlijk niet. Ik heb in mijn
West-Vlaamse dialect nooit iets anders
gezegd of horen zeggen dan entwa
schoons, entwa beters, entwa partic(u)liers.
De Brabantse invloed is in Nederlandstalig België zo sterk, dat Rik Schoofs in
zijn Woordenboek van het dialect van Bree
(d.i. Belgisch-Limburg) (blz. 361) wel
de Limburgse voorbeelden zuwat raars,
niet veel raars geeft, maar eraan toevoegt:
“Het A.N. kent deze verouderde genitiefsvorm niet meer”. En dat laatste is
natuurlijk pertinent fout (FD).

Recensies
Zingend door het leven

Tienduizenden liederen zijn er in de
Gouden Eeuw geschreven, waarbij zeer
veel contrafacten, nieuwe teksten gedicht
op populaire melodieën. Zeer veel van

die liederen, die vaak werden verspreid
via vliegende bladen of via orale overlevering, vonden hun neerslag in liedboeken,
zoals in de talrijke edities van de geuzenliedboeken.
De uitgevers en drukkers speelden een
belangrijke rol in de samenstelling en
het uitzicht van de liedboeken. Zij hanteerden structurerende principes en combineerden liederen met andere genres,
maar vooral met prenten. Liedboeken
waren uitgelezen geschenken voor jonge
vrouwen. Minnaars die zelf liederen
schreven of op zijn minst konden zingen,
hadden een voetje voor. Liedboeken prezen zichzelf aan met het argument dat ze
zeer heilzaam waren, vooral als middel
tegen melancholie.
De liederen behandelen zeer veel stereotiepe thema’s die ook in andere genres
voorkomen. Liederen werden bovendien
verwerkt in allerlei andere genres, zoals
toneel en embleemboeken. Ook op schilderijen en prenten werden geregeld liedboeken afgebeeld.
Op de melodieën werden zowel wereldlijke als geestelijke liederen gedicht, vaak
op buitenlandse, vooral Franse en Italiaanse, muziek. Er zijn dan ook weinig
Nederlandse componisten. Behalve dan
in het religieuze circuit, waar in tegenstelling tot de heersende mening toch
veel nieuwe muziek werd gecomponeerd.
De calvinistische kerk stond oorspronkelijk nog positief tegenover muziekbeoefening.

De culturele identiteit van Van Gogh
Ook in de kunstgeschiedenis woedt de
discussie rond de culturele identiteit van
de kunst. In een globaliserende wereld
rijst met klem de vraag of het niet onzinnig is door te gaan met de classiﬁcatie

Hubert Meeus
Universiteit Antwerpen

van kunst en kunstenaars volgens traditionele, lokale criteria. Heeft het nog zin
om te spreken van Italiaanse, Franse of
Nederlandse kunst? Wat betekent het
eigenlijk als we Rembrandt een Neder-

Er was natuurlijk ook kritiek op de liedboeken, vooral op die met een erotische
inhoud. Erotische teksten op geestelijke
melodieën vonden geen genade. Er
heerste veel concurrentie tussen geestelijke en wereldlijke liedboeken, die
elkaars publiek wilden afsnoepen. Men
probeerde er alles aan te doen om de
mensen de wereldlijke teksten te laten
vergeten door ze zoveel mogelijk de
geestelijke teksten te laten zingen. Het
lied heeft in de gouden eeuw een enorme
impact gehad op de samenleving. Vanuit Nederland werd er wel wat invloed
uitgeoefend op Noord-Europa, maar de
buitenlandse invloeden op Nederland
waren groter.
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Natascha Veldhorst, Zingend door het leven.
Het Nederlandse liedboek in de Gouden eeuw,
Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009,
178 pp. ISBN 978 90 8964 146 5. Prijs: € 29,50.

Ludo Beheydt
Université catholique de Louvain
landse kunstenaar noemen en Rubens
een Vlaamse? Vooral met kunstenaars
die zich onttrekken aan nationale grenzen, zoals Vincent van Gogh, is de vraag
naar de culturele identiteit natuurlijk
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Hoewel liedboeken de belangrijkste getuigen zijn van de bloeiende zangcultuur
in Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw, volgens Veldhorst enigszins
te vergelijken met de huidige walkman
en iPod – zij het dat die laatste passieve
zangcultuur in schril contrast staat met
de actieve uit de gouden eeuw – is er tot
nu toe nog geen samenvattende studie
verschenen die integraal aan het liedboek
was gewijd. Veldhorst heeft de resultaten
van het verspreid gepubliceerde onderzoek naar liedboeken bijeengebracht
in een vlot lezend boek dat overvloedig
is geïllustreerd met prenten en citaten.
Aangezien dit werk op een breder publiek mikt, was het niet slecht geweest
om aan de zeventiende-eeuwse teksten
wat woordverklaring toe te voegen.
Het boek is thematisch opgezet. Veertien
algemeen beschouwende hoofdstukken worden afgewisseld met paragrafen
gewijd aan afzonderlijke liedboeken,
die representatief zijn voor de diversiteit
van het genre. Veldhorst is echter niet
consequent in haar presentatie door enerzijds het liedboek voor te stellen als een
typisch Nederlands verschijnsel en anderzijds geregeld voorbeelden uit de Zuidelijke Nederlanden te gebruiken. Dat kan
tot verwarring leiden aangezien er alleen
al op het religieuze vlak grote verschillen
zijn tussen het katholieke zuiden en het
protestantse noorden.
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prangend. Van Gogh is weliswaar een
geboren Nederlander, maar in zijn
rusteloze bestaan heeft hij evenzeer in
Engeland verbleven, en in Antwerpen, en
in de Waalse Borinage, en in Parijs, Arles
en Auvers-sur-Oise. Elke verhuizing had
haar invloed op zijn werk en zijn veelvuldige internationale contacten vonden hun
weerslag in zijn techniek. Mogen we Van
Gogh dan nog met recht een Nederlands
kunstenaar blijven noemen? Vooral sinds
Van Gogh een van de vijftig vensters van
de Canon van Nederland toegewezen
heeft gekregen, is in de kunstwereld het
debat over de identiteit van Van Gogh
weer opgelaaid.
Over dat debat is nu ook een interessante bundel verschenen, die vanuit heel
verschillende perspectieven de identiteitsvraag rond Van Gogh aan de orde stelt.
Die bundel, onder redactie van Rachel
Esner en Margriet Schavemaker, heeft de
veelzeggende titel meegekregen Overal
Vincent – De (inter)nationale identiteiten
van Van Gogh. Met die titel is meteen de
toon gezet: de haakjes verraden de twijfel,
het meervoud verraadt de keuze. Van
Goghs werk is mondiaal aanwezig, behoort tot het werelderfgoed en zijn identiteit wordt om het hardst opgeëist door
Nederland en Frankrijk, ja zelfs door
Japan en Amerika. Dat gebeurt op grond
van heel uiteenlopende motiveringen.
Het is een belangrijke verdienste van
deze bundel dat hij aantoont hoe in deze
tijd van internationalisme Van Gogh op
allerlei manieren gemondialiseerd wordt.
Het meest indringende essay in deze
bundel is van Griselda Pollock, die – wars
van het overheersende internationalisme
van de moderne kunstgeschiedenis en
kritisch tegenover nationalistische kunstgeschiedenis – een genuanceerd beeld
probeert te schetsen van Van Goghs
identiteit. Ze doet dat op basis van goed
gedocumenteerd, analytisch, antropologisch onderzoek van de vorming en het
werk van Van Gogh. Zij komt daarbij tot
de constatering dat Vincent, in weerwil
van zijn behoefte om een schilder te zijn
van de gemeenschap waaruit hij voortkomt, een voor zijn tijd en zijn land ‘on-

beschouwen, kan met de identiteit van
Van Gogh vele kanten op. Dat bewijst bij
voorbeeld het provocerende, maar interessante literaire stuk van Fouad Laroui
Van Gogh was een Marokkaan, dat de beroemde schoenen van Van Gogh verbindt
met een zeer persoonlijke Marokkaanse
herinnering. Die beroemde schoenen
zijn dan overigens bij Katherine Chandler weer aanleiding om op basis van
Derrida’s theorieën Van Goghs kunst te
verbinden met geograﬁe, met de locatie.
Zij wil aantonen dat “kunstwerken niet
volledig van iedere locatie losgemaakt
kunnen worden”, al voegt ze er terecht
aan toe dat die plaatsing niet deterministisch moet worden geïnterpreteerd.
leesbaar’ oeuvre creëerde. De paradox die
daaruit voortkwam, was volgens Pollock
een conversie tussen het Nederlandse en
de moderniteit, waaraan diepere krachten
als fantasieën over thuis, ontheemding,
heimwee en herinneringen ten grondslag
lagen. Van Gogh schiep een zeer Nederlands geïnspireerd modernisme, dat met
al zijn pure persoonlijke excessen mondiaal erkenning kreeg.
Wie vanuit dit perspectief opnieuw de
identiteit van Van Gogh bevraagt, zal
beslist beter de andere bijdragen in deze
bundel begrijpen en kunnen plaatsen.
Dan wordt meteen duidelijk waarom
kunsthistorici zich vragen stellen bij de
nationale toe-eigening in de canon van
de Nederlandse geschiedenis. Dan wordt
het ook begrijpelijk dat de inleiders van
deze bundel, tegenover deze Nederlandse
recuperatie stellen dat “de Fransen net
zoveel recht [hebben] om hem als een
van hun nationale grootheden te claimen,
omdat zijn ‘beste’ schilderijen geschilderd zijn in hun land en het Franse kunstenaars en critici waren die zijn talent
als eersten herkenden.” (p. 8) Dan is het
ook niet meer zo verwonderlijk dat de Japanners hem als een van hen beschouwden, omdat hij zo veel Japanse invloeden
verwerkt heeft, en dat de Amerikanen
hem opeisten via hun Hollywoodmythologisering in de ﬁlm Lust for Life. Wie
bereid is af te stappen van wat de samenstellers als de politieke proﬁlering van
een geïdealiseerd nationaal zelfbeeld

Andere essays gaan dan in op de marketing en de receptie die heeft plaatsgevonden van het werk van Van Gogh. Zo
beschrijft Caroline Roodenburg-Schadd
Van Gogh als exportproduct van het Stedelijk Museum in de periode 1945-1973,
bespreekt Rachel Esner de kritische receptie tussen 1890 en 1915 en volgt Margriet
Schavemaker de mediatisering van Van
Gogh in Hollywoordprenten, televisieseries en internetpresentaties. Kris Schiermeier analyseert de wederzijdse liefde van
Van Gogh en Japan, en komt tot de verrassende conclusie “dat van Goghs werk en
leven een wezenlijke rol gespeeld hebben
in de ontwikkeling van de zelﬁdentiteit
van de Japanners.” (p. 114)
Een aparte insteek vormt de bijdrage van
Wouter van der Veen, die via de analyse
van het Frans dat Van Gogh schreef,
probeert te achterhalen hoe Vincents
eigenzinnige brieven een taalgebruik
vertonen met eigen regels en wetten, die
grotendeels zijn bepaald door het feit dat
het Frans niet zijn moedertaal was. Een
mooiere illustratie van het belang van de
taal voor de identiteit is er nauwelijks te
bedenken.
Wat al deze essays uiteindelijk blootleggen, is de spanning die ook bij Van
Gogh bestond “tussen nationalisme en
internationalisme, wat zich uitte in een
permanent heen en weer bewegen tussen
de wens zijn geboortestad te verlaten en
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casus Van Gogh laat zien “dat visuele
cultuur en cultureel erfgoed bovenal
mobiel zijn.“ (p. 173) Wat ik in deze bundel echter gemist heb, is een stilistische
benadering van Van Goghs werk. Immers, de analyse van de brieven en de
iconograﬁe is slechts een deel van het
verhaal van de culturele identiteit van
de kunst. Een stilistische analyse had
de culturele erfdienstbaarheid van zijn
werk aan de Nederlandse visuele traditie
kunnen verhelderen. Daaruit zou wel-

Ooggetuigen van Nederlands-Indië
samenstellers van de bundel hebben die
dan ook de titel meegegeven Omstreden
paradijs.
Het is een fraai boek geworden, waarin
ik geen lacunes heb aangetroffen, wel
enkele verrassingen. De inleidingen getuigen van eruditie.

Iedereen die op zoek is naar de identiteit
van Nederland (ik bedoel het noordelijke
koninkrijk) krijgt vroeg of laat te maken
met Indonesië, vroeger NederlandsIndië, van alle voormalige koloniën veruit
de belangrijkste. “Indië bestaat niet meer,
maar het Indische element is niet meer
weg te denken uit onze cultuur”, lezen
we op de ﬂaptekst van een bundel met
meer dan honderd verhalen van ooggetuigen uit de lange periode van 1596 tot
1995.
Voor veel Nederlanders was Indië een
droom, een paradijs. Vooral op een afstand, na repatriëring, of alleen op basis
van verhalen bestond de neiging het
leven in Indië te gaan verheerlijken. De

Een paar opmerkingen. Bij het doornemen kwam mij een prachtig fotoboek in
herinnering: Tempo doeloe, samengesteld
door Rob Nieuwenhuys, een Indische
Nederlander met linkse sympathieën.
Om het allemaal niet te mooi te maken,
laste de samensteller ook één foto in van
een galgenveld, waar een massa-executie
had plaatsgevonden. Het lijkt erop dat
Praamstra en Zonneveld dat beeld van
Nieuwenhuys hebben willen corrigeren,
in die zin dat we erg vaak met de galg en
andere vormen van executies geconfronteerd worden. Mij persoonlijk werd het
zelfs te veel.
De aandacht die Indië in de loop der
jaren in Nederland heeft gehad is overigens aan wisselingen onderhevig geweest. De banden waren er steeds, maar
ze waren niet altijd even nauw. Opvallend
is het ontbreken van Indië in dat meesterwerk uit onze negentiende-eeuwse literatuur, de Camera Obscura. Hildebrands
vrienden William Kegge en Antoine kwamen uit Demerary (een onderdeel van
Guyana) en Constantinopel, waar een
kleine, kosmopolitische Nederlandse sa-

licht nog duidelijker gebleken zijn dat
de vraag Is Art History Global? (James
Elkins, 2007) niet ondubbelzinnig met
ja beantwoord kan worden en dat elk
kunstwerk onwillekeurig ‘tekens van
(lokale) identiteit’ vertoont.
Rachel Esner & Margriet Schavemaker (red.),
Overal Vincent – De (inter)nationale identiteiten
van Van Gogh, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010, 192 pp., ISBN 978 90 8964 197 7,
e-ISBN 978 90 4851 194 5. Prijs: € 24,50.

Pim van der Meiden

menleving was. Neef Nurks vertrok waarschijnlijk naar de West: helemaal zeker
was Hildebrand daar niet van. In het stuk
Verre vrienden vinden we de passage: “Ik
heb vrienden in Engeland, vrienden aan
de Kaap, vrienden in Turkije, te Batavia,
in Demerary, in Suriname!” Het is een
aanwijzing dat het belang van Indië in
de eerste helft van de negentiende eeuw
voor de gemiddelde Nederlander niet zo
groot was. Misschien hadden de samenstellers van de bundel hier wat meer aandacht aan moeten besteden.
Jaren geleden heeft prinses Maxima de
omstreden, maar inspirerende opmerking gemaakt dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. Heimelijk was ik het
wel met haar eens. Maar als we die Nederlandse identiteit toch willen ontwaren,
dan behoort de tweeslachtige, emotionele
band met het voormalige NederlandsIndië daar zeker bij. Ik beveel dit boek
aan, vooral ook aan Zuid-Nederlanders
in een zoektocht noorderlingen beter te
begrijpen.
Olf Praamstra & Peter Zonneveld, Omstreden paradijs – Ooggetuigen van Nederlands-Indië, Bert
Bakker, Amsterdam, 2010, 310 pp., ISBN 978 90
351 3322 8. Prijs: € 18,95.
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ernaar terug te keren.” (p. 171) Louis van
Tilborgh trekt deze conclusie in eerste
instantie op grond van de brieven en op
grond van de thema’s in het werk. Maar
zeer terecht voegt Carel Blotkamp hieraan toe dat Van Gogh zijn hele leven zijn
vaderland in zich meegedragen heeft en
dat zijn behoefte om voeling te hebben
met zijn roots na zijn Parijse periode alleen maar toenam.
In zijn geheel toont deze bundel duidelijk aan wat hij beoogde, namelijk dat de
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Het taallandschap in Amsterdam en Friesland
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Nederland kent vanouds een open, internationaal gerichte economie. Voor de Nederlanders is een goede beheersing van
vreemde talen dan ook altijd van belang
geweest, wat ook in het handelsverkeer
en in de publieke ruimte, het taallandschap, tot uiting kwam. Immigratie uit
landen als Indonesië, Duitsland, Turkije,
Suriname en Marokko in de afgelopen
vijf decennia heeft niet alleen de verschillen in taalachtergrond vergroot, maar
ook bijgedragen aan diversiteit van het
taalgebruik in de publieke ruimte. In de
onlangs verschenen dissertatie Linguistic
Landscapes in the Netherlands wordt nagegaan hoe de verschillende talen hun
uitdrukking hebben gevonden in het taallandschap van Amsterdam en Friesland.
Taallandschap wordt door de onderzoekster Edelman als volgt omschreven:
“De taal van verkeersborden, reclamebillboards, straatnamen, plaatsnamen,
commerciële winkelborden en openbare
borden op overheidsgebouwen vormt
samen het taallandschap van een gegeven
gebied, regio of stedelijke agglomeratie.
Een bord wordt beschouwd als elk stuk
geschreven tekst binnen een ruimtelijk
deﬁnieerbaar kader, alles omvattend van
handgeschreven stickers tot enorme commerciële billboards.”
De studie wil twee onderzoeksvragen
beantwoorden. In welke mate weerspiegelt het taallandschap in Nederland
de talen die worden gesproken door de
taalgemeenschap? Welke factoren beinvloeden taalkundige en semiotische
eigenschappen van borden?
Uitvoerig wordt aandacht geschonken
aan de etnolinguïstische samenstelling
van Nederland en de verschillende taalgroepen in Amsterdam en Friesland.
Amsterdam kent, vergeleken met andere
grote steden in Nederland, het hoogste
percentage immigranten (vooral mensen
met een Surinaamse, Marokkaanse of
Turkse achtergrond) en veel buiten-

Lammert Jansma

landse toeristen (vooral uit het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten). In
de provincie Friesland zijn veel minder
migranten aan te treffen, maar daar worden vanouds twee ofﬁciële talen gebruikt:
het Nederlands en het Fries, ‘de tweede
rijkstaal’. Het Fries is de thuistaal van
een kleine meerderheid van de bevolking in Friesland. Alle sprekers van het
Fries beheersen ook het Nederlands. Op
grond van de etnolinguïstische gegevens
van Amsterdam en Friesland werd een
nadere selectie binnen deze gebieden tot
stand gebracht. Er werden acht winkelcentra geselecteerd: vijf in Amsterdam
en drie in Friesland. Het belangrijkste
criterium dat voor de selectie werd gehanteerd, was dat de etnolinguïstische
samenstelling van de buurten waarin die
centra liggen, maximaal verschilt.

er werd gecodeerd en welke beslissingen
daarbij moesten worden genomen, wordt
in een apart hoofdstuk aan de orde gesteld. Dan gaat het uiteraard om: welke
taal/talen is/zijn aangegeven, gaat het
om een privé- of overheidsbord, op welke
economische sector heeft de boodschap
betrekking, gaat het om vestiging als onderdeel van een internationale, nationale
of regionale keten of om een zelfstandige
vestiging, wat houdt de boodschap in,
welke vorm hebben bord en boodschap
etc. Een relatief moeilijk coderingsprobleem betrof de eigennamen van bedrijven en juist die maken een belangrijk deel
uit van het taallandschap. Hoe codeer je
bijvoorbeeld Nike? Als Grieks, Engels of
taalneutraal? Expliciteren van de wijze
van coderen is dus nodig omdat die dus
mee de onderzoeksresultaten bepaalt.

In Amsterdam werden de winkelcentra
Rooswijck (een winkelcentrum in een
buurt met vooral autochtone Nederlanders), de Kalverstraat (belangrijkste winkelstraat in het centrum van Amsterdam,
bezocht door veel toeristen) en verder
Bos en Lommerplein, Javastraat en Ganzenpoort (winkelcentra in verschillende
buurten waar relatief veel immigranten
wonen) geselecteerd. In Friesland werden
de winkelstraten De Wirdumerdijk in
Leeuwarden, de Dijkstraat in Franeker
en de Schoolstraat in Burgum gekozen.
Leeuwarden is de provinciehoofdstad van
Friesland, Franeker is een kleinere stad en
Burgum is een plattelandsdorp. De verdeling van moedertalen in Leeuwarden,
Franeker en Burgum varieert. Het aandeel
moedertaalsprekers van het Fries is het
laagst in de gemeente Leeuwarden en het
hoogst in de gemeente waarvan Burgum
deel uitmaakt. Die laatste gemeente is ook
het actiefst in haar beleid om het gebruik
van het Fries te stimuleren.

In alle onderzoeksgebieden in Amsterdam en Friesland samen werden in totaal
31 verschillende talen op borden gevonden. De negen meest gebruikte talen
waren de nationale taal Nederlands, de
internationale taal Engels en de Europese
talen die in Nederland voorkomen in
reclame (Frans, Duits, Italiaans, Spaans).
De regionale minderheidstaal Fries en
de immigrantentalen Turks en Arabisch
komen daarna. Nederlands en Engels
kwamen het meest voor. De etnolinguïstische samenstelling van de bevolking
van Amsterdam en Friesland weerspiegelt zich dus wel in de verschillen tussen
de taallandschappen. Het gebruik van
Turks en Arabisch in Amsterdam wijst
op de aanwezigheid van immigranten en
het gebruik van Fries in Friesland op borden heeft te maken met de sprekers van
die minderheidstaal.

In totaal bestond de dataverzameling
uit ruim 3000 borden. Die werden gecodeerd naar taalkundige kenmerken,
semiotische en andere kenmerken. Hoe

De weerspiegeling komt ook naar voren
als naar de winkelcentra in de afzonderlijke buurten wordt gekeken. In Amsterdam werden het Turks en Arabisch
vooral gevonden in buurten waar relatief
veel immigranten wonen. In de centrale
winkelstraat Kalverstraat was Engels ster-
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Op overheidsborden werden vrijwel alleen de ofﬁciële talen van Nederland
(Nederlands en Fries) gebruikt; op particuliere borden was er meer diversiteit.
Ook had de economische sector invloed.
In de elektronica en muziek bijvoorbeeld
bevatten de winkelborden relatief veel
Engels. Het maakt ook uit of een etablissement deel uitmaakt van een regionale,
nationale of internationale keten of zelfstandig is. De minderheidstalen Fries,
Turks en Arabisch werden bijvoorbeeld

vooral gebruikt door etablissementen die
deel uitmaakten van regionale ketens, en
door onafhankelijke etablissementen. Op
meertalige borden kwam vermenging
van talen veel vaker voor dan vertaling.
Over het algemeen gaven de teksten in
verschillende talen op een bepaald bord
dus aanvullende informatie.
Heel kort samengevat komt het onderzoek erop neer dat op borden het Nederlands en Engels overheersen, terwijl
minderheidstalen (zowel het Fries als de
migrantentalen) slechts beperkt aanwezig
zijn in het taallandschap. Op zich geen
opzienbarende conclusie en ook de verdere bevindingen in deze studie (zie hierboven) zijn verrassend noch heel nieuw.
De onderzoekster herhaalt dan ook nogal
eens de uitspraak dat haar studie exploratief van aard is en dat zulks gezien de
status quaestionis terecht is. Met instemming haalt zij dan ook twee autoriteiten
aan die recentelijk (2009) nog stelden dat

1. (*aan wie is het?, *het is aan jou…), zie BEURT.
2. (*aan het bord komen), zie BORD.

Je ziet dus direct hoe de auteur te werk
gaat: op de Belgische afwijking van de
standaardtaal (gemarkeerd door een sterretje) wordt verwezen naar de standaardtalige vorm, waar we de omschrijving en

Louise Jeanne Edelman, Linguistic Landscapes
in the Netherlands – A Study of Multilingualism
in Amsterdam and Friesland (proefschrift Universiteit van Amsterdam), LOT, Utrecht, 2010,
157 pp., ISBN 978 94 6093 042 3. Prijs: € 20,05.
(Digitale versie: http://www.lotpublications.nl/
index3.html)

Siegfried Theissen

Taal in het onderwijs
Zoals de ondertitel Van academicus tot
zittenblijver het al suggereert, is Taal in
het onderwijs een alfabetisch geordend
woordenboek. Het is een taaladvieswoordenboek waarin de gebruiker standaardtalige alternatieven krijgt voor in België
vaak voorkomende afwijkingen van de
Nederlandse standaardtaal. Nu moet je
de ondertitel niet letterlijk nemen, want
het eerste van de ca. 850 trefwoorden,
met hun genus, enkelvoud / meervoud
en grammaticale categorie, is niet academicus maar *aan en het laatste is niet
zittenblijver, maar *zittijd. Bij *aan staat:

“the feeling among researchers working
in this area is that the work has only just
begun”. Dan lijkt de keuze voor een verkennend onderzoek voor de hand te liggen, maar ik vraag mij af of juist gezien
de stand van het onderzoek – door Edelman uitvoerig besproken – die keuze wel
de juiste is geweest. Goed gebruik van
de theoretische noties, zoals verwoord
in de weergave van de stand van het
onderzoek, maakt zeker het formuleren
van hypothesen mogelijk. En het toetsen
daarvan zou waarschijnlijk interessantere
uitspraken hebben opgeleverd.

een aantal voorbeelden vinden, evenals
verdere verwijzingen. Zo staat bij beurt:
zie ook toerbeurt. Soms is er een door
een driehoekje met uitroepteken gemarkeerde opmerking: bij aanduiden zegt
de auteur: “Niet te verwarren met aanwijzen, aanstellen …” en nog een vijftal
andere trefwoorden. In enkele gevallen
komt een Belgisch woord ook soms in
Nederland voor, maar is het daar niet
echt gebruikelijk. Dan krijgt het (zoals
job) het label weinig gebruikelijk. Het
wordt dus niet direct afgekeurd, maar er
wordt toch verwezen naar de standaardtalige vormen baan en betrekking. Waar
er een afwijking is in de uitspraak, wordt
zowel de Belgische als de standaardtalige
uitspraak vermeld, bv. academici, uitsp.
‘…sie’, niet ‘…sjie’.
Dat het eerste en het laatste trefwoord
afwijkingen van de standaardtaal zijn, is
toeval en het is dus geenszins zo dat de
auteur telkens uitgaat van de Belgische

afwijking. Als de alfabetische volgorde
het toelaat, komt de standaardtalige
vorm eerst aan bod, maar dan wordt er
toch verwezen naar de Belgische vorm.
Bij sommige trefwoorden vinden we
aﬂeidingen en samenstellingen: bij examen wordt er met een pijltje verwezen
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ker aanwezig dan in de andere, minder
centrale buurten. De schrijfster brengt
dat in verband met het grote aantal
buitenlandse toeristen dat het centrum
van Amsterdam bezoekt. In Friesland
werd Fries, zij het beperkt, gebruikt in
Burgum en Franeker, waar het aandeel
moedertaalsprekers van het Fries relatief
hoog is. In het meer stedelijke onderzoeksgebied Leeuwarden kwam het Fries
nauwelijks voor.
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naar examineren, examinator … examencijfer … examentijd … taalexamen en nog een
twintigtal andere vormen. Schoolwoorden die naar iets verwijzen dat slechts in
België bestaat, zoals aanpassingsklas, zijn
vergezeld van een (B). Voor zover het bestaat, wordt ook het in Nederland gebruikelijke woord vermeld, vergezeld van een
(N), in dit geval schakelklas. Soms echter,
zoals bij bosklas (B) bestaat er geen Nederlands pendant, waarschijnlijk omdat
ze daar geen echte bossen hebben!
Waar dat nuttig is, worden ook synoniemen opgenomen: balpen, syn. ballpoint.
Verder worden een aantal registers vermeld, zoals verouderd (bv. delibereren),
formeel (bv. dactylograﬁe) en gemeenzaam,
studententaal (bv. dopen).
Na de alfabetische lijst trefwoorden,
waaronder beruchte Belgische afwijkingen als bissen, hernemen, labo, navorser,
ondervragen, opendeurdag, (samenstellingen met) -piloot, rechtstaan, verantwoordelijke en zittijd, die men niet alleen op
school maar ook in het journaal van de
Vlaamse televisie tegenkomt, wordt er
aandacht besteed aan enkele grammaticale problemen in schooltaal, zoals het
gebruik van om te of voor te + inﬁnitief
in redengevende bijzinnen (*Straf om te
babbelen; *Straf om gebabbeld te hebben) en
de vooropplaatsing van de persoonsvorm
in mededelende zinnen met een opsom-

ming (*Zijn geslaagd met voldoening: Jan…,
Piet…). Taal in het onderwijs wordt afgesloten met een uitgebreide bibliograﬁe.

uitgesproken wordt, maar er had ook
vermeld kunnen worden dat die in het
meervoud toch weer verschijnt.

Enkele op- en aanmerkingen. Terecht
wordt op p. 11 *Het is aan mij afgekeurd
in de betekenis het is mijn beurt, maar
de auteur had misschien ook kunnen
vermelden dat het wel correct is als het
betekent het is mijn taak, zoals in Het is
aan mij om dit nu te bewijzen. Eveneens
op p. 11 vinden we *iem. iets aanleren, dat
terecht niet als standaardtaal beschouwd
wordt, maar er staat niet bij wat de correcte vorm is. Op p. 20 zegt de auteur,
eveneens terecht, dat ingesloten vindt u
“vaak als fout beschouwd (wordt)”. Hij
had zich echter wat minder op de vlakte
kunnen houden door erop te wijzen dat
de ANS helemaal geen bezwaar maakt
tegen deze wending. Zelfs Onze Taal
aanvaardt ze, hoewel de Grote Van Dale
(2005) ze nog steeds als fout beschouwt.
Op p. 22 krijgen vossen en hengsten,
woorden die alleen in Nederland gebruikt
worden, het label gemeenzaam, studententaal, maar in Van Dale heeft vossen helemaal geen beperkend label en hengsten
wordt er als informeel bestempeld.
Op p. 29 wordt slechts de standaardtalige
uitspraak ‘korriezjeere’ vermeld, maar
niet de Belgische met ‘g’. Bij crèche en
in de meeste andere gevallen krijgen we
wél de twee uitspraken. Er wordt terecht
op gewezen dat de slot-e van crèche niet

Wat ik gemist heb, is *een klacht neerleggen (doen leerlingen nu ook al!), *op café,
*op de trein, *mentoruren, de uitspraak
van het werkwoord plannen en vooral,
wat de grammaticale problemen betreft,
voorbeelden van de doorbreking van de
werkwoordelijke eindgroep (Een zaak die
verder onderzocht moet worden; een zaak
waar we zullen op terugkomen), de volgorde
1 pv. + 2 inﬁnitieven (Hij weet dat ik het
zien kunnen heb) en de weglating van te na
beginnen of proberen + inﬁnitief (Ik moet
beginnen werken; ik heb proberen werken).
Deze opmerkingen, waarmee misschien
in een herdruk rekening kan worden
gehouden, doen niets af aan de kwaliteit
van dit woordenboek, dat ingaat tegen
de modieuze trend in Vlaanderen om de
tussentaal als een volwaardige Belgische
standaardtaal te beschouwen. Het is niet
alleen een aanrader, maar verdient een
plaats in de boekenkast van iedereen
die te maken heeft met onderwijs. En
nu maar hopen dat Taal in het onderwijs
niet alleen gelezen maar ook gebruikt zal
worden!
Peter Debrabandere, Taal in het onderwijs, Acco,
Leuven / Den Haag, 2010, 148 pp., ISBN 978 90
334 8038 6. Prijs: € 24,50.
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Franse uitdrukkingen voor Nederlandstaligen
Franse uitdrukkingen, spreekwoorden, vergelijkingen, afkortingen en letterwoorden van
Siegfried Theissen en Yohanne Laurent
is een woordenboek voor Nederlandstalige leerders van het Frans met de
vertaling in het Nederlands van meer
dan 1500 Franse uitdrukkingen, meer
dan 250 spreekwoorden, een honderdtal
vergelijkingen, bijna 240 verkortingen
(bv. bi ‘bisexuel’), afkortingen (bv. ASBL
‘association sans but lucratif’, vzw) en
letterwoorden (bv. OTAN ‘Organisation
du traité de l’Atlantique Nord’, NAVO).

Het boek is bestemd voor de hogere jaren
van het middelbaar onderwijs, het hoger
onderwijs en de universiteit.
In het eerste hoofdstuk Uitdrukkingen
volgt in elk lemma op het trefwoord een
frequentieaanduiding (1 = heel gewoon,
2 = gewoon, 3 = minder gewoon ), de
volledige uitdrukking (soms verwerkt in
een voorbeeldzin), de verklaring in het
Frans, de vertaling in het Nederlands (en
waar dat nodig of zinvol is, ook een etymologische verklaring en/of één of meer
verwijzingen naar andere synonieme of

Peter Debrabandere

verwante Franse uitdrukkingen). Een
voorbeeld:
BOUSSOLE
(2) perdre la boussole
être désorienté, troublé
de kluts kwijtraken
La boussole is het compas.
cf. perdre le nord

In het hoofdstuk met spreekwoorden is
het trefwoord meteen het hele spreekwoord (alfabetisch gerangschikt op het
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Het boek wordt afgesloten met veertig
bladzijden invul-, combinatie- en vertaaloefeningen bij elk van de hierboven
genoemde hoofdstukken, zodat het niet
alleen als naslagwerk maar ook als oefenboek of studieboek gebruikt kan worden
in (ver)taalopleidingen.
Een pluspunt is ongetwijfeld dat de
auteurs alleen Standaardnederlandse vertalingen opgenomen hebben. Die werkwijze is geheel in overeenstemming met
de gangbare praktijk bij beroepsvertalers.

In Nieuwe vertaalgids Frans-Nederlands
(Eyckmans & Segers, UGA, Heule, 2008)
lezen we in de inleiding:
Een vertaler Frans-Nederlands moet niet alleen
vertalen voor een Vlaams, maar vaak ook voor een
Nederlands doelpubliek. Daarom moet hij een
vertaling kunnen maken voor lezers uit het hele
taalgebied. We kiezen voor standaardtaal in het hele
taalgebied […].

Misschien hadden Theissen en Laurent
in een aantal gevallen de Belgisch-Nederlandse vorm ook kunnen opnemen, als
waarschuwing of gewoon ter informatie.
Elke gebruiker van dit woordenboek zal
namelijk al snel opmerken dat heel wat
Franse uitdrukkingen overeenkomen
met een in België voorkomende letterlijke vertaling, die niet in de algemene
standaardtaal voorkomt. Bij bv. ce n’est
pas tres catholique, il n’y avait pas un chat,
appeler un chat un chat, tiré par les cheveux, c’est un oiseau pour le chat en perdre
le nord vinden we terecht de goede Nederlandse vertaling (die zaak is niet koosjer,
er was geen hond, het beestje bij zijn naam
noemen, met de haren erbij gesleept, die zal
het niet lang meer maken / die is verloren,
de kluts kwijtraken), maar niet ook de
Belgisch-Nederlandse variant (dat is niet
erg katholiek, er was geen kat, een kat een

kat noemen, bij de haren getrokken, ’t is
een vogel voor de kat, het noorden verliezen). Wel nemen de auteurs een aantal
Belgisch-Franse uitdrukkingen op, zoals
une barrière nadar (gemarkeerd met (B)),
correct vertaald als dranghek (en niet als
nadar, zoals je in Vlaanderen wel eens
hoort of leest). Dat in algemeen gebruikelijk Frans barrière de police of barrière
mobile voorkomt (in Frankrijk ook barrière Vauban), vernemen we niet. Maar
meestal wordt in dergelijke gevallen wel
het algemene Frans genoemd. Zo vinden
we bij (B) encore bien que het Standaardfranse encore heureux que. Als vertaling:
nog een geluk dat. Toen ik dat lemma las,
besefte ik voor het eerst dat Vlamingen
ook wel nog goed dat zeggen. In enkele
gevallen kiezen de auteurs weliswaar
voor een correcte vertaling, maar was een
letterlijke vertaling gewoon ook goed of
zelfs gangbaarder Nederlands geweest:
bv. redorer son blason (zijn geschonden prestige opvijzelen i.p.v. zijn blazoen oppoetsen)
en la cerise sur le gâteau (de ﬁnishing touch
i.p.v. de kers op de taart).
De sterkte van dit boek is dat het een
combinatie is van woordenboek, studieboek en oefenboek. Voor Nederlandstalige leerders van het Frans is het een
uitstekend boek met honderden Franse
uitdrukkingen, spreekwoorden, vergelijkingen, verkortingen, letterwoorden en
afkortingen, én met goede Nederlandse
vertalingen. Ook vertalers kunnen er dus
hun voordeel mee doen.
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Siegfried Theissen & Yohanne Laurent, Franse
uitdrukkingen, spreekwoorden, vergelijkingen,
afkortingen en letterwoorden, Luik, Centre
Informatique de Philosophie et Lettres (C.I.P.L.),
2010, 234 pp., ISBN onbekend. Prijs: € 30,-,
vanaf 5 exemplaren € 25,-, vanaf 10 exemplaren
€ 20,- (excl. btw). Te bestellen bij Joseph Denooz:
joseph.denooz@ulg.ac.be.
Zie ook: http://www.cipl.ulg.ac.be/TheissenLaurent%20Prospectus2.pdf.
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eerste woord). Het trefwoord wordt gevolgd door de Nederlandse tegenhanger.
Een voorbeeld: “Il n’y a pas de fumée
sans feu – Geen rook zonder vuur”. Bij de
vergelijkingen is de werkwijze analoog:
“têtu comme une mule – zo koppig als
een ezel”. In het hoofdstuk Afkortingen –
bedoeld is eigenlijk: verkortingen – wordt
de verkorting onmiddellijk gevolgd
door de volledige vorm in het Frans: “bi
(bisexuel)”. Een Nederlandse vertaling
is hier niet zinvol, gewoon omdat in het
Nederlands meestal geen verkorting
voorkomt. Toch hadden de auteurs er bij
accu, bi, démo, gym, homo enzovoort op
kunnen wijzen dat de verkorting ook in
het Nederlands gebruikelijk is (bij demo
zonder accent). Nog interessanter was het
voor de gebruiker van dit woordenboek
geweest om te vernemen dat heel wat
Franse verkortingen ook in het BelgischNederlands voorkomen, maar niet in de
algemene standaardtaal: edito (Fr. édito,
Ndl. hoofdartikel, redactioneel), info (veel
algemener in gebruik in België dan in
Nederland), transfo (Ndl. trafo). Overigens
ontbreken er nog wel wat verkortingen,
zoals labo (Ndl. lab), micro (Ndl. niet verkort microfoon) en suppo (Ndl. zetpil). In
het hoofdstuk Letterwoorden (waarin ook
afkortingen opgenomen zijn) wordt het
Franse letterwoord meteen gevolgd door
de volledige vorm in het Frans en de Nederlandse vertaling: “AG (fém.): Assemblée générale – algemene vergadering (de)”.

Signalementen
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S I G NALEMENTEN

Nederlandse Taalkunde
In Nederlandse
Taalkunde 2010/2
behandelen
A. Neijt,
R. Schreuder en
C. Jansen de
tussenklank e(n)
in samenstellingen. J. EversVermeul gaat na of er een relatie is
tussen de zinspositie en de functie van
het woordje dus. J van Kampen en
M. de Vries discussiëren in drie verschillende artikelen over het fenomeen van
de topicverschuiving. F. van de Velde
bespreekt ontwikkelingen in de linkerperiferie van de nominale constituent en
in een tweede artikel behandelt hij het
verdwijnen van een linguïstisch taboe.
A. Foolen heeft het over nominale groei.
(PD)
Nederlandse Taalkunde, ISSN 1384 5845,
jaargang 15 (2010), nr. 2, pp. 123-257

50

Van Dale hedendaags
Nederlands

betekenissen, waarbij met getalletjes in
superscript naar de betekenis verwezen
werd, is nu aangepast. De voorbeelden
staan nu bij de betekenissen. Nog steeds
wijkt de behandeling van de Belgisch-Nederlandse woordenschat af van die in Van
Dale Groot woordenboek van de Nederlandse
taal (VDGN), hoewel beide woordenboeken op een vergelijkbare manier labels
gebruiken. Terwijl VDGN uitlegt hoe de
labels normatief geïnterpreteerd kunnen
worden, doet VDHN dat niet. Beide woordenboeken hebben een eigen redactie.
De redacties overleggen blijkbaar niet of
onvoldoende over de behandeling van
de Belgisch-Nederlandse woordenschat,
zodat bij een normatieve interpretatie van
de labels VDHN in nogal wat gevallen
een element als Belgisch-Nederlandse
standaardtaal beschouwt, maar VDGN
niet, of omgekeerd. Dat geeft aan dat de
methoden om de ‘aanvaardbaarheid’ van
Belgisch-Nederlandse varianten in de
standaardtaal te onderzoeken, tot uiteenlopende resultaten leiden. (PD)

woorden krijgen het label Belg.N. Oorspronkelijk Belgisch-Nederlandse woorden als afzien, die nu ook in Nederland
gebruikelijk zijn, krijgen geen label.
Bij Van Dale zijn ondertussen ook nog
drie andere woordenboeken verschenen:
Van Dale Modern verdwijnwoordenboek
met zo’n 750 verdwenen woorden: aamborstig ‘kortademig’, allumeuse ‘meisje
dat of vrouw die mannen verliefd maakt
en zich vervolgens aan hun aanzoek onttrekt’, armengesticht ‘tehuis voor arme
mensen’ ...; Van Dale Modern nieuwewoordenboek met zo’n 1250 nieuwe
woorden: aarsgewei ‘tatoeage vlak boven
de bilspleet’, aquabike ‘soort van hometrainer in het water van een zwembad’, asobak ‘als onbehoorlijk groot
beschouwde auto, m.n. voor verkeer in
de stad’; Van Dale Modern uitdrukkingenwoordenboek met zo’n 800 uitdrukkingen: een aardje naar zijn vaartje hebben,
Abraham gezien hebben ... (PD)
Jan Luitzen, Van Dale Wielersportwoordenboek –
Van aﬂoper tot zweetdief en 2348 andere woorden

Van Dale Groot woordenboek hedendaags

uit de wielersport en het recreatieﬁetsen, Van Dale

Nederlands, Van Dale Lexicograﬁe, Utrecht/Ant-

Lexicograﬁe, Utrecht/Antwerpen, ISBN 978 90

werpen, 2008, ISBN 978 90 6648 1619, 1881 pp.

6648 921 9, 235 pp. Prijs: € 22,95.

(+ bijlage over de Nederlandse zakenbrief,

Ton den Boon (red.), Van Dale Modern verdwijn-

19 pp.). Prijs: € 99,-.

woordenboek – Van aamborstigheid tot zwijmel-

Ne e rla ndi a/Ne de rla nd s va n Nu – 4 - 20 10

geest en 748 andere verdwenen woorden, Van Dale

De eerste uitgave van Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands (VDHN)
verscheen in 1984 onder redactie van Piet
van Sterkenburg en Wil Pijnenburg. De
tweede en derde uitgave (1991 en 2002)
onder redactie van Van Sterkenburg.
Bij deze wordt alleen maar Van Dale
als ‘redacteur’ genoemd. Voor het eerst
verschijnt het boek in twee delen en in
een iets kleiner formaat. De opbouw van
de lemma’s, die van VDHN in de vorige
uitgaven een bijzonder woordenboek
maakte, met alle voorbeelden achter alle

Van Dale Wielersportwoordenboek en andere woordenboeken

Lexicograﬁe, Utrecht/Antwerpen, ISBN 978 90

Van Dale Wielersportwoordenboek
beschrijft ruim
2000 woorden uit
de wielersport
en het recreatieﬁetsen. In het
boek worden chte
wielertermen behandeld (aanhangﬁets,
Alpenrit, ANWB, autoverschrikker), termen
die ook in andere sporten voorkomen
(aankomst(span)doek, aansluiten, achterstand, afklokken) en termen die eigenlijk
helemaal niets met sport te maken hebben (adelbrieven, aerodynamisch). In een
wielersportwoordenboek horen natuurlijk ook heel wat Belgisch-Nederlandse
termen thuis: kilometertjes afmalen,
aspirant ‘renner tussen 12 en 14 jaar’. Die

Ton den Boon (red.), Van Dale Modern nieuwe-

6648 896 0, 224 pp. Prijs: € 22,95.
woordenboek – Van aasgierkapitalist tot zwemboerka en 1248 andere nieuwe woorden, Van Dale
Lexicograﬁe, Utrecht/Antwerpen, ISBN 978 90
6648 874 8, 237 pp. Prijs: € 22,95.
Van Dale Modern uitdrukkingenwoordenboek
– Het mag geen naam hebben en 799 andere
uitdrukkingen, Van Dale Lexicograﬁe, Utrecht/
Antwerpen, ISBN 978 90 6648 887 8, 239 pp.
Prijs: € 22,95.

West-Vlaams
zakwoordenboek
Zopas verscheen bij uitgeverij Artus
het West-Vlaams Zakwoordenboek van
Frans Debrabandere. Het is een handig
boek voor Vlamingen en Nederlanders
die graag willen weten wat achter dat
raadselachtige taaltje van de West-Vla-

mingen schuilgaat. Het is ook dienstig voor West-Vlamingen die het
correcte Nederlandse woord voor
een dialectwoord willen kennen,
bv. roerzeef voor passe-vite of hangop
voor crème boulie. Ze vernemen ook

dat inregenen zowel West-Vlaams als
Nederlands is. (PD)
Frans Debrabandere, West-Vlaams Zakwoordenboek, Artus, Antwerpen, 2010, ISBN 978
90 7904 8120, 146 pp. Prijs: € 14,95.

Zeg ’ns wat
Het Engels in het onderwijs
In N/NvN (2010, nr. 3, pp. 22-23)
heeft Wilfried Vandaele het over het
Engels in het hoger onderwijs. In
de bachelors zullen in Vlaanderen
30 studiepunten ingevuld kunnen
worden door niet-Nederlandstalig
onderwijs. Voor de masters bestaat
geen beperking meer.
Maar vanuit het ministerie van Onderwijs was en is daar geen enkel
toezicht op! Wie het onderwijs in
Vlaanderen kent, wéét wat dat betekent. De kennis en kwaliteit van het
Engels worden bij geen enkele docent
getoetst of geëvalueerd. Ik schrijf dat
over Vlaanderen, maar zou het in
Nederland beter zijn? Hebben wij
geen recht op volledig onderwijs in
het Nederlands? En moeten andere
grote talen dan maar verdrongen
worden door Engels? Wat is de drijfveer achter de drang om steeds meer
Engels in het hoger onderwijs toe te
laten? Opportunisme! Hoe meer studenten, hoe meer subsidies! Vandaele
schrijft dat anderstalig onderwijs in
de bachelors vroeger niet kon, maar
het gebeurde wel! Laten we ons in
Vlaanderen nu toch eens niet aan Nederland spiegelen.
Ria Goossenaerts, Gent

Taalveranderingen
Taal verandert. De meeste mensen
valt verandering in woordgebruik
op. Dan denken ze aan de vele Engelse woorden en uitdrukkingen die
vandaag schering en inslag zijn. Er
vindt daarnaast ook een heel geleidelijk proces plaats van wat ik zou
willen noemen: taalverkorting. Ui-

ting van de moderne haastige tijd?
Ik heb gepoogd op Meldpunt Taal
daarvan voorbeelden te geven. Ik
geef hieronder enkele voorbeelden.
– Kleine woordjes vallen weg, zoals het typisch
Nederlandse er (toch bestaat … veel misverstand) of het (daar ben ik ... niet mee eens).
– Wederkerende werkwoorden worden van hun
wederkerende voornaamwoorden ontdaan:
dat kun je ... afvragen / wat ... afspeelt op de Indische Oceaan / daar was ik ... al jong bewust van.
– Actief gebruik van werkwoorden die passief
moeten worden gebruikt: de tentoonstelling
opent / werknemers zien salaris halveren /
voorwaarden wijzigen.
– Geen verkorting, maar wel taalverandering
door onnodig gebruikt meervoud: brandganzen als studieobjecten / ... hebben er alle
belangen bij / heb je inzichten om / dit soort
aanblikken / tot handgemenen leiden / logica
en helderheid zijn nu eenmaal in beeldspraken
soms ver te zoeken (Ewoud Sanders, NRC
Woordhoek, 28 juni 2010).

Bovenstaande voorbeelden, alle uit
het leven gegrepen (radio, televisie,
krant), veranderen m.i. de taal
wezenlijk. Ook hier speelt mijns
inziens verengelsing een rol. Dit geldt
in elk geval het gebruik van wat ik
noem de ‘kleine woordjes’ (what happens/ wat gebeurt). Daarnaast kun je
je afvragen of het gebrek aan kennis
van typische Nederlands taaleigen bij
onze allochtone medeburgers, zich
uitend in vereenvoudigd taalgebruik,
een rol speelt. Misschien kan Neerlandia/Nederlands van Nu eens uitvoeriger op dit onderwerp ingaan.
Jan L.M. Kits Nieuwenkamp,
Vledderveen
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LEZE RS A A N H E T W O O RD

ANV-kalender 2011
Zaterdag 29 januari 2011 | 15.30 uur
ANV-nieuwjaarsreceptie
Lezing door Nelly Maes
Samenwerking Nederland-Vlaanderen in
Europa: utopie of mogelijkheid?
Provinciehuis Antwerpen

Algemeen-Nederlands Verbond
Zaterdag 19 februari 2011
Ledenvergadering landenafdeling
Nederland
Utrecht
Zaterdag 26 februari 2011 | 14.30 uur
Lezing door Paul Beugels, voorzitter
Comité Buitenlands Cultureel Beleid
Een Culturele Unie Nederland-Vlaanderen en de noodzaak van een verdrag
Café-restaurant Hulstkamp,
Antwerpen
Zaterdag 26 februari 2011 | 17.00 uur
Ledenvergadering landenafdeling
Vlaanderen
Café-restaurant Hulstkamp,
Antwerpen
Vrijdag 20 mei 2011 | 18.00 uur
Ledenvergadering landenafdeling
Vlaanderen
Café-restaurant Hulstkamp,
Antwerpen
Zaterdag 28 mei 2011
Ledenvergadering landenafdeling
Nederland
Utrecht
Zaterdag 4 juni 2011
Algemene Vergadering ANV
Zaterdag 19 februari 2011
Excursie naar de abdij van Herkenrode
Hasselt

Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) wil het
inzicht in, de beleving van en het draagvlak voor
de Nederlandse taal en cultuur in de ruimste zin
bevorderen. Prioritaire aandacht heeft de culturele
integratie van Nederland en Vlaanderen. Het ANV
is een vereniging met leden in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. De vereniging kent regionale
afdelingen die voor de leden culturele activiteiten
organiseren. Het ANV maakt twee leerstoelen
De Nederlanden in de wereld mogelijk, een leerstoel
in Leiden en een leerstoel in Brussel. Het ANV
beschikt over een bureau in Rijswijk.

Neerlandia/Nederlands van Nu
Het ANV geeft een tijdschrift uit dat vier keer per jaar
verschijnt. Het is een opiniërend en informatief blad
over de Nederlandse taal en cultuur, met aandacht
voor de (culturele) samenwerking tussen Nederland
en Vlaanderen. Elk nummer telt 52 bladzijden en
bestaat uit vier herkenbare delen: Neerlandia (met
bijdragen over cultuur en maatschappij, en ook over
taal als cultuur- of beleidscomponent), AlgemeenNederlands Verbond (met ANV-nieuws), Nederlands
van Nu (met bijdragen over taal) en Neerlandia &
Nederlands van Nu (met recensies, signalementen
en lezersbrieven).

Visser-Neerlandiaprijzen
Het ANV kent prijzen toe voor cultuur, welzijn,
persoonlijke verdiensten, muziek en drama. Het
publiek kan voor die prijzen voordrachten doen. De
prijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag
variërend van 5.000 tot 12.500 euro. De prijzen
worden mogelijk gemaakt door de nalatenschap van
mr. H.L.A. Visser, ﬁlosoof en wetenschapper.

Postbus 501, NL-2280 AM Rijswijk
Tel. + 31 70 324 55 14
Fax + 31 70 324 61 86
E-mail info@anv.nl
Internet www.anv.nl

