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De Vlaamse Toeristenbond ( Antwerpen) heeft de Prijs voor Vlaanderen 1972, bestemd voor een initiatief
of een persoon die de Nederlandse kultuur in het buitenland doet kennen, toegekend aan de Stichting
Ons Erfdeel vzw, die in 1972 gestart is met de publikatie van het tijdschrift Septentrion, revue de culture
néerlandaise.
De Raad van Beheer van de Stichting en de redaktie van Septentrion zeggen hierbij dank aan de Vlaamse
Toeristenbond die deze prijs heeft beschikbaar gesteld.

wat is er mis met onze vertaalpolitiek ?

Velen menen dat de vrij geringe bekendheid van de Nederlandse literatuur in het
buitenland niet in verhouding staat tot de
werkelijke waarde ervan. Allerlei personen, zowel vertalers als mensen in andere
funkties, hebben zich ingespannen om
hier wat aan te doen. Van meer officiële
zijde zijn er vooral de werkzaamheden
van twee instellingen met vrij omvangrijke
namen: de Dienst Verspreiding van de
Nederlandse Literatuur in het Buitenland,
te Brussel, en de Stichting ter Bevordering van de Vertaling van Nederlands letterkundig Werk, te Amsterdam.
Beide instellingen werken met overheidsgeld en bepalen, meer dan enig privé
persoon, het geheel van onze vertaalpolitiek, die in deze bijdrage aan de orde gesteld wordt. Zeer in het algemeen heeft de
woordvoerder van een van de twee genoemde organisaties daarover luchtig en
geruststellend geschreven: „Toen jaren
geleden onze dienst van de letteren vernam dat in Nederland parastataal een ver
gekomen, werd-talsichngwod
aanstonds kontakt opgenomen opdat
Vlaanderen zou kunnen meespelen. Daar
wij financieel konden inspringen op de
begroting van de Dienst voor de Verbreiding van de Nederlandse Letteren hield
aansluiten geen moeilijkheden in. Vandaag heeft het Zuiden medezeggenschap
in de Stichting ter Bevordering van de
Vertaling van Nederlands letterkundig
Werk ". (Karel Jonckheere, in Open Deur

72/1, p. 20).
Loopt alles echter wel zo gesmeerd als
hier gesuggereerd wordt? Laten we toch
maar beide organisaties van wat dichterbij in ogenschouw nemen.
De Dienst Verspreiding van de Nederlandse Literatuur in het Buitenland is een
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onderdeel van het Belgisch Ministerie van
Nederlandse Kultuur en is in feite te identificeren met één ambtenaar, namelijk Karel Jonckheere. Deze laatste publiceerde
in hetzelfde Open Deur, het blad van het
genoemde ministerie, de spelregels van
de Belgische vertaalpolitiek. (Open Deur
70/1, p. 27)
In die spelregels van 1970 staan behartenswaardige dingen te lezen. Kort samengevat komt het hier op neer:
- Vertaald zijn, gelezen worden en geprezen worden, zijn drie verschillende dingen.

- Er moet gemiddeld 75.000 F (5500 gulden) per boek besteed worden, vertaling
en aankoop van enkele honderden eksemplaren inbegrepen. De Dienst beschikt over een budget van iets minder
dan twee miljoen F (150.000 gulden). Zuinigheid is dus geboden.
- Het buitenland moeten we ervan overtuigen dat de Nederlandse taal en letteren één zijn. Daarom wordt samengewerkt
met de bovenvermelde Stichting voor Vertalingen.
- De bestaande kulturele verdragen bieden allerlei mogelijkheden: Nederlandsen Franstalig werk samen, Nederlandstalig alleen (omdat het Franstalig al bekend
is) of van elk taalgebied een aparte uit
-g
ave.
- Als niet veel geld beschikbaar is, geeft
het ministerie er de voorkeur aan meer
auteurs te laten delen in de subsidie i.p.v.
op één auteur te zetten. Vandaar dat,
vooral in het begin, veel bloemlezingen
verschenen.
- Vertalingen komen ook via onze uitgevers, onze auteurs of vreemde vertalers

tot stand. Dit is eigenlijk het gezondste
mechanisme, maar overheidssteun helpt
die privé initiatieven vooruit of maakt ze
mogelijk.
- Het land dat uitgeeft, kiest zelf wat het
van ons wil vertalen.
Op het eerste gezicht lijkt er geen vuiltje
aan de lucht. Niettemin zijn er een paar
vragen waarop in de genoemde artikels
van Jonckheere geen antwoord te vinden is:
- Er worden van de geplaatste vertalingen
enkele honderden eksemplaren aangekocht. Karel Jonckheere zegt daarover:
„Dit is altijd goed besteed geld, de eksemplaren gaan naar onze grote biblioteken of naar onze ambassade in het land
waar het boek verschijnt. Wij vermeien
ons met de hoop dat die ambassade
de eksemplaren deugdelijk verspreidt ".
(Open Deur 71/1, p. 21.)
Ik geloof echter dat onze eigen grote biblioteken niet de beste plaats zijn om die
vertalingen onder te brengen. En wat onze ambassades betreft, ben ik zo vrij mij
niet „met dezelfde hoop te vermeien ". Ik
betwijfel integendeel of die boeken ooit
het publiek bereiken waarvoor ze bestemd
zijn en geloof eerder dat ze ongeopend
liggen te vergelen, omdat een ambassade
nu eenmaal geen boekhandel is.
- Wéét men wel naar wie onze vertaalde
werken gaan? In mei 1969 schreef Eugène Van Itterbeek, ook in Open Deur, dat
we praktisch over geen wetenschappelijke gegevens beschikken over de verspreiding van de Nederlandse literatuur
in het buitenland en dat er een dringende
behoefte aan een goed marktonderzoek
bestaat. Ook de XXlle Konferentie der
Nederlandse Letteren heeft in oktober
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1972 een resolutie aangenomen waarin
zo'n marktonderzoek gevraagd wordt, om
te beginnen in het Franse en het Duitse
taalgebied. Natuurlijk zal alle heil niet van
dat onderzoek komen, maar het zou beslist helpen bij het plannen van verdere
initiatieven op dit gebied.
- Van Itterbeek merkt bovendien op: „In
elk geval vind ik het op dit ogenblik belangrijker dat de eenheid tussen Noord
en Zuid, hoe onvolkomen ze ook is, zou
worden beklemtoond, dan op grond van
moeilijk bewijsbare verschillen tussen
beide literaturen, er een verschillende
verspreidingstechniek op na te houden.
Ook wanneer die verschillen werkelijk
groot zouden blijken, dan is dat nog geen
reden om apart te gaan. De taal is in eik
geval dezelfde ". Als men het hiermee
eens is, dan blijft de vraag waarom men
alleen in bepaalde gevallen samenwerkt
met de Stichting voor Vertalingen, en in
andere (de meeste) gevallen op eigen
houtje blijft ijveren, niet zelden onder de
vlag „Vlaams" en soms met kleinere uitgeverijen die wellicht niet of slechts gebrekkig tot hun eigen markt doordringen?
De vlag dekt niet helemaal de lading!

- Het totstandkomen van veel bloemlezingen wordt gestimuleerd om meer auteurs
van de subsidie te laten genieten i.p.v.
één auteur. Is dit niet kompleet tegen de
meest fundamentele regel van de marketing, die namelijk zegt dat men altijd van
de bewuste of onbewuste behoefte van

de afnemer moet uitgaan, en niet van de
behoefte van de producent?
- Het land dat uitgeeft zou zelf kunnen
kiezen wat het wil. Zo'n bewering lijkt
me erg gratuit. Wordt de keuze immers
niet zeer sterk bepaald door wat de buitenlandse uitgever via onze officiële in-

stanties over onze literatuur te weten
komt? Bepaalde (goede) auteurs zijn
nooit vertegenwoordigd, ook niet in de
bloemlezingen; uiteraard kan de selektie
daarvoor door het buitenland nauwelijks
worden gemaakt. Jonckheere zelf wordt
een opvallend groot aantal keren geselekteerd, tot in Les grands conteurs flamands
toe, waar hij volgens mij niet in thuishoorde.
Het is niet mijn bedoeling dit artikel uit
een reeks klachten te laten bestaan. Toch
kan ik niet nalaten te wijzen op het feit
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dat Jonckheere zelf wel eens aanleiding
heeft gegeven tot kontroverses die onze
vertaalpolitiek als geheel ten zeerste kunnen schaden.
Een voorbeeld daarvan is een vraaggesprek met Humo (3 februari 1972), waarin
Jonckheere zich wel bijzonder laatdunkend over bepaalde auteurs uitliet. Als repliek hierop vroeg Hubert Lampo zich in
hetzelfde blad onder meer af in hoeverre
het deontologisch door de beugel kan dat
de ambtenaar, wiens opdracht het is de
Vlaamse letteren in het buitenland bekend
te maken, een aantal schrijvers met vernederende aantijgingen te lijf gaat. Men
hoeft de als spiritueel bedoelde, maar
kennelijk ietwat uit de hand gelopen uitlatingen van Jonckheere niet zo hoog op
te nemen als Lampo deed om het met die
vraag eens te zijn!
Van de andere kant is het een publiek geheim dat de ruzie tussen Karel Jonckheere en Georg Hermanowski uiteindelijk in
het Duitse taalgebied zeer veel inspanningen naar de bliksem geholpen heeft. Ook
al hecht ik bepaald niet altijd geloof aan
de veelal overtrokken en soms potsierlijke
beweringen geuit in dat getwist, toch kan
vastgesteld worden dat de dienst van
Jonckheere in Duitsland niet zo heel veel
aan de weg timmert en dat Hermanowski
bovendien elke vertaalaktiviteit heeft
stopgezet. Was het echt nodig de zaken
zo op de spits te drijven?
De lezer merkt dat de Dienst Verspreiding
van de Nederlandse Literatuur in het Bui
te Brussel een hele reeks vragen-tenlad
onbeantwoord laat. Hoe staat het nu met
de Stichting voor Vertalingen, die al enkele malen ter sprake gekomen is?

De Stichting is al achttien jaar aan het
werk, want ze ontstond in december 1954
op initiatief van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De eigenlijke oprichters waren
vertegenwoordigers van de Koninklijke
Nederlandse Uitgeversbond, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, de
Vereniging van Letterkundigen en het Nederlandse P.E.N.-Centrum. Vier vertegenwoordigers, één voor elk van deze organisaties, vormen nog altijd het Nederlandse bestuur van de Stichting. Sedert 1960
zijn echter ook vier vertegenwoordigers
van de Belgische schrijvers- en uitgeverswereld in het bestuur opgenomen, aangeduid door de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, de Koninklijke Vlaamse Akademie, het Vlaamse P.E.N.- Centrum en de
Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen. Aanvankelijk kwam
de subsidiëring alleen van het Nederlandse Ministerie van O.K. & W., maar in 1960
sloot de Belgische regering zich als subsidiërende instelling aan, evenals de Koninklijke Vlaamse Akademie. (Het „aanstonds kontakt opgenomen" van Jonckheere, geciteerd aan het begin van dit artikel, is dus wel met een korrel zout te
nemen!) Tans komt 2/3 van de subsidie uit
Nederland, 1/3 uit België.
Het totale budget van de Stichting is kleiner dan dat waarover Jonckheere kan beschikken. Wanneer deze laatste in 1970
sprak van „iets minder dan twee miljoen"
franken, gaat het om het bedrag dat geheel aan de vertaalde uitgaven besteed
kon worden. Andere posten, ais de reiskosten en de wedde van de genoemde
ambtenaar, vallen daarbuiten! De Stichting besteedde in 1971 aan vertaalde uitgaven een bedrag van f 9.245,82,
(130.000 F), met daarnaast f 4.281,42
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(60.000 F) aan subsidie voor streng geselekteerde vertalers en f 11.461,74 (160.000
F) aan de betaling van fragmentvertalingen, die bij wijze van proef aan buitenlandse uitgevers voorgelegd kunnen worden. Bij dit laatste kan terloops worden
aangestipt dat de Stichting het ideaal zou
vinden als ze kon beschikken over een
volledige vertaling in het Frans, Engels
en Duits van de beste boeken van enkele
van onze grootste auteurs. Maar dit is
een droom die voorlopig niet te verwezenlijken is, onder meer door gebrek aan
geld.
Volgens de brosjure die de Stichting in
januari 1970 publiceerde naar aanleiding
van haar 15-jarig bestaan, wordt onder
Nederlands letterkundig werk verstaan:
letterkundig werk dat in het Nederlands
geschreven is, hetzij in het Noorden, hetzij in het Zuiden. Haar werkzaamheden
nemen verschillende vormen aan:
- Aanbieding aan buitenlandse uitgevers
van letterkundig werk in gehele of gedeeltelijke vertaling.
- Aantrekken en evalueren van buitenlandse vertalers. Alleen de besten zijn goed
genoeg.
- Het toezenden van dokumentatie aan in
het buitenland wonende vertalers uit het
Nederlands, omdat zij niet zelden ook aktieve kulturele propagandisten blijken te
zijn.
- Toekenning van stipendia aan vertalers
die zich naast hun vertaalwerk ook nog
verdienstelijk maken voor de propaganda
van de Nederlandse literatuur in het algemeen.
- Verblijfssubsidies aan aktieve vertalers promotors.

- Propaganda in het buitenland voor verschenen vertalingen (nazorg).
- Steun aan uitgaven als het voor de uitgever onmogelijk is de kosten alleen te
dragen.
Bij het nazien van die werkzaamheden is
het wel opvallend dat er in wezen geen
aanwijsbaar verschil is met wat Karel
Jonckheere beoogt en doet. De vraag is
gesteld, maar niet beantwoord, of het Belgisch Ministerie de Stichting niet eerder
in de wielen rijdt dan ondersteunt. En
in-the-knowers hebben al eens vernomen
dat de uitbetaling van de Belgische subsidies soms veel langer op zich heeft laten wachten dan betamelijk, of zelfs maar
normaal, kan worden genoemd. Dit vormt
misschien, samen met het veel later participeren van België in de subsidiëring
van de Stichting, er een verklaring voor
waarom Hanneke Paardekooper-van Buuren in Ons Erfdeel 14-1, p. 158, schreef
dat de Vlamingen er bij de Stichting bekaaid vanaf komen. (En de vrouwen, maar
dat is dan weer een ander kapittel.)
Want ook de aktiviteiten van de Stichting
staan wel eens bloot aan kritiek. De geïnteresseerde lezer kan er de diskussie, die
in Ons Erfdeel, 14-2, p. 163, op de geciteerde konklusie volgde, opnieuw op nalezen. Bijzonder relevant is daarin het
nauwelijks verholen verschil in visie met
de Belgische tegenspeler, wanneer
D.J.J.D. de Wit, direkteur van de Stichting,
stelt dat eigenlijk de Nederlanders in
aantal wat achter blijven (als alle verschenen vertalingen samen beschouwd worden), onder meer omdat België tweetalig
is. Hij schrijft: ,,...het wil politiek wel eens
goed zijn als er een Vlaamse bundel in
vertaling verschijnt, al was het maar om
de Walen te tonen dat er in Vlaanderen

wat is er mis met onze vertaalpolitiek?

Nyere Flamsk Prosa en Nyere Hollandsk Prosa, niet bepaald een toonbeeld van overleg.

ook geschreven wordt (vergeeft u mij de
aanhaling van dit punt, maar het is in deze kwestie funktioneel en het is een argument dat tegenover mij ook altijd wordt
aangehaald wanneer ik tegen de ambtenaren van het Belgische Ministerie van
Kultuur mijn bevreemding uitspreek over
het grote aantal vertaalde bloemlezingen
van Vlaamse auteurs in plaats van auteurs
uit het gehele Nederlandse taalgebied).
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Dus ook daardoor ligt Nederland nog wat
achter." (Kursivering van mij, J.D.).
Een frappant voorbeeld van die werkwijze
is het boek Nyere Flamsk Prosa dat in
Denemarken verscheen, mede onder impuls van Jonckheere's dienst en zonder
voorafgaand overleg met de Stichting. Die
heeft pas later voor een tegenhanger kunnen zorgen, onder de titel Nyere Hol
Prosa. Maar achteraf beschouwd-landsk

wat is er mis met onze vertaalpolitiek?

is het duidelijk dat er hier een kans gemist werd om, volgens Jonckheere's eigen spelregels, „het buitenland ervan te

overtuigen dat de Nederlandse taal en
letteren één zijn "!
Al bij al klinken de argumenten van De
Wit in die diskussie overtuigend en wekt
het feit dat de Stichting beheerd wordt
door een veelkoppig bestuur, gelijk verdeeld over het Noorden en het Zuiden,
vertrouwen. De vorm van toezicht op de
aktiviteiten van de Belgische dienst blijft
vooralsnog meer dan duister, als er über-
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haupt zoiets bestaat. (Ook van de Kommissie van Advies tot Bevordering van de
Nederlandstalige Letterkunde in België,
waarin Marcel Janssens en Erik Van
Ruysbeek vandaag de dag speciaal belast
zijn met adviezen inzake spreiding van de
Vlaamse letteren in het buitenland, is de
relatie met Jonckheere's dienst allesbehalve doorzichtig.)

nr
GALLIMARD

Zowel de Belgische dienst als de Stichting hebben geregeld de verschillende

Les soirs. Kwam voor bij de „échecs".

vertalingen bekend gemaakt die ze sa-

soirs van Gerard van het Reve, en hij komt

men of apart mogelijk hebben kunnen
(helpen) maken. De lijsten zijn op zichzelf respektabel genoeg, en toch kan men

voor bij de „échecs"! Hoe kan het dat
slechts één titel tot in het bewuste overzicht kon doordringen? Wat is dan het lot

niet anders dan in het algemeen konstateren dat de Nederlandstalige literatuur
in het buitenland nog altijd de grote onbekende gebleven is die ze twintig jaar
geleden was.
Ik geef één enkel voorbeeld. In De Stan-

geweest van de minimum 25 andere Nederlandstalige prozawerken (laten we de
poëzie er genadig buiten houden; iedereen weet dat die niet zo populair kan zijn)
die vóór het opmaken van dat overzicht
in het Frans gepubliceerd waren?

daard van 17-9-'71 werd gewag gemaakt

Dat is een moeilijke vraag. De verkoop

van een overzicht in Le nouvel observateur van de buitenlandse boeken die het
de jongste jaren in Franse vertaling goed
hebben gedaan en die welke de mist in-

zelf van de vertaalde werken blijft een wa-

gingen. Dat overzicht vermeldt maar één
roman uit ons taalgebied, namelijk Les

zig punt. De uitgevers publiceren niet zo
graag hun verkoopcijfers, wat er toch wel

op zal wijzen dat er geen spektakulaire
resultaten behaald werden. Van Tränen
der Akazien van W.F. Hermans werden
11
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Stichting kan dat voor Duitsland illustreren met L.P. Boon en J. Wolkers. Beide auteurs leken ondergebracht bij een
uitgever die paste bij hun werk, wat een
allereerste vereiste is. De promotie door
de (twee verschillende) uitgeverijen was
onberispelijk, en dit is niet altijd het geval
omdat de buitenlandse uitgever, die met
de vertaling meestal al kosten genoeg
gemaakt heeft, soms niet voldoende adverteert. De reklame werd voor Boon en
Wolkers integendeel op ruime schaal gevoerd, en bovendien verschenen heel wat
uitvoerige recensies, niet zomaar een
paar alineaatjes, die zonder uitzondering
lovend waren. Toch werden er van Boon
niet meer dan 1200 eksemplaren verkocht,

van Wolkers 700.

Autoportrait ou le dernier repas. Bel gisch-Nederlandse samenwerking voor de serie Pays-laas/Flandre. Achtste boek
in de reeks, tevens het vierde Zuidnederlandse.

nog geen 500 eksemplaren verkocht (zie
S. van der Zee, N.R.C. van 22-9-'72); van
L'homme au crane rasé van J. Daisne, ondanks het ruggesteuntje van de gelijknamige film, tot nu toe amper 1700. (Uitgegeven in 1965; oplage: 5000 eks.)
We kunnen in het algemeen wel aannemen dat het bevorderen van vertalingen
hoe dan ook een moeilijk en wisselvallig
werk is. Ook wanneer elk element van de
vertaalpolitiek volledige aandacht krijgt,
is er geen ogenblik zekerheid dat het
vertaalde werk het op de buitenlandse
boekenmarkt ook werkelijk zal doen. De
12

Zo te zien zijn er dus weinig denderende
resultaten, noch in Frankrijk, noch in
Duitsland (eerlijkheidshalve moet hier
toch worden gezegd dat er in de Oostbloklanden veel hogere verkoopcijfers gehaald worden), zodat men zich wel de
vraag kan stellen of het zin heeft met de
huidige aktiviteiten door te gaan. In een
interview heeft De Wit daar op geantwoord: „Je kunt op twee manieren reageren: Er gebeurt niets, dus vergeet het
maar, óf: Er gebeurt niets, dus er moet
erg hard gewerkt worden" (N.R.C.IHandelsblad, 26-5-72). Het laatste is natuurlijk het meest dynamische en weinig letterkundigen e.a. belanghebbenden zullen
het eerste wensen. Daar komt nog bij dat
De Wit in alle eerlijkheid kan getuigen dat
de intrinsieke kwaliteit van de Nederlandse literatuur door het buitenland niet betwist wordt, en daardoor kun je echt nog
wel blijven geloven in het nut van deze
inspanningen.
Meteen is er dan alweer een nieuwe

wat is er mis met onze vertaalpolitiek?

vraag: als men de geleverde inspanningen voortzet, mag er dan niet op heel wat
meer koördinatie en samenwerking aangedrongen worden? Dit is trouwens de
tweede wens die de XXIIe Konferentie
der Nederlandse Letteren geuit heeft.
Omtrent dit punt heeft de Konferentie
geen konkrete voorstellen gedaan, maar
over een betere opstelling wordt bij de
Stichting ernstig nagedacht. Direkteur De
Wit vraagt zich af of het niet gewenst is
de Dienst Verspreiding van de Nederlandse Literatuur in het Buitenland uit het
Belgisch Ministerie te lichten en om te
vormen tot een Brussels filiaal van de
Amsterdamse Stichting. Elk van beide
vestigingen zou gefinancierd worden door
het eigen land en zou verantwoordelijk
zijn voor zijn eigen selektie van auteurs.
Het geheel zou overkoepeld kunnen worden door een toezichthoudend orgaan,
zoals dat nu voor de Stichting in Amsterdam funktioneert. Het toekomstig toezichthoudend (en koördinerend) lichaam
zou in de visie van De Wit nog uitgebreid
kunnen worden met vertegenwoordigers
van privé- initiatieven die in dezelfde richting werken, zoals bijv. de bladen Delta
en Septentrion.
Zonder een oordeel te willen uitspreken
over het laatste onderdeel, lijkt het voorstel mij als geheel een grote stap in de
goede richting. De voorgestelde formule
zou een einde maken aan het eeuwig gezeur over het achterstellen van Zuid door
Noord of omgekeerd, en zou wellicht tij-

dig de moeilijkheden kunnen voorkomen
die nu rijzen wanneer Brussel via een
kultureel verdrag „cavalier seul" gaat
spelen en daardoor verhindert dat er in
een bepaald taalgebied nog iets voor
Noord en Zuid samen kan gebeuren.
Maar vooral, er zit een mogelijkheid in
het voorstel om de gevaarlijke positie te
wijzigen die de dienst in Brussel op het
ogenblik inneemt door zijn opstelling
binnen een ministerie, wat onvermijdelijk
de kans op inmenging vanwege het Rijk
in de hand werkt.
Misschien moeten de modaliteiten van
het voorstel nog fijner uitgewerkt worden
of misschien leven er in andere kringen
eveneens ideeën die het onderzoek
waard zijn. Nu de opdracht van Karel
Jonckheere binnen afzienbare tijd een
einde neemt, lijkt in elk geval het moment
uitermate geschikt om de nodige veranderingen door te voeren die een optimale
koördinatie van de ingezette krachten
moeten waarborgen.
Bij de bundeling van die krachten zou het
mijns inziens fundamenteel fout zijn te
weinig aandacht te besteden aan het partikulier initiatief. Mensen als Reykers,
Heinz Graef en Georg Hermanowski in
het Duitse taalgebied, of Pierre Brachin,
Maddy Buysse, Henry Fagne en Liliane
Wouters in het Franse taalgebied, hebben afdoende bewezen dat Jonckheere
groot gelijk heeft als hij schrijft „dat dit
eigenlijk het gezondste mechanisme is".
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De stier (1957) door Jan Vaerten.

jan vaerten
,,L'art a comme fonction d'élaborer un systéme de
lignes, qui arrache les hommes à la condition
humaine pour les faire accéder à la condition
sacrée." André Malraux (Le Musée imaginaire).

Ter gelegenheid van de tentoonstelling
die Jan Vaerten eind september vorig jaar
in de Galerij Nova te Mechelen hield,
werd een kahier (1) uitgegeven onder de
titel Over de inhoud van het kunstwerk,
dat zijn visie op de kunst weergeeft.
Dit kahier bestond oorspronkelijk uit een
tekst van 500 pagina's. Deze lengte was
wellicht een gevolg van de grote woordenvloed van de auteur, maar was tevens
de vrucht van jarenlange overwegingen
en diskussies met vrienden. Want typisch
voor Vaerten is dat hij niet alleen schildert, maar eveneens eindeloos nadenkt
over de zin van de kunst. Uiteindelijk
schrapte hij al het bijkomstige, zodat nog
enkel 'n veertigtal bladzijden overbleven.
„Elke tijd, ook de onze, drukt zijn stempel
op het kunstleven en de kunst ", aldus de
auteur. Onze tijd wordt gekenmerkt door
een onstuitbare technische vooruitgang,
die gepaard gaat met een verschuiving
van de gevestigde waarden. Onvermijdelijk heeft dit een zekere invloed op de
kunstenaar en zijn werk. Een invloed die
bovendien evenredig is met de ontvankelijkheid van de kunstenaar. Dit is ook de
aanleiding tot de heersende verwarring
en de diverse stromingen in de XXe-eeuwse schilderkunst. Hieraan zou men tevens
de oppervlakkigheid kunnen wijten in de
kunst, die vaak hieraan rijker blijkt te zijn
dan aan diepgang.
„De persoonlijkheid, zowel in gemeenschappelijk als in individueel verband, zal
zich steeds weten te uiten, omdat vormen,
kleuren, klanken, ritmen in hun onderlinge
verhoudingen nooit een einde kennen ".

juliette waeyenborghs
Doctor in de Rechten. Ambtenaar in een parastatale instelling te Brussel.
Publiceerde bijdragen in talrijke tijdschriften,
o.m. in „Brabant", „Dietsche Warande en
Be/fort", „De Maand" en „De Periscoop ".
Adres:
Dorpsstraat 1, 2980 Boortmeerbeek.
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straktie", de geestelijke inhoud de ,,transcendentie". En niettegenstaande zijn onverpoosd zoeken naar nieuwe uitdrukkingsvormen, blijft toch het spirituele de
overwegende, de belangrijkste faktor in
zijn werk. Want, schrijft hij, „kunst is dus
geen verlengenis van ons stoffelijk bezit
maar van ons geestelijk bezit:-dekorati,
integratie ". Deze integratie betekent de
innerlijke gesteldheid en geladenheid die
zich transponeert in het werk van de kun-

Springend paard (1951 - olieverf - 100x80 cm - kollektie J.
Waevenborghs) door Jan Vaerten.

Men zou kunnen stellen dat deze zin meteen de syntese formuleert van zijn oeuvre.
Jan Vaerten eksperimenteert met de materie tot hij telkens een nieuw uitdruk
vindt. In bepaalde opzichten-kingsmdel
is hij een „homo ludens" of een kind dat
met kleuren speelt tot het verwonderd
nieuwe effekten vindt. Maar bij Vaerten
beantwoordt dit zoeken vooral aan een
innerlijke noodzaak. Hij is immers een
man die ook op zuiver pikturaal vlak een
eeuwig zoeker blijft. Hij gebruikt niet alleen verf, maar ook akryi, tempera, glacis,
was en zelfs polyester. Zijn middelen
schijnen onbeperkt. Morgen schildert hij
misschien met een weer geheel nieuwe
materie!
De stoffelijke inhoud noemt hij de „ab16

stenaar.
Doch - en dit is wellicht het tragische in
het leven van menig kunstenaar - de idee
is absoluut en transcendent, maar de realisatie ervan is afhankelijk van de materie
en daardoor vaak essentieel beperkt.
Vaerten ziet dit zo: „elk waar kunstwerk
verraadt en openbaart iets van het menselijk tekort. Door deze „openbaring" wil
de kunstenaar uit dit tekort ontsnappen,
daar hij langs het kunstwerk om uit het
tijdelijke wil vluchten, om zich in het tijdloze te manifesteren ". Hij zegt met andere
woorden wat Malraux eens zo formuleerde: „L'art a comme fonction d'élaborer un
système de lignes, qui arrache les hom mes à la condition humaine pour les faire
accéder à Ia condition sacrée." Als de
uitdrukkingsmiddelen dan toch beperkt
zijn, dan is tenslotte het oeuvre van alle
materialisme ontbloot en, door de in het
kunstwerk uitgebeelde idee of gevoelen
gedragen, tijdloos en transcendent geworden.
Vanuit deze basisgedachte ontleedt hij
verder de kunst van de XXe eeuw en onderstreept hij nogmaals: „De hedendaagse kunst, beheerst door het onrustig zoeken van de mens, vindt haar oorsprong
in de evolutie van het wereldbeeld ". Deze
evolutie brengt een revolutie in de kunst
teweeg. Zo ondergaat de kunstenaar deze

jan vaerten

hierin nooit verstrikt zal raken. De ware
kunstenaar zal immers een bepaalde
vorm aanwenden, maar deze zodanig ontwikkelen dat hieruit een vormgeving ontstaat die hem eigen is en waardoor de inhoud sterker tot uiting zal komen. Ook
deze opvatting is essentieel in het oeuvre
van Jan Vaerten. Verderop in dit artikel
zullen wij de gelegenheid hebben dit nader te verklaren.

Beerse.

Ontmoeting (1970 - acryl - 110x75 cm - kollektie Jorissen,
Tongeren) door Jan Vaerten.

revolutie en begint hij te eksperimenteren,
op zoek naar nieuwe uitdrukkingsvormen.
Nieuwe stromingen in het begin van de
XXe eeuw ziet hij dus in deze optiek: het
kubisme, de abstrakte schilderkunst, het
fauvisme, het ekspressionisme, het dadaisme en het surrealisme.
En zo is meteen zijn stelling duidelijk dat
de kunst nooit statisch, maar dynamisch
is, even levend en dynamisch als de mens
zelf. Naar de vorm blijft het schilderij van
zijn tijd door de aangewende uitdrukkingsvorm. Naar de inhoud echter dus
door transcendentie, groeit het kunstwerk
uit boven de tijd. Belangrijk is dan wel
dat de kunstenaar, qua vormelijkheid,

Met een druk filosoferende Vaerten voor
ogen zou men geneigd zijn te denken dat
hij als kleine jongen opgroeide tussen
boeken of een nogal kontemplatief man
is. Niets is echter minder waar.
Op 5 augustus 1909 werd Jan Vaerten te
Turnhout in de toen arme Kempen als
oudste van elf kinderen geboren. Zijn vader oefende het beroep uit van sigarenmaker, dat in het begin van deze eeuw
in die streek vooral ambachtelijk werd
beoefend. Van zijn vader zou hij die han
preciesheid in het werk mee--dighen
dragen, die men in talloze werken terugvinden kan en wellicht ook de zin voor
technische perfektie.
Dit laatste verwierf hij zeer jong reeds,
daar hij als jonge knaap na de school in
de verfwinkel van zijn oom te Turnhout
belandde. In dit atelier leert hij inderdaad
alle kleuren en borstels kennen. Hier is
het dat hij tenslotte voor altijd vertrouwd
geraakt met de materie van de schilder.
Stilaan ontdekt hij met Dostojewski de
grote literatuur en gaan er nieuwe horizonten voor hem open. Was toevallig zijn
gezichtseinder aanvankelijk lokaal georiënteerd, vanaf dat ogenblik verwierf
zijn geest een onuitputtelijke receptiviteit
die ook nu nog onverzadigd blijkt.
17
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Bereiken (1969 - verzameling Mr. Stouthuysen) door Jan Vaarten.

jan vaerten

Bepalend voor het begin van zijn schil
wel de ontmoeting op-derslopbani
16-jarige leeftijd met de kunstschilder Jacob Smits, de Nederlander die toen eveneens in de Kempen woonde. Smits, de
grote schilder van de kleine Kempische
interieurs, is de schilder van het licht. Dat
zou Vaerten nooit meer vergeten. Maar er
is nog meer: onvergetelijk voor hem zou
voortaan ook die verbetenheid zijn waarmee Smits zijn doeken schilderde of er
ontelbare keren opnieuw aan begon.
Hij begon eveneens de hun vertrouwde
streek te schilderen. Het waren nogal kon
landschappen, zoals iedere be--ventiol
ginneling die naar de natuur schildert.
Zijn inzichten in het wezen van de schilderkunst groeiden langzaam. Gedurende
vijf jaren volgde hij lessen bij Albert Van
Dijck. Hij leerde er bepaalde technische
gegevens, maar vond er geen antwoord
op zijn zoeken naar de kern van de schilderkunst. Zijn meester in de schilderkunst, qua inhoud en kleur, zou hij pas
veel later ontdekken.
Met zijn eerste landschappen en animistische tafereeltjes, zoals De vrouw bij
het wit fornuis, richt hij op 29-jarige
leeftijd zijn eerste tentoonstelling in te
Sint-Niklaas. Hierop volgde een tijd van
onzekerheid waarin hij zijn onrustige natuur niet meester kon en vele schilderijen
verbrandde. Het was in feite een krisisperiode. Maar ook bij Vaerten kroop het
bloed waar het niet gaan kan. En met de
aankoop van nieuwe penselen en verf
ontstond tevens een nieuwe periode.
De aanleiding hiertoe was de ontdekking
van Vincent Van Gogh, de schilder met de
brandende kleuren en de getormenteerde
vormen. Zo begreep hij hoe het hevig koloriet én de eigen visie op de dingen de

intensiteit van de zielsbewogenheid konden uitdrukken op een persoonlijke en
kommunikatieve wijze. Dat was het dat
Vaerten reeds zovele jaren vruchteloos
gezocht had. Van Gogh zou niet alleen
zijn palet van kleur doen veranderen,
maar voornamelijk de inhoud van zijn
doeken. Langzamerhand had hij nu zijn
weg, zijn eigen weg, bereikt.
Schijnbaar banale onderwerpen kregen
plots kleur en leven. Een stoel of een paar
schoenen die Vincent geschilderd had,
waren niet gewoon een stoel of schoenen. Zij inkarneerden een brok menselijke
dramatiek. Of elders in een boomgaard
of in de ogen van een mens de vreugde
of de intensiteit van de menselijke gevoelens. Voortaan ziet en beseft hij dat kleur
én lijn samen de geestesgesteldheid
weergeven. Niets zal vanaf dit ogenblik
nog traditioneel of akademisch zijn. De
grillige vormen van de komposities van
Van Gogh zouden hem definitief van vroegere invloeden bevrijden.
Op de leeftijd van ongeveer dertig jaar
valt dit keerpunt in zijn artistieke karrière.
Maar nu breekt de grijze oorlogstijd aan.
En weer begint een tijd van moedeloosheid tot - als een „deus ex machina" nieuwe vrienden opdagen om hem aan te
moedigen. Het zijn de dichter Nic Van
Beeck, die later zijn schoonbroer worden
zou, en de kritikus Maurits Bilcke die de
eerste geweest is om over hem te schrijven.
In 1942 treedt hij in het huwelijk, verlaat
de verfwinkel en verhuist hij naar Beerse,
niet ver van Turnhout, waar hij nog steeds
woont. In dit Kempens dorpje zou het
grote avontuur, dat tenslotte elke kunst
is, vorm en gestalte krijgen. De dame in
rouw (1945) was wellicht het eerste doek
van gehalte dat de nieuwe periode inluid19
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van een droeve tijd. Er is bovendien het
eigen harde leven.
De getormenteerde kunstenaar ziet geen
bloemen of blauwe hemels meer. Met een
grillige arabeske schildert hij nu distels
in donkerblauwe of grijze tinten die hiermee de sfeer van desolaatheid nog verscherpen. Geleidelijk wordt de arabeske
echter grilliger zodat de distels nog louter vegetatieve wangedrochten zijn. Ook
dieren zijn een geliefkoosd onderwerp,
maar niet om een bukolisch tafereel op
te roepen, maar om boven de dieren heen
een toestand aan te klagen of een idee
uit te beelden.

Handen (1970-71 - tempera - 125x103 cm) door Jan Vaerten

de en tevens bewees dat lijn, kleur en
geestelijke inhoud tot een eenheid zouden uitgroeien.

Jan Walravens die in 1950 een monografie (2) aan Jan Vaerten wijdde, schreef:
„Vóór 1944 behoorde Jan Vaerten nog aan
de wind, het land, een tentoonstelling, een
kunstboek. Na die tijd staan al die dingen
te zijnen dienste. Van windhaan wordt hij
spil ".
Distels en koeien.

1944 luidt een nieuwe periode in. De grijze oorlogsdagen zijn voorbij, maar hebben menig mens moreel of fysiek geschokt. Niets is voortaan nog als vroeger.
Er zijn ook voor Jan Vaerten de naweeën
20

Zo zal hij insekten, honden, geiten, paarden en koeien schilderen in vormen die
met de visuele realiteit weinig of niets te
maken hebben en bovendien in kleuren
die aan de werkelijkheid zijn voorbijgegaan. Het zijn stuk voor stuk doeken die
van binnenuit geschilderd zijn. Zo ontstaat een eigen pikturale woordenschat
bij Vaerten. In De paarse koe (1947) die
veel ophef maakte, zien we de nasleep
van de oorlog en al de menselijke ellende
in de ogen van deze verdwaasde in de
stal liggende koe die stervend is.
Pip Wouters die Vaertens werk sedert jaren gevolgd heeft, schrijft: „Als mens en
kunstenaar wil hij niet wanhopen, maar
aanklagen. Zijn oeuvre is een kreet tegen
geweld, een aanklacht tegen onmenselijkheid. Uiterlijk maakt dit zijn werk niet
aantrekkelijk en laat het zich moeilijk benaderen: begrip en aanvoelen zijn er nodig om in te treden in deze waarheid. De
kunstenaar neemt stelling tegenover het
leven, tegenover de gemeenschap" (3).

Vaerten staat in elk geval nooit onverschillig tegenover het leven. Meestal echter is hij in opstand wegens het onrecht
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mitieven. En hij is verrast door de onberispelijke faktuur die deze doeken nog
steeds vertonen, terwijl zovele hedendaagse werken na twintig jaar reeds oud
en verkleurd schijnen. Wanneer hij van
deze reis terugkeert, verbrandt hij tientallen schilderijen en tekeningen. Vanaf
dat ogenblik zal hij onverpoosd door
studie en proeven zoeken naar het geheim van de glansrijke primitieven. Hij
die zo jong reeds in de verfwinkel van zijn
oom de verf bereidde, zal verder streven
naar technische perfektie, naar een samenstelling die deze van de primitieven
benadert.
Vanaf 1950 schildert hij met tempera dat
een mengsel is van eigeel, damarhars,
Venetiaanse terpentijn en water. Hiermee
kan hij bepaalde nuances en subtiliteiten
in de kleur bereiken. De kleur is rijker
geworden en de vorm is sterk geabstraheerd en naar de grens van het non-figuratieve geëvolueerd. Het insekt 1952) is
één van de eerste doeken met tempera
geschilderd. Vele andere zouden volgen.
Er is eerst nog het Portret van Pip (1953)
dat in zuiver lineaire vormen werd uitgebeeld, evenals Het atelier (1953) waarin
deze lineaire lijnen van een soberheid
getuigen die meesterlijk is en tegelijk een
zekere gratie en poëzie aan het doek toevoegen.
In 1958 verlaat hij het lineaire voor het
tachisme zoals in Dialoog (1958) dat met
blauwe vlekken werd uitgebeeld. Maar
zijn tachisme is van korte duur. Hij begint
weer met portretten en gaat zo geleidelijk
over naar het figuratieve, zoals dit duidelijk merkbaar is in Sereniteit (1958) waarin
de voorwerpen minder geabstraheerd
werden.
Parallel met de evolutie in zijn werk loopt
(

Ik droomde (1972 - acryl - 105x75 cm - kollektie Bourgeois,
Mechelen) door Jan Vaerten.

en de ellende in deze wereld. Vandaar dat
zjin doeken vaak zo tragisch of dramatisch zijn; toch is er steeds een hoop die
elke wanhoop uitsluit.
In 1948 wordt hij op de Biënnale te Venetië uitgenodigd. Dit moedigt hem aan en
zal in zijn werk sporen nalaten. Hij leert
er Picasso kennen die hij ook nadien in
zijn atelier te Parijs ontmoet. Hij die ook
een andere visie op de wereld heeft en
zijn figuren abstraheert.
Een grote kentering in zijn oeuvre veroorzaakt de reis die hij in 1950 in Italië
gemaakt heeft. Hij ziet er de talrijke fresko's en schilderijen van de Vlaamse pri-
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Steeds naar technische perfektie strevend, begint hij rond 1960 kollages op zijn
doeken aan te brengen. Hij doet dit vooral
om te vermijden dat hij dikke kleurlagen
op elkaar moet aanbrengen om het effekt
te bereiken dat hij wenst.
Zijn wereld van symbolen zou hij nog
verder uitbreiden. Na de stier volgt de
hand en het paardje. De hand impliceert
een verlangen of een willen bezitten. De
idee van het paardje echter is ontstaan
toen hij toevallig in zijn tuin een stukje
hout vond dat bijna een door de natuur
gebeeldhouwd voorwerp was. Zo klein,
subtiel en vulnerabel dat het voor Vaerten, zoals de eenhoorn, het symbool van
het erotische en van het vrouwelijke werd.
In De hoop (1959) is dit paardje in de richting van een lichtvlek uitgebeeld, terwijl
het geheel baadt in blauw, dat in zijn werk
de kleur van de vergeestelijking is. Vaak
schildert hij twee tegenstrijdige symbolen
als zuivere kontrasten tegenover elkaar
zoals goed en kwaad, liefde en haat,
schoonheid en lelijkheid.
Tranen (1972 - tekening - kollektie Dr. Francotte, Sint-Niklaas) door Jan Vaerten.

zijn interesse voor de literatuur, gaande
van Sartre die hem zijn doek De muur
inspireerde, via Camus, Faulkner e.a. tot
zelfs Teilhard de Chard in en Jung.
Zij doen hem de suprematie van de geest
op de materie inzien, terwijl Jung zijn
aandacht vestigt op de symbolen. Zo doen
deze hun intrede in zijn werk.
In 1958 keert hij gefascineerd door de
grandioze natuur, de paarden en de stieren, van een reis naar de Camargue terug. Hij ziet de stier als een symbool van
machten schildert DeStier(1958), een rood
met wit dooraderde kop waarboven glorieus en dreigend twee horens uitsteken.
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Dikwijls komt in zijn doeken een element
op de voorgrond in de vorm van dieren
uit de Camargue of een ander gewrocht.
En gewoontegetrouw is een voorwerp
slechts een middel om een idee te benaderen. Dit vreemde element betekent dan
de remmende faktor die in het leven zo
vaak optreedt en de mens verhindert de
door hem gekozen weg te gaan. Zo komt
in Ontwaken (1958) een vorm voor die
denken doet aan de rotsen uit een verlaten streek die de weg versperren tussen
de twee symbolen van stier en vrouw.

Elders is de revolte uitgedeind als een
vermoeide zeegolf. Dan beeldt hij een ge
wereld uit of droomt hij van een-vechtloz
wereld waarin alles zoveel beter zou kun-
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nen zijn zoals in Ik droomde, waarin onderaan links een klein zelfportret voorkomt dat gericht is naar een verre wereld
in wit geschilderd, een droomwereld.

Zelfportretten en drie - dimensionale doeken.
Sporadisch komen ook zelfportretten in
zijn produktie voor. Meestal zijn ze op
mooi Japans papier met acryl en Chinese
inkt getekend, en met propjes papier of
jute als kollage op het doek aangebracht,
maar verborgen achter een kleurige acrylverf.
Het zijn zeer subtiele portretten die
meestal in grijze, paarse of blauwe tinten
geschilderd zijn, terwijl het aksent gelegd wordt op de ogen, de neus en de
mond, de centra waaruit meteen het karakter en de persoonlijkheid tot uiting
komt. Het zijn voluit beelden van een
wilskrachtige Vaerten die, wellicht ook in
het gewone leven, weinig toegevingen
doet.
Toen hij in 1969 met drie- dimensionale
doeken begon - in tempera geschilderd
maar met een afzonderlijk element in een
bepaalde materie bovenop het doek aangebracht als een integrerend deel ervan
- maakte hij eveneens een zelfportret.
Bovenaan is dus een autentiek zelfportret
van de kunstenaar met in de bovenhoek
een verguld bolletje dat de geest uitbeeldt; op het onderste gedeelte werd
zijn hand in brons aangebracht en stevig
aan het werk verbonden.
Deze vreemde elementen zijn zowel qua
materie, als qua duurzaamheid of wijze
van vasthechting, vooraf bestudeerd, zodat zij noch zijn kunst, noch de duurzaamheid van zijn werk kunnen benadelen.

Tegenover ons skepticisme t.o.v. het materieel aspekt van deze zaak heeft Vaerten zijn streven naar technische perfektie eens te meer bevestigd en ons ongeloof vlug weggeveegd. Artistiek gezien,
heeft hij door dit eksperiment een nieuwe
dimensie bereikt, waarin een kracht verborgen is die de reële met de irreële
wereld blijkt te verenigen. Bovendien verhoogt het ontegensprekelijk de sfeer of
de intensiteit van het gegeven, zoals in
De begeerte (1971) waarop de drie elementen van de erotiek in roze polyester
een verrassend effekt geven. Bovendien
heeft hij bij dit doek het eksperiment zo
ver doorgevoerd dat er tevens in de middenstrook een klein spiegeltje werd aangebracht, waardoor de mens niet alleen
zichzelf ziet, maar meteen psychologisch
iets van zichzelf moet terugvinden daar
waar geen huichelarij meer mogelijk is.
Tot op heden heeft hij een zestal driedimensionale schilderijen gerealiseerd.
Het is helemaal niet zeker dat Vaerten met
dit eksperiment zal doorgaan. Gedreven
door zijn streven naar technische perfektie, kan hij morgen met een nieuw eksperiment beginnen. Hierin blijft hij ontegensprekelijk een avant-gardeschilder die
werkt met middelen van zijn tijd. Persoonlijk prefereren wij van deze doeken die
werken waar de „elementen van buiten uit" nogal sober en niet te omvangrijk
zijn. Maar dit is een argument dat met
de essentie van de zaak weinig te maken
heeft. Van alle is het Zelfportret (1969)
het best geslaagd; alle zijn echter een
getuigenis van zijn enorme kreativiteit.

Objart.
Vaerten is een kunstenaar die zijn meesterschap op vele terreinen bewezen heeft.
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kan zo een barok of surrealistisch objekt
vormen al naar zijn idee en kreativiteit.
Braque sprak van „I'objet, c'est la poétique". Toch blijft het een uiting van de eigen persoonlijkheid, omdat het aan het
objekt een bepaalde zin geeft.
Ook Picasso maakte reeds objarts die
in „Le Petit Palais" te Parijs werden geeksposeerd en er een zeker sukses kenden. Deze objarts zijn reeds lange tijd bekend en werden ook o.m. gemaakt door
Jozef Peeters, Edgar Tytgat en Victor Ser
-vranckx(4).
Als ik moe ben, maak ik wel eens een
objart, vertelt ons Vaerten. Bij Tytgat gold
het objekt als spelelement, bij Servranckx
als „art brut" en bij Paul Joostens als
dada-element. Bij Vaerten is het niet louter spel, maar eerder een doelbewuste
konstruktie met verschillende elementen
uit materialen van diverse aard. „Objart"
is trouwens afkomstig van het woord „objet d'art" en blijkt dan toch tenminste een
neventak van de kunst daar waar de kunstenaar het geheel zelf heeft vervaardigd.
Jan Vaarten, tekenend.

Er zijn natuurlijk eerst de schilderijen, de
tekeningen, de wastekeningen die hij zoals de Egyptenaren met was en gouache
maakt, de litografieën waarvan de eerste
in 1971 in Duitsland werden vervaardigd,
de kartons voor wandtapijten waarvan
vooral het tapijtontwerp voor de UNO
(1952) bekend is, de ontwerpen voor toneeldekors, en hiermee is de lijst nog niet
afgesloten.
Er zijn tenslotte nog zijn „objarts". Zijn
zij louter „Spielerei" of behoren zij tot
de kunst? Zij zijn in elk geval een zoveel
getuigenis van zijn kreativiteit.
-ste
Objarts zijn voorwerpen die willekeurig
door een kunstenaar gekozen worden. Hij
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In 1966 begon Vaerten nu en dan een objart te maken. Zo tekende hij een zelfportret en verwerkte dit in polyester en schilderde erop een gezegde van Teilhard de
Chardin: „Pour atteindre Ia zone lumineuse, solide du monde, it ne s'agit pas d'alIer vers le plus profond en dessous, ou le
plus lointain en arrière, mais vers le plus
intérieur dans I'áme et le plus nouveau
dans le futur". Het is een objart dat doordrongen is van een idee en tegelijk uiting
van kreativiteit is met de tekening van het
zelfportret. Het is artistiek en van alle banaliteit ontbloot.
Andere objarts volgden en waren vindingrijke voorwerpen, meestal onder glazen
stolpen samengebracht. Het blijven bij
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Vaerten in elk geval eksperimenten met
de materie, omdat hij nu eens hout, dan
weer polyester of nog ander materiaal
gebruikt.
Avant-gardeschilder.
De wereld van Vaerten is een bijzondere
wereld die moeilijk in enkele woorden
samen te vatten is. Enerzijds omdat hij
niet onder een -isme te rangschikken
valt, daar hij zo persoonlijk is en tevens
op de grens van het figuratieve ligt. Anderzijds omdat hij, gedreven door zijn
streven naar technische perfektie, steeds
verder eksperimenteert.
Hubert Lampo schreef over Vaerten:
„Door het werk der groten aan zichzelf
geopenbaard, hebben de prominente hedendaagse meesters Vaerten aangezet tot
de schepping van een obsedante, soms
vreselijke, doch nooit geheel absurde
wereld, waarvoor hij niemand schatplichtig is" (5). Dit is een opvatting die wij
helemaal onderschrijven. Het is niet weinig een artistiek universum te hebben
gekreëerd dat hem zo eigen en dus zo
persoonlijk is, dat hij zelfs in de meest
moeilijke jaren van zijn leven - en die zijn
er geweest - geen toegevingen heeft gedaan.
We hebben verder niet voldoende op het
religieuze aspekt in de kunst van Vaerten
gewezen. Er zijn niet alleen de hartverscheurende Piëta's of Ecce Homo's, maar
ook schijnbaar profane onderwerpen kunnen bij hem eveneens religieus zijn, zoals Hiroshima en De paarse koe. Op dit
vlak kan hij dan zeker op gelijke hoogte
worden gesteld met Rouault en Servaes.
Vaerten is met eigen vorm en kleur de
schilder van een idee. Zelfs in de driedimensionale doeken wordt met typisch-

moderne materialen zoals polyester een
emotie of een idee uitgebeeld waarin hij
herkenbaar blijft. Zijn „zelfportret" in
deze serie is persoonlijk en aanvaardbaar.
Zijn zij louter eksperiment? Wij menen
van niet en geloven dat zij het volgen
ervan in de toekomst waard zijn.
Ook zijn gouaches, wastekeningen en
tekeningen met Oostindische inkt getuigen van zijn verrassende beheersing van
de materie en zijn onthutsende polyvalentie. Hij is inderdaad één van onze
kunstschilders die met sukses en vaardigheid ook andere vormen van de plastische
kunsten aankan.
Albert Van Hoogenbemt formuleerde zijn
opvatting als volgt: „Ik wil deze speurtocht naar de waarde van het werk van
Jan Vaerten besluiten met te zeggen dat
bij hem verbeelding en gevoelige gewaarwording tezamen smelten in een synthese
van kleuren en vormen, die steeds gekenmerkt is door een gedachte of een gevoel
en aldus aan de voorstelling van het stoffelijke een levendige, geestelijke waarde
verleent, en dit met de zuiverste picturale
middelen" (6).
Jan Vaerten is een autentiek kunstenaar.
Wars van alle stromingen gaat hij een
weg die nooit gemakkelijk en daardoor
des te verdienstelijker is.
Bibliografie:
(1) Jan Vaerten: Over de inhoud van het kunstwerk; Galerij
Nova, Mechelen, 1972, 48 blz.
(2) Jan Walravens: Jan Vaerten; Monografie, 1950, 64 blz.
Drukkerij „Les Arts graphiques'', Brussel.
(3) Pip Wouters: Jan Vaerten; „Kontrast ", 1961, april-mei.
(4) „Objart". Katalogus van een ekspositie van „objekten
door kunstenaars" van 15 december 1967 tot 14 januari
1968 in het Gemeentekrediet van België te Antwerpen gehouden (1967).
(5) Hubert Lampo: Jan Vaerten; Monografie, 1954, 16 p.
Voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs uitgegeven
door De Sikkel te Antwerpen.
(6) Albert Van Hoogenbemt: Jan Vaerten gissenderwijze;
„De Vlaamse Gids ", 1964.
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enkele kenmerken van de betrekkingen
tussen benelux en de regio nord

In eik rapport, elke studie of toespraak
komt heden ten dage de geografische
ligging van het Noorden en het Nauw van
Kales ter sprake, het artificieel karakter
van de grens met België en de noodzaak
om nauwe betrekkingen te onderhouden
met de buurlanden.
Enkele nieuwe feiten uit de laatste decennia hebben de ogen geopend voor deze
feiten waarvoor men al te lang blind
bleef. Het ontstaan van de Europese Gemeenschap heeft onze horizon verruimd.
De problemen in verband met de omschakeling van het mijngebied, een betere diversifiëring van de werkgelegenheden, en de heropleving van onze regionale ekonomie, hebben onze blik gericht
op de kansen die aan onze streek geboden worden in het ruimer kader van
Noord-Westelijk Europa. De schaalvergroting bij de realizatie van grote uitrustingsprojekten, de draagwijdte van beslissingen inzake ruimtelijke ordening,
de nieuwe dimensies van onze industrie
en de problemen van het leefmilieu, dat
alles dwingt ons ertoe over de traditionele administratieve grenzen heen te kijken.
Voeg daarbij dat de Franse ekonomie
een betere positie op de buitenlandse
markten nastreeft, een doelstelling die
zowel voortvloeit uit het Vle Plan als een
gevolg is van nieuwe omstandigheden.
Dat alles heeft tot gevolg dat de Franse
ekonomische strategie rezoluut naar de
buitenwereld gericht is. Tenslotte hebben
een mentaliteitswijziging, de ontwikkeling
van het toerisme en de goede transportmogelijkheden de mensen uit het Noorden ertoe gebracht hun toekomst op
Benelux te richten.
Nu zijn de zaken ook weer niet zo eenvoudig. Noord - Frankrijk is nog altijd geen
ideaal kruispunt van Europa en evenmin
26

francois pouille
Geboren in 1937 te Armentiers (Noord- Frankrijk). Licentiaat in de rechten, hogere studies
in de ekonomische wetenschappen, gediplomeerde van het Institut d'Etudes Politiques
de Paris. Momenteel Chargé de travaux dirigés
aan de fakulteit van de rechten en de ekonomische wetenschappen te Parijs, Chargé de
recherches aan een partikulier instituut te
Parijs en Adjoint au délégué général van het
Comité interprofessionnel social et économique du Nord at du Pas de Calais (regionale,
patronale organisatie). Gespecialiseerd in de
ekonomische en de industriële problematiek
van Noord - Frankrijk.
Adres: Avenue de la République 559, 59
Marcq-en-Barceul (Noord -Frankrjik).

enkele kenmerken van de betrekkingen tussen benelux en de regio nord

een toegangspoort tot België en Nederland, hoe beslist dit ook nagestreefd
wordt door tal van verantwoordelijke autoriteiten op het hoogste niveau. Wel is
het zo dat de thans sterk verbeterde infrastruktuur er in belangrijke mate toe zal
bijdragen om de steden en hun inwoners
nader tot elkaar te brengen en nieuwe
feiten in de menselijke en ekonomische
aardrijkskunde vorm te geven die vroeger nog toekomstmuziek waren.
Een overzicht van alle ekonomische en
menselijke, historische en kulturele gegevens, roept evenwel twee vragen op.
Wordt Noord - Frankrijk in de toekomst
een centrale regio, een kruispunt van
diverse stromingen, of integendeel een
perifeer gebied aan de grens van de Parijse groeipool en aan de grens van
Noord - Westelijk Europa? Bestaat er een
stroming van preferentiële handels- en
kommunikatiebetrekkingen tussen Noord Frankrijk enerzijds en zijn Beneluxburen
anderzijds? Het antwoord op beide vragen houdt meteen een inventaris in van
de mogelijkheden en onvolkomenheden
van Noord - Frankrijk t.o.v. zijn Europese
buurlanden.
De betrekkingen tussen de Beneluxlanden en Noord - Frankrijk zijn in de eerste
plaats betrekkingen tussen nationale staten enerzijds en een regio binnen een
nationale staat anderzijds. Er is dus een
asymmetrie in de betrekkingen tussen de
twee. Die betrekkingen vormen ook een
bron van diverse kontakten, bewegingen
en interpenetratie, die vergemakkelijkt
worden zowel door het besef van een gemeenschappelijk historisch en kultureel
patrimonium, als door de positie bij een
grens die helemaal kunstmatig is. Tenslotte zijn die betrekkingen erg uiteenlopend, zowel wat de aard, als de oriën-

tering en de omvang aangaat. De thans
aan de gang zijnde ruimtelijke ordening
van de streek versterkt de banden tussen
Noord-Frankrijk en Benelux en maakt het
mogelijk ze te organizeren en te enten op
strukturen die op hun beurt stimulerend
zullen werken.

Asymmetrie in de betrekkingen.
De departementen van het Noorden en
van het Nauw van Kales vormen samen
één regio, een administratieve omschrijving van recente datum en waarvan de
feitelijke inhoud tans gepreciseerd wordt.
Het Noorden lag op een gegeven ogenblik in het verleden midden een van de
belangrijkste Europese handelsstromingen. Een belangrijk deel van de streek,
de Vlaamse vlakte, was geïntegreerd in
het geheel van de Nederlanden. De bloei
van zijn lakennijverheid steunde op gedurfde handelsbetrekkingen.
Toen Vlaanderen vanaf de 14e eeuw gescheiden was van de Franse kroon, verliepen zijn handelsbetrekkingen met de
rijke Italiaanse steden niet meer via de
jaarmarkten van Champagne en de Rh6neroute. Het handelsverkeer werd toen
definitief omgebogen ten gunste van een
andere grote handelsweg, de Rijnvallei,
die toen de grootste verkeersader van
Europa werd. Van dat ogenblik af werd
het zuidelijk deel van de Vlaamse vlakte
een grensgebied door zijn eksentrische
ligging ten opzichte van een gepriviligieerde as die in een te wijde boog in
noordelijke en oostelijke richting aan de
streek voorbijtrok.
Dank zij de industriële revolutie kreeg
deze as het aanzien van een belangrijke
demografische en ekonomische koncentratie waarvan de belangrijkste punten
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gevormd worden door Engeland, de grote Nederlandse havens, de Ruhr, Zwitserland en Noord - Italië. Ook de bewegingen
en evoluties binnen deze reusachtige
groeipool kennen een aanzienlijke groei.

als van de andere streken bestaat er feitelijk in een tegengewicht te scheppen
tegen de invloed van de hoofdstad. Het
gebruik van de term „Métropole d'équilibre" is biezonder betekenisvol.

Er zijn vanzelfsprekend nog andere

Ten gevolge van twee wereldkonflikten en hiermee komen we tot een laatste
negatieve faktor - heeft de bevolking van
het Noorden vooral moeten werken aan
het oplossen van zijn primordiale noden
aan wederopbouw en het weer op gang
brengen van de nationale industrie.
Er is dus een geheel van centrifugale
krachten aan het werk geweest die het
Noorden heeft afgeleid van betrekkingen
met zijn buren, en dat op een ogenblik
waarop de grote krachtlijnen van onze

krachtlijnen zichtbaar:
- De tekstielindustrie, begunstigd door de
nabijheid van steden als Brugge, leper
en Robeke, waar al vanaf de Middeleeuwen de wol massaal geïmporteerd werd
uit Engeland en Schotland, kwam tot een
grote bloei in Noord - Frankrijk.
- De eksploitatie van het steenkoolbekken, dat feitelijk de voortzetting is van
het Belgische, het Rijn- en het Westfaalse
bekken, ligt aan de basis van grote erts verwerkende, ijzer- en staalbedrijven.
- De religieuze en familiale tradities stimuleerden de groei van de bevolking
die in gunstige ekonomische omstandigheden gebruikt kon worden en die dus
ter plaatse bleef wonen. Zo ontstond in
toenemende mate een hele waaier van
steden die het landschap van de streek
struktureerden naar het model van België
en Nederland.

Maar deze agglomeraties leggen zich
vooral toe op produktie en niet op hande l sverkeer, zodat elk van die agglomeraties een apart centrum werd, zonder
noemenswaardige kontakten met zijn
buren.
Door het sterk gecentralizeerde administratiesisteem in Frankrijk, zijn de Franse
steden, ook de grootste, er bovendien toe
verplicht voor alles het kompas naar Parijs te richten dat alle politieke en ekonomische beslissingen de uitstralingskracht
van het kultureel leven monopolizeert.
De grote ambitie van het Noorden zowel
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hedendaagse maatschappij zichtbaar
werden.
En toch heeft het Noorden voldoende demografische en ekonomische dimensies
om op heel wat terreinen de partner van
Benelux te zijn.
Vooral nu Frankrijks interne organizatie
niet langer meer dat knellende keurslijf
kan blijven voor de regio's en de principes van ruimtelijke ordening grondig gewijzigd zijn, liggen er voor het Noorden
uitzonderlijke kansen in de uitbreiding
van zijn betrekkingen met de buurlanden.
De asymmetrie die de betrekkingen tussen Noord - Frankrijk en Benelux kenmerkt, is dan weer terug te vinden in de
toepassing van plannen voor streekordening. Het begrip dekt niet dezelfde lading
in de aan elkaar grenzende of dicht bij
elkaar gelegen zones. De macht van de
lokale overheid, de mekanismen die leiden tot planning, de maatregelen ter begunstiging van nieuwe investeringen, dat
alles is niet identiek in België en Frankrijk. Een organizatie als de O.R.E.A.M.
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Grafiek l: Evolutie van de handelsbetrekkingen (import en eksport) tussen de regio Noord - Frankrijk en de B.L.E.U.
(Belgisch- Luxemburgse Ekonomische Unie). Hoeveelheid uitgedrukt in ton.
Bron: Ministère de ('Economie et des Finances. Interrégion des Douanes et Droits Indirects Nord-Picardie.
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(Organisation d'Etudes et d'Aménage-

ment de l'Aire Métropolitaine du Nord) de naam alleen al suggereert de betekenis voor de realizatie van op de toekomst
gerichte studies - heeft geen gesprekspartner in de Belgische provincies.
En omgekeerd hebben Interkommunales
voor streekontwikkeling bevoegdheden
waaraan de voorzitter van de Communauté Urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing
nog helemaal niet toe is, want hij heeft
geen direkte invloed op het ekonomisch
leven. De Belgische interkommunales,
die veel eerder tot stand kwamen als de
Franse „communautés urbaines", kombineren de taak van ekonomische en beroepsorganizatie met de aktiviteiten van
lokale gemeenschappen. Dit is een domein waarin de regionale verantwoorde lijken geprikkeld worden tot nadenken,
zowel omwille van de noodzaak van overleg met de buren, als omwille van de bestaande konkurrentie tussen dicht bij elkaar gelegen industriezones.
Het versnipperd karakter van de
betrekkingen.

Deze konkurrentie, die op de keper beschouwd niet zo ongezond is, ook al wekt
ze soms een zekere ongerustheid bij de
bevolking, illustreert treffend de interprenetatie tussen de grensgebieden. Ze
geeft ook een aanduiding voor de intensiteit van de talrijke uitwisselingen die logischerwijze gestimuleerd worden door
de afwezigheid van enige natuurlijke
hinderpaal tussen Frankrijk en België en
door de traditionele vriendschapsbanden
tussen de twee buurlanden.
De kontakten tussen onze streek en zijn
buren vormen in de allereerste plaats betrekkingen tussen mensen die bij elkaar
30

gemeenschappelijke kentrekken herkennen en die geen gelegenheid voorbij laten gaan om elkaar te ontmoeten en hun
wederzijdse waardering uit te spreken.
Voor alles zet de fizische en de politieke
aardrijkskunde de streek ertoe aan talrijke kontakt- en uitwisselingswegen te
kreëren met zijn buren, hoofdzakelijk met
België, omwille van de onmiddellijke nabijheid. De grens loopt door talrijke
zones die beide landen gemeenschappelijk hebben: agrarische gebieden zoals
dat tussen Nieuwpoort en Malo, tussen
Sint-Winoksbergen en Veurne, Binnen Vlaanderen en de streek van Pevele en
het Doornikse; stedelijke agglomeraties,
in de eerste plaats de metropool
Rijsel -Robeke-Torkonje-Armentiers, waarvan het verlengde zich uitstrekt in België
over talrijke aan elkaar grenzende en in
elkaar gegroeide steden; de Leie -, Schelde- en Sambervallei, die de natuurlijke
richting aangeven voor de stedelijke agglomeraties en de ontwikkeling van han
Talrijke aan elkaar gren--delstroming.
zende zones zijn komplementair op ekonomisch gebied, zodat ook dit weer het
bestaan van een nationale grens doet
vervagen. De dagelijkse vloed van grens arbeiders, waarvan het aantal de laatste
jaren weliswaar sterk gedaald is maar dat
toch nog aanzienlijk blijft, spruit voort uit
de wijze waarop over de twee landen
enerzijds de rezidentiële zones, anderzijds de industriezones en dus ook de
werkaanbiedingen verdeeld zijn. Heel
wat Fransen hebben er de voorkeur aan
gegeven in België te gaan wonen en hun
beroepsaktiviteiten in Frankrijk uit te oefenen, en dat zonder enig opzien te baren. Vrije tijd, vakantie en toerisme zijn
gelegenheden bij uitstek voor talloze tijdelijke migraties tussen beide landen die
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Grafiek 11: Evolutie v.d. handelsbetrekkingen (import en eksport) tussen de regio Noord - Frankrijk en de B.L.E.U. (Belgisch Luxemburgse Ekon. Unie). Waarde per duizend Franse franken. Bron: Ministère de ('Economie et des Finances. Interrégion des Douanes at Droits Indirects Nord-Picardie. De gepointilleerde lijnen stemmen overeen met de gekorrigeerde
waarden na toepassing v.d. variatiekoëfficiënten op het Bruto Nat. Prod, gepubliceerd in het maandelijks bulletin v.d. UNO.
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dan ook een dicht net van uitwisselingen
en kontakten opgebouwd hebben. Aan
weerszijden van de grens bestaat er een
echte overgangszone, waarin zich over
een breedte van ca. 150 kilometer zeer
heterogene en komplekse, maar duurzame relaties ontwikkelen.
Meestal zijn overleginitiatieven tot stand
gekomen over problemen van gemeenschappelijk belang. De woonzones zijn
niet gekoncentreerd op een beperkt aantal stedelijke groeikernen. Zelfs als ze
heel dicht bij elkaar liggen, hebben de
verschillende steden hun identiteit bewaard of weten te verwerven. Sommige
liggen feitelijk in de regio Nord, zonder
dat ze er ooit aan gehecht waren door
hun verleden. Zo dragen veel bewoners
van het Boonse nog altijd de stempel van
hun Picardische traditie. Andere steden
hebben dan weer de indruk dat de regionale metropool tot stand komt ten koste
van hun belangen. Dat is enigszins het
geval met Atrecht, zelfs met Dowaai en
Valencijn, en binnen de metropool zelf
met Robeke-Torkonje. Rijsel ondervindt
heel wat moeilijkheden om zich te doen
gelden in de hiërarchie van regionale agglomeraties: kwa omvang onderscheidt
de stad zich nauwelijks van zijn buren,
het is een intellektueel centrum, maar pas
in de 19e eeuw verliet de universiteit Dowaai na een drie eeuwen oud verblijf aldaar. Ondanks de groei van de tertiaire
sektor is de ontwikkeling van Rijsel lange
tijd nauw verbonden gebleven met de industrie.
Ook al valt er in de regio nogal wat vrees
en terughoudendheid waar te nemen, er
kan niet gezegd worden dat de metropool
de overige steden van de regio domineert, verre van. Dit is dan vanzelfspre32

kend een faktor die het evenwicht van en
in de streek verzekert. Een ander gevolg
is dan weer dat geen enkele stad een onbetwiste uitstralingskracht over zijn omgeving heeft. Er is trouwens geen enkele
stad met de faam van de Vlaamse steden
waarvan de oorsprong zoveel verder in
het verleden ligt en die zoveel minder geschonden uit de oorlogen kwamen. Wel
werkt het Rijselse museum met zijn bie zonder rijke kollekties op geregelde tijdstippen mee aan uitwisselingsprogramma's met Europese musea, o.a. dat van
Den Haag. Onze scholen en universiteiten
tellen ook wel enkele Belgische en Nederlandse professoren en studenten. En
heel wat professoren uit Noord - Frankrijk
onderhouden geregeld kontakt met hun
kollega's uit de Beneluxlanden.
De respektievelijke taken van de diverse
lokaliteiten zijn niettemin nog niet aan
een goede omschrijving toe. De gedachte
dat een regionaal centralisme het nationale centralisme zou vervangen, weerhoudt de verantwoordelijken van de verschillende geografische sektoren ervan
aan de metropool de nodige ruggesteun
te geven die haar in staat stelt namens de
hele streek te spreken met de metropolen
uit de buurlanden.
Gelukkig zijn er heden ten dage nieuwe
en andere zorgen. In het Noorderdepartement is men veel meer betrokken als
in de andere Franse gewesten bij het
probleem van de gelijkschakeling van de
universitaire diploma's op Europees vlak.
Dit zou immers een oplossing brengen
voor een probleem dat een erg schadelijke hinderpaal vormt voor kulturele en
menselijke betrekkingen met de buurlanden (en een louter kunstmatige handikap
voor de studenten voor wie mobiliteit
geen probleem is). Er wordt ook veel aan-
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dacht besteed aan onderzoeks- en onderwijstema's die de belangstelling kunnen wekken van de bevolking uit de landen van Noord - Westelijk Europa en die
de regionale universiteiten een origineel
karakter kunnen geven. In deze geest
werden de universitaire of industriële laboratoria ingericht in de nieuwe stad
Oost - Rijsel.

Een hoopvolle toekomst.
De ordening en uitrusting van de streek
zal de betrekkingen met Benelux nog
versterken. De ruimtelijke ordening is
ontworpen in Europees perspektief. Met
het in werking treden van de Gemeenschappelijke Markt verschuiven de zwaartepunten op het kontinent. Noord- Frankrijk is geroepen om eindelijk zijn marginale pozitie te verlaten tussen Parijs en
de omringende zone enerzijds, en de
industriële en urbanistische koncentratie
rond de as Antwerpen- Brussel anderzijds.
Onze gunstige pozitie van vlak gebied,
wat dus kommunikatie bevorderend is,
zal nog meer betekenis krijgen door de
toetreding van Groot-Brittannië tot de
Euromarkt. De intensiteit van het verkeer
tussen de groeipool Londen enerzijds en
de Ruhr en het Rijnland anderzijds, de
groei van Duinkerke die op een gelukkige
wijze de havenuitrusting op de Vlaamse
en Nederlandse kust aanvult, dat alles
zal de traditionele handels- en verkeersstromingen in Europa uitbreiden.
De handelsbetrekkingen tussen Noord Frankrijk en de Belgisch- Luxemburgse
Ekonomische Unie vertonen een forse
groei zoals ook af te lezen valt uit de
grafieken. In onze handelsbetrekkingen
met het buitenland zorgde de B.L.E.U. in
1970 voor 30 0/o van onze import en 24 °/o

van onze eksport. Het noordelijk deel
van Frankrijk dat een traditioneel ontmoetingspunt is voor allerlei invloeden
en een doorgangsgebied voor invazies,
dat enige tijd ingesloten bleef binnen de
grenzen van Frankrijk, wordt weer een
sterke schakel in een nieuw en verruimd
ekonomisch bestel.
Daarom moeten een aantal oriënteringen
die al samenvallen met een bestaande
realiteit in toenemende mate voorrang
krijgen. Enkele voorbeelden kunnen dat
op overtuigende manier aantonen:

- Het verkeersnet van autowegen en waterwegen ontsluit geleidelijk de streek op
een Europese ruimte. Een reeks realizaties en reeds ver gevorderde plannen
brengen Gent, Kortrijk en Doornik, en
verderop Brussel en de Randstad dichter
bij de grote steden van Noord - Frankrijk.
- De automatizering van het telekommunikatienet - een domein waarin het Noorden een flinke voorsprong heeft op de
rest van Frankrijk - vergemakkelijkt een
direkt kontakt met de buurlanden.
- Tegelijkertijd wordt de regionale samenhang versterkt. En dit dank zij enkele
grote infrastruktuurwerken die thans aan
de gang zijn of op touw gezet worden: de
autoweg Duinkerke- Rijsel die verlengd
moet worden tot Valencijn en Jeumont,
de autoweg Kales-Atrecht, die parallel
loopt met het mijngebied, die een aantal
al te geïzoleerde agglomeraties zal samenbundelen en de ruggegraat vormen
voor een zeer dichte konurbatie ontstaan
rond de mijneksploitaties.
- De regionale universiteiten worden uitgebouwd en versterkt. De installatie te
Oost - Rijsel van de voornaamste instellingen van hoger onderwijs bevestigt de
wetenschappelijke en kulturele roeping
M
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van Rijsel. Die roeping wordt nog meer
onderstreept door de aanwezigheid van
talrijke en befaamde instituten voor de
opleiding van ingenieurs en door de aanwezigheid van een vrije universiteit die
traditiegetrouw nauw verbonden is met
de grote Belgische en Nederlandse universiteiten.
- Het wetenschappelijk onderzoek, dat
voorheen een al te bescheiden aandeel
had in de regionale aktiviteiten, krijgt
nu de volle aandacht. De kontakten tussen de wetenschappelijke laboratoria en
de industriële wereld worden steeds intenser en lopen ver over de grenzen heen.
De grote onderzoekscentra die gebouwd
worden in de nabijheid van de universitaire kampussen, het CREST (Centre de

Recherches et d'Enseignements Supérieurs Textiles), het CERTIA (Centre
d'Etudes et de Recherches Technologiques des Industries Alimentaires), kregen
meteen een Europese roeping mee.
- De metropool van het Noorden wordt
niet alleen een administratieve, maar ook
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een ekonomische en menselijke realiteit.
Er ontstaan meer en meer nieuwe betrekkingen die behoren tot de topklasse van
de tertiaire sektor waarvan de huidige
bloei de ontwikkeling van onze maatschappij kenmerkt.
De vernieuwing van Noord - Frankrijk gaat
logischerwijze gepaard met een opening
in de richting van Benelux. Nieuwe en
zeer diverse kontakten tussen onze
streek en onze buurlanden zullen tot ontwikkeling komen en in de toekomst aan
betekenis gaan winnen. Dat de bevolking
aan beide zijden van de grens, ondanks
alle wisselvalligheden in zijn geschiedenis, altijd onderling intense en duurzame
kontakten wist op te bouwen, biedt een
garantie voor de toekomst. Wat de bewoners van Noord-Frankrijk betreft, er
bestaat niet de minste twijfel over dat zij
er echt zorg voor willen dragen dat zij
hun uitstekende betrekkingen met Benelux willen verrijken en nog beter tot hun
recht laten komen.
(Nederlandse vertaling door Erik Vandewalle.)

de taalkwestie sociologisch bekeken - 1

„Liever vreemd dan Vlaams ??" is één
van de kreten, die nu al enkele jaren op sommige Leuvense muren prijken.
Met deze vraag maakte de leiding van
het Katholiek Vlaams Hoogstudenten verbond eind 1970 haar ongenoegen
openbaar over het feit dat het Vlaamse studentenpubliek meer belangstelling
had voor het toenmalig strijdros van
de linkse organisaties te Leuven, namelijk het nieuwe statuut van de
buitenlandse studenten in België, dan
voor de oppositie tegen de kommunautaire projekten van de regering Eyskens.
De volksvergaderingen, waarin de voorstellen van minister Vranckx onder vuur
werden genomen, trokken duizenden bel angstellenden; een met veel tamtam aangekondigde vergadering over de grondwetsherziening bracht hooguit honderdvijftig man bijeen.

prof. dr. luc huyse
Geboren in 1937 te Heule (West-Vlaanderen).
Studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Leuvense universiteit, waar hij
promoveerde tot doctor in de politieke en
sociale wetenschappen. Tans doceert hij er
sociologie en sociologie van het recht aan de
fakulteit van de rechtsgeleerdheid.
Schreef De niet -aanwezige staatsburger
(1969), L'apathie politique (1970) en Passiviteit, pacificatie en verzuiling in de Belgische
politiek (1970). Publiceerde artikelen o.m. in
De Maand, De Nieuwe Maand Kultuurleven,
Streven, Intermediair, De Gids op Maatschappelijk Gebied, Spectator, Civis Mund! en De
Bazuin. Hij is redaktielid van De Nieuwe
;

Maand.
Adres:
Berkenlaan 8, 3202 Linden.

Wat in december 1970 te Leuven gebeurde, is in de politieke geschiedenis van
België herhaaldelijk voorgevallen, vroeger veel meer nog dan in de jaren zestig:
de verdringing van de kommunautaire
problematiek door prioritaire behandeling
van andere konflikten.
De zwakke positie van het kommunautaire spanningsveld op de Belgische kon
vanaf 1960 is daar-fliktenschap
enige verandering in gekomen - is een
der merkwaardigste probleemaspekten
van de politiek in ons land. Wie de politieke geschiedenis bekijkt, zal kunnen
vaststellen dat de belangstelling van burger en politikus het meest gegaan is naar
de behandeling van de levensbeschouwelijke en van de sociaal-ekonomische tegenstellingen. Tientallen jaren was er op
het terrein van de geschillen tussen de
taalgroepen meer sprake van immobilis35
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me en koelkastpolitiek dan van een volgehouden poging om in dit spanningsveld
een pacifikatie tot stand te brengen. Deze
vaststelling is niet nieuw. Het is mij echter
opgevallen dat bij een intensieve speurtocht naar de achtergronden van dit immobilisme, vragen en hypothesen vrijkomen, die de aanloop zouden kunnen worden tot een meer diepgaand inzicht in de
taalstrijd in het algemeen, de Vlaamse
beweging in het bijzonder (1). Enkele van
deze vragen wil ik in dit artikel behandelen.
Bij het verzamelen van de gegevens,
waarmee ik mijn gedachtengang kon opbouwen, heb ik vaak getwijfeld of ik er
mee zou doorgaan. Ik deel die aarzeling
met vele van mijn kollega's uit de menswetenschappen. Wij zijn wat schuw van
een studie van de kommunautaire problematiek, lopen met een wijde boog om dit
tema heen - tot grote verwondering trouwens van buitenlandse sociologen en politikologen. Velen onder ons worden afgeschrikt door de kompleksiteit van het
verschijnsel of vrezen dat zij niet de nodige afstand zullen kunnen nemen tegenover een problematiek, die hen soms
sterk beroert. Mij lijkt een der grootste
moeilijkheden te liggen in het ontbreken
van stevige steunpunten in de literatuur
waaraan een onderzoeker zich bij het begin van zijn studie kan optrekken. Er is
met betrekking tot de literatuur over de
taalstrijd immers een wanverhouding ontstaan. Aan de ene kant is er een onoverzichtelijk aantal geschriften van de hand
van min of meer geëngageerde waarnemers (gaande van K. Jonckheere's De
Vlamingen... leer ze me kennen via H.
Riemens' België, land van contrasten,
D. Wilmars' De psychologie van de franstalige in Brussel en M. Ruys' De Vlamin36

gen naar de boeken van M. van Haegendoren, om maar enkele voorbeelden te
noemen). Deze publikaties zijn belang
Ze bevatten een schat aan interes--rijk.
sante gegevens en beschouwingen. Men
zou ze in zekere zin alle moeten lezen,
maar het is soms wat ontmoedigend vast
te stellen dat de kennis, die men zo verwerft, meestal niet kumulatief is. Ze blijven te veel een losse verzameling van
impressies om als handgreep te kunnen
dienen voor wie met een systematische
analyse beginnen wil. Aan de andere kant
ontbreekt het soort literatuur, waarvan
een socioloog of een politikoloog afhankelijk is om de eigen aanpak te kunnen
verwezenlijken. We missen goede mémoires en autobiografiën, waarin de leiders van het politiek bedrijf uiteenzetten
welke rol zij gespeeld hebben in de pa-

cifikatie van de Belgische konflikten. De
politici in ons land hebben de gewoonte
om ook na hun politiek verscheiden het
rookgordijn, waarachter zij gewerkt hebben bij de fabrikage van de kompromissen, niet te laten verdwijnen. Op het terrein van de geschiedschrijving is er te
weinig werk van het soort dat K. Van
Isacker en L. Wils geleverd hebben. Vooral L. Wils heeft in zijn recente publikaties
boeiend materiaal gebracht, mijns inziens
omdat hij uitgaat van de basisgedachte
dat de historikus in de politieke geschiedenis vooral aandacht moet hebben voor
de verwevenheid van het levensbeschouwelijke, het sociaal -ekonomische en het
kommunautaire spanningsveld. Het is een
goede zaak dat de onderlinge verhouding
tussen deze drie konfliktlijnen ook in de
schaarse politiek-sociologische analyses
van de taalstrijd centraal staat: ik denk
hier in de eerste plaats aan de geschriften
van A. Van den Brande (onder meer in
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Ons Erfdeel), van J. Grootaers (onder het
pseudoniem Telemachus in De Maand en
De Nieuwe Maand) en van L. Claes (in
Streven en in De Maand), aan de publikaties van CRISP (Centre de Recherche
et d'Information Socio-politiques) en aan
de werken van enkele buitenlandse auteurs zoals V.R. Lorwin, A. Lijphart en D.
Urwin. Wat deze studies zo aantrekkelijk
maakt is het feit dat tal van gebeurtenissen, die in andere beschrijvingen van de
taalgeschillen anekdotisch van aard blijven, in een verband worden opgenomen.
Ik zou willen aantonen dat het de moeite
loont de weg die zij hebben gewezen, wat
verder te verkennen.
Het late pakt der Belgen.

Als men het verloop van het konflikt tussen de twee taalgroepen bekijkt, dan moet
men onwillekeurig denken aan een ziekte
die door allerlei omstandigheden niet
doorbreekt. Het rijpingsproces verloopt
met horten en stoten. Aan de koortsverschijnselen, die nooit lang wegblijven,
kan men regelmatig zien dat de spanningen niet verdwenen zijn. In hun behandeling van het geschil gaan de politici veelal
tewerk als de geneesheer, die zich tevreden stelt met het bestrijden van de koorts.
Soms ziet het er naar uit dat men een
diepgaande diagnose wil: de verantwoordelijke personen komen dan in konsult
bijeen. Telkens echter - en dat gaat zo
door tot in het begin van de jaren zestig
- worden zij weer weggeroepen naar het
bed van een in hun ogen ernstiger zieke.
Eerst in 1970 komt men tot een pakt der
Belgen, dat de modaliteiten van een kon
vastlegt. Maar 25 jaar vroeger-fliktregn
al kwam een „pakt der sociale solidariteit" tot stand, waardoor een duurzaam

modus vivendi op sociaal-ekonomisch gebied in het leven geroepen werd. En 12
jaar vroeger schreef men in het schoolpakt de beginselen neer, die een vreedzame behandeling van het levensbeschouwelijk konflikt mogelijk moest maken.
Als men de mijlpalen op de weg naar de
politieke pacifikatie in ons land zo op een
rijtje zet, dan lijkt het wel of de politici
met de beredeneerde gezapigheid van
een maratonloper konflikt na konflikt behandeld hebben. Maar daar gaat het hier
in eerste instantie niet om. De vragen,
die ons bezig houden, zijn van een andere orde. Een eerste heeft betrekking
op de rangorde in het rijtje der pakten:
waarom kwam de taalstrijd als laatste aan
de beurt? De tweede sluit onmiddellijk
aan bij recente gebeurtenissen: ziet het
er niet naar uit dat men met het pakt der
Belgen minder pacifikatie-sukses zal boeken dan met zijn voorgangers?
Waarom kwam de taalstrijd als laatste
aan de beurt?

De anatomie van de Belgische samenleving vertoont een eigenaardig patroon.
Twee breuklijnen lopen dwars door de
bevolking. Een is van levensbeschouwelijke aard en is verantwoordelijk voor het
bestaan van een katoliek en een vrijzinnig
segment. De tweede wortelt in de sociaal-ekonomische tegenstellingen en ligt
aan de oorsprong van de splitsing van de
groep der vrijzinnigen in een socialistisch
en een liberaal blok. Elk blok heeft zich
met zijn eigen politieke partij, beroepsorganisaties, kulturele verenigingen, mutualiteit, ontspanningsverenigingen en
kranten stevig vastgezet in de sociaalpolitieke infrastruktuur van het land. Men
37
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heeft die blokken naar Nederlands voorbeeld „zuilen" genoemd. Elders sprak
men van „les trois families spirituelles ".
In periodes van politieke hoogspanning
namen ze veeleer de vorm aan van organisatorische loopgraven. Wat het maatschappelijk lijnenspel in ons land zo ingewikkeld maakt is het feit dat eik blok op
zijn beurt doorsneden wordt door - weliswaar minder krachtige - breuklijnen.
Dwars door de katolieke zuil bijvoorbeeld
lopen het sociaal -ekonomisch en het kom
spanningsveld. Zo zijn er in de-munatir
Christelijke Volkspartij (C.V.P.) regelmatig spanningen tussen de kristendemokratische fraktie, die de standpunten van
de arbeidersbeweging vertolkt, en de frak tie, die als woordvoerder van de werkgevers optreedt. Men weet ook dat in de
geschiedenis van de katolieke organisaties herhaaldelijk botsingen tussen de
taalgroepen hebben plaatsgegrepen. Het
gaat echter niet alleen om voorbijgaande
ruzies. In het katolieke blok hebben de
konkurrerende groepen zich in vele gevallen verenigd in eigen verenigingen;
men denke hier aan het bestaan van verschillende katolieke jeugdbewegingen,
die lange tijd toch een standskarakter
droegen.
Voor onze gedachtengang is belangrijk
te weten dat bij de vorming van de politieke, sociale en kulturele strukturen de
levensbeschouwelijke en de sociaal -ekonomische tegenstellingen het sterkst hebben ingewerkt. Al kort na het ontstaan
van België drukte het konflikt tussen Kerk
en Staat zijn stempel op de fyzionomie
van de Belgische samenleving. Later tegen het eind van de vorige eeuw deed zich ook de inwerking van de sociaal-ekonomische tegenstellingen gevoelen. Bij elke faze van het demokratise38

ringsproces vormde zich als het ware
een nieuwe laag van organisaties, verenigingen en instellingen (partijen, beroepsorganisaties, mutualiteiten...). In dit langzame stollingsproces, dat omstreeks 1925
ten einde liep, is de inslag van de spanningen tussen katolieken en vrijzinnigen,
in tweede orde die tussen arbeiders en
kapitaalbezitters, van doorslaggevend
belang geweest.
Tijdens de grote momenten van de kreatie van de maatschappelijke strukturen is
de etnisch -kulturele faktor dus maar in
een geringe mate van betekenis geweest.
Men mag aannemen dat de architekten
van het sociologisch België tot aan het
eind van de 19e eeuw zijn uitgegaan van
de zekerheid dat ons land op etnisch
gebied homogeen (Frans) kon-kultre
worden. De Vlaamse Beweging was nog
niet krachtig genoeg om hierover veel
twijfel te doen ontstaan.

De dominante invloed van de levensbeschouwelijke en sociaal -ekonomische
breuklijnen bij de stolling van het maatschappelijk landschap heeft als gevolg
gehad dat de ontwikkeling van het kom
sterk vertraagd werd.-munatirkofl
Hoe is dat in zijn werk gegaan?
De sociologische invloed van strukturen
en instellingen op het politieke leven ligt
onder meer in het feit dat zij de vormen
leveren waarin maatschappelijke problemen moeten passen om opgenomen te
kunnen worden in het raderwerk van de
politieke besluitvorming. Zo heeft men het
in het verleden vaak kunnen meemaken
dat een sociale of kulturele noodsituatie
slechts ter hand genomen werd door de
traditionele partijen of de vakbonden op
het moment dat deze nood herkend en
erkend werd als iets dat te maken had
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met het levensbeschouwelijk of het sociaal-ekonomisch konflikt. Een maatschappelijk probleem, dat geen vertaling vond
in deze geijkte vormen van de Belgische
politiek, kon op sindikaal of parlementair
vlak niet versluisd worden. Het werd ge
als „un faux problème", bleef-doverf
jarenlang hangen of kwam in de politieke
koelkast terecht. Zoals vandaag een
individu met een of andere specifieke
nood door de mazen van het net der rijksmaatschappelijke zekerheid kan vallen
en nergens hulp vindt, zo valt het in België vaak voor dat een maatschappelijke
noodsituatie onopgelost blijft omdat geen
enkele belangenverdedigende organisatie
haar tot haar specifiek werkterrein rekent.
Dit kenmerk van het politieke sisteem
heeft onmiskenbaar het groeiproces van
de kommunautaire spanningen en dus
ook de emancipatie van het Vlaamse volk
vertraagd.
Om deze stelling van steviger argumenten
te voorzien, dienen wij een en ander nog
van naderbij te bekijken. Wij gaan hierbij
uit van de gedachte dat de politieke besluitvorming in ons land beschouwd kan
worden als een kontinue produktie van
beslissingen, wetten, verordeningen en
besluiten. Deze politieke produktieketen
omvat een viertal fazen, waarin de lage
prioriteit van de taalstrijd telkens naar
voren treedt.
A. De allereerste faze in de politieke
besluitvorming bestaat er in dat problemen, wantoestanden, noodsituaties zichtbaar worden of zichtbaar worden gemaakt.

Deze faze kan op vele manieren gestalte
krijgen. Een voorbeeld van een der mogelijkheden: een tornado teistert de Westhoek en de streek van Oostmalie; de
noodsituatie is geboren en wordt in dit

geval ook vlug ontdekt en erkend (de situatie van de getroffenen wordt - vanuit
een stel maatschappelijke waarden - als
ongewenst beschouwd). Het „zichtbaar
worden" of het „zichtbaar maken" van
een probleem bestaat er dus in dat een
objektieve, feitelijke toestand wordt waargenomen en na een toetsing aan een
maatschappelijke waarde of een algemeen aanvaard beginsel als ongewenst
beschouwd.
Veelal ligt er wel wat tijdsafstand tussen
het ontstaan van een objektieve, materiele (nood-)situatie, haar „ontdekking" en
haar erkenning als een ongewenste, voor
onze maatstaven onaanvaardbare toestand. Een voorbeeld: de objektieve noodsituatie op het gebied van huisvesting en
gezondheidszorg van de buitenlandse
arbeidskrachten in het Brusselse is al
vele jaren oud: de erkenning ervan door
de publieke opinie is van zeer recente
datum.
In het verleden werden problemen, die
verband houden met de levensbeschouwelijke en sociaal -ekonomische breuklijnen, vaak zeer snel opgemerkt en gesignaleerd. De politieke partijen, de vakbonden en de andere organisaties van de drie
zuilen beschikken immers over goed-uitgeruste studiediensten, die onder meer
als taak hebben met stevig cijfermateriaal
elk onrecht - de leden aangedaan - te
rapporteren. In het licht van deze vaststelling kan men zien hoe belangrijk het
hardnekkig telwerk is geweest van mensen als M. van Haegendoren en L. Wieërs,
die in de jaren vijftig een overtuigende
boekhouding hebben aangelegd van de
Vlaamse achterstelling op het terrein van
het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek, de legerleiding... Zij werkten in
moeilijke omstandigheden. Er was mon39
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nikenwerk nodig om in de officiële statistieken de situatie van de Nederlandstaligen op te sporen; het zou tot omstreeks
1960 duren vooraleer in de hogeschool statistieken bijvoorbeeld een afzonderlijke
melding werd gemaakt van Nederlandstalige en Franstalige studenten.
Dat de registratie van problemen uit de
kommunautaire sfeer in het verleden niet
spontaan verliep, is ook te merken aan
het feit dat akties van buiten- parlementaire aard en „politieke aksidenten" een
wel bijzonder grote rol hebben gespeeld
in de bekendmaking van taalpolitieke
grieven. Men denke hier bijvoorbeeld
aan de opvallende signaalfunktie, die de
marsjen op Brussel en de verkiezing van
Borms hebben gehad.
Toch kan men ook weer niet ontkennen
dat vóór 1960 vele Vlaamse eisen geleidelijk in overweging en in behandeling werden genomen. Zou het echter niet kunnen
dat in sommige gevallen kwesties van
taalpolitieke aard toch aan de orde kwamen omdat zij beschouwd werden als van
vitaal belang voor de machtstrijd op Ie
sociaal- ekono--vensbchouwlijk/f
misch vlak? Twee voorbeelden uit de periode 1930-1935: na de vernederlandsing
van de rijksuniversiteit te Gent ging de
inrichtende overheid van de Leuvense
universiteit snel over tot de oprichting
van Vlaamse leergangen, in de eerste
plaats uit schrik voor de aantrekkingskracht van de rijksuniversiteit op de katolieke Vlaamse student. Over de radikalisering van enkele Vlaamse katolieke
vooraanstaanden in het begin van de jaren dertig schrijft M. Ruys (in De Vlamingen): „Discrete contacten verenigden
kleine kernen van katolieke intellektuelen, die de zwakheid van de Vlaamse politici toeschreven aan de verdeeldheid van
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de vlaamsgezinde krachten. Ook vreesden zij - gelet op wat elders in WestEuropa gebeurde - de totstandkoming
van een links, antiklerikaal blok en wilden
daar een christelijke, corporatistische
formatie tegenover plaatsen" (cursivering
van mij). Ontwikkelingen in het kommunautaire veld werden dus wel eens veroorzaakt als nevenprodukt van de andere
spanningen. Er is nog een andere verklaring voor de sporadische inoverwegingneming van kommunautaire eisenbundels. Sommige aspekten van de Vlaamse
minoriteitspositie leenden zich vrij goed
tot een vertaling in sociaal -ekonomische
konflikttermen. Problemen als de strukturele werkloosheid, de vervlaamsing van
het bedrijfsleven, de geringe deelname
van de vlaamse arbeiders aan het voortgezet onderwijs werden door de arbeidersbewegingen ter hand genomen omdat de Vlaamse problematiek hier in het
verlengde lag van de arbeidersproblematiek. Het taalflamingantisme en zijn
late uitlopers hebben uiteraard een remmende invloed gehad op de herkenning
van de sociale dimensie in de Vlaamse
kwestie. Tenslotte kwam het ook voor dat
de kommunautaire gevoeligheid bij sommigen snel toenam als gevolg van frustrerende ervaringen in het levensbeschouwelijke of sociaal -ekonomische konfliktveld. De federalistische gedachte won
voor het eerst veld in Wallonië toen de
vrijzinnige socialisten omstreeks 1910 (dit
is na een ononderbroken katoliek bewind
sinds 1884) de indruk kregen dat zij zich
dienden los te maken van een Vlaanderen, dat verantwoordelijk was voor de
sterke machtspositie van de katolieke
partij. Hetzelfde deed zich voor na de
voor de Vlamingen beledigende afloop

van de Koningskwestie. Gekonfronteerd
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met een links Wallonië, dat dank zij de
„macht van de straat" een wettelijke
meerderheid had omvergegooid, gingen
er in Vlaanderen stemmen op voor een
sterk doorgevoerde kultuurautonomie.
De eerste faze in het politiek produktieproces is die van de permanente inventaris van maatschappelijke problemen.
Hier blijkt voor het eerst de marginaliteit
van het kommunautaire spanningsveld
- altans tot omstreeks 1960.
B. Tweevoudige bewustwording, kern
van de tweede faze.
Niet alle problemen die zich manifesteren, worden opgenomen in het raderwerk
van de politiek. Er is iets méér nodig dan
het alleen maar zichtbaar worden: ten
eerste, de bewustwording dat een bepaald probleem de grenzen van het individuele noodgeval overschrijdt, met andere woorden, een kollektief probleem is;
ten tweede, de bewustwording dat een
vraagstuk slechts een oplossing kan vinden door overheidsingrijpen. Die dubbele
bewustwording vormt de kern van de
tweede faze in het politiek produktieproces.
(Een hele reeks problemen „haalt" die
tweede faze nooit omdat men van mening
is dat hun oplossing een privé-aangelegenheid is van de betrokkenen. Zij verdwijnen dan meteen uit de sfeer van de
politiek. Dit is onder meer het geval met
gezinsproblemen; lange tijd ook dacht
men dat kronische armoede en... verfransing van Vlaamse inwijkelingen te Brussel
te maken had met individuele noodsituaties waarvoor geen kollektieve remedie
bestond.)
Vele problemen worden als het ware automatisch ingeschreven op de agenda

van de beleidsverantwoordelijken. Van

oudsher worden zij als kollektief beschouwd en geschikt geacht voor overheidsingrijpen. Men denke hier bijvoorbeeld aan de vraagstukken van landsverdediging en verkeersveiligheid. Soms
duurt het evenwel een hele tijd voordat
in de publieke opinie de gedachte rijpt
dat een probleem een kollektieve dimensie heeft en overheidsingrijpen vereist.
Nemen we het voorbeeld van daarnet.
Ook vóór 1963 (de taalwetten van de regering Lefèvre - Spaak) probeerden sommige
Vlaamse immigranten te Brussel ten koste
van vele inspanningen te ontsnappen aan
de druk van de verfransing. Op een bepaald moment besefte men dat het hier
ging om een gemeenschappelijk probleem dat slechts opgelost kon worden
door kollektieve voorzieningen waarvoor
de overheid zich garant stelde.

De dubbele bewustwording waarvan sprake was, voltrekt zich onder meer in het
sociaal -kultureel vormingswerk. Ook de
kommunikatiemedia vervullen hier een
politieke opdracht (de uitzending „Mijnalarm").
C. De derde faze: politieke druk.
Er zijn honderden problemen waarvan op
een bepaald moment gesteld wordt dat
zij slechts een oplossing kunnen vinden
dank zij overheidsoptreden in de vorm
van wettelijke bepalingen, kollektieve
voorzieningen of overheidsgelden. Slechts
een klein gedeelte ervan zal uiteindelijk
in aanmerking komen voor de behandeling in de politieke en sociaal- ekonomische instellingen waar de beslissingen
vallen. Een vraag naar overheidsingrijpen
moet immers op een gegeven ogenblik
vertaald worden in politieke machtstermen wil zij een kans maken om door te
stoten tot in de politieke arena. Hier zit41
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ten we in de derde faze van het politiek
produktieproces, die vooral gekenmerkt
wordt door de aktiviteiten van de pressiegroepen. Zij zijn het die, samen met de
politieke partijen, problemen aanvoeren
in de eigenlijke werkplaatsen van de politieke besluitvorming: de parlementaire
kommissies, de advies- en overlegraden
in de ministeriële departementen en in
de parastatalen, de bestuursorganen van
de partijen...
In deze faze wordt nog een tweede stap
gezet: de drukkingsgroepen brengen niet
alleen problemen voor het politieke voetlicht; zij propageren ook de oplossingen,
die het best de specifieke belangen van
hun leden dienen. Nu weet men dat het
propageren van oplossingen niet gebeurt
in de vorm van vriendelijke suggesties aan het adres van de beleidsverantwoordelijken. De drukkingsgroepen formuleren de specifieke belangen van hun
leden in politieke machtstermen. Hiertoe
beschikken zij over een breed gamma
van mogelijkheden: een beroep op vroeger verworven machtsposities, verwijzing
naar hun representatief karakter, mobilisatie van de aanhang en het weigeren van
steun bij verkiezingen.
Voor de problemen van kommunautaire
aard werd deze derde faze zeer dikwijls
een soort nauwe flessenhals: ook al lag
in het verleden aan weerszijden van de
taalgrens de kommunautaire zenuw soms
geheel bloot, toch bleek vaak dat er geen
pressiegroepen bestonden die met sukses specifiek-taalpolitieke belangen konden verdedigen.
Er waren organisaties als de Vlaamse
Volksbeweging, de Lodewijk de Raetstichting aan de ene kant, het Waals nationaal kongres aan de andere kant. Zij
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stonden buiten de traditionele zuilen. Dat
had voordelen, maar ook grote nadelen.
In België hebben de verzuilde organisaties op het terrein van de belangenbehartiging immers een stevig monopolie
verworven. Het leeuweaandeel van de
mandaten in de overleg- en adviesinstanties, die de overheid in het leven roept,
van de rijkssubsidies aan het privé- initiatief en van de zendtijd op radio en televisie wordt in een soort automatisme verdeeld tussen de verenigingen, die tot een
van de zuilen behoren. Ook bij de verdeling van benoemingen en promoties in de
overheidsdiensten worden alleen de kandidaten van de erkende machtsblokken
gesteund. Wie buiten het monopolie valt,
staat in de kou.
De Vlaamse verenigingen, die wél een
plaatsje hadden in een van de zuilen (men
denke bijvoorbeeld aan de drie kultuurfondsen), waren om een andere reden in
het nadeel. Zij stonden voor het probleem
van de dubbele solidariteit, omdat zij
werkzaam waren én op het levensbeschouwelijke én op het kommunautaire
vlak. Daardoor ontstonden interne moeilijkheden bij het bepalen van de prioriteiten. Hetzelfde deed zich voor aan Franstalige zijde. Er was wel altijd ergens een
kloof, die de bundeling op kommunautair
vlak in de weg stond. Dat ziet men goed
wanneer men in de geschiedenis van de
Vlaamse beweging de pogingen tot
Vlaamse frontvorming bekijkt. In 1844 al
mislukte een poging van J. de Laet en H.
Conscience om een dagblad Vlaemsch
België uit te geven omdat zij niet wilden
aansluiten noch bij het liberale noch bij
het katolieke blok en zo verstoken bleven van steun. De teleurgang van de
Meetingpartij in Antwerpen kan ook gedeeltelijk op de rekening van de tegen-
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stellingen tussen katolieken en vrijzinnigen geschreven worden. De bundeling
van krachten in de strijd voor de vernederlandsing van de universiteit te Gent
werd bemoeilijkt door het verzet van de
kerkelijke hiërarchie, die in een Vlaamse
rijksuniversiteit een gevaar zag voor het
katolieke Leuven. De mislukking van de
Vlaamse frontvorming in de jaren dertig
was onder meer te wijten aan het wantrouwen van de socialisten, die een minorisatie vreesden van de vrijzinnige bevolkingsgroep in een zelfstandiger Vlaanderen.

Het ging eigenlijk niet om een wederzijds
wantrouwen alleen. Er zat een struktureel
element achter. De spontane ontwikkeling van het kommunautaire konflikt kon
niet doorgaan omdat hierdoor het meervoudig machtsevenwicht in België in
gevaar zou komen. Wat bedoel ik daarmee? Het levensbeschouwelijk machtsevenwicht, waar de aandacht in eerste instantie naartoe ging, berustte voor een
groot deel op het feit dat de meerderheidsgroep in Vlaanderen minderheid
was in Wallonië; bij de vrijzinnigen lag de
situatie net andersom. Een patstelling
dus, om het in schaaktermen te zeggen,
die slechts bruikbaar kon worden gemaakt door het ontwerpen van een kon
waarin het gebruik van de-fliktregn
evenredigheidsregel tot aanvaardbare
kompromissen moest leiden (2).
De noodzaak de nationale machtsbalans
te bewaren met behulp van de tegengestelde machtsverhoudingen in de gewesten, maakte de kulturele autonomie voor
velen niet aantrekkelijk. De solidariteit
tussen Vlaamse en Waalse katolieken,
tussen Waalse en Vlaamse vrijzinnigen
mocht niet verstoord worden. Hierin lag

de bazis van de Belgische versie van „de
nationale eenheid "!
D. De vierde faze: het vastleggen van
prioriteiten.
Aan het eind van de politieke produktie keten is er het vastleggen van de prioriteiten. Er kan uiteraard geen sprake zijn
van een gelijktijdig behandelen van alle
maatschappelijke problemen, die in het
politieke strijdperk worden gebracht. Het
bepalen van wat urgent is en wat niet,
leidt al tot konflikten en uitoefening van
macht. Politieke strijd breekt ook uit wanneer vanuit tegenstrijdige belangen
uiteenlopende maatregelen worden geeist. Ook hier moeten prioriteiten worden
bevochten en/of kompromissen gesloten.
De belangrijkste akteurs in deze vierde
faze zijn de politieke partijen en de erkende beroepsorganisaties. De konfrontatie van tegenstrijdige belangen grijpt
onder meer plaats in het parlement, de
provincie- en gemeenteraden, bij de vorming van een regeringskoalitie, in het
overleg tussen regeringspartijen.
De traditionele regeringspartijen waren
in het verleden op unitaire basis georganiseerd. Geen enkele partij kon de belangen van één taalgroep geheel en al
verdedigen. Interne kompromissen moesten gemaakt worden tussen Vlamingen
en Walen voordat een partij met een
kommunautair dossier naar het parlement
of de ministerraad kon trekken. In die
omstandigheden was de vorming van
„taalpartijen" in zekere zin onvermijdelijk.
Besluit: de marginaliteit van de taalkwestie in het verleden.

Het politieke bedrijf werkt zeer selektief
wat betreft de formulering, het in behan43
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deling nemen en het oplossen van maatschappelijke problemen. Deze selektiviteit, zo nauw verbonden aan de Belgische
vorm van verzuiling, heeft in het verleden
van de meeste kommunautaire vraagstuk
marginale problemen gemaakt. Zo-ken
gezien wordt het al voor een stuk begrijpelijker waarom de taalkwestie zo laat
aan bod is gekomen.
Vanaf 1960 keert het tij. De mechanismen,
die tot dan toe verantwoordelijk waren
voor het verdringen van de taalpolitieke
vragen, vallen uit. Waaraan is dit te wijten? Hoe groot is de kans dat het pakt
der Belgen, waartoe de nieuwe impulsen

op het eind van het decennium leiden,
een duurzame konfliktregeling zal meebrengen? Dit zijn de vragen, die in een
tweede artikel ter sprake zullen komen.
Ook zal dan enige nuance worden aan
aan het analyseschema, dat wij-gebracht
vooralsnog in strakke zin hebben toege-

past.
(Deel 2, in volgend nummer.)
(1) Gemakshalve zal ik de termen „taalstrijd" en „taal kwestie hanteren in de brede betekenis van „kommunautair konflikt".

(2) Deze konfliktregeling heb ik uitvoerig beschreven in
mijn boek Passiviteit, pacificatie en verzuiling in de
Belgische politiek. Wie geïnteresseerd is in het effekt van
de pacifikatiepolitiek op het gedrag van de burger kan
terecht bij mijn De niet- aanwezige staatsburger.
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nieuwe nederlandse poëzie
een kritisch overzicht
1.

jan van der vegt

In de afgelopen 25 jaar is er in de Nederlandse poëzie veel gebeurd. 1949 was het
jaar dat een poëtische omwenteling doorbrak, waarvan de nawerking nog duidelijk
in de poëzie van vandaag is waar te nemen. Maar die revolutie heeft ook tot tegenbewegingen geleid, die niet minder
het gezicht van de huidige poëzie mee
bepalen. Het gevolg is, dat er op 't ogenblik gedichten geschreven worden in een
aantal stijlen die sterk van elkaar verschillen. Het totaalbeeld van de huidige dichtkunst is heterogeen. Wel is het zo, dat
sinds het midden van de jaren zestig een
zakelijke stijl is gaan overheersen, een
direkte poëzie die zo weinig mogelijk
„poëtisch" is. Maar ook daar komen weer
reakties op.

Geboren in 1935 in Den Haag. Studeerde in
Groningen en is nu leraar in Zaandam. Werkte
van 1968 tot 1971 als poëziekritikus voor de
Nieuwe Rotterdamse Courant en is redakteur
van het literaire tijdschrift Kentering. Werkt
regelmatig mee aan Ons Erfdeel.
Adres:
Ewisweg 26, Heiloo.

Dat er allerlei stijlen naast elkaar bestaan,
is natuurlijk geen reden om te treuren. Het
is misschien lastig voor de systematikus,
maar het is niet erg als die zijn trekken
thuis krijgt. Niets is zo gevaarlijk voor een
goed oordeel over de literatuur als de neiging om alles in vastomlijnde hokjes in te
delen. Ik zeg dit met nadruk. In deze beschouwing over de Nederlandse poëzie
van nu, zullen we ook moeten proberen
een overzicht te krijgen, maar als er stijlen naast elkaar worden gezet, als er inde
worden gemaakt dan dient dat alles-linge
slechts als het trekken van wat hulplijnen,
nodig voor de overzichtelijkheid. Elke
dichter heeft uiteindelijk zijn eigen richting, eik gedicht zijn eigen stijl.
De Romantiek is er niet voor niets geweest. Zij heeft ons bevrijd van een geijkt
beeld van de dichtkunst. De zeer rationalistisch ingestelde Classicisten hadden
keurig in boekjes à la Boileau vastgelegd
wat een gedicht moest zijn en daardoor
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stond men in de poëzie dan ook niet zo
vaak meer voor verrassingen. Daar konden alleen eigenzinnige figuren nog voor
zorgen. Toen de Romantiek de poëzie (en
haar niet alleen) uit het keurslijf van voorschriften en zekerheden bevrijdde, begon
er in die poëzie een spel van aktie
en reaktie, dat nog altijd niet is uitgespeeld. We zijn er nu vertrouwd mee, dat
er geen „typisch poëtische" onderwerpen
meer zijn; dat alles stof voor poëzie kan
zijn. Het kan gaan over landbouwmachines of boksers (in de cykli van Armando)
of het gedicht kan een politiek protest zijn
(in de nieuwste bundel van Lucebert). Bij
Hans van de Waarsenburg is de kater van
het bestaan in de welvaartsmaatschappij
de aanleiding tot het gedicht, maar Jacob
Groot is een romantikus die het over rozen en roodborstjes heeft. Bij vele dichters van nu leveren alledaagse ervaringen
de stof voor hun gedichten, terwijl Polet
schrijft over de syntetische mens Mr. X.
De Romantiek heeft ook een eind gemaakt
aan de gedachte dat een gedicht op een
bepaalde manier geschreven moest worden. Dat staat niet los van het steeds verder uit elkaar drijven van poëzie en muziek. Veel gedichten werden vroeger geschreven om gezongen te worden; men
hoeft maar aan Bredero te denken. Daarom lag het veel meer voor de hand stro
rijm en een regelmatig metrum-fenbouw,
als noodzakelijke technische voorwaarden voor poëzie te zien. Sinds het begin
van de Romantiek zijn de dichters gaan
vrijer gaan staan tegenover de-dewg
eisen van de prosodie, en tegenwoordig
kom je nog maar weinig mensen tegen
die echt vinden dat een gedicht moet rijmen. En ook in dat opzicht kan de lezer
in de poëzie van nu een skala van mogelijkheden aantreffen, met als uitersten b.v.
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Wilmink, die rijm, metrum en strofenbouw
toepast in zijn liedjes en Thera Westerman die haar laatste bundel deels vulde
met proza.
De vraag is dan onvermijdelijk, of bij het
beoordelen van poëzie geen enkel a priori
gesteld mag worden. Is het nog mogelijk
vast te stellen, wat een gedicht is? Het is
duidelijk, dat veel moderne dichters - niet
alleen in de Nederlandse literatuur - er
huiverig voor zijn poëzie als zodanig
scherp te scheiden van de rest van de
literatuur; zoals men ook liever geen al te
grote kloof ziet tussen de literatuur en andere soorten van tekst. Vandaar het opnemen van proza in boekjes die toch als
dichtbundels geafficheerd worden.
Ik geloof, dat deze huivering tegenwoordig wel eens een fobie dreigt te worden.
Natuurlijk moeten we niet terug naar de
Romantische dichterverheerlijking van de
vorige eeuw, maar ik geloof niet dat het
risiko zo groot is. Het onderscheid tussen
poëzie en proza moet funktioneel gezien
worden. Proza is een taalvorm waarbij de
auteur zich in het algemeen houdt aan de
konventies van de taal als „gewoon" kom
poëzie gebruikt de-munikatedl.I
dichter de diverse ekstra middelen die de
taal hem biedt: metrum en ritme, strofen bouw, rijm (in de ruimste zin van klank herhaling). Op een ander vlak de beeldspraak, dat wil zeggen het gebruik van
woorden in een andere betekenis dan ze
strikt genomen volgens de konventies van
de taal hebben. Hij doet dat alles om wat
hij zeggen wil (zijn emoties, zijn ervaringen, zijn ideeën, enz.) te intensiveren. Er
is hier geen gelegenheid om op het hoe
en waarom van dit alles in te gaan. Maar
bij alle mogelijkheden tot variatie die er
sinds de Romantiek op dit gebied ontwikkeld zijn, heeft het ritme steeds als het
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fundamentele kenmerk van poëzie gegolden. Zo is het ook gezien door een van de
grootste dichters van de 20e eeuw, door
Ezra Pound, toen hij in een van zijn essays zei: However, I do not think there is

any crying need for verse with absolutely
no rhythmical basis (1). Aan het ritme van
de versregel moet daarom de opbouw
van een gedicht te herkennen zijn, als
iemand het in de vorm van proza zou afdrukken. Een voorbeeldje, uit de nieuwe
bundel Wie wat vindt heeft slecht gezocht
van Rutger Kopland:
„Weer de indruk dat de hond tegen een
steile helling oploopt terwijl het meisje
van een even steile helling afdaalt." Wie
het gedicht, waarvan dit de eerste strofe
is, niet kent, zal alleen bij toeval de versregelindeling van Kopland vinden. Dit is
poëzie zonder ritmische basis. Waardoor
doet zich dit tekstje dan voor als poëzie?
Door niets anders dan de wijze waarop
het is afgedrukt, en die door de symmetrie de inhoud steunt:
Weer de indruk dat de hond tegen
een steile helling
oploopt
terwijl het meisje van
een even steile helling afdaalt.
Zulke gevallen kan elke lezer bij tientallen uit recente dichtbundels halen (alleen
meestal minder leuke) en als we dit voorlopig zonder een a priori over wat poëzie
moet zijn beoordelen dan moeten we wel
vaststellen dat er Pound ten spijt een typografische kategorie is waardoor een
tekst poëzie wordt. Maar daarmee is het
hek van de dam, want daardoor kan ook
de meest platvloerse reklametekst binnen
de poëzie gehaald worden. Of moeten we
konstateren, dat alleen datgene poëzie is
dat bewust in een bundel, in een literaire
publikatie, als zodanig gepresenteerd

wordt? Dat brengt ons toch weer bij een
elitaire poëziebeschouwing. Of moeten
we alleen poëzie noemen, wat de lezer als
poëzie ervaart? Dat standpunt is inderdaad verdedigd. In 1971 publiceerde Gerrit Krol, dichter en prozaïst, een merkwaardig boekje: APP! Automatic Poetry
by Pointed Information Poëzie met een

computer.
Krol, computerprogrammeur van beroep,

legt uit hoe je met behulp van een elektronisch brein gedichten kunt maken. Je
voedt de computer met een aantal zinnen
bij een bepaald plaatje (om een konkreet
uitgangspunt te hebben) en als die computer geschikt is om met taal te werken,
produceert hij in zeer korte tijd een groot
aantal verschillende zinnen met allemaal
dat plaatje als uitgangspunt. De dichter
kan daaruit die zinnen kiezen die hij mooi
vindt en zo schrijft hij met minder moeite
dan anders een gedicht. Bovendien is het
goedkoper. Op het technologische instituut van Massachusetts is berekend, dat
gewone poëzie 22 cent per regel kost.
Volgens Krol kun je het met zo'n computer voor 14 cent doen!
APP/ is een erg handig boekje als je iets
wil weten over de manier waarop een
computer informatie verwerkt, over spelletjes die je met abstrakte figurenreeksen
kunt spelen. Het is logisch, dat Krol onder
woorden moet brengen wat hij onder een
gedicht verstaat en wat onder „mooi ".
Poëzie ontstaat, volgens hem, als je iets
beschrijft en je let er ook nog op hóé je
het beschrijft. Bovendien hangt het ook
van de lezer af of iets poëzie is. De lezer
moet het als mooi ervaren, en: Mooi is
iets dat in elkaar past en dat niet nuttig is.
Gedichten zijn niet nuttig, zegt Krol dan
ook. Alleen het schrijven ervan is nuttig,
het oefent de geest. Hij vergelijkt poëzie
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schrijven met tennis; het bedrijven ervan
is nuttig maar het resultaat niet.
Opvallend aan deze visie van Krol is dat
ze past in een veel groter anti- Romantisch
kompleks, dat al sinds de Eerste Wereldoorlog de poëziegeschiedenis beheerst:
het verzet tegen het estetische, elitaire
dichtersbeeld van het 19e-eeuwse symbolisme. Dat verzet is belangrijk, het heeft
de poëzie weer met de werkelijkheid verzoend. Maar het slaat door als het een

streven wordt naar volstrekte anonimiteit,
een vrees voor enige persoonlijke uiting
in een gedicht. Wie een gedicht leest,
mag ervan uitgaan, dat de dichter iets
wilde zeggen wat het toepassen van al
die bijzondere taalmiddelen waard was.
Daarmee plaatst die dichter zich nog niet
op een voetstuk. Hij doet dat evenmin als
hij door de keuze van die taalmiddelen
zijn persoonlijkheid in het gedicht legt.
Krols poëtisch spel met de computer past
in dit anti-persoonlijkheidskompleks, want
elke lezer kan met de computer zelf zijn
gedichten maken. Kurieus is, dat we hiermee terug gaan naar het pre- Romantische
Klassicisme, toen de meest botte en fantasieloze figuur met behulp van boekjes
gedichten kon maken.
In het vervangen van het ritme als basis
voor poëtische taal door een bijzondere
typografie zit een dergelijke tendens als
bij Krol. De typografie is immers een veel
onpersoonlijker middel. Het eksperimenteren met typografie kwam vooral op omstreeks de Eerste Wereldoorlog als uitvloeisel van het Dadaïsme. Paul van Ostayen en anderen deden het in de Nederlandse literatuur. Met de herleving van
allerlei dadaïstische technieken is het opnieuw in zwang gekomen en zo is de moderne konkrete poëzie ontstaan. Was het
oorspronkelijke Dadaïsme een protest,
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„Schaak uw eigen gedicht, elk nieuw verworven veld voegt
een woord toe." (Illustratie uit de bundel Xprmntl Ptry

van De Rook.)

artistiek anarchisme om de verstarring te
doorbreken bij kunstenaar en publiek, de
huidige varianten ervan zijn veel meer
estetisch. Dat geldt ook voor de konkrete
poëzie. Het is een spel met letters, plaatjes, uiteengerafelde teksten enz. Een aardig voorbeeld is het boekje xprmntl ptry
van G.J. de Rook. Kijken en lezen gaan
daar samen maar het aksent valt toch op
kijken. Het is een visuele kunstvorm waarbij je je vooral afvraagt: vind ik dit mooi
als beeld? Weliswaar werkt De Rook met
begrippen als massa, agressie en dergelijke, maar hij speelt er visueel mee. Hij
geeft er geen ideeën over; die moet de
kijker/lezer zelf er maar uit afleiden. In
ideeën over poëzie zullen Krol en De
Rook elkaar wel kunnen vinden. Ook de
xprmntl ptry bevat de suggestie dat de
lezer zelf zijn gedicht maakt; zie het hierbij gereproduceerde schaakbord. De re-
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derijkers deden zulke grapjes al in de
15e eeuw, maar 't blijft leuk. Er staan wel
betere dingen in dit boekje, zoals woorden opgebouwd uit menselijke figuren of
uit vuurwapens ( „Geweld ") en het is beslist de moeite waard het te kopen en te
bekijken.
Maar het heeft geen zin verder op deze
konkrete poëzie in te gaan in een beschouwing over de huidige Nederlandse
poëzie. Het is een apart genre naast de
poëzie en naast de beeldende kunsten,
dat naar eigen normen beoordeeld moet
worden. Opmerkelijk is wel, dat voor Van
Ostayen dergelijk werk een zijweg is geweest, waarop hij niet is verdergegaan.
Voor hem bleef de poëzie toch persoonlijke uiting in taal.
Het grote belang dat de typografie de
laatste tijd heeft gekregen als bepalend
element in poëzie, kan een van de redenen zijn waarom de kritiek haar greep op
de poëzie dreigt te verliezen. Dat is gevaarlijk, want kritiek heeft in het geheel
van een literatuur een belangrijke funktie.
Kritici vertegenwoordigen de anonieme
lezers. Hun reakties, hoe verschillend ook,
zijn het antwoord op het literaire werk.
De kritiek maakt waarneembaar wat in de
dramatische situatie tussen schrijver en
lezers een rol speelt.
Wordt nu in een gedicht, geen enkel idee
of wat dan ook onder woorden gebracht,
worden geen poëtische middelen toegepast om een te schrale inhoud lading te
geven, dan kan de kritiek hooguit de aspirant- lezers inlichten over de aard en de
prijs van het boekje. Maar meer valt er
niet te zeggen.
De kritikus die in de tegenwoordige poëzie de hierboven geciteerde norm van
Pound zou toepassen, moet heel wat gedichten verwerpen. Dat is natuurlijk niet

reëel. De heterogene situatie van de huidige Nederlandse poëzie heeft daarom juist
een heel bewuste kritische begeleiding
nodig. Zijn de poëziekritici misschien al
gefrustreerd door de aard wat ze onder
ogen krijgen, hun werk wordt ekstra
moeilijk gemaakt doordat zij in dag- en
weekbladen steeds minder plaatsruimte
krijgen. Literaire kritiek zal vergeleken bij
advertentiepagina's ekonomisch wel niet
meer verantwoord zijn. Vooral de poëzie
laten hun werk de laatste jaren ver--kritc
schralen tot zo kort mogelijke stukjes
over zoveel mogelijk bundels tegelijk. En
de poëzie- kritische aktiviteit van de literaire tijdschriften is ook al niet indrukwekkend. Paul Rodenko heeft ooit eens geschreven: alleen tegen een achtergrond
van diskussie, van morele en intellektuele

problematiek kan zich een geldige poëzie
ontwikkelen (2). Dat kunnen we dan wel
vergeten. Zeker als de poëzie volgens de
leer van Krol op het niveau van een veredeld potje scrabble terecht zou komen.
Relativeren is erg nuttig, maar je relativeert de poëzie natuurlijk niet door haar
weg te werken. Maar er is hoop!
Er wordt op 't moment in het Nederlandse
taalgebied - dat toch niet zo groot is door verscheidene dichters goede poëzie
geschreven, in allerlei stijlen. Er verschijnt ook werk dat zich als poëzie presenteert, maar om welke redenen ook (het
„doe- maar-gewoon-dan -doe- je -al-gek-genoeg"-kompleks?) in zinloos drukwerk
ontaardt. Het ligt niet aan de stijl op zichzelf, het ligt aan de persoonlijkheid van
de dichter en daar moet de kritiek zich
op durven richten. Zij moet een oordeel
over de techniek van poëzie durven verbinden met een moreel oordeel. Om nog
eens Pound te citeren: 1 believe in technique as the test of a man's sincerity (3).
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2.
De Nederlandse poëzie is tot ± 1950
overwegend traditioneel geweest. Wel
stelde Paul Rodenko destijds met Nieuwe griffels, schone leien een bloemlezing
samen van avant-gardepoëzie vanaf Gezelle en Gorter, maar werk als dat van de
Stijl- groep, van Paul van Ostayen, Herman van den Bergh en enkele anderen,
bleef toch tamelijk geïsoleerd. Als in 1949
Elburg, Kouwenaar en Lucebert de literatuur verbinden met de eksperimentele
schilderkunst van de Cobra- groep, dan is
er in eigen land weinig waarop ze kunnen
terugvallen. Hun teoretische begeleider
Rodenko heeft dan ook niet nagelaten
h?storische achtergronden voor ze te

kreëren.
De poëzie van de eksperimentele dichters
- de groep wordt al gauw veel groter dan
de drie genoemden - was een revolutionaire reaktie op die van de naoorlogse
jaren. Het was uit met de estetische,
vaag- romantische sfeer die de vrij traditionele poëzie van die jaren overheerste.
De jonge dichters van omstreeks 1950
bevrijdden het woord uit de konventies
van de taal en het beeld uit die van de
poëtika. In hun gedichten schikten de
woorden zich niet meer alleen volgens logische en grammatikale patronen, maar
speelden onbewuste, associatieve verbanden mee. Ook bij de keuze van een
beeld werd de eis van rationele kontroleerbaarheid verworpen. Via deze associatietechniek kon het onderbewuste een
rol gaan spelen in de poëzie, zoals dat
in de Nederlandse literatuur nog vrijwel
onbekend was. Wel had Hendrik de Vries
droompoëzie geschreven, maar daarbij
leverde het onderbewuste de stof en geen
nieuwe techniek van dichten. De eksperimentele poëzie is ook geen droompoë50

zie, het is een associatieve poëzie. Omdat
het onderbewuste de techniek van het gedicht en de taal ervan mee bepaalt, kunnen we de eksperimentele poëzie beschouwen als de eerste grote doorbraak
van Surrealisme en Dadaïsme in de Nederlandse literatuur. Lucebert begint het
gedicht „Het vlees is woord geworden"
met deze veelzeggende strofe:
Nu komen de kooien van de poëzie
Weer open voor het gedierte van miro
Een vlo een lekkerkerker een julikever
Raken met hun tentakels in de taal

Surrealistisch is de verrassende grillige
beeldspraak in zulke gedichten. Dadaïstisch is het a- logische, de agressie ten
opzichte van de lezer die „gemakkelijke"
traditionele poëzie verwacht. Zo krijgt Dada, zo'n 35 jaar nadat het begonnen was,
voor het eerst in de Nederlandse poëzie
een revolutionaire funktie.
Er waren omstreeks 1950 in Nederland
vooral twee dichters van wie de betekenis
door de Eksperimentelen werd erkend:
Lodeizen en Achterberg. Ook in Nijhoff
zagen ze een voorganger, maar dan meer
door zijn ideeën over de autonomie van
het woord dan door de praktijk van zijn
werk.

Lodeizen was de dichter van een uiterst
gevoelige poëzie, vol kwetsbaarheid en
melancholie, heel anders dan de vaak uit
onstuimige poëzie van mensen-bundige,
als Elburg of Lucebert. Maar ook bij Lodeizen waren het de verrassende, door
associaties gevonden beelden die heel
subtiel zijn stemmingen vastlegden. Direkte invloed van Lodeizen hebben de Eksperimentelen bijna niet ondergaan, maar
hij paste in hun sfeer.
Bij Achterberg komt het hoofdtema van
zijn werk erop neer, dat het woord een
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magische kracht heeft, waardoor het 't
tegen de dood zelfs kan opnemen. De
Eksperimentelen zagen de verwantschap
hiervan met hun streven het woord los te
maken van het strikt funktionele verband
van de gewone taal. Het woord werd autonoom, het werd gezien als een ding,
een wezen.
Dit leefde ook heel sterk bij een aantal
dichters die ongeveer gelijktijdig met de
Eksperimentelen hun belangrijkste werk
publiceerden, maar niet bij hun groepering behoorden. We zullen hen en de
eigenlijke Eksperimentelen verder als
Vijftigers aanduiden. In heel bekende, in
vele bloemlezingen opgenomen gedichten
als „Jeldican en het Woord" van Vroman
of „Schrijvenderwijs" van Van der Graft
vinden we ook dat beeld van het woord
als levend wezen. Misschien is er geen
bijbels citaat van zoveel invloed op de
moderne poëzie geweest als „Het woord
is vlees geworden" uit het begin van het
Johannes- evangelie. Lucebert, zagen we,
keerde het om, maar verbond ook woord
en vlees.
Het valt in heel moderne poëzie op, hoe
vaak dichters schrijven over poëzie, over
het woord. In de Nederlandse literatuur
intensiveerde dit verschijnsel zich bij de
Vijftigers (4). Bij veel dichters daarna
heeft het een rol gespeeld, vaak verbonden met een religieuze tematiek. Dat lag
ook voor de hand.
Wat is de winst van de poëzie van de Vijftigers? De eksperimentele poëzie was een
uitbarsting die heftig was maar betrekkelijk kort. Van de Eksperimentelen zijn er
verscheidene die nog regelmatig schrijven, maar op Elburg na hebben ze zich
in een andere richting ontwikkeld. Wat
Polet, Vinkenoog, Campert, Andreus en

zelfs Lucebert momenteel publiceren, is
geen eksperimentele poëzie meer.
Ze hebben echter een vrijheid, een speelruimte gekreëerd waarin zich al die verschillende stijlen van dit moment konden
ontwikkelen. Hun associatief woordgebruik werd door jongere dichters overgenomen, maar op een gematigder manier
toegepast. Al in de jaren vijftig gebeurde
dit door Ellen Warmond, Coert Poort, Sonja Prins. Was de eksperimentele poëzie
een overwegend Amsterdamse aangelegenheid, er werd in Vlaanderen een ver
poëzie geschreven door Hugo-wante
Claus en Albert Bontridder. Gust Gils,
Paul Snoek en Hugues C. Pernath vormden daar een tweede eksperimentele generatie bij, zij het minder gematigd dan
die in Nederland. Met name Pernaths
poëzie verzandde in een grillig obskurisme.
Tegen het begin van de zestiger jaren

werd de Nederlandse poëzie overspoeld
door een golf van jongerenpoëzie, werk
van de zgn. post-eksperimentelen waarin
het epigonendom overheerste; een slap
aftreksel van de vijftiger poëzie zonder
iets verrassends en zonder ruggegraat.
Maar na enkele jaren begonnen zich de
nieuwe talenten af te tekenen: jonge dichters die welbewust naar een verstaanbare
poëzie terugkeerden die het associatief
kiezen van beelden vooral als winst van
de jaren vijftig behielden, maar verder
een eigen stijl kozen waarin soms traditionele vormen terugkeerden. Maar niemand moet vergeten dat ook bij verscheidene Eksperimentelen ritme en rijm een
grote rol speelden en dat Hans Andreus
al in 1957 een bundel sonnetten publiceerde.
Die nieuwe dichters van zestig, bij wie op
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allerlei manieren de nawerking van de
Vijftiger poëzie (en niet alleen de Eksperimentele) te bespeuren is, vormen geen
groep. Er zijn grote onderlinge verschillen: Huub Oosterhuis, Maria de Groot,
Peter Berger, Henk van Kerkwijk, J.H.
van Dijk, Jacques Hamelink, Wim Hazeu,
Willem M. Roggeman. Later kwam er Habakuk II de Balker bij. En ook bij recente
debutanten werkt nog de invloed van Vijftig door: Arie van den Berg, Frank Koene gracht, Henk Chr. Puls.

Overigens was het zeker niet zo, dat de
poëzie van de jaren vijftig zoals ik die
hier omschreven heb, het gehele terrein
beheerste. Er is een stroom van traditionele, vaak anekdotische poëzie, die vanaf
Forum over Criterium doorloopt naar Tirade. En dat was het tijdschrift dat zich al
in de jaren vijftig met weinig waardering
tegenover de poëzie van de Eksperimentelen opstelde. De grootste dichter in die
sfeer is wel Chr. J. van Geel. In de zestiger jaren komen als typische Tirade-dichters naar voren Rutger Kopland, Judith
Herzberg, William Kuik, Dick Hillenius,
Gerrit Krol. In de laatste jaren debuteerden in deze stijl T. van Deel, Tom Graftdijk, Agnes de Graaf. De laatste is een
heel merkwaardige verschijning in onze
jongste poëzie met haar bundel Gotweet
wat voor ongelukken hiervan komen: heel
speelse, naïeve poëzie waaraan de eigenzinnig gemoderniseerde spelling een kurieus aksent geeft. Maar al deze dichters
moeten zeker niet als een school of een
groepering beschouwd worden. De verschillen met anderen die straks ter sprake
komen, zijn maar heel betrekkelijk en
soms te verwaarlozen.
Vanzelfsprekend lokte ook Vijftig een
reaktie uit. In 1964 verscheen het avant52

Laatste nummer van het tijdschrift Gard Sivik. Een stop
aan de Vijftigers!

gardistische blad Gard Sivik met een
laatste aflevering, waarin de poëzie van
Vijftig werd afgezworen en een nieuwe
poëzie werd aangekondigd. Die was er
al een tijdje, maar nu werd ze programmatisch naar voren geschoven. De dichters van Gard Sivik waren Vaandrager,
Armando en Verhagen. Zij wilden een
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poëzie die de moderne tijd met zijn snelheid en techniek aksepteerde en tot uitdrukking bracht. In twee afleveringen die
daarna verschenen van De Nieuwe Stijl
maakten ze duidelijk hoe hun werk aansloot bij de kunst van de Nieuw -Realisten,
een groepering die in 1960 in Parijs begonnen was rond de schilder Yves Klein.
Deze kunstenaars kozen fragmenten wer-

kelijkheid en wilden die intensiveren
door ze te isoleren. Ze zetten het dadaïstische procédé voort van bijv. Marcel
Duchamps, die in 1913 een fietswiel eksposeerde.

In 1958 was al het blad Barbarber opgericht, dat met G. Brands, J. Bernlef en
K. Schippers als redakteuren Duchamps'
techniek van de ready-made, het kant en
klaar „gevonden" kunstwerk op de literatuur toepasten. Maar terwijl bij de Nieuwe-Stijldichters de nadruk kwam te liggen
op het isoleren en intensiveren, hadden
de Barbarberdichters meer interesse voor
het toevallige, het willekeurige, dat ook in
de Pop-art op de voorgrond stond. De
vele bizarre teksten die zij „vonden" deden Barbarber soms sterk lijken op bekende dag- en weekbladrubrieken met
kurieuze knipsels (bijv. „Geknipt voor u"
van Vrij Nederland).
Maar bij Bernlef en Schippers deed zich
ook een andere, veel belangrijker, invloed
gelden. Zij maakten de poëzie en de
ideeën van twee voorname dichters uit de
moderne Amerikaanse literatuur in Nederland bekend: Marianne Moore en William Carlos Williams. Bij die beiden valt
op, hoe ze zich afzetten tegen het geijkte
poëtische. Maar heel anders dan de Eksperimentelen bij ons, doen zij dat door
gedichten te schrijven waarin de poëtische middelen (rijm, ritme, beeldspraak,

e.d.) tot een minimum zijn teruggebracht.
Zij willen zo dicht mogelijk bij de spreektaal blijven en schrijven een direkte poëzie. Een subtiel verrassingseffekt kunnen
ze bereiken door verregaande versobering toe te passen.
Al lijkt hun techniek soms op die van de
Dadaïsten, hun doel is anders. Williams
en Moore hoeven niets van z'n voetstuk
te stoten, ze willen de spreektaal en de
mensen die die taal spreken, weer opzoeken. Daarom ligt hun werk, hoe anders
het ook is, in het verlengde van dat van
Walt Whitman. Bij zowel Marianne Moore
als bij Williams zien we de kollagetechniek toegepast. Zij gebruikt in haar gedichten citaten uit de wonderlijkste bronnen, bijv. het „Report on Introduction of
Domestic Reindeer into Alaska". Hier zit
haar bescheidenheid achter. Ze vindt
niets ongeschikt als materiaal voor poëzie
en ze wil niet als dichteres pretenderen
het op een betere manier te kunnen zeggen dan zo'n zakelijk rapport (5). Het is
een dichterlijk procédé vol risiko's en
die komen aan het licht in het werk van
Bernlef en Schippers. Alles staat of valt
met het niveau waarop je het alledaagse
en zakelijke materiaal behandelt. Bernlef
is van de twee verreweg de interessantste
dichter. Hij is gefascineerd door het toeval en dat is een soort centraal tema in
zijn werk geworden. Schippers, die grilliger is, balanseert tussen de grappige of
treffende vondst en de meligheid. Zijn
boek Verplaatste tafels (1969) slaat door
naar het laatste.
De Barbarberdichters staan niet ver van
die rondom Tirade vandaan. Ze trokken
ook dichters uit die sfeer naar zich toe,
zoals Chr. J. van Geel en ouderen als
J.C. van Schagen en Jan Hanlo, die zich
echter niet door de Barbarber -idee lieten
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annekseren en in hun eigen stijl bleven
schrijven.
Barbarber en het vernieuwde Gard-Sivik,
gevolgd door de Nieuwe Stijl, werkten los
van elkaar. Alleen C. Buddingh' met zijn
merkwaardige literaire aanpasingsvermogen publiceerde op beide fronten. De
dichters van Gard-Sivik waren veel teoretischer en programmatischer. Dat lag misschien aan hun aard van „bekeerlingen ",
want Armando en Vaandrager moesten
zich losmaken van eksperimentele invloeden in hun vroegste werk, terwijl Verhagen veel romantischer was begonnen
te dichten dan De Nieuwe Stijl toestond.
Bij Bernlef, Schippers en Buddingh' is het
allemaal wat speelser en vrijblijvender.
De lezer moet daardoor bij Bernlef tussen
goede gedichten in ook onnozelheden
konsumeren als het volgende uit Berm-

toerisme:
Iemand verloor een staafje goud
Ik heb het niet gevonden
Bij Vaandrager gaat zoiets wat cynischer,
maar het stelt even weinig voor:

Hé moeder,
als je je dochter verloot,
krijg ik dan een lootje?
Het grote bezwaar van deze stijl van dichten is dan ook, dat de dichter een grote
dosis zelfkritiek moet kunnen opbrengen
en dat teveel beoefenaren van die nieuwe
stijl daar te weinig niveau voor hebben;
of misschien te bang zijn bewust als dichter aan het werk te zijn. Maar komt dat
niet op hetzelfde neer?
Deze poëzie heeft een direkte invloed gehad op enkele navolgers, maar verder is
ze hoofdzakelijk beoefend door de mensen die haar naar voren gebracht hebben.
Noemen we dit informatieve poëzie, dan
kunnen we daarin nog onderscheid maken tussen ten eerste het citaat, de aan54

haling, de ready-made en ten tweede de
strikt objektieve mededeling. In beide gevallen blijft de persoonlijkheid van de
dichter geheel op de achtergrond. Van het
laatste soort een voorbeeld uit het werk
van Hans Verhagen, het eerste gedicht
uit de cyklus „Kanker" in Sterren Cirkels
Bellen (1968):

Een pijnloze knobbel
kan onheilspellender zijn
dan een pijnlijke
De dichter is hier weliswaar op de achter-
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grond, maar hij staat niet buiten spel.
De cyklus wil de lezer schokken, door het
taboe rond het tema kanker aan te tasten
met zulke zakelijke, scherp gesneden
teksten. Heel anders werkt het volgende
van K. Schippers uit Een klok en profil
(1965) :
THE BEATLES
George Harrison
John Lennon

Paul McCartney
Ringo Starr

Hier is het overbekende geïsoleerd, maar
niet geïntensiveerd zoals de Nieuw -Realisten wilden. Misschien moet de lezer
het invullen, zich een voorstelling maken,
volgens de leer van Krol ongeveer. Maar
dan kun je beter een plaat opzetten. Wat
Schippers doet is melig, wat Verhagen
doet kan schokken. Het lijkt een zelfde
techniek, maar de één is een dichter en
de ander doet alsof. Het blijft een riskant
soort poëzie.
Op deze informatieve poëzie is een brede
stroom van zakelijke, direkte poëzie gevolgd die gebruik maakte van een nieuw
klimaat dat gekomen was. Het is een
soort dichtkunst waarin heel weinig gedaan wordt met ritme, rijm of beeldspraak
en waarin meestal de typografie de versregel moet markeren. Soms gaat het zo,
dat er dan nog een groep woorden in een
regel staat die grammatikaal een eenheid
vormt, soms is het ook helemaal willekeurig. Opmerkelijk is vaak de wijze waarop
de dichter met de werkelijkheid omspringt en dat kan tot verrassende gedichten leiden, zoals bij Wim Huyskens.
Dichters die iets voorstellen buiten het
voordeel van de direkte stijl uit: dat er
zo weinig mogelijk is, dat de aandacht afleidt van wat de dichter wil zeggen; dat

het poëtische niet de inhoud van het gedicht naar de achtergrond dringt, wat in
de eksperimentele poëzie natuurlijk vaak
het geval was. Het ontbreken van poëtische middelen brengt sommige van deze
dichters ertoe, hun werk niet meer als
„poëzie" aan te kondigen, maar als ,,teksten". Martien J.G. de Jong en Bernard
J. Sijtsma deden dat in hun debuutbundels, en dat lost natuurlijk wat teoretische
problemen op.
Namen noemen is haast onbegonnen
werk; er zijn er zoveel, want ook de groep
dichters rondom Tirade en uit aanverwante kringen, die al langer een zakelijke
poëzie schreven, kunnen we onder de
noemer van deze direkte poëzie brengen.
De schrijvers van direkte poëzie koncentreren zich hooguit om een paar tijdschriften (Tirade, Hollands Maandblad), maar
ze vormden nooit bewust een groep.
Evenmin als Marianne Moore en Williams
willen zij nadruk leggen op het dichterschap. Armando, Verhagen, Vaandrager
kwamen wel met een programma, maar
hun informatieve poëzie is al van het toneel verdwenen. Armando en Verhagen
schrijven nu een ander soort gedichten;
Vaandrager heeft gezegd geen poëzie
meer te zullen publiceren.
In Vlaanderen ligt de situatie echter anders. In oktober 1970 stelde Lionel Deflo
een aflevering van het tijdschrift Kreatief
samen onder de titel Nieuw- realistische
poëzie in Vlaanderen en onder dezelfde
titel publiceerde hij vorig jaar een bloemlezing met inleiding waarin hij een aantal
dichters van direkte poëzie als groep presenteert (de bloemlezing is eigenlijk een
heruitgave van het Kreatief- nummer). Het
zijn: Roland Jooris, Daniël van Ryssel, Patricia Lasoen, Hedwig Verlinde, Jan Van55
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Patricia Lasoen.
Daniël van Ri/ssel.

riet, Gerd Segers, Herman de Coninck,
Hubert de Vogelaere, Ludo Abicht, Stefaan van den Bremt, Luk Wenseleers,
Johnnie Verstraete. Enkelen van hen publiceerden ook bundels in de Yang-poëziereeks, geredigeerd door Van Ryssel en
in het tijdschrift Yang wordt deze stijl van
dichten sterk verdedigd. Dat Deflo de
term Nieuw - Realisme gebruikt, is verwarrend; hij signaleert dat zelf ook. Hij distantieert zich juist van de poëzie van
Gard-Sivik en De Nieuwe Stijl, waar de
benaming eerder bij hoort. Deflo wil
geen onpersoonlijk informatisme, maar
een gedicht moet een persoonlijk aspekt
hebben. Hij ziet verwantschap met o.a.
Bernief, maar ook met jonge Engelse
dichters als de Liverpool -groep (Henri,
MacGough en Patten). Zijn inleiding is
vooral programmatisch waar hij zich fel
afzet tegen de nawerking van de eksperimentele poëzie. Dat is wel te begrijpen,
want die had in Vlaanderen enerzijds wel
geleid tot moeilijk toegankelijke maar
soms interessante poëzie van bijv. Marcel
van Maele of Hedwig Speliers, maar ook
tot veel obskuur of estetisch geschrijf van
epigonen. Deze Vlaamse Nieuw- Realistische poëzie is daarom een nuttige zuivering van de poëtische situatie, zeker ook
nuttig omdat bizarre uitwassen als de verzinsels van K. Schippers er vreemd aan
zijn.
Maar na de programmatische inleiding
van Deflo, doet de inhoud van de bloemlezing niet zo erg nieuw aan. Het is een
vaak te vriendelijk soort poëzie over het
dagelijkse leven, met soms te veel beeldspraak om het direkte poëzie te noemen.
Een verrassende benadering van de werkelijkheid, zoals men van Nieuw -Realisten
mag verwachten, zit er weinig bij. Het
werk van Gerd Segers gaat die kant op.
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wordt. Van Luk Wenseleers en Johnnie
Verstraete bevat het boek, dat overigens
een waardevol overzicht geeft, nog de
meest direkte gedichten. Van de laatste
citeer ik in deze stijl een politiek gedicht,
„Klimatologie ":

Toen de politieke gevangenen terugkwamen
Toen de geprivilegeerde klasse werd besnoeid

Toen Stalin al een tijdje dood was
Toen begon het in Moskou te DOOIEN
Roland Jooris.

Illustratief vind ik een gedicht van Roland
Jooris, „Wielertoerisme ":

ik fiets maar wat
rond in een gedicht
als in een lege
wielerbaan,

doch meestal kom ik
er slechts aan
voor de laatste rondjes,
want op zo'n tochtje
buiten de omtrek
van de poëzie
in het luchtig lopen
van wegen, met een gevoel
van enorme spieren
herkent men de ruimte
concreet in haar kleuren;
Jooris relativeert hier de poëzie ten bate
van de werkelijkheid, maar hij doet dat
vanuit een beeld dat helemaal past in de
poëzie van de jaren vijftig: het gedicht als
ding. En wat de Vijftigers ook deden, relativeren van de poëzie was er niet bij.
Maar misschien ligt het een beetje aan
samensteller Deflo. Daniël van Ryssel
schreef altans in zijn bundel God voor gevorderden ( 1970) een veel betere Nieuw Realistische poëzie dan hier aangeboden

Toen de partij de kontrole op de regering
verloor
Toen de censuur werd afgeschaft
Toen de grenzen werden opengezet
Toen kwam de Praagse LENTE
Wanneer IBM-buildings zullen worden gebouwd

Wanneer hoela -hoeps en skoebidoes zullen worden verkocht
Wanneer strip-teaseuses langs Londense
plaatsingsburo's zullen worden geïmporteerd
Dan zullen we de Warschause ZOMER

beleven
En Washington ligt nog steeds aan de

evenaar
Het aanwijzen van direkte invloed is altijd moeilijk, maar in elk geval heeft de
eksperimentele poëzie de Nederlandse
dichtkunst rijp gemaakt voor invloeden
uit de moderne wereldliteratuur. Zo ging
een aantal dichters in Nederland het korte
gedicht uit de Japanse poëzie, met name
de haiku, beoefenen. W. Hussem heeft
hierin mooie dingen gemaakt (7). Maar de
belangrijkste invloeden kwamen uit de
moderne Anglo- Amerikaanse poëzie.
T.S. Eliot paste in The Waste Land en
57
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jaren enkele dichters voor deze invloeden
open: H.C. ten Berge, Rein Bloem, Riekus
Waskowsky. In zijn bundel Personages
(1967) neemt Ten Berge teksten en beelden uit de Aztekische kronieken op.
Bloem noemde zijn eerste bundel Over-

schrijven (1966) en stopte hem vol met
verwijzingen naar bijv. Middeleeuwse literatuur. Waskowsky betitelde sommige
van zijn gedichten in Tant pis pour le
clown (1966) als „Canto". En verklarende
aantekeningen lichten ons keurig in.
In dit type poëzie gebeurt iets heel anders dan bij de kollagetechniek van Marianne Moore. Zij wil de werkelijkheid
zo zuiver mogelijk binnenhalen. Verwant
met hun werk is een soort poëzie, waarbij
het gedicht een afgesloten stukje taal
wordt, zonder verbindingen naar buiten
toe, dat vanuit zichzelf geïnterpreteerd
moet worden. Zulk neo- hermetisme beoefent onder de jongere dichters met

andere werken een kollagetechniek toe,
waarbij hij flarden uit klassieke literatuur,
vaak onvertaald, in zijn gedicht opnam,
om op die wijze de oude en de nieuwe
poëzie in elkaar te integreren. Verklarende aantekeningen brachten de citaten
binnen het bereik van de „gemiddelde
lezer ". Ezra Pound deed in zijn werk iets
dergelijks, maar zonder uitleg en daarom
ontoegankelijker. Toch werden zijn Cantos door zijn sterke persoonlijkheid een
indrukwekkend hooggebergte in de moderne poëzie, groots en ongenaakbaar.

In Nederland stelden zich in de zestiger
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name Hans Faverey.
De hier genoemde poëzie staat in haar
woordkeus soms dicht bij de direkte poëzie, soms bij de informatieve. Het eigene
ervan schuilt in het gekonstrueerde
karakter, het vermijden van spontaniteit.
Het lijkt een poëzie die geschreven wordt
niet om gelezen maar om geanaliseerd
en geïnterpreteerd te worden. Ze bloeide
ook in de schaduw van de tijdschriften
Merlyn en Raster, die een zeer intellektualistische literatuurbeschouwing voorstonden. Die pasten ze ook toe op gedichten van Eksperimentelen, wat kon
leiden tot oeverloze diskussies over de
interpretatie van details. Deze dichters
vormen een kleine groep, waar Ten Berge wel de markantste figuur van is. Hij
heeft op dit soort poëzie de benaming
„logopoeia" toegepast, die naar Pound
verwijst. Bij Pound bedwingt het rationele
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de sterke emotionaliteit en dat geeft aan
zijn werk een sterke intensiteit. In de beste gedichten van Ten Berge gebeurt ook
iets dergelijks, maar in zijn zwakkere
werk en in de poëzie van Rein Bloem blijft
het bij een vernuftig spel, dat in principe
niet ver van het fart pour l'art afstaat. Het
genre als zodanig is niet verkeerd, het
ontbreekt de Nederlandse beoefenaars te
vaak aan allure. Het is riskant in het kielzog van een groot man als Pound te willen
varen.
Dan is er nog een merkwaardige, geïsoleerde stroming in dat heterogene geheel
van de huidige poëzie. Ik noem het maar
ironisch- formalisme: een poëzie die heel
traditioneel rijm, metrum en strofenbouw
toepast, maar met een knipoog. Wim Zaal
deed dat jaren geleden al met de bundel
De antipoëet en Th. Sontrop steeg in dit
genre tot een eenzame hoogte met Langzaam kromgroeien (1962). Het is geen serieuze poging de vormgebonden poëzie
weer een kans te geven, maar eerder een
zich speels distantiëren van heel het gewichtig literatuurbedrijf. Erg aardig zijn
de liedjes van Kees Winkler en Willem
Wilmink; de laatste schrijft soms eigenlijk kabaretteksten maar imiteert vaak ook
de 19e-eeuwse huiselijke poëzie. Nieuwe
en zonderlinge verschijningen zijn hier
Gerrit Komrij en Jacques Waterman.
Kondigt hun optreden een serieuzer
herleving van romantische poëzie aan?
Het lijkt er soms op als je bijv. het werk
van Jacob Groot leest. De vlucht naar
een kwasi- ouderwetsheid zou een reaktie
kunnen zijn op de vloed van informatieve
of direkte werkelijkheidspoëzie. De manier waarop de dichter tegen de werkelijkheid aankijkt en haar in poëzie omzet,
is tenslotte bij alle stromingen en reakties
het belangrijkste kriterium.

3.
In dit derde deel van mijn overzicht van
de nieuwe Nederlandse poëzie wil ik een
korte karakteristiek geven van poëzie die
de laatste jaren verschenen is. Dat is
werk van dichters die in de zestiger jaren
zijn gaan schrijven en van een aantal
debutanten van de laatste jaren. Het is
niet mogelijk hier volledig te zijn. Buiten
beschouwing laat ik verder die dichters
aan wie ik kronieken gewijd heb in Ons
Erfdeel: Wim Huyskens, Maria de Groot,
Habakuk II de Balker (8). In een volgend
nummer verschijnt een kroniek over Saul
van Messel.
Huub Oosterhuis is een van de vroege zestigers bij wie het opvalt hoezeer hij zich in
zijn werk bezighoudt met het woord. Bij
een priester- dichter is dat niet verwonderlijk en het bekende motief uit de vijftiger
poëzie, dat het woord konkreet en lichamelijk wordt, heeft uiteraard bij Oosterhuis een religieuze dimensie. In zijnverzamelbundel Gedichten zeggen de eerste
regels van het eerste vers het al: Ik hoor
mensen op grote/voeten van taal. „Taal"
en „woord" zijn sleutelbegrippen in Oosterhuis' poëzie, maar hij heeft daardoor
ook de neiging ontwikkeld te veel met deze begrippen te gaan spelen. In sommige
fasen van zijn werk grijpt Oosterhuis
haast elke kans aan om woordspelingen te
maken en dan ondermijnt hij de geloofwaardigheid van zijn werk. Een voorbeeld
is de aanhef van een van de gedichten uit
de cyklus „Groningen"; Helpman is een
woonwijk in het zuiden van die stad.
Helpman was de eerste
vreemdeling in dit land
het eerste ja- woord, dat
glimlachend over de lip pen
van de horizon kwam
en alles heeft bevestigd.
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De zin van deze woorden wordt verdrukt
door het woordspelletje. In het gedeelte
van de Gedichten waarin de niet eerder
gebundelde verzen staan, is Oosterhuis
veel soberder en dat is een winstpunt
voor zijn werk, al valt hij in bepaalde
„gelegenheidsgedichten" soms in de oude maniertjes terug. Maar dat zich uitleven in woordspelingen en associaties is
een van de nadelen in de poëtische erfenis van de Vijftigers.
Tegelijk met zijn verzamelbundel publiceerde Oosterhuis in 1970 het grote gedicht Parcival, dat hij zelf een „leerdicht"
noemde. Ook hierin speelt hij met associaties en plotselinge overgangen van
beelden, maar dat is in Parcival erg funktioneel. Het is daar verbonden met de gestaltewisselingen van de centrale figuur.
Dat is alleen in aanleg nog de oude graal ridder. Het is de symbolische gestalte
geworden van de mens die het volmaakte
zoekt: onsterfelijkheid, waarheid, goedheid en die op die queeste moet zien en
ervaren wat lijden is. De Parcival- figuur
schuift aan het slot van het gedicht over
de mens van vandaag heen. Het is een
boeiend gedicht, dat soms het bezwaar
heeft dat de gestalte erin te zeer zijn kon toeren verliest. In elk geval is de Parcival
in de tegenwoordige situatie van de poëzie belangrijk, omdat Oosterhuis er een
idee centraal in stelt en hij zijn dichterschap niet uit de weg gaat.
Jacques Hamelink moet zeker gezien
worden als een van de beste dichters
onder al die heterogene zestigers (9).

Geest van spraak en tegenspraak, zijn
nieuwste bundel, toont opnieuw de waarde van zijn dichterschap aan en laat ook
een ontwikkeling zien. Ook Hamelink past
rijm en ritme heel bewust toe, om de ge60

ladenheid voelbaar te maken waarmee hij
de tragiek van het bestaan wil beleven.
Die tragiek is het gevangen zijn in een
kringloop van geboorte in het leven naar
geboorte in de dood en in zijn vorige bundel Oudere gronden gaf hij de suggestie
van verlossing door slaap. Maar de grote
roman Ranonkel (1969) liet de mogelijkheid zien van een verlost bestaan in een
eenheid met de natuur en de gedichten in
Hamelinks nieuwe bundel sluiten eerder
daarop aan, dan op de voorgaande poëzie. Wel staan er verzen in als „Graptoliet" over het boren naar oerlagen, maar
het gedicht „Het rijk der natuur" is bijv.
veel typerender voor deze nieuwe bundel:
Wij gingen in tot het rijk der natuur,
dat was aanvaardbaarder.
daar konden wij ons nog thuisvoelen.
daar was met lover gelauwerde
zelf vergetelheid.
Maar het is een boek van spraak en
tegenspraak. Tegenover dit idyllisch opgaan in de natuur staat de angst voor het
verliezen van zichzelf: per sekondelvervreemdt van mij wat ik uitwerp; Tussen
deze polen wordt de spanning van Hamelinks poëzie hier opgewekt.
De hele bundel heeft een wat soberder
stijl dan die waarin Hamelinks vorige
poëzie geschreven was. Heel merkwaardig is de slotafdeling „Aan de worgengel
opgedragen ". Daarin staan sarkastische
grimmige gedichten, geschreven vaak in
een direkte stijl:
voor mij hoeft het niet langer,
ik heb de warwinkel nu wel bekeken.
Hamelinks poëzie heeft altijd een grote
intensiteit gehad. Waarschijnlijk zijn dit
soort gedichten een noodzakelijke reaktie
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kan. Zo beklemt hem de stilte van de win-

ter:
De blauwe adem van de winter.
De witte stilte van de winter.
De stijve bruggen van de winter.
De glazen waaiers van de winter
De zwarte pompen, de grote doden
Van de winter.
In zijn beeldspraak kan Kooyman invloed
van de Vijftigers hebben ondergaan, maar
hij is vooral een dichter die de lijn van
het ekspressionisme doortrekt. Niet al
zijn gedichten zijn geslaagd, maar Kooyman is toch zeker iemand die te weinig
wordt opgemerkt.

daarop, dit uitspreken van verwensingen
en oproepen van katastrofes. Daarin
handhaaft Hamelink de allure van zijn
dichterschap.

De natuur speelt ook een belangrijke rol
in het werk van Henk Kooyman, wiens
derde bundel vorig jaar verscheen: Onhistorisch uitzicht. Het landschap om
Haastrecht heen, het land van de Vlist, is
heel konkreet in zijn gedichten aanwezig
en de dichter verbindt het met zijn emoties. Die zijn een diepe angst voor het
bestaan en een verlangen naar religieuze
ervaringen. Voor die laatste kiest hij een
oeroud symbool: in de wind die over het
landschap gaat manifesteert zich het goddelijke. Maar in alle natuurverschijnselen
openbaart zich voor Kooyman tevens de
bron van zijn angst, iets wat niet bestaan

Een heel ander dichter is Rutger Kopland,
die in 1972 zijn vierde bundel uitgaf: Wie
wat vindt heeft slecht gezocht. Bij hem
zien we een voortdurend spel met de werkelijkheid. Herinneringen en ervaringen
van het moment schuiven over elkaar, of
vermengen zich zoals dat in een gedachtenstroom kan gebeuren. Het resultaat is
een zacht ironische, melancholieke poëzie, die heel sober met allerlei middelen
omspringt en dicht bij direkte poëzie
staat. En van deze nieuwe bundel moet ik
zeggen, dat Kopland er op z'n best in is.

Net als nog drie zestigers (Maria de Groot,
Huub Oosterhuis, H.C. ten Berge) begon
Hans Vlek het nieuwe decennium met het
publiceren van een verzamelbundel:
Zwart op wit (1970). Het boek demonstreert heel duidelijk zijn ontwikkeling,
die begon met een nog tamelijk estetisch
soort poëzie, en waarin zich geleidelijk
een invloed van Bernlef, Buddingh' en
Barbarber begon af te tekenen. Maar een
epigoon van deze stijl is Vlek beslist niet
geworden. Hij gebruikt haar om nuchter,
lakoniek de werkelijkheid te kunnen be61
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trappen en als hij de poëzie relativeert,
dan doet hij dat vanuit die realiteit:

Niet de poëzie
maar de realiteit
van het boerend en hoestend,
ademend leven.
Vlek is hier niet de romantikus die zich
over de banaliteit beklaagt; de alledaags
interesseert hem eenvoudigweg. En-heid
vanuit zo'n visie moet poëzie wel betrekkelijk worden:
Ik bedoel dichters
gaan ook dood. Iets anders
houd ik niet voor mogelijk
De slotafdeling van Zwart op wit bestaat
uit „proletarische gedichten ", waarin de
dichter ervaringen verwerkt die hij als
havenarbeider opdeed en ook die werken
zeer ontnuchterend op zijn dichterschap.
Dit relativeren is iets anders dan de programmatische angst voor poëzie bij de
verdedigers van bijv. een puur informatieve dichtkunst. Bij Vlek is 't het gevolg van
een konfrontatie met realiteit. Zo ging het
ook bij Marianne Moore.
Zijn nieuwste werk is de bundel Voor de
bakker (1972), waarin hij ook weer gedichten plaatst in de direkte stijl, maar
die als geheel gevarieerder is. Het lange
gedicht „Bella" is een romantisch èn ironisch pleidooi voor vrijheid en onbedorvenheid. De cykius „Lament" bestaat uit
een grillig soort verzen, die heel wat minder autentiek aandoen dan het werk uit
de verzamelbundel. Voor de bakker besluit met een religieuze belijdenis, die
heel nadrukkelijk en heel opzettelijk is
verwoord en qua poëzie zeker niet overtuigt. Het lijkt een bundel, waarin de dichter Vlek aan het zoeken is.
Ook de laatste twee bundels van Hans
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Hans van de Waarsenburg.

van de Waarsenburg laten een ontwikkeling van zijn dichterschap zien. In Powezie 69 schrijft hij nog gedichten in de
direkte stijl van zijn voorgaande bundels.
Zijn neiging tot rauwheid kontrasteert
met melancholie, gekwetstheid. Hij is een
dichter die een sterk gevoel voor stemmingen laat blijken, voor het ontluisterende van het alledaagse bestaan, maar
die zijn gevoelens beheersen wil in cynisme en zelfspot. Maar dat laatste beheerst hij op zo'n manier, dat zijn persoonlijkheid steeds in zijn gedichten
aanwezig blijft. Een typerend gedicht is
het volgende:
dan, langzamerhand dronken wordend
van pop, powezie en pils
staat hij uit zijn stoel op
zijn tikmasjiene duvelt op
de grond;
hij weet de rand van de taal bereikt
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voorzichtig naar een oude
boekenkast schuifelend
(soms wordt hij eeuwen stof)
negeert hij het dode grijze oog
bij een aantal tijdschriften en bundels
blijft hij staan en probeert zijn leven
in gestrekte sentimeters te schatten
het loont nauwelijks de moeite.
Zijn nieuwe bundel De vergrijzing, die vorig jaar uitkwam, is heel anders van toon.
Hier overheerst een gevoel van machteloosheid tegenover de sleur van het bestaan, het ouder worden. Hier is een heel
kenmerkende regel: flacons van revolutie
op de vuilnisbelt. Wie de vroegere bundels van Van de Waarsenburg kent en
weet met hoeveel vuur hij daarin soms de
revolutie uitriep, beseft ook hoe sterk
hij hier het eigen falen beleeft. De eerlijkheid van deze konfrontatie met zichzelf is
een van de kwaliteiten van deze dichter.
Van bittere tranen, Kollebloemen e.a. Blozende droefheden is de titel van de vierde
bundel van de Antwerpse dichter Eddy
van Vliet; deze bundel werd in 1971 gepubliceerd en herdrukt. Van Vliet evolueerde als dichter van een zwakke,
estetische stijl naar een veel zakelijker
geëngageerde poëzie, waar zijn talent
beter uit naar voren kwam. Het merkwaardige van deze vierde bundel is, dat er
twee ver uiteenliggende stijlen in toegepast worden. Hij schrijft een poëzie vol
metaforen, waarvoor de volgende regels
kenmerkend zijn:

aanwezig met al zijn grieven
metselt de avond de dag elke dag dicht
Maar in dezelfde bundel staan heel wat
gedichten in een direkte stijl, waarin Van
Vliet de geëngageerde lijn van zijn vorige
bundel doortrekt. Het is een protest tegen

de huichelachtige moraal, tegen de klichees van het bestaan, tegen vervuiling
en bederf. Het is interessant hoe de drie
dichters die ik hier achtereenvolgens bespreek, het tema banaliteit verwerken.
Vlek aanvaardt haar. Van de Waarsenburg schrikt ervoor terug. Van Vliet stelt
haar aan de kaak; dat doet hij heel koel in
zijn „Ode":
niets is sterker dan vlaams bloemetjes behang
dat jaar in jaar uit
naar de t.v. kijkt
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de gele snoeptandjes van onze kleinsten
happen naar de lieftallige zwartwit minnaar van hun vochtige moeder
: de onweerstaanbare weerman
vader trapt op zondag vanuit zijn ,,fauteuil"
het hardste doelpunt
elke dag vangt aan te 19 h.
Het lijkt erop, dat Eddy van Vliet in deze
bundel naar een syntese zoekt van de

fasen in zijn dichterlijke ontwikkeling. Ik
geloof wel, dat de direkte stijl hem het
beste zal liggen, omdat hij nooit zijn persoonlijke inzet zal verloochenen. Die direkte gedichten zijn heel nauw verwant
met het Nieuw - Realistische ideaal uit de
bloemlezing van Deflo.
Patricia Lasoen behoort tot die groep.
Van haar verscheen in 1971 een derde
bundel, die eveneens in hetzelfde jaar
herdrukt werd: Recepten & verhalen. Ze
schrijft een bescheiden poëzie, die stemmingen of ervaringen vastlegt en waarin
de direkte stijl nooit op een ekstreme wijze toegepast wordt. Ook zij is zich heel
goed bewust van wat er in de wereld verkeerd gaat en dat brengt ook haar tot het
twijfelen aan de zin van een dichterschap:

en mij besluipt het onbehagen
dat het nu maar eens uit
moet zijn: zachtaardige
gedichten schrijven
terwijl zoveel verkeerd gaat.
Het zou best kunnen, dat dit onbehagen
haar vooral dwars zit, omdat haar verzen
zich zo om persoonlijke ervaringen heen

bewegen.
Een heel andere dichteres, die geen
„zachtaardige gedichten" schrijft, is

Thera Westerman. Een mug in de winter
is haar tweede bundel en ook zij schrijft
in de direkte stijl. Ook bij haar is het
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heel duidelijk, dat de nuchterheid, soms
de hardheid van haar gedichten nodig is
om de intensiteit van haar emoties te
neutraliseren. Dat je het geluk en de men-

sen waarmee je dat maakte, zo onherroepelijk kwijt raakt, is het tema van haar
gedichten; de kwetsbaarheid van een
mug in de kou. Het is een kleine bundel,
waarin behalve een reeks prozasteksten,
een handjevol goede gedichten staat, zoals „Helden op sokken ":

Hij heeft een achterland
mijn man met mij erin
zijn voorland ben ik
niet langer meer
wij draaiden met verlies
ondanks het leven dat
we hadden aangeschaft
de bok, de eenden
en de kinderen
Na een eerste bundel die al in 1964 uitkwam (De huisgod spreekt) publiceerde
Alain Teister in 1971 zijn tweede: De ziekte van Chopin. Zijn gedichten zijn verwant met die van Thera Westerman (ze
komt een keer of wat in zijn gedichten
voor), alleen wat rauwer. Dronkenschap
en seks worden door Teister overtrokken
met uitbundigheid of melancholie en ook
bij hem moet een zakelijke, direkte manier van schrijven het gevoel in evenwicht
houden. De slotregels van het laatste gedicht zijn Teister ten voeten uit:

Ik sla mijn arm, bevend van drank
maar om je heen en geef
met tegenzin en afkeer kennis van
het niet geboren zullen worden
van een zoon, hoewel hij dan
ook preventief gespaard wordt
voor de ziekte van Chopin:
tuberculose, wanhoop.
Maar wanneer de direkte stijl emotieloos
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beoefend wordt, ontstaat een veel matter
soort poëzie. Dat is het geval in Het kruidenboek, de in 1970 verschenen tweede
bundel van Karel Soudijn. Het zijn wel
aardige gedichten, met grappige opmerkingen en zonder veel pretentie. Maar het
blijft allemaal heel koel en zonder enige
intensiteit. Je herinnert je nauwelijks dat
je het gelezen hebt.
Die ervaring heb ik ook bij de meeste gedichten van Dirk Kroon: Hutselen met het
gras. Deze tweede bundel van Kroon
opent een nieuwe poëziereeks: de „Post
Podium Post", geredigeerd door Borgers,
Hussem en Kouwenaar. Kroon verwerkt
herkenbare ervaringen en gevoelens in
meestal korte, gekoncentreerde gedichten. Hij doet dat in een sobere taal, met
niet te veel beeldspraak. Hij doet dat op
een mooie manier, maar wat eraan ontbreekt is weer die intensiteit. Er is weinig
in die gedichten dat verrast en soms hindert de opzettelijkheid van een beeld of
een formulering, zoals een gezwel van
taal of wij... worden version den door de
vogelspin liefde. Goed zijn de gedichten
die Kroon schreef ter nagedachtenis van
Ed. Hoornik en heel charmant zijn vier
„sprookjes" voor een kind, waarvan ik er
één citeer:

weet je dat de sterren versteld staan
en de maan zich vermand heeft

omdat jij kijkt
laat ze straks maar eens zien
hoe je al die huizenblokken

omverrijdt met één auto
Laat Kroon in de keuze van zijn beelden
soms de nawerking van de vijftiger poëzie blijken, veel sterker is dat het geval
met Piet van Veen, wiens tweede bundel
Het oog is wandelaar kort geleden uitkwam. In zijn gedichten volgt de ene

metafoor op de andere, zoals het korte gedicht „Minerale bronnen" demonstreert:

een stem blikkert in de zon
en kinderen met nauwgezette ogen
bespelen een huidplooi schaduw
de dag heeft zich verstrooid in veren
voldoende

om de keerzijde van de waarheid
af te wenden
Hier slaat de beeldspraak het gedicht
dood, maar dat is in Van Veens werk niet
altijd zo. Hij slaagt er meer dan eens in
door middel van zijn metaforen de lezer
te betrekken bij wat hij wil zeggen: bijv.
zijn afweer tegen de wereld, die door
kilheid en agressie bedorven wordt en de
hang naar de natuur die hij daar tegenover stelt. Maar zo'n overmaat aan beelden is alleen houdbaar in poëzie als daar
een Lucebertiaanse bezetenheid en gedrevenheid achter steken. En dat mist
Van Veen. Hij zou moeten zoeken naar
een soberder stijl. Het zou zijn dichterschap interessanter maken.

Hans Kooger is een van de velen die in
eigen beheer publiceren en van wie het
werk daardoor in het verborgene blijft.
In de bundel Leven in kunststof schrijft
hij de beste gedichten als hij zich engageert met aktuele problemen: het onnatuurlijke moderne bestaan, met zijn steden en zijn klichees. Maar als Kooger
aarde, ruimte en tijd aansnijdt, dreigt zijn
poëzie in grootspraak onder te gaan. Hij
kan het beste in de buurt van de Vlaamse
Nieuw- Realisten blijven, dan is hij het
meest zichzelf.
In het tweede deel van mijn overzicht
signaleerde ik de verandering in de poëzie van twee gangmakers van De Nieuwe
Stijl: Armando en Verhagen. Het merk65
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waardigste geval is Armando. Hij publiceerde in 1971 Hemel en aarde, een grote
cyklus, waarin niet meer dan een echo
naklinkt van de harde informatieve poëzie uit de Gard-Sivik-tijd. Het is episch
poëzie. De bundel begint met-mytische
het beeld van een man die in een lege
wereld uitkijkt over de golven. Dan vindt
er een schepping plaats en de schepper
geniet van de macht die hij over zijn
schepping heeft. Hij wordt een meedogenloos heerser (en daarin zit de verbinding met Armando's vroegere werk) en
wekt agressie op. Een strijd van mytische
allure vindt plaats en leidt tot de ondergang van de heerser, ook al wil die niet
toegeven:

visie op het geweld, dat hij vroeger alleen
etaleerde in zijn informatieve poëzie. Hij
laat nu zien hoe de mens zichzelf vernietigt en hoe de oerelementen dan overblijven. Maar hij is toch in die tematiek blijven steken.

ruw rusten zijn spieren op de tere witte
golf,
hij is vertoornd en ten einde raad.
gulzig glijdt het water van zijn lichaam.
een overlevende, een verloren schepping,
de schorre klank van een droom.
snel heft hij zijn arm:
een verblindend licht en een sarrende,
sarrende storm.
En na de ondergang van de schepper
wordt de kringloop gesloten. Licht en water zijn weer met elkaar alleen:

zie, een hemel zonder bodem,
het licht wenkt het water, het land is voorgoed verdwenen.
Het is een mooi slotbeeld, maar de bundel is geen geslaagd geheel. De beheerstretorische stijl waarin Armando hier
schrijft, zakt te vaak in elkaar. Herhalingen verstoren de koncentratie, de kon toeren zijn te vaag. Het lijkt me, dat
Armando in deze poëtische come-back
afstand wil nemen van zijn vroegere werk.
Hij geeft ook een filosofische, kritische
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Ook Hans Verhagen heeft met Duizenden
zonsondergangen in 1971 de informatieve
poëzie vaarwel gezegd. In deze nieuwe
gedichten schrijft hij over liefde en waarheid, over bijna mystieke ervaringen. Een
simpel gedichtje als het volgende krijgt
in het geheel van de bundel een veel grotere reikwijdte dan het op het eerste gezicht heeft:
Zo simpel is het.

Jij bent de waarheid
waar ik ben
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de tijd staat stil
de klok verstrijkt
en wij zijn altijd samen.
Net als Armando lijkt Verhagen zijn nieuwe stijl van nu nog niet geheel te beheersen. De bundel bevat mooie gedichten,
maar ook verzen die nogal gewild aandoen. Zo is aan De Nieuwe Stijl een merkwaardig einde gekomen.
Riekus Waskowsky heeft in vier achteen volgende bundels steeds overtuigender
bewezen, dat hij geen dichter is maar zich
alleen aanstelt alsof. In zijn eerste en
tweede bundel wist hij aardig de mode te
volgen in informatieve poëzie. In 1970
kwam Wie het eerste z'n stenen kwijt is
uit. Ontlasting en seks houden hem daar
bezig zoals ze het een gefrustreerde puber doen en dat moet interessant gemaakt
worden door er eens psychedelisch bij te
zetten of mededelingen over filosofie toe
te voegen. Bij wijze van konkrete poëzie
is een serie foto's afgedrukt van een blote
Waskowsky met zijn blote vriendin, die
doen alsof ze boekjes van en over Wittgenstein eten en afwassen. Eigenlijk is 't
een toppunt van truttigheid. De Boeddha
met het piepertje, vorig jaar uitgegeven
(gestencild in eigen beheer) vertoont hetzelfde beeld: melige, oninteressante konkrete poëzie, kwasi- diepzinnigheid. De
platte grolligheid van Waskowsky maakt
namelijk ieder woord dat er ernstig uitziet, meteen leugenachtig.
Jules Deelder is een jongere figuur die
Waskowsky's voetspoeren lijkt te drukken. Staan in zijn tweede bundel Dag en
nacht geopend (1970) nog enkele leesba-

re gedichten, de bundel Boe! uit 1972 is
waarschijnlijk alleen met „verruimd bewustzijn" te lezen. Deelders werk wordt
tenminste geafficheerd als de poëzie van
die toestand. Zulke medelingen maken

me erg wantrouwig, want onder die vlag
kun je vrijuit poëtisch boerenbedrog plegen. Waskowsky doet niet anders en
Deelder kan ik ook moeilijk geloofwaardig vinden. De zuivere informatieve stijl
zoals Verhagen e.a. die wilden, lijkt van
het toneel verdwenen te zijn. Wat een
Waskowsky aan drukwerk uitgeeft en wat
Deelder publiceert lijkt de rommel die ervan is achtergebleven.
Met Scenarios, de derde bundel van Rein
Bloem uit 1970, is iets eigenaardigs aan
de hand. Voor een deel bestaat het boekje uit de van Bloem bekende gedichten,
die alleen genietbaar zijn voor wie alle
toespelingen en verwijzingen thuis kan
brengen. Deze keer is het voer voor filmkenners. Het tweede gedeelte van Scenarios bevat proza en daarin zet Bloem uiteen hoe een filmscenario bij een van de
verhalen van Borges aan Nederlandse
omstandigheden aangepast zou kunnen
worden en wat er dan voor wonderlijke
verschuivingen en omkeringen zouden
plaatsvinden. Het is voor mij opvallend,
hoeveel aardiger zo'n spel wordt als het
niet de pretentie heeft dat het poëzie is.
Bloem hoort bij die dichters die schrijvers als Joyce en Pound bewonderen en
die hun technische foefjes nadoen. Maar
dat blijft geknutsel met wat handigheidjes.
Bloem is volstrekt onkreatief. Zijn gedichten zijn zo dood als een pier.
De meest hermetische dichter onder de
zestigers is Hans Faverey. Hij publiceer-

de in 1968 Gedichten en vorig jaar verscheen Gedichten 2. De zakelijke titels
passen goed bij deze volstrekt onpersoonlijke poëzie. Het zijn „dingen" in
taal, in reeksen geschikt, geformuleerd
met zorgvuldig uitgebalanseerde woorden. Het is mooi, maar de lezer blijft er
helemaal buiten. De dichter is niet thuis;
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je krijgt een automatisch antwoordapparaat aan de lijn en daar valt niet mee te
praten. Voor een oordeel kun je alleen
estetische normen aanleggen. Wat moet
je zeggen van een gedicht als dit slot van
de eerste reeks:
(Hoor je me nog?).
Zeg mij langzaam na: hoor
je me nog? Woorden, door zulke
poeders gehaald: worden zij al
van glas? (Wat een afstand).
Mij langzaam nazeggen: hoor jIets heel anders dan dergelijk werk is de
poëzie die ik met ironisch formalisnïe
aanduidde. Een heel merkwaardig geval
is Gerrit Komrij. Er is nu al een derde
bundel van hem uit: Ik heb Goddank twee
goede longen. Komrij's poëzie is gebaseerd op een truuk. Hij schrijft strofische
poëzie, waarin hij opzettelijk stuntelig
omspringt met rijm, metrum en enjambementen. Past hij dat procédé toe op een
verrassende inhoud, dan ontstaat er een
soort kortsluiting die zeker poëzie oplevert. Met tema's als dood of ontluistering
heeft hij zo een aantal gedichten geschreven, waarvan hij één bundeltje had
kunnen maken. Dat was dan iets bijzonders geworden. Maar Komrij overschat
zijn procédé schromelijk en past het onbeperkt toe. De opzettelijke ouderwetsheid wordt dan gewild en melig. Eigenlijk is het jammer dat Komrij zichzelf niet
meer beperkingen oplegt, want in zijn
voordeel moet ik zeggen, dat hij een heel
eigen toon getroffen heeft. De volgende
regels illustreren dat:
Je gaat niet graag de straat op - als je 't
Toch doet moet het weer niet
Aan de koude kant zijn maar ook niet te
mooi.
Alles moet vooral heel onopvallend gaan.
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Veel minder pretentieus is wat Willem
Wilmink schrijft. Goejanverwellesluis verscheen in 1971 en is zijn tweede bundel.
Hij maakt navolgingen van en parodieën
op 19e-eeuwse en andere poëzie, hij
schrijft gedichten die eigenlijk goede kabaretteksten zijn. Het is allemaal wat ironisch en wat melancholiek en soms ook
heel kritisch op een onnadrukkelijke manier.
Een kurieuze publikatie uit 1970 is de bundel Album van Jacques A. Waterman. Ook
hier traditionele strofische gedichten,
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waaronder sonnetten. Ook hier soms een
19e-eeuwse sfeer. Grappig om door te lezen, maar veel minder goed dan het werk
van Wilmink. Het lijkt me een soort liefhebberijpoëzie, die plotseling een modieuze wind mee had. Het is een beetje
verwant met de verzen van Pareau.

Die romantische hang naar het ouderwetse spreekt heel duidelijk uit de poëzie van
Jacob Groot. Hij publiceerde zijn eerste
bundel Net als vroeger in 1970 onder het
pseudoniem Jacob der Meistersänger. Vorig jaar kwam zijn tweede bundel uit en
die heet Uit de diepten. Jammer genoeg
is daarin gaan overheersen wat de zwakke kanten waren in de eerste bundel: een
erg gezochte sfeer, een duidelijke na
ouderwetsheid en bovendien een-mak
soms erg ongelukkige woordkeus (zoiets
als „zeldzaam teer "). Wat mij in deze bundel ronduit verbijstert, is dat Groot Roland Holst nadoet. Soms is dat in een enkele strofe, soms een heel gedicht, zoals
„Aan zee":
Van verre zongen meeuwen
over mijn dagen...
En zo gaat het verder. In een ander gedicht staat:
Om hen heen stroomde dat eiland,
zingend van de zee.

Wie zoiets schrijft, heeft van zelfkritiek
misschien zelfs nooit gehoord. In zulke
onbeholpen pastiches valt Groot door de
mand. In de hele bundel overheerst de
sfeer van de kitsch- ansichtkaart. Nu is
het best mogelijk, dat het allemaal weer
als „camp" bedoeld is. Dat zal bij Komrij
en Waterman ook wel zo zijn. Camp, het
snobisme van de modieuze intellektueel
die vindt dat zijn smaak zo goed is, dat
hij het zich kan permitteren om wansmaak

Jacob Groot.

aan de dag te leggen. Het doet er ook
niet zoveel toe, of zulke poëzie nu het
produkt is van poëtisch onvermogen of
van behoefte aan camp. Jacob is in elk
geval geen meesterzanger gebleken.

Het debuut van Anton Korteweg heet Niks
geen Romantic Agony (1971). Zijn tema is
de afrekening met een verleden dat door
een strenge, loodzware godsdienstigheid
werd overschaduwd. Hij doet dat in een
direkte stijl, ironiserend. Soms blijven de
gedichten uit de eerste afdeling van de
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bundel hangen in een privé-sfeer met namen en verwijzingen die niet werken, behalve misschien voor een lotgenoot. Maar
prachtige gedichten zijn gewijd aan de
gestalte van de grootvader, de patriarch.
Ik citeer „Verwachting ":
De aarde is één grote boerderij,

centreerde gedichten. Sommige daarvan
zijn aan een merkwaardig tema gewijd:
sektie op lijken bij anatomiekolleges. Een
goed voorbeeld:
Lieve mevrouw, dit is
de dood niet deze on geschoren
ploeteraar met beitels, zijn

gekluisterd snuiven bruist er uit de stallen
- totdat hij komt, totdat hij komt -:
allemaal beesten wachtend op hun heer.
zó heeft mijn opa zich de dood gedacht:
God komt vermomd als hereboer het
zwarte hoefpad af
tot in de stal, en raakt zijn voorhoofd met
een kromme stok - opa, verzaligd reeds.

bril tussen zijn tanden van
inspanning, kankerend op uw
wervelkolom, deze vieze en
verveelde lezer van ingewanden.
De dood
is een wit onzinkbaar schip
dat luistert naar muziek.

Het is een van de minst direkt geschreven
gedichten, maar het retorische karakter
ervan steunt dit beeld van de kalvinistische patriarch. Korteweg rekent met dit
verleden af in een stemming waarin verwondering tot bewondering kan omslaan,
en dat is een heel volwassen manier van
afrekenen. Zijn afkeer van een religieuze
dubbele moraal uit hij heel indirekt in de
tweede afdeling van zijn bundel, die informatieve gedichten bevat. Ze vertellen
voorvallen uit de 18e-eeuwse Sterberegister der Pfarrei St.-Jakob. Soms vertoont Kortewegs poëzie sporen van de invloed van Komrij. Eén gedicht („Toen en
nu") is zelfs een pure stijlimitatie.
Als geheel minder geslaagd is de debuutbundel Een gekke tweepersoonswesp van
Frank Koenegracht uit 1971. In dit werk
duikt weer een onmiskenbare invloed van
de Eksperimentele poëzie op, maar het is
een schadelijke invloed. Het brengt Koe
een absurdistische grillig--negrachto
heid die niets zegt (zoals in de titel) of tot
verbale overspannenheid. Maar er zitten
wel andere mogelijkheden in zijn poëzie
en die blijken uit een aantal korte, gekon70

Een verrassende kombinatie van direkte
stijl en romantiek.
Eksperimentele invloed is ook aan te wijzen in Mi%n broertje kende nog geen kroos
van Arie van den Berg. Ook hier heeft dat
de vorm van grilligheid, maar Van den
Berg beheerst die beter dan Koenegracht.
Het is een soort poëzie die niet altijd makkelijk is, maar Van den Berg schrijft geen
afgesloten poëzie als Faverey. Deze in
1971 verschenen bundel bezorgde de
dichter de Reina Prinsen Geerligsprijs
1970, en dat lijkt niet ten onrechte gebeurd te zijn.
Nawerking van de vijftiger poëzie zit ook
in het zwakke, kleurloze debuut van Henk
Chr. Puls: Gedichten. Dit is nog een laat
geval van de post-eksperimentele klicheepoëzie met beelden als een lichaamsgroot

gedicht.
Het debuut Gaten in de muur (1972) van
Cees de Jong maakt meer indruk dan
dat van Puls, al bevat het geen grootse
poëzie. Zijn gedichten leggen allerlei ervaringen en gevoelens vast, zijn beeldspraak is vaak door lichte ironie of melancholie gekleurd.
Twee debuten uit 1972 zijn geschreven in
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een pure vorm om zonder omwegen zijn
vizie op politieke korruptie, op maatschappelijk onrecht te kunnen geven. De
„Kleine tekst met een min of meer dekla
inzet" is kenmerkend voor de--matorische
ze kant van zijn werk:
Wij schermen en schwärmen niet meer

met vaagheden als schoonheid en metafieziek
wij lezen Marx, Mao, en Marcuse
staan geëngageerd in het dagelijks leven
waar we verzadigde vetten vermijden
leegstromen in bepilde schoten
en tevergeefs parkeerruimte zoeken
ver in de verte, in hun donkere holen,
kreperen de bruine ratten

Arie van den Berg.

een zeer direkte stijl en ze worden ook
niet als poëziebundels door de auteurs
aangekondigd.
De poëziekritikus Martien J.G. De Jong
gaf voor het eerst een boek met eigen
gedichten uit: Aardbeien uit een blauw
vergiet, anekdoten en andere kleine teksten. De Jong gebruikt de direkte stijl in

Erotiek en jeugdsentiment vormen andere tema's in De Jongs teksten en vol zelfspot schikt hij zich in de dingen die onvermijdelijk zijn: het ouder worden, het
voorbijgaan. Door het ontbreken van pretentie én door de persoonlijke inzet is dit
een erg aardige bundel geworden met een
aantal scherpe geëngageerde teksten.
Ook Bernard J. Sijtsma noemt het teksten
wat in zijn bundel Terwille van wat zachte
wangen staat. Ook hier een zuiver direkte
stijl, waarmee Sijtsma met een wat melancholieke zelfspot schrijft over het ouder
worden en over liefdesrelaties. Eveneens
een poëzie met een minimum aan pretentie. Wat in dit boekje eruit springt is een
reeks gedichten ter nagedachtenis van de
„rode kabaretière" Uut Hulsing. Ik citeer
het eerste gedicht:

éen week na je dood
toen je dood was:
soms haatte ik een vrouw
die een ietsje op je leek
de kanker overleeft
en 59 was
Tenslotte verscheen in 1972 nog de de71
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buutbundel De tocht landinwaarts van
Jan Blokker Junior. Ook dit is geen
indrukwekkende bundel. Blokker heeft
weinig gevoel voor spanning, voor ritme
in zijn verzen en doordat hij de vorm van
lange gedichten met korte versregels
heeft gekozen, gaat het kalmpjes voort hobbelen van die poëzie al gauw vervelend worden. Het meest autentiek is nog
de reeks „Dansen om de meiboom ":
Ik ben jong, wat let me,
die toren
te beklimmen, en boven
naar beneden te spuwen,
en te roepen:
kom me halen,
als je kunt.
Het is jammer dat Blokker zich niet meer
gekoncentreerd heeft op zo'n direkte, uitdagende toon.

4.
Hoe is de Nederlandse poëzie eraan toe
in het begin van de jaren zeventig?
Het lijkt me onzin daar erg pessimistisch
over te doen. De jaren zestig hebben een
aantal belangrijke dichters opgeleverd, in
wie zich vaak de winst van de Eksperimentele poëzie aftekende. Er is in die jaren ook een stijl ontwikkeld waarin goede
poëzie geschreven kan worden. In hun
pure vorm zijn direkte en informatieve po
naar achtergrond gedrongen. In een-ezi
gematigde vorm, met sobere beeldspraak,
met een simpel gebruik van poëtische
middelen is de direkte poëzie de meest
beoefende stijl geworden. De waarde ervan staat of valt - hoe ironisch of relativerend de gedichten ook zijn - met de
ernst of de intensiteit van de relatie die
de dichter tot de werkelijkheid heeft. Dat
verhindert een woekering van estetische
principes en dat is weer een winstpunt,
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ook voor de kritiek. Estetische, neo-hermetische poëzie is maar een geïsoleerd
verschijnsel gebleven.
Ontwikkelt zich vanaf 1970 iets nieuws?
Het valt op, dat bij een aantal zestigers
zich een verandering voordoet: Vlek, Hamelink, Verhagen, Armando. Maar dat kan
een logisch gevolg zijn van hun ontwikkeling. Het onderlinge verschil blijft. Wel is
een nieuw verschijnsel de vlucht in een
romantische namaak - ouderwetsheid. Dat
begeleidt het einde van de zakelijke, strikt
informatieve poëzie. Het lijkt voorlopig
een verlies te zijn, want de onechtheid
overheerst erin. En voorzover de indruk
van onechtheid bewust wordt aangebracht, zal de grap gauw gaan vervelen.
Zo is ook het werk van mensen als Waskowsky en Deelder in eigen landerige
ongein gestikt.
De beste gedichten van recente debutanten als Korteweg, Koenegracht, Van den
Berg laten zien dat zij de winst van de
afgelopen 25 jaar weten op te strijken.
Dat goede poëzie in het Nederlandse taalgebied niet overvloedig is, is vanzelfsprekend. Het taalgebied is klein. Maar het heterogene karakter van de huidige poëzie
heeft niet tot een ineenstorting geleid.
Aantekeningen:
(1) Ezra Pound: Literary Essays, Faber, London, 1968, p. 421.
(2) Paul Rodenko: Balans en perspectief, Maatstaf, dec.
1958/jan. 1959,
(3) Ezra Pound, o.c., P. 9.
(4) Zie hierover Ad den Besten: Ik uw dichter, een hoofdstuk uit de immanente poëtica van de dichters van '50,
Haarlem, 1968.
(5) Informatie in: Marianne Moore: Een veldmuis in Versailles, een keuze uit haar poëzie, vertaald en ingeleid door
J. Bernlef, Amsterdam, 1968. Verder in: J. Bernlef & K.
Schippers: Een cheque voor de tandarts, Amsterdam, 1967.
(6) Besproken door Willy Spillebeen in Ons Erfdeel, 14e
jrg., nr. 2.
(7) W. Hussem: Verzen van Wang Wei (701-761), Zaandijk,
1972.
(8) Kroniek over Wim Huyskens Ons Erfdeel, 14e jrg., nr. 1;

bibliografie
van het nederlandstalige boek in vertaling • XXVIII

Samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage en de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel.
Onder redaktie van E. Van Raan, Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, met medewerking van dr. F. de Vrieze, Koninklijke Bibliotheek te Brussel, R. Gabriel, Koninklijke Bibliotheek te Brussel, mej. drs. H. van Assche, Brussel, J. Deleu, Rekkem, J.
Pauwels, Beersel, J. Andriessen s.j. Antwerpen.
Bulgaars

dige beschrijvinghe van de OostIndische reyse... 1646.

MENS, JAN.
Rembrandt. Prev. Penco Simov.
Plovdiv, Hs. G. Danov, 1970.
419 p.
Vertaling naar de Franse versie.
Ned.: Meester Rembrandt.

BOUWER, ALBA.
Die Eiche im Wasser. Übers. von
Alba Bouwer. Stuttgart, Schwabenverlag, 1968. 58 p. Met ill.
Ned.: Dirkie van Driekuil.

Chinees
BOUMAN, PIETER JAN.
An Tung, Fei Lieh Li P'u Ssu.
Chéng Ch'ing Chao i. Taipei,
Hsieh Chih Industrial Lib. Pub.
Co., 1970. 264 p.
Vertaling naar de Engelse versie.
Ned.: Anton Philips. De mens,
de ondernemer.

Duits
BOMANS, GODFRIED.
Der Jordan fliesst nicht in den
Tiber. Auf der Suche nach dem
Ursprung des Glaubens. Übers.
von Ruth de Ruiig- Zobel. 2.Aufl.
Freiburg / Basel / Wien, Herder,
1972. 141 p.
Ned.: Van dichtbij gezien.
[BONTEKOE, WILLEM
YSBRANTSZ.]
Die gefahrvolle Reise des Kapitän Bontekoe und andere
Logbücher und Schiffsjournale
holländischer Seefahrer des 17.Jahrhunderts. Hrsg., übertragen,
kommentiert von M.R.C. Fuhrmann -Plemp van Duiveland. Mit
zeitgenössischen Darstellungen,
Faksimiles und Karten. Tübingen/Basel, Horst Erdmann Verlag, 1972. 440 p. Met ill.
Ned.: lournael ofte gedenckwaer-

BREDA, ANS VAN.
Flucht nach Bangkok. Übers. aus
dem Französischen von Ans van
Breda. Hannover, Neuer Jugendschriften Verlag, 1969. 143 p.
Ned.: Bangkok aller-retour.
CAUWENBERGH, GEORG VAN.
Welthafen Antwerpen. Übers. von
Renate van Cauwenbergh-Daubl.
Antwerpen, Verlag Ontwikkeling,
1971. 215 p. Met ill.
Ned.: Antwerpen de haven.
EIKEBOOM, ROGIER.
Rationales Lateinlernen. Übers.
von Walther Vontin. Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 1970.
158 p.
Ned.: Het beginonderwijs in het
Latijn.
FABER, HEIJE.
Gott in vaterloser Gesellschaft.
Analysen und Perspektiven zur
Unkirchlichkeit. Übers. von Albert Küppers. München, Claudius
Verlag, 1972. 203 p.
Ned.: Geloof en ongeloof in een
industrieel tijdperk.
FRANK, ANNE.
Das Tagebuch. 12.Juni 19421.Aug. 1944. Mit einem Vorwort
von Albrecht Goes. Übers. von
Anneliese Schütz. 34.Aufl. Frankfurt, Fischer - Taschenbuch - Verlag, 1972. 203 p. Met ill. (FischerTaschenbücher: 77).
Ned.: Het achterhuis.

GEEST, KLAAS VAN DER.
Gefahr auf der Belter Wiede.
Übers. von Charlotte Skoppek.
Balve, Engelbert - Verlag, 1972.
107 p. (Peb- Bücherei).
Ned.: De krielhaan.
GLAUBENSVERKÜNDIGUNG für
Erwachsene. Deutsche Ausgabe
des holländischen Katechismus.
Übers. von Josef Dreissen, Hans
Peter Gohla, Joseph Solzbacher
und Martin de Weijer. 4.Aufl.
Freiburg / Basel / Wien, Herder,
1971. XVIII, 565, 94 p. (HerderBücherei: 382).
Ned.: De nieuwe katechismus.
Geloofsverkondiging voor volwassenen.
HAAGER Schule, Die. Holländische Maler vor hundert Jahren.
Ausstellung Rheinisches Landesmuseum, Bonn, 18.2-3.4.1972.
Hamburger Kunsthalle 20.4-4.6.
1972. Einleitung und Katalog von
Anna Wagner. Übers. aus dem
Ms. von F. Goldkuhle. Düsseldorff, Rheinland-Verlag, 1972. 34,
20 p. Met ill. (Kunst im Altertum
am Rhein: 39).
HARTKAMP, ARTHUR SEVERIJN.
Der Zwang im römischen Privatrecht. Übers, aus dem Ms. von
K.E. Millring und E.K.W. Püschel.
Amsterdam, Verlag Adolf N. Hak
-kert,197.XV3p
Proefschrift Amsterdam.
JAGER, OKKE.
Verkündigung modern: zur Erneuerung der Kirchen- und Christensprache. Übers. von Kurt Mit
Aussaat-Ver--telsäd.Wupra,
lag, 1972. 96 p. (Aussaat-Bücherei: 46).
Ned.: Eigentijdse verkondiging.

85

bibliografie

JONG, JOHAN MARIE DE.
Die Zukunft hat Vorrang. Über
den Glauben im technokratischen Zeitalter. Kommentiert von
Klaus-Peter Jörns. Übers. von Ulrich Kabitz. München, Chr. Kaiser- Verlag, 1972. 77 p. (Kaiser
Traktate: 7).
Ned.: Gedenken en verwachten,
uit: Voorrang aan de toekomst.
JONGE, CAROLINE H. DE.
Delfter Keramik. Übers. von Herbert Immenga. Gekürzte Ausgabe. Wels, Welsermühle, 1969.

XX, 168 p. Met ill.
Ned.: Delfts aardewerk.
KUYPER, BEN J. und MARGRET
HUDA.
40 exquisite Fonduerezepte mit
Käse, Geflügel, Fleisch und

Fisch. Übers. von Lisa Osterhaus.
Zeichnungen von Marjolein Uit
den Bogaard. 3. Aufl. Freiburg,
Christophorus- Verlag, 1971. 56
p. (Brunnen-Reihe: 39).
Ned.: 40 fonduerecepten.
LANGEVELD, MARTIN US JAN.
Erziehungskunde und Wirklichkeit. Studien und Gedanken zur
Theorie und Praxis der Erziehung. Übers. aus dem Englischen: Marianne Karuth; aus
dem Holländischen: G.A.M. von
der Dunk; aus dem Französischen: Gisela Schmitz-Kahlmann.

Braunschweig, Georg Westermann Verlag, 1971. 324 p.
Bevat een bloemlezing van in
binnen- en buitenlandse periodieken verschenen opstellen.

LUTTERVELT, R. VAN.
Holländische Museen. Übers.
aus dem Französischen von Al-

fred P. Zeller. Wien, Buchgemeinschaft Donauland, 1969. 320 p.
Met ill.
Ned.: Hollands musea.
MODELL, Ein - von Kirche? Dokumentation zu den Vorgängen in
der Amsterdamer Studentenpfarrei 27.Oktober 1968 bis 3.Februar
1969. Hrsg. von Lucien Roy und
Forrest Ingram. Aus dem Engli-

86

schen übers. von Karl Dieter
Ulka; aus dem Holländischen
übers. von Hugo Zulauf. Düsseldorff, Patmos - Verlag, 1969. 274 p.
Bevat o.a. artikelen, verschenen
in verschillende Nederlandse tijdschriften, van H. Oosterhuis,
R.J. Bunnik, H.H.M. Hoefnagels,

W. Goddijn, enz.
MUSAPH, HERMAN.
Technik der psychologischen Gesprächsführung. Obers. von Bern-

hard Bultmann. 2.Aufl. Salzburg,
0. Müller, 1970. 109 p.
Ned.: Het gesprek, psychologische fundering.

NYS, JEF.
Die bunten Abenteuer von Peter
und Alexander. Zeichnungen von
Jef Nys. Köln, Gemini Verlag,
1971-1972. 8 vol.
Ned.: De belevenissen van Jommeke.
ROSIER, IRENAUS.
Revolution in der Sackgasse?
Ein Lagebericht aus Lateinamerika. Übers. von Hans Graef.
Freiburg / Basel / Wien, Herder,
1970. 191 p.
Ned.: Het volk gelooft niet meer
in beloften.
RIJCKENBORGH, J. VAN.
Die Geheimnisse der Rosenkreuzer Bruderschaft. (Esoterische
Analyse des Werkes Das geistige Testament des Ordens vom
Rosenkreuz). Haarlem, RozekruisPers, 1971. Vol. II. 112 p.
II. Das Bekenntniss der Rosenkreuzer Bruderschaft.
Ned.: De geheimen der Rozen -

Hochzeit Christiani Rosencreutz
anno 1459-A.D. 1616).
Ned.: De geheimen der Rozen kruisers Broederschap.

SCHMIDT, ANNIE M.G.
Wiplala. Obers. von Sanne und
Ulf Daum. 2.Aufl. Wien, Verlag
Jungbrunnen, 1969. 151 p. Met
ill.
Ned.: Wiplala.
SMULDERS, LEA.
Erstkommunion Album. Mit Bildern von Anco Sevenster. 16.Aufl.
Freiburg / Basel / Wien, Herder,
1972. 32 p.
Niet gepagineerd.
Ned.: Communie -album.

Engels
AAKSTER, COR WIM.
Sociocultural variables in the
etiology of health disturbances.
A sociological approach. [Tr.
from the ms.]. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 1972. X,
149, 71 p.
Proefschrift Groningen.
BOON, LOUIS PAUL.
Chapel road. Tr. by Adrienne
Dixon. New York, Twayne Publishers, 1972. VII, 338 p. (The
Library of Netherlandic literature: 1).
Ned.: De Kapellekensbaan.

kruisers Broederschap.

BUNNIK, RUUD J.
Priests for tomorrow. Tr. by Frances Wilms. Shannon, Ecclesia
Press, 1971. XIII, 224 p.
Ned.: Dienaren van het aggiornamento.

RIJCKENBORGH, J. VAN.
Die Geheimnisse der Rosenkreuzer Bruderschaft. (Esoterische
Analyse des geistigen Testaments des Ordens vom Rosenkreuz). Haarlem, Rozekruis -Pers,
1971. Vol. III. 396 p. Met ill.
III. Die alchimische Hochzeit von
Christian Rosenkreuz. (Esoterische Analyse der Chymische

COMMUNITY development. An
open offer to community. A short
survey of goals, instruments and
forms of community development. The Hague, Ministry of
Cultural Affairs, Recreation and
Social Welfare, Directorate of regional and community Development, 1972. 27 p.
Ned.: Samenlevingsopbouw.

bibliografie

CREMER, JAN.
I Jan Cremer. Tr. by R.E. Wyngaard and Alexander Trocchi.
[Reprint]. London, Pantheon
Books, 1970. 352 p.
Ned.: Ik, Jan Cremer.
FOKKEMA, DOUWE WESSEL.
Report from Peking. Observations of a Western diplomat on
the cultural rveolution. Ed. by
Lucy Peters. London, C. Hurst,
1971. 185 p. Met ill.
Ned.: Standplaats Peking. Verslag van de Culturele Revolutie.
FOKKEMA, DOUWE WESSEL.
Report from Peking. Observations of a Western diplomat on
the cultural revolution. Ed. by
Lucy Peters. Montreal, Mc GillQueen's University Press, 1972.
IX, 185 p. Met ill.
Ned.: Standplaats Peking. Verslag van de Culturele Revolutie.
FRANSEN, PIET FRANS.
The new life of grace. Foreword by John Macquarrie. Tr.
by Georges Dupont. New York,
Herder & Herder, 1972. X, 369 p.
Ned.: De genade werkelijkheid
en leven.
GROETELAERS, P. en
H. PRIEMUS.
Huizen in Holland. Housebuilding in the Netherlands. Een
greep uit recente woningbouwplannen. A selection from recent
housing projects. Uitg. door het
Research Instituut voor de woningbouw, Delft. 's-Gravenhage,
Staatsuitgeverij, 1971. 190 p. Met
ill. (Woningbouwstudies: 14).
GROOT, ADRIAAN D. DE.
Methodology. Foundations of inference and research in the behavioral sciences. Tr. by J.A.A.
Spiekerman. New York, Humanities Press, 1969. XVIII, 400 p.
Ned.: Methodologie.
HALSBERGHE, GASTON H.
The cult of Sol Invictus. Leiden,
E.J. Brill, 1972. XI, 175 p. Met
ill. (Etudes préliminaires aux re-

ligions orientales dans ('empire
romain: 23).
Ned.: Het rijk van de zonnegod.
De eredienst van Sol Invictus.
HAZELHOFF, D.
On the mutual relationships of
economic, sociocultural and physical planning in the Netherlands.
In contribution with B.A. van Hamel. The Hague, Government
Printing Office, 1972. 23 p. (National Physical Planning Agency
Publication '72-'73 - E -).
Ned.: Over de samenhang tussen economische, sociaal- culturele en ruimtelijke planning in
Nederland.
ITERSON, S.R. VAN.
Village of outcasts. Tr. by Patricia Pitzele and Joske Smedts.
New York, William Morrow and
Company, 1972. 192 p.
Ned.: Het gouden suikerriet.
JAGER, OKKE.
What does God want, anyway?
Tr. by M.E. Osterhaven. Valley
Forge; Pa., Judson Press, 1972.
191 p.
Ned.: Uw wil geschiede.
JONGE, CAROLINE
HENRIETTE DE.
Dutch tiles. Tr. by P.S. Falla.
London, Pall Mall, 1971. 337 p.
Met ill.
Ned.: Nederlandse tegels.
KAMMA, FREERK CH.
Koren. Messianic movements in
the Biak-Numfor culture area. Tr.
by M.J. van de Vathorst -Smit.
The Hague, Martinus Nijhoff,
1972. XII, 328 p. Met ill. (Koninklijk Instituut voor taal -, land- en
volkenkunde. Translation series:
15).
Ned.: Messiaanse Koreri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse
cultuurgebied.

KLINK, JOHANNA LOUISE.
Your child and religion. Tr. by
R.A. Wilson. London, SCM Press,
1972. 248 p.
Ned.: Kind en geloof.

KOK, J.F.W.
Structophatic children. A socio therapeutic treatment type. Tr.
by A. de Bruyn, E. van den Ing
and W.L. van Os. Rotterdam,
Rotterdam University Press, 1972.
X, 125 p. (Modern approaches to
the diagnosis and instruction of
multi-handicapped children: 9).
Part I. Description of disturbance type and strategies.
Ned.: Struktopatische kinderen,
een orthopedagogisch behandelingstype.
KONIJNENBURG -DE GROOT, JO.
Cellophane creations with chicken wire, iron, wire, glass, metal. [Photos by Louis van Beurden. Tr. by Manly Banister]. New
York, Sterling Publishing Co.,
1972. 48 p. (Little craft book series).
Ned.: Celofaan.
KUIPER, P.C.
The neuroses. A psychoanalytic
survey. New York, International
Universities Press, 1972. II, 248
P.
Ned.: Neurosenleer.
LOWLAND highlights. Church
and oecumene in the Netherlands. Editor J.A. Hebly. With
contributions by A.J. Bronkhorst,
P. Smits, W. Nijenhuis, J. van den
Berg a.o. Translation editor J.D.
Gort. Kampen, J.H. Kok, 1972.
134 p.
OMMEN, L.B. VAN.
Permanent education: some observations. A collection of articles and lectures. The Hague,
Ministry of Cultural Affairs, Recreations and Social Welfare,
1972. 88 p.
Ned.: Beschouwingen over permanente educatie.
ROGGEVEEN, ARENT.
The burning fen. Amsterdam
1675, 1687. [Facsimile reprod.,
ed.] with an introduction by C.
Koeman. Amsterdam, Theatrum
Orbis Terrarum, 1971. 2 vol. XV,
68 + XII, 40 p. Met ill, en krtn.

87

bibliografie

(Theatrum orbis terrarum: 5: 5, 6).
Originally publ. by Pieter Goos
1675.
II. Originally publ. as the IVth
part of the New Great Seamirrour, by Jacob Robijn. Tr. by Ericus Walten. 1687.
Ned.: Het brandende veen.
RULER, ARNOLD A. VAN.
The Christian church and the Old
Testament. [Tr. from the German
from the Dutch ms.]. Grand Rapids, William B. Eerdmans Publishing Company, 1972. 104 p.
SCHOUTEN, ALET.
Flight into danger. Tr. by Jan Berends and Georges Mac Hargue.
Illustrated by Bill Greer. New
York, Random, 1972. 176 p.
Ned.: Het teken van Wichart.
SPERNA WEILAND, J.
New ways in theology. Tr. by
N.D. Smith. [Reprint]. Glen Rock
/New York, Newman Press, 1969.
XV, 222 p.
Ned.: Oriëntatie.
TAS, ADAM.
Dagboek /Diary, 1705-1706. Uitgegee deur /Edited by Leo Fouché
en hersien deur /and revised by
A.J. Böeseken. Engelse vertaling
deur /English translation by J.
Smuts. Kaapstad /Cape Town/Van
Riebeeck Vereninging/Van Riebeeck Society, 1970. XII, 403 p.
Met ill. (Van Riebeeck Society:
2: 1).
Heruitg., met nieuwe Engelse
vertaling van de ed. 1914.
Tekst in het Engels en in het Neder;ands.
Ned.: Dagboek, 1705-1706.
TENNEKENS, J.
Anthropology, relativism and method. An inquiry into the methodological principles of a science
of culture. Assen, Van Gorcum
& Comp., 1971. 12, 228 p. (Studies of developping countries:
10).
Ned.: Het cultuurre!ativisme in
de Amerikaanse culturele anthropologie.

88

VEEN, KLAAS W. VAN DER.
I give thee my daughter. A study
of marriage and hierarchy among
the Anavil Brahmans of South
Gujarat. Tr. by Nanette Jockin.
Assen, Van Gorcum & Comp.; Dr.
H.J. Prakke & H.M.G. Prakke,
1972. VI, 297 p. Met ill. (Studies
of developing countries: 13),
Ned.: Huwelijk en hiërarchie bij
de Anavil Brahman van Zuid -Guj a rat.
VIJN, CORNELIS.
Cetshwayo's Dutchman. The private journal of a white trader in
Zululand during the British invasion. Tr. [from the ms.] by J.W.
Colenso. [Reprint]. New York,
Negro University Press, 1969.
XVII, 196 p.
le Engelse ed. London, 1880.

Fins
EXQUEMELIN, ALEXANDRE
0LIVIER.
Karibian merirosvot. Suom. Jorma Tiainen. Jyväskylä, Gummerus, 1970. 222 p. Met ill.
Vertaling naar de Duitse versie.
Ned.: De Americaensche zeeroovers. 1678.

Frans
BODART, ROGER; MARC GALLE
et GARMT STUIVELING.
Guide littéraire de la Belgique,
de la Hollande et du Luxembourg. Préface de Francis Ambriére. Paris, Librairie Hachette,
1972. XIII, 778 p. (Bibliothèque
des Guides Bleus).
De teksten van Marc Galle en

Garmt Stuiveling zijn vertaald
door Maddy Buysse.
Ned.: Literaire gids van België,
Nederland en Luxemburg.
LESCRAUWAET, JOSEPHUS
FRANCISCUS.
L'unité chrétienne. Trad. par
Philippe Léonardon. Paris, Apostolat des Editions: Sherbrooke.

Editions Paulines, 1972. 175 p.
(Thèmes bibliques: 8).
Ned.: De Bijbel over de christelijke eenheid.
MARIJNEN, JOANNES.
[Ps. de Joannes Michael Matthijssen]. Integral. Poèmes trad.
par Henry Fagne. Frontispice de
Marc. Eemans. Bruxelles, Henry
Fagne, 1972. 76 p.
Ned.: Integraal.
OMMEN, L.B. VAN.
Considérations sur l'éducation
permanente. Un recueil d'introductions. [La Haye], Ministère
des Affaires Culturelles, des Loisirs et de I'Action Sociale, 1972.
93 p.
Ned.: Beschouwingen over permanente educatie.
[PANNEKOEK, ANTON].
Pannekoek et les conseils ouvriers. Trad. par Serge Bricianer.
Paris, Etudes et documentations
internationales, 1969. 306 p.
Ned.: De arbeidersraden.
PAUW DE VEEN, LYDIA DE.
Cock (Jérome), éditeur d'estampes et graveur, 1507?-1570. Catalogue. Trad. par Lambert Maka. Bruxelles, Bibliothèque royale
Albert Ier, 1970. X, 99 p. Met ill.
Ned.: Hieronymus Cock, prenten uitgever en graveur, 1507?-1570.
SMETS, MARCEL.
Huib Hoste, propagateur d'une
architecture renouvelée. Trad.
par M.T. Elleboudt. Bruxelles,
Confédération nationale de la
construction; Le Librairie Simon
Stevin, 1972. 174 p. Met ill.
Ned.: Huib Hoste, voorvechter
van een vernieuwde architektuur.
THOMAS a KEMPIS et la Dévotion moderne. Exposition organisée à ('occasion du cinq-centième anniversaire de la mort de
Thomas a Kempis. (1379 ou 13801471). Zwolle, Au „Refter ", 22
ao0t-7 septembre 1971. Bruxelles, Bibliothèque royale Albert
Ier. 30 octobre-18 décembre
1971. Catalogue d'exposition.

bibliografie

Trad. par Claudine Lemaire -de
Vaerel. Bruxelles, Bibliothèque
royale Albert Ier, 1970. XVII, 62
p. Met ill.
Ned.: Thomas a Kempis en de
Moderne Devotie.
VANHOVE, NORBERT.
Structure des vacances et dépenses touristiques de la population beige. Trad. par F. De
Breucker. Brugge, Westvlaams
Ekonomisch Studiebureau, 1969.
262 p.
Ned.: Het vakantiepatroon en de
toeristische bestedingen van de
Belgische bevolking.

Hebreeuws
SCHMIDT, ANNIE M.G.
Harpatgót Wiplala. Ivrit Hadasa
Reem. Tel. Aviv, Am Oved,
1968. 124 p. Met ill.
Ned.: Wiplala.

Hongaars
JONCKHEERE, KAREL.
Szemünk világa. Válogatott versek. Vál. Kócsvay Margit. Ford.
Demény Ottó, lllyés Gyula stb.
Utoszó: a szerzö. Ford. Kócsvay
Margit. Budapest, Europa, Kner
ny, 1972. 135 p.
Bevat een keuze uit de Verzamelde gedichten; De ringen van
de boom en In de wandeling lichaam geheten.

Italiaans
DELFGAAUW, BERNARD M.I.
La filosofia del secolo ventesimo. Trad. di J. Dorsanio. Torino,
P. Gribaudi, 1972. 197 p. (Biblioteca delta gioventü: 66).
Ned.: De wijsbegeerte van de
20e eeuw.
SLICHER VAN BATH, B.
Storia agraria dell' Europa occidentale (500-1850). Presentazione di Ruggiero Romano. Trad.
dall'inglese di A. Caizzi. Torino,

G. Einaudi, 1972. XX, 542 p. (Piccola biblioteca Einaudi: 173).
Ned.: De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850).

Japans
DRESDEN, SAMUEL.
Runesansu seishin shi. Takada
Isamu yaku. Tókyó, Heibonsha,
1970. 282 p. Met ill.
Vertaling naar de Engelse versie.
Ned.: Het humanistisch denken,
Italië-Frankrijk 1450-1600.
HUIZINGA, JOHAN.
Waga rehishi eno michi. Sakai
Naoyoshi yaku. Tókyá, Chikuma
Shobó, 1970. 319 p. Met ill.
Vertaling naar de Duitse versie.
Ned.: Mijn weg tot de historie.
PEN, JAN.
Kindai Keizaigaku. Ono Toshio
yaku. Tákyö, Daiyamondosha,
1970. 419 p.
Ned.: Moderne economie.

Noors
BRUNA, DICK.
Fortell en historie. [Overs. etter
den engelske bearb. av Ellen
Gundersen]. Oslo, Gyldendal
Norsk Forlag, 1972. 28 p. Met
ill. (Bruna Bokene).
Ned.: Boek zonder woorden.
BRUNA, DICK.
Jeg kan lese mer. Overs. [etter
den engelske bearb.] av Ellen
Gundersen. Oslo, Gyldendal
Norsk Forlag, 1972. 26 p. Met ill.
(Bruna Bokene).
Ned.: Ik kan nog meer lezen.
BRUNA, DICK.
Egget. Overs. [etter den engelske
bearb.) av Ellen Gundersen. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag,
1972. 26. Met ill. (Bruna Bokene).
Niet gepagineerd.
Ned.: Het ei.
GEERAERTS, JEF.
Gangren. Overs. av Tove Tryti.
Oslo, Gyldendal, 1972. 204 p.
Ned.: Gangreen I (Black Venus).

Portugees
MEER DE WALCHEREN,
PIETER VAN DER.
diário,
1936-1962.
Magnificat;
Trad. por Cecilia de M. Duprat.
Rio de Janeiro, Agir, 1970. 351 p.
Vertaling naar de Franse versie.
Ned.: Dagboek.

Roemeens
VESTDIJK, SIMON.
Grädina de aramä Roman. In románeste de H.R. Radian. Bucuresti, „Univers ", 1972. 424 p.
(Colectia Meridiane: 193).
Ned.: De koperen tuin.

Sloveens
HARTOG, JAN DE.
Junak si bil, Jan Wandelaar. Prevedel Mimi Malensäek. Ljubljana,
Mlandinska knjiga, 1969. 524 p.
Vertaling naar de Engelse versie.
Ned.: Hollands glorie.
RY [VAN BEEST HOLLE],
CARL J. DU.
Ljudstva starega vzhoda. Prevedl a Helena Menase. Ljubljana,
Drzavna zalozba Slovenije, 1970.
264 p. Met ill.
Vertaling naar de Duitse versie.
Ned.: De volken van het Oude
Oosten.

Slowaaks
TIMMERMANS, FELIX.
Sedliacky 2alm. Prei. Vojtech
Fronc. Bratislava, Tatran, 1970.
150 p.
Ned.: Boerenpsalm.
WINKLER, JOHAN.
Prídem vám pomóct, pan doktor.
Prei. Julia Májekova. Bratislava,
Mladé letä, 1970. 175 p.
Ned.: Ik kom U helpen dokter.

89

bibliografie

Spaans
ADOLFS, ROBERT.
La iglesia es algo distinto. Trad.
por Francisco Carrasquer. 2a ed.
Buenos Aires, Ediciones Carlos
Lohlé, 1969. 188 p.
Ned.: De kerk is anders.
ADOLFS, ROBERT.
La tumba de Dios. Trad. por Elizabeth Poliacoff. Buenos Aires,
Ediciones Carlos Lohlé, 1968.
204 p.
Ned.: Het graf van God.
GROSSOUW, WILLEM.
Vida espiritual. Sugerencias biblico-liturgicas para todos los
dias del ano. Versión por Sebastian de Goni. 3a ed. Buenos Aires, Ediciones Carlos Lohlé,
1968. 792 p.
Ned.: Innerlijk leven.
HOMOSEXUALIDAD. Por A.F.C.
Overing, G.TH. Kempe, Jos Vermeulen, [y.o.]. Prólogo de C.J.
Trimbos. Trad. por Francisco
Zanutigh. Buenos Aires, Ediciones Carlos Lohlé, 1968. 160 p.
Ned.: Homosexualiteit.
JANSEN, FONS.
Amor. Trad. por Felipe Lorda

Alaiz. 4a ed. Buenos Aires, Ediciones Carlos Lohlé, 1969. 200 p.
Ned.: Liefde.
JUGUETES de madera. Trad. por
Juan Jorge Thomas. Buenos Aires, Kapelusz, 1970. 104 p. Met
ill.
Ned.: Speelgoed om zelf te maken.
KUIPER, P.C.
Teoria psicoanalitica de Ia neurosis. Trad. del. alemán por Ismael Antich. Barcelona, Editorial
Herder, 1972. 280 p. (Biblioteca
de psicologia: 8).
Ned.: Neurosenleer.
MEER DE WALCHEREN,
PIETER VAN DER.
La hora de Dios. Trad. por Felipe
Lorda Alaiz. 3a ed. Buenos Aires,
Ediciones Carlos Lohlé, 1968.
224 p.
Ned.: Gods uur.
MEER DE WALCHEREN,
PIETER VAN DER.
Todo es amor. Trad. por Felipe
Lorda Alaiz. 2a ed. Buenos Aires,
Ediciones Carlos Lohlé, 1968.
152 p.
Ned.: Alles is liefde.

MERTENS, A.TH.
Churchill. Trad. de José M.
Aymamé. Illustraciones de Raymond Renard. Barcelona, Argos,
1970. 28 p. (Biografias Argos para la juventud: 6).
Niet gepagineerd.
MONDEN, LOUIS.
Fe; , puede el hombre creer todavia hoy? Santander, Sal Terrae, 1972. 224 p. (Teologia y mundo actual).
Ned.: Een taal waarin wij God
verstaan. Over de denkbaarheid
van het kristelijk geloven.

Welsh
MINCO, MARGO.
Dail surion. Troswyd o'r Iseldireg
gan Elin Garlick, Llandybie, C.
Davies, 1972. 82 p.
Ned.: Het bittere kruid.

Zuidafrikaans
FEENSTRA, JELTE GERRIT.
Leer en lewe. Eenvoudige geloofsleer- leesboek. Vertaal deur
M.T.S. Zeeman. 4e dr. Bloemfontein, Sacum, 1970. XVI, 259 p.
Ned.: Leer en leven.

NOORDSTARFONDS
v.z.w.
steunt voortdurend het Vlaamse kultuurleven
U kunt hieraan meehelpen
door U te laten verzekeren bij
de Vlaamse verzekeringsmaatschappij

«De Noordstar en Boerhaave»
Groot-Brittanniëlaan 121, 9000 Gent, tel. 09/25.75.15

90

literatuur

'n lesingreis oorsee verlede jaar
begin siek word het, aangedring
het om uit sy geboorteland, België, dadelik na Suid-Afrika terug
te keer omdat hy wou sterf in
wat hy „my eie land" genoem
het.)
Deur sy lang verbintenis met die
Rhodes- Universiteit as lektor,
professor en naderhand vise-rektor, deur sy medewerking aan
Standpunte en sy lang reeks publikasies het hy algaande die
grootste kritikus geword wat ons
literatuur nog geken het en in
bale jare sal kan ken.
Wat N.P. van Wyk Louw vir ons
poësie beteken het, was Rob Antonissen in ons kritiek, en dan
gebruik ek die woord „kritiek"
nie met die geurtjie wat daaraan
kleef wanneer die meeste skrywers oor die meeste kritici praat
nie. Rob was nie, soos soveel
ander, 'n mislukte skrywer wat
kritikus geword het nie, maar 'n
skeppende mens wat hom in sy
kritiese werk verwesenlik het.
Skepper in sy eie reg, en eintlik
medeskepper aan elke sinvolle
werk wat hy ondersoek het. So
onontbeerlik soos Vergilius vir
Dante was, so onontbeerlik het
Rob vir die literatuur van ons
land geword. Innemende, skerp
en weergalose gids deur onontdekte streke.
In belangrike mate het hy dit geword omdat hy in sy werk, soos
in sy lewe, geweier het om ooit
'n kompromie met middelmatigheid aan te gaan. Alleen deur
die hoogste van die literatuur te
eis, dit het hy geweet, kan die
hoogste op die duur voortgebring
word.
In 'n situasie waar te veel mense
verskoning soek in „'n jong literatuur" of „'n jong land" - asof
jeug enige sondes vergoeilik het hy onwrikbaar elke werk, van
die belangrikste tot die onbenul-

ligste, gemeet aan die beste wat
geskryf kan word.
Hiervan was selfs sy skryfstyl
simptomaties. 'n Styl wat vir die
oningewyde soms 'n struikelblok
was, maar wat die ernstige soeker opgeval het as net so 'n fyn,
veelduidige en gevoelige instrument as die styl van enige groot
skrywer. Sy styl was so „moei lik", want so saamgedronge en
ryk, as dié van 'n Henry James
of 'n James Joyce. Dit was deel
van 'n instelling wat geen toegewings gedoog nie - nóg aan partydigheid, nag aan vriendskapagter-die-boek nag aan literêre
„politiek".
Dit was vanweë dié integriteit dat
hy vertroueling van Dertigers en
Veertigers was en waarom hy
later 'n soort peetvader vir die
hele jonger generasie geword
het.
Vanweë die ruimte van sy agtergrond, die diepte van sy insig,
en die skerpte en nederigheid
van sy natuur, had hy die ver
om enigiets nuuts in ruimer-moë
verband te sien, die gebreke
feilloos aan die lig te bring. In
my eie laai, en dié van bale van
my vriende, lê daar manuskripte
van romans, dramas, gedigte of
kortverhale wat ons nooit sal publiceer nie - omdat Rob dit nie
goed genoeg geag het nie.
Sy oordeel het ons gehelp om
ons werk en onsself beter te leer
ken. Wat hy op dié wyse in ons
literatuur ingebring het - die sin
van standaarde bowenal - het hy
gebalanseer deur weer die SuidAfrikaanse werk van gehalte oorsee bekend te stel deur lesingreise in Nederland en België,
deur artikels in tydskrifte en ensiklopedië in Nederland, Italië,
Frankrijk, Duitsland en Engeland.
En dit is stellig tekenend van sy
formaat dat hy naas Van Wyk
Louw die enigste was wat nog

ooit lid van én die Koninklike
Vlaamse Akademie én die SuidAfrikaanse Akademie was. Ek het
gesê Rob was 'n venster.
Vir dié van ons wat hom in die
konteks van ons werk leer ken
het, skrywers en digters, dramaturge, akademici, studente, is sy
dood 'n onherstelbare verlies. Vir
dié van ons wat hom ook as
mens geken het, is dit 'n ontsetting - nie net vanweë die Sar
probleem van wat „kan-treans
mens ken van 'n mens" nie, maar
eenvoudig omdat jy stom gelaat
word voor die herinnering aan
soveel integriteit, soveel liefde,
soveel nederigheid, soveel mens
-likhed.
In hom is kennis gesuiwer tot
wysheid en het die lewe 'n dimensie van betekenis bygekry.
Ek wil sê, wetende wat ek sê, dat
ons wêreld nie veel ken of toelaat van heiligheid nie (die soort
heiligheid waarna Van Wyk Louw
se hele poësie 'n soektog was).
Maar in die mate waarin ons tyd
so iets toelaat, was Rob Antonissen vir ons wat hom liefgehad
het, 'n heilige.
Of jy met hom 'n lang gesprek
gevoer het oor kuns of musiek
of filosofie, oor mense of politiek,
en of jy sommer 'n paar minute
'n koppie tee saam met hom Bedrink het, jy het daar weggegaan
met 'n nuwe besef van sereniteit
en ruimte.
Ook op sy laaste siekbed, toe
Tolstoi nog langs sy bed gelê
het en toe selfs lees te inspannend word, het hy hom oorgegee
aan musiek, wat dwarsdeur sy
lewe sy grootste liefde was.
Selfs drie jaar gelede het hy dit
nog oorweeg om dirigent te
word. Die laaste maande het hy
geweet dat dit daarvoor, en vir
alles te laat was.
En tog het hy hom tot die uiterste moontlik oomblik bly opstel
aan al wat die mensdom deur
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soveel eeue verwerf het aan kennis en skoonheid. Daardeur het
hy sin gegee aan wat so vergaar
is, en sin aan die nietige lewe
self - die klein pelgrimstoggie
van duisternis tot duisternis, tot
die stilte weer in ons inweek
en ons as sy eie is.
Sy kringetjie was kleiner as wat
die Bybel aan die meeste toesê.
Twee-en-vyftig jaar is jonk. Wien
de goden liefhebben, nemen zij
jong tot zich... En tog: hoe ryk
was dit ook - vir hom, en vir ons
wat verder gaan.
'n Venster is toe, maar in ons het
hy vensters oopgemaak wat nooit
weer sal sluit nie. Ons is arm
vandag. Ons sit soos Leipoldt
met 'n klein handjie vol waboomblare en gnarrabosblare, maar
deur die bietjie blare is ons, in
Rob Antonissen, vir altyd ryk.
A.P. Brink

G.A. Watermeyer
(1917-1972).
Dit gebeur af en toe dat 'n skrywer daarin slaag om bekendheid
te verwerf by meer mense as net
lesers van literatuur. Die redes
hiervoor is uiteenlopend. Soms
is dit as gevolg van 'n skrywer se
uitlatings as burger. Soms is dit
as gevolg van opspraakwekkende stof waarmee hy 'n gemeen
beroering bring. Seide,-skapin
indien ooit, is dit op grond van
die spesifiek-literêre meriete van
sy werk. Die verskyning van 'n
aangrypende boek is, in ons stelsel van nuuswaardeskatting, nie
nuus vir 'n breë publiek nie.
G.A. Watermeyer was bekend by
meer as lesers van poësie. Daar
is 'n verskeidenheid van redes
hiervoor.
Daar was heelwat romantiek
aan Watermeyer se verskyning
en optrede as digter verbonde.
Hier was in die eerste plek 'n
digter wat die plaaslewe soos
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weinig andere voor hom verwoord het. Die Afrikaner is boer
tot in sy drome, het 'n Nederlandse geleerde by geleentheid
gesê, en Watermeyer se beelding
van sy Sneeubergse piaaswêreld
kon daarop staatmaak om die
hartsnare in bale breë kringe te
raak.
„Wegbuk en vat, wegbuk en vat,
die halms buig en kerf.
Drie hale vir 'n handevol,
ses handevol 'n gerf.
Dis Sneeubergkom se vaalseun
dié
wat soos 'n geelslang gly
en na die bopunt van die land
sy glinsterpad oopsny."
(Uit „Oestyd", Sekel en simbaal)
Hierdie boerseun moes die plaas
verruil vir die grootstad. En in
dié grootstad het hy seergekry.
Hier moes hy, saam met duisende verarmde en veragterde Afrikaners, nood ervaar, die nood
selfs van lyflike honger en ontbering. Uit hierdie ervaring het
daardie growwe, maar terselfdertyd aangrypende vers uit Die
Republiek van duisend jaar opgestaan wat 'n mens telkens aan
die visioenêr-apokaliptiese poësie van William Blake wil laat
dink:
„Ek roep uit Eloffstraat en eis:
gee aan my volk se kinders vleis
wat Houghton (1) aan sy honde
voer..."
Maar in hierdie selfde stad het
by ook deur harde werk bo sy
materiële belemmeringe uitgestyg en kon hy hom in die laaste
jare van sy lewe 'n beskaafde
weelde veroorloof. Dit was 'n
suksesverhaal wat tot bale gespreek het. Die sukses self was
egter nog nie die laaste woord
nie. Iets uit die vroegste tye het
naamlik gebly: die terugverlange
na sy geboortestreek. Daar was
deurgaans die onstilbare verlange na die verlore familieplaas

wat by wou terugkoop. Sy rondtrek in die grootstad van huis na
beter huis was slegs 'n poging
om die plaasruimte te bekom wat
hy deurentyd in die stad moes
ontbeer.
„Ek soek 'n huis met die koelte
van klawer
en die warmte van granaat;
'n huis van kannabas en katjiepiering
met mossies in die more
en duiwe in die agtermiddag.
Ek soek 'n huis met die silhoeët
van lang populiere wat sing
voor die vensters van my jeug...
Ek soek 'n huis met die stilte
van gesuiwerde somers,
met gewels van geloof
en portale van vrede;"
(„Ek soek 'n huis ", Bitter brood)
Hierdie bestendige verlange het
verdere romantiek aan sy lewe
verleen.
Maar daar was ook nog ander
dinge wat deernis met hom as
mens verwek het. Hier was 'n
digter wat 'n baie suksesvolle
debuut gehad het. Sy eerste
bundel, Sekel en simbaal, het
hom saam met D.J. Opperman
die sterkste figuur van die veertigerjare in die Afrikaanse poësie
gemaak. Die bundel is deur onderskeidende kritici hoog aangeprys. Dit het ook vir die Hertzogprys in aanmerking gekom. Maar
dan draai die gety skerp teen
hom. Sy tweede bundel, Die republiek van du/send jaar, is ferm
afgewys deur die leidende kritici,
en dit ten spyte van die feit dat
die digter self tot aan die einde
geglo het dat van sy beste werk
in dié bundel staan. Dié oordeel
het ook die volgende bundel,
Taalfeeskwatryne, te beurt geval.
En toe sy slotbundel, Bitter
brood, met 'n aantal goeie verse
daarin verskyn, het weinig kritici
aan dié feit erkenning gegee.
Watermeyer het in die gemoed
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van 'n breë literêr-geïnteresseerde publiek die plek ingeneem van 'n digter wat onderwaardeer is; meer selfs: een wat
tekort gedoen is.
En dan: 'n jaar voor sy dood val
onverwags die grootste erkenning van sy lewe hom te beurt.
Sy bekendste gedig, Ballade van
die bloeddorstige jagter uit sy
debuutbundel, is in die toonsetting van die Nederlandse komponis Henk Badings met die gesogte RAI -prys van die Italiaanse radio- en televisiediens bekroon.
Dit was 'n grootse oomblik vir
horn toe hy by die ontvangs van
die prys kon verklaar dat hy trots
voel dat so 'n groot eer sy taal,
Afrikaans, aangedoen is.
Hierdie Boersheid, terloops, was
'n verdere rede waarom Watermeyer by 'n veel groter publiek
as bloot die literér-geïnteresseerdes bekend was. Sy verse oor
tydgenootlike aktualiteite het ge
om op volksfeeste-skigebly
gebruik te word.
Watermeyer was egter ook bekend by baie wat nooit van sy
naam gehoor het nie. Hy was
naamlijk ook reklameman - direkteur van 'n florerende advertensie-onderneming -, en was
verantwoordelik vir sommige van
die treffendste Afrikaanse bewoordinge van advertensies in
tydskrifte en koerante. Wie ken
nie die begrip kits nie? (kits-kottie, kits- oplossing, kits-wat-nie-alnie). Of die poëtiese appèl van
die bier-advertensie: dou vir die
dors? Hier lê terloops myns insiens een van Watermeyer se
grootste verdienstes: dat by Afrikaans help vestig het op 'n terrein waar dit tot onlangs baie
swak verteenwoordig was; maar
belangriker: dat hy dit met dié
kwaliteit gedoen het. Sy advertensies is geen vertaalde Engels
nie; 'n mens kry die indruk dat
hy nooit 'n taalgordyn tussen

hom en die produk gehad het
waardeur hy eers moes dring
nie; hy het stelling ingeneem
teenoor die saak self en dit glansend en helder benaam. Die
Afrikaanse advertensietaal staan
daar as 'n pragtige monument
vir Godfried Watermeyer.
Dis 'n natuurlike neiging by 'n
mens om 'n verband te probeer
lê tussen 'n skrywer se lewe en
sy werk. In die meeste gevalle
is dit 'n tydverspilling, omdat die
rol van die kunstenaarsverbeelding geïgnoreer word. Die belangrikste vraag in verband met
die kunswerk is in elk geval nie
sy biografiese waarheid nie,
maar sy estetiese kwaliteit. Tog
is dit gerade - en dikwels lonend - om 'n openheid in hierdie verband te handhaaf.
Daar is min digters wie se lewe
so duidelik in hul werk deurgeeggo is as dié van G.A. Watermeyer. Ek het reeds verwys na
sy begrip vir die sosiale nood
van sy medemens, meer in die
besonder dié van sy mede-Afrikaner. 'n Mens sou ook nog kon
verwys na sy begrip vir hulle wat
in liggaamlike pyn verkeer. Een
van die ironieë van sy lewe was
juis dat sy geliefde plaaswêreld
verantwoordelik was vir sy doring in die vlees van bale jare:
hy het naamlik as seun onder
'n perd beland en sy rug het 'n
knou opgedoen waarvan dit nooit
ten volle herstel het nie. 'n Mens
kry iets van hierdie pyngevoeligheld terug in bv. „Gedagtes van
die beseerde arbeider" en
„Droom van die beseerde atleet"
(eersgenoemde uit Sekel en sim baal, laasgenoemde uit 'n studenteblad).
Die duidelikste verband tussen
lewe en werk sien 'n mens in die
verbinding wat sy digterskap met
die reklamewese aangegaan het.
Reeds in die verse in sy debuutbundel was daar 'n heldere,

klinkende kwaliteit. Vanuit die
vermoë om 'n welluidende frase
te munt, netjies en tot in die
konsonantpuntjies versorg, het
hy ons een van die verruklikste
klankdinge in Afrikaans geskenk.
Dis die strofe oor die wildekanarie, wat die bloeddorstige jagter
hom sy moordlus verwyt:
„Ek kelk die sonlig in my keel
en rym die rondebessie ryp;
met kinderhand het hy, het by
die fluite uit ons bors gegryp."
(„Ballade van die bloeddorstige
jagter", Sekel en simbaal).
Dis hierdie sintuig vir die klinkende frase wat tot natuurlike
ontluiking en ontwikkeling gekom
het in die reklametaal. En vanuit
die reklametaal was daar weer
'n terugslag op sy poësie. Sy latere bundels bevat talle reëls
en strofes wat soos neonligte
pols. (Vgl. byvoorbeeld „Kronieke van 'n reklameman" uit Bitter

brood).
Watermeyer se gedigte oor besit bevat van sy swakste, maar
ook van sy beste verse. Die beskerming wat besit kan verleen,
die rustige genieting van die
goeie dinge van die aarde wat
jy deur arbeid verwerf het, dié
tema kom in talle toonaarde in
sy werk voor. Alles is egter voor
-getknidarepgtioeningsgedig van sy o=uvre: „Reën
in die voorwinter ", waarin al die
opgenoemde dinge, maar venal
vrou en kind, 'n beskermende
muur om hom vorm teen die
koue lewenswind:
„Vier mure teen die Suidewind my swartoogvrou, my blondhaarkind.
Kareehoutstompe in die vuur,
ketel en kaggel brons geskuur.
My bont koei lê op koringstrooi,
my swart haan roep die dag breek rooi.
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Soet deur die lang nag sing die
reën;
moflammers sal ek vroeg-Mei
speen.
Die wendam stoot sy uitloop
oor blink breek my ploeg die middelvoor..."

(Sekel erf simbaal).
Toe ek sy huis die eerste keer
betree het, het ek alles daarin
herken; omdat dit so opgeteken
staan in sy verse - onder andere die drie ontsaglike wolfhonde,
die swaar houtsneewerk van die
antieke meubels, die swart siertafel met die massiewe ospote:
„My vesting setel in sering,
drie wolwe wat die nagwaak
kring;
Imari-kruike en kristal
bly glansdiep as die blare val;
die Lotuskelk van Isfahan
gloei op my vloere langs Kashan
met statig teen die dak se nok
die hoe vlamme van barok...
Wit reiers wat hul vleuels sprei
in mosaïek van cloisonné;
bruin oor die haard se leikliprif
die hert in okkerneut gegrif."
(„Kumula", Bitter brood).
Maar ek wir afsluit met die vers
waarin die digter die wesensaak
van die poësie sé: Dat 'n digter
in laaste instansie maar één besit het: die woord. Dis 'n
vers wat nie alleen sy eie graf
kan wees nie, maar ook-skrif
dié van elke digter.
„Wat sal my mond teen die
kluite kla
deur al die jare, die fare hierna?
Wat sal my hart onder sooie
weet
oorkant die onrus en agter die
leed?
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Dat 'n digter alleen maar sy
woorde het
as eerste gewete en laaste wet."
(„Belydenis", Bitter brood).
Prof. F.I.J. van Rensburg,
Johannesburg
(1) Houghton: Weeldevoorstad van Johannesburg.

André Claeys:
Onder het Teken van de
Regenboog.
André Claeys (° te Brugge, 28-61925) behoort niet tot wat men
noemt de „officiële" letterkunde
van Vlaanderen, d.w.z. de „officiële” kritiek ziet in hem geen
middel om de aandacht op zichzelf te trekken, zodat zijn werk
slechts weinig aan bod komt in
onze kranten en tijdschriften.
Misschien is het feit dat zijn
boeken uitgegeven worden bij
De Clauwaert ook niet vreemd
aan deze miskenning: het is immers zo dat wie het image van
grote schrijver wil opbouwen,
zich a priori niet inlaat met sommige uitgeverijen die vaak met
het epiteton „Vlaams” worden
gedoodverfd.
Van Claeys verschenen tot nu
toe vijf prozawerken die alle getuigen van een degelijk vakman
Het duistere Rijk, Zonen-schap:

van Cham, Pape Claus, Grote
Mungu en Onder het teken van
de regenboog. Met dit laatste
behaalde Claeys een tweede maal
(na Het duistere rijk) de Prijs
voor Letterkunde van de provincie West-Vlaanderen (in 1971).
De lijvige roman Onder het teken van de regenboog (410 blz.)
vertelt het verhaal van de dappere Moeloebajager Tshibinda
die huwde met de Aloe-oendaprinses Lueji; haar volk redde

hij van de ondergang. De basis
van de roman wordt gevormd
door enkele feiten die als historisch kunnen worden beschouwd,
hoewel het moeilijk is er de echtheid van te achterhalen. Immers
in Zaïre gaat de geschiedenis,
die berust op mondelinge traditie, over in legende. Het enige
dat vaststaat of altans als zeker
wordt aanvaard is: de onterving
van de zonen van de Aloe-oenda-patriarch ten voordele van
zijn dochter Lueji, haar huwelijk
met de Moeloebajager Tshibinda, de overname van de macht
door Tshibinda en de uittocht
van de broeders die buiten de
oorspronkelijke grenzen van het
Aloe-oendarijk een ander rijk
gingen stichten (nu nog komen
afstammelingen van het volk van
deze broeders geschenken brengen bij de Mwata Yamvo, David,
broer van de overleden Moïse
Tshombe, die uit een oude tak
van Yava - zoon van Tshibinda stamt).
Al de rest in het boek is verdichtsel.
Hoewel de auteur dus beschikte
over slechts weinige bronnen, is
hij er toch in geslaagd een erg
geloofwaardig beeld te schetsen
van de feodale struktuur van de
oorspronkelijke negerrijken. Die
struktuur, zo deelde Claeys mij
mee, kan men trouwens nog duidelijk achterhalen in de rijken
die niet al te zeer door de geschiedenis geteisterd werden. Bij
de Aloe-oenda was die patriarchale en feodale struktuur nog
zo goed als intakt. Nog altijd
zijn er aan het hof een Lueji, een
Lukonkesha, een Swana Mulunda, de Kanampumba's; nog altijd
resideert in de hoofdplaats een
vertegenwoordiging van de vazallen uit het binnenland. De oude
adel die sterk afsteekt tegen de
gewone burgerij, is nog altijd gekenmerkt door hun gezag, hun
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bewustzijn van de verantwoordelijkheid door anderen.

regenboog wellicht zijn oorsprong...

Wat tijdens de boeiende lektuur
dadelijk opvalt, is de bezielde inl eving van de auteur in de oersfeer. De woord- en beeldkeus
is niet langer westers, de stijl
zelf is primitief geladen (b.v.
het aanwenden van hoofdzakelijk
korte, enkelvoudige zinnen). Het
boek ademt de lucht van leven
en dood, liefde en haat, dé tema's van alle universele kunst.

Nostalgie vertroebelt de werke-

Vooral Tshibinda beweegt zich
door de talrijke, vaak poëtisch
beschreven taferelen, als een
mytische held die door zijn uiteindelijke en in zekere zin tragische bestemming wordt aangezogen. Hij is de mens die zich
ontworstelt aan zijn milieu en
aan zichzelf, zijn moeder noemde
hem haar „kleine kameleon "...
Hij is de verandering, de evolutie, de vrije wil. Magisch wordt
zijn bestaan beheerst door de
geest van Kongolo Mwamba met als symbool de regenboog die zijn vader vermoordde en
zijn moeder levend liet begraven;
en door de geest van Tshibinda
de Magiër, de raadselachtige
oudoom van zijn moeder. „Zijn
overwinning op Kongolo Mwamba betekent zijn dood, en dit
einde is de logica zelf", schrijft
André Claeys me. „Zonder de
overwinning van het kwaad in
zichzelf, had hij zijn zoon kunnen doden, in plaats van door
deze gedood te worden. Tshibinda is de objectieve rechtvaardigheid, en zijn dood is de subjectieve rechtvaardigheid van mensen en geesten ". Inderdaad, de
Moeloebajager symboliseert de
primitieve rechtvaardigheid die
in onze bureau- en technokratitische wereld teloor gegaan is,
hij is een geïdealiseerd stukje
natuurmens... In dat heimwee
naar de geschonden zuiverheid
vindt Onder het teken van de

lijkheid. In die zin geeft het boek
van Claeys ons een vertekend
beeld van de neger, maar dat
doet het werk van Geeraerts minstens evenzeer. Niet op grond
van objektiviteit en eksaktheid,
waardeer ik zowel het ene als
het andere, maar als literaire
schepping, en ook als een aangrijpend getuigenis van het geloof of ongeloof in de mens. Van
op een afstand ervaren wij de
mensen en dingen anders, meestal mooier dan wanneer we er

André Claeys (foto Jean Mil).

midden in zitten. Dat erkent ook
Claeys voor wie het schrijven van
dit boek „één grote vakantie was
in een streek en bij mensen waar
ik eens de gelukkigste en - denk
ik - de vruchtbaarste periode van
mijn leven heb geleefd ".
Ook om een andere reden mag
de neger uit Onder het teken
van de regenboog niet als een
prototype beschouwd worden
van alle negers. De toestanden
bij de Aloe-oenda zijn niet generaliserend te betrekken op geheel Kongo dat een verzameling
is van een groot aantal verschil-

lende volkeren tussen wie men
evenveel onderscheid moet maken als tussen de blanke Zweed,
de blanke Spanjaard, de blanke
Rus... De kloof tussen Baloeba,
Watutsi, Aloe-oenda en Bakongo is minstens even groot. De
diskriminatie tussen de verschillende volkeren van Zaïre die
zich uit in een enorme stammen haat, is groter dan de diskrimi naties zwart-blank, rood-blank,
bruin-blank, aldus Claeys, die
van 1948 tot 1955 gewestbeambte was in de streek van de Aloeoenda en nadien direkteur van
een gevangenis in Kasaï tot 1960.

Onder het teken van de regenboog is een zuiver epos, met alle
karakteristieken vandien: brede,
rustige toon, grootse gebeurtenissen, voltooide verhaaltrant,
uitbeelding (niet analyse) van de
karakters, inwerking van bovenaardse krachten op de handelingen van de personages... Reeds
in Het duistere Rijk en Zonen
van Cham was het duistere, het
magische een onvervreemdbaar
aspekt van het Afrika dat André
Claeys oproept. Ook in dit nieuwe boek zweven voortdurend de
schimmen van voorouders, halfgoden, legendarische helden, natuurkrachten e.d.; zelfs dieren en
zaken dragen een soort magische kracht in zich... Deze latente aanwezigheid van het fatum,
samen met het hierboven vermelde epische aspekt van het werk,
maakt van Claeys een Kongoschrijver die noch met de entoesiaste Geeraerts, noch met de
wrange Brondeel, noch met enig
ander Kongoauteur te vergelijken
is.
Claeys heeft een eigen watermerk, autentiek genoeg om bij
de erkende literatuur gerekend te
worden. Voor mij was Onder het
teken van de regenboog een
prettige openbaring.
Frans Depeuter
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Van sieraad tot draagbaar
objekt.
Edele metalen, maar ook de
„zilversmid" doen dikwijls denken aan iets wat goed en vertrouwd is. Zo in de trant van de
advertenties en televisiereklame
van Grolsch bier: „vakmanschap
is meesterschap ". De wereld kan
veranderen maar het ambacht
blijft! Het kan best zo zijn, dat
het ambacht in ere gehouden
wordt, dat de zilversmid zich
blijft houden bij het individuele
meesterwerkje uit zilver of goud
voor die éne klant, de vraag is
evenwel of intussen op dit moment iedereen in het ambacht er
nog zo over denkt. Moet het
sieraad dienen om de drager te
sieren, chiker te maken? Of
kan het sieraad een eigen waarde hebben, als ding dat ook nog
draagbaar is? Het is maar een
vraag. Een vraag echter die
zich laat stellen bij het beschouwen van de ontwikkelingen van
de laatste jaren, waaraan min
of meer de vraag gekoppeld kan
worden omtrent de positie van
het sieraad zelf, evenals die van
de maker ervan, d.w.z. of hij ambachtsman dan wel kunstenaar
is.
Sieraden worden tot nu toe
meestal gerubriceerd in het vakje „toegepaste kunst ". Evenals
de keramisten, tapijtwevers, houtbewerkers, glasontwerpers, boekbinders (en wie heb ik nu nog
vergeten te noemen ?), vormen
de zilversmeden een groep apart
onder de beeldende kunstenaars.
Sommigen zouden in feite ook
niets liever willen. Veilig (tot op
zekere hoogte) binnen het eigen
territoir, maar daardoor ook tegelijkertijd geïsoleerd ten opzichte van de andere diciplines
van kunst zonder het toevoegsel
„toegepast".
De „zilversmeden" - het woord
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suggereert het al min of meer worden nog beschouwd als een
bepaald slag ambachtslieden die
zich bezig houden met overgeerfde zaken als het maken van
diademen, armbanden, broches,
halskettingen, oorbellen, etc.,
voor het overgrote deel vervaardigd uit edele metalen, dikwijls
met toevoeging van kostbare
stenen die de waarde van het
heel nog verhogen.
Terwijl er in de jaren zestig juist
op het gebied van de beeldende
kunst tal van nieuwe ontwikkelingen aan de gang waren leek
het of er op het terrein van de
zilversmeedkunst niets nieuws
aan de hand was.
Dit soort sieraden komt in hun
vormen over het algemeen ook
overeen met het sterk door de
traditie bepaalde beeld, dat men
van de vervaardiging en de funktie ervan heeft. Zoals er een onuitroeibare belangstelling blijkt
te bestaan voor zilveren of bijna
zilveren dozen met de afbeelding
van de nachtwacht erop, lepeltjes met het stadswapen en stenen klompjes met een motief in
de stijl van Delfts blauw, is er
een gestadige stroom mensen,
die eerder groter dan kleiner
wordt, die hun zinnen gezet hebben op een mooi dingetje van zilver en goud in de vertrouwde
stijl. Wat valt er nog te moderniseren aan een closed for everarmband of een bedelketting?
Recente ontwikkelingen tonen
echter juist aan dat er verandering begint te komen in deze
situatie. Zoals ik eerder in het
Museum journaal schreef is zonder te kort te willen doen aan
enkele voorlopers - veel van wat
nu als een duidelijke, geavanceerde lijn in de vormgeving van
sieraden aan te wijzen valt, terug
te leiden tot de bijzonder belangrijke bijdrage die Emmy van
Leersum en Gijs Bakker om-

streeks de tweede helft van de
jaren zestig geleverd hebben.
De impuls die daarvan uitgegaan
is, is zeker naspeurbaar in het
werk van een aantal jongere zilversmeden die evenals het echtpaar Bakker gekozen hebben
voor een cleane lijn op basis
van een geometrische ondertoon
zonder, opnieuw met een uitzondering van een klein aantal, tot
even heldere uitspraken te komen.
Resumerende kan gesteld worden dat het tijd wordt het beeld
van de zilversmid wat op te
poetsen, de intenties van dit
nieuwe type ambachtsman van
naderbij te gaan bekijken en te
inventariseren. Tot op heden ontbreekt in de literatuur hier omtrent het een en ander. Klaarblijkelijk waagt de kunstkritiek zich
niet aan deze zaak en vindt de
kunsthistorikus deze materie niet
interessant genoeg om er aandacht aan te besteden. De bij de
tentoonstelling Sieraad 19001972, Eerste Triënnale Amersfoort, 1972, verschenen katalogus
biedt behalve een boeiend essay
van Karel Citroen, Art Nouveau
en art deco, weinig houvast bij
het volgen van de ontwikkeling
van het vorstelijk diadeem naar
het meer objektmatige sieraad
zoals wij dat kennen van de
laatste jaren en dat sinds de ekspositie in 1969 in Eindhoven (1)
veelal geassocieerd wordt met
het begrip „draagbaar objekt".
Het betreurenswaardige van
vooral het inleidende artikel in
deze katalogus is, dat het sieraad zo sterk gehouden blijft binnen de sfeer van laten we maar
zeggen het sprookje. Een steen
is een brok heelal, diamanten en
smaragden zijn seinen uit het
binnenste van de aarde. Vrouwen blijven onveranderlijk betoverd door juwelen van goud tot
het hedendaagse klatergoud
(„de mode van de openlijke
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„valse" sieraden "). Alsof de wereld verandert, maar de gebruiken en het menselijk gedrag niet.
Een van de oorzaken van het
ontstaan van het gekonstateerde tamelijk traditionele beeld
dat „men" heeft van sieraden en
daarmede het verwachtingspatroon t.a.v. de huidige en toekomstige funktie is gelegen in
de positie en de onderlinge relatie van sieraad en kleding in het
verre verleden.
In de vroege samenleving was
de primaire funktie van het sieraad de mogelijkheid tot onder
Hiermede kon voorzien-scheidng.
worden in de behoefte tot het
kreëren van een afstand, een
verschil tot de ander. Tevens
vervulde het sieraad een rol als
„attribuut" eveneens om op te
vallen of om er anders uit te
zien. Later werd dit attribuut
een teken, meestal voor macht,
rijkdom of allebei.
De intrinsieke waarde en de verwerkte edele stenen bepalen in
hoge mate de waarde van het
sieraad. Daar kan dan nog aan
toegevoegd worden de „artistieke" waarde, het vakmanschap.
Het sieraad vervulde eeuwenlang
de rol van „kleinood ". Van vorst
tot rijke burger was, en is, men
doordrongen van het waardeelement, de eksklusiviteit en
pronkzucht.
In Sociologie van de mode (2)
wijst René König erop, dat het
onjuist is om kleding zuiver rationeel te verklaren. Tussen kleding en sieraad hebben steeds
nauwe relaties bestaan. Kleding
is niet, zoals te verwachten zou
zijn, behalve wanneer het klimaat daartoe aanleiding geeft,
te zien als een noodzakelijke
omhulling van het naakte lijf. Integendeel: het ging er eerder om
het lichaam te aksentueren, bijvoorbeeld door het te tooien met
iets bijzonders waardoor men

zou opvallen. De bedoeling was
dus het menselijk lichaam te
(ver)sieren. De oervorm van het
sieraad is de tooi en dus min of
meer te vergelijken met de klederdracht omdat het eenmaal
aangenomen patroon zich slechts
weinig zal gaan veranderen, in
wezen dus star is. Er komen dan
ook afspraken, kodes, waardoor
het mogelijk wordt om via de
kleding/sieraad, rang, status, rijkdom, enz. kenbaar te maken. Dit
aspekt wordt nog versterkt door
een ander aspekt, namelijk dat
de kleding een rol speelde bij
het ambivalente gedrag van de
mode, waarin de primaire geslachtskenmerken tegelijkertijd
verborgen en geaksentueerd
worden. Dit is een aspekt van de
mode dat door meer sociologen
van de mode onderkend wordt.
Later verandert tengevolge van
het meer letten op de doelmatigheid van de kleding dit aspekt,
maar via meer subtiele vormen
komt het echter weer te voorschijn. In de kledingontwerpen
van Bakker en van Leersum herkennen we, ondanks of wellicht
vanwege, het verbergenderwijze
aksentueren van de geslachtskenmerken van man en vrouw
weer het hierboven genoemde
oeroude probleem. Terwijl mode
per definitie veranderlijk van karakter is, volgde het sieraad
deze wisselingen in stijl en appreciatie niet. Dit laat zich mede
verklaren door het eerder genoemde aspekt van de waarde,
geïnkorporeerd in de gebruikte
materiaalsoorten (belegging), en
de statusverschaffende aspekten
die verkregen worden door het
tonen van deze rijkdommen. Van
het naaien van geld /goud aan
de kleding tot het dragen van
de kroon (duizend -en-een -nacht
aan parels en wat niet al daarin
verwerkt) op het hoofd tot in de
meer burgerlijke tijden van de
afgelopen eeuw waarin collier,

mini kroontje (diadeem), superoorbellen, enz., onmisbare attributen werden binnen het spel
dat men speelde in kleine en
vertrouwde kring. Onder elkaar
vormde deze kode een duidelijke
taal maar hij was ook herkenbaar naar buiten. De inflatie van
al deze gedachten kwam pas
goed opgang in onze tijd waarin
de burger het goud in de gaten
kreeg en er zich mee ging omringen. Nadat de boterham met
tevredenheid verdiend was, lukse
in huis aanwezig was (voornamelijk zich uitend in allerhande
elektrische huishoudelijke apparatuur) werd status niet langer
een imaginaire zaak. En wat een
socioloog in een handomdraai
kan uitleggen, het volgen, res
een bo--pektivljnaä
venliggende sociale laag kan een
aanvang nemen. Hup, de (lege)
zegelring, de closed for everarmband, de schakel, bedelketting worden weer in grote aantallen gekocht. Ik kan me goed
voorstellen dat op deze manier
zelden tegen de artistieke problematiek van de ontwikkeling
van „het sieraad" aangekeken
wordt. M.i. vormt een van de obstakels in deze ontwikkeling
juist het sociologische (kon
waarin bij de-sumptie)aron,
per traditie al konservatieve elite-, bovenlaag zcih nog een immens potentieel koopkrachtig
publiek gevoegd heeft, dat maar
al te zeer bereid is het vertrouwde goed aan hals en arm te voegen.
En dat is een van de redenen
waarom er een aantal moderne
sieraadontwerpers zich zijn gaan
bezighouden met het denken
over een nieuwe vormgeving van
het sieraad. Men verzet zich tegen het traditionele, de onuitgesproken kondities waaraan een
sieraad zou hebben te voldoen.
Daarbij hebben zich, waarschijnlijk parallel aan de tendentie van
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het maken van multiples, sociale
motieven gevoegd voor het maken van dingen niet voor de enkeling, niet langer in opdracht,
maar in een serie(tje), d.w.z.
voor de geïnteresseerde maar
onbekende klant. Helaas is in de
praktijk van dit nobel streven
weinig terecht gekomen. Enerzijds bleek de markt te klein om
echt tot series te komen, anderzijds is het voor de maker weinig boeiend om een eenmaal
onderzochte probleemstelling als
produkt (vanwege de klandizie)
eindeloos te gaan zitten maken,
met alle verlies aan mogelijkheden tot verdere uitbouw van
het eigen werk vandien. En daar
zijn we beland bij het onderhavige probleem. Men is ontwerper,
vormgever aan een idee. Dat
idee vraagt erom om uitgevoerd
te worden. Liefst door een atelier
of een industrie. Maar daar zitten we in een soort vicieuze cirkel waar nog geen sieraadontwerper met sukses uitgekomen
is.
Emmy van Leersum en Gijs Bakker hebben zich genoodzaakt gezien hun aanvankelijke idealistische principes van demokratisering en dergelijke prijs te geven.
Momenteel koncentreren zij zich
op het ontwikkelen van enkele
ontwerpen die niet meer in grote oplagen gemaakt zullen worden. Binnen hun ontwikkeling,
waarbij steeds veel aandacht gegeven werd aan het uitwerken
van variaties op een gekozen uitgangspunt waardoor een afgeronde serie ontstaat, is dit een
tamelijk logische zaak. Gijs Bakker gaat zich daarbij steeds meer
aktief betonen als vormgever van
zonnebrillen, kinderwagens, stoelen enz. Dit uiteraard zonder het
oude metier op te geven maar
wel met de mogelijkheid om op
deze wijze de eigen basis te verbreden en veilig te stellen. Kon cessies doen in dit vlak betekent
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naar ik dacht terugstappen naar
dat wat men zojuist, met veel
pijn en moeite, achter zich gelaten had.

werpers Bakker en Van Leersum
uit Amersfoort - en de in menig
opzicht aan hen verwante, navolgende groep van jonge ontwerpers - sluit aan bij de konstruktivistische richtingen in de
beeldende kunst, zoals Bauhaus,
De Stijl, en de huidige (neo) konstruktivistische tendenties. De
door hen ontwikkelde logische
en funktionele vormen zijn, zeker
in de overgangsfase van ekspressionistisch getinte ornamenten naar meer simpele vormen,
gebaseerd op een geometrisch
grondpatroon, beïnvloed door de
elementaire vormen van minimal
art, het werk van het groepje
kunstenaars verzameld in galerie
Swart te Amsterdam, maar ook
door het eksperimenteren met
nieuwe materialen en technieken
in schilder- en beeldhouwkunst.
Het zien van dit soort werk en
de kontakten met beeldende
kunstenaars heeft vermoedelijk
in dat stadium meer betekend
dan de kontakten binnen het traditionele métier, waar zij dan
ook losser van zijn komen te
staan. Typerend is dat zij paralel aan deze ontwikkelingen binnen de kunst, voor hun eigen
werk, zijn gaan denken en werken vanuit een vooraf bepaald
en omlijnd koncept waarbij al-

Bakker.

Het is steeds een gevecht om het
eigen idee en de vertaling ervan
in lopende produkties van de
grond te krijgen. In een interview met Emmy Huf voor het
blad Accent zei Gijs Bakker: „de
mensen kopen het omdat ze het
ermee eens zijn en niet omdat
het zo'n lekker zittend ding is.
Het „ding" is niet alleen draagbaar maar ook akseptabel als
Objekt".
Het is te simpel om het „nieuwe"
sieraad af te doen als een aan
de tijd kwa materiaal en stijl
aangepast sieraad en ook weer
te vergaand om te stellen dat het
een klein plastiekje zou zijn geworden, ook al hebben sommige
ontwerpen daar veel van weg.
Het is meer een wisselwerking
geworden tussen het aksent op
de draagbaarheid en op vorm onderzoek en de zelfstandigheid
van het ontwerp als voorwerp
van kunst en kunstzinnige verbeelding. Hetgeen iets anders
is dan de kunstige verbeelding
van de ambachtsman.
Het werk van de hierboven reeds
enige malen aangehaalde ont-
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lerlei toevalligheden en emotionele niet navolgbare elementen
zijn uitgebannen. Door minimale
ingrepen, vouw, knik, zaagsnede,
omklapping, ontstaan werken
met een sterk geometrische ordening. Voor ieder ontwerp wordt
een passende materiaalsoort gekozen. Gijs Bakker laat daarbij
het materiaal onaangetast, zoals in zijn serie „kachelpijp"-ontwerpen, of past een eenvoudige
handeling in het materiaal toe,
bijvoorbeeld in de meer recente
serie armbanden uit bestaande
buizen. De uiteindelijke vorm
weerspiegelt helder de toegepaste procedure van deling en
verdeling van het vlak. Door „op"
laten komen of „neer" drukken
van delen van de buis ontstaat
een sterk plastisch en ruimtelijk
element. De armbanden van Bakker zijn evenwel hoekiger en
massiever dan de ontwerpen van
Emmy van Leersum. Ook zij
maakt gebruik van aluminium
buizen, die in slechts een beperkt aantal breedtes in de handel verkrijgbaar zijn. Door een
minimale ingreep, b.v. een vouw
of een inzaging, ontstaat een geometrische vorm, die het karakter van de buis zelf echter niet
aantast. De serie uit 1968 is gebaseerd op slechts een vormaksent, namelijk een diagonaal verlopende vouw. Bij een dubbele
vouw ontstaat er een driehoek.
Ook in haar vroegere ontwerpen
(armband uit goud en halssieraad) komt een driehoek voor. In
een daarop volgende serie armbanden en ringen uit 1970 voegde zich hierbij het probleem de
buis meer aan te passen aan het
lichaam. Dit was te bereiken
door de cylindervorm aan een
kant wat te vernauwen. Halve en
helecirkelvormen tekenen zich in
de banden af door vouwen met
een rond verloop. De resultaten
van het vormonderzoek dat Emmy van Leersurn verricht komen,

Aluminium armband (1970) door Emmy
van Leersum.

Aluminium armband (1970) door Emmy
van Leersum.

in nog duidelijker vorm dan bij
Gijs Bakker, op kontroleerbare
wijze in het materiaal en visueel over. Begin en eindfase van
de zichtbare verschuivingen van
vlak en lijn zijn bij het bekijken
van de gehele serie stap voor
stap volgbaar. Een recent ontwerp in perspeks, onlangs getoond op de ekspositie bij het
ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhei te Amersfoort,
maakt haar procédé nog overzichtelijker. Met name het insnijden van de vouwlijn wordt
geheel transparent gemaakt.

ment. Ze is een meester in het
uitknobbelen van uitermate simpele delen die in elkaar te passen zijn en daardoor een geheel
vormen. Veel van haar ontwerpen bestaan uit twee losse elementen die door invoeging, inschuiven of haking een armband
of collier vormen.
Haar werken worden steeds eenvoudiger. De oplossingen waarvoor ze komt te staan, zijn echter steeds moeilijker. Het makkelijke en logische van haar
werk betekent voor haar zelf
meer en meer research. Dit
denkwerk en uitproberen is een
konstante uitdaging maar ook
een voortdurende bedreiging
voor haar zelf. Enerzijds vraagt
het om een geweldige koncentratie, een alleen bezig zijn, net
zo lang tot ze de oplossing gevonden heeft. Anderzijds brengt
het een isolatie te weeg die haar
ervan zou kunnen weerhouden
aandacht te besteden aan enkele andere interesses, namelijk
het in groepsverband eksploreren van de eigen individualiteit
en die van anderen (mime en
sensivitytraining). In dit opzicht
toont zij zich net als Bakker en
Van Leersurn een geavanceerde
persoonlijkheid, die volop bezig
is met de gestelde problemen en

Frangoise van den Bosch.
Eveneens zeer matematisch en
geometrisch in zijn organisatie en verschijningsvorm zijn de
sieraadontwerpen van de in Amsterdam wonende Françoise van
den Bosch. Al heel vroeg, ze zat
nog op de akademie, kwam ze
met haar werk naar voren op de
tentoonstelling objects to wear,
waar ze geheel in paste. Haar
werk staat los van elke modieuze ontwikkeling van het moment.
Wat haar interesseert is het uitwerken van basisproblemen tot
draagbare voorwerpen met een
zelfstandig karakter. Frangoise
van den Bosch is uitermate geboeid door het konstruktieve ele-
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Armband, wit metaal (1969) door FranBoise van den Bosch.

volledig betrokken bij de omringende werkelijkheid. Het ontwerpen van sieraden is lang niet
zo'n dromerige aangelegenheid
als wel eens gedacht wordt.
Een sieraad is in wezen een erg
dominant ding. Het grijpt sterk
in op de persoon en zijn verschijning. Misschien zoekt de
drager of draagster, bewust of
onbewust, wel iets dat hem of
haar een speciaal aksent verleent. Een masker van schone
schijn om zich achter te verbergen. We leven echter tegenwoordig in een geheel ander sociaal klimaat. Ook gaan we op een
andere wijze met elkaar om. Het
gaat er nu meer om de werkelijke mens te ontmoeten dan de
facade die men geneigd is om
zich heen te bouwen.
Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat iemand als Van
den Bosch zich met zulke ge
kwesties als men--komplicerd
taliteit en houding van de mens
bezig houdt. De sieraden die zij
maakt vragen dan ook om een
andere attitude. Geen masker
voor de schone schijn, maar
een werkelijk ding waar je het
mee eens kunt zjin. Het sieraad
in zijn oude betekenis, binnen
de konceptie van een rangen- en
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Knokelring (1971) door Françoise van
den Bosch.

standenmaatschappij heeft voor
een aantal sieradenontwerpers
duidelijk niet zoveel betekenis
meer. Het sieraad wordt een
ding, een kunstvoorwerp, met
een zelfstandig karakter, een Objekt misschien, maar dat in ieder
geval goed en funktoneel ontworpen dient te zijn vanuit een
logische gedachtengang. Het
vakmanschap blijft, ook al verschuiven er misschien een paar
zwaartepunten. Maar wat zeker
verandert, is de gedachtengang,
de motivatie voor het ontwerpen
en dragen van moderne sieraden. Jerven Ober, Eindhoven
(1) Tentoonstelling Objects to wear
met werk van Emmy van Leersum, Gijs
Bakker, Nicolaas van Beek, Françoise
van den Bosch en Bernhard Laméris
was in 1969 te zien in het Van Abbemuseum, Boymans-Van Beuningen en
het Gemeentemuseum Den Haag. Het
jaar daarop reisde deze ekspositie onder auspiciën van het Smithonian Institution, Washington, door de Verenigde Staten.
(2) Prof. R. König: Sociologie van de
mode, Utrecht, 1965, Aula- Boeken nr.
214.

met wisselende impulsen over
de jongste kunstgeschiedenis
gespreid ligt, moet ingeschreven worden in de fundamentele
polariteit tussen het apollinische
en het dionysische die sinds alle tijden het kunstwerk beheerst,
en meer zelfs, niet alleen de
kunst maar de gehele mens en
de gehele mensheid getekend
heeft. Hier staan twee menselijke types, twee menselijke temperamenten tegenover elkaar. Beheersing en Roes. Dionysos is
de god van de roes die vergetelheid wekt en een gevoel van
verenigd zijn met het leven in
zijn ontstaan en in zijn volle
bruisende rijkdom. Dionysos' rijk
is het rijk van de hartstochten en
de dromen; dit rijk kent geen begrenzing. Apollo is de god van
het licht met als groot symbool
de zon. Het licht is de maat voor
de mens: dag, nacht, avond,
morgen, winter, zomer. Het licht
is de regel voor de mens, ook
de regel voor de menselijke
geest. Licht brengt inzicht, duidelijkheid en is tegelijk en daardoor de maatstaf van orde, beheersing. Apollo's rijk is het rijk
van de geordende beschaving.
In optimale of slechts verhevigde
vorm komt deze dualiteit tot uiting in de beeldende kunst, in
alle kunst überhaupt, omdat het
geredelijk aan te nemen is dat
dààr de mens op zijn best is en
zich ook op zijn eerlijkst en
echtst toont. Ingres en Delacroix; de spanning in de Faust
van Goethe; zelfs Kandinsky en
Mondriaan binnen de abstrakte
kunst; Cézanne en Van Gogh;
Corot en Daumier zijn slechts
enkele voorbeelden van deze
spanning.

Aktualiteit van de
geometrische kunst.

L'esprit de structure est une
conception du monde, une conduite de vie.

De spanning tussen figuratieve
en niet-figuratieve beelding die

Ik schrijf dit woord van Michel
Seuphor, ontleend aan zijn zeer
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lezenswaardig boek „Le Style et
le Cri" graag neer bij het beschouwen van een paar recent
verschenen werken over de geometrische of konstruktivistische
kunst. Zij illustreren immers bijzonder goed en verhelderend
het feit dat de beoefenaars van
dit soort abstraktie inderdaad
méér zijn dan schilders, maar
mensen die deze dualiteit tussen
roes en orde aan den lijve voelen. Ze leven als mensen zodanig verbonden en verenigd met
hun werk dat ze eigenlijk een
apart soort mensen zijn. Wellicht
zou men ook kunnen stellen dat
ze door hun werk zo geworden
zijn. Wie zal de eerste aanzet
duiden? Waar en wanneer is het
begonnen? Veel kunstenaars die
onder deze geometrische abstraktie worden gerekend, hebben inderdaad vroeger anders
gewerkt, hebben zich veelal aan
het vuur van het ekspressionisme geschroeid. Maar dit heeft
in de meeste gevallen maar een
relatief korte periode geduurd.
Ze hebben allen vrij spoedig de
koude vonk ervaren, waardoor ze
als het ware andere mensen
werden. Moet men ze dan allemaal zien als koele, observerende, beheerste, kalvinistische, eigenlijk tragische Mondriaans?
Helemaal niet en dat is ook wel
vreemd, want onder deze lieden
vinden wij ook bijzonder levenslustige die hun eigen kunst kunnen bespreken en zelfs relativeren en die beslist goed weten
wat ze zelf (maar) in het geheel
van het kunstleven betekenen.
Waarom zou licht een soort
heimwee naar vuur hebben?
Hoe men ook staat tegenover de
niet-figuratieve kunst, ontkennen
kan men niet dat zij een bijzonder belangrijke betekenis heeft
in de kunsthistorie van deze
eeuw, dat zij zelfs de loutere
beeldende kunst is ontstegen en
als het ware een levensgedrag,

Suprematische kompositie (1915) door
Kasimir Malewitsch.
een wereldopvatting geworden
is, die wij ook ontmoeten in de
architektuur en de integratiekunst, in bepaalde vormen van
muziek en poëzie. Evenmin kan
ontkend worden dat in het bijzonder de konstruktivistische
kunst tans standhoudt, daar waar

de zogeheten warme of lyrische,
o.a. het eerder dionysische tachisme, eigenlijk tans over het
hoogtepunt heen geraakt is en
door de nieuwrealistische tendensen sterk voorbijgestreefd
wordt. Beleven wij het wisselen
van de polariteit, zoals wij in de
zuivere geschiedenis het komen
en gaan van opvattingen en gedragslijnen zien? Zou de reden
te zoeken zijn in de essentiële
zuiverheid, de intense uitpuring
die eigen zijn aan dit soort abstraktie? In elk geval zien wij zowat overal bijzonder verzorgde
tentoonstellingen van geometrische kunst verschijnen en de
laatste maanden ook twee fraaie
en verhelderende publikaties.
Het eerste boek draagt de titel
Eta/on, werd geschreven en samengesteld door de jonge kritikus Roland Patteeuw. Het tweede draagt de titel 9 Konstruktieven en kreeg een inleiding mee
van Jaak Fontier, Bestendigheid
van de Konkrete Kunst. Beide
werken leggen enkele konstanten vast die voor de geschiede-

Idea (1963) door Gilbert Decock.
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Kompositie (1955) door Guy Vandenbranden.

nis en het huidig bestaan van de
geometrische kunst in ons land
belangwekkend zijn.
De schilder is een vooroordeel
van het verleden (Malewitsch).
Geen van beide boeken tracht
een band te leggen met de eerste generatie Vlaamse abstrakten: Servranckx, Van Tongerloo,
Peeters, De Boeck, die nochtans
- onder veel moeilijker omstandigheden - de kunstenaars geweest zijn, die destijds tegen het
officiële, vers ontdekte, beschermde en gestimuleerde ekspressionisme moesten oproeien
en die pas veel later - of helemaal niet, bij leven - op hun
preciese waarde onderkend werden. Zij waren nochtans bij de
eersten ter wereld die zich uitdrukten aan de hand van meetkundige vormen in een strakke
schikking bij elkaar gebracht en
die daar hun artistieke filosofie
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op gebouwd hebben. Maar hoe
dan ook, nu wordt hun werk
grondig en treffend voortgezet
door een hele schaar jongere
artiesten, die tans veel groter
belangstelling en waardering genieten.
Hun aller werk vertoont in de
eerste plaats een spirituele
spanning, spel of tragiek, maar
spanning. Deze kunstenaars willen een schilderij maken dat
naast de kompositiewaarden
vorm en kleur ook en vooral
geest is, een klare, intellektualistische, vaak cerebrale spiritualiteit. Hun werk wordt door de
beschouwer vaak als droog ervaren, in elk geval als een koel,
schraal, soms koud objekt. Dat
willen deze kunstenaars precies.
Geest en gevoel blijven in deze
kunst werken en vooral nawerken in een zeer fijn afgewogen
harmonie, een evenwicht over

een strak gespannen draad. Ze
mogen noch naar overdaad, noch
naar uitzinnigheid overslaan.
Geen eksuberantie, geen schokken. Voor vele van deze kunstenaars is dat gebeurd langs trappen van geleidelijkheid, maar
veelal ook zeer logisch. Zo zien
wij in het oeuvre van een Luc
Peire bijvoorbeeld aanvankelijk
schilderijen die door een hoog
geladen dramatiek gekenmerkt
zijn, een dramatiek die tot uitdrukking kwam via vooral sombere aardgebonden kleuren. Stilaan en traag gebeurt dan een
toespitsing, een haast gotieke verzuchting naar een aantal
typische vormen: de lang uitgerekte figuur kreeg een felle accentuering in de werken uit de
Kongotijd, verdunnen en lengen
stilaan uit tot strengere rechthoeken en balken en uiteindelijk tot het bekende vertikalisme
dat nu van hem is sinds jaren
en waar hij ook niet meer onderuit kan. Pour moi, la verticalité
c'est la vie is een typisch woord
van Peire.
Hetzelfde zou men kunnen onderzoeken met het werk van andere kunstenaars. Welke betekenis hebben de „leemten" in de
geometrische grafiek van een
Michel Seuphor? Rustpunten, onvolkomenheden? Hoe verhouden
zich de vaak monochrome vormen in het jonge werk van een
Jo Delahaut of een Guy Vandenbranden? Tot aantrekkende en
antagonerende polen?
De aanstichters van dit meest
uitgepuurde avontuur in de
kunstgeschiedenis, die het begin
is geweest van een hele evolutie
tot arte povere en minimal art.
tot op art en hard edge, tot multiples en zelfs tot de huidige
conceptual art, zullen waarschijnlijk de Russen geweest
zijn. De geschiedenis kennen we
nog niet en hoe langer het duurt,
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Karton voor tapijt (1968) door Max
Ernst.

Kompositie cirkelboog en ruit (196063) door Dan van Severen.
Reliétkompositie (1972) door Gilbert
Swimberghe.

hoeveel te meer er zal vergeten
worden en geen kans meer krijgen op ontdekking. Wanneer,
hoe en in hoever zijn figuren als
Kasimir Malewitsch met het suprematisme en de voorwerploze
wereld bekend geworden in het
westen? Hoe hebben ze invloed
uitgeoefend via zovele emigranten als Mensoerow, Pevsner,
Staritsky, Chagall, Larionow,
Pougny, Sonja Terk, Kandinsky,
Zadkine, Charkoen, Poliakoff,
Lanskoy, Staël die weliswaar elk
voor zich een eigen oeuvre ontwikkeld hebben, maar door afkomst wel iets van deze uiterst
revolutionaire en zeer ekstreme
instellingen meegekregen hebben. En vice-versa? Is het bijvoorbeeld juist dat de grote protagonist van het futurisme Marinetti in het begin van deze eeuw
in Rusland geweest is en daar
op zijn beurt het zogeheten Russisch futurisme, dat wij ook in
de Tsjechische kunst terugvin vinden, aangestoken heeft? Wat
een vruchtbaar door- elkaar van
invloeden en bevruchting moet
dat geweest zijn. Ook die eerste
abstrakte groep in Vlaanderen
moet daar ergens ingeschreven
worden. Er is alleen hier in het
land een stoornis in de kommunikatie geweest waardoor De
Troyer, De Boeck en anderen
vaak moedeloos geworden zijn.
Maar intussen is een volgende
generatie opgestaan en kwamen
eerst schoorvoetend, later bij
overtuigend mensen als-zonder
Lacasse, Mesens, Bonnet, Bertrand, nog later Peire, Van Severen, Swimberghe aan het woord.
Ze komen, begeleid door nog
meer jongeren, aan het woord in
deze beide publikaties. Patteeuw
deelt zijn boek intelligent in twee
kronologsche delen in. In een
eerste beschrijft hij de mentale
verschuivingen en het geometrisch onderzoek dat hij situeert
grosso modo van 1945 tot 1960;

in een tweede deel bekijkt hij
hoe deze geometrische schilderkunst geleidelijk tussen 1960 en
1972 niet alleen de skulptuur bevrucht, maar ook verder uitbouwt
tot eigen betrachtingen in de
derde dimensie en tot integratie
van het kunstwerk in de nieuwe
architektuur. Dwars daardoor
heen plaatst deze auteur een andere verdeling in geometrisch -abstrakte tendensen (Decock, Peire), konstruktieve tendensen (Delahaut, Cordier, Vandenbranden,
Verstockt, Van den Abbeel,
Plompen en Rubens) en tenslotte
situeert hij marginaal figuren als
Van Severen, Beullens en Van
den Meersch. Zo'n boek kan natuurlijk niet volledig zijn want we
mogen niet vergeten dat er dagelijks wordt gearbeid en gezocht. Jammer is toch wel dat de
Kanadese Vlaming Pierre Heyvaert met zijn monumentale in
hoofdzaak uit driehoeken opgebouwde kreaties hier over het
hoofd gezien werd, of gewoon
vergeten.
Al met al kan het ons slechts verheugen dat wij langzamerhand
komen tot een eigen Vlaamse
kunstkritiek, die ook de aktuele
kunst onder ogen neemt. Dat gebeurt in beide gevallen, door Patteeuw en Fontier, haast zuiver
verstandelijk. Men zou zeggen:
het hoort zo, bij zo'n kunst. Het
gevaar kan bestaan dat zo'n
kunstkritiek een soort navelkijkerij wordt en niet overkomt naar
een publiek waarvoor zij, door
het feit zelf van de mededeling,
in wezen toch bestaat. Maar aan
de andere kant is het ook verdienstelijk en zelfs noodzakelijk
dat kritiek, vooral over deze
kunst, ontdaan wordt van bijkomstigheden en anekdotiek, dat
zuiver en alleen het kunstwerk
bezien wordt en dat men met het
koude intellekt op de analyse afgaat. Want het kunstwerk bestaat en alwat men er omheen
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Parabir-Singh en de
Curagaose schilderkunst.

Sevilla (1958) door Luc Peire.

vertelt, is slechts omschrijving.
Dat deze „schrijving" gebeurt
met adekwate, zuinige woorden
kan slechts ten goede komen aan
de essentie van het kunstwerk
zelf. Dat blijft tenslotte voor allen,
ook voor de kritiek, een moeilijke kunst. Malewitsch heeft met
het suprematisme al de schilderkunst willen doodmaken. Hij
schreef zelf: „Van schilderkunst
kan in het suprematisme geen
spraak meer zijn. De schilderkunst is dood; de schilder is een
vooroordeel van het verleden ".
Die uitspraak moge dan gezien
worden in de kontekst van een
bepaald tijdsgewricht en gericht
tegen het akademisme en fart
pour l'art. De hedendaagse kon
schilderen nu wél,-strukiven
vaak met schaarse middelen,
maar hun inzet gaat veel dieper
en verder dan een zucht naar
verlustiging en fabulieren. Ze
schilderen eigenlijk filosofie. Ze
zouden dus doodeenvoudig moe-
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ten zijn maar ze zijn het niet,
in elk geval niet voor het grote
publiek, omdat er niet meer gedacht en nagedacht wordt over
de fenomenen. Met de kunst die
hier beschreven wordt en met de
kritiek die ze wil beschrijven, gebeurt dit wel. Deze ordelijkheid
is berekenend, zij houdt niet van
stoutmoedigheid. Bedachtzaamheid en wijsheid regelen maat
en beheersing. Het enig geldig
doel is de volmaaktheid.
Fernand Bonneure
(1) Roland Patteeuw: Eta/on. Facetten
van Geometrisch-Abstrakte en Kon struktieve Kunst na 1945. Inleiding van
Ludo Bekkers. Tweede druk, 1972, 120
pag. 124 illustraties waarvan vele losse zeefdrukken. Uitg. E. Veys, Tielt.
(2) 9 Konstruktieven (Gilbert Decock,
Jo Delahaut, Winfred Gaul, Luc Peire,
Gilbert Swimberghe, Jan van den
Abbeel, Guy Vandenbranden, Dan van
Severen, Marc Verstockt, Madeleine
van Oudenhove). Inleiding van Jaak
Fontier: Bestendigheid van de konkrete kunst. Uitg. Richard Foncke
Gallery, Gent. Quarterly Review on
Art, nr. 2, dec. 1972.

Na veertien jaar op Curacao de
ontwikkeling van de nog jonge
Antilliaanse beeldende kunsten
te hebben gevolgd en er aan te
hebben meegewerkt, werd ik
kort na mijn terugkeer in Nederland, weer bij dit aspekt van de
Antillen betrokken. Tijdens de
opening van de ekspositie van
schilderijen, etsen en tekeningen van S. (voor mij: Frits) Parabir-Singh, die zijn werken signeert met „S. Tita", in het kul
centrum De Beyerd te-turel
Breda, verzocht de kunstenaar
mij aan het talrijke publiek iets
over zijn werk te vertellen. Hij
had beloofd dat zelf te zullen
doen, het werd dan ook aangekondigd, maar hij vreesde dat
zijn kanttekeningen negatief zouden werken. Enkele minuten later werd die vriendendienst van
mij verwacht.
Vaak heb ik over de kunst van
de Antillen gesproken en veel
heb ik er over geschreven, altijd
vanuit verwachtingsvolle gevoelens. Tijdens de opening van de
tentoonstelling van ParabirSingh werden die gevoelens
weer gewekt, ondanks de kritische op- en aanmerkingen die
men bij het werk zou kunnen
maken.
De Curagaose schilderkunst is
nog jong. De beeldende kunsten
waren tot voor kort weinig geintegreerd in de samenleving.
Openingen van tentoonstellingen
werden met een sluier van gewichtigheid omhuld en werden
soms met vergulde scharen, aangereikt op met velours overtrokken kussens, verricht. Het entreegeld van het Curapaose Museum behoorde tot de hoogste
ter wereld. Tentoonstellingen van
werk van eigen bodem zijn zeldzaam. Men moet het als lokaal
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kunstenaar als een grote gunst
beschouwen in het museum te
mogen eksposeren, uitzonderingen daargelaten natuurlijk.
Sinds enkele jaren leeft er op
de Nederlandse Antillen een verlangen zich als autonome natie
nog vrijer op te stellen tegenover
het vroegere moederland Nederland.
Men gaat bewuster en planmatiger op zoek naar het eigene.
In het bijzonder spelen de jongeren hierin een rol. Zij zijn het
ook die nu een intensere belangstelling krijgen voor de zichtbare verschijnselen in de kultuur,
de beeldende kunsten. Voor de
muziek had men al langer aandacht. Deze heeft dan ook een
makkelijker te onderkennen eigen karakter. Voor de stiefkinderen, de beeldende kunsten, kon
men wel aandacht opbrengen
maar ze werden toch nooit eigen zeker niet omdat die stiefkinderen makambatrekjes (1)
vertoonden. In de literatuur,
waarvoor de belangstelling groter was dan voor de beeldende
kunsten, waren diezelfde trekjes
ook wel waar te nemen, maar er
stond naast deze in de slecht gevulde boekenkastjes nog altijd
volksliteratuur, primitief maar eigen. De situatie waarin de beeldende kunsten verkeerden valt
te begrijpen. Het heden is door
een grote leemte gescheiden
van het verre verleden, er is
geen traditie waarop men bogen
kan.
De geschiedenis is bekend. Voor
de meesters op de eilanden in
de Caraïbische Zee werd arbeid
in slavernij verricht. Op Curacao
was de autochtone bevolking
verdreven. De slaven waren weggerukt uit Afrikaanse kulturen,
sommigen met een hoge trap van
beschaving. Binnen de slavernij
was geen mogelijkheid de verworvenheden van hun kuituren

te benutten, zeker niet van de
beeldende uitingen. Muzikale
vormen hadden meer overlevingskansen. Vele werkliederen
kennen we nu nog door de overlevering, volksverhalen werden
mondeling doorgegeven, materiaal was daar niet voor nodig.
De Antilliaanse muziek en de
volksliteratuur ontwikkelden zich
uit die kultuurvormen. Westerse
elementen zijn weliswaar aanwijsbaar, maar het eigen karakter is niet verloren gegaan.
De kritiek op de meesters en de
klacht over de omstandigheden
klonk niet door tot de meesters,
zij verstonden de talen en de
dialekten niet. Zingen en spreken verminderden de arbeidsprestatie niet. Wanneer er al gelegenheid en materiaal aanwezig
zou zijn geweest voor de beeldende uitingen van dezelfde gevoelens zou dit niet geaksepteerd zijn door de slavenhouders, de beeldende taal kent
geen taalbarrière. De ontstane
lange onderbreking van het beeldend vermogen werkt niet bepaald heilzaam voor de instandhouding ervan.
Buiten en na de slavernij waren
er natuurlijk wel mensen die de
beeldende kunsten beoefenden
en anderen die er belangstelling
voor hadden. Tot voor kort echter werden de werken van eigen
bodem toch min of meer ervaren
als provinciaal of folkloristisch.
De echte ontwikkeling werd, toen
in deze eeuw een grotere belangstelling voor de beeldende
kunsten ontstond, niet bevorderd. Vele kunstverzamelaars, en
die zijn er en met behoorlijke
kollekties, zochten aanvulling
van hun kollektie door aankopen
in het buitenland of van buitenlanders, die daar tijdelijk werkten. De markt voor lokale kunstenaars bleef klein en het ligt
voor de hand, dat de echt gedisponeerden voor de beeldende

kunsten vertrokken of voor deze
tak van kultuur afvalligen werden.
Ambitieuze jongeren die desondanks opleidingen in de beeldende kunsten in het buitenland
zijn gaan volgen, hebben niet
het echte verlangen naar de Antillen terug te keren of er te
blijven, tenzij zij zich op andere
wijze maatschappelijk weten veilig te stellen. Maar ook dan valt
het hen moeilijk omdat zij in het
milieu gebrek aan respekt voor
hun vak en ambitie ervaren.

Samuel Philip Dhan-Singh ParabirSingh, signeert zijn werk met S. Tita,
zijn bijnaam op Curacao.
Frits Parabir-Singh werd geboren op Curacao, woonde er tot
en met zijn middelbare schooltijd. Hij is eksponent van een
nog ingewikkelder verleden. Hij
werd geboren uit Hindustaanse
ouders, die zich vanuit Suriname
daar vestigden. Aan de komst
van Hindustani naar Suriname en
hun vestiging op Curacao zou
een hele beschouwing gewijd
kunnen worden; binnen het kader van dit artikel is dat echter
niet mogelijk. Eén zaak valt makkelijk te duiden: zij kwamen
niet om kunst te beoefenen, maar
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om er hard te werken en om eigen bestwil zo snel mogelijk te
integreren, omdat terugkeer naar
hun Aziatisch vaderland prak-

tisch onmogelijk was.
Curacao herbergt een multi-nationale en multi- raciale gemeenschap. Integratie binnen deze
gemeenschap lijkt makkelijk. Het
blijkt echter dat zij die in het
verre verleden als gedwongen
en vrijwillige immigranten een
gemeenschap opgebouwd hebben, de nieuw binnengekomenen
maar aarzelend akspeteren. Ook
de eerste generatie daar geborenen worden nauwelijks als
„van het land" beschouwd. Dan
weer betekenen geboorte of
langdurig gevestigd zijn niets en
dan weer alles. In deze wereld
werd Parabir-Singh dus geboren,
opgevoed en geschoold. Tot
kunstenaar ontwikkelde hij zich
echter in Nederland en zwervend
door West-Europa. In augustus
1971 kwam hij noodzakelijkerwijs
op Curacao terug. Enerzijds funktioneerde hij daar weer, anderzijds ontdekte hij (weer) dat geboorte, opvoeding en scholing
en het spreken van de landstaal,
het Papiamentu, niet maatgevend
voor akseptatie van hem in de
gemeenschap waren. Niet daarom keerde hij na een jaar weer
terug in Nederland, maar zijn afscheid van Curacao zal hem
minder moeilijk gevallen zijn.
Dat hij echter wel jiu di Corsou (2) is en wil zijn, toont hij
ons door en in zijn werken die
hij eksposeerde in De Beyerd.
Titels en motieven wijzen in die
richting. Vele werken illustreren
de situatie die ik in 't kort heb
trachten te tekenen. Hij verbeeldt
de twijfels over het belang van
de kunst voor zijn milieu, zijn
omgeving; hij symboliseert de
overbrugging die binnen de multi- raciale situatie mogelijk moet
zijn; hij toont ons zichzelf en
neemt stelling tegenover de kom-
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plekse situatie waarin hij verkeert.
Buiten dit alles om toont hij ons
zijn verlangen, dat misschien
universeler lijkt, maar ook typisch is voor de Curacaose situatie, zijn beeldende taal te
vervolmaken en bereid te zijn
daartoe de verworvenheden uit
de Westeuropese historie van
deze eeuw te absorberen.
Allereerst echter iets over zijn
stellingname in de integratie-situatie. Eén van zijn werken
draagt de titel Museumbezoek.
De kartoonachtige situatieschets
geeft mij de indruk dat de kunstenaar twijfels in zijn omgeving
over het wezenlijke belang van
de kunst aanvoelt; hij beziet dit
vol cynisme.
Het tekent een facet van zijn
strijd met het milieu en de gemeenschap waaruit hij voortkomt. In konkreto bleek op de
tentoonstellingsopening dat dit
begrijpelijk is. Familieleden hadden, leek me, tot het moment
van deze opening dat geschilder
van Frits blijkbaar niet erg serieus genomen. Familieleden manifesteren zich industrieel, zakelijk en wetenschappelijk in zeer
gerespekteerde beroepen. Ook
Frits kreeg een opleiding die
hem maatschappelijk respekt zou
kunnen bieden en zekerheid zou
kunnen verschaffen. Zowel binnen de Hindustaanse als de Curagaose traditie is het respekt
van de maatschappij voor de familie een belangrijke, een bindende faktor in het milieu. Parabir-Singhs Museumbezoek houdt
een stuk zich -afzetten in tegen
degenen die het zich bezighouden- met-de-kunst in karikatuur
trekken.
Dat er bij geborenen op Curacao
ondanks hun identifikatie, met
het van Curacao zijn, integratieproblemen door gebrek aan akseptatie bestaan duidde ik reeds
aan. De Hindustaanse Curagaoë-

Voor mijn zuster de negerin door Samuel Parabir- Singh.

naar (of is het de Curagose Hindustaan?) Parabir-Singh
draagt er een schilderij aan op.
Voor mijn zuster de negerin wil
zijn verbondenheid met Curaçao, dat overwegend bevolkt
wordt door de afstammelingen
van de negerslaven, benadrukken. De titel associeert men direkt met de titel van de roman
van Cola Debrot Mijn zuster de

negerin.
Debrot karakteriseert op indringende wijze een intermenselijke
situatie op zijn eiland; zijn romanfiguur wordt gekonfronteerd
met een niet door hem ver
tus--wachtevrnsplai
sen blank en bruin-zwart.
Wie en wat is Curacao? ParabirSingh stelt zich deze vraag en
hij is niet de eerste. Wat hij opdraagt aan zijn „zuster" is niet
zijn zelfportret, niet het portret
van zijn „zuster", niet een fijne
situatie-tekening van het eiland,
maar, misschien willens noch
wetens, het portret van een andere „zuster" die weer een ander ras vertegenwoordigt, het Indiaanse. De koppen in het schilderij lijken weggelopen te zijn
uit Maya- reliëfs uit Palenque.
Zegt hij aan Curago, zijn geboorte-eiland: „Weet dat wij meer
zusters en broeders hebben en
die waren eerder, waar laat je
je op voorstaan ?" De negerin
blijft echter zijn „zuster ", hij
stelt dit ondanks alles; hij wil
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zijn kunstenaarschap aan haar
opdragen.
Een veel voorkomend motief in
zijn werk is de „Jaja". Op Curacao werd in het verleden in de
maatschappelijk sterkere milieus
een groot deel van de opvoeding
van de kinderen overgelaten aan
de Jaja, de neger- kinderverzorgster (3). Zij bekleedde een sleutelpositie, had een plaats tussen
de verschillende rasgroepen, bevorderde het kontakt tussen de
blanken en de slaven. Het akkulturatieproces werd door haar
sterk bevorderd, zij kan beschouwd worden als het symbool
van de overbrugging binnen die
multi- raciale gemeenschap. Een
van Curaçaos prominenten zei
mij eens dat de Antilliaanse studenten in Nederland de Jaja-figuur misten; de aansluiting en
de akklimatisering van hen in
Nederland verloopt niet al te
soepel. Parabir-Singhs Jaja in
Holland representeert eenzelfde
gevoelen.
Parabir-Singh neemt in zijn werk
steeds weer stelling tegenover
de komplekse situatie waarin hij
verkeert. Hij stelt in een van zijn
tekeningen: Voor wie ik leef.
In deze fraaie tekening zien wij
een mens als beest, zelfportret trekjes zijn te ontdekken, en een
vrouw. Leeft hij voor het beest in
en de mens naast hem? Deze
laatste stelt hij wel centraal in de
kompositie, het mensbeest wandelt de kompositie uit. In zijn
schilderijen herkennen we Fauve-trekjes en in het dagelijks leven ageert hij dikwijls fel, uitvallend tegen situaties en omstandigheden. Hij accepteert de ingetogenheid van de Hindi niet
(meer). Voor wie en wat leeft
hij? De traditionele normen kent
hij en de ontworsteling daaraan
is moeilijk. Hij stelde zich een
jaar lang in dienst van die normen toen men hem op Curacao
nodig had. Hij bleef zich echter

Black magic in white door Samuel Parabir Singh.

weggerukt voelen uit de wereld
die hij gekozen had, Europa.
Buiten dit alles vraagt zijn artistieke kunnen de aandacht. De
tentoonstelling toont ons een
grote verscheidenheid aan technieken, en toch eigenlijk ook aan
stijlen. Het is alsof ParabirSingh na zijn akademietijd een
haastige rekapitulatie van stijlen
nodig heeft gehad. Hij was blijk-

baar op zoek naar mogelijkheden zijn beeldende taal te verrijken. Het is echter wel frappant
en waarschijnlijk ook wel verblijdend dat hij ons in zijn laatste
schilderij, niet meer opgenomen
in de katalogus, eigenlijk laat
zien waarvan hij al veel eerder
blijk heeft gegeven: hij is grafikus. Zijn tentoonstelling laat dat
overduidelijk zien. De ets en de
tekening passen meer bij Parabir-Singh, zij geven hem meer de
gelegenheid zijn verhaal te vertellen. En verteller is hij. Zijn
verhalen hebben de kenmerken
van de oude volksverhalen, niet
opwindend misschien, maar wel
verrassend; ze zitten vol onverwachte wendingen. Het stuggere
schildersmateriaal geeft hem niet
die mogelijkheden die de tekentechnieken hem bieden. Is dit
vermogen tot verhalen niet inhe-

Lyrika door Samuel Parabir- Singh.
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rent aan kulturen waarin kunst uitingen gespeend zijn van het
profane?
Tot een kunstkritiek wilde ik in
dit artikel niet komen. Ik wilde
Parabir-Singh opvoeren als vertegenwoordiger van een nog
jonge schilderkunst, de Antilliaanse. Ondanks alles is hij
daarvan een vertegenwoordiger.
De mogelijkheden die hij bezit
en de moeilijkheden waarvoor
hij staat zijn tekenend voor deze.
De situatie die ik rondom hem
tekende kan men op identieke
wijze rondom anderen tekenen.
Ook: twijfel over positie, gebrek
aan respekt, problemen van integratie en akkulturatie, zoeken
naar normen van identiteit, zoeken naar adekwate beeldende
vormen. Toch ben ik verwachtingsvol en ik zal dit blijven. Parabir-Singh heeft mij daartoe
weer redenen gegeven, zoals in
het verleden anderen.
Wim C. Dieleman

(1) Makamba: benaming voor de buitenstaander, in het bijzonder in gebruik bij de aanduiding van de op
Curacao gevestigde Nederlander.
(2) Jiu di Corsou: vert.: Kind van Curaçao.
(3) Jaja: zie Drs. R.A. Römer: Korsow,
een sociologische verkenning van een
Caribische maatschappij. Curacao-Aruba, 1971, blz. 59.

Jubileum en afscheid
van Bep Nooy Sr.
Het begon bij haar vader Jan
Dirk Blaaser in het seizoen 19121913 in De voddenraper van Parijs. Later kwam ze bij Herman
Bouber, daarna in het gezelschap
van haar man Jan Nooy, om tenslotte, en ik sla waarschijnlijk
enkele bladzijden uit haar levensboek over, bij het Amsterdams Volkstoneel te belanden,
waar zij nu onder regie van haar
dochter Beppie Nooy, haar zes-
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tigjarige toneelkarrière afsluit
met de rol van Knier in Op Hoop
van Zegen van Herman Heijermans. Reeds jaren geleden o.a.
in 1962 speelde Bep Nooy deze
rol en vele malen daarvoor heeft
ze diverse vrouwenfiguren uit dit
vissersdrama tot leven gebracht.
Knier is wel een figuur die haar
vertrouwd is, en ze speelde deze
zwaar beproefde vissersweduwe
op de vertrouwde tobberige wijze, zoals Esther de Boer-van Rijk
en Heijermans zich die anno
1900 hadden gedacht. Daar is
weinig op tegen en daarom alle
hulde. Dat ik eventueel andere
ideeën over de presentatie heb,
blijft nu even buiten beschouwing, daarover in het tweede
deel van deze kroniek. Als men
de oude traditie van dit stuk wil
handhaven dan kan ik daarmee
akkoord gaan, maar de regie
schiet grotelijks te kort, wanneer
ze een bepaalde figuur zo uit de
hand laat lopen dat hij niet meer
geloofwaardig wordt. Ik doel hier
in dit geval op de figuur van
Geert, de opstandige zoon van
Knier, die na een tijd in de gevangenis te hebben gezeten wegens insubordinatie, thuis komt
en linkse ideeën over macht en
gezag verkondigt. Zijn optreden
en gedrag moet als men Heijermans' sociale en socialistische
ideeën en sympathieën kent toch
positief overkomen, en als men
die rol dan zo speelt dat er
slechts een branie -achtige onsympatieke figuur uit de bus
komt, dan ondergraaft men toch
wel danig de traditionele boodschap die achter het stuk zit. Dit
nu was de negatieve plek in deze
opvoering. Laat Ger Smit, want
hij vertolkte deze rol, zijn sporen verdiend hebben in de T.V.serie „Fabeltjeskrant", deze presentatie van Geert was een ergerlijke Bor de Wolf. (Voor niet
ingewijden: dit was de rol van

Ger Smit in de genoemde fabeltjes-serie). Overigens was het een
aardig stukje volkstoneel. De muzikale omlijsting hoefde voor mij
ook niet, maar ja ik ben ook een
elitaire toneelkronikeur, die het
stuk al enkele malen heeft gezien en zo zijn verwachtingen en
bedenkingen heeft. Alvorens over
het laatste te beginnen: nog een
applaus voor de scheidende Bep
Nooy.
Piet Simons

De myte van Knier of de
Hollandse Mutter Courage.
Mutter Courage van Bertolt
Brecht is de vrouw die haar negotie laat voorgaan, geld in de
beurs en achter het leger aan,
ten koste van haar gezin. Zij offert alles op, is bikkelhard,
sjouwt als marketentster met haar
kar achter het leger aan, denkt
nauwelijks aan wat er aan de
hand is, maar wat gedaan moet
worden wordt gedaan. Zo iets
is ook in een Hollandse situatie
Knier. Zij is het prototype van
de onderdanige gezagsgetrouwe
vrouw die haar eigen man en kin-
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deren offert aan gezag en orde,
aan de lieve Heer en de baas en
zoals het altijd moet gaan. Zij is
waarschijnlijk minder hard dan
Mutter Courage, maar zij offert
aan een idool, aan de zee, ook
haar jongste zoon, want de traditie, de onderdanigheid vraagt het

haar.
Knier wordt altijd gespeeld als
de figuur van een oude, wat versukkelde weduwe. Waarom niet
de keiharde vrouw die alles doorstaat, werkt en slooft en zo eigenlijk niet ziet wat er aan de
hand is. Mutter Courage slooft
zich uit en alles gebeurt zoals
het gebeurt, zij blijft ploeteren en
zwoegen en is zo serviel aan bepaalde machten, ze blijft moedig
maar dom. Zo is ook onze Hollandse Knier. Optimaal serviel en
dus speelbal en slachtoffer van
alles en nog wat. Mutter Courage sleept haar kar tenslotte alleen verder, moeder Knier slooft
met haar gekregen pannetje met
etensresten verder, maar blijft
vitaal.
Dit soort vrouw is, wellicht ongewild, tegen emancipatie, mondigheid, revolutie. Zij blijft de dupe
van het machtssysteem van oorlog (Mutter Courage), van sociale
uitbuiting (moeder Knier).
Waarom wordt Mutter Courage
altijd gespeeld door een fikse
slovende vrouw en Knier door
een te oude wat meelijwekkende moederfiguur? Zit hier de traditie achter, voor het eerste geval van Helene Weigel, de tweede vrouw van Brecht, en in het
laatste geval de toneeltraditie
van Esther de Boer-van Rijk?
Knier is een krachtige vijftigjarige vrouw, geen tachtigjarige
grootmoeder. Zij weet haar opstandige zoon Geert te overheersen en tot zwijgen te brengen,
heeft weinig gevoel voor haar
jongste zoon Barend, die ze van
zich afstoot en door de gendar-

men laat meeslepen, zij is de
enige die het hoofd koel houdt
in de stormnacht van het derde
bedrijf. Als alles voorbij is blijft
zij nog in serviele onderdanigheid en Gods vertrouwen hopen
op het nog niet geboren kind van
haar nicht en de omgekomen
Geert. Het kind wordt de nieuwe
Barend die zij zal opofferen omdat de baas en de lieve Heer het
zo wil. Er verandert niets, er mag
niets veranderen. Er is een ogenblik van verdriet en spijt ten opzichte van haar omgekomen
zoons, maar geen aanklacht,
geen opstandigheid. Haar laatste
woorden zijn zeer onderdanig:
„Meneer mot 't zellef weten hoe
ie me met wil..." Ze is de dupe
maar wil dit zelf ook. Ze werkt
a.h.w. zelf mee en zo is ze
evenals Mutter Courage de antiheldin die sociaal onrecht en
korruptie mee in stand helpt
houden.
Misschien dat men in deze zin
het hele stuk van Heijermans en
de traditie van de opvoering kan
herzien en meer aktueel kan maken. Er is een aardige anekdote
die door Henk Suér in zijn boekje „Goden van de engelenbak"
(Het Spectrum, 1959) wordt ge
een huldigende-meord,v
oud -minister die bij een jubileumvoorstelling van Esther de
Boer-van Rijk, de naam Kniertje
was vergeten en deze alsmaar
verbasterde en het o.a. had over
„waarde Kliertje ". Ik wil me bij
deze spreker aansluiten en zeggen: Dag lieve Kliertje, het wordt
tijd dat je vervangen wordt door
de Hollandse moeder Knier, zuster van de Duitse Mutter Courage. Zoals een aantal jaren geleden „De wijze Kater" van
Heijermans door o.a. de kreatie
van Henk van Ulsen uit de Jan
Musch-traditie werd gehaald en
nieuw en springlevend te voorschijn kwam, zo vraagt „Op Hoop

van Zegen" een nieuwe aanpak,
het stuk kan er alleen maar bij
winnen.
Piet Simons

Afscheid van

Hans Tiemeijer.

Hans Tiemeijer tijdens een repetitie
van zijn afscheidsrol in Het Woud.

Hans Tiemeijer, 65 jaar, gaat met
pensioen. Vele akteurs en aktrices blijven doorspelen tot op hoge leeftijd, hij zet er nu een punt
achter. Hij geeft zelf een eenvoudige en eerlijke verklaring:
„Ik ben er mij van bewust dat ik
voor het toneel van morgen niet
de kapaciteiten heb en bij het toneel van vandaag voel ik mij niet
meer thuis. Wat blijft er nog anders over dan afscheid nemen ?"
Ik geloof dat hij gelijk heeft.
Voortgekomen uit de traditie van
Albert van Dalsum is Hans Tiemeijer met zijn robuste gestalte
altijd de toneelspeler geweest
van het grote gebaar, van de
boodschap achter het toneel. Hij
heeft bij jeugdfestivals in de vijf-
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tiger en vroeg -zestiger jaren een
bezielende rol gespeeld: een
soort vader- profeet, een schipper-naast-god. Maar die tijd is
voorbij. Velen zullen hem daar
blijvend dankbaar voor zijn.
Als afscheidsstuk koos hij „Het
Woud" een tragi- komedie uit
1870-'71 van de Russische schrijver Alexander Ostrovsky.
Het woud van de rijke weduwe

Raisa Pavlovna is de plaats waar
Pechvogel, de tragikus, en Geluksvogel, de komiek, elkaar ontmoeten. Na een kortstondig verblijf in het huis van de weduwe.
die een nicht is van Pechvogel,

waar allerlei intriges zich afspelen rond de verkoop van het
woud en onderlinge verliefdheid

van verschillende personages,
trekt het tweetal weer verder. De
verwikkelingen in het huis worden doorkruist door de komst
van de berooide toneelspelers.
Zij doorbreken in hun toneelplunje de zgn. realiteit die ook een
fiktie is.
Toneel over toneelspelers en
een verdediging van hun positie
en inzet tegenover een wereld
van intriges, geld en eigenbe-

lang. Een tema dat nauwelijks
meer aanspreekt in een maatschappij waarin toneelspelen een
goed gesubsidieerde baan is,
met een behoorlijke image en
status. Het stuk is ook afgezien

van bovengenoemd bezwaar,

19e .peelje.e

19e .P«lj—

Tooneelgroep Theater
apgairltt I septeeó 1953

presenteert

Het Woud
Ce. nac^aomedre
,n s —n

Alexander Ostrovsky
met:
n r Hans Tiemeíjer w
in zijn afscheidsrol

gezelschap komt dit niet voor,
en zijn de diskussies na afloop
soms misleidend eenzijdig.
Toch zou het biezonder jammer
zijn wanneer Proloog haar aktiviteiten moet staken, gezien ook
haar laatste stuk Breken en Bouwen. Dit kollage-achtig spel is
kwa opzet en uitwerking boeiend,
inventief en verhelderend. Het
spreekt het jeugdige publiek (ik

kan in dit opzicht oordelen t.a.v.
een tweetal 4-ateneumkiassen)
biezonder goed aan en kan lei-

maatschappijstruktuur, manipuleren en gemanipuleerd worden, in
dit geval n.a.v, een arbeidersbuurt die moet worden gesloopt

voor de aanleg van een grote
met King Lear, Bep Nooy sr. met
Kniertje, Hans Tiemeijer had het
kunnen doen met Falstaff, hij

deed het met Pechvogel en had
daarmee pech, nog afgezien van
de ergerlijke reaktie van een

aantal jeugdige bezoekers. Maar
het vele werk van Hans Tiemeijer
voor het toneel blijft dankbaar

herdacht en zal bijgeschreven

en biezonder triest voor Pech -

zich vooral inzet voor de jeugd,
is nog al wat deining ontstaan,
nu haar bestaan op het spel staat

verkeersweg om het geplande industrieterrein te ontsluiten.
Proloog moet blijven! Intern beraad kan effektiviteit verhogen,
er zijn ook besprekingen geweest
met verschillende scholen en instellingen, kontakten kunnen verhelderend werken, maar de
groep heeft een zeer nuttige
funktie bij de kunstzinnige vorming (wat dat dan ook moge zijn)
van de jeugd.

Piet Simons

Aktie voor Proloog.

Piet Simons

Haagse Comedie.

Rond de toneelgroep Proloog die

wegens het intrekken van de
subsidie door de Eindhovense ge-

vlovna Goermyzjkaja.

meenteraad. Van alle kanten zijn

Albert van Dalsum nam afscheid

er akties om deze jonge groep
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maatschappij- kritische inzet die
haar in moeilijkheden heeft gebracht. Ook schijnen een aantal
produkties niet helemaal ge-

den tot zinvolle diskussies over

worden in het dikke boek over de
Nederlandse teatergeschiedenis.

boeiende en fraaie kreatie gaf
van de rijke weduwe Raisa Pa-

jeugd. Maar het is juist haar

slaagd te zijn, maar bij welk

niet erg sterk en omslachtig. Het
kon het jeugdige publiek niet
boeien en het ging zich daarom
erg storend en vervelend gedragen tijdens de voorstelling in Tilburg die ik bijwoonde. Dat was
hinderlijk voor spelers en publiek
vogel, Hans Tiemeijer, en dat terwijl toch Henny Orri een zeer

te behouden, gezien haar inzet
en het zeer geringe aanbod
van toneelmanifestaties voor de

Een uitbundig feest is het ook

vorig jaar bij de Haagse Comedie niet geworden, ook al bestond ze 25 jaar. De nodige hartige woordjes zijn sierlijk gesproken, de handjes zijn keurig
op elkaar gegaan, de felicitaties
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zijn netjes aanvaard. En daarna is
het leven kalmpjes doorgegaan.
Op de volgende 25 jaar af. Er is
alleen een leuk boekje gebleven
dat rustig de voorbije kwarteeuw
tussen haakjes plaatst. En ofschoon er herhaaldelijk toch
flinke spijkers worden geslagen,
ze houden fijne kopjes over. Ook
het feestalbum ademt understatement. En dat is het lint waarmee de bonbonnièredoos van de
Haagse Comedie voor de rechte
(en rechtse) elite van de regeringsstad doorgaans wordt ingepakt.
Het boekje dat de jarige hoofs in
de bloemen zet, doet zijn best
om deze 25 jaren als een gesloten eenheid voor te stellen, als
een konsekwente en gestrekte
aaneensluiting van mensen, inzichten en prestaties. Natuurlijk
zijn er volop redenen te achterhalen die dit wat ademloze
beeld rechtvaardigen kunnen.
Het avontuur dat Cees Laseur in
1947 wat moederziel alleen
mocht aanvatten, heeft hij vlug
bijgevallen gezien door niet alleen een artistieke koöperatieve
troep, maar zeker ook door een
vaste achterban van Haagse lieden. Het iets te sterk op beval
afgestemde repertoire,-lighed
schommelend tussen salonmelancholie en blijspelerige onschuld, kreeg al dadelijk een
schuchtere uitbouw naar steviger stof; het oordeelkundig ronselen van zowel direktiesteun als
artistieke pijlers heeft deze belovende start vrij vlug een waarborg tot overleven en verstevigen meegegeven. En daarna is
het allemaal afgewikkeld als een
planmatig verloop van een in
zichzelf sluitend proces. Steenbergen aan de kop, na de dood
van Laseur in 1960 Steenbergen
aan de direktietop, regisseurs
en dramaturgen in de artistieke
leiding, een gezelschap dat zelf-

standig zijn opstelling en zijn
voorkeurtjes bleef zoeken en die,
na ijverig vinden en formuleren,
ook doorseinen kon en mocht
naar de regerende vorsten in het
bestuurskantoor. Logisch dan
ook dat de gebruikelijke kon flikten, die elders de bestaande
strukturen en de heersende reputaties ondersteboven haalden,
altans in Den Haag afwezig zijn
gebleven. Logisch evenzeer dat
binnen de gesloten sereniteit en
het kundige peilen van een ver
maatschappij ook-ander
Den Haag lonkend de jeugd een
eigen weg liet gaan, binnen het
gezelschap door een grotere verantwoordelijkheid en autonomie
in artistieke dingen en gevoelens, buiten het gezelschap door
een grotere aanspraak en een
direkter aanbod in vorm en motieven. Tans leven dan de knusse Schouwburg en het koortsige
HOT bedaard een artistieke koeksistentie. Met een beloftevol
evenwicht van tegenstrijdige tendenzen, met een geduldig samendenken van tegenstrijdige
temperamenten, met een uitdagende verdeeldheid van tegenstrijdige publiekskontingenten. Een toestand die vele bui
toekijkers wat kre--tensd
gel zoniet jaloers maakt. Een
begrijpelijke reaktie van stuurlui
-wal die deze peis -en--ande
vree hoofdschuddend gadeslaan
als een aftands verschijnsel. Die
voortdurend bezig zijn ongeduldig te wachten op de krisissymptomen. En die ondertussen kwasi-gewetensvol speuren naar de
tekens die de nakende ontevredenheid zullen doen uitslaan tot
een laaiende brand. En vanop
het puin hun gelijk zullen uit
hun toekomstvisies-kraien
pedant uitstippelen voor het
handvol getrouwen dat in de
chaos een geluksroes beleeft.
Het gaat beter met de Haagse

Comedie dan een aantal dagschrijvers waar willen hebben.
Gaat het met de Haagse Comedie echter ook zo goed als het
hun huldeboekje verkondigen
wil? Het lijkt vanzelfsprekend dat
eventuele onrustverschijnselen,
die immers binnenskamers altijd bestaan en overigens gezonde momenten uitmaken, niet
naar buiten worden gedragen,
altans niet tijdens het feest worden opgeblazen tot dimensies
die ze nu eenmaal niet hebben.
Toch zit er een te grof stuk
zelfverzekerdheid in de regels
verscholen. En de diverse gelegenheidsschrijvers (P.H. Dubois,
S. Carmiggelt, H.S.Haasse enJ.P.
Bresser) schuiven hun vragen en
pennen in die richting die kon
doelgerichtheid en ge--tinuïe,
garandeerde toekomstlogika belooft. Deze feesttoon is waarschijnlijk voor een groot deel
verantwoord. En nergens slaat
hij echt om in walgelijke euforie,
wordt er tegen buurverschijnsel en gesakkerd (al raakt P.H. Dubois, bij een enigszins wrevelig
uittellen van onvredesignalen elders, af en toe de juiste plaats
en de ware toedracht kwijt),
wordt een hoge borst gezet omdat te Den Haag niet mogelijk
zou zijn wat op andere plaatsen
tot de dagelijkse incidenten is
gaan behoren.
Ik wil aannemen dat ze deze
toestand van geluk en behaaglijkheid terecht verspreiden en
prijzen. Toch worden op deze
wijze te gemakkelijk een aantal
aspekten verdonkeremaand die
toch mede behoren tot de fundamentele kenmerken van het
bestaan als Haagse Comedie. De
society-stilistiek die herhaaldelijk als huiskenmerk wordt gekolporteerd, is inderdaad een onloochenbaar gegeven; niet altijd, niet in elke voorstelling,
niet bij ieder lid van de troep.
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Maar terecht bij de publicitaire
top, bij een groot aantal repertoirestukken, bij een tematische
doorsnee, vooral bij een gemiddeld publiek. Wat terecht in vele produkties bejubeld kan
worden als een onvervreemdbaar eigen bezit, draagt meteen
ook herhaaldelijk symptomen
van starheid, van onbeweeglijkheid, van stijldwang in zich. Het
is bovendien toch iets meer dan
alleen maar een generatieverschijnsel. Het lijkt te sterk een
meerderheid binnen de troep te
besmetten.
Daartegen is, en al vrij vroeg,
ook binnen het gezelschap verzet gerezen. Het werd en wordt,
ai sedert het begin van de jaren
60 maar voornamelijk omstreeks
1968, voorgesteld als een generatiebeweging. Het verschaffen
van een uitlaatklep voor artistieke hoogdruk in de vorm van
aparte spelmogelijkheden in Het
Paradijs eerst, in het HOT nadien, werd gepresenteerd als
een bedachtzaam onderscheiden, bijtreden en zelfstandig
maken van geëmancipeerde behoeften, de demokratie bij het
teater. En het is duidelijk ook
een bewijs van naast elkaar leven van uiteenlopende noden en
stellingen. Toch is het een boeiende vraag of dit binnen een
gesloten gezelschap op de langere duur blijven kan. Of de heterogeniteit in kern en vorm
niet toch ook moet leiden tot
een strukturele scheiding? Zover is de Haagse Comedie bepaald niet. Nog niet? Het blijft
afwachten, omdat hierin niet alleen de participerende toneel kunstenaars de beslissende
stem zullen bezitten, maar in
wellicht belangrijker mate de
participerende bezoekers. En
daar zien we de toeschouwersrekrutering bij de Schouwburg
en bij het HOT toch wel sterk uit
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elkaar wijken. Voor de eksploitatie is dat een blije vaststelling;
of het ook binnen de troep
houdbaar blijft, staat te bezien.
De Haagse Comedie heeft voorzorgsmaatregelen getroffen. De
autokratische leider van een gezelschap heeft in Den Haag al
sedert lang uitgediend. Maar niet
alleen de beslissende instanties
hebben zich opgedeeld in verantwoordelijke cellen. Ook de
stijl- en gehalte-bepalende personen liggen verspreid over diverse gezelschapskanalen. Wat
destijds een onverantwoorde
gok leek, een ijle gril die voor
geen van beide partijen enig nut
zou inhouden, het dubbele regisseurschap bij een produktie,
heeft in alle geval geleid tot een
aflossing van de artistieke wacht.
De schuchtere beginners uit deze periode lopen nu stevig persoonlijk te zijn. En het repertoirebeeld evenals het stilistische
patroon vaart er wel bij. Zo goed
zelfs dat een van de leerjongens
uit die knutselseizoenen, Wim
Van Rooy, vandaag reeds in het
bezit is van de bij insiders toch
wel gewaardeerde August Defresne-prijs voor regie.
Zo laveert het boekje arglistig
langs de netelige ogenblikken
heen. De meest opvallende afwezigheid lijkt mij die van het zo
Haagse publiek. Je krijgt als
onbevangen lezer de toch wat
vertekende indruk dat dit publiek ofwel volkomen zonder betekenis is ofwel de hele tijd lang
konstant en identiek is gebleven.
En beide suggesties zijn al te
gek. Wat zijn de omvang, het
gehalte, de sociale samenstelling, de procentuele ontwikkeling, de vooruitzichten, de verwachtingen? Er kan niet eens
een verwijzing af naar het toch
substantiële onderzoek dat de
publiekssociologe Vera Assel
(toch ook-bergsNni1968

geen willekeurige snijdatum!) ingesteld heeft (De Haagse Comedie en haar publiek. De kulturele belangstelling van Haagse
jongeren). Zou dit stilzwijgen
verantwoord worden door een
wat eenzijdige analyse van de
jongeren, terwijl het soliede publieksbestand van de Schouwburg nu niet bepaald onder de
rustelozen en eigenzinnigen te
zoeken valt? De gedachte alleen
al doet me huiveren, en ik haast
me om ze terug te nemen. Hoe
dan ook, nu doet het boekje zijn
uiterste best om het bestaan
van de Haagse Comedie als een
binnengebeuren te presenteren.
En dat is niet goed. Ook niet bij
een jubileum.
Samenvattend: de feodaliteit is
bij de Haagse Comedie een voorbije toestand. Of de demokratie
reeds de natuurlijke bestaansvorm is geworden, blijft nog even
de vraag. De lichte barsten die
in het uitgestreken bouwsel toch
af en toe te merken zijn geweest,
werden telkens vakkundig weggewerkt. Of dit doe-het-zelf-opknapklusje ook voor een nieuwe
termijn van volle 25 jaren volstaan kan, is een vraag aan het
koffiedik. Het verjongingsbad dat
Peter Zadek in 1966 is komen
toedienen, is, achteromkijkend
naar de effekten op mens en visie een weldaad gebleken. Wellicht is de les uit die destijds
aanvankelijk roekeloos aandoende vernieuwingsdrang een permanente behoefte geworden. Het
Haagse imago is meer dan opgefrist geraakt, het wordt met
spijt in de overige steden gesignaleerd. En het boekje slaagt
er uitstekend in van deze bekende jaloesie afstand te nemen.
Het is geen zelfverheerlijking, er
wordt niet tegen de ruïnes van
vroegere konkurrenten geposeerd. Er wordt geen monument
onthuld. Het is een wat vlugge
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en daarom toch te vluchtige verkenning van de afgelegde weg.
Maar de toekomst staat te dringen om het hoekje. Er wordt niet
weemoedig over de schouder gegluurd, de verslaggevers blijven
voldoende zakelijk om de artistieke boekhouding voor de kul
te leg--turelakonsp
gen. Wat ongeduldig omdat het
werk wacht. Wij willen ze niet
langer storen. Bedankt voor de
sherry en de tee, bedankt voor
de bedaarde emotie, bedankt
voor de peinzerige ernst. En nu
weer aan de slag, jongens. Op
naar 1997!
Dr. C. Tindemans
25 jaar Haagse Comedie. Jubileum-uitgave 1947-1972. Nijgh & Van Ditmar,
's-Gravenhage-Rotterdam. 1972. 142
blz. met vele foto's. f 10.

Tweemaal Shakespeare.
Romeo en Julia van W. Shakespeare door het E.W.T.- kamertoneel.

Voor het eerst heeft een van de
vele kamerteaters in Vlaanderen
zich aan een Shakespeare-produktie gewaagd. Het is de laatste jaren wel duidelijk geworden,
dat het E.W.T.- gezelschap sedert
zijn vestiging als gemeentelijk
teater te Deurne een gedeelte
van zijn eksperimentele en vernieuwende kracht heeft moeten
prijsgeven. Toch verwondert het
enigszins hier een produktie van
Romeo en Julia te zien die geen
verrassende innovaties bevat,
maar een bijna integrale en vrij
traditionele versie van het stuk
brengt.
Hoewel regisseur Marcel De Bie
Romeo en Julia aankondigt als
een „love story" heeft hij het
stuk beslist niet gereduceerd tot
een sentimenteel verhaaltje. Natuurlijk is dit vroege werk van
Shakespeare in de eerste plaats
een romantische liefdesgeschiedenis waarin het toeval en het in
de sterren geschreven lot een te
grote rol spelen om tot een

waarachtige tragedie te kunnen
uitgroeien. Maar naast de ideal(istisch)e liefde van Romeo en
Julia staat de op zijn minst koele
verhouding tussen de Capulets,
die liefde en huwelijk als een
louter praktische zaak beschouwen. Er is ook de weinig verheven opvatting van de Voedster;
er zijn de spottende seks-grapjes van Mercutio; er is ook de
konventioneel- smachtende liefde
van Romeo voor Rosalinde bij de
aanvang van het stuk. Bovendien
gaat het in Romeo en Julia niet
alleen over de liefde, maar ook
over de vernietigende haat, de
familieverhoudingen in het huis
der Capulets en het publieke leven in Verona. Al deze aspekten
kwamen aan bod in deze E.W.T.produktie.
Vooral het maatschappelijk kader waarin de individuele tragedie zich afspeelt, werd duidelijk
voorgesteld. Twee wapenschilden aan weerszijden van het to-

neel beklemtoonden de tegenstelling tussen het huis der Capulets en dat der Montagues.
Haast alle publieke taferelen
werden vrij heftig gespeeld. Dat
geldt dan in de eerste plaats
voor de gevechtsscènes die niet
alleen technisch verzorgd waren,
maar tevens op zo'n bezielde
wijze werden uitgebeeld dat zij
de haat werkelijk voelbaar maakten. Prins Escalus, die in het stuk
slechts drie keer optreedt, namelijk om streng te waarschuwen
na de eerste rellen, om de verbanning van Romeo uit te spreken en om ten slotte bij de lijken der geliefden de twee families te verzoenen, werd als personage geschrapt: de toeschouwers hoorden enkel zijn stem. In
de gegeven omstandigheden
vonden wij dit geen kwade oplossing. Deze drie scènes moeten weliswaar ook visueel een
grootse indruk maken maar dat
was wellicht moeilijk te realise-
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ren op het toch enigszins beperkte plateau van het E.W.T.
Prins Escalus vertegenwoordigt
trouwens de stem van de orde
en gezag die voor het publieke
welzijn instaat.
Jan Verbist (Romeo) en Hedi Arnouts (Julia) zijn er in geslaagd
hun liefde overtuigend uit te
beelden. In de grote momenten
uit hun geschiedenis - de ontmoeting op het feest, de balkon scène, het afscheid, hun dood toonden zij telkens hun innerlijke
bewogenheid zonder overdreven
patetiek.
Hoewel Jan Verbists Romeo
zichtbaar geschokt was door de
dood van Mercutio en Tybalt,
merkten wij nochtans geen werkelijke evolutie in zijn vertolking.
In plaats van een sterkere persoonlijkheid te worden bleef Verbist iets te veel de langoureuze,
melancholische figuur die hij
vooral in het begin van het stuk
is. Een ander bezwaar is dat deze Romeo ons niet jong genoeg
leek. De nog prille leeftijd der
beide geliefden moet immers hun
isolement versterken en hun ekstreme hartstocht aanvaardbaar
maken.
Voldoende jeugdig was alleszins
Hedi Arnouts, die hier naar verluidt haar debuut maakte. Haar
Julia-vertolking toonde de ontluikende en groeiende passie,
evenals haar ontwikkeling naar
een onafhankelijke persoonlijkheid.
Toch hadden beide hoofdvertolkers, naar ons gevoel, Shakespeares verzen, hier in de vertaling van W. Courteaux, iets genuanceerder en met meer diepgang
kunnen zeggen.
De figuur van Mercutio (Aimé Anthoni) leek ons een beetje te
sterk in de verf gezet. Hij is natuurlijk de schertsende levensgenieter die we hier zagen, maar
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tevens is hij een goede en levenswijze vriend. Door al te zeer
zijn oppervlakkige geestigheid te
beklemtonen, klonken zijn ironische woorden en de vloek die hij
over beide families uitspreekt
voor hij sterft, enigszins onverwacht.
Madeleine Snijders bracht voortreffelijk een goedaardige, grappige en rondborstige Voedster
ten tonele. Mary Duyvelaar onderstreepte misschien iets te nadrukkelijk het ijzige karakter van
Lady Capulet. Jacques Claude
speelde Broeder Lorenzo als een
vastberaden persoonlijkheid die
de geliefden met raad en daad
wil bijstaan.
Het dekor voor deze produktie
was uiterst eenvoudig. Een arkadenrij suggereerde het Renaissance-Verona en twee houten
koffers als zetstukken volstonden
om als zitplaats, bed, graftombe, enz. te fungeren. Mede dank
zij de verzorgde kostumering (Rit
Verbeelen) en de keurige koreografie (Josée Nicola) heeft het
E.W.T. met deze Romeo en Julia
een sfeervolle, hoewel ietwat
vlakke produktie gerealiseerd.

Het gezelschap van de Brusselse
K.V.S. presenteerde in januari
een van Shakespeares verrukkelijkste blijspelen, As You Like It,
in een regie van Senne Rouffaer.
Dit stuk is een typische romantische komedie, doordrenkt van
een poëtische, luchthartige sfeer.
Het overheersende tema is de
liefde in al haar verschijningsvormen. De innige, groeiende
liefde van de helden, Rosalinde
en Orlando, is hier immers omringd door de gemakkelijke,
haast animale verhouding van de
nar Toetssteen en zijn Trijn (Audrey) en van de romantisch-opgeblazen, blinde passies van
Phebe en Silvius. Al deze figu-

ren plaatste Shakespeare in het
pastorale landschap van het
„Forest of Arden". In dit geïdealiseerd kader speelt zich dit blije
sprookje over de liefde af. Tegelijkertijd echter, en dit is het typisch Shakespeariaanse in dit
stuk, wordt de toeschouwer regelmatig herinnerd aan het artificiële karakter van dit Arkadisch
wereldje en van de hyper-romantische liefde. Toetssteen relativeert zeer duidelijk het pastorale leven en de cynische melancholikus Jacques schijnt er enkel
bij te lopen om iedereen met zijn
kritiek te bedenken.
Hoewel bijna het ganse stuk zich
in het woud van Arden afspeelt
vormt het pastorale leven toch
slechts een „interludium". Het
eerste bedrijf is immers nog aan
het hof van de usurperende hertog Frederik gesitueerd. De verstoten hertog en zijn gevolg bevinden zich reeds in het woud.
Wanneer ook Rosalinde en Celia verbannen worden, verlaten
zij de wrede wereld van het hof
maar al te graag om zich te gaan
vermeien in het leven te midden
van de natuur. Celia besluit het
eerste bedrijf dan ook met de
woorden „Schep moed, wees
blij, / Want niet verbannen voel
ik me, maar vrij ". Aan het slot
echter, als elke „Jack" zijn „Jill"
heeft en als de hertog in eer hersteld is, trekken allen, behalve
Jacques en Frederik, terug naar
het hof. Het woud is dus niet
slechts een plaats waarheen men
ontsnapt uit de zogenaamd beschaafde wereld, maar het heeft
ook een symbolische, zuiverende funktie. Aan het hof is er
geen plaats voor de liefde. Pas
in Arden ontwikkelt zich de verhouding tussen Rosalinde en Orlando en verzoent deze laatste
zich met zijn broer Olivier.
As You Like It is een van geestigheid en ironie sprankelende
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komedie, en dit niet het minst
door het superieure spel van de
als man vermomde Rosalinde.
De K.V.S. - produktie van S.
Rouffaer heeft in de eerste plaats
deze speelse sfeer trachten te
grijpen. Zelfs de openingsscènes aan het hof worden met een
opzettelijke overdrijving en als
„spel" voorgesteld. Het speelse
karakter moest wellicht ook blijken uit de boom - eigenlijk een
grote paraplu - die de takken liet
neerhangen bij sombere momenten en ze weer de hoogte instak
als de liefde zegeviert. Het dekor
(Mimi Peetermans) bestond verder nog uit een aantal pastelkleurige panelen. Een ietwat lager liggend cirkelvormig vlak,
vooraan links, diende natuurlijk
als „ring" voor de worstelscènes
in het eerste bedrijf. Ook de kostumering - de meeste personages werden in een tamelijk hip
plunje gestoken - en vele soms
vernuftige details moeten bijdragen tot een luchtige, dartele sfeer. De traditionele pastorale inkleding werd dus enigszins
uit de weg gegaan om het geheel een moderner uitzicht te geven. Wat hierbij echter ontbrak
was een geldig, eenheid gevend
ekwivalent. In zijn beroemde
Midsummer Night's Dream wist
Peter Brook de toverelementen
konsekwent om te zetten in elementen ontleend aan het cirkus,
en dit zowel in dekor, rekwisieten als in de kostumering. Heeft
Rouffaer aan deze Brook-produktie gedacht toen hij in het begin
van het stuk Rosalinde en Celia
op een stel schommels plaatste
(het gebruik van trapezen in
Midsummer Night's Dream!) en
toen hij de uitgehongerde Orlando, zwierend aan een touw, bij
het gezelschap van de verbannen hertog liet belanden? Het
antwoord hierop heeft natuurlijk
geen belang, maar in deze As

You Like It maakten deze elementen, hoewel het gebruik van
de schommels wel mooi was,
geen deel uit van een bepaalde visie. En dit geldt eigenlijk voor de ganse produktie: ze
getuigde wel van vindingrijkheid
maar miste de nodige eenheid.
Het kontrast tussen het hof en
Arden hadden wij graag scherper gezien dan hier het geval
was. Shakespeare zelf houdt het
kontrast levendig door ook na
het eerste bedrijf enkele korte
scènes aan het hof in te lassen.
Bij elk van deze taferelen laat
S. Rouffaer het even onweren,
wat ons een enigszins gezocht
middel leek.
Rosalinde is de dominerende figuur in dit stuk. Intelligente humor en vrouwelijkheid kenmerken haar persoonlijkheid. Haar
vermomming als man stelt haar
in staat het suprème spelletje
met Orlando te spelen waarin
zij diens liefde op de proef stelt
en doet groeien. Achter hetzelfde masker verborgen kan zij
zelfs de romantische liefde in
een ironisch licht plaatsen. Chris
Lomme was wel een charmante
en vlotte Rosalinde. In de drie
kruciale scènes met Orlando
over-akteerde zij echter in haar
man-zijn. Haar vrouwelijk karakter en haar intense verliefdheid
die achter haar vermomming
schuil gaan, waren vaak niet
voelbaar. Van de subtiele ironie
in haar vaak wijze woorden ging
veel verloren. Rik Andries' interpretatie van Orlando miste intensiteit en Gerda Marchand wist
Celia maar weinig persoonlijkheid te geven. De nar Toetssteen
die zowel het pastorale leven
als de romantische liefde relativeert werd niet echt als nar
voorgesteld zodat Karel Branckaerts het personage moeilijk
kon uitwerken. Het is immers
juist in zijn funktie van nar dat

hij kritiek kan uitbrengen. Bij Jacques daarentegen is de kritische
houding louter pose. Jan Pauwels speelde dit personage dan
ook al te ernstig. De toeschouwers namen hem zowaar au sérieux! Jan Reusens' Corin was
een overtuigende, oude, levenswijze herder.
De liedjes (muziek van Willy de
Maesschalck) werden keurig en
vlot gebracht.
Na de pauze, wanneer de mallemolen der liefde op volle toeren
begint te draaien, kwam er wel
meer vaart in deze produktie. De
slotscène waarin elk hij-tje het
het passende zij-tje krijgt, was
fijn geregisseerd. Het geheel
echter, hoewel niet zonder aardige vondsten en vakmanschap,
miste doordachtheid en subtiliteit.
Jozef De Vos

Teaterjaarboek 1971-1972.
Het „Teaterjaarboek" voor het
seizoen 1971-1972, uitgegeven
onder auspiciën en met de steun
van de minister van Nederlandse
kuituur, is van de pers: de zesde
aflevering reeds en in menig opzicht afwijkend van de eerste vijf
broertjes. De redaktieploeg (Karel Hemmerechts, Mark Hermans,
Rik Larivière, Antoine Moerman,
Vincent Peeters, Fons Van Impe
en Roland Van Opbroecke) heeft
blijkbaar een en ander geleerd uit
de kritiek die op de vorige nummers werd uitgebracht. De jongste bundel is aanmerkelijk dunner dan de andere jaarboeken.
Dat is echter geen verarming.
Integendeel. Het is gewoon het
gevolg van een efficiënter blad
samenstelling van-gebruik.D
de gezelschappen, de informatie
over de produkties, e.d. werden
samengebald. Op de foto's werd,
gelukkig maar, niet te sterk
bezuinigd. Wel is het jammer
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dat er niet meer gepubliceerd
werden, waarbij de lezer een
beter denkbeeld krijgt van de
dekorbouw in onze schouwburgen. I.p.v. de zo gevaarlijke,
immers steeds subjektief gerichte overzichten - onvermijdelijk
trouwens -, werden tans twee
produkties pittig belicht, nl.
Groenten uit Balen (Walter Van
den Broeck) door A. Van Impe
en Harlekijn, kies je meester
door de bewerker, de regisseur
en de medewerkers. Bovendien
werden uittreksels gepubliceerd
uit de konklusies van de ontleding die twee instituten voor
toegepaste sociologie in Brussel
en Antwerpen gemaakt hebben
over het publiek. Van deze bijdragen verschijnen naast de Nederlandse tekst ook Franse en
Engelse vertalingen. Een overzicht van de opvoeringen van
Vlaamse werken tijdens het seizoen 1971-72 besluit het eerste
deel dat werd geopend met het
gebruikelijk In memoriam (dit
speeljaar Firmin Mortier en Bert
Janssens). Het tweede en veruit
lijvigste deel beslaat, zoals vermeld: in gewijzigde vorm, de dokumentatie over het verlopen seizoen. Deze informatieve rubriek
behelst inlichtingen over de samenstelling en de uitvoering van
het repertoire van volgende gezelschappen: K.N.S. - Antwerpen,
K.V.S. - Brussel, N.T.G. - Gent,
R.V.T. - Antwerpen, G.L.T., Kon.
Jeugdteater - Antwerpen, B.R.T.
(luisterspelen en televisie), Arca
- Gent, Arena - Gent, Beurs
schouwburg - Brussel, B.K.T. Brussel, E.W.T. - Antwerpen,
Fakkelteater - Antwerpen, Kor
-rekld Bruge,M.TMechelen, Teater Antigone Kortrijk, Gezelschap Yvonne Lex,
Teater Vertikaal - Gentbrugge,
Studio Herman Teirlinck - Antwerpen. Verder nog een lijst
van toneelstukken van Vlaamse
auteurs gekreëerd door ama,
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teursverenigingen gedurende het
behandelde seizoen, het programma van het Internationaal
dubbelfestival Antwerpen 1972,
gastvoorstellingen in K.N.S.-Antwerpen, K.V.S. - Brussel, N.T.G.
- Gent, Arca - Gent, Provinciaal
Centrum Arenberg - Antwerpen,
Elkerlijc- Genootschap - Antwerpen, een indeks van de auteursnamen en toneelstukken en tot
slot een indeks van de direkteurs en regisseurs. Dit alles gedrukt op mooi glacépapier (108
bladzijden), voortreffelijk geïllustreerd en voorgesteld, met een
fraaie kaft.
Meer dan eens heb ik, ter gelegenheid van de publikatie van
voorgaande delen en naar aanleiding van het verschijnen van
studies over het teaterleven in
ons land, geschreven dat dergelijke initiatieven gewaardeerd en
aangemoedigd dienen te worden. Ten eerste omdat ze ons
een interessante syntese brengen. Ten tweede omdat ze buitengewone diensten kunnen bewijzen bij opsporingswerk. Ten
derde omdat ze de teaterverschijnselen op een objektieve
wijze vastleggen. Dit gebeurde
vroeger niet of altans niet op dezelfde manier. Het gevolg is dat
zij, die aan geschiedschrijving
willen doen of een studie wensen te schrijven over het toneel leven in Vlaanderen, op allerhande moeilijkheden stuiten om
voldoende materiaal bij elkaar
te krijgen dat het mogelijk maakt
met kennis van zaken te oordelen en een juist beeld te schetsen van de toestanden in het
verleden. Dit bleek opnieuw toen
Drs Jaak Van Schoor zijn boek
over 100 jaar beroepstoneel te
Gent begon te schrijven (Een
huis voor Vlaanderen - Honderd
jaar Nederlands beroepstoneel te
Gent, overdruk uit het Kultureel
Jaarboek van de Provincie Oost Vlaanderen 1971 voor het Komi-

tee 100 jaar beroepstoneel Gent).
Daarom heeft het NTG na vijf
jaar een lustrumboek uitgegeven
waarin in detail de hele voorgeschiedenis en de bedrijvigheid
tijdens de eerste vijf jaren werden vastgelegd.
Een teaterjaarboek, zoals het nu
werd opgevat en dat het volledige Vlaamse beroepstoneel bestrijkt, wint voortdurend aan
waarde. Het betekent een enorme vooruitgang en bewijst dat
wij uit de vergissingen en tekortkomingen van onze voorgangers iets geleerd hebben.
Het past derhalve dat wij dankbaar en blij zijn met zo'n uitgave. Het past evenzeer af te zien
van vitterige detailkritiek die
steeds mogelijk is omdat er nu
eenmaal geen ideale formule
bestaat. Soortgelijke kritiek kan
een vals beeld geven van zo'n
weergaloos boek en dat is
geenszins gewenst. Het past ook
dat de redaktie rekening zou
houden met de suggesties die
gedaan worden om de draagkracht, die het boek hebben kan,
te versterken, suggesties die bij
het grootste deel van de recensenten louter ingegeven worden
door de behoefte deze editie
nog doeltreffender te maken. Enkele van de voorstellen die ik
vroeger deed zijn vervallen omdat de redaktie reeds een en
ander heeft aangepast. Wat ik
persoonlijk nog voor verbetering
vatbaar acht is het fotomateriaal
(meer aandacht voor dekor, kostuums, inkleding, belichting) en
het dokumentair aspekt (opvoeringsdata, statistische gegevens,
uittreksels uit waardevolle recensies, e.d.). Zo mogelijk ook de
mime bij het boek betrekken.
Ik hoop dat de redaktie uit deze
en andere aanwijzingen er een
paar zal bezien om dit keurig
initiatief zo voorbeeldig mogelijk
uit te werken.
Rik Lanckrock
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Dr. Marcel Boereboom
te Antwerpen gehuldigd.

Dr. Marcel Boereboom.

Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag werd dr. Marcel Boereboom op donderdag 14
december 1972 te Antwerpen
gehuldigd. Enkele „Antwerpse
vrienden" - zo stond het op de
uitnodiging gedrukt - hadden het
initiatief genomen dat in intieme
kring te doen, maar dit bescheiden initiatief groeide echter uit
tot een feestelijke en grootse
hulde. Niet alleen uit het Antwerpse, maar uit alle hoeken van
het Vlaamse land waren zijn

vrienden daartoe die avond naar
het Osterriethuis gekomen. Officieel gebeurde dat met een
feestrede door Ignace De Sut-

ter, het overhandigen van een
lukse-uitgave van het opnieuw
verschenen eerste deel van het

boren op 16 november 1902. Tijdens zijn middelbare studies aan
het Sint-Vincent^uskollege te
Eeklo en aan het Sint-Lodewijkskollege te Brugge interesseerde hij zich reeds sterk voor
de muziek. Zoals dat toen hoorde in elke geziene familie, kreeg
de jonge Boereboom privé-klavieronderricht. Voor hem was

Marcel Boereboom was pianist in
de bioskoop.
Dadelijk na zijn legerdienst in
1926 werd dr. Marcel Boereboom
benoemd tot leraar in de rijksmiddelbare school te Ninove.
Die opdracht verwisselde hij enkele jaren later met dezelfde
funktie in het ateneum te Laken.

het echter geen vervelende na-

men tot zijn pensionering in
1961.

schoolse dwang. Integendeel
met een vriend -violist werd er
heel wat gemusiceerd. Tijd was
er gedurende die oorlogsjaren
bij de vleet. Hun driftige muziekhonger kon echter slechts matig
bevredigd worden. Van een officieel koncertleven was er toen
immers weinig of geen sprake,
en nieuwe eigentijdse muziek
drong zelden tot Eeklo door. Na
de Eerste Wereldoorlog verhuisde het gezin naar Brugge en
daar kwam Marcel Boereboom in
kontakt met een tamelijk bloeiend koncertleven. Hij ontdekte
er o.m. de muziek van Claude
Debussy; ze heeft sedertdien
zijn biezondere voorkeur geno-

ten.
Na het beëindigen van zijn humaniorastudies in 1921 stapte hij
over naar de universiteit te Gent
waar hij klassieke filologie studeerde. Hij doktoreerde er in
1925 op het proefschrift La critique littéraire chez Aulu- Gelle.
De muziek werd in die jaren echter niet naar de vergeethoek gedrongen. Voor de jeugdige muziekliefhebber was het een
spannende en revelerende periode. Na de oorlogsletargie bloeide het muziekleven bruisend op.
De ene ontdekking volgde op
de andere. Impressionisme, ekspressionisme, neo-klassicisme;

Handboek van de muziekge

het was allemaal nieuw en voor

schiedenis, en een vokaal koneert door Audite nova o.l.v. Ka-

de echte in muziek geïnteresseerde enorm boeiend. Ook tijdens het jaartje legerdienst te
Beverlo bleef de muziek op het

miel Cooremans.
Dr. Marcel Boereboom werd te
Stalhille in West- Vlaanderen ge-

dagelijks programma staan; dr.

Die taak zal hij blijven waarneVan 1931 tot 1940 was dr.
Marcel Boereboom in zijn vrije
tijd als muziekkritikus, verbon-

den aan De Standaard. Enkele
jaren voordien had hij zijn eer-

ste persrecensies geschreven
voor het Franse dagblad La Patrie. Die job bood hem de ideale
gelegenheid om in kontakt te
komen met de levende muziek
en niet in het minst met de nieuwigheden van het ogenblik zoals die o.m. werden opgedist in
de fameuze Pro-Artekoncerten

van Paul Collaer.
Eén van de mooiste en gelukkigste fazen uit zijn leven was de
vriendschap met de Aalsterse
musikoloog en kiavierpedagoog
Stephan de Jonghe (1902-1933)
Samen vormden zij een klavier duo, reisden het Vlaamse land
af en vertolkten niet alleen werk

van J.S. Bach, W.A. Mozart en
R. Schumann, als echte pioniers
prezenteerden ze ook de nieuwere muziek en werk van eigen
bodem. En blanc et en noir van
C. Debussy en komposities van
M. Infante en W. Pelemans

kwamen op bijna alle programma's voor. Wegens de wankele
gezondheidstoestand van Stephan de Jonghe duurde die innige samenwerking slechts een
tweetal jaren, van 1929 tot 1932.
Nogal toevallig belandde dr.
Marcel Boereboom in het muziekonderwijs. Zijn weet- en leergierigheid dreven hem al vlug
naar de muziekbiblioteek van het
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Brugse konservatorium. Daar
moest men de boeken lenen via
de direkteur. Zo kwam hij in kon takt met Jozef Ryelandt, die hem
in 1938 voorstelde een nieuwe
kursus te geven, nl. in muziekgeschiedenis. Aarzelend aanvaardde hij die opdracht, die hij
echter tien jaar lang met een
onverdroten werkijver en geesdrift zou uitvoeren. In 1948 ver
hij ze voor dezelfde-wiseld
funktie aan het Koninklijk Conservatorium van Gent, waar hij
in 1968 met pensioen ging.
Intussen hadden vrienden hem
aangespoord een boek over muziekgeschiedenis te schrijven.
Dat terrein lag bij ons nog volkomen braak; in muziekscholen en
konservatoria bestond bovendien een dringende behoefte aan
zo'n werk. Hoewel dr. Marcel
Boereboom zich aanvankelijk niet
opgewassen voelde voor zo'n
taak, liep hij toch jaren lang rond
met het plan zo'n handboek samen te stellen. Als lesgever voelde hij beter dan wie ook de nijpende behoefte eraan. Zijn kon
-servatoiumlsen -vorbei
dingen legden de ideale en stevige basis waarop een dergelijk
werk kon worden uitgebouwd. In
1947 verscheen bij de Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen het Handboek van de muziekgeschiedenis. Ook met die
uitgave heeft dr. Marcel Boereboom echt pionierswerk geleverd. Door zijn opleiding als
klassieke filoloog interesseerde
hij zich uitermate voor de literatuur en de kunsten in het algemeen. De neerslag van die houding vinden we in het handboek
terug. Dr. Marcel Boereboom beperkt zich inderdaad niet tot de
strikte muziekgeschiedenis. Zijn
bedoeling gaat verder. Hij wil de
leerling ook in de algemene kul
elke periode in--tursomvan
wijden en hem in kontakt brenmet de artistieke opvattingen
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en produkten uit de andere
kunsttakken. Daarom leidt hij elke periode in met een beknopte
maar uiterst overzichtelijke en
precieze beschrijving van de algemene geestesgesteldheid, de
literatuur en de plastische kunsten. „Om de muziek niet te isoleren van de grote geestesstromingen, wordt betrekkelijk veel
plaats afgestaan aan algemene
kultuurfeiten", zo lezen we in
het voorwoord tot de eerste uitgave.

I)r. M. Boereboorn

HANDBOEK VAN DE
MUZIEKGESCHIEDENIS
Deel t

De Nederlandsche Boekhandel
Het feit dat dit handboek tans
zijn derde uitgave beleeft, bewijst voldoende dat het in ons
taalgebied een grote leemte
heeft gevuld, en dat de inhoud
zowel door de muziekliefhebber
als door de muziekstudent sterk
gewaardeerd wordt. Die derde
uitgave verschijnt tans in vier
afzonderlijke delen, respektievelijk gewijd aan: 1. middeleeuwen

en renaissance (reeds verschenen), 2. barok, rococo en klassicisme (januari 1973), 3. romantiek (februari 1973), 4. twintigste
eeuw (maart-april 1973). Alhoewel het uiterlijk volkomen veranderd is, bleven opzet en inzicht
dezelfde. De inhoud werd aangevuld, en waar nodig volgens
de recente musikologische ontdekkingen verbeterd. Zo krijgen
in het eerste deel ook de „dii
minores" uit de Engelse en de
Nederlandse renaissance een
ruimere beschrijving.
Het voornoemde muziekhistorische standaardwerk is niet het
enige werk dat dr. Marcel Boe
schreef. Hij zorgde in-rebom
1948-1951 voor de meesterlijke
Nederlandse vertaling van de
tweedelige Geschiedenis van de
muziek in de Nederlanden, geschreven door die andere musikologische persoonlijkheid Charles van den Borren. In 1962 nam
hij de leiding op zich van de
reeks Leren luisteren. In de
reeks handboekjes in muziekbeluisteren verzorgde hij zelf een
even diepgaande als duidelijke
analyse van Brahms' vierde symfonie (nr. 1) en Bachs Goldbergvariaties (nr. 6).
Ontelbaar zijn de vele bijdragen
die hij in weekbladen en tijdschriften publiceerde, en de
even zovele lezingen en spreekbeurten die hij over het hele
Vlaamse land hield. Van 1930 tot
1972 werkte hij mee aan de
„Schoolradio "; het „Derde programma" van de BRT deed vanaf
zijn oprichting een beroep op
hem voor inleidende kommentaren. De onderwerpen die hij behandelde waren al even verscheiden. Dr. Marcel Boereboom heeft
zich nooit beperkt tot één enkele
muziekhistorische periode, tot
één bepaalde komponist of één
specifiek genre. Hem interesseert de gehele muziekgeschie-
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denis met haar vele tegenstellingen en oneindige facetten. Die
ruime visie samen met zijn soliede vorming als klassiek filoloog
zorgen steeds voor een evenwichtig en precies historisch inzicht in de muziekgeschiedenis;
zij stellen hem bovendien in staat
zelfs de moeilijkste materie ongekompliceerd en bevattelijk
open te leggen. Als geen ander
verstaat hij de kunst om zowel
de strenge vakmens als de geinteresseerde muziekliefhebber
te boeien en te verrijken. Dat hij
daarbij steeds de nodige aandacht schenkt aan de muziek
schoonheid en waar--estich
de is een gelukkig gevolg van
zijn eigen „muzisch" streven, en
is terzelfder tijd een benijdenswaardige kwaliteit van al wat hij
tot op heden reeds produceerde.
„Al zijn publikaties en studies
maken hem tot één der allereerste initiatiefnemers van
een uitgewerkte kultuurhistorische werkmetode in de muziekgeschiedenis, die het evoluerende muzikale verschijnsel niet in
een binnen - muzikale historiek
vasthoudt, maar het integendeel
voortdurend plaatst als levend
aandeel aan de algemene geschiedenis van het geestesleven,
de literatuur, de beeldende kunst
en de vele andere vormen van
kulturele ontwikkeling. Van welke ongewone en zelfs buitenmuzikale betekenis dit binnentreden van de muziek in het algemeen levend kultuurproces is
geweest, werd slechts na vele
jaren voldoende gewaardeerd ",
aldus Ignace De Sutter in zijn
feestrede.
Het zou onbegonnen werk zijn
hier, ook maar bij benadering,
een opsomming te geven van al
wat dr. Marcel Boereboom tot
nog toe geschreven en voorgelezen heeft. Alleen reeds in De
Standaard publiceerde hij van

maart 1931 tot mei 1940 niet
minder dan een zevenhonderdtal
artikels: naast recensies over het
muziekleven te Brussel schreef
hij ook tal van bijdragen over
ondermeer Paul Gilson, Richard
Strauss, Maurice Ravel, over de
muziekkritiek, de opera, enz. Wij
beperken ons hier tot de boeken en brosjures.
Hugo Heughebaert

Boeken en brosjures van Dr.
Marcel Boereboom:
- Arthur Meulemans, Kortrijk, 1951
- Handboek van de muziekgeschiedenis, Antwerpen, 1947; tweede verbeterde en omgewerkte druk, ibid., 1957;
derde herziene, verbeterde en aangevulde druk, deel 1, ibid., 1972.
- Symfonie nr. 4 in e -klein van Johannes Brahms, in de reeks „Leren luisteren", Antwerpen, 1962.
- Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach, ibid., 1963.
- Geschiedenis van de muziek in de
Nederlanden, door prof. Charles van
den Borren, vertaald uit het Frans,
Antwerpen, deel 1, 1948, deel 2, 1951.
- Beschouwingen over muziekkritiek
en muziekanalyse, in Mededelingen
van de Koninklijke Vlaamse Akademie
voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten. Brussel, 1961.

Vic Nees dirigeert Haendel
te Brugge.
Eind 1971 werd te Brugge door
een achttal firma's een werkgroep voor mecenaat opgericht
onder de naam Spiraal, vzw. Aan
deze kunstminnende zakenlui en
hun beschermelingen „Het Westvlaams Vokaal Ensemble" en
„Het Celle glum Instrumentale
Brugense" hebben wij in Ons
Erfdeel, jaargang 15, nr. 3, reeds
een bijdrage gewijd. Dit Brugse
initiatief leek ons echter interessant en waardevol genoeg om
ter gelegenheid van de eerste
verjaardag van Spiraal even de
balans op te maken van een jaar
werking en dit aan de hand van

hun laatste prestatie. Om deze
verjaardag luister bij te zetten
traden de beide jonge ensembles
immers op in de St.-Jacobskerk
te Brugge op 26 januari, met een
volledig aan Haendel gewijd
programma. Eens te meer konden zij rekenen op de medewerking van uitstekende solisten: de
sopraan Liane Jespers, de alt
Lieve Janssens, de tenor Roland
Bufkens en de Britse bariton
Geoffry Shaw (lid van de bekende Purcell Consort of Voices).
Vic Nees dirigeerde koor en orkest, respektievelijk door Geert
Claeys en Patrick Peire voorbereid.
Het programma omvatte een
viertal kortere werken van Haendel met als inzet het meest bekende uit de reeks orgelkoncerten, namelijk het nummer 13 „De
koekoek en de nachtegaal ", voor
orgelsolo, hobo, strijkers en basso continuo. Deze orgelconcerti
waren oorspronkeljik bedoeld als
intermezzo tussen de delen van
een oratorium en meteen een gelegenheid voor Haendel om zich
als improvisator aan het orgel te
laten bewonderen. De orgelpartij
werd door de Gentse organist
Johan Huys vlot en speels uitgevoerd op een klein (pijpenloos)
huisorgeltje waarvan het timbre
niet steeds kon bekoren. Als
tweede louter instrumentaal werk
voerde het collegium het concerto grosso op. 3, nr. 1 uit, voor 2
blokfluiten, 2 hobo's, fagot, soloviool, strijkers en basso continuo. Het is een typisch voorbeeld
van Haendels instrumentale stijl:
tussen de vlugge delen met
sprankelende zwierige melodie
in de vioolsolo (Dirk Vermeulen),
staat een Largo met een aan het
patetische grenzende dramatiek
vooral geschraagd door hobo
(Paul Dombrecht) en fagot (Frans
Dejonghe).
Van 1716 tot 1719 was Haendel
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kapelmeester en organist bij de
schatrijke Hertog van Chandos
die er in zijn paleis te Cannons
bij Londen een eigen koor en
orkest op na hield. Voor de
Anglikaanse erediensten aldaar
schreef Haendel een elftal Anthems in een stijl waarin kenmerken zijn terug te vinden van de
eerder strenge polyfonie van de
Noordduitse school naast de lyrische vlucht van de Italiaanse
aria. Zo ook in de op psalm 89
gebaseerde anthem „My song
shall be alway" voor vier vokale
soli, vierstemmig koor, hobo,
strijkers en basso continuo.
Hoogtepunten in dit werk vormen
zeker de lof- en aanbiddingsaria
„God is very greatly" voor tenor
en het innige terzet „Thou rulest
the raging of the sea" voor sopraan, tenor en bas waarin Haendel sterk gebruik maakt van ekspressieve weergave van de tekstinhoud. Het koor heeft rijke
polyfonische mogelijkheden op
„Righteouness and equity" en op
het slot-alleluia. Vóór deze
God-verheerlijkende Anglikaanse
kerkmuziek werd een meer ingetogen Latijnse psalm Nisi Dominus (psalm 126) uitgevoerd door
alt, tenor, bas, vijfstemmig koor,
strijkers en basso continuo. De
rol van het koor is hierin beperkt
tot een beginchorus waarna de
soli in reciet en aria op intieme
wijze het geluk van de gelovige
uitzingen.
Deze vier solisten hebben alle
een gevestigde naam inzake de
interpretatie van barokmuziek.
Eens te meer viel het prachtige
timbre op van de altstem van
Lieve Janssens en de soepelheid
waarmee Roland Bufkens wijds
uitgebouwde aria's voordraagt.
Liane Jespers slaagde erin door
een rustige en sobere interpretatie de invloed van een zware
verkoudheid zo weinig mogeljik
te laten merken. Vic Nees die
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reeds sinds jaren aktief koordirigent was voor hij in december
1969 de leiding van het BRT-koor
op zich nam bewees dat hij ook
instrumentale ensembles met sober maar doeltreffend gebaar
kan plooien naar zijn visie.
Het koor is in het voorbije jaar
uitgegroeid tot een uitstekend
ensemble: de intensheid waarmee wordt gewerkt, de zorg die
wordt besteed aan homogene
stemvorming en vooral de aandacht voor de stijlinterpretatie
heeft de zangers prachtig op elkaar afgestemd. Het oorspronkelijke aantal stemmen is van 20
op 25 gebracht zodat ook vijfstemmige werken met een vollere partijbezetting kunnen worden
uitgevoerd. Het repertorium omvat (meestal minder bekende)
werken van Bach, Haendel,
Schütz en Monteverdi. Zij hebben tot nu vijf koncerten gebracht: vier te Brugge (een
Kerst- en een Passiekoncert, een
Schütz- en een Haendelkoncert)
en één te Izegem (voor BRT 2
en BRT 3). Gastdirigent Vic Nees
was vol lof en heeft hen reeds
een nieuwe BRT-opname toegezegd, gewijd aan werk van Karel
Hacquart. Dit jaar treden ze ook
nog op te Gent, te Brugge (Passiekoncert) en in het Zomerfestival te Knokke.
Het instrumentaal ensemble dat
toch al enkele beroepsmusici
bevat heeft eveneens zijn beloftevolle start tenvolle bevestigd.
Het systeem van variërende bezetting, naargelang de eisen van
de uit te voeren partituur, heeft
het aantal leden op 15 gebracht, waarbij we vooral ten
goede aanduiden de uitbreiding
van de enkelvoudige strijkers bezetting (2 violen, altviool, cello) tot drie violen, twee altviolen en cello. Vooral in werken
als Haendels concerti grossi
of orchestrale tussenspelen bij

Bachcantaten wint het strijkerstimbre daardoor aanzienlijk aan
helderheid en volheid. Het collegium instrumentale trad benevens als begeleiders van het Vo kaal ensemble ook enkele keren
zelfstandig op met als hoogtepunten een koncert in het Festival van Vlaanderen te Brugge en
een optreden in Nederland.
Het is vanzelfsprekend dat voor
deze zangers en musici een dubbele vreugde is weggelegd.
Naast de loutere vreugde van
het samen musiceren genieten
zij immers nog dank zij Spiraal
van enkele grote voordelen. Het
is altijd aangenaam werken,
speciaal in de kunstwereld, als
men vrij is van materiële beslommeringen. Vooral voor jonge
groepen is het inrichten van
koncerten een groot risiko dat
altijd financiële lasten met zich
meebrengt. Wanneer nu een vereniging als sponsor bijspringt,
dan zijn de musici zelf van deze
problemen verlost. Bovendien
krijgen zij de mogelijkheid vrij
dikwijls op te treden, wat voor
een groep zeker stimulerend
werkt, en kunnen zij het zich
permitteren solisten met naam
te vragen wat dan weer bijdraagt tot een verhoogde publieke belangstelling. En tenslotte
is dit toch het belangrijkste: het
bereiken van een zo groot mogelijk publiek, dat trouw elk kon
bijwoont en aldus het inrich--cert
ten van een volgend koncert
mogelijk maakt. De zakenlui van
Spiraal zijn daarin in elk geval
geslaagd.
Dank zij hun mecenaat en reklamekampanje bij het eerste
koncert hebben zij mede bewerkt
dat er sindsdien reeds verschillende koncerten gevolgd zijn, die
te Brugge een stijgende publieke belangstelling gaande houden.
Hendrik Willaert

nederlandse
taal- en kultuurpolitiek

nederlandse taal en kultuur in het buitenland

Kulturele betrekkingen
tussen
Indonesië en Nederland.
Nog in Jakarta werden we weer
gekonfronteerd met de onaangenaamheden van het Nederlandse
klimaat: de KL 834 die er voor
had te zorgen dat we nog op tijd
onder de Hollandse kerstboom
konden plaatsnemen, bleef op
Schiphol staan vanwege dichte
mist. Een uitstel van tenminste
24 uur, om echt een beetje beroerd van te worden, want je
bent dan net op het punt beland
om werkelijk spuugzat te zijn van
het bloedhete, vochtige, overvolle en chaotische Jakarta. Cyriel
van Dijk, direkteur van het Erasmushuis en evenals ik verlofganger, voelde het allemaal al net
zo: in ieder geval weg uit Jakarta en richting Europa met Air
India. En waarachtig, dankzij
Cyriels aardigheid in International World Time Tables bereikten
we via ongebruikelijke routes en
met verschillende luchtvaartondernemingen toch nog vóór de
Kerstnacht het grauwe en koude
vaderland. Van hieruit dan blik
ik terug op enige kulturele ervaringen in Indonesië gedurende
de maanden oktober, november
en december 1972.
Zij die in eigen land regelmatig
koncertzaal of teater kunnen bezoeken, niet uit een (snobistische) gewoonte maar vanuit een
gevoelde behoefte, moeten de
„honger" van hun kollega-liefhebbers in Indonesië kunnen begrijpen, die dat alles - altans wat
de westerse kultuuruitingen betreft - bijna geheel moeten missen. Zij zullen ook begrijpen met
welk een ongelooflijke intensiteit
het werkelijk goede dat er zo nu
en dan uit het westen wél is,
wordt gesavoureerd. Het Nederlands Dans Theater zien in Jakarta levert daardoor een vol-
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strekt andere - en onvergetelijke
- ervaring op dan het zien van
datzelfde gezelschap in Den
Haag. Zoiets hebben we dan nu
ook weer meegemaakt, al was de
grootte van het speelvlak en het
aantal daarop figurerenden heel
wat bescheidener: het Mendelssohn-trio, bestaande uit Henny
Ravestein (viool), Jan van der
Meer (piano) en Elias Arizcuren
(cello) trad in Jakarta en verschillende andere Indonesische
steden op, daartoe in staat gesteld door het ministerie van
C.R.M. Met grote bewondering
hebben we de tournee, die werd
begeleid door het Erasmushuis,
van deze artiesten gevolgd. Tot
aan de laatste uitvoering handhaafden zich hun prestaties op
een zeer hoog niveau, wat ook
bewees dat zij de alles vergende
omstandigheden, zoals het kon
niet gekoelde ruim--certni
ten, het langdurige en afmattende reizen of het moeten werken
met een wrakkige piano (Bandung), de baas bleven. Voor een
stad als Meden op Sumatra dat
in kultureel opzicht in een verre
uithoek ligt, maar dat in deze
tournee kon worden opgenomen,
was hun optreden niet minder
dan een grootse gebeurtenis:
blije en verrukte mensen, het
drietal was er zelf kapot van. De
Indonesische musikoloog J.A.
Dungga besluit zijn bespreking
van de koncerten in het Erasmushuis als volgt: „Het muziek
maken zoals door dit ensemble
uit Nederland waar wij al lang
op gewacht hadden, werd dan
eindelijk tot een realiteit op deze
avonden. Het muziek maken dat
ons grote voldoening geeft en
dat de leegheid in ons zelf vult."
Een geweldig stel mensen dat
zich ook in de persoonlijke verhoudingen (die in een land als
Indonesië zwaar wegen) snel populair maakte.
In dezelfde periode verscheen

in Jakarta de pianist Loek van
der Gaag, een in Nederland vrijwel onbekend musikus, maar die
volgens zijn aan het publiek verstrekte biografie met roem werd
overladen „around the world".
Het kan natuurlijk best, hij zou
niet de eerste zijn die buiten de
eigen grenzen erkenning vond.
Maar dan blijft het toch op z'n
minst een merkwaardige zaak
dat deze beroemdheid op eigen
initiatief en kosten naar Indonesië trok om daar het vijfde pianokoncert van Beethoven te spelen
met het Jakartaans Symphonie
Orkest. In woorden klinkt dat
heel mooi (een welkome aanvulling voor de biografie bij het
eerstvolgende koncert), maar de
realiteit is heel wat minder fraai.
Loek van der Gaag heeft zich
gewoon belachelijk gemaakt. Hij
moet toch, toen hij enkele maanden vóór zijn komst kontakt
zocht met het orkest, geweten
hebben dat hieraan voor hem
geen greintje eer was te behalen! Toch alleen een stunt terwille van de biografie? Want wat
is het Jakartaans Symfonie Orkest? Een 40- tot 50-tal zeer gebrekkig spelende muzikanten
aan wie bovendien de feeling
voor en het inzicht in de westerse klassieke muziek in het algemeen ontbreekt. Een „ensemble" dat - we bepalen ons nu
maar tot Van der Gaag - de
technische problemen van het
vijfde van Beethoven in de verste verte niet aankan. Het is
natuurlijk afschuwelijk, ook als
je al van te voren weet wat er
gaat gebeuren: met zweet in je
handen zit je vanaf het eerste
deel al hartstochtelijk te verlangen naar de laatste noot. Van begeleiding kan hier geen sprake
zijn, integendeel, de solist moet
het orkest in de gaten houden
en korrigeren (zo nu en dan een
maat nog eens spelend om de
boel weer gelijk te breien). Van
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der Gaag timmerde zich er aardig door heen en viel het orkest
gelukkig niet af (stel je voor dat
hij het wel had gedaan). Dat is
dan ook het enige positieve (!)
wat je ervan kunt zeggen; wat
Van der Gaag wet of niet kan,
zullen we moeten vragen aan de
Oosteuropese muziekliefhebbers
bij wie hij, volgens de biografie,
zeer in trek is.
Het hierbij laten zou een onrechtvaardigheid zijn tegenover
het genoemde symfonie-orkest.
Ik wil nl. allerminst dat het gegeven kwaliteitsoordeel beschouwd
wordt als een kritiek op het orkest als zodanig. Het kan nl. onder de gegeven omstandigheden
niet beter. We zien hier weer de
gevolgen van de deplorabele
ekonomische toestand in Indonesië, een situatie die tot nu toe
de vorming van een instituut als
een akseptabel symfonie-orkest
heeft geblokkeerd. Het onderwijs
in het algemeen, óák aan de
konservatoria, is zeer onvoldoende; eenmaal lid van het orkest
(het is het enige in Indonesië)
ligt het salaris tussen f 50 en
f 75. Zo'n man of vrouw moet
„schnabbelen" en hoe, bijv. in
in een bandje van een restaurant of nightclub. Daar tussendoor moet dan gerepeteerd worden voor het orkest. De dirigent
Adidharma is een bekwaam musikus over wie ook door buitenlandse kunstenaars waarderend
wordt gesproken, maar hij speelt
in zijn eentje natuurlijk ook niets
klaar. Het orkest heeft geen
kommerciële basis, dat kan immers niet met dit peil; wanneer
men zich daarvoor aanmeldt,
krijgt men een uitnodiging voor
de koncerten die eenmaal per
maand plaatsvinden. Het is een
wanhopig geploeter, maar het
zijn die f 75 die het orkest bij
elkaar houden, het is een vast
salaris, een basis dus, hoe smal
dan ook.

Nog twee muzikale notities: de
Indonesische sopraan Rose Pandanwangi (in mijn vorige rubriek
werden haar kwaliteiten al gememoreerd) verzorgde in het Erasmushuis een Kerstkoncert. Een
door haar geleid kinderkoortje
leverde daarin een aandeel. Een
goed verzorgde uitvoering die
door een vrij groot aantal belangstellenden werd bijgewoond.
De Nederlandse gemeenschap
liet op een zestal mensen na ook
nu weer verstek gaan.
In Taman Ismael Marzuki gaf de
Nederlandse celliste Françoise
Vetter een koncert, begeleid
door de Indonesische pianiste
Mevr. Soethisno Poesponegoro.
Ik kan er geen zinnig woord over
zeggen, want ik kon er niet bij
zijn.

•

De Indonesiër is vanaf zijn kinjaren vertrouwd met het poppenspel, bijv. de wajang golek
en de wajang kulit, al is deze
oude kultuur in een stad als Jakarta snel aan het uitsterven, in
1980 is het al zover, meldt een
somber profeet. Het was in ieder
geval een aardig idee om de
Haagse handpoppenspeelster Felicia van Deth naar Indonesië
te laten komen voor een reeks
voorstellingen in een aantal Indonesische steden. Met haar
poppen speelde zij daar o.a. het
nog door Guido van Deth geschreven verhaal van De uizers,
een stuk van hollen, bollen en
prollen (!). Felicia van Deth predikt het „moralistisch idealisme"
(griezelig hoor) dat door de nogal geëxalteerde wijze van presentatie bij veel volwassenen
toch weinig overtuigend zal zijn
overgekomen. Aan belangstelling heeft het haar zeker niet
ontbroken, ook niet van de zijde
van haar Indonesische dalangkollega's. Haar reis- en verblijfkosten waren voor rekening van
het ministerie van CRM.

Lezingen waren er ook weer in
het Erasmushuis:
de heer Prabuwidjojo vertelde
een boeiend verhaal over de
door zo veel mysteries omhulde
Indonesische kris;
drs. Szilard van der Ree van de
Universitas Indonesia gaf een
heldere en kostelijke uiteenzetting van de Mammoetwet in Nederland („De Mammoet een reuze idee "), een lezing die hij elders ook in het Indonesisch uitsprak;
drs. Gerard Termorshuizen sprak
onder het motto „men kan proberen een brood te bakken,
maar men probeert geen schepping" onder meer over het werk
van Willem Elsschot, een figuur
die zich dankzij vertalingen door
Idrus en Chairil Anwar een bescheiden plaatsje heeft verworven in de Indonesische literatuurgeschiedenis;
professor C. Voute, deskundige
in dienst van de Unesco in het
kader van het „conservation and
development program of monuments and sites in central Java
and Bali", sprak tenslotte, met
behulp van dia's en tekeningen,
over de restauratie van de Borobudur, het beroemde boeddhistische heiligdom op Midden J ava.
Op kosten van het ministerie
van CRM werd voor een periode
van een jaar in Jakarta gestationeerd de bekende pre-historikus Dr. Van Heekeren. Ruim 2
jaar geleden werd deze geleerde
(als eerste buitenlander aan wie
deze eer te beurt viel) een eredoktoraat verleend door de Uni
te Jakarta-versitaIndo
vanwege zijn grote wetenschappelijke verdiensten voor Indonesië. Zijn taak bestaat nu uit het
adviseren van de Indonesische
Oudheidkundige Dienst.

•

De moderne Indonesische schil135
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derkunst is een buitengewoon
boeiende aangelegenheid, niet in
het minst wat het schilderen op
batik betreft, een kunst die vooral gekoncentreerd is op MiddenJava en in Jakarta waar heel
wat begaafde kunstenaars, vaak
met behoud van of geïnspireerd
door klassieke motieven (bijv.
de wajang), prestaties afleveren
die zowel technisch als artistiek
grote bewondering afdwingen.
Het lukte het Erasmushuis het
werk van een vooraanstaande
groep batikschilders uit Jogyakarta die onder de naam van
Band/ar Barong naar buiten
treedt, binnen zijn muren op te
hangen. Leider van deze groep
is de bekende kunstenaar Bagong Kussudiardja die ook in
Amerika en Europa eksposeerde.
Er was niet alleen een bijzonder
grote belangstelling voor deze
ekspositie, maar er werd ook
veel gekocht. Een andere heel
interessante tentoonstelling was
die van het werk van Endang S.
Metu. Hij vlecht portretten uit
zwarte en witte repen plastiek,
vaak niet meer dan kurieus maar
in sommige gevallen heel ekspressief. Endang maakt ook
portretten en ander figuratief
werk met de schrijfmachine: met
emmetjes, ennetjes en uutjes
komt hij (o.a. door gradaties in
de aanslag) tot merkwaardige
resultaten.
Het enige jaren geleden opgerichte toneelgezelschap d'Amateurs is een suksesvolle onderneming. Het steeds sterk wisselend spelersmateriaal, een gevolg van de voortdurende mutaties in de Nederlandse gemeenschap, blijkt daarbij geen beletsel. Onder regie van Chris
Broekhuizen bracht de groep
een blijspel van André Roussin:
Als het kindje binnenkomt ( Lorsque l'enfant parait), ongekompliceerd amusement, helemaal in
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overeenstemming met de doelstelling van deze amateurs. Indonesiërs speelden dit keer niet
mee. 0
Onder andere in een afzonderlijk
artikel schreef ik in Ons Erfdeel
n.a.v. de verschijning (juli 1972)
van de Indonesische vertaling
van Multatuli's Max Havelaar.
De oplage (5.000 eks.) was binnen 3 maanden uitverkocht, de
tweede druk zal in april 1973
het licht zien. Het doet me bijzonder veel plezier dat dit Pro jekt waar ik zelf nauw bij betrokken was, ook in Nederland
zijn bekroning heeft gevonden:

zeer beperkte kring en natuurlijk onder lieden die het kunnen
betalen. Ook in het Erasmushuis
verscheen de goed -heilige grijsaard temidden van 350 kinderen
van in het algemeen Indonesische leden van het Nederlands
kultureel centrum. Het was natuurlijk wel leuk vanwege de
kadeaus en zwarte pieten, maar
dat dit evenement in het wereldj e van Indonesische kinderen
een weinig levend element
vormt, bleek uit hun niet kennen
van de traditionele liedjes. Er
bestaan daarvan bij mijn weten
ook geen vertalingen in het Indonesisch. Zoveel heeft dit overblijfsel uit de koloniale tijd dus
ook weer niet om het lijf.
Gerard Termorshuizen
Amsterdam, 31 december 1972

Het Nederlands aan de
Karl Marx- Universiteit
te Leipzig.

Drs. H.B. Jassin, vertaler van de Max
Havelaar in het Indonesisch.

aan de vertaler, de Indonesische
kritikus drs. H.B. Jassin is een
van de beide Martinus Nijhoffprijzen voor vertalingen toegekend. Hij kreeg zijn prijs „voor
zijn vertalingen uit het Nederlands in het Bahasa Indonesia,
in het bijzonder voor de vertaling van Multatuli's „Max Havelaar".

•

Of men het nu leuk vindt of niet,
de St.-Nikolaasviering blijkt nog
niet geheel uitgestorven te zijn
onder de Indonesiërs. Was dit
kinderfeest in de tijd van Soekarno natuurlijk taboe, daarna
werd het weer gevierd, in een

Einde oktober 1969 herdacht de
Nederlandse Afdeling van de
Karl Marx- Universiteit te Leipzig
de vijftigste verjaardag van haar
oprichting.
Professor dr. Gerhard Worgt, een
leerling van Professor Dr. Theodor Frings en de leider van die
afdeling had hiervoor een colloquium ingericht: „Niederlandistik und Germanistik ", waartoe hij
ook een aantal buitenlanders had
uitgenodigd: één Rus (prof. S.A.
Mironov), één Fin (prof. E. Erämetsä), drie Nederlanders (Mevr.
en prof. A. Weijnen en Dr. D.P.
Blok) en acht Belgen (vier uit
Leuven: prof. H. Draye, prof. O.
Leys, prof. J. Goossens en doc.
P. Geerts, drie uit Luik: prof. J.
Moors en twee assistenten: Mw.
Dr. M. Esch-Pelgroms en drs.
J.-P. Willems; één uit Gent: ikzelf).
Ook vijf Duitsers, allen oud -leerlingen van professor Frings, hiel-
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den er een referaat. Ziehier de
onderwerpen die er werden behandeld.
Dr. D. Stellmacher (Jyväskylä):
Die Entwicklung der Niederlandistik in der D.D.R.; Prof. Dr. R.
Grosze (Leipzig): In Memoriam
Theodor Frings. Die Bedeutung
von Theodor Frings für die Entwicklung der Germanistik und
Niederlandistik in der D.D.R.;
Mw. Dr. habil. G. Schieb (Leipzig). Die Bedeutung der Velde
für die deutsche und-keforschung
niederländische Philologie; Mw.
Dr. E. Linke (Leipzig): Aufgaben
der Textkritik, dargestellt nach
den Erfahrungen bei der Herausgabe der rheinischen Chanson
de Geste „Morant und Galle ";
Prof. Dr. H. Draye (Leuven):
Zweisprachigkeit in Flandern als
soziologisches Problem; Prof. Dr.
J. Goossens (Leuven): Niederländische Mundarten aus deutscher Sicht; Prof. dr. J. Moors
(Luik): Schrijnens Isoglossen
van Ramisch in Nederland gekontroleerd en doorgetrokken;
Drs. J.-P. Willems (Luik): Het
N.-0. van de provincie Luik als
overgangsgebied tussen Limburgse en Rijnlandse dialekten;
moeilijkheden en perspectieven
van het onderzoek; Prof. Dr. W.
Pée (Gent): „De bouc vande ambachten" en het „Gespraechbüchlein"; Mw. Dr. M. Esch-Pelgroms (Luik): Over de rechtsterminologie in Grotius' inleiding
tot de Hollandse rechtsgeleerdheid; Prof. Dr. A.A. Weijnen
(Nijmegen): Woordgeschiedkundige beschouwing over letterkunde; Prof. dr. E. Erämetsä (Jyväskylä): Der englische Einflusz
auf den niederländischen Wortschatz des 18.Jahrhunderts; Prof.
Dr. 0. Leys (Leuven): Infinitiv
im Deutschen.-konstruie
Eine Konfrontation mit dem Niederländischen auf transformationeller Basis; Prof. Dr. S.A. Mi
(Moskou): Paradigma en-ronv

Genus; Prof. Dr. G. Worgt (Leipzig): Genusprobleme im Niederländischen und Deutschen en
tenslotte doc. Dr. G. Geerts
(Leuven): Het genus van Engelse
leenwoorden in het Duits en het
Nederlands.
Daarbij kwam dan een voor
Heiland (Leip--drachtvnD.S
zig) over Niederländische Malerei in den Sammlungen der
D.D.R., een inleiding tot het bezoek dat 's namiddags werd gebracht aan de afdeling Nederlandse schilderkunst van het
Museum voor beeldende kunst
van de stad, alsook aan een tentoonstelling van Hollandse tekeningen van tijdgenoten van Rem-

brandt.
Prof. Worgt had ook voor de
deelnemers aan het colloquium
een uitstap georganiseerd naar
Wörlitz en naar Dessau-Mosigkau om er twee oude kastelen
met waardevolle schilderijen en
meubelen te bezichtigen (1).
De Nederlandse afdeling werd
kort na de wapenstilstand van
de eerste wereldoorlog ingesteld. Als officiële datum geldt
voor het begin van de neerlandistiek te Leipzig 1 april 1919.
Half november van vorig jaar was
ik weer in Leipzig, naar aanleiding van het 125-jarig Jubileum
van de „Sächsische Akademie
der Wissenschaften zu Leipzig".
Toen professor Worgt vernam dat
ik de feestelijkheden van de Akademie zou bijwonen, verzocht hij
mij een paar onderwerpen voor
zijn studenten te behandelen,
wat ik dan ook graag heb gedaan. Toen professor Frings nog
leefde ging ik vrij geregeld naar
Leipzig en Berlijn en hield er
voor zijn medewerkers en studenten lezingen over Nederlandse taalkunde en dialektologie.
De toestanden zijn in de loop der
jaren sterk veranderd. In de
D.D.R. werd zoveel mogelijk gecentraliseerd. Zo werd de Karl

Marx- Universiteit te Leipzig de
enige universiteit in de D.D.R.
waar nog aan neerlandistiek
wordt gedaan. In 1969 had ik niet
de gelegenheid gehad met studenten om te gaan. Nu had ik
die wel. Prof. Worgt had mij gevraagd drie kolleges te geven:
1) Over de invloed van de dialekten op het ABN in Vlaams-België;
2) Tegenstellingen Noordnederlands-Zuidnederlands;
3) Het Nederlands in FransVlaanderen.
Prof. A. Weijnen had er einde
oktober ook drie lezingen gehouden over:
1) De Nederlandse dialekten;
2) Het A(Igemeen) B(eschaafd)
N(ederlands);
3) De interlinguale Europese
taalatlas.
Zoals u ziet waren de twee eerste onderwerpen vrij nauw verwant. Prof. Worgt wilde waarschijnlijk aan zijn studenten de
standpunten van een Noordnederlander en van een Zuidnederlander laten kennen.
Ik vernam daar ook dat in het
voorjaar van 1970 drie (West)Vlaamse letterkundigen - op
rondreis in de D.D.R. - insgelijks
voor zijn studenten gesproken
hadden: Marc Braet over de Moderne Vlaamse letterkunde, Jan
van der Hoeven over de lyriek
en Paul Vanderschaeghe over
het proza.
Prof. Worgt bracht ook tijdens
het akademiejaar 1970-71 een
„Blitz"- bezoek aan de Beneluxlanden om de kulturele banden
tussen de nederlandssprekende
gebieden en de Nederlandse afdeling van de Karl Marx-Universiteit te verstevigen. Ikzelf was
in april 1971 nog in Krakau, waar
ik de gelegenheid had bij een
aantal kollega's mijn licht op te
steken over de studie der germaanse talen aldaar. Ook in Po-
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len wordt slechts aan één enkele
universiteit Nederlands gedoceerd, nl. te Wroclaw.
Op het colloquium in 1969 had ik
kennis gemaakt met een jonge
Pool, Stanislav Predota, die ook
Nederlands te Leipzig had gestudeerd. Van hem vernam ik dat,
zowat 15 jaar geleden, door dr.
phil. habil. Norbert Morciniec te
Wroclaw een lektoraat Nederlands werd ingesteld, het lektoraat dat St. Predota sinds het
akademisch jaar 1968-69 van
hem heeft overgenomen. Het is
ook Predota die mij onlangs
schreef dat Dr. N. Morciniec nu
hard aan de samenstelling van
een Nederlands-Pools en PoolsNederlands woordenboek - het
eerste! - werkt.
Vorige zomer kreeg ik, vrij onverwacht, het bezoek van een Poolse
studente, Zofia Klimaszevska, die
een vakantiekursus Nederlands
in Nederland had bijgewoond en
mijn naam door kollega Weijnen
had leren kennen. Zij studeerde
Duits te Warszawa en was, om
zich verder in de germanistiek
te bekwamen, naar Leipzig gegaan. Prof. Weijnen had ze mij
gezonden omdat zij in Leipzig
een een skriptie werkte over de
betekenis en het gebruik van de
verkleinwoorden in het Pools en
in het Nederlands. Van haar vernam ik dat wie in de Poolse
universiteiten Duits of Engels als
hoofdvak kiest een andere germaanse taal als bijvak moet nemen: Deens, Fries, IJslands, Nederlands, Noors, Zuidafrikaans
of Zweeds. Al die talen worden
er echter niet gedoceerd. In Polen wordt het Nederlands enkel
te Wroclaw, in de D.D.R. alleen
te Leipzig en in de U.S.S.R.
slechts te Moskou onderwezen.
Wie Duits als hoofdvak heeft gekozen, gaat naar Leipzig, de
roemrijke wieg van de germanistiek, om zich verder in die taal
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te bekwamen en vermits daar
een Nederlandse afdeling bestaat, die insgelijks een goede
faam geniet, en het Nederlands
daarenboven de nauwst verwante
taal is van het Duits en bovendien veruit de belangrijkste van
de kleine germaanse talen (±18
miljoen), kiezen verscheidene onder hen het Nederlands als bijvak. De Duitsers daarentegen
kunnen in de D.D.R. met onze
taal weinig aanvangen - daar zij
nergens in het M.O. wordt onderwezen - behalve dan voor wetenschappelijke of zekere praktische doeleinden.
De meeste neerlandici te Leipzig
zijn meisjes. In het geheel zijn
er negenentwintig studenten die
de kolleges Nederlands volgen. (2) Van die 29 zijn zestien
beginnelingen: uit Polen, de Sovjet-Unie en één uit Ghana. Die
Ghanees komt Duits studeren te
Leipzig en heeft dan maar het
Nederlands als bijvak gekozen.
Laat !k er hier even op wijzen
dat ook te Leipzig het HerderInstituut gevestigd is. Daar komen alle studenten uit de Aziatische en Afrikaanse ontwikkelingslanden om zich in de kortst
mogelijke tijd vertrouwd te maken met het Duits, de taal waarin de kolleges worden gegeven.
Zij moeten in ten hoogste twee
jaar in staat zijn de kolleges in
de Duitse taal te volgen. Gedurende het eerste jaar maken zij
kennis met het alledaagse Duits,
tijdens het tweede verdiepen zij
die kennis en worden zij ook ingewijd in de terminologie van de
vakken die zij moeten volgen.
Ik heb dat instituut - nu zowat
15 jaar geleden - in zijn kinderschoenen gekend. Ik had gehoord dat het zich sindsdien tot
een uiterst modern en doeltreffend taalinstituut had ontwikkeld,
met eigen metodes en verrassende resultaten. Laat ik u alleen
zeggen dat er zowat 400 studen-

ten zijn, die in groepen van 8
tot 10 zijn ingedeeld (dat is dan
ook een maksimum), dat er 150
docenten aan dat instituut zijn
verbonden en dat een aantal van
hen zich in de eerste plaats aan
onderzoek wijden.
Maar laat ik terugkomen tot het
Nederlands.
Naast die 16 beginnelingen zijn
er nog 5 gevorderden, allen studenten uit de D.D.R.: twee geologen, een teoloog, een geneeskundige en één germanist. Tenslotte nog acht meer gevorderden: vier uit Polen, twee uit de
Sovjet-Unie (3) en twee gaststudenten uit de D.D.R. (redaktrices
bij Leipziger uitgeverijen).
Welk is nu het leerprogramma
voor het Nederlands te Leipzig?
1. Dr. Helga Diersch-Rohde
(werkleidster) doceert er de volgende vakken (4):
a. Nederlands voor beginnelingen (3);
b. Uitspraakoefeningen (1);
c. Debatoefeningen (1);
d. Vertaaloefeningen NederlandsDuits (1), waarbij vooral aandacht
wordt besteed aan stylistische
vraagstukken;
e. Verklaring moderne Zuidnederlandse schrijvers (1).
2. Dr. habil. Gotthard Lerchner:
Taalsociologische vraagstukken
(1 uur per maand).
3. Dr. habil. Gabriele Schieb:
a. Overzicht van de Nederlandse
letterkunde (1);
b. Syntaxis (1).
4. Prof. dr. Gerhard Worgt:
a. Land- en Volkenkunde van
België en Nederland (1);
b. Synonymiek (1);
c. Woordvorming (1);
d. Verrijking van de woordvoorraad voor gevorderden (1) en
meergevorderden (1);
e. Konversatie voor gevorderden
(1) en meergevorderden (1).
Al die docenten zijn oud -studen-

nederlandse taal en kuituur in het buitenland

ten van professor Frings, wat
een waarborg is voor hun degelijkheid en hun belangstelling
voor het Nederlands.
Gotthard Lerchner publiceerde
met Frings een zeer belangrijke
studie over Niederländisch und
niederdeutsch - Aufbau und
Gliederung des Niederdeutschen,
verschenen in 1966 bij het Akademie-Verlag te Berlijn. Frings
was toen tachtig jaar oud!
Gabriele Schieb was de trouwe
medewerkster van haar meester.
Zij gaven samen Henric van Vel dekens Sente Servas — Sanctus
Servatius (Max Niemeyer- Verlag,
Halle-Saale, 1956, 307 blz.) uit en
zijn Eneide dl. I (Akademie -Verlag, Berlin, 1964) met een inleiding van meer dan 100 bladzijden en 949 bladzijden tekst met
voetnoten. DI. II, dat de titel
draagt „Untersuchungen" en
grootstendeels het werk is van
Gabriele Schieb, verscheen in
1965 en beslaat 609 blz. Gabriele
Schieb is buitenlands erelid van
de Kon. Vlaamse Akademie voor
Taal- en Letterkunde.
De direkteur van de Nederlandse
afdeling, prof. dr. Gerhard Worgt,
behaalde zijn aggregatie hoger
onderwijs met een proefschrift
over de Engelse invloed op het
Nederlands. Hij werkt op dit
ogenblik aan een nieuwe Duitse
uitgave van de Max Havelaar,
met een nawoord en ik vernam
dat zij eerlang het licht zal zien.
Voor enkele maanden verscheen
bij het VEB Verlag Enzyklopädie
te Leipzig een Sprachführer
Deutsch- Niederländisch, bewerkt
door prof. dr. Gerhard Worgt. Het
is een heel kleine oktavo- uitgave
van 13,5x9 cm en zeer dun, maar
het werkje telt 227 bladzijden en
hoewel het gebruikte korps ook
zeer klein is, is het biezonder
goed leesbaar. Men ziet wel dat
de drukkers- en uitgeverstraditie
in Leipzig niet teniet is gegaan.

In de inleiding kan men lezen
dat het bestemd is voor Duitse
reizigers die zich naar Nederland
of Vlaanderen begeven of die
door hun beroep met Nederlands
aanraking komen.-sprekndi
Het is een pretentieloos boekje,
maar als men erin grasduint, ziet
met onmiddellijk hoeveel stof en
hoeveel kennis erin steekt.
Helga Diersch-Rohde is de jongste van de ploeg. Zij is meer literair georiënteerd, maar dat belet niet dat ook zij zich inspant
om een zo korrekt mogelijk Nederlands te spreken en te on-

derwijzen.
Voorts wordt er ook nog veel
aandacht besteed aan de Nederlandse kultuur in ruimere zin. Zo
houdt Dr. Heiland in het Museum
voor beeldende kunsten inleidingen over de Nederlandse schilderkunst en ieder jaar heeft een
geleid bezoek plaats van de
schilderijenmusea in Schwerin,

Dresden of Dessig-Mosigkau.
Een medewerker aan het Instituut voor Muziekwetenschap
houdt voordrachten over de Nederlandse muziek (met bandopnamen).
Vanaf de herfst van 1972 zal een
Leipziger historicus om de twee
jaar, gedurende één semester,
een kollege geven over de geschiedenis der Nederlanden.
Totnogtoe gaf prof. Worgt een
beknopt overzicht ervan.
Mijn vrouw en ik hebben gedurende die enkele dagen te Leipzig lange en leerrijke gesprekken
gehad met die meisjes uit Polen,
de Sovjetunie en de D.D.R. Wij
hebben ons verheugd over hun
kennis van en hun belangstelling
voor onze taal. Het hangt alleen
van ons af om die belangstelling
te doen groeien.
Tijdens mijn laatste jaren aan de
Gentse universiteit hebben verscheidene buitenlandse afgestudeerden hun interesse betoond

voor het Nederlands: Dr. Arwed
Spreu (Berlijn), Dr. Marron C.

Fort (V.S.), de twee Goudsmits
(Kopenhagen), Irina Morosova
(Moskou), alsook twee Engelse
meisjesstudenten en Marja Kinimäki, een Finse, die uitstekend
Nederlands schrijft en bovendien
liefde [heeft] gekregen voor het
Kultuurgoed van de Lage Landen
bij de zee.
De belangstelling voor een taal
hangt van vele faktoren af. Ze
kan literair of taalkundig zijn, zij
kan geïnteresseerd zijn of louter
dweperij. Zij kan echter ook diepere atavistische roerselen hebben. Wie een taal doceert, hetzij
literair, hetz!j taalkundig, moet er
in de eerste plaats voor zorgen
dat hij zijn studenten niet verveelt. En dat is vooral waar voor
het leren van een vreemde taal.
Professor Worgt is een zeer levendig man, met een uitgebreide
kennis van het Nederlands, zowel van het Zuid- als van het
Noordnederlands, en een niet te
onderschatten zin voor humor. Ik
heb hem nooit les horen geven,
maar ik hoop dat die even prettig
zijn als de gesprekken die men
met hem voert. Is dat zo, dan
ziet de toekomst van het Nederlands er te Leipzig rooskleurig
uit.
Willem Pée
(1) Over dit colloquium schreef professor H. Draye een zeer leerrijk en
boeiend artikel in de „Standaard der
Letteren" van 5-12-1969; ikzelf schreef
een vrij uitvoerig verslag in Taal en
Tongval, XXII (1970), afl. 1-2, blz.
95-98.
(2) Deze en de volgende gegevens
gelden voor het akademiejaar 197172, daar het artikel vóór 1 mei 1972
werd geschreven.
(3) Een van die Russische studenten,
Valja Vassilevja, maakt een skriptle
over het werk van R. van der Meulen
„De Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russisch ". (A'dam 1909),
waarbij zij nagaat in hoeverre deze
termen nog voortleven in het moderne Russisch.
(4) Het cijfer tussen haakjes wijst het
aantal lesuren per week aan.
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Nederlandse week aan de

R.U.G.
De traditie voortzettend om ieder
akademiejaar gedurende enkele
dagen de beschaving en het
geestesleven van een bepaald
land speciaal in het daglicht te
stellen (zo kwamen in het verleden o.m, Frankrijk, Duitsland,
Polen, Zweden, Indië en de Verenigde Staten van Amerika al
aan de beurt), heeft de Rijksuniversiteit te Gent van 6 tot 10 november 1972 een „Nederlandse
Week" georganiseerd. Dank zij
de medewerking van de Nederlandse Ambassade, van het Bestuur voor Internationale Culturele Betrekkingen, van de Gewestelijke Omroep Oost-Vlaanderen en van het Nederlandse
Consulaat te Gent kon een aantrekkelijk programma samengesteld worden en kregen meer
dan dertig Nederlandse professoren ruimschoots gelegenheid
om hun opvattingen en ervaringen kenbaar te maken aan een
belangstellend Gents universitair
publiek. De vernieuwing van het
hoger onderwijs in Nederland
was het centrale tema en bood
uiteraard voldoende stof voor gedachtenwisselingen. Problemen
rond die vernieuwing (numerus
clausus, kostenstijging, selectie,
beperking van de studieduur, gewijzigde bestuursvormen, relatie docent-student, evaluatietechnieken, enz.) werden uitvoerig
toegelicht door jonkheer de
Brauw (de afgetreden minister
voor het wetenschapsbeleid) en
door de professoren Heyn (Delft)
en De Moor (Tilburg). Daarnaast
hadden in de verschillende fakulteiten (de Gentse Alma Mater
telt er tien!) meer gespecialiseerde lezingen en besprekingen
plaats. De lijst is te lang om hier
opgenomen te worden. Vermelden we slechts - ter illustratie -
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de volgende onderwerpen: de gelijkwaardigheid van de universitaire diploma's in Noord en Zuid;
de mogelijkheid van een „open
universiteit" voor het Nederlandse taalgebied; de situatie van
de alfa-wetenschappen in België
en Nederland; de opleiding van
de magistratuur in Nederland;
de huidige tendensen van het
onderzoek en het onderwijs in
de scheikunde aan de Nederlandse universiteiten; de planning van het medisch onderwijs
in Nederland; de preventieve
tandverzorging in Nederland; de
onderwijsresearch in Nederland.
Er was bovendien voor 2 avondprogramma's gezorgd: eensdeels
een muziekuitvoering door het
Rotterdams Filharmonisch Orkest en anderdeels een debat
met de professoren Schillebeeckx (Nijmegen) en van het
Reve (Leiden) over „Gistingen
in de Nederlandse maatschappij". Bomvolle zalen brachten
hier het bewijs, dat ook het nietuniversitaire publiek aangetrokken was geworden door de „Nederlandse Week". Gelukkig maar,
want kulturele uitwisselingen mogen niet uitsluitend bestemd blijven voor studenten en weten
-schapmen.
Mag het initiatief van de Gentse
universiteit over het geheel als
een sukses beschouwd worden
en mag aangenomen worden dat
aldus in belangrijke mate is bijgedragen tot een versteviging
van de akademische banden met
het Noorden, dan kan toch moeilijk één konstatering verheeld
worden: bij de meeste Nederlandse gastprofessoren was een
zéér geringe vertrouwdheid met
de onderwijstoestanden in het
Zuiden waar te nemen. Dat
maakte, in sommige gevallen altans, een echte konfrontatie van
inzichten onmogelijk. Om dit tekort te verhelpen zouden enkele

Nederlandse universiteiten misschien ook eens een „Belgische
Week" kunnen organiseren? Van
onze medewerking mogen zij
zich nu al verzekerd weten.
Prof. Dr. K. De Clerck

De Belgisch Nederlandse
kulturele betrekkingen op
-

een keerpunt?
In de rede die de toenmalige Belgische minister Van Mechelen
hield voor de Kultuurraad voor
de Nederlandse Kultuurgemeenschap in zijn zitting van 11 april
1972 in Brussel zei hij o.m. over
de kulturele betrekkingen met
Nederland: „In de toekomst
wens ik de samenwerking (n 1 .
de kulturele samenwerking tussen België en Nederland) te
institutionaliseren in een hoog
kollege van Nederlanders en
Vlamingen, een akademie, een
instituut, een koninklijke raad
voor Nederlandse Taal en Kultuur, hoe men het ook noemen
wil, die niet alleen een wetenschappelijke maar ook een dynamische rol kan spelen in de
uitbouw van het meest demokratische, het meest onverbreekbare en meest eenvoudig instrument dat elke burger ter beschikking staat, de taal. Aldus
zal in vervulling gaan het advies
van de gemengde kommissie
voor de uitvoering van het Belgisch- Nederlands Kultureel Akkoord, dat nu bijna 10 jaar geleden werd opgesteld en tevens
het geestelijk testament is geworden van wijlen Julien Kuypers".
Inderdaad, in de konklusie die
wij vinden op het einde van het
„Advies van de gemengde kom missie ter uitvoering van het Belgisch- Nederlands Kultureel Akkoord aan de beide regeringen"
opgesteld onder de impuls van
de toenmalige voorzitters van de
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Gemengde Kommissie, wijlen
Julien Kuypers en mr. H.J. Rei
wordt gepleit voor de op--nik,
richting van „een gemeenschappelijk Belgisch - Nederlands orgaan - een Hoge Raad - voor de
behartiging van de innerlijke
kracht van de Nederlandse beschaving, de kulturele integratie
van het Nederlandse taalgebied,
de uitstraling van de Nederlandse Kultuur in het buitenland en
in organisaties van regionale en
mondiale samenwerking. Dit orgaan zou door zijn samenstelling en zijn bevoegdheid tegelijkertijd een symbool moeten zijn
van de eenheid van de Nederlandse beschaving en een uitdrukking van de wil om deze
beschaving tot volle rijpheid te
brengen en haar in staat te stellen een eigen bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van de menselijke beschaving in Europa en
de gehele wereld. Het zou initiatieven opwekken, mogelijkheden
aangeven om de kracht en de
eenheid van de Nederlandse kul tuur te bevorderen of zijn naam
verlenen aan belangrijke instellingen, manifestaties, publikaties,
e.a. die aan die kracht en eenheid uitdrukking geven."
Men zal onmiddellijk opmerken
dat wijlen Julien Kuypers heel
wat meer beoogde met zijn „Hoge Raad" dan minister Van
Mechelen op dit ogenblik met
zijn „Koninklijke Raad voor de
Nederlandse Taal en Kultuur".
Wij hopen dat het de bedoeling
was van minister Van Mechelen
om eerder op een bescheiden
wijze te starten teneinde dit
(nog op te richten) nieuw kul
langzaam maar ze--turap
ker in beweging te brengen.
Zullen de regeringen van België
en Nederland deze nieuw geschapen toestand benutten om
de kulturele banden tussen Vlamingen en Nederlanders nauwer

aan te halen? Dat zal afhangen
van de visie die de diverse partijen hebben op het kultureel beleid in het algemeen en op de
Noord-Zuid integratie in het bijzonder. Laten wij even de toestand in de beide landen op dat
gebied nagaan.
De Vlaams-Belgische partijen
t.o.v. het kultuurbeleid.
Om ons hierover in te lichten
raadplegen wij de partijprogramma's die als platform gediend
hebben van de verkiezingskampanje door de diverse partijen
gevoerd ter gelegenheid van de
vervroegde verkiezingen van 7
november 1971 in België.

De Christelijke Volkspartij ( CVP)
vermeldt in haar programma op
blz. 36 het volgende:
- „De kulturele autonomie geeft
ons de mogelijkheid om met onze eigen kulturele rijkdom, buiten eigen grenzen te treden, en
ook om door samenwerking met
andere kultuurgemeenschappen
onze kulturele horizon te verrijken.
- De reeds krachtig ingezette politiek om de Nederlandse kultuur
onder eigen vlag in het buitenland een grotere uitstralingskracht te bezorgen, moet aktief
worden voortgezet.
- Benoeming van permanente
kulturele adviseurs aan onze belangrijkste ambassades in het
buitenland.
- Oprichting van een „Gemeenschappelijke Akademie voor de
Nederlandse Taal en Kultuur"
tussen België en Nederland.
- Afsluiten van een algemeen en
definitief akkoord met Neder
-landover splingvade
Nederlandse taal.
- De wederzijdse ontvangstmogelijkheid van de TV- ketens van
B.R.T. en Nederlandse Omroep-

stichting verzekeren en de samenwerking tussen de twee nationale zenders bevorderen."
Alhoewel het volgende geen
rechtstreeks verband houdt met
ons onderwerp, vinden wij het
toch wel passend - gezien de
wisselwerking tussen ekonomie
en kultuur - de volgende passage, vermeld op blz. 42 te citeren:
„Benelux: proefbank en model.
- voortzetting van de monetaire
samenwerking tussen de drie
Benelux- landen als kern en
proefbank voor de Europese monetaire eenmaking;
- uitbreiding van het overleg inzake havenuitbouw en grote infrastruktuur, met het oog op een
grotere ekonomische integratie
van de Delta- Landen."

De Belgische Socialistische Partij (BSP) vermeldt in haar programma 1971 niets over buitenlands kultuurbeleid. Dat verwondert ons wel enigszins daar deze
partij toch eminente voorstanders van de kulturele Noord Zuid-integratie onder haar voormannen gehad heeft of nog heeft.
Wij noemen wijlen Kamiel Huysmans, wijlen Julien Kuypers, Lode Craeybeckx, Leo Magits, Minister Fayat, Willy Calewaert,
e.a.
In het programma van de Volksunie (VU) lezen wij onder hoofdstuk IX over „Vlaanderen in Europa en de wereld" het volgende: „Benelux. De Volksunie wil
uiteraard dat de samenwerking
met Nederland verdiept en uitgebreid wordt. Vooral het zgn.
Beneluxmiddengebied is daartoe een aangewezen krachtveld:
daar vooral kan kulturele en ekonomische samenwerking tot
stand komen. De Volksunie wil
dat zo vlug mogelijk een gezamenlijke Hoge Raad voor de Nederlandse Kultuur zou komen,
die o.m. aan de spellingskwestie
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een durende oplossing zou geven. Deze Raad zal ook de uitstraling van de Nederlandse
Kultuur o.m. in Frans-Vlaanderen stimuleren."
En in het programma van de

Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) vinden wij dit: „Volgens de PVV moet de Vlaamse
kulturele uitstraling in het buitenland veel nadrukkelijker worden nagestreefd. Vlaanderen
moet ook buiten onze grenzen
kunnen breken. Want kultureel
Vlaanderen heeft de wereld vele,
nog ongekende rijkdommen te
tonen. Het Vlaams prestige stoelt
ook op geestelijke prestaties van
het hoogste niveau. Maar onze
diplomatieke diensten blijven
dikwijls ver beneden hun taak
wanneer ze hierop moeten wijzen. Dus: grotere inspraak van
de Vlaamse ministers van Nationale Opvoeding en Kultuur in
onze ambassades, via eigen kul
-turelachés."
Wij mogen hieruit besluiten dat
de CVP, de VU en de PVV zich
niet alleen tevreden stellen met
het formuleren van een vage
doelstelling in verband met de
kulturele samenwerking tussen
België en Nederland en de verspreiding van onze Nederlandse
kultuur in het buitenland, maar
daarbij enkele konkrete middelen opgeven die aangewend kunnen worden om dit doel te bereiken. Daarbij moeten wij echter nog vermelden dat er in deze
materie ook rekening dient te
worden gehouden met de intensies van het Belgisch Ministerie
van Buitenlandse Zaken. Gezien
de konservatieve geest die op
dit ministerie heerst en het feit
dat dit ministerie tot voor kort
nooit in handen was van een
Vlaming, is het voor de hand liggend dat er nog heel wat druk
uitgeoefend zal moeten worden
om de tot op heden gevoerde
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koers in onze richting om te buigen. De uitgesproken tendens
naar regionalisering en de gedwongen modernisering van het
Belgisch diplomatiek apparaat
als gevolg van het bereiken van
het taalevenwicht zullen hierin
in niet geringe mate bijdragen.

Nederland tegenover het
internationaal Kultuurbeleid.
Nota van de Nederlandse regering betreffende de internationale kulturele betrekkingen.
Deze nota werd op 18 september
1970 aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer door
de minister van Buitenlandse Zaken a.i., P.J.S. de Jong mede
namens zijn ambtgenoten van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Kultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
De nota begint met te konstateren dat de internationale kulturele samenwerking een grote
vlucht genomen heeft na de
Tweede Wereldoorlog. Deze ontwikkeling is niet alleen mogelijk
gemaakt geworden door de sterk
toegenomen welvaart, maar ook
door het groeiend besef dat
„kulturele samenwerking veel
meer is dan een soort handelsverkeer van kulturele waarden
of een dekoratief begeleidingsverschijnsel der buitenlandse politiek". Dit inzicht is duidelijk
neergelegd in de verklaring inzake de beginselen van internationale kulturele samenwerking,
die tijdens de 14e zitting van de
algemene vergadering van de
Unesco op 4 november 1966 met
algemene stemmen werd aanvaard. In deze verklaring wordt
gesteld „dat alle kulturen bestaansrecht hebben; dat elk van
die kulturen haar eigen waarde
heeft die recht geeft op respekt
en handhaving; dat alle volken
het recht hebben hun eigen kul-

tuur tot ontwikkeling te brengen;
dat internationale kulturele samenwerking ten doel heeft kennis te verspreiden, kultuurverrijkend te werken, vredelievende
en vriendschappelijke betrekkingen tussen de volken te bevorderen en iedereen in staat te
stellen kennis te nemen en profijt te trekken van de kulturen
van andere volken, kulturen die
alle te zamen behoren tot het
gemeenschappelijk erfdeel van
het mensdom en geroepen zijn,
tot de verhoging van het levens milieu in geestelijk en materieel
opzicht in alle delen van de wereld bij te dragen ". De Nederlandse regering stemt met deze
principiële uitgangspunten in,
wat niet wil zeggen dat voor
haar, alle aktiviteiten inzake de
internationale kulturele betrekkingen tot het terrein van de
overheidsbemoeiing zouden behoren. De ondertekenaars van
de nota zijn er van overtuigd dat
het recht op handhaving van de
eigen nationale kultuur en de
erkenning van de waarde ervan,
alsmede de inwerking van de
ene nationale kultuur op de andere niet alleen kan leiden tot
verrijking van de eigen kultuur
en die der anderen, maar ook op
het politieke vlak waardevol is
voor de goede internationale verhoudingen. De Europese integratie kan uiteindelijk leiden tot
het verdwijnen van de politieke
en ekonomische zelfstandigheid
der deelnemende landen. Indien
echter door deze integratie de
kulturele veelvormigheid van Europa teloor zou gaan, dan zou
het Europa van de toekomst
hierdoor verarmd worden. Het is
een duidelijk Nederlands belang
intensief deel te nemen aan het
internationaal kulturele verkeer
zoals dit tans door de regeringen der verschillende landen
wordt bevorderd. Alhoewel de
ondertekenaars het eigen Neder-
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lands kultureel erfgoed niet beschouwen als een nationaal bezit dat via internationale kulturele aktiviteiten zoveel mogelijk
„eksploitabel" moet worden gemaakt, zijn zij wel van mening
dat de Nederlandse kuituur in
haar oorspronkelijk- Nederlandse
aspekten naar buiten verdient
te worden uitgedragen. Daarbij
zal een verhoging van het aanzien van de Nederlandse kultuur
in andere landen, ook in het eigen land de waardering voor het
Nederlandse kulturele leefklimaat en het besef van de betekenis ervan voor een waardig
en waardevol menselijk bestaan
bevorderen.
Voor de tenuitvoerlegging van
een internationaal kultureel beleid zijn meer middelen noodzakelijk dan deze die tot nu toe
aangewend werden. In de afgelopen vier jaren immers hebben
Regering en volksvertegenwoordiging hun goedkeuring gehecht
aan het afsluiten van een groot
aantal nieuwe bilaterale kulturele verdragen die moeten nageleefd worden. Daarbij dient gewezen op de door de onde rt ekenaars „aanvaarde ruime interpretatie van het begrip kultuur
en van de terreinen, die binnen
de aktiviteiten van een kultureel
uitwisselingsprogramma kunnen
worden betreden. Genoemd mogen worden de jeugduitwisseling,
waarvan de deelnemers aan de
topkonferentie der E.E.G.- landen
in december 1969 zo grote betekenis hebben toegekend voorde
vraagstukken van de opbouw der
toekomst van Europa, alsook
moderne samenleving, maat
-schapijwelznsapktenadere ter zake, waarvoor in een
aantal partnerlanden grote belangstelling blijkt te bestaan ".
De ondertekenaars wensen dan
ook een ruimere interpretatie te
geven aan het begrip kultuur

dan wellicht nog pas enkele jaren geleden gebruikelijk was.
Ten aanzien van de internationale kulturele betrekkingen wil het
beleid zich gaan richten op een
kultuurbegrip dat de beschaving
in haar totaliteit omvat. Dat betekent dat „naast kunsten en
wetenschappen, ook objekten
als het volksontwikkelingswerk,
de samenlevingsopbouw, het
jeugdwerk, de openluchtrekreatie en de sport, en de massa
een ster--komuniatedl
kere funktie dan voorheen kunnen gaan vervullen bij dit beleid".

nesië en het Verenigd Koninkrijk. Dit niettegenstaande de grote investeringen die het oprichten van dergelijke instituten
vergt.

Gezien recente ontwikkelingen,
wordt Nederland verplicht zijn
kultureel beleid over nieuwe terreinen uit te strekken en na te
gaan waar, in de reeds bestreken gebieden, nieuwe behoeften
optreden. Zo zal de kennis en
de verspreiding van de Nederlandse taal, als uitdrukkingsmiddel bij uitstek en tevens produkt
van de Nederlandse kultuur, aktief bevorderd worden. Deze aktiviteit komt tegemoet aan een
toenemende belangstelling in
het buitenland, vooral in Indonesië, de Duitse Bondsrepubliek
en de Verenigde Staten. Andere
landen hebben de wens tot intensivering van de kontakten
met Nederland op het gebied
van jongerenuitwisseling tot uitdrukking gebracht, met name
België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen en Noorwegen. Verder
is er groot belang te hechten
aan de Nederlandse kulturele instituten in het buitenland. De
bijzonder gelukkige ervaringen
opgedaan met het „Institut neerlandais" te Parijs tonen dit maar
al te duidelijk aan. De ondertekenaars menen dan ook de mogelijkheid te moeten overwegen
tot oprichting van een beperkt
aantal instituten o.a. in België,
de Duitse Bondsrepubliek, Indo-

De middelen waarover de Nederlandse Regering beschikt bij de
uitvoering van een internationaal
kultureel beleid zijn:

Kulturele voorlichting (éénrichtingsverkeer) en kulturele bilaterale betrekkingen (tweerichtingsverkeer) kunnen elkaar over en
weer ondersteunen en aanvullen.
In vele gevallen zullen hun doelstellingen samen kunnen vallen.
Ondergetekenden streven dan
ook een effektieve koördinatie na
van de onder hen ressorterende
en met de uitvoering van deze
programma's belaste diensten.

1) de bilaterale verdragen en het
lidmaatschap van intergouvernementele organisaties die zich de
bevordering der kulturele samenwerking tussen de landen in
multilateraal verband ten doel
stellen;
2) op Nederlands-nationaal plan:
het beschikbare potentieel aan
intellektuele en kulturele mankracht en aan materiaal; de budgetaire middelen op de begrotingen van Buitenlandse Zaken,
O.K.W. en C.R.M.; het ambtelijk
apparaat dat de Regering bij de
konseptie en uitvoering van het
te voeren beleid ter beschikking
staat.
Tenslotte wordt de mening uitgedrukt dat op het huidige ogenblik en onder de huidige omstandigheden Indonesië aandacht
verdient op het gebied van onderwijs in de Nederlandse taal
en de verspreiding van Nederlandse boeken en tijdschriften,
Oost-Europa aandacht verdient
in het kader van het streven naar
ontspanning, terwijl tenslotte de
landen waar veel Nederlandsta-
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lige emigranten of Nederlandstaligen verblijven niet voorbijgezien mogen worden.
Tot daar de inhoud van bedoelde
nota. Wij stonden er langer bij
stil omdat het hier een officieel
stuk van een Nederlandse regering van recente datum betreft.
De inhoud ervan is zeker niet indrukwekkend te noemen. Het is
een staatsnationaal dokument
waarvan de inhoud en de toon
overwegend blijk geven van een
afwachtende houding. Desondanks menen wij dat er aanknopingspunten in voorkomen voor
een vruchtbaar gesprek tussen
Belgische en Nederlandse bewindslieden, rekening houdend
met de door de grondwetsherziening veranderde toestand in
België.
De Nederlandse partijen
tegenover het internationaal
Kultuurbeleid.
Wat de verscheidene Nederlandse partijen (en er zijn er heel
wat!) van plan zijn te doen voor
de kulturele integratie Nederland- Vlaanderen alsmede voor
de bevordering van de Nederlandse kultuur in de wereld staat
vermeld in hun programma's
waarmede zij de Nederlandse
kiezer tegemoet getreden zijn
bij gelegenheid van de verkiezingen van 29 november 1972.

De drie konfessionele partijen
(de Katholieke Volkspartij, de
Anti- Revolutionaire Partij en de
Christelijk- Historische Unie) hebben voor deze verkiezingen een
„Schets van beleid" opgesteld
die bestemd is als handleiding
voor hun respektievelijke Kamerfrakties bij het te voeren beleid
in 1973 en volgende jaren. In
het hoofdstuk „Buitenlandse Zaken" lezen wij op blz. 6 het volgende onder de kop „Internationaal kultureel beleid ".
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„Bevordering van een aktief internationaal kultureel beleid.
Voorrang voor een verdergaande
kulturele samenwerking tussen
België en Nederland, onder meer
door:
- Instelling van een NederlandsBelgische raad voor de Nederlandse taal en letteren, met een
vast sekretariaat;
- verdergaande kulturele integratie met het Nederlands-talige
deel van België, en nauwe samenwerking op het terrein van
de internationale kulturele betrekkingen;
- spoedige oprichting van een
Nederlands kultureel instituut in
Brussel, in samenwerking met de
bevoegde Belgische autoriteiten;
- wederzijdse erkenning van onderwijsdiploma's.
Intensivering van de kulturele samenwerking met Indonesië."

zal gestreefd worden naar akkoorden met buurlanden (om te
beginnen in Benelux- verband)
met het doel te voorkomen dat
sterk verontreinigende industrieën het milieu zouden vervuilen.
Tussen haakjes worden dan genoemd: Shell- Moerdijk, ProgilKallo, Kempense zinkmaatschappij, Raffinaderij Ternaaien.

De progressieve drie (de Partij

En op blz. 32 vernemen wij dat
de VVD zal ijveren voor:

van de Arbeid, D'66 en de Politieke Partij Radikalen) hebben
een regeerakkoord van de Progressieve Drie uitgegeven waarin
wij echter tevergeefs gezocht
hebben naar een stellingname
inzake internationaal kultureel
beleid. Dit verwondert ons te
meer omdat D'66 in haar eigen
programma het volgende vermeldt:
„Het Benelux-Verdrag biedt de
mogelijkheid de kulturele banden van Nederland en het Nederlandstalige gedeelte van België te verstevigen. Hieraan zou
meer konkrete vorm kunnen worden gegeven door een Raad voor
de Nederlandse kultuur in te
stellen."
Blijkbaar is D'66 er niet in geslaagd deze paragraaf in het
Gemeenschappelijk Manifest in
te lassen.
Wel lezen wij op blz. 36 van dit
regeerakkoord dat er met kracht

De Volkspartij voor Vrijheid en
Demokratie ( VVD) zet in haar
brosjure „Liberalen op nieuwe
wegen" haar programma uiteen.
Op blz. 15 lezen wij in het hoofdstuk over kultuur dat de VVD
is voor:
„Het bevorderen van de verbreiding van de Nederlandse kultuur
in het buitenland. Bekendheid
met de kultuur van een land vergemakkelijkt alle kontakten op
elk niveau en over elk onderwerp."

„Uit de weg ruimen van alle nog
bestaande formaliteiten aan de
Benelux-binnengrenzen en initiatieven voor samenwerkingsvormen op terreinen die buiten het
verdrag van de Ekonomische
Unie vallen. Dit wordt te nood
omdat de Ekonomi--zakelijr
sche Unie zijn voltooiing nadert.
Een ander terrein van samenwerking is bijvoorbeeld het kul
Hierbij is een intensive--ture!.
ring van kontakten tussen Fransta l ige en Nederlandstalige kul tuur van grote betekenis."
Wij menen hieruit te mogen kon
dat de VVD in het ka--kludern
der van Benelux zich zal inzetten voor een kulturele samenwerking tussen Nederland en
Vlaanderen en ook tussen Nederland en Wallonië. Dat zij de
„intensivering van kontakten tussen Franstalige en Nederlands talige kultuur" benadrukt is haar
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goed recht. Wij hadden echter
liever een meer konkrete uitwerking gezien van de kulturele
samenwerking met de Nederlandstalige Belgen.

De kleine partijen interesseren
zich blijkbaar niet veel voor het
buitenlands kultureel beleid. Hun
programma's immers vermelden
daarover niets. Behalve dan één
uitzondering, namelijk het Gereformeerd Politiek Verbond. In
het verkiezingsmanifest van deze
partij lezen wij op blz. 12 het
volgende onder de titel „De Nederlandse Taal en Kultuur":
„De verbreiding van de kennis
en bekendheid van de Nederlandse Taal en Kultuur in de wereld verdient meer aandacht ook in financiële zin - van de Nederlandse overheid dan tot dusverre het geval is. Middelen hiertoe zijn het bevorderen van de
oprichting van meer leerstoelen
Neerlandistiek aan buitenlandse
universiteiten en de vestiging
van kulturele instituten. De oprichting van een Nederlands Instituut in Rijsel (Frans-Vlaanderen) zou van groot belang zijn
voor de bewaring van de laatste
resten van de Nederlandse kul tuur in dat gebied.
Onze kultuurpolitiek dient zich
met name te richten op de landen van de Europese Gemeenschappen. Dat zal ertoe bijdragen dat de Nederlandse taal in de
praktijk van de Europese samenwerking niet wordt achtergesteld
bij het Frans of het Duits. Daarom verdient de vestiging van een
Nederlands Kultureel Instituut te
Brussel steun, terwijl bij vestiging van een Nederlands Instituut in de Duitse Bondsrepubliek
een noordelijke vestigingsplaats
(Hamburg of Frederiksstad) de
voorkeur verdient. Daar kunnen
banden worden gelegd met
streektalen, die met het Neder-

lands meer verwant zijn dan het
Hoogduits. In zo'n instituut kunnen ook de relaties met het
Noordfries worden behartigd.
Daarnaast verdienen landen als
Indonesië en Zuid -Afrika, waar
voor onze taal een meer dan gewone belangstelling aanwezig is,
bijzondere aandacht. Kulturele
verbroedering met staten waar
de kuituur ondergeschikt is aan
een totalitaire staatsideologie,
dient achterwege te blijven.
Tot wijziging van de spelling van
de Nederlandse taal moet tans
niet worden overgegaan. Deze
derde spellingswijziging sedert
1945 zou niet alleen veel ekstra
kosten aan herdrukken van boeken en kulturele verwijdering
tussen de generaties meebrengen, maar ook de positie van
van onze taal binnen de EEG
verzwakken. In Frankrijk, Engeland en Duitsland wordt ook niet
na elke twintig jaar aan de spelling gesleuteld."
Het wekt wel enigszins verwondering dat met geen woord gerept wordt over de kulturele samenwerking met de Vlamingen,
die toch 60 / o van de Belgische
bevolking uitmaken.

°

Volledigheidshalve vermelden wij
nog dat de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) van oordeel is
dat de taaltegenstellingen in België een klassekarakter hebben
(blz. 58 van hun programma).

De toestand.
Het bewustzijn te behoren tot de
ene Nederlandse kultuurgemeenschap is zeker nog niet doorgedrongen in al de lagen van de
bevolking zowel van Nederland
als van Vlaams - België. Zoals bekend heeft het officiële Nederland de Vlaamse opstanding
steeds met terughoudendheid
benaderd, of helemaal niet bena-

derd. De reden hiervan ligt in
het feit dat Nederland zich in
het geheel niet wilde bemoeien
met een Belgische binnenlandse
aangelegenheid en op deze manier de betrekkingen tussen de
twee staten mogelijk te benadelen. Voor de Nederlandse regering vormde België één geheel
en het schrok terug voor initiatieven - hoe goed bedoeld deze
ook waren - die slechts op een
deel van de Belgische bevolking
(de Vlamingen) betrekking hadden. Dat kon het begin zijn van
politiek-diplomatieke moeilijkheden en deze wilde ze te allen
prijze vermijden. De Vlamingen
hadden nu gehoopt door de
grondwetsherziening een volwaardige kulturele autonomie te
verkrijgen zodat het hen mogelijk zou zijn als een kulturele
gemeenschap, een volk, een
regio naar buiten te treden en aldus zelf hun kultureel beleid te
kunnen bepalen. Dit was niet alleen van groot belang met het
oog op de vorming van het
groeiend Europa, maar aldus
zouden ook de bezwaren van de
Nederlandse regering inzake
kulture!e integratie wegvallen en
zou de samenwerking tussen de
gescheiden Volken van de Lage
Landen bijzonder vruchtbaar
kunnen worden. Dat is echter
niet zo. Senator Willy Calewaert
schrijft het duidelijk in nr. 5 van
Ons Erfdeel, 1972: „De bedoeling
was de Kultuurraden bevoegdheid
toe te kennen om internationale
verdragen af te sluiten. Maar we
stellen vast dat het nieuwe
Grondwetsartikel 59bis, par. 2,
3°, uitsluitend een goedkeuringsbevoegdheid voorziet. De „treaty
making power" berust bij de Koning. Juridisch bestaat de mogelijkheid dus nog niet voor de
Kultuurraad om eigen verdragen
met een staat af te sluiten...
Deze afzwakking van de beloof-
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de Kultuurautonomie zal voor
vele Vlamingen een teleurstelling zijn, alhoewel dezelfde senator Calewaert in hetzelfde artikel een aantal suggesties naar
voren brengt waarin de mogelijkheid ligt om dit tekort te kom
-pensr.
Uit het bovenstaande blijkt echter dat er niet alleen bij de partijen in Vlaanderen een ruime
belangstelling bestaat voor een
meer intensieve kulturele samenwerking met Nederland maar dat
ook in Nederland de interesse
voor een Noord-Zuid toenadering groeit. Waar vóór een tiental jaren bij onze Noorderburen
nauwelijks hiervan sprake was,
stellen wij tans vast dat de drie
konfessionele partijen, de VVD,
de D'66 alsmede het GPV de Nederlands- Belgische kulturele samenwerking in hun programma
hebben geschreven. Dit is des te
merkwaardiger omdat het opnemen van een buitenlands kultureel beleid in een verkiezingsprogramma niet zo onmiddellijk
elektoraal renderend lijkt. De
man van de straat wordt er zeker niet zo erg door aangesproken. De partijen die dan toch dit
punt in hun verkiezingsprogramma opnemen, getuigen m.i. hierdoor zich bewust te zijn van het
gevaar dat onze Nederlandse
taal en kultuur lopen in het Europa van morgen maar ook van
de kansen die ons hier eventueel
geboden worden. Wij menen dat
de tijden rijp worden voor een
intensieve aktie ten voordele van
de kulturele Noord-Zuid samenwerking en integratie. Dat men
hierbij uit de Belgische grondwetsherziening hale wat er uit
te halen valt en aan diverse partijen uit Noord en Zuid de gelegenheid geve om een van hun
programmapunten te verwezenlijken. Dat lijkt ons een goede
basis!
P.G. Ruysschaert
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In memoriam

Mgr. Henri Dupont.
Op 6 december 1972 overleed
te Rijsel, waar hij op 14 september 1896 geboren werd, Mgr.
Henri Dupont, voorzitter van het
Comité Flamand de France. Na
zijn priesterwijding te Rijsel, in
1923, was hij achtereenvolgens
leraar aan het Klein Seminarie te
Hazebroek (1923-1940), pastoor
te Hazebroek (1940-1944), pastoor-deken van Merville ofte Mergem (1944-1951) en hulpbisschop
van Rijsel (vanaf 1951). Zijn belangstelling voor lokale geschiedenis bracht hem al na de Eerste Wereldoorlog in kontakt met
het Comité Flamand de France.
Toen dit Comité in 1946 zijn door
de oorlog stilgelegde aktiviteiten moeizaam hervatte, was hij
achtereenvolgens ondervoorzitter (1946), erevoorzitter (1951) en
feitelijk voorzitter (vanaf 1956).
Het is in die funktie dat hij in
kontakt is gekomen met het Waregemse Komitee voor FransVlaanderen, waarvan hij op bescheiden wijze de aktiviteiten
heeft gesteund. Dat hij zoveel
mogelijk elke stellingname vermeed zal voor een deel gelegen
hebben aan zijn karakter en zijn
opvattingen, niet in het minst
ook aan het feit dat het klimaat
in Frans-Vlaanderen niet gunstig
was voor zo'n samenwerking.
Voor de geschiedenis van de betrekkingen tussen Komitee voor
Frans-Vlaanderen en Comité Flamand de France verdienen de
volgende feiten toch een vermelding. Het kwam tot een definitieve vorm van samenwerking
tussen beide organisaties vanaf
1964. In mei van dat jaar organiseerde Mgr. H. Dupont tussen
beide een kontaktdag te Rijsel
in de vorm van een kennismaking met die stad. Zowel aan
de Ekelsbeekse als aan de Wa-

regemse kultuurdag verleende
hij voor de eerste keer zijn aktieve medewerking. Sindsdien zat
hij elk jaar de kulturele bijeenkomst voor te Ekelsbeke, zorgde
hij er voor een warme oproep tot
de Frans- Vlaamse jeugd om Nederlands te leren en moedigde
hij de leerlingen van de vrije
kursussen Nederlands aan. Dat
hij, hoewel zelf Nederlandsonkundig, het onderwijs van het
Nederlands oprecht genegen
was, kan men ook afleiden uit
het feit dat, toen in het Komitee
voor Frans- Vlaanderen vanaf
1966 diverse sekties georganiseerd werden, hij voor de sektie
onderwijs het erevoorzitterschap
aanvaard heeft.
Velen die in het voorbije decennium de toestand in Frans-Vlaanderen met belangstelling volgden, hebben ongetwijfeld meer
verwacht ten gunste van het Nederlands onderwijs. Hebben die
verwachtingen van Vlaamse zijde niet berust op misverstanden?
Het Comité Flamand de France,
met zijn prestigieuze naam en
statuten van 1854 is al vroeg een
louter historisch genootschap geworden van Frans-Vlaamse katolieke intellektuelen, onder wie
vooral de geestelijken een rol
speelden in een periode toen de
knapsten nog de tijd vonden om
aan lokale geschiedschrijving te
doen.
Het Comité Flamand de France
heeft zijn honderdjarig bestaan
gehaald. Mgr. H. Dupont werd
voorzitter van een vereniging met
een ver verleden en een gedund
ledenaantal, onder wie nog een
flink pak buitenlandse, d.i. Belgische, leden wie d'r „amour de
leur langue maternelle" soms
uiterst platonisch was en die zeker niet zouden aandringen op
kontakt met een Komitee voor
Frans- Vlaanderen. Als het zout
zouteloos wordt...
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In het XVllle deel van het Bulletin du Comité Flamand de France (op p. 226), moest Mgr. Dupont nog de medewerking van
het Comité Flamand de France
aan de Ekelsbeekse Kuituurdag
verdedigen, in de kroniek „Les
Activités du Comité Flamand de
France 1968-1970". Hij deed het
kort en zakelijk zonder melding
te maken van wie wat tegen deze bijeenkomst kon hebben,
maar dat liet zich wel raden.
De publikaties van Mgr. Dupont
in het Bulletin du Comité Flamand de France, zijn weinig talrijk en evenmin omvangrijk. Hij
was een des te schitterender
spreker. Toen hij voor het eerst
te Waregem sprak, noemde André Demedts hem een een FransVlaamse Verriest. Mgr. Dupont
zal wellicht niet vermoed hebben
hoe vleiend die vergelijking was.
De studie van het verleden behoorde voor hem tot het terrein
van de liefhebberij en die zag
hij niet als een hefboom tot ontvoogding. Maar van die beperking was deze innemende monseigneur zich klaarblijkelijk wel
bewust.
Erik Vandewalle

De kursus Nederlands aan
het C.E.G. te Belle
(Frans - Vlaanderen).
In oktober 1972 kon in het C.E.G.
(College d'Enseignement Général) van Belle (Bailleul) gestart
worden met een kursus Nederlands in het 4e jaar. Hiermee is
de derde Franse rijksinstelling
voor middelbaar onderwijs (na
de Parijse Lycée Paul Bert en
Lycée Stéphane Mallarmé) genoemd, en de eerste van het tipe
C.E.G. (waarover straks meer).
waar nu binnen het kader van
programma en lesrooster Nederlands onderwezen wordt en dat
als gevolg van de ministeriële

verordening van 14 september
1970. Sedert 1971 is de al vroeger bestaande vrije kursus Nederlands in het Collège SaintJacques te Hazebroek, officieel
erkend en in het programma ingeschakeld.
De kursus te Belle kwam tot
stand op aanvraag van een aantal ouders, die waren geïnformeerd door Camille Taccoen,
ere-direkteur van dezelfde
school, over de mogelijkheden
geschapen door de verordening
van 14 september 1970. We mogen gerust vooropzetten dat deze kursus te danken is aan de
inspanningen van de heer Taccoen. Hij beperkte zich niet alleen tot informatie aan de ouders, hij organiseerde ook een
enquête over de wenselijkheid
van het invoeren van Nederlands
op deze school. Hij heeft daarenboven bijgedragen tot een gunstig klimaat voor het Nederlands
door nu al enkele jaren te Belle
een avondkursus en nog tijdens
de zomer van 1972 te Hazebroek
een zomerkursus Nederlandse
taal te leiden.
In elk geval het minimum aantal
van 6 aanvragende ouders was
te Belle bereikt. Als leraar is
aangesteld de heer D. Volatron,
leraar Engels te Béthune. Hij
studeerde Nederlands te Parijs
bij Prof. P. Brachin en diens assistent, de heer Merkus. Voor
zijn lessen (4 uren per week)
hebben zich 19 leerlingen van
het 4e jaar aangemeld. Negen
onder hen kozen Nederlands als
tweede verplichte taal, de tien
overigen kozen Nederlands als
fakultatief vak, naast hun al twee
verplichte talen. Om de betekenis van deze kursus te begrijpen
moet ik toch even kort de klas
en het tipe school situeren in
het Franse onderwijssisteem.
Wat wij sekundair onderwijs
noemen is in Frankrijk ingedeeld

in een „enseignement du premier cycle" (4 jaar, 6e, 5e, 4e
en 3e genoemd, voor leerlingen
van 11-12 tot en met 14-15 jaar
oud) en een „enseignement du
second cycle" (3 jaar, 2e, le en
terminale genoemd, voor leerlingen van 15-16 tot en met 17-18
jaar, afgesloten met het baccalaureaat). Het is de bedoeling
van de Franse onderwijshervormers, met de aan de gang zijnde
hervormingen, uiteindelijk te komen tot het volgende rezultaat:
onderwijsinstellingen die het
„enseignement du premier cycle" verstrekken heten C.E.S.
(College d'Enseignement Secundaire), die van het „Enseignement du second cycle" heten
Lycée. Heden ten dage bestaan
beide tipes al. Maar het Lycée
bevat in vele gevallen ook nog
het „enseignement du premier
cycle" en is bezig die eerste
cyklus af te stoten naar het
C.E.S. Dat C.E.S. (ontstaan uit
een hervorming van 1964) is nog
verre van algemeen en moet
eerst nog een dubbelganger uitschakelen of opslorpen, en die
dubbelganger heet C.E.G. (Collège d'Enseignement Général),
naam van de hier ter zake doende school van Belle. Als ik er
nog aan toevoeg dat het C.E.G.
meer aangepast was aan leerlingen met een trager ritme, meest
in landelijke streken voorkwam,
en niet helemaal zal verdwijnen
in landelijke streken, maar dat
het C.E.G. van Belle binnenkort
(wellicht nog in 1973) al een
C.E.S. wordt, dan hoop ik naar
best vermogen deze school gesitueerd te hebben en duidelijk
gemaakt te hebben dat de naamverandering ook een soort promotie van de school gaat inhouden.
Uit wat voorafgaat resulteert 1 0
dat normalerwijze dezelfde leerlingen ook in het 3e Nederlands
kunnen studeren en 2 0 dat, wan-
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neer zij verder studeren aan een
Lycée (het meest dichtbije is het
Lycée des Flandres van Hazebroek) zij ook in het 2e, le én
terminale door kunnen gaan met
Nederlands.
De leerlingen van de heer D.
Volatron hebben dus nog een
lange weg voor de boeg vooraleer zij eventueel Nederlands
gaan studeren aan een universiteit. Maar met deze kursus is alvast een bazis gelegd. Als die
stand kan houden, kunnen andere onderwijsinstellingen, ouder verenigingen of groepen ouders
te Belle te rade gaan. De heer
Volatron en zijn leerlingen pionieren dus aan een betere positie van het Nederlands in het
Franse onderwijs. En nu maar
hopen dat van Belgische en Nederlandse zijde ook voldoende
belangstelling bestaat voor het
prille en ongetwijfeld nog moeilijke begin van het Nederlands
in het Franse middelbaar onderwijs.
Erik Vandewalle

Frans-Vlaamse taaltuin 29.
Over het boek „Den Nieuwen
Kabinet ", waarvan sprake was in
de vorige taaltuin, heb ik nu weer
andere gegevens ontdekt en wel
bij Johan Winkler in z'n boek
Oud -Nederland (1887) (1). Hierin
schrijft hij meer als 100 blz.
over „Nederland in Frankrijk en
Duitschland" (ja toen al). Van
„Den Nieuwen Kabinet" zegt hij
op blz. 183 dat abt (bedoeld
wordt „abbé" = priester) De
Lessus en Leenaert Boone, die
aan het hoofd stonden van een
middelbare school, het als tijdschrift uitgegeven hadden, en
daarnaast ook een Franse
spraakkunst in het Vlaams opgesteld hadden met als
titel
„Grondleggers
der fransche
Spraekkonst". Hopelijk kunnen
leraren van het Sint-Jakobskol-
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lege in Hazebroek daarvan nog
eksemplaren in hun schoolarchief terugvinden?
J. Fermaut uit „Vlaanderen" in
Bieren, die me een hele rijke
aanvulling beloofd heeft bij de
178 zegswijzen en spreekwoorden door z'n moeder in Winnezele (wijk Drooglandt) verzameld,
gaat - terecht meen ik - niet
akkoord met m'n verklaring van
opstón (h)enne vor (h)óne in
taaltuin 27 (voorlaatste nr. O.E.,
blz. 151). Dus niet, zoals daar
verondersteld: voor hen en haan,
maar „de hen vóór de haan ", d.i.
„dd hen mag niet opstaan voordat de haan gekraaid heeft, als
ze dat doet, doet ze dat te
vroeg ". Zo schrijft me Jacques
Fermaut letterlijk. En hij voegt er
olijk aan toe: ,,... maar ik ben de
Paus niet!"
K. Wyckaert uit Melsbroek, maar
geboortig van Reninge, heeft me
twee lijvige brieven geschreven
i.v.m. de verschenen taaltuinen.
Het doet me genoegen dat zelfs
het Renings, dat al een heel
eind van de grens af ligt, nog
zoveel woorden en zegswijzen
gemeen heeft met het zgn. Zuid vlaams (dat toch eigenlijk maar
nuances bevat van het algemeen
westelijk Westvlaams). Ik haal
alleen de voornaamste aan. In
de taaltuin nr. 2 (14e jrg. blz.
179) zijn de woorden sjiestre
(petroleum) en 't vier oentsteekn
ook Renings; zelfs wiegwóterpot
(wijwatervat, dus ook met een g)
is daar niet onbekend. In nr. 3
heeft hij kraamn ( uitrichten) en
pèreboom stón (op z'n handen
staan) ook als Renings teruggevonden. In nr. 4 van die jaargang: kofere ( met toevoeging
van e) in de zin van borstkas is
eveneens Renings. Dat djaauw
uit die zelfde taaltuin wel degelijk „duivel" betekent, blijkt uit
de Reningse zegswijze: 't is en
ormen djauw = een arme duivel.

Uit O.E., 15e jrg., taaltuin nr. 1:
't is e booëzn, gewund, ook sjuutig voor: een olijkerd, gewend en
„zich onwel voelend" zijn ook
weer Renings. Maar als Wyckaert vermoedt dat God vorje
iets met „varen" te maken zou
hebben (in de zin van: „'t gaat
je varen "), dan vergist hij zich.
Het is wel degelijk de oude kristelijke groet „God vordere je ",
een soort Nederlands Grüss
Gott... Uit nr. 2 van die jrg. verbindt Wyckaert het tweede deel
van het Zegerskappels ogenvedders met de vledders ( of vleggers) van een vlinder in het Renings. Ook tjolóre blijkt daar bekend te zijn, en het Renings
wiengbraamtjes verschilt weinig
van het Westkappels wienbramtjes. I.v.m. kalei als voorbeeld
van svarabhakti wijst Wyckaert
terecht op het algemeen Westvlaams kalant voor klant. Wie
maakt daar eens een volledige
(?) lijst van? Nu nr. 3: 't schim
voor m'n ogen, is zoals-mert
verwacht ook Renings, net zo
goed als in schuum en zweeët
(let op de sch i.p.v. de sj); zelfs
e buze doen (zich dronken drinken) en glimmen, maar dan in de
mooie uitdrukking e gliemt lik de
móne (= de maan) zijn er ook
niet onbekend. Of kart ( „bil "),
dat ook Renings is, van „kwart ":
„het vierde deel" komt (omdat
ze spreken van e kart van een
zwien) meen ik niet. Wie weet
beter. Elders had ik ook al gehoord dat bietnettels ( of eerder
dan bietenettels als tegenhanger
van dovenettels) in West -Vlaanderen ook bekend is. Zelfs vloge
(verkleinvorm: vloogsje) en benór komn zijn Wyckaert bekend.
Dat klienkebelle hetzelfde zou
zijn als de klienke klink) van de
deur, zou ik ten zeerste betwijfelen: een klienkebelle is een bel
zonder meer.
In z'n tweede brief komt Wyckaert terug op kart, waarvan ker(
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tesmerte afgeleid is, „door de
broek tussen billen stuk gewreven huid" zó verklaart hij die
kwaal. Naast wiegwóter is wiegen (voor „wijden ") in z'n streektaal ook gebruikelijk naast
„wien". Hij wijst er ook op dat
oom vroeger algemeen Westvlaams was, aangezien z'n moeder een Diezenoom had (Diezen
= Desire); en de tantes waren
ook moeien zoals bij m'n eigen
moeder (uit Snellegem) die zelfs
een Fiete Moeie had (Fiete =
Sofie). Wat me sterk verwondert
is dat schiekgeld ( en niet s/ikgeld zoals in Frans- Vlaanderen)
Roeselaars is, zoals Wyckaert
meedeelt, maar dan niet alleen
als klein geld maar ook als
„fooi ". Mag ik tot slot vragen
of de een of andere Reningenaar
al het bovenstaande even zou
willen bevestigen en wel hierom:
K. Wyckaert z'n vader heeft een
hele tijd als vluchteling onder de
eerste oorlog in Klein Leisele gewoond en kan daar wel wat
Zuidvlaams „opgeraapt" hebben
zodat Wyckaerts Renings misschien wel wat „vermengd" zou
kunnen zijn.
Er werden me door J. Fermaut
een paar erg vreemde woorden
meegedeeld uit Frans-Vlaanderen: vooreerst geeësen voor
„schoren ", „stutten ". Het wordt
gezegd in Ouderzele; verder e
sjuveloop, d.i. Boescheeps voor
het toestelletje om prikkeldraad
aan te spannen bij het aanbrengen van een afsluiting. Nu vind
ik bij De Bo wel schuifloop,
waarbij hij verwijst naar schijfloop, met de omslachtige uitleg:
een vervangwiel omrand met menigvuldige spillen of kerven,
waar de tanden in grijpen van
een kamwiel. Het kan best hetzelfde zijn...
Nog twee ingekomen opmerkingen. Het versje van Paul Desmet
uit Hazebroek is in de voorlaat-

ste taaltuin niet juist weergegeven. Daarom herhaal ik het hier:
Visjers en jagers
zien biestiervagers
en wuveplagers.
Naar het schijnt (alweer nopens
een woord uit de voorlaatste
taaltuin) wordt klienken voor
„aanbellen" ook in Veurne-Ambacht gehoord. U mag nu niet
denken dat ik zulke konstateringen met spijt noteer, integendeel: niets is mooier als de eenheid van het Westvlaams over de
(dwaze) grens heen, zodat toch
niemand erover gaat twijfelen of
de Zuidvlaamse streektaal een
Nederlands dialekt is.
Gehoord van iemand die nu in
Normandië woont en die ooit in
Artezië verbleven heeft: wateregouts voor watergoten en
après -noen voor „achternoen"
(middag). Dit om de bewering
van M. Galloy kracht bij te zetten dat het daar gesproken Pikardisch maar een soort verbasterd Vlaams is (2).
Nu ga ik even door met de
boeiendste zegswijzen van Mevrouw Fermaut uit Winnezele. Er
zijn er zoveel en er komen er
nog zóveel zoals ik al zei, dat ik
er wanhopig bij word omdat ik
ze nooit allemaal zal kunnen laten proeven en smaken. Je krijgt
weer eerst de oorspronkelijke
spelling en dan de uitspraak.
Van iemand die er erg bleekjes
uitziet wordt gezegd:
Liet ca/cur van de toque goot
van honschoote di vach vervorven is. J(h)et 't kaleur van de
ko(I)ke god van (H)oensjooëte
die vasje vervorven is. Hij heeft
(of: je hebt) de kleur van de kalken (gipsen) God (Christusbeeld)
van Hondschote die vers ( „zopas") opnieuw geverfd (geschilderd) is.
Nu een weerspreuk:
Onze vrowe leigt messe en de

zone chicte deur tout t'es nog
ses weque tout. Oenze Vrouwe
Lichtem esse en de zunne sjiengt
deur 't (h)oet, 't is nog zes weken koet. Dat kan iedereen zo
verstaan: de zon schijnt door het
hout, koet = koud..
In lagt caque breat. E(n) lacht
kakebreeëd; Hij lacht luidkeels
(met wijdopen mond).
Lie quen ni asan oper vegle chite. Je ku(nt) nie assan (de)n opperveugel sjieten. Je kunt niet
altijd de hoofdvogel schieten.
Wie als schutter bij de vogelmast
schiet, kan niet altijd de hoofdvogel neerhalen; m.a.w, je kunt
niet altijd alle geluk hebben.
Lie zit assant met in cansoul
soundre gaat. Je zit assan met
e(n) kansel zoender gat. Je zit
altijd met een kansel (mand) zonder bodem, d.i. je kunt nooit
eens vooruitziende zijn en sparen. Hier heeft Mevrouw soundre
gespeld onder invloed van de
haar bekende uitspraak over de
grens...
Yeu mout dar meil me eseun ni
cleutse. Je moe(t) dommei me
(h)er(r)sens nie klutsen. Je moet
daarmee m'n hersens niet klutsen = m'n hoofd niet breken.
Klutsen is Westvlaams voor
„schudden ".
In grist leque in teale bire. E(n)
griest lik e teeëlebienger. Hij
grijnst als een „teilebinder"
iemand die gebroken borden of
teilen weer aan elkaar lijmt. Ik
geloof niet dat er een evenwaardig Nederlands woord voor „teilebinder" bestaat. Zou zo iets alleen in Frans-Vlaanderen bestaan hebben?
Waarom zo'n „teilebinder”
grijnst heb ik niet kunnen vernemen. Het woord staat zeker niet
vermeld bij De Bo of Gezelle,
zelfs niet bij Verdam. Staat het al
in het WNT? Frans-Vlaanderen
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kan nog voor veel aanvullingen
zorgen, vermoed ik. Alle bedenkingen, suggesties of aanvullingen zijn zoals gewoonlijk welkom
en ik dank er u voor bij voorbaat.
C. Moeyaert
Deken de Brouwerstraat 3, 8900 leper
(1) Johan Winkler, Oud Nederland,
's- Gravenhage, Charles Ewings MDCC
CLXXXVII (367 blz.).
(2) Notre Flandre, 14e Ig., nr. 3, blz. 9:
. le dialecte picard, qui nest après

tout qu'un ersatz du flamand.

Frans Vlaanderen:
aktualiteiten.
-

a) Informatieve bijdragen in de
pers en op de televisie:
• Het uitpluizen van onze pers
op zoek naar berichtgeving over
Frans- Vlaanderen bevestigt telkens weer hoe mager die berichtgeving is, ook al is het zo
dat een en ander aan onze aandacht ontsnapt. Er zijn nochtans
feiten waarover je minstens in
enkele kranten informatie zou
verwachten. Neem nu bijv. de
herrie rond het ontslag van de
Rijselse burgemeester, Augustin
Laurent, herrie veroorzaakt door
de nabijheid van de Franse wetgevende verkiezingen op 4 en 11
maart 1973. En we blijven nog
even bij de politiek. Een Frans
weekblad publiceert de spektakulaire rezultaten van een opiniepeiling naar de kiesintenties
in de departementen Nord en
Pas de Calais. Dankbare stof
voor de redaktie buitenland of
de redaktie politiek zou je denken, te meer daar een en ander
vlakbij eens getest kan worden.
Ach nee! Maar een politie-inspekteur raakt in hetzelfde Rijsel
verstrikt in de netten van hen
die het oudste beroep ter wereld
uitoefenen. Daar steekt stof in
voor onze krantenredakties!
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Wat we dan wel, of ook nog vonden? Bijdragen van D.A. op de
Westvlaamse regionale bladzijde
van Het Volk (13-14 januari 1973)
en van Jos Murez in Vooruit (1
februari 1973), deze laatste n.a.v.
het verschijnen van het fotoboek
(J. Deleu/P. van den Abeele)
over Frans-Vlaanderen. De toekenning van de 3e André Demedtsprijs aan E. Looten vonden wij vermeld in De Standaard
en Gazet van Antwerpen ( 22 december 1972). Tenslotte waren
er bijdragen over de betrekkingen tussen Frans-Vlaanderen en
West-Vlaanderen: van Willy
Moons over het E-3-douanekantoor aan de Franse grens en de
autoweg Rijsel -Duinkerke, in De
Standaard ( 17 november 1972),
van W.B. over de laatste Vlaamse seizoenarbeiders in FransVlaanderen en van M. Verheecke
over Kortrijk als „tegenhanger
van Rijsel ", beide in dezelfde
krant (respektievelijk van 14 december 1972 en 3 januari 1973).
• In de weekbladpers waren er
artikels over Mgr. Dupont en
over E. Looten in Kortrijks Handelsblad ( 15 en 22 december
1972), en van Luc Verbeke over
Jean-Marie Gantois in Kerk en
Leven (8 februari 1973) dat in
datzelfde nummer ook een bijdrage bevatte van Rektor Maertens van de KULAK over Dom
Louf, abt van de abdij op de
Katsberg.
• Frans- Vlaamse onderwerpen
krijgen een beurt in vaak de
meest uiteenlopende tijdschriften. De redaktie van Het Steen
(16e jrg., 1972, nr. 1), maandblad van het V.N.S.U., zorgde
voor een Frans-Vlaanderennummer met bijdragen van de FransVlaming J.-P. Sepieter, van André Demedts en Cyriel Moeyaert
en een artikel ondertekend Jan.
C. Moeyaert blikt terug op 25
jaar werking van het Komitee

voor Frans- Vlaanderen in De
IJzerbode ( 2e jrg., nr. 10, oktober 1972) uit Roesbrugge en in
het Eerste Jaarboek ( 1972) van
de Heemkundige Kring Dr. Rembry-Barth van Menen, publiceerde hij een artikel „Een onbekend
stukje Zuid -Vlaanderen ". In dat
werk kan men ook een stuk van
A. Van den Hende aantreffen,
„Toneelleven te Menen in de
tweede helft van de 18e eeuw ",
met interessante gegevens over
de betrekkingen met FransVlaanderen. En nog altijd van C.
Moeyaert is er een uitvoerig biografisch stuk over wijlen J. Tillie
in lepers Kwartier (8e jrg., nr. 3,
1972). E. Defoort schrijft over de
Bibliotheek „De Franse Nederlanden" in Neerlandia ( 76e jrg.,
1972, nr. 4), F. Pittery over de
opening van dezelfde biblioteek
in Het Pennoen ( nov. 1972), Luc
Verbeke over Mgr. H. Dupont in
Het Pennoen ( dec. 1972), Willy
Spillebeen en Michiel Nuyttens
over E. Looten in Leieland (4e
jrg., nr. 1, jan: feb. 1973).
• Frans-Vlaanderen kwam drie
keer in het nieuws op de B.R.T:
televisie. In de nieuwsuitzending
van kwart voor acht op 20 december 1972 verzorgde William
Van Laeken een korte reportage
over „de lauwe ontvangst van
de E3 in Frankrijk ", geïllustreerd met het feit dat het E3douanekantoor te Rekkem alleen
het doorgaand verkeer mag verwerken, terwijl alle uitvoer naar
Frankrijk de E3 moet verlaten
om te Menen de grens over te
steken.
Op 8 januari 1973 werd het door
J. Deleu samengestelde fotoboek
„Frans-Vlaanderen" voorgesteld
in het programma Vergeet niet te
lezen aan de hand van een gefilmde evokatie van Frans-Vlaanderen. Het werd helaas een erg
eenzijdig filmpje dat een beeld
van uiterste achterlijkheid op-
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hing. Dat er op de Vlaamse televisie toch mensen zitten die een
behoorlijke film over FransVlaanderen kunnen maken, werd
bewezen op 4 februari 1973 in
het programma „De bronnen van
de Schelde", aangekondigd als
de eerste van een reeks toeristische dokumentaires over onze
rivieren.

b) Publikaties:
• Als nr. 40 in de V.W.S.- Cahiers
(jrg. 7, winter 1972), verscheen
een voorstelling van het leven
en het werk van de Frans-Vlaamse mystieke schrijfster Maria Petyt, verzorgd door Ward Corsmit,
die tien jaar geleden al in Ons
Erfdeel schreef over deze autobiografische auteur uit de 17e
eeuw (1623-1677). De beknopte
bloemlezing uit het werk van
Maria Petyt maakt het mogelijk
kennis te maken met de literaire
en menselijke kwaliteiten van
deze Frans- Vlaamse schrijfster.
• Bert Bijnens die vorig jaar een
toeristische gids voor FransVlaanderen publiceerde stond
daarvan een samenvatting af
aan de V.V.V. van Koksijde, die
ze uitgaf onder de naam FransVlaanderen. Houtland 1-autoroute
( prijs: 25 BF + 5 BF voor portkosten, over te schrijven op prk.
896.50 van de V.V.V., Gemeentehuis, Koksijde).
• In de reeks „Prestige de la
ville" van de uitgeverij Actica (La
Madeleine) verscheen een luk
geschiedenis van Rijsel-suez
in 1 deel, Lille, dix siècles d'histoire, van Pierre Pierrard. Het
boek telt 225 bladzijden, is rijk
geïllustreerd en kost 75 FF.
• Van de Mededelingen van de
Werkgroep Geschiedenis - Toerisme - Heemkunde van het komitee voor Frans-Vlaanderen, is
het derde nummer (gedateerd
november 1972) verschenen. Het

telt 40 blz. en bevat de tekst van
alle verslagen van de sektievergaderingen op de 25e FransVlaamse Kultuurdag te Waregem,
een uitgebreider verslag van de
sektievergadering van de Werkgroep Geschiedenis - Volkskunde - Heemkunde (zoals de werkgroep nu heet) op dezelfde kul
een rubriek „wetens--turdag,
waardigheden" (zo ongeveer in
de trant van deze kroniek), foto
persartikels en ten--kopiesvan
slotte de integrale tekst van de
toespraak van de Frans-Vlamingen Nicolas Bourgeois en JeanPaul Sepieter. Wie de Mededelingen wenst te ontvangen, wordt
verzocht 150 BF (75 of 100 voor
studenten) over te schrijven op
prk. 6151.96 van R. Watthy,
Dorp 70, 8178 Woumen.
• Steeds talrijker zijn de studenten die een of ander tema
in verband met Frans- Vlaanderen
kiezen voor hun proefschrift. Dat
van Mej. L. Cuvelier, FransVlaanderen: Toeristisch hinterland, waarmee ze de graad van
Bedrijfs- en Onthaalhostess behaalde aan het Vormingsinstituut te Veurne en waarvoor ze
zich bij liet staan door Raymond
Watthy uit Woumen, kan bij deze
laatste verkregen worden tegen
de prijs van 100 BF.
• Van Ward Herteleer (Kortrijksestraat 259, 9000 Gent) ontvingen wij, via Cyriel Moeyaert, zijn
proefschrift, Taaltoestanden in de
grensgemeenten van de Franse
Westhoek, voor het bekomen van
de graad van licentiaat aan de
Faculté de Philosophie et Lettres, sektie Philologie Germanique, aan de U.C.L. (LeuvenFrans). Hij heeft hierin onderzocht in hoeverre de bewering
van Blanchard en W. Pée, ni. dat
door de voortschrijdende industrialisatie het Nederlands dialekt
zou verdwijnen, behalve in enkele grensgemeenten, bewaar-

heid wordt. Hij heeft zijn onderzoek beperkt tot die grensgemeenten en daarbij een beroep
gedaan op officiële dokumenten,
voor zover die in deze materie
enige informatie kunnen verschaffen, en op zogenaamde
„bevoorrechte getuigen ". De
heer Herteleer heeft dat alles in
aanzienlijke mate aangevuld met
allerlei gegevens over de toponimie en Vlaamse opschriften.
Na de studie van A. Vanneste in
Ons Erfdeel ( nrs. 3 en 4, 15e jrg.)
komt Herteleer niet tot nieuwe
bevindingen. Voor de gemeenten
die Vanneste al onderzocht komt
hij tot nagenoeg identieke rezultaten (voor een deel gesteund
op dezelfde getuigen ?) en voor
de overige gemeenten liggen de
cijfers in de lijn van de verwachtingen na Vannestes studie. Belangrijk is zijn onderzoek naar
de talenkennis van plaatselijke
verantwoordelijken (in het onderwijs en het gemeentebestuur).
De relaties met West-Vlaanderen
en de eventuele weerslag op het
voortbestaan van het Nederlands
dialekt, zijn m.i. onvoldoende
uitgewerkt.
• De Frans- Vlaming Bernard
Doncker die Nederlands studeerde te Rijsel en te Gent, behaalde in juni 1972 het diploma van
UER d'Etudes Germaniques aan
de Fakulteit Menswetenschappen, Letteren en Kunsten, van
Rijsel III, met de tezis Die Anspruchen Deutschlands auf Französisch-Flandern von 1803 bis
1944. Hierin heeft hij nagegaan
hoe Duitsland vanaf het begin
van de 19e eeuw niet alleen aanspraken maakte op Elzas- Lotharingen, maar ook op FransVlaanderen. Zijn literatuuronderzoek leidde tot een verzameling
van uitspraken en beslissingen
die lopen van Ernst Moritz Arndt
(Germanien und Europa, 1803)
tot Hitler tijdens de Tweede We-
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reldoorlog. En het merkwaardige
is dat Ernst Moritz Arndt al in
1803 de overtuiging was toegedaan „Geografisch könnte schon
die Somme in der Pikardie seine
(d.i. Frankrijks) Natuurgrenzen
machen... "! Van Arndt tot 19401944 trekt B. Doncker een lijn en
herkent in de Duitse steun aan
het Vlaamsch Verbond van
Frankrijk ( V.V.F.) maar vooral in
de stichting van de „Volksdeutsche Sprachgemeinschaft Nordfrankreichs" in april 1942 de
voortekens van een mogelijke
anneksatiepolitiek. Zijn konkluzie
is evenwel genuanceerd: FransVlaanderen komt ongetwijfeld
voor in de Duitse bloed- en bodemliteratuur maar in het geheel van de Duitse buitenlandse
politiek (of van de grens of
„Raum "-aangelegenheden) van
1803 tot 1944 vertegenwoordigt
Frans- Vlaanderen maar een miniem stukje. De „Volkstumfrage" i.v.m. Frans- Vlaanderen was
maar een voorwendsel tot ekonomische en territoriale machtsuitbreiding.
Bernard Doncker heeft interessant maar geen overdonderd
bewijsmateriaal gevonden. Hij
is er zich terdege van bewust.
Als hij in zijn besluit aangeeft
dat het probleem van de taal minderheid in Frans- Vlaanderen
nu gelukkiglijk niet meer door
Duitsland misbruikt kan worden,
maar niettemin bestaat, geeft hij
meteen een aanwijzing voor een
mogelijke anti-teze, die van een
Frans-Vlaams taal -en kultuurprobleem waarvoor van Duitse zijde
ook een vrijblijvende belangstelling en simpatie bestond. Hij citeert daarvoor een aanmoediging
(uit 1854) van een August Re!chensperger aan het adres van
de voorzitter van het Comité
Flamand de France. Daarmee
geeft B. Doncker m.i. nog eens
de wenk uit zijn werk geen kon-
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kluzies te halen die er niet in
zitten. Stel je even voor dat wij
Conrad Busken Huet (die zozeer op Frankrijk gericht was),
omwille van zijn uitspraken als
„Te Amiens eindigt Frankrijk en
begint Frans-Vlaanderen" (in zijn
„Het Land van Rubens ") als een
teoretikus van een anneksatiebeweging zouden afschilderen!
En B. Doncker maakte bij de
aanvang van zijn studie duidelijk
dat het niet zijn bedoeling was
de verzwegen geschiedenis van
het in Frans staatsverband gekomen Frans- Vlaanderen te schrijven, evenmin de geschiedenis
van de Vlaamse Beweging in
Frans- Vlaanderen of van de
Franse taalpolitiek aldaar.
Bernard Doncker heeft onze
Frans-Vlaanderenkennis verrijkt.
Het zou verheugend zijn als
naast zijn werk gelijkaardige
studies verricht werden, zoals
bijv. een grondige vergelijking
tussen de Duitse houding t.o.v.
Elzas-Lotharingen en die t.o.v.
Frans-Vlaanderen. Er moet ook
interessante stof steken in een
studie van de verhouding van de
Vlaamse Beweging tot FransVlaanderen, verhouding waar
zoveel stof-overLucVbkal
bijeenbracht in zijn boek. En wat
zouden de verhoudingen niet reveleren tussen de Vlaamse Beweging in Frans- Vlaanderen en
de Franse taal- en kultuurpolitiek
met haar weerslag op de publieke opinie, over een wellicht konstante verdenking van separatisme? Tenslotte, staat een studie
van het V.V.F. en van Gantois
nog maar in haar kinderschoenen.
c) Kulturele en andere manifes-

taties:
• De 26e Frans- Vlaamse Kultuurdag zal plaats hebben te Waregem op 9 september 1973, de

12e Kultuurdag te Ekelsbeke op
8 juli 1973 (inlichtingen voor beide manifestaties: Luc Verbeke,
Sekretaris Komitee voor FransVlaanderen, Vanderhaegenstraat
46, 8790 Waregem). De heemkundige kring Bachten de Kupe
(Nieuwpoort) richt op 6 mei 1973
zijn 9e Frans-Vlaams Landfeest
in te Brokzele en te Rubroek
(voor inlichtingen: Bert Bijnens,
Dirk Boutslaan 8, 8640 Sint-Idesbald-Koksijde).
• Voordrachten over FransVlaanderen zijn gegeven door
Dr. H. Van de Sijpe en Dr. J. Samyn te Wervik (18 november
1972), door Maurits Verhaest
te Aalst (10 november 1972) en
te Bavikhove (1 december 1972)
en door Senator Leo Vanackere,
Voorzitter van het Komitee voor
Frans- Vlaanderen, voor de Orde
van den Prince, afdeling Brussel
(18 januari 1973).
• Het Komitee voor Frans-Vlaanderen hield op 20 januari 1973
zijn jaarlijkse werkvergadering
onder het voorzitterschap van
Leo Vanackere, in het Dialoog centrum Ons Erfdeel te Rekkem.
• Het Volkstoneel voor FransVlaanderen 0.1.v. Flor Barbry is
deze winter aan zijn 18e speel seizoen toe, met „Boerin en
Knecht", een bewerking door
Flor Barbry van een roman van
Rudolf Utsch. Het stuk werd al
opgevoerd in de volgende FransVlaamse gemeenten: Eringem
(29 oktober 1972), Godewaarsvelde (12 november 1972), SintJans-Kapel (3 december 1972),
Boeschepe (10 december 1972),
Ekelsbeke (17 december 1972),
Arneke (28 januari 1973), Broekkerke (18 februari 1973) en Houtkerke (25 februari 1973). Er volgen nog optredens te Bambeke
(4 maart 1973), Rekspoede (11
maart 1973), De Moeren (18
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maart 1973) en Belle (29 april
1973). Het Volkstoneel gaat ook
nog een stuk uit zijn vroeger repertoire, „Antje ", opvoeren te
Ekelsbeke (25 maart 1973) en
te Hondschote (8 april 1973). Alles samen zullen dit 14 optredens
zijn in Frans- Vlaamse gemeenten
in de winter 1972-1973 door een
groep die in de echte zin van
het woord „volkstoneel" brengt
op een verzorgde wijze en van
ieder optreden een manifestatie
maakt van de eenvoudige man
ten gunste van het voortbestaan
van de volkstaal.
• Het Koninklijk Zangkoor De
Mandelgalm uit Roeselare voerde met het Simfonisch Orkest
van de O.R.T.F.-Nord-Picardie de
Negende Simfonie van L. van
Beethoven uit te Rijsel op 27 en
28 oktober 1972.
• De Frans- Vlaamse houtsnijder
Adrien Cauchie overleed op 6
januari 1973 te Hondschote. A.
Cauchie was een autodidakt die
laat tot de houtsnijkunst kwam.
Via Bert Bijnens kwam hij in kon takt met de heemkundige kring
Bachten de Kupe en andere kunstenaars uit de Westvlaamse
Westhoek.
• Op 4 en 11 maart 1973 hebben
in Frankrijk wetgevende verkiezingen plaats. Belangstellende
lezers kunnen alle informatie vinden over het Franse kiesstelsel
en de kansen van de deelnemende partijen in het Noorderdepartement in een bijdrage van Bernard Toulemonde, „Het politieke
beeld van het Noorderdeparte-

ment aan de vooravond van de
wetgevende verkiezingen in
Frankrijk" ( Ons Erfdeel, 15e jrg.,
nr. 3).
De kieskampanje was al voor

haar officiële opening gekenmerkt door een biezondere intensiteit, niet in het minst ook in
Frans-Vlaanderen.

Te Rijsel zorgde de socialistische burgemeester Augustin
Laurent, al vroeg voor spanning
toen hij op 8 januari 1973 zijn
ontslag als burgemeester bekend
maakte. Het ontslag van de in
1896 geboren burgervader was al
lang verwacht en het stond ook
vast dat Pierre Mauroy, schepen
of adjoint-au-maire, hem zou opvolgen. Maar dezelfde Pierre
Mauroy en Claude Catesson ziin
beiden schepen in hetzelfde
stadsbestuur én kandidaat res
voor de socialisti--pektivlj
sche partij en de partij der reformatoren (J.J.S. Schreiber) in
de tweede kiesomschrijving,
waar een Gaullist, Hubert Rochet
uittredend volksvertegenwoordiger is. En nauwelijks 48 uur na
het besluit van burgemeester
Laurent, diende een jong gemeenteraadslid van de partij der
reformatoren, J.-L. Spriet, zijn
ontslag in. Hij maakte het P.
Mauroy meteen onmogeljik dadelijk de burgemeesterssjerp te
omgorden. De prefekt te Rijsel
besliste dat na de wetgevende
verkiezingen de burgers van Rijsel nog eerst eens opgeroepen
zouden worden voor een gemeenteraadsverkiezing.
Het Franse weekblad L'Express
publiceerde in zijn nummer van
29 januari 1973 de rezultaten
van een opiniepeiling beperkt tot
de departementen Nord en Pas
de Calais. Van de 15 en 7 zetels
die de meerderheid in de respektievelijke departementen behaalde bij de verkiezingen van 1968,
zou zij er 6 en 1 behouden. Wat
de uitslag ook mag worden, de
politieke aktiviteit is heel druk
geweest. Alle partijleiders en
kandidaten met nationale faam
zijn hun programma en de lokale kandidaten komen voorstellen
te Rijsel en vaak in verschillende
andere steden van de regio.

• Op 17 december 1972 openden koning Boudewijn en president Pompidou de autoweg Parijs- Brussel. Enkele dagen later,
op 21 december, kon het gedeelte Kortrijk-Gent van de E3 ook
in gebruik genomen worden. En
op 16 december kwam ook de
autowegverbinding Rijsel - Doornik tot stand.
• Kales dat eerlang hoopt het
grootste deel van het verkeer
tussen Engeland en het vasteland te verwerken via de Kanaaltunnel, blijft de grootste passagiershaven in Frankrijk en is
dan ook elk jaar prompt klaar
voor het publiceren van cijfers.
In 1972 werd een rekordaantal passagiers geregistreerd :
3.094.690 (tegenover 2.681.785
het jaar tevoren en 1.742.000 in
1965).
• N.a.v. het tienjarig bestaan
van het Frans-Duits vriendschapsverdrag organizeerde het
Goethe Institut te Rijsel, een instelling, o.l.v. Dr. Hohl, voor de
verspreiding van de Duitse taal
en kultuur, een tentoonstelling
„La Ruhr: le Futur a déjà commencé. Le Nord: agir aujourd'hui et demain". Deze tentoonstelling had plaats in de Ecole
des Beaux Arts, van 20 januari tot 11 februari 1973, te
Rijsel, en was mede ingericht
door de OREAM (Organisation
d'Etudes d'Aménagements de
l'Aire Métropolitaine) en de
S.V.R. (Siedlungsverband Ruhrkolhenbezirk). In hetzelfde kader organizeerden dezelfde inrichters te Rijsel op 17 en 18 januari 1973 een kolloquium waarin problemen van ruimtelijke
ordening, milieuhygiëne en rekonversie van de regio's Nord
en Ruhr bestudeerd en vergeleken werden.
• Van 8 februari tot 19 maart
1973 kan men in het Rijselse Pa-
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leis voor Schone Kunsten (place
de la République, toegankelijk:
elke dag, behalve op woensdag,
van 10 tot 12.30 uur en van 14
tot 17 uur), gravures bekijken
van de Duitse ekspressionist
Max Beckman. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Goethe Institut,
dat in zijn eigen tentoonstellingsruimte (90, rue des Stations, Rijse l ), tekeningen ekspozeert van
Fritz Winter, een Bauhausdiscipel, van 1 maart tot 30 maart
1973 (toegankelijk van de maandag tot en met de vrijdag, van
9 uur tot 21.30 uur).
• Verschillende ko- auteurs van
het boek „Histoire des Pays-Bas
frangais" gaven deze winter te
Rijsel een voordracht over een
of ander aspekt van de geschiedenis van de Franse Nederlanden: Henri Platelle op 4 december 1972, Louis Trénard op 15
januari 1973 en Yves-Marie Hilaire op 22 januari 1973. De reeks
was georganizeerd door de vereniging Renaissance du Lille

ancien.
• Jean Bruggeman uit Wattrelos,
auteur van een prachtig uitgegeven en door hem geïllustreerd
album „Nos moulins, FlandresHainaut - Cambrésis" (uitgeverij
Actica) ontving in november 1972
een beurs van 10.000 FF van de
Franse Fondation de la vocation en dat ter aanmoediging van
zijn inspanningen voor het behoud van het molenpatrimonium
in Frans- Vlaanderen.
• Dezelfde Jean Bruggeman
zorgde voor een molententoonstelling te Wattrelos, van 20 tot
26 januari 1973, in het Centre
socio-éducatif. Hieraan heeft ook
de Westvlaamse molenspecialist
A.R. Goussey uit Oostduinkerke

meegewerkt.
• De zeer aktieve Rijselse ver-
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eniging Société des Amis des
Musées de Lille, die wij later uitvoeriger zullen voorstellen, organiseert geregeld geleide bezoeken aan het Rijselse Paleis voor
Schone Kunsten en andere musea. Uit het maart- en aprilprogramma citeren wij de tema's
met hun titel in het Frans: Exposition Beckmann (donderdag 1
maart); Techniques de la peinture (3 en 4 maart); La sculpture (8 maart); Ligne, volume, espace (10 en 11 maart); Histoire
du Musée et de ses collections
(15 maart); Couleur et lumière
(17 en 18 maart); Visite de ('Hos
-piceComts(ruedlaMonnaie) (22 maart); La composition (24 en 25 maart); Le tableau,
ceuvre d'art (29 en 31 maart, en
1 april); Les oeuvres méconnues
du Musée (5 april); Histoire du
Musée et de ses collections (7
en 8 april). Tenzij anders vermeld gaan al deze aktiviteiten
door in het Rijselse Paleis voor
Schone Kunsten (place de la République). Op donderdagen en
zaterdagen nemen ze een aanvang om 14.30 u. maar op zondagen om 10.30 u. Verdere inlichtingen: Société des Amis des
Musées de Lille, Place de la République, F-59 Lille, telefoon
20/57.01.84.
• Na Rijsel, deed de tentoonstelling Peintures Hollandaises
des Musées du Nord de la France Atrecht aan in het Atrechtse
Museum (Palais Saint-Vaast, van
7 januari tot 5 maart 1973). Dezelfde tentoonstelling kan tenslotte nog bezocht worden te
Duinkerke in het Duinkerkse Museum (rue Benjamin Morel) van
15 maart tot 30 april 1973. Behalve op dinsdag is het museum
elke weekdag toegankelijk van
14 tot 17 uur, op zondag van 10
tot 12 uur en van 15 tot 17 uur.
Erik Vandewalle

Die Beteiligung der Nationalitäten an der politischen
Elite in Belgien 1944-1968.
Ein Beitrag zum Verständnis der belgischen Nationalitätenfrage.
Onder de titel waardoor de inhoud van het schrift aangeduid
wordt, staat vermeld dat het gaat
om een Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosphischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Steunend op de degelijkheid en
heldere formulering van het werk
veronderstellen en hopen wij dat
Detlef Schmidt zijn graad met
meer dan gewone onderscheiding behaald heeft. Wie als Vlaming zo'n studie ter hand neemt,
krijgt wel een lichte huivering
van onzekerheid en twijfel, omdat hij, door buitenlanders geschreven, dikwijls beschouwingen en konklusies te lezen krjigt,
die allesbehalve zakelijk te verantwoorden zijn. Laten wij toegeven dat het ook buitengewoon
moeilijk is een objektief en alzijdig juist beeld en oordeel te verschaffen over het ingewikkelde
nationaliteitenvraagstuk in Bel-

gië. Daarom alleen al verdient
Schmidt een felicitatie met zijn
verhandeling. Hij kent zijn onderwerp. De bibliografie op het
einde van zijn uitgave beslaat
achteneenhalve bladzijde. Door
af te schrijven wat hij elders
vond, had hij ze tienmaal zo lang
kunnen maken. Nu hebben wij
wel de overtuiging dat hij de vermelde bronnen geraadpleegd
heeft en eruit geput wat tot zijn
doel onmisbaar was.
Op een algemene inleiding volgt
een eerste hoofdstuk over het
ontstaan van de Belgische staat.
Nieuw materiaal hoeft de lezer
er niet in te zoeken. Dat is ook
het onderwerp van de verhande-
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ling niet. Niettemin heeft de
schrijver door soms in één enkele zin een bepaald historsich gegeven te benadrukken, feiten in
het licht gesteld, die onze visie
verruimen. Zo waar hij de aandacht erop vestigt dat de NoordNederlanders in het algemeen
niet biezonder gesteld waren op
de vereniging met België in 1814
en er bij hen, op uitzonderingen
als Koning Willem I na, geen nationale verbondenheid met de
Vlamingen aanwezig was. Een
tweede oorzaak, naast de andere, waar Schmidt de nadruk op
legt, is dat de verfranste burgerij
in België, doordrongen van de
geest der encyklopedisten, reeds
vooraf tegen de absolutering van
het koningschap gekeerd was,
voor de koning kon doen blijken
hoe hij zijn gezag zou uitoefenen.
In een tweede hoofdstuk wordt
de inhoud en omgrenzing van
het begrip Vlaamse Nationalität
ontleed. Schrijver kent onze geschiedenis voldoende om het
ontstaan van een Vlaams natie bewustzijn, zijn ontwikkeling en
groei, zonder misvattingen te
volgen. Terecht merkt hij op dat
de Vlaamse Beweging, waarin
die bewustwording tot uiting
kwam als vrucht van voelen én
denken, terzelfder tijd een middel tot machtsvorming was.
De Vlaamse Beweging, stelt
Schmidt, is nooit een rassenstrijd geweest. Het zijn andere
elementen, de taal, de geslotenheid van een bevolking binnen
dezelfde ruimte wonend, die zich
historisch verbonden wist en de
langzaam sterker wordende wil
tot eenheid en zelfbevestiging,
die van het Vlaamse volk een
Vlaamse natie gemaakt hebben.
Merkwaardig is ook, dat, waar
Schmidt de houding van de
Vlamingen tijdens de eerste en
tweede wereldoorlog ter sprake
brengt, hij zich niet door de

schijn laat misleiden. Een kollaboratie zoals er in andere Europese landen voorkwam heeft ook
in Vlaanderen bestaan, maar in
een geringer omvang dan elders.
Een vergelijking tussen Rex en
V.N.V. gaat niet op, noch in hun
teoretische noch in hun praktische houding ten overstaan van
Nazi- Duitsland.
Het ongeluk van de Vlamingen is
aan veel oorzaken te wijten geweest. Hun karakter speelt een
ongunstige rol. In dat verband
is het leerrijk dat overal waar
Germaanse en Latijnse volkeren
naast elkaar leven, de Germaanse terrein verliezen. In België
is dat niet alleen tegenover de
Nederlands-, maar ook tegenover de Duitssprekenden het
geval. In de omgeving van Aarl en lagen een dertigtal dorpen,
waar de bevolking Duitssprekend geweest is en ten dele nog
een Duits dialekt spreekt, maar
volledig zonder taalrechten in
Wallonië opgegaan zijn. Door
hun sociale en ekonomische
achterstand en een kiesstelsel
dat de Franssprekenden bevoordeelde, door de bestaande suprematie van het Frans in alle
leidende kringen, heeft de
Vlaamse meerderheid zich nooit
kunnen doen gelden.
Daarbij sluit zijn beschrijving
van het Belgisch partijwezen aan
tot omstreeks 1968. Ook daar
was Vlaanderen het slachtoffer
van bestaande feitelijkheden.
Sinds dat jaar heeft de evolutie
waarvan Schmidt de eerste verschijnselen zag zich verder doorgezet. Het Belgisch nationaliteitenprobleem heeft de eenheid
der Belgische partijen, de B.S.P.
uitgezonderd, verbroken. Die ontwikkeling moet, als zij niet afgedamd wordt, Vlaanderens volledige ontvoogding in de hand
werken.
Bij de partijenstruktuur en haar
vertegenwoordiging in het par-

lement en de regering sluit nu
het langste deel en eigenlijk onderwerp van Schmidts studie
aan. Hij onderzoekt de leeftijd,
de ontwikkelingsgraad, het beroep van onze politici en de verhoudingen die in het parlement
en de regering tussen Vlamingen, Walen en Brusselaars bestaan, met behulp van uitvoerige
tabellen. Zijn algemene konklusie is, dat de Vlamingen wel
vooruit gaan, maar nog niet de
macht bezitten die hun op grond
van hun bevolkingsmeerderheid
zou toekomen.
De ontleding van de partijstrukturen en programma's is intussen
door de gebeurtenissen achterhaald. Wij leven inderdaad zeer
vlug. Maar wat Schmidt erover
zegt is de moeite van het onthouden waard. Alleen deze bedenking nog: zuiver progressieve of konservatieve Dartijen hebben wij buiten de kommunistische in België niet. Ze benaderen alle meer het centrum, hetzij
links of rechts, dan een uiterste
in de een of andere richting.
Het zou mooi zijn als Schmidt
zijn werk later nog eens breder
kon uitdiepen en aanvullen met
de nieuwe gegevens. Terloops
kan hij dan een paar kleinigheden verbeteren, o.a. de plaatsnamen Spiere (blz. 35) en Roeselare (77), zodat ze gespeld
worden op de gebruikelijke manier.
André Demedts
Detlef Schmidt, Die Beteiligung der
Nationalitäten an der politischen Elite
in Belgien 1944-1968. Ein Beitrag zum
Verständnis der belgischen Nationalitäten/rage. Kiel 1970. 207 blz.

Literature of the Low
Countries.
Ik heb aan de eerste 230 bladzijden van Literature of the Low
Countries van prof. Reinder P.
Meijer veel genoegen beleefd.
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Die pagina's beantwoorden zeer
goed aan het gestelde doel, te
zijn: „A short history of Dutch
literature in the Netherlands and
Belgium". De verve en de persoonlijke toets die de auteur
aan zijn betoog vermag te geven
zullen bovendien, dat houd ik
voor gegarandeerd, ook de Angelsaksische lezer weten te
boeien, zelfs al heeft deze laatste misschien nog maar een
heel gering vermoeden van wat
aan literatuur in de Lage Landen
„bedreven" werd en wordt. Zelfs
voor Nederlandstaligen is het
boek lezenswaard, om de raakheid waarmee de schrijver in
grote trekken en eeuw per eeuw
de ontwikkeling van onze letteren schetst. Over zijn indeling
zegt hij: „The plan of the book
is the simplest possible: a chronological narrative divided into
periods of a century".
Daarom vind ik het des te betreurenswaardiger dat vanaf de
19e eeuw de auteur al te weinig
wist te „escape his own preferences" (zie de inleiding), ten
minste wat de Zuidelijke Nederlanden (of Vlaams- België, als u
dat verkiest) betreft. Mijn voorbehoud wil ik hierna iets uitvoeriger toelichten.
De hoofdstukken VII en VIII van
het boek hebben me namelijk
gesterkt in mijn overtuiging dat
voor de periode van 1800 tot
1945 de Nederlandse literatuur
niet als één geheel kan behandeld worden. Het Zuiden heeft
zijn eigen geestesstromingen en
traditie, en die willen inpassen in
de evolutie van het Noorden kan
alleen een kunstmatig beeld als
resultaat hebben. In dit onderhavig geval is dit zeer duidelijk. De
bespreking van Gezelle is vrij
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kort uitgevallen (2 1 /2 blz. tegenover bijna 8 blz. voor Bilderdijk
en 4 1 /2 blz. voor Rhijnvis Feith!)
en, wat nog meer betekenis
heeft, is weinig kleurrijk en weinig diepgaand.
De lijn van Gezelle, over Verriest
en Rodenbach, tot Verschaeve
wordt gewoon onvermeld gelaten. Toch kan men zich afvragen of die auteurs niet ten minste evenveel aandacht verdienen,
geplaatst in de Zuidnederlandse
kontekst, als bijvoorbeeld Loosjes, Helmers en Tollens in de
Noordnederlandse literatuurgeschiedenis. De uitleg zou kunnen zijn dat Meijer weinig oog
heeft voor de katolieke inbreng.
Het valt namelijk op dat ook
Alberdingk Thijm volledig onvermeld blijft, in tegenstelling tot
Isaac da Costa, en dat de hele
beweging rond Roeping en De
Gemeenschap, samen met Van
Duinkerken en de rest van de
oppositie tegen Forum, in één
volzin afgehandeld wordt. In dit
opzicht zijn de „own preferences" van de auteur wel wat weinig aan banden gelegd.
Maar voor het Zuiden zijn het
zelfs niet alleen katolieke schrijvers of stromingen die onbesproken of onvoldoende belicht
blijven. Cyriel Buysse en August
Vermeylen komen niet uit de
verf. Richard Minne en Raymond
Brulez zijn in geen wegen te
bespeuren, evenmin als Maurice
Gilliams of De Pillecijn. Zelfs
Karel Jonckheere, die bij dergelijke gelegenheden gewoonlijk
op de eerste rij staat, moet zich
tevreden stellen met de bondige
aanduiding „Flemish poet and
critic". Voor de periode tussen
de twee wereldoorlogen volstaat
Meijer met de dooddoener dat

de meeste toenmalige Vlaamse
romans zich afspeelden in het
dorp of op de hoeve. Die werken
waren populair genoeg (zie Timmermans), maar brachten niet
dikwijls grote literatuur op. Verder schijnt van enige samenhang
in aktie en reaktie in het Zuiden
geen sprake te zijn en is het
onmogelijk de eigen ontwikkeling van de Zuidnederlandse letterkunde in het betoog terug te
vinden. De behandelde Vlaamse
auteurs zijn hier illustraties geworden, zelfs niet van, maar bij
een literaire evolutie die niet de
hunne geweest is.
Het boek wil zich niet inlaten
met de produktie van vandaag
de dag. Voor de periode na 1945
zijn dan ook maar enkele,
schaarse figuren uit Noord en
Zuid belicht en enkele anderen
vermeld. Hier kan men toegeefl ijker zijn en beamen dat de geschiedenis eindigt waar de
praesens begint. In het algemeen dient echter gezegd dat
de hoofdstukken over de 19e en
20e eeuw een te willekeurig
beeld van onze letteren schetsen en dat de beslistheid en
kleurrijke verwoording, die aan
de eerste zes hoofdstukken hun
levendigheid schenken, zich hier
tegen de auteur hebben gekeerd.
Tenslotte vraag ik me nog af of
het niet goed geweest zou zijn,
ten gerieve van de Engelstalige
lezer, ook een lijstje af te drukken van de titels die tot nog toe
in Engelse vertaling gepubliceerd werden.
Jan Deloof
Literature of the Low Countries, door
R.P. Meijer. Uitg. Royal Vangorcum
Ltd., Assen, Nederland. 1971 - 384 p. geb. f 36, —.
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Een idee
voor een origineel geschenk...
Vindt u het ook soms moeilijk een origineel
geschenk te bedenken? We kunnen u misschien een tip geven, hoe u familieleden,
vrienden of kennissen kunt verrassen:

geef ze een jaargang van
Ons Erfdeel kado !
Uw Franstalige vrienden kunt u een plezier
doen met een geschenkabonnement op

Septentrion, revue de culture néerlandaise,
het Franstalige tijdschrift dat geheel han
Nederlandse kultuur in Vlaan--deltovr
deren en Nederland.
Een abonnement op Ons Erfdeel kost
300 BF - f 20,-.
Een abonnement op Septentrion kost
250 BF -f17,-.
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met

COMBI - SPAREN
bij de

KREDIETBANK

1
Wie bouwplannen koestert denkt ook aan hun financiering.

Combi - spaarders bij de Kredietbank hebben alvast die troef in de hand:
op gunstvoorwaarden bezorgt de Kredietbank
hun een woningkrediet.

Spaar nu voor uw huis van morgen
bij de

KREDIETBANK
natuurlijk!
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de taalkwestie sociologisch bekeken - 2

Tot omstreeks 1960 werden de vraagstukken van kommunautaire aard in België
grotendeels weggedrukt. Zij kwamen als
„valse problemen" in de politieke koelkast terecht. In een vorig artikel werd de
marginaliteit van de kommunautaire problematiek - want zo mag men het verschijnsel wel noemen - in zijn oorzaken
bekeken. Twee zaken vielen daarbij op.
Men kan het verdringen van de Vlaams Waalse tegenstellingen in de eerste plaats
wijten aan de gerichtheid van de socio politieke machinerie. Het socio - politieke
raderwerk in ons land werd in het verleden immers opgezet voor het verwerken
van levensbeschouwelijke en sociaal
als zodanig formuleer--ekonmisch(f
bare) problemen en geschillen. In deze
omstandigheden was weinig of geen
plaats voor een normale rijping van kom
vraagstukken. In het vorig-munatire
artikel kwam nog een tweede verklaring
ter sprake. Een spontane erkenning van
de Vlaams - Waalse geschillen zou het
machtsevenwicht tussen de levensbeschouwelijke groepen in gevaar hebben
gebracht. Men weet dat vóór dat het
schoolpakt de krachtsverhoudingen tussen katolieken en vrijzinnigen bevroor,
een (wankel!) evenwicht tot stand kon komen, onder meer dank zij het feit dat de
levensbeschouwelijke meerderheidsgroep
in Vlaanderen minderheid was in Wallonië. De lotsverbondenheid van Vlaamse
en Waalse katolieken enerzijds, van Waalse en Vlaamse vrijzinnigen anderzijds
was aldus een vitaal element in het
machtspolitieke spel. Men begrijpt waarom in die omstandigheden de verscheidenheid van de twee kultuurgemeenschappen niet tenvolle in de politiek aan
bod kon komen. Hierop wees M. van Haegendoren toen hij in 1962 schreef dat

prof. dr. luc huyse
Geboren in 1937 te Heule (West-Vlaanderen).
Studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Leuvense universiteit, waar hij
promoveerde tot doctor in de politieke en
sociale wetenschappen. Tans doceert hij er
sociologie en sociologie van het recht aan de
fakulteit van de rechtsgeleerdheid.
Schreef De niet - aanwezige staatsburger
(1969), L'apathie politique (1970) en Passiviteit, pacificatie en verzuiling in de Belgische
politiek (1970). Publiceerde artikelen o.m. in
De Maand, De Nieuwe Maand, Kultuurleven,
Streven, Intermediair, De Gids op Maatschappelijk Gebied, Spectator, Civis Mundi en De
Bazuin. Hij is redaktielid van De Nieuwe

Maand.
Adres:
Berkenlaan 8, 3202 Linden.

de taalkwestie sociologisch bekeken

,,...de Kerk en de vrijzinnigheid, de poli
partijen en de vakbonden, ieder op-tiek
hun eigen terrein, er voor hun zaak voordeel menen bij te hebben dat een unitaire
struktuur in stand zou blijven; deze struktuur maakt het vaak moeilijk de WaalsVlaamse problemen „zuiver" te stellen ".
(De Vlaamse Beweging nu en morgen,
deel 1, p. 155.)
In het begin van de jaren zestig breekt
het kommunautair konflikt toch door. De
mechanismen, die zijn spontane ontwikkeling moesten afremmen, vallen stil.
Waarom? En een tweede vraag: hoe is de
pacifikatie, die ondertussen nagestreefd
werd, tot stand gekomen? Aan deze dubbele vraagstelling is onze tweede bijdrage gewijd.
(Wij zijn in onze sociologische gedachtengang op een punt gekomen, waar niet
meer te werken valt met de vage term
„kommunautaire problematiek ". Nu is
precisering nodig.)
Drie facetten.

Vier, vijf geschriften over „de kwestie"
leveren voldoende citaten op om aan te
tonen dat de problemen, die met het epiteton „kommunautair" worden bedacht,
zeer verscheiden van aard. Een greep
uit enkele publikaties, die het verschijnsel vanuit Vlaamse hoek belichten: ,De
kern van het vraagstuk ligt niet in een
„taalkwestie ". Het gaat nu, zoals in 1830,
niet alleen om de eer van de taal, maar
ook om de eer van het volk dat die taal
spreekt... den graad van waardigheid,
van eer, van aanzien, van gezag, die ons
volk te beurt valt in de Belgische maatschappij." (M. Lamberty, De Vlaamse Beweging nu, 1948, p. 48); „Wij willen om te
;

beginnen als numerieke meerderheid,
maar sociaal -ekonomische minderheid,
ons verdedigen door de afbakening van
ons gebied en tevens door de nooddijken
van de taalwetgeving." (M. van Haegendoren, De Vlaamse Beweging nu en morgen, deel II, 1962, p. 21); „(De Vlaamse
Beweging voert).., een strijd voor gelijke
kansen." (R. Derine, Aktuele Vlaamse
standpunten, 1964, p. 27); „De belangstelling in ons land voor het Vlaamse „volk"
in zijn meest specifieke, nationale, volkenkundige kenmerken is een onderdeel
geweest van de Vlaamse strijd." (Telemachus, De spanningen tussen de taalgroepen, De Maand, 1963, p. 332); „De
Vlaamse Beweging... is een uiting van
vooruitstrevend, sociaal humanisme. De
Vlaming kwam in opstand tegen zijn lot,
omdat hij zich wilde bevrijden van het
kunstmatige, het onechte, dat op hem, op
zijn volk en zijn kuituur was gaan vastzitten. Taalstrijd en flamingantisme kunnen enkel in dit perspektief worden begrepen." (M. Ruys, De Vlamingen, 1972,
p. 12.)
Deze reeks citaten bevat duidelijke verwijzingen naar de meest opvallende facetten van de kommunautaire problematiek: ten eerste, de asymmetrische
machtsverhoudingen tussen Nederlands
Franstaligen; ten tweede, de-taligen
trage erkenning van de socio-kulturele
eigenheid van beide groepen. De meeste
kommunautaire geschillen gaan op deze
probleemaspekten terug.
De Nederlandstaligebevolkingsgroep, een
demografische meerderheid, vertoonde
tot voor kort alle kenmerken van een sociologische minderheid: laag welvaartspeil, zwakke machtsposities, geringe
elitevorming. De Franstaligen, demogra-
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fisch in de minderheid, bewogen zich op
de markt der schaarse goederen als een
meerderheid: méér welvaart, méér politieke macht. De averechtse asymmetrie
in deze machtsverhoudingen was niet altijd zo opvallend als dit tien, vijftien jaar
geleden het geval was. Zij kwam voor het
eerst scherp aan het licht bij de invoering
van het algemeen enkelvoudig stemrecht,
kort na de eerste wereldoorlog. De ver
„één-man-één -stem"--weznlijkgvaht
beginsel bracht sommigen er toe te denken dat de demografische positie van een
bevolkingsgroep rechten op politieke
macht doet ontstaan. De Vlaamse beweging kwam zo tot de verwachting dat de
demografische groeikracht van Vlaanderen quasi-automatisch zou leiden naar de
staatsmacht. In de loop der jaren bleek
dat men zich vergist had. De numerieke
meerderheidspositie kon niet vertaald
worden in realiseerbare rechten, tenzij
men een vuist maakte. Diverse pijnpunten in de Vlaams-Waalse verhoudingen
vinden hier hun oorsprong: de taalgrens kwesties aan de ene kant (dit is, vanuit
Vlaams oogpunt gezien, beveiliging van
de numerieke meerderheidspositie), de
zetelaanpassing, de problematiek rond
de taalrollen in het leger, in de magistratuur en in de overheidsdiensten en de ongelijke deelname van de twee taalgroepen aan het wetenschappelijk onderwijs
aan de andere kant (eisen van Vlaamse
zijde, gericht op het „ten gelde maken"
van de numerieke meerderheidspositie).
Men ziet dus dat een aantal kommunautaire geschillen de verdeling van de
macht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen als inzet hebben. Dit in wezen politiek konflikt wordt gesekundeerd door
een ander spanningsveld, waarop de

term „kommunautair" ook van toepassing
is, namelijk de strijd om de erkenning
van de kulturele eigenheid. In het verleden lag de bewijslast op de Vlamingen;
zij dienden keer op keer de originaliteit
en de bestaansreden van hun kultuur aan
te tonen. Het was geen gemakkelijke opgave. Bij de Franstaligen was er de neiging om het hele achterland van de Franse kultuur in rekening te brengen bij het
vergelijken van elkaars kulturele verdiensten. Aan de andere kant bleek het moeilijk om een afdoend antwoord te geven
op de vraag: wat is het dat het Vlaamse
volk een eigen gelaat geeft? Verwijzingen naar de „volksaard" hebben weinig
bewijskracht; zij verleggen het probleem
alleen maar. Men mag veeleer aannemen
dat een hele reeks van faktoren een rol
hebben gespeeld bij het modelleren van
deze kultuurgemeenschap. Er is een gemeenschappelijk verleden, een eigen
taal en gemeenschappelijke klemtonen
op het stuk van levensbeschouwing, wonen en werken. Soms was het de faktor
taal, soms het kollektief ervaren van de
achteruitstellingen, die deze en andere
komponenten deed samenklitten tot een
wij -gevoel ( „ons volk "), dat op zijn beurt
de voedingsbodem vormde voor het ontstaan van een kultuurgemeenschap. Aan
Franstalige zijde kwam men vooralsnog
niet tot een even krachtig wij -gevoel. Dit
is onlangs proefondervindelijk aangetoond door P. Servais, socioloog aan de
U.C.L. In Recherches Sociologiques van
december 1970 presenteert hij de resulstaten van een studie over „le sentiment
national en Flandre et en Wallonie". Hij
schrijft: „En ce qui concerne les Wallons,
l'existence d'une communauté wallonne
spécifique est beaucoup moins certaine.
(...) Dans la Belgique francophone de
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jadis, les Wallons ne sentaient nullement
Ie besoin de se définir en tant que mem bres appartenant à une communauté
spécifique" (pp. 143-144). Het ziet er naar
uit dat hierin stilaan verandering komt;
niet de faktor taal, maar de schokkende
kontrontatie met ekonomische achteruitgang kan de Waalse gevoelens tot een
kristallisatiepunt brengen.
Twee facetten van de kommunautaire
problematiek kwamen nu reeds ter sprake. Een derde komponent is in zekere zin
van een andere orde.
In een van zijn werken, waarin hij het ook
over België heeft, schrijft de Amerikaanse socioloog S.M. Lipset dat drie konfliktlijnen de meeste Westerse landen doorkruisen. Een ervan vindt zijn oorsprong in
de industriële revolutie, die leidde tot de
tegenstellingen tussen kapitaalbezitters
en arbeiders. De andere zijn het gevolg
van de nationale revoluties; het ontstaan
van de moderne staat riep het levensbeschouwelijk konflikt tussen klerikalen en
antiklerikalen in het leven. Het leidde
eveneens - ook in België - tot hevige
spanningen tussen het centraal staatsgezag en de regionale en lokale gemeenschappen die een flink stuk van hun autonomie verloren zagen gaan. De taalkwes-

tie heeft in de loop der jaren de antitese
centrum -periferie naar de achtergrond
gedrongen, of, beter gezegd, gekamoufleerd. Toch bleef zij als het ware onderhuids aanwezig. De geschillen, waartoe zij
aanleiding gaf, werden echter veelal opgenomen in de taalpolitieke eisenbundels.

Ook op vandaag is dit spanningsveld
werkzaam, zij het dan onder een dubbele
gedaante. Bij sommigen leven de spanningen nog in hun oorspronkelijke vorm.
Zij verzetten zich tegen de koncentratie

van politieke en financiële macht in de
hoofdstad. Het is het strak-unitaire gezag dat aangevochten wordt - soms, maar
niet altijd, in federalistische termen. Eén
voorbeeld (ontleend aan De Vlamingen
van M. Ruys, p. 167): „Renard ging ervan
uit dat de Waalse inzinking te wijten was
aan het falen van de financiële machten
te Brussel. Hij wenste een fundamentele vernieuwing van de ekonomische
beleidsorganen, waardoor de gemeenschap zelf de kontrole zou krijgen over
de ekonomie en regionale overheidsorganen een beslissende stem zouden hebben
in de opleving van het bedrijfsleven ".
Soms ook stelt men zich anti-Brussels op
omdat men de sociale en ekonomische
voorrangspositie van de hoofdstad niet
kan aanvaarden. Men denke maar aan de
vele grieven over de urbanistische geeuwhonger van Brussel, over de prestigieuze
infrastruktuurwerken in de hoofdstad,
over de ontvolking van het achterland,
over de pendelarbeid naar de Brusselse
privé-bedrijven en overheidsdiensten. Het
ongenoegen over de koncentratie van
schaarse goederen in de hoofdstedelijke
zone bestaat niet alleen in Vlaanderen.
Het komt evengoed in Wallonië voor.
Dekoncentratie (Brussel ontvetten!) is een
eis van Vlamingen én Walen.
De overgang.
De broedlaag, waarop de kommunautaire geschillen ontstaan, is dus samengesteld uit drie komponenten: (1) een strijd
tussen Nederlandstaligen en Franstaligen
om de politieke en sociaal -ekonomische
macht; (2) een streven naar erkenning
van de kulturele eigenhe;d van de twee
taalgroepen; (3) wrijvingen tussen een
hoofdstedelijk gebied dat in de centrale
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gezagsorganen én daarbuiten op grote
schaal politieke en financiële macht hamstert, en de regionale en lokale gemeenschappen die een ruimtelijke spreiding
van de machtsuitoefen'ng voorstaan. Tot
op het eind van de jaren vijftig worden
deze kommunautaire geschillen weggedrukt, om redenen die in de vorige bijdrage ter sprake kwamen. Vanaf 1960 zullen
zij echter in groeiende mate prioriteit
krijgen op de agenda van de politici.
Uiteraard heeft men zich al vaak afgevraagd waaraan deze nogal bruuske wijziging in de gerichtheid van de politieke
bedrijfsvoering te wijten is. Sommigen
zeggen: het herleven van het nationalisme
bracht een felle opflakkering van de kom
twisten met zich mee; dit-munatire
dwong de politici er toe „de kwestie"
grondig aan te pakken. Elders wees men
op het aantreden van een „derde generatie" van Vlaamse intellektuelen („nog
nauwelijks Vlaamsgezind om de eenvoudige reden dat zij Vlaams is", schrijft
Telemachus in het reeds geciteerde artikel), die veel hardnekkiger weerstand
bood tegen de meerderheidspretenties
van de Franstaligen. Wat dan tot de verscherping van de konfrontatie zou geleid
hebben. Ook in de Waalse publieke opinie
zouden zich omstreeks die tijd grondige
wijzigingen hebben voorgedaan; de ziekte van de ekonomische achteruitgang wou
men hier meer en meer bestrijden met remedies, die in kommunautaire termen
waren gesteld.
Dit zijn drie faktoren die zonder twijfel
diepgaand hebben ingegrepen op de politieke situatie in het begin van de jaren
zestig. Het is echter de vraag of zij, afzonderlijk of in orchestratie, krachtig genoeg waren om de socio - politieke mechanismen, die de spontane groei van de

kommunautaire problematiek tot dan toe
hadden verhinderd, te neutraliseren.
Betekenis van het schoolpakt en het
schoolpaktklimaat.

Men weet dat het levensbeschouwelijk
konflikt verantwoordelijk is geweest voor
de diepste breuklijn in de Belgische samenleving. De zuilen boden door hun beslotenheid bescherming tegen de missioneringsijver van de „andersdenkenden ".
In tijden van koude oorlog deden zij
dienst als organisatorische verschansingen. Men sprak over dit konflikt als over
een kruitvat, dat bij eksplosie de eenheid
en de stabiliteit van het land kon vernietigen. Een gelukkige omstandigheid maakte het in de periode 1945-1955 evenwel
mogelijk die dreiging af te wentelen:
de levensbeschouwelijke meerderheid in
Vlaanderen was minderheid in het andere
landsgedeelte; zo kon een broos maar
bruikbaar machtsevenwicht op basis van
wederzijdse toegevingen tot stand komen. De lotsverbondheid van Neder
Franstaligen in het ka--landstige
tolieke kamp, van Walen en Vlamingen
in de vrijzinnige zuil was niet alleen
broodnodig voor de instandhouding van
de eigen groep; zij verhinderde ook dat
het tot een eskalatie kwam die voor beide
groepen noodlottig zou geweest zijn. In
die lotsverbondenheid ontstond dus het
dubbel dwarsverband dat het kommunautair spanningsveld grotendeels neutraliseerde. Bovendien maakte de levensbeschouwelijke verdeeldheid het de Vlamingen onmogelijk hun numerieke meerderheidspositie aan te wenden voor het doorbreken van het machtspolitiek status quo.
Het streven naar federalisme van sommige Waalse socialisten werd afgegrendeld
omdat in het vrijzinnige kamp gevreesd
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werd voor een minorisatie van de vrijzinnigen in een autonoom Vlaanderen.
De schoolstrijd toonde aan hoe kwetsbaar dit machtsevenwicht wel was. De
konfliktregeling waartoe het aanleiding
gaf, was te vrijblijvend en te afhankelijk
van wankele meerderheid-minderheid -relaties. Aan weerszijden van de breuklijn
groeide de overtuiging dat dit machtsevenwicht beveiligd moest worden door
een nationaal pakt tussen de drie traditionele partijen. Met het schoolpakt brak
een periode van (weliswaar gewapende)
vrede aan, eerst op onderwijsgebied; later liet het schoolpaktklimaat toe de reikwijdte van de ontworpen konfliktregeling
uit te breiden tot andere sektoren.
Na korte tijd bleek dat het bevriezen van
de machtsverhoudingen tussen vrijzinnigen en katolieken de nood aan kohesie
tussen Vlamingen en Walen in beide zuilen gedeeltelijk deed verdwijnen. De
levensbeschouwelijke solidariteitsoverwegingen, waarmee de kommunautaire gevoelens werden verdrongen, gingen minder overtuigend klinken. In 1961 opent de
liberale partij haar deuren voor de katolieke burgerij. Het maneuver slaagt in
grote mate - zoals zal blijken bij de verkiezingen in 1964 en 1965 - en maakt, nu
de katolieke burgerij in Wallonië bescherming zoekt bij de P.V.V., de oproepen tot Vlaamse solidariteit met de zwakkere geloofsbroeders over de taalgrens
minder geloofwaardig. De kerkelijke hiërarchie onthoudt zich nu ook van herderlijke tussenkomsten bij verkiezingen. Dit
komt de „taalpartijen" ten goede. Nog andere tekenen wijzen op de „bevrijding"
van de kommunautaire problematiek in
het begin van de jaren zestig: de Vlaamse
frontvorming bij de eerste mars op Brus10

sel en het sukses van het petitionnement
van de M.P.W. Minder snel verdwijnt de
minorisatievrees aan Vlaams-vrijzinnige
kant, al verliest zij haar panisch karakter.
Meer dan welke andere faktor ook, heeft
het schoolpaktklimaat dat de levensbeschouwelijke vergrendeling van het politieke leven goeddeels wegnam, de doorbraak van het kommunautaire spanningsveld mogelijk gemaakt.
Dit brengt ons terug tot het uitgangspunt
in deze sociologie van de taalstrijd: voor
een goed begrip van de ontwikkelingen in
de Belgische politiek moet men in eerste
instantie de wisselwerking tussen het
levensbeschouwelijk, het sociaal- ekono-

misch en het kommunautair konflikt in
rekening brengen. Aan deze wisselwerking ontleent het politieke leven in België
een groot stuk van zijn dinamiek. Eén
voorbeeld hiervan trok onze aandacht:
het terugtreden van het levensbeschouwelijk konflikt (dank zij een voorlopige
pacifikatie ervan) maakt omstreeks 1960
krachten vrij die het kommunautaire
spanningsveld ontsluiten.
Tien wilde jaren.

Het moet twaalf jaar geleden voor de politieke verantwoordelijken een ontmoedigende konstatatie zijn geweest: zeer kort
nadat de onmiddellijke dreiging van het
levensbeschouwelijk konflikt was afgewenteld, kwamen nu de spanningen tussen de taalgemeenschappen de stabiliteit van het regime in gevaar brengen.
Vlaamse mars op Brussel, oprichting van
de Mouvement Populaire Wallon, elektorale doorbraak van de Volksunie zijn de
eerste tekenen van de komende krisis.
De kommunautaire koortsverschijnselen
nemen vanaf 1961 snel toe. Bovendien to-
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nen de politieke werkstakingen tegen de
eenheidswet aan dat ook het sociaal -ekonomisch konflikt niet is uitgedoofd. De
lont in het kruitvat wordt weer korter.
Een terugblik op de jaren zestig leert ons
dat het nemen van de kommunautaire hindernis in drie fazen verloopt. Het voorspel valt in de periode 1961-1965. De taalwetten van de regering Lefèvre -Spaak
leiden wel niet tot een definitieve regeling van de taalgrenskwestie, maar bevestigen niettemin het principe van de
taalhomogeniteit in Vlaanderen en Wallonië. Men kan nu ook een preciezer
diagnose van het probleem Brussel maken. In de kerstboodschap van de koning,
eind 1963, valt een bepaalde zin erg op:
„In een kader van vernieuwde instellingen
een loyale samenwerking verzekeren tussen Vlamingen en Walen, aan de rechtmatige verzuchtingen naar autonomie en
decentralizatie in verschillende sektoren
van het openbaar leven beantwoorden,
dat alles kan verwezenlijkt worden, maar
dit vergt verbeeldingskracht en moed en
een vaste wil om te slagen ". Stilaan worden de klemtonen nu verlegd. Een aantal
politici zien in dat de kommunautaire
kwestie niet meer door taalwetten op te
lossen valt. Er is een staatshervorming
nodig. De rondetafelkonferentie, die de
grondwetsherziening moet voorbereiden,
loopt op het eerste gezicht niet zo goed
af. Toch effent zij de weg voor een regeling van het probleem van de zetelaanpassing; bij de bespreking van de waarborgen, die Wallonië in de toekomst dienden te behoeden voor een minorisatie
door de Nederlandstalige numerieke
meerderheid, blijkt ook dat steeds meer
politici een oplossing verwachten van een

of andere vorm van kultuurautonomie. De
verkiezingen van mei 1965 maken een

einde aan de rooms-rode koalitie. Een
tweede faze breekt aan. Het is een tijd
van aarzelingen, van pogingen ook om de
behandeling van de kommunautaire problematiek het uitzicht te geven van een
processie van Echternach: na de twee
stappen vooruit, een stap achteruit. Aan
de kop van de processie stappen Harmel,
Spinoy en ook Van Audenhove. Enkele
maanden later zal premier Van den Boeynants een poging doen om het kommunautair dossier opnieuw onder te brengen
op de plaats, waar het zovele jaren zat,
namelijk in de politieke koelkast. Zijn
struikelen over de kwestie Leuven en het
mislukken van de trikolore P.V.V.- operatie
bij de verkiezingen van maart 1968 sluiten
deze tweede faze af. De tijd is nu rijp
voor een beslissende wending in het paci-

fikatieproces.
De inzet.
We hebben vroeger al in onze gedachtengang de kommunautaire problematiek
herleid tot een drietal belangrijke facetten. Gemakshalve. Hoe staat het met deze
probleemaspekten bij de aanvang van de
staatshervorming?
De aanwezigheid van meerdere kultuurgemeenschappen in ons land wordt nog
door weinigen ontkend. De galante formule „eenheid in verscheidenheid" kent
veel bijval. Ernstige konflikten over deze
materie zijn er niet meer. De diskussie is
nu verlegd naar het scheppen van de kon
bestaansrecht van de-dites,h
Vlaamse kultuurgemeenschappen moeten
garanderen, vooral dan in Brussel. De
strijd om een herverdeling van de politieke en de sociaal -ekonomische macht
tussen Franstaligen en Nederlandstaligen
is daarentegen vrij hevig. De afbakening
11
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van de Brusselse agglomeratie vormt de
kern van de taalgrensproblematiek. Het
blijvend „demografisch verlies" door de
verfransing van Nederlandstalige immigranten in de hoofdstad is een ander pijnpunt. Het streven van de Vlamingen om
bij de verdeling van de schaarse goederen (onder meer rijkskredieten, onderwijskansen, jobs en promoties in de
overheidsdiensten) méér rekening te
doen houden met de demografische omvang van de beide groepen, lokt scherpe
konflikten uit. Bij de diskussies over de
zetelaanpassing was al gebleken dat de
numerieke meerderheidspositie van de
Vlamingen niet voor 100 °/o te verzilveren
was. Deze konstatatie zorgt in Vlaanderen
voor een groeiende vraag naar autonomie. De argumentatie terzake werd in
1964 goed verwoord door R. Derine:
„Autonomie... is de enige ernstige waarborg voor Wallonië, die niet tegelijk rem
en grendel is voor de normale Vlaamse
meerderheid en opgang. Door aan beide
gemeenschappen voor sommige kwesties
autonomie te verlenen, zal voor heel wat
zaken het gevaar van remming en onderdrukking wegvallen. Automatisch wordt
tegemoetgekomen aan de behoefte aan
waarborgen voor Wallonië. Het is m.a.w.
de enige uitweg om de cirkel van de
Vlaamse emancipatie en de Waalse vrees
te doorbreken" (Aktuele Vlaamse standpunten, p. 120). De antitese centrumperiferie is, mede door deze evolutie en de
ontwikkelingen te Brussel, scherper geworden. Bovendien is in de loop der jaren zestig bij vele burgers onbehagen
ontstaan over de gang van zaken in wat
ik elders de „bevoogdingsdemokratie"
heb genoemd (1). De drang naar een herverdeling van de politieke macht tussen
politici en burgers uit zich onder meer in
12

het sukses van de inspraak- en participatieslogans. Tegelijkertijd ontdekt men in
deze kringen het demokratiserend effekt
van een ruimtelijke spreiding van de politieke machtsuitoefen;ng. Het is niet toevallig dat de eisen terzake op demonstratieve wijze gepatroneerd worden door de
taalpartijen!
Kortom: een pacifikatie van het kommunautaire probleem zal slechts met sukses
bekroond worden indien zij een regeling
ontwerpt voor drie krachtige konfliktbronnen. Dit zijn: (a) de strjid om de politieke
en sociaal -ekonomische macht tussen
Vlamingen en Franstaligen, niet in het
minst te Brussel; (b) het konflikt tussen de
voorstanders van een strak- unitair beleid
en de voorstanders van een geregionaliseerd beleid; (c) de spanningen, die
voortvloeien uit de vraag naar een demokratischer besluitvorming in de politiek.
De staatshervorming heeft op elk van
deze drie punten ingegrepen. Vooraleer
het resultaat te bekijken, eerst even iets
over de procedure.
Naar een pakt der Belgen.
Het was te verwachten dat het scenario
dat bij het sluiten van het schoolpakt zovele diensten had bewezen, ook zou worden opgeroepen voor de behandeling van
het kommunautaire konflikt. Beide mijlpalen in het zoeken naar vreedzame koeksistentie tussen Belgen vertonen dan
ook een opvallende verwantschap, zowel
in de wijze van totstandkomen als in de
inhoud. (Merkwaardig is ook dat hetzelfde
duo, namelijk premier Eyskens en zijn
kabinetchef, de heer Grauls, in beide gevallen de kompromisvorming hebben geleid en begeleid.)
De procedure, waarmee nu naar een re-
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geling werd gezocht, was niet nieuw. De
operatie „staatshervorming" werd ingeleid door politieke onderhandelingen tussen de drie traditionele partijen. Een eerste rondetafelkonferentie leed schipbreuk.
Een poging om in 1965 het topoverleg te
institutionaliseren in de vorm van een
driepartijenregering kon niet doorgaan.
De werkgroep van 28, aan een vijfhoekige tafel gezeten, kon wél de grondslagen
leggen van een kompromis. Het pakt der
Belgen kwam dan uiteindelijk tot stand na
een hele reeks van regeringsmaratons en
topbijeenkomsten.
De gelijkenis valt echter het meest op bij
het bekijken van de politieke spelregels,
die bij het sluiten van het kommunautair
pakt te pas zijn gekomen. Allereerst heeft
men er in elke faze goed voor gezorgd
het unilateraal afdwingen van een oplossing op basis van het meerderheidsbeginsel te vermijden. Bij de voorbereiding van
het schoolpakt kreeg de liberale partij
die bij de verkiezingen van 1958 niet
eens half zo veel stemmen had behaald
als de C.V.P., niettemin evenveel vertegenwoordigers in de kommissie als de
kristen -demokraten. Ook in de periode
1969-1971 werd het meerderheidsbeginsel - anders een hoeksteen van de demokratie naar Angelsaksisch model - uitgeschakeld. Een treffende illustratie: toen
de Werkgroep, waarvan juist sprake was,
de kwestie Brussel op de agenda nam
diende zijn omvang te worden uitgebreid
om alle strekkingen een plaats te kunnen
geven. Een tweede spelregel die met
sukses werd toegepast: naar Belgische
traditie voltrok de kompromisvorming
zich in een klimaat van diskretie, die de
aktiviteiten van de toponderhandelaars
goed verhulde. De diskussie werd op behendige wijze uit de openbaarheid ge-

licht. Een korte periode van openbare
behandeling in het Parlement sloot een
lange termijn van geheime onderhandelingen af.
Ook naar de inhoud is de gelijkenis groot.
Wat de grondwetsherziening heeft opgeleverd aan formules als „bijzondere
meerderheden ", „pariteit in de regering"
en „bescherming van de minderheden"
kan inderdaad beschouwd worden als een
geslaagde poging om het meerderheidsbeginsel nu ook op het kommunautaire
vlak te neutraliseren.
De pacifikatie onvoltooid.

Nu het vuurwerk van de staatshervorming
al enige tijd is gedoofd, treedt een zekere nuchterheid in de plaats van de blijde
kreten over een „gebeurtenis van historisch belang ". Op de vraag naar de echte
betekenis van deze hervorming is het antwoord voor sommigen onzeker geworden.
Sluit de winst- en verliesrekening van
deze grootse onderneming met een batig
saldo? Is de basis gelegd voor een duurzamer huwelijkskontrakt tussen de taalgemeenschappen? Kan de hervorming
een goed steunvlak worden voor een grote sprong voorwaarts in het demokratiseringsproces?
Het is uiteraard nog te vroeg om een
definitieve balans op te maken. Toch tekent zich reeds een en ander af. De koppeling van „waarborgen voor de minderheden", „kultuurautonomie" en „ekonomische decentralisatie" heeft een kader
geschapen, waarin een modus vivendi
tussen Nederlandstaligen en Franstaligen
tot stand zou kunnen komen. Er kwam
echter geen oplossing voor het probleem
van de verdeling van de overheidsmiddelen. De delikwate kwestie van de „ver13

de taa&westie sociologisch bekeken

deelsleutel ", de „objektieve kriteria", de
„dotaties ", de „eigen fiskaliteit" blijven
bestaan. De diskussies over de bevoegdheden van de kultuurraden en over de
konkretisering van artikel 107 quater van
de Grondwet tonen aan dat het pakt der
Belgen ook geen definitieve regeling
bracht voor het konflikt tussen de voorstanders van het centralisme en de propagandisten van een geregionaliseerd
beleid. De hervorming faalde bovendien
waar het er op aankwam een herverdeling van de politieke macht tussen politici en burgers tot stand te brengen. Men
kent de filosofie die het oorspronkelijke
wetsontwerp over de vorming van federaties en agglomeraties bezielde: „geef de
gemeenten hun levenskracht terug en bevrijd ze van de taken die hun technische
mogelijkheden te boven gaan zodat deze
kernen van demokratische besluitvorming
opnieuw een aantal vitale funkties kunnen opnemen; richt federaties van gemeenten op die in staat zijn de overheveling van lokale bevoegdheden naar het
centraal staatsgezag tegen te gaan zodat
een aantal belangrijke beleidssektoren
opnieuw in de nabijheid van de burger
gebracht kunnen worden ". Van deze intentie bleef uiteindelijk nog weinig overeind in de verdere behandeling van het
ontwerp.
Besluit: in zijn huidige vorm kan het pakt
der Belgen hoogstens een etappe zijn in
de tocht naar een bevredigende konfliktregeling op kommunautair vlak.
Is het mogelijk dat de taaiheid van de
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kommunautaire problematiek voor een
groot stuk te wijten is aan de blijvende
verwevenheid met het levensbeschouwelijk konflikt? Recent is toch weer gebleken hoezeer de beide spanningsvelden
elkaar besmetten. De kultuurautonomie
verbrak het nationaal machtsevenwicht
op levensbeschouwelijk vlak. Te dien einde werden in de grondwet en in het kul
supplementaire waarborgen voor-turpak
de ideologische minderheden opgenomen. Met de evenredigheidsregel als verdeelsleutel werd de verdeling van rijkssubsidies, van mandaten in de kulturele
beheersorganen en van zendtijd op radio
en televisie op punt gezet. Deze regeling
veronderstelt evenwel dat de Vlaamse
vrijzinnigen in de brede kulturele sektor
met een representatief geheel van mensen en organisaties aanwezig zijn; zij
dwingt hen, met andere woorden, de kenmerken van een komplete zuil aan te nemen. Deze ontwikkeling leidt aan katolieke zijde tot een soort reaktieve verzuiling op domeinen die voorheen niet op
levensbeschouwelijke grondslag waren
georganiseerd (men leze hierover een redaktionele kommentaar in De Nieuwe
Maand van oktober 1972). De minorisatievrees van de vrijzinnigen, die hierdoor
wordt aangewakkerd, lokt dan op zijn
beurt moeilijkheden uit bij de verdere
vormgeving van de kulturele autonomie
en van de ekonomische gewestvorming.
Zo kan een nieuwe pacifikatie-ronde van
start gaan.
(1) In een artikelenreeks van Intermediair, juli-augustusseptember 1971.
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De dingen, die ons vandaag als opzienbarend bezighouden, de ruimtevaart, de
atoom -energie in het vlak van de ontdekkingen, hippie-dom, provo en kabouters
in het vlak van de geestelijke beleving,
vinden in de zeventiende eeuw een tijdperk van vergelijkbare vernieuwingen.
Men zou kunnen stellen, dat wat in de
zeventiende eeuw de religie voor de
mens betekende, heden sociaal bewustzijn heet. Dit sociaal bewustzijn stelt niet
God, maar de mens zelf centraal. Liefde
is niet meer afgeleid uit de verhouding
tot God, maar heet vandaag tolerantie.
Tal van kristelijke begrippen zijn ingebed
in etische en dogmatische normen van
nieuwe systemen. De wetenschap vindt
de meeste bijval, als de resultaten van
wetenschappelijke arbeid bijdragen aan
de verworvenheden van het sociaal bewustzijn. Over twee eeuwen zal de astronaut van nu de Merian uit de zeventiende
eeuw zijn. De bijbel zal in verhouding tot
de dan geldende opvattingen wellicht
worden gepresenteerd als een eerbiedwaardige poging de geestelijke volksgezondheid via de fiksatie van normen in
een God-figuur, die boven -zinnelijk is, in
wetten en levenslessen vast te leggen.
Daarom acht ik vergelijking nuttig. We
kunnen ons denken en handelen toetsen.
In de nu volgende beschouwing zal ik min
of meer biografisch tewerk gaan. Daardoor lokaliseert men het studie-objekt in
de tijd, waarin het een funktie had. Biografische gegevens zijn tevens „stapstenen" in het stromenland van de Westeuropese kultuur, waarin Maria Sibylla
Merian door haar werk een wegwijzer
heeft geplaatst.
De Merians komen uit de Zwitserse Jura.
Het is een kunstzinnig begaafde familie.
Behalve magistraten vindt men onder hen

freek van wel
Geboren in 1918 te Den Haag. Studeerde m.o.
staatsinrichting en geschiedenis met als specialisatie het Caraïbische gebied. Is momenteel werkzaam als voorlichtingsambtenaar bij
het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den
Haag.
Publiceerde Carriers of Europe, a concise history of Holland ( Baarn, 1963), Bonaire, de problematiek van een eilandhuishouding in het
kader van de bevordering van het toerisme
(Willemstad, 1963) en Holland (Ahrbeck-Hannover, 1968).
Was vele jaren redaktie-sekretaris van het begin 1972 opgeheven tijdschrift Oost en West.
Adres:
Cornelis van der Lijnstraat 13, Den Haag.
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Matth. Merian: Ook de geschiedenis van de Jacobsiadder
uit Genesis 28: 12-20 is gesitueerd in een Rijnlandschap.

goudsmeden, schilders, etsers en architekten. De grootvader van Maria Sibylla
bijvoorbeeld was rond de overgang van
de zestiende naar de zeventiende eeuw
raadsheer te Bazel, haar vader, Matthäus,
bijgenaamd de Oudere ter onderscheiding van zijn gelijknamige zoon, werd
daar eveneens geboren en was een bekend landschapstekenaar en -graveur,
die in Frankfort a. Main een eigen uitgeverij opbouwde, welke zeer lang zou bestaan en de naam Merian grote vermaardheid zou schenken. Ondanks zijn vestiging in Frankfort bleef Matthäus Merian
sterk gebonden aan zijn geboortegrond.
Tal van taferelen in later jaren gegraveerd blijken zonder veel moeite herkenbaar ontleend aan het landschap rond Bazel .
De gebruikelijke peregrinage van de jon
kunstenaar had hem door de Duitse-ge
landen naar het Noorden, de Nederlanden, geleid, waar vooral in de Zuidelijke
Nederlanden de teken- en kopergraveerkunst een grote hoogte had bereikt. Op de
thuisreis, met in het achterhoofd een plan
16

nog een reis te ondernemen, en wel naar
Italië, dat voor ieder kreatief en wetenschappelijk geschoold man gold als de
bron van alle kennis èn inspiratie, bracht
hij ook een bezoek aan Johan Theodoor
de Bry, die in Frankfort een topografische
uitgeverij bezat. De Bry hing, evenals de
Merians, „de nieuwe leer" aan. Zijn ouders waren uit het Luikse naar Duitsland
uitgeweken. Kunsthistorisch gezien was
De Bry voor Duitsland van grote betekenis, omdat met zijn werk de kopergravure
het daar won van de houtsnede als illustratie van boekwerken. Met zijn beide
zoons bracht hij in Duitsland „de degelijke graveertechniek van de Nederlanders" (1). Merian maakte kennis met de
dochter van De Bry. De Bry bood hem een
deelgenootschap aan in zijn onderneming. Maria Magdalena de Bry werd Matthäus' eerste vrouw, die hem zeven kinderen zou schenken.
Het jaar van zijn huwelijk vormt tevens
het begin van de Dertigjarige oorlog
(1618). De verschrikkelijke gebeurtenissen hadden natuurlijk invloed op het
kommerciële resultaat van de onderneming. Maar ook op andere wijze zou dit
bedrijf een rol spelen: Zij, De Bry en Merian, wisten zich instrument voor de goede zaak. Uit dit motief, naast de noodzaak
in leven te blijven, valt de geweldige
kreativiteit te verklaren, die Merian onmiddellijk aan de dag legde. Zijn eerste
daad als deelgenoot van De Bry's onderneming bestond uit de illustratie van de
eerste vijf bijbelboeken, de boeken van
Mozes. Hij liet deze weldra volgen door
een veelheid van illustraties van andere
bijbelboeken, eerst volledig het Oude
Testament, nadien het Nieuwe. In de inleiding tot een keuze uit de mooiste stukken van het beroemde werk van de doch-
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Matth. Merian: De prent, waaraan Goethe refereert in zijn
„Italienische Reisen ". Tijdens een storm op het meer
van Genesareth wekken de discipelen Jezus met de kreet:
„Heer, wij vergaan ". (Lucas 8: 22 t/m 25.)

ter „Metamorphosis insectorum surinamensium" (uitgave Hoffman und Campe
Verlag, Hamburg) schrijft Gerhard Nebel:
An jedem Glaubensakt, an jedem Gebet
war Marian beteiligt. Goethe berichtet,
wie er bei der Überfahrt von Neapel nach
Palermo während eines Sturmes an den
See Genesareth Merians „mit einer gewissen angenehmen Empfindung" dachte,
wohl an Jesus als den Stiller der Wogen.
Merian lebt jetzt und später von der Substanz der Baseler Prospekte, er setzt diese Substanz immer und immer wieder um.
Er hebt die Baseler Motive in eine grossgeformte Ideallandschaft hinüber und beschädigt damit ihre Echtheit. Der entschiedene Protestantismus des Meisters,
der seinen Verlag in keinem einzigen Fall
der katholischen Sache und Partei zur
Verfügung stellte, bezeugt sich in seinem
gestaltlosen Gott-Vater, einem überirdischem Licht, in das die hebräischen
Konsonanten für Jahwe eingetragen sind.
Merian lehnt es also ab, von der würdigen Greisengestalt Michelangelos, einem

der Resultate der Renaissance, Gebrauch
zu machen, er will Gott nur in Jesus
Christus, aber nicht an ihm selbst verleiblichen. Es muss aber, allen Bedenken zum Trotz, ausgesprochen werden,
dass Merians Werk die redlichste und
lebhafteste Kinderbibel ist, die wir besitzen, von keiner späteren auch nur entfernt erreicht ".
Hoeveel indruk deze bijbelillustraties
wel hebben gemaakt, blijkt uit het feit, dat
men ze meer dan twee eeuwen lang overal ziet opduiken, gekopieerd en van aangepaste teksten voorzien. Nog in 1965
bracht Bärenreiter Verlag te Kassel und
Basel de „Matthäus Merian- Bilderbibel"
uit. Bij kennisneming van deze rijke verzameling, waarin ik tot mijn verrassing
prentjes herkende uit mijn eigen lang vervlogen Zondagschool-boekjesbezit, blijkt
dat Merian voor alles landschapstekenaar
was. De mens diende in die landschappen als stoffering. Hij schiep ze niet zelf,
maar ontleende ze, vaak aan het werk
van Zuidnederlandse meesters, ook aan
dat van Holbein en Dürer. Niet de uitdrukking van menselijk leven vormde de
hoofdzaak van het vertel -element in zijn
werk, maar de verbeelding van dorpen,
steden en riviergezichten, waarvan het
aanzien vertrouwd was.
Omdat dit een verhandeling is over de
dochter en niet over de vader, laten wij
diens even beroemde topografische oeuvre buiten beschouwing. Kortheidshalve
zij nog vermeld, dat van zijn zeven kinderen zijn oudste - gelijknamige - zoon
tijdens zijn leven gerekend werd tot de
grootste portretschilders en -graveurs.
Enige van zijn dochters huwden met Zuidnederlandse kunstbroeders, die later
deelgenoot zouden worden in het familiebedrijf Merian. Zijn zoon Casper tenslot17
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te vond de weg naar Amsterdam, waar hij
zich zou associëren met een bekend Amsterdams uitgever. Via Casper ligt de lijn,
die Maria Sibylla met de Nederlanden
verbindt.
Maria Sibylla Merian werd in het jaar
1647 geboren. Kort tevoren was Matthäus
de Oudere hertrouwd na het verlies van
zijn eerste echtgenote. Al in 1650 was de
nog jonge moeder Johanna Catharina weduwe met twee kleuters, waarvan het
jongetje vroegtijdig zou sterven. Een
goed spreekwoord zegt, dat vele varkens
de spoeling dun maken. Dit gold bijzonder voor de nalatenschap van de verscheiden Merian, bekend, hooggeacht,
maar weinig gefortuneerd, behalve in zijn
nageslacht.
Kort na deze droeve gebeurtenis vond
Jakob Marrell, een uit de Rijnstreek afkomstige bloemenschilder, de weg terug
naar zijn geboortegrond. Hij had van
1634 tot 1649 in Utrecht gewerkt, de eerste drie jaren in het atelier van Jan Davidsz. de Heem. Nadien dreef hij in de
thans vervallen Bergstraat, toen een straat
voor de welgestelde burger, een kunsthandel „In de Blomhoff". Hij was gespecialiseerd in stillevens, een kunst, die
in Vlaanderen was ontstaan, maar door
oorzaken, die vallen buiten het kader van
dit artikel, zijn grote bloei in Utrecht beleefde. Hij was daar ook getrouwd, nl.
met de dochter van een Utrechtse goudsmid. Zij overleed in 1649 en liet hem drie
kinderen na. Op dat tijdstip was hij, in
tegenstelling tot het einde van zijn leven,
bepaald bemiddeld. Een oom van zijn
vrouw had hem bij nalatenschap ruim bedacht. Zonder in financiële moeilijkheden
te komen was hij daardoor in staat
Utrecht vaarwel te zeggen.
In Frankfort maakt hij kennis met de jon18

ge weduwe Merian en in 1651 waren zij
man en vrouw. De naam Merian en de
jeugd van de weduwe, in aanmerking genomen zijn eigen moederloze kinderen,
zullen bij deze verbintenis hebben meegesproken. Hij richtte thans in Frankfort
een kunsthandel op, gelijk aan die te
Utrecht, gespecialiseerd in werken van
Noord- en Zuidnederlandse meesters.
Daarnaast bezat hij zijn eigen atelier,
waar hij overeenkomstig het toenmalige
gebruik enige leerlingen had werken.
Marrell ontdekte al spoedig de krachtige
aanleg bij de kleine Maria. Hij wendde al
zijn invloed aan bij de moeder om deze
te overtuigen van de voorbestemming van
haar dochter. Wat hem na veel overreding
gelukte.
Het gebruik van de bloem als objekt van
kunstscheppen was niet nieuw. Behalve
in de olieverven van de Vlaams- Utrechtse School vindt men voordien de bloem
veelvuldig in getijdenboeken èn als ornament. Een zo nauwkeurig mogelijke uitbeelding als slechts de kunstenaar verstaat vinden we in de laat-middeleeuwse
aan arabische geschriften ontleende Historia Plantanum, waarin de plant met
wortelstelsel en al wordt afgebeeld. Het
is een soort van naslagwerk voor geneeskrachtige kruiden. Verschillende kunstenaars moeten hieraan hebben meegewerkt (2). Te onzent weinig bekend is,
dat Jacopo Ligozzi, leerling van Veronese, die als schilder van grote werken in
opdracht van de De Medici's bekendheid
verwierf, ook een begaafd miniaturist is
geweest. Voor ons onderwerp van belang is een serie prachtige akwarels van
planten, met bloeiwijze en wortelstelsel,
en van dieren in hun karakteristieke houding, uitermate scherp van observatie,
zij het dat de wat grillige samenvoeging
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van elkaar vijandige diersoorten op één
blad verwondering wekt. Een mystieke
hunkering naar het verloren paradijs
misschien? Hij leefde ongeveer een eeuw
vóór Maria Sibylla.
Daarnaast moet worden verwezen naar
een andere traditie. Al voor het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog ontstond
een groot aantal bloemenboeken, de z.g.
floriligiën. Zij waren een gevolg van de
ontwikkeling in de tuinarchitektuur: Vorsten lieten hun verblijven omringen met
tuinen, aangelegd in reeksen gesloten
vakken van strenge regelmaat, gescheiden door smalle lanen. In Italië voegde
zich de werking van het terras aan dit
strenge geheel toe. Deze stijl handhaafde
zich tot het midden van de zeventiende
eeuw, althans in de Nederlanden en in
Frankrijk. Het eerste floriligium dateert
van 1608 en werd vervaardigd door Pierre Valet. Johan Theodoor de Bry, de
grootvader aan moederszijde van Maria
Sibylla, zag in een dergelijk objekt brood
en vervaardigde er enige jaren later ook
een, daarbij lustig kopiërend uit het werk
van zijn kunstbroeder. Dit floriligium, eigendom dus van de uitgeverij De Bry en
Merian, werd vele malen herdrukt en
verscheen dan steeds onder een nieuwe
naam: Anthologia Magna (1626), Floriligium renovatum et auctum (1641), Anthologia Meriana (1676).
Als leerling van haar stiefvader onderging Maria Sibylla, evenals de oudere
medeleerling Andreas Graff uit Neurenberg en Albert Mignon, eveneens een
zoon van uitgeweken Zuidnederlandse
ouders, die zich om geloofsredenen in
Duitsland hadden gevestigd, de invloed
van diens smaak en techniek. Zij legde al
vroeg een voorkeur aan de dag voor het
werken op perkament. Men zou in haar

een aankomend miniaturiste hebben kunnen zien. Een enkele maal werkte zij met
de zwaardere olieverf. Deze schilderijen
hebben verwantschap met de Vlaams Utrechtse schilderijen. In de tijd, dat ze
bij Marrell werkte, was het mode er een
Stammbuch op na te houden. Dit Stammbuch was de trots van iedere familie van
enig aanzien. Het titelblad diende met
bloemen en guirlandes versierd te zijn.
Maria Sibylla bleek later deze sierkunst
uitnemend machtig.
Gedurende haar huwelijk dat zij op jeugdige leeftijd - in 1665 - sloot met de juist
van een Italiaanse reis naar het atelier
van Marrell teruggekeerde Andreas Graff,
schilderde en tekende zij bloemen. Het
echtpaar vestigde zich enige jaren later
in Graff's vaderstad Neurenberg.
De nieuwe omgeving schonk nieuwe indrukken, nieuwe mogelijkheden. De mode was haar gunstig gezind. Ook burgerlijke welgestelden hielden er kostbare
tuinen op na, met orangerieën en kweekkassen voor uitheemse gewassen. Door
haar kontakt met bloemen en insekten op
en om de plant verlevendigde haar belangstelling. Zij probeerde zich in het leven van de insekten te verdiepen, maar
wist haar kennis niet toereikend. Om deze
te vergroten leerde zij Latijn, waarin de
meeste wetenschappelijke werken geschreven waren. Slechts bij uitzondering
gebruikten onderzoekers-wetenschapbeoefenaars de eigen moedertaal. Gelukkig
voor Maria Sibylla was het onderzoek
van de insektenwereld het werk van enkelen: in Italië de geniale dichter-arts
Redi en gedurende haar leven Marcello
Malpighi (1628-1694), die de grondslagen
zou leggen voor het mikroskopisch onderzoek van weefsels van dieren en planten. De zijderups genoot zijn bijzondere
19
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Panorama van de stad Neurenberg uit de Topographie Germaniae van Matth. Merian.

belangstelling. Hij ging de metamorfose
van de rups na en onderzocht de ademhalingsorganen. In Engeland werkte Robert
Hooke (1635-1703), een universeel geleerde als in Nederland Huijghens, die
zich op een breed wetenschappelijk vlak
bewoog. In 1667 nam hij het mikroscopisch onderzoek van kurkcellen ter hand.
In het geheel van het wetenschappelijk
wedervaren speelde de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een verdienstelijke rol. Wie zich ook maar oppervlakkig begeeft op dit spektakulaire veld van
onderzoek, moet weldra tot de slotsom
komen, dat de bevindingen van deze kleine groep •onderzoekers even opzienbarend is geweest als de van de ruimtevaarders van vandaag. De apparatuur was
heel primitief en in hoge mate afhankelijk van de technische bedrevenheid van
de onderzoeker. De specialisatie, die nu
hoogtij viert, was onbekend. De Franse
geleerde Réaumur bijvoorbeeld ontdekte
tijdens een van zijn eksperimenten het
matglas (porcelein van Reaumur), vond
een metode uit om van gietijzer smeedijzer te maken en besteedde tevens lange
jaren aan het onderzoek van de insekten20

wereld. Dilettanten werden even serieus
genomen als zij, die de eenzame hoogten
van het wetenschappelijk kunnen hadden
bereikt. Antonie van Leeuwenhoek was
kamerbewaarder van Schout en Schepenen in Delft. Zijn lenzenslijperij was liefhebberij. Wat daaruit aan onderzoekingen
voortkwam, neergeschreven in haast
boekhoudkundig verwerkte reeksen van
waarnemingen, waarvan die van de eencellige dieren wel de bekendste zijn, verbaasde de wereld even goed als wanneer
de onderzoekingen zouden zijn verricht
door Huyghens. Op het terrein van het
insektenonderzoek trouwens had in Zeeland Johannes Goedaert een belangrijk
dokument tot stand gebracht. Deze gaf
tussen 1660 en 1670 een „Metamorfosis
Natura/is" uit, in drie delen, die samen
150 kopergravures omvatten, gedeeltelijk
in kleur, met waarnemingen van insekten,
vaak met volledig in beeld gebracht de
metaforfose, zoals hij deze in zijn eigen
terrarium had kunnen gadeslaan. Wie bijvoorbeeld in de bibliotheek van Artis deze
fijne tekeningetjes in de wit- perkamenten
bandjes bekijkt, voelt de grote liefde voor
deze vreemde wereld van het insekt bij
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N A T U R A L I S. i6
40. dagen zonder voedzel, en ten
laatf en flierf het, alzoo zijn gewoonlijk voedzelmy onbckent was.
40. ONDER -VINDINGE.

over lang
te weIten,hebbe
waar uit de Sprink -hanen haren
K

gewenfcht

oorsprong nemen ; en tot dien einde
ook Beene kleine ncerílighcid aan-gewend. d'Onder-vindinge van 40. jaren heeft my gèleert , dat deze zoorte
van Sprink- hanen, waar van ik'er u
een op het 4o. Plaat blad uit - gebeeld
ver toone, haar hier in Zeeland jaarlijks
hebben op-gedaan, in den Slagtmaand , ende \Vinter-maand, aan
ouwde Linde-boomen ; raids-gaders
dat zy ook op deze boomen zekere vogtighcid op-lckken,by welke
zy een wijle tijds, dog niet zeer lange
13
leven;
Twee bladzijden uit het werk van Johannes Goedaert.

de vervaardiger. Ongetwijfeld zal tot
Neurenberg ook het gerucht zijn doorgedrongen van de Hollandse geleerde Jan
Swammerdam (1637-1685), die een groot
deel van zijn leven wijdde aan het onderzoek van de insektenwereld, maar in de
ban geraakte van een religieuze fanatica.
Pas in 1737 zou het Boerhaave gelukken
de hand te leggen op dit thans zo be-

roemde werk, dat als een beginpunt wordt
beschouwd van de entomologische wetenschap, de „Historia genera/is insectorum". De wereld dankt deze verschijning
volledig aan Boerhaave's wetenschappelijk inzicht.
De rol van de Republiek was ook in reproduktief opzicht van betekenis. Dank zij
de gemiddeld veel grotere vrijheid van de
21
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Nederlandse drukker vergeleken met die
van zijn kollega in West-Europa produceerden de persen hier een ononderbroken stroom van boeken van vriend en
van vijand. Wanneer een buitenlands auteur moeilijkheden verwachtte van een
censor, bracht hij zijn werk naar de Republiek. Aangezien in de zeventiende
eeuw auteursrechten nog uitgevonden
moesten worden, verschenen hier bovendien herdrukken van het in het buitenland verschenen standaardwerken, die
gezien de honger naar meer weten hier
grif aftrek vonden. Het getuigt van goed
inzicht in de mogelijkheden voor een
vakman van de Merian- klasse, dat Casper
Merian zich naar Amsterdam begaf en
zich associeerde met de weduwe van de
de overleden drukker - uitgever Joost
Broersz. Na haar dood zetten haar zoons
de samenwerking met Casper Merian
voort. Voor illustratoren van zijn klasse
bestond er een grote markt. Ieder boek
bevatte, behalve een titelpagina, een bladzijde, waarop een mytologische voorstelling voorkwam, tenminste als de inhoud
van het boek daarvoor maar enigszins
aanleiding gaf. Reisbeschrijvingen waren
bijzonder geliefd. Deze werden, om de
verbeelding van de lezer te stimuleren,
uitvoerig geïllustreerd, waarbij het de iilustratoren niet aan fantasie ontbrak. Interessant is het hierover het boek van dr.
P.H. Pott, getiteld „Naar wijder horizon"
na te slaan. Het geeft een beeld èn van
de ongebreidelde fantasie èn van de even
ongebreidelde kopieerlust van die eeuw
der ontdekkingen. Boekillustratie was een
kunstvak apart. De beroemde Hollandse
schildersschool heeft zich hoegenaamd
niet met het boek ingelaten.
Maria Sibylla Merian begon haar eigenlijke onderzoekingswerk in 1674. Zij
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schrijft dit in het voorwoord tot haar
eerste grote publikatie. Aanvankelijk
schilderde zij haar ervaringen met de
gedaanteverwiselingen van de insekten
op perkament, het dier en zijn voedster plant bij elkaar. Haar registratie was,
evenals die van Van Leeuwenhoek, zeer
zakelijk, zonder de toen nog gebruikelijke
franje van religieuze aard. In 1679 verscheen op haar eigen kosten gedrukt
door Andreas Knortz te Neurenberg het
in kwarto - formaat uitgevoerde deel van

„Der Raupen wunderbare Verwandlung
und sonderbare Blumennahrung ". Zij nam
daarin 50 platen op, waarvan een aantal
gekleurd. Het werk trok sterk de aandacht, in de eerste plaats om de aard van
de bevindingen, die opnieuw bevestigden,
dat rupsen en maden uit eieren voortkomen en niet uit rottende stoffen. Deze ontdekking was overigens al vóór haar door
de Italiaan Redi en in de Nederlanden
door Goedaert en de Engelsman Havaey
wereldkundig geworden maar nog steeds
niet algemeen aanvaard. In de tweede
plaats om de hoge kunstwaarde van het
gepresteerde - men vergelijke de rijke
werkstukken van deze vrouw eens met
de aandoenlijk primitieve nauwgezette
tekeningen van Goedaert - en niet in
de allerlaatste plaats omdat deze wetenschappelijke en kunstzinnige prestatie
door een dilettante op het gebied van het
wetenschappelijk onderzoek was geleverd.
Intussen bleek het huwelijk van Johann

Andreas Graff en Maria Sibylla Merian
spaak te lopen. Men kan slechts gissen
naar de oorzaken. Helmut Danckert in
zijn inleiding tot „Maria Sibylla Merian,

Het Nieuwe Bloemenboek ", in Nederland
heruitgegeven door Kruseman te Den
Haag, trachtte die te vinden door verband
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De bovenste helft van een blad uit het Rupsenboek van Maria Sibylla dat in Amsterdam in een Nederlandse versie werd
herdrukt.

te leggen met de wijze van tot standkomen in vrijwel dezelfde periode van het
„Nieuwe Bloemenboek ". Graff zou, gedreven door de financiële krisis van die
jaren, gepoogd hebben gebruik te maken van de naam Merian en haar min of
meer onder druk hebben gezet om naast
het - weinig lukratief beoordeelde - Rupsenboek een veel gemakkelijker verkoopbaar „Bloemenboek ", een reeks voorbeelden van bloempatronen voor schilder- en
borduurscholen, te vervaardigen. Hij wijst
op de afwijkende betiteling van de drie
delen van het Bloemenboek. Het eerste
deel vermeldt: „met vlijt geschilderd ".

Het zou kopieën bevatten van werk van
de Franse hofschilder Nicolas Robert
(1614-1685). Hij wijst tevens op de titelguirlande voor een album, dat Robert
vervaardigde in opdracht van Madame de
Rambouillet ten gunste van haar dochter.
Dit type guirlandes zou Maria later zelf
ook hebben gebruikt. Hij schrijft vervolgens:
„Zou het niet kunnen zijn, dat Graff, die
ten slotte uitgever was, en die het zakelijk risico moest nemen, de keuze zelf
heeft gedaan, of, zijn vrouw heeft overgehaald bepaalde bladen aan te wijzen,
die bij leerlingen van schilder- en bor23
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duurscholen zeer in trek waren, ten einde
aldus het succes van het boek te verzekeren? Het zou best kunnen, dat de even
fatsoenlijke als eerlijke Merian deze manier van zakendoen tegenstond en dat zij
erop heeft aangedrongen in de volgende
delen alleen haar eigen, naar de natuur
gemaakte bloemenstudies op te nemen.
Ze heeft in al haar later werk steeds met
nadruk vermeld, dat „naar het leven geschilderd" was".
Het blijft een gissen, enerzijds omdat er
geen feitelijke gegevens bekend zijn, anderzijds omdat het kopiëren van elkaars
werk niet laakbaar werd geacht. Wel mag
m.i. worden aangenomen, dat de huwelijksmoeilijkheden bij deze tot verdieping
en inkeer geneigde vrouw geleid hebben
tot zelfonderzoek. Dit zelfonderzoek geschiedde op grond van bij Maria Sybilla
duidelijk aanwezig religieus gevoelsleven.
Daarin sluit zij aan op een geestelijke beweging in het protestantisme van
West-Europa, met een doorwerking tevens op het roomskatolieke deel. In het
protestantisme vat men deze beweging
samen met een in Duitsland als spotnaam
ontstane term „Piëtisme" (van: pietas vroomheid). Deze beweging verzette zich
tegen de dorre leerstellige prediking,
waaraan vele predikanten zich bezondigden. Inhaerent aan de geestelijke gemakzucht was een van weinig geloofskracht
getuigende levenshouding, die men vooral schijnt te hebben aangetroffen bij de
Waalse predikanten, ofschoon ik geneigd
ben te geloven, dat het on- nederlandse
temperament, dat naar buiten een totaal
andere ekspositie van de persoonlijkheid
vertoont dan van de uiterlijk veel ingetogener noorderling, de oorzaak is geweest van deze slechte roep. De piëtistische gedachten leidden aanvankelijk
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volstrekt niet tot separatistisme. Zij waren
integendeel gevoed door de besten in de
kerk. Het separatisme kwam later, alweer
als gevolg van een ander dan het Nederlandse temperament. Hier doet zich het
verschijnsel voor dat in een ander verband A. van Doorninck jr. konstateerde in
zijn samenvatting van een sociaal- historisch onderzoek gewijd aan de onrust onder de blanken van Suriname in de achttiende eeuw (3):
„Kerkelijkheid was een maatschappelijke
mode en min of meer de band, die afkomstigen van een bepaalde natie in de
cultuur van taal of rite met elkaar verbond. Partijschappen liepen bij twisten
meestal niet dwars door deze cultuurgroepen heen, maar juist volgens de lijn
Frans-Nederlands ".
Terugkerend tot West-Europa zien wij,
dat zelfstandige Franse denkers als Descartes, geleerden als Basnage, Bayle, Jurieu en vele anderen zich buiten de invloed van het Franse staatsabsolutisme
in Holland hadden gevestigd, waar zij een
niet te onderschatten bjidrage leverden
tot de wetenschappelijke roem van de Republiek. Zij adapteerden evenwel heel
langzaam. Zij bleven Frans van geest en
gedraging. Afgezien van het andersoortige Franse temperament zou dit tevens
verklaard kunnen worden uit de wetenschap, dat de Académie Française als
politiek instrument haar invloed op deze
uitgewekenen van hoge geestelijke standing liet gelden al was het slechts door
de ondanks de onvrijheid in het Moederland verworven resultaten van het krachtig gestimuleerde wetenschappelijk onderzoek. Deze resultaten moeten bij de
uitgeweken geleerden het elitair gevoel
hebben versterkt, zodat zij zich, ondanks
hun dikwijls vrijwillig verkozen balling-
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schap buiten hun vaderland de vaandel dagers wisten van de Franse geest. Hoe
krachtig die doorwerking van het beroemde Franse esprit moet zijn geweest, stelt
ook dr. H. Schneppen aan de orde, wanneer hij opmerkt, dat de Nederlandse hogescholen in feite de verbreiders zijn geworden van het Cartesianisme in Europa (4). Op lager niveau werkte deze geestesgesteldheid evengoed door bij de talrijke Franse - en Waalse - predikanten,
die hier met open armen werden ontvangen wegens het grote predikantentekort.
Onder hen bevond zich Jean de Labadie,
aanvankelijk een priester, getraind in de
school der Jezuïten, wier geestelijke oefeningen beantwoordden aan zijn zin voor
meditatie. Al vroeg kwam hij onder de
verdenking van Jansenisme - in feite een
roomskatolieke vorm van piëtisme - en
van protestantisme. Hij verzamelde nl. om
zich heen een kring voor bijbellezing,
meditatie en gebed. Onder de leden van
deze kring leefde het ideaal van de apostolische gemeente. Ook nadat hij korte
tijd later de Roomskatolieke Kerk had verlaten bleef, nadat hij als gereformeerd
predikant bevestigd was, deze kringvorming de hem eigen metode. Een konflikt
met zijn calvinistische mede-ambtsdragers deed hem uitwijken naar Nederland,
waar zijn naam reeds bekend was onder
de leidende figuren in de vaderlandse
kerk. Voetius, zelf aanhanger van het piëtisme, minder star dogmatikus dan zijn
historische reputatie laat veronderstellen,
ontving hem welwillend. Ook was hij onder meer de gast van de vooraanstaande
familie Huijghens. Hij werd beroepen in
Middelburg, dat onder zijn predikanten
verscheidene aanhangers van de piëtistische geloofsopvattingen telde. Zijn
leerstellingen legde hij neer in een werk,

dat grote bekendheid verwierf: La réformation de I'église par le pastorat.
Voor zijn systeem van dagelijkse bijbellezing schreef hij een door innige
vroomheid uitmuntende „Manual de pitié". Zijn metodiek van kringvorming,
vaak geleid door niet officieel bevestigde teologen, veroorzaakte zijn afzetting
in Middelburg, Amsterdam, kosmopolitischer dan Middelburg, nam hem op.
Daar leefde ook de uitgeweken bisschop
van de Boheemse Broeders, Johan Amos
Comenius. Ofschoon hun gedachtenwereld in vele opzichten parallel liep,
ontstond er tussen beide mannen geen
vriendschap. De Labadie's nadruk op de
heiligmaking, het voorbereid zijn op de
wederkomst van Kristus, deden in Amsterdam de belangstelling voor zijn persoon
en boodschap toenemen. Zijn fanatisme,
geheel in tegenstelling tot de bezadigdheid, de zachtmoedige wijsheid van Comenius, maakte hem ondanks de grote
toeloop tot zijn predikaties, een sektariër,
wiens meditatiekring snel de vorm aannam van een huisgemeente. Deze telde
naar verhouding een groot aantal leden
uit de beste, zeer rijke kringen: Anna Maria van Schurman, die niet alleen als
kunstenares bekendheid verwierf, maar
daarnaast een zo geleerde vrouw was, dat
alles wat in Europa wetenschappelijke
roem bezat, met haar in korrespondentie
stond; de dochter van Maurits Huijghens,
Louise; de drie gezusters van Aerssen
van Sommelsdijck. Alleen al door deze
selekte groep trok de huisgemeente van
De Labadie meer aandacht dan haar omvang zou rechtvaardigen. Daarnaast waren het de konsekwent aangehouden
strenge leefregels, d;e in het liberale Amsterdam voor de nodige gespreksstof
zorgden. Met deze eksklusieve, door diep25
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religieuze beleving saamgehouden kring
kwam Caspar Merian tijdens zijn verblijf
in Amsterdam, dat zou duren tot 1672, in
aanraking. In deze periode moet hij zijn
zuster van het fenomeen De Labadie in
kennis hebben gesteld.
Het stoken van de - voornamelijk Waalse predikanten maakte het vinden van een
nieuwe wijkplaats noodzakelijk. Dank zij
de hulp van Elisabeth van de Palts kon
men terecht in het Duitse Herford. De afzondering, die De Labadie met zijn gemeente ook in deze ballingschap betrachtte - zijn gemeente was naar zijn inzicht een volk van uitverkorenen - wekte
de argwaan van de Herforder bevolking.
Die schrikte hem niet af, maar versterkte
hem in zijn overtuiging. Meditatie leidde
tot vervoering. Anna Maria van Schurman spreekt zelfs van wonderen. Het behoren tot een nieuwe elite heeft voor velen iets aantrekkelijks. Het gezelschap
groeide naarmate de ekstremiteit van de
leer zich duidelijker manifesteerde. Zo
was alle bezit gemeenschappelijk. Wat
het huwelijk betreft achtten de leden van
de gemeente zich als wedergeborenen
van bestaande onheilige banden bevrijd,
terwijl daarentegen de onderlinge huwelijken, vrije verbintenissen der uitverkorenen, geheel onder de regel van de gemeente werden gesteld. De uit deze echtverbintenissen geboren kinderen zouden
vrij zijn van erfzonde (5). Onmogelijk geworden te Herford, zwierf de gemeente
onder zijn leider naar Altona, waar De Labadie kwam te overlijden. De Deense koning moest er aan te pas komen om hem
daar te mogen laten begraven.
Na zijn dood vestigde de gemeente zich
onder zijn drie naaste medewerkers te
Wiewerd in Friesland, waar Lucia van
Aerssen het buitengoed Waltha State be26

zat. Maria Sibylla's broer Casper voegde
zich daar bij de gemeenschap. Het aantal
gelovigen telde toen rond 400 zielen, ondanks de grote gestrengheid van de leefregels. Dank zij de uiterste soberheid die
werd gevergd was de gemeenschap in
ekonomisch opzicht zelfgenoegzaam. Rijke landerijen behoorden haar, ingebracht
door de zeer vermogenden onder hen. Er
draaide een korenmolen, een smederij
was in vol bedrijf. Sommige van de vervaardigde produkten verwierven een grote bekendheid: de Labadisten -wol, volledig krimpvrij, de zweet- en pijnstillende
pillen. Waltha-State werd een bedevaartplaats voor zieken. Daar werkte als eenvoudig broeder Hendrik van Deventer.
Als geschoold arts verwierf deze later bekendheid om zijn verrichtingen op ortopedisch gebied en als verloskundige (6).
Ten slotte moet worden vermeld, dat het
kompleks een vrij grote goed funktionerende drukkerij bezat.
Waarschijnlijk heeft de dood van Jakob
Marrell de ontbinding van Maria's Sibylla's huwelijk versneld. Hij liet zijn weduwe zonder inkomsten achter. Maria achtte zich verplicht haar moeder in deze
moeilijke tijd bij te staan en vertrok met
haar beide dochters naar Frankfort. Daar
bleef ze gestadig werken aan het tweede
deel van „Der Raupen wunderbare Verwandlung". Ook breidde ze haar onderzoekingen in de insektenwereld verder
uit. De belangstelling van wetenschappelijke zijde nam toe. In 1683 was dit tweede deel voltooid en liet zij het drukken
door Johann M. Spörlin te Frankfort. Inmiddels had Graff zich bij zijn gezin en
schoonmoeder gevoegd. Hij keerde echter spoedig terug naar Neurenberg en
kreeg van zijn vrouw een aanbevelingsbrief mee, gericht aan haar relaties. Over
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haar eigen terugkeer repte zij niet. Een
kwart eeuw later zou een tijdgenoot op
weinig sympatieke wijze over Graff
schrijven: „Sie ist an einem Mahler zu
Nürnberg verheurathet gewesen, da es
ihr aber übel und kümmerlich gegangen" (7). Toch moet, gezien zijn pogingen
later, toegelaten te worden tot de gemeenschap te Wiewerd, om weer in de
nabijheid van vrouw en kinderen te mogen leven, het „übel und kümmerlich"
met de nodige reserve worden gelezen.
Veeleer moet men de breuk zien in het
licht van de groeiende interesse van de
vrouwelijke partner in de leer en de leefgemeenschap van de Labadisten in Friesland. In 1685 achtte zij zich gereed voor
de grote stap. In Friesland werd haar
wonder boven wonder toegestaan haar
onderzoekingswerk in de insektenwereld
voort te zetten.

Haar verblijf in de gemeenschap duurde
zes jaren. Het viel in een periode, waarin
zich het verval aankondigde. Symptomen
daarvan vormden het mislukken van de
kolonisatie in Suriname, de toelating van
veel arme en weinig welgestelde leden,
de twijfels aan de juistheid van de tuchtregels, die De Labadie had ingesteld en
zelfs aan diens leer. In 1691 verliet zij
Waltha State en vestigde zich in Amsterdam. Een jaar tevoren had zij zich als
burgeres van Frankfort laten uitschrijven.
Er bestond voor haar geen terug meer.
Ook de religieuze ekstase was uitgewoed.
Zij behield het goede geloven van binnenuit.
Op dit punt moet opnieuw worden afgeweken van het strikt biografische. De
zucht tot verzamelen is een ieder aangeboren, maar waarschijnlijk is er geen land
ter wereld, waar zoveel musea en niet-

museale verzamelingen te vinden zijn als
in Nederland. In een monografie over de
vroege geneeskunde-beoefening hier te
lande (8) schrijft dr. F.M.G. Feijfer:
„In 1550 werd te Amsterdam de beruchte
boef „Zuster Luyt" ontleed, wiens gelooide huid zelfs tot in 1765 op de chirurgijns
bewaard bleef."
-gildekamr
De snijkamer van de chirurgijn was in
zeker opzicht de bakermat van de latere
kabinetten, oudheidskamers en musea,
want daar begon men verschillende kuriositeiten en preparaten te bewaren. Het
aanleggen van een dergelijke verzameling vorderde een geleidelijke ontwikkeling van de konserveringstechniek. De
reeds geciteerde dr. Feijfer schrijft over
de Leidse ontleedkundige verzameling:
„Menig hedendaags kermisreiziger zou
met een jaloers oog de toenmalige verzameling aanschouwd hebben. Talrijke
geschenken vulden haar aan, terwijl de
geneeskundige faculteit niet afkerig was
de verzameling door aankopen te verrij-

ken."
„Zo schonk Prins Maurits bijv. een jonge
krokodil uit Egypte, de voet van een zeemonster, een miereneter, tijger- en lui
schonk-pardveln,z.OtoHuris
„een grote steen, die gewassen is in de
nier van een jonge dochter; zes stenen,
die gevonden zijn in de blaas van de oude

prof. Heurnius."
De eerste beroemde verzamelaar was
Bernardus Paludanus, te Steenwijk geboren als Bernard ten Broecke (1550-1635).
Op zijn talrijke reizen door Europa en het
Midden - Oosten verzamelde hij voorwerpen voor zijn naturaliënkabinet, waarin
behalve voortbrengselen van de natuur,
een aantal oudheden en etnografika was
opgenomen. De stad Enkhuizen, waar hij
27
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zich als arts vestigde, was gedurende zijn
leven om deze verzameling vermaard. Op
het gebied van de konserveringstechniek
traden Frederik Ruysch, professor in de
anatomische ontleedkunde, Jan Swam-

merdam en Berard Siegfried Albinus op
de voorgrond. Hun metode berustte op
het inspuiten van vloeibare massa in de
vaten, welke later, koud geworden, stolde.
Jan Swammerdam komt de eer toe deze
metode op het voetspoor van anderen te
hebben gevonden.
Zowel Ruijsch als Albinus brachten hun
preparaten onder in kabinetten, die tot
de bezienswaardigheden van hun tijd behoorden. Het meest beroemd was dat
van Frederik Ruijsch. Bekend is het verhaal van Czaar Peter de Grote, die tijdens
zijn bezoek aan dit kabinet bij het zien
van een gekonserveerd kinderlichaam in
zo natuurlijke staat het een kus op de
wangen drukte. Niet alleen geleerden bleken door verzamelwoede te zijn aangestoken. Het stedelijk patriciaat verzamelde even vlijtig. Men had zijn „kabinet" in
de stad, men had zijn buitenplaats, waar,
aangevoerd uit aller Heren landen, eksotika zich ophoopten. In de kassen bloeiden
de meest uiteenlopende vreemde gewassen, in volières krioelden bontgekleurde
vogels van even bonte herkomst, etnografika uit alle gebieden waarop de Nederlandse schipper voer, waren in keurig verzorgde assortimenten in de kassen voorhanden. Men dreef er een levendige handel in, die werd gestimuleerd door de
reisverhalen, die niet nalieten in woord en
beeld de leergierige massa te verbazen
en tot kopen aan te zetten. Bekend is het
avontuur van een verzameling, die Frederik Ruijsch aan de Czaar verkocht. Zij
kwam in uiterst deplorabele staat in Rusland aan, want de matrozen hadden de
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als konserveringsstof dienende spiritus
als ekstra oorlam door het keelgat laten
glijden (9).
Aangezien de kern van de Labadistengemeente in Amsterdam was ontstaan,
aangezien ook haar geliefde broer Casper
- die inmiddels in Friesland gestorven
was - in deze stad vele jaren had gewoond en gewerkt, verbreedde de relatiekring van Maria Sibylla Merian, door haar
werk over de rupsen niet onbekend meer,
al vrij spoedig. Bovendien dwong de
noodzaak te verdienen voor de kosten van
levensonderhoud voor haar en haar beide
dochters tot het aanvaarden van opdrachten. In de Amsterdamse periode verschijnen voor het eerst de uitheemse planten diersoorten, waarvoor eksemplaren
uit de boven beschreven verzamelingen
model stonden. Hechte vriendschappen
ontstonden met Johanna Koerten -Blok,
bekend door haar schaarkunst, met haar
zuster Agnes de Flines -Blok, wier echtgenoot eigenaar was van een riant buitengoed met tuin en verzamelingen, met
de schilder Michiel van Musscher, met
Caspar Commelin, arts en botanikus,
hoogleraar en bestuurder van de Amsterdamse Hortus Medicus, die hij met veel
eksotische planten verrijkte. Hij was onder meer de samensteller van de Flora
Malabarica, de indeks op de groots opgezette verzameling van Hendrik van
Reede tot Drakenstein, totstandgebracht
gedurende diens goeverneurschap aan
de kust van Malabar in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. Commelin zou later behulpzaam zijn aan de
verrichtingen van Maria Sibylla in Suriname de juiste bestemming te geven. Hij
stond in nauwe relatie met de regentenfamilie Witsen, bij wie hij haar introduceerde: Jonas, de stadssekretaris, en Ni-
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spreide gemeente. Haar dochter en haar
man, waarschijnlijk ook de jongste dochter, reisden naar Suriname, getuige een
brief, waarin zij zich er over beklaagt, dat
haar dochters zo ver van haar verwiiderd
zijn. Suriname oefende op haar verbeeldingskracht een geweldige druk uit. Hoe
meer zij er over hoorde, des te zekerder was zij daar een uitzonderlijk rijk
studieveld te ontdekken. In wetenschappelijk opzicht was het volmaakt onbekend. Ten slotte waagde zij de stap en
stak de oceaan over. Verantwoording van
deze daad gaf zij in de inleiding van haar
beroemd geworden werk „Metamorphosis

insectorum surinamensium".
„Ik heb my van myne jeugt af aan met de
onderzoeking der Insecten bezig gehouden, in 't eerst begon ik met de Zydewormen in myne Geboortestad Frankfort
aan de Main, daar na bemerkte ik dat uit
andere Rupsen veel schoonder Capellen
en Uilen voortquamen, als uit de Zydewormen, dit bewoog my om alle Rupsen
te vergaaderen, die ik vinde konde, om
haar Verandering waar te nemen..."

Titelblad van Commelin's Grote geschiedenis van de Hortus
Medicus te Amsterdam. Voor de goede orde zij nog even
gewezen op de allegorische presentatie.

colaas al zoveel jaren burgemeester van
Amsterdam, zelf bezitters van uitgelezen
verzamelingen.
Een niet onbelangrijke gebeurtenis vormde het huwelijk van haar oudste dochter
Johanna Helena met Jakob Hendrik Herolt, eveneens lid van de Labadistengemeente, die zich had toegelegd op de
handel met Suriname, het land van het
mislukte eksperiment van de nu ver-

„Maar in Holland quarr ik met verwondering te zien, wat al schoone Gedierte men
uit Oost- en West-Indiën deed koomen,
voornamentlyk wanneer my de eer geschiede van te mogen zien het kostelyk
Kabinet van den Edele Groot Achtbaare
Heer Mr. Nicolaas Witsen, Burgemeester
der Stad Amsterdam, en Bewinthebber
der Oost- Indische Maatschappy & c., alsook dat van de Edele Heer Jonas Witsen,
Secretaris der zelve stad; vorders zag ik
ook het Cabinet van den heer Fredericus
Ruijsch, M:D: Anatomes & Botanices Professor, dat van Livinus Vincent en van vele
andere, in welke Cabinetten deze en ontelbaare andere Insecten gevonden heb,
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De reede van Paramaribo,

zoals Maria S. Merian die moet hebben gezien.

doch zo, dat daar aan ontbrak derzelver
oorspronk en generatie, te weeten hoe sy
uit Rupsen en Poppetjens en zo verder
veranderen. Dit heeft my aangeport een
groote en kostelyke reise te ondernemen,
en na Suriname in America te vaaren..."
„Daar heb ik deze zestig stukken met
haar ondervinding curieus na het leeven
op pargement geschildert, die nevens de
gedroogde Beesjes by my te sien syn. Ik
vond in dat Land niet die bequame geleegentheid om ondervinding der Insecten te doen, die ik my verbeeld hadde,
alzo het climaat van dat Land zeer heet
is, weshalve ik my genoodzaakt vond
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vroeger weder naar huis te keeren, als ik
gedacht hadde."
„Dit werk dan bestaat uit sestig koopere
Plaaten, waar op in de negentig Ondervindingen van Rupsen, Wormen en Maeden vertoond werden, hoe dezelve vervellende in coleur en form veranderen,
en eindelyk tot Capellen, Uilen, Torren,
Beijen en Vliegen veranderen. Alle deze
Gediertens zyn op de zelve Gewassen,
Bloemen en Vruchten geplaatst, die sy tot
haar onderhoud aten, hier is noch bijgevoegd de generatie van West- Indische
Spinnen, Mieren, Slangen, Hagedissen,
wonderbare Padden en Kikvorsen, alle in
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., \'I RANDERING DER SURINAAMSCHE INSECTEN.
DE VI. AFBEELDING.
Fee Ddlcl, m Amcnc.r Marrai genaamt, waft vier ellen hoog, heeft een witte
Hoc, eel nut gecle draadles in 't midden, draagt geele en ronde helfen, die
slit nrenlchcn co vogels gcmuttgr wolden. De flam word groot en Ilyf, dat by

D

met een bil moer atgeboudcn snorden

De boven zurende rooie Rups nut gccle Ilrecpen heeft lange ftyve en bruinehairen, eet de bladeren dezer Diklel; den +. Augu(k1 1700. is fy my tot een Poppetjen
geworden, hebbende alvoorens, nn de gewoonte aller Rupien, haare huit verwif.
telt, lig hangende in een hout kolcuren gel'pmft , en is daar den 3o. Augufti een
fchoonc Uil uitgekomen.
De ondcrf e hups is geel met fwartc vlakken en lang hair vetcierd , en een rare
loner, fy leggen met troupcn by een, altyd des eenen hooft des anderen zyn Rcen
vasthoudende, en maaken alzo een tonte uit, en zo men fe van een verltrooit, zo
loopen fe als quikzdver weder by een. Deze ddlel is haar fpys , den zo. July loon

hebben fy fich ingefponnen , en is den za. Scptcmber de cerfle tul daar uit gekomen.
Beide deze Ullen door her vergrootglas beschouwt , vertoonen haar als Ongari.

fche Beeren vellen , zo Ichoon als zy zyn , wanneer men haar zonder vergroot.
glas ziet, zo raar van rwgcn en Icclykheid zyn zy, wanneer zy daar door bezien

worden, hebbende hatten als de gerne arren. Ik heb ondervonden dat alle Uilen
oer hair, alle Capellen met ved er co, en alle doorzignge of glazige Capellen met
fchulpcn bedekt zyn.
nsa pr_ /rh a de luripzba ven T e, ire ( bitil - bv ire "a {', earn , wog vaa Sthaen,
á ,' e her a,,dr Drr<inn dr Hr.vr N ,. - i,dicum apina(um, tintril minima m,n,r . Blab. ua HjrArr . ^RrArr[d, lr^_.[^. 6^_- tra. R,a
Ani btw eaAr^^o.6. ^^ ♦ Lora A^ !^ nrr

DE VII. AFBEELDING.

H

ier vertoon rk de Amrnkaa febr Ke f hm , die aan de fmaak onzer Europifchc
Kerfehcn niet by komen, zy hebben witte en roode blocifels. De hoornen
worden ook niet grootcc als de kerfche boomen in Holland of Duitfchland; appa.
rent zoude deze vrucht volmaakter te cultiviceren zyn, wanneer het land door een
meer arbeidzaam en sunder baatzoekend Volk bewoond wierd,
Van deze gecle Rupfe heb ik maar twee gevonden, waar van den eenen my nog
geftotven, den andere my op den ao. April in een groen Poppetje verandert is,
waar uit den 06. Mai een zo lchoone groan Cappelle te voorichyn kwam.

Maria Sibylla Merian's Surinaams Insektenbock. De tekst verduidelijkt de voorstelling. Men lette op de zakelijke berichtgeving.

America na het leeven door my zelfs geschildert en ondervonden, uitgenomen
eenige weinige, die ik op de getuigenisse der Indianen daar by gevoegt hebbe.

roemste Meesters doen snyden, en het

gelyk ik my dan verblyden zal, wanneer
ik hoore, dat ik myn oogmerk berykt, en
te gelyk genoegen zal gegeven hebben.
Het Schrift van dit Werk heb ik gelyk de
Anatomie van de Heer Professor Bidloo
tussen twee Printen op een Blad gevoegt,
ik had het Schrift wel langer konnen uitbreiden, maar door dien de teegenwoordige Wereld zeer delicaat en de gevoelens der Geleerde onverschillig zyn, zo
heb ik maar eenvoudig by myn ondervindingen willen blyven, en daar door Stoffe

beste Papier daar toe genoomen, op dat

aan de hand leevere, waaruit een Ieder

zo wel aan de Kenders der Kunst, als
aan de Liefhebbers der Insecten en Planten plaisier en genoegen zoude geeven,

maaken, en de zelve appliceeren na zyn
welbehaagen, behalven dat zulks alreede

In het maaken van dit Werk heb ik niet
eigenbaatzugtig geweest, zullende verge-

noegt zyn, wanneer maar myne gedaane
onkosten wederom kryg: ik heb geen onkosten in het uitvoeren van dit Werk ge-

spaart, maar heb de Plaaten door de be-

na syn eige zin en meening reflexien kan
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Een door Sluijter gegraveerde prent uit „Verandering der
Surinaamse insekten ".

door andere overvloedig gedaan is, als
door Moufet, Godart, Swammerdam, Blankaart en andere: ik heb de eerste Verandering van alle Insecten: Poppetjens; de
tweede der Rupsen: Capellen, die by dag
vliegen; en die by Nacht vliegen: Uilen;
de tweede Verandering der Maeden en
Wormen: Vliegen en Beijen genaamt.
De Naamen der Planten heb ik behouden,
zo als die in America van de Inwoonders
en Indianen gegeeven werden; de Latynse
en andere Naamen zyn onder aan door de
heer Casparus Commelin M:D: Horti Medici Botanicus, en Acad. Caesaro-Leopoldinae Collega daar by gevoegt..."
Maria Sibylla Merian vermeldt weinig over
het leven in de plantersgemeenschap. Zij
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was gekomen voor de insekten. Toch ging
het haar niet ongemerkt voorbij. Paramaribo was een kleine Hollandse stad, omgeven door polders, die op het opdringende oerwoud gewonnen waren. Suriname was heet en nat. De gele koorts
hield er huis en belaagde de blanke kolonist meer dan iets anders. Hygiëne moest
nog uitgevonden worden, evenals sociaal
besef. Het voedselpakket was nog geenszins aan het verblijf in de tropen aangepast: gezouten vlees en stokvis, peulvruchten en kaas werden van overzee
aangevoerd. Wild en gevogelte waren onbetaalbaar duur. De suikerkultuur was
het begin en het einde in de ekonomie,
een goktafel van waaghalzen, die om snel
rijk te worden een - liefst zo kort mogelijk
- verblijf in dit moordende klimaat voor
lief namen. In dit licht ook moeten we de
notities zien, die zij maakte over de dingen buiten haar eigen arbeidsveld. De
toen nog pas een halve eeuw oude kolonie, nog geen veertig jaar in Hollands bezit, telde nog de harde doe-het-zelvers,
die van geld maken wisten. Natuurlijk lagen meer mogelijkheden voorhanden.
Men zocht echter in de allereerste plaats
hoog rendement van het er in gestoken
kapitaal. Bij een minimaal aanbod van
arbeidskrachten een zo hoog mogelijke
produktie. Dit verklaart ook, dat men bijvoorbeeld bouwmaterialen uit Holland liet
komen, die men in het begin in goede
kwaliteit in Suriname zelf had vervaardigd. Ten aanzien van de invoer van andere kultures gold nagenoeg hetzelfde,
het aspekt van de duurzaamheid van het
eindprodukt, gezien de lange overbrengingsduur naar een Eurpoese haven, buiten beschouwing gelaten. Desniettemin
zijn haar desbetreffende opmerkingen
tekenend voor haar scherpe waarneming.
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ben sy een zodanigen Spinne verteert;
want daar komt een zodaanige groote menigte over haar, dat sy sich niet redden
konnen, ook loopen sy van de eene kamer in de ander, dat sig ook de mensen
retireren moeten, en als het huis gereinigt is, gaan sy in het naaste, en zo ein
haar kelder."
-delykwrin
Een ander citaat leverde een „ondervin dinge", die vele jaren punt van diskussie
zou vormen. Zij verrichtte deze waarneming, nadat zij, haar voorzorgen ten spijt,
een aanval van gele koorts te verduren
had gehad.

Een tweede blad uit dit werk vervaardigd door de zelfde
graveur. Deze prenten zijn overigens ontleend aan een
eksemplaar, dat na de dood van Maria Sibylla Merian werd
uitgegeven met gebruikmaking van de oorspronkelijke
koperplaten (1730).

Ook in het Surinaamse insektenboek zijn
haar teksten onpersoonlijk. Slechts af en
toe treft men een verwijzing naar het
milieu, waarin zij haar onderzoek verricht. Van iedere vrucht vermeldt zij, als
een goede huisvrouw, de smaak en de
bruikbaarheid voor de menselijke kon
Mieren maakten een grote in--sumptie.
druk op haar.
„Sy komen alle jaar eenmaal uit haare
kelders met een ontelbaare meenigte, komen in de Huizen en loopen van een kamer in de ander en zuigen alle beesten
uit, groot en klein, in een oogenblik heb-

„De Indianen brachten my op zeker tyd
een groote menigte deezer Lantaarndragers (eer ik wiste datse by nacht zulken
glans van haar gaven) die ik in een groote
houte doos deed, des nachts maakten sy
sulken geraas, dat wy met schrik ontwaakten en uit het bedde sprongen, en
een keerse opstaken, niet weetende wat
in huis voor geruis was, haast wierden wy
gewaar dat het in die doos was, dat wy
met verbaastheid openden, maar met
meerder verbaastheit ter aarden smeten,
alzo in het openen der doos, als een
vlamme vyers uit dezelve voortquam, ja
so menich beest, so menich vyervlamme
quam daer uit, doch ons bedaarende,
zochten wy se weder by een, en waren
seer verwondert over den glans dezer
beesjes."
Onderzoekers uit latere tijd hebben de
waarneming van Maria Sibylla Merian bevestigd. De meeste geleerden evenwel,
vooral gedurende de negentiende eeuw,
bestreden haar.
De toepassing van de plantkundige kennis bij Indianen en negers vond een enkele maal eveneens vermelding. Over de
Indianen bijv. schreef zij, dat zij het hoofd
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insmeren met de groene vrucht van de
kabroura: „want loopende blootshoofds,
zo schieten zekere soort van vliegende
kleine beesjes haar zaad uit, het welk
haar op het hoofd vallend wassen daar
wormpjes van, die haar groote Jeukte
veroorzaken, die se met deze sap dooden en verdryven".

Over de behandeling van de negerslaaf
handelt de volgende notitie: „Deze Flos
Pavonis is een plant negen voeten hoog,
draagt geel en roode bloemen; het zaad
wordt gebruikt voor Vrouwen, die in baarens nood zijn, om den arbeid voort te
zetten. De Indianen, die niet wel gehandelt worden, als ze by de Hollanders in
dienst zyn, dryven daarmee haare kinders af, niet willende dat haare Kinders
Slaven zyn, gelyk als zy. De zwarte Slavinnen van Guinea en Angola, moeten al
heuslyk getracteert werden, of sy begeeren geen kinders in desen haren slaafsen
staat, krygen ook geen, ja sy brengen
haar selven by wylen om het leven, wegens het gewoonlyke harde tractement
dat men haar aandoet, want zy syn van
gevoelen, dat sy in het Lant van haare
vrienden in een vreyen staat wederom
herbooren zullen werden, gelyk sy my uit
haar eigen mond onderrecht hebben ".
Het vrijwillig gekozen arbeidsterrein was
hard. Woon- en werkvertrek waren gevuld tot in alle hoeken met kweekkasten,
terraria en akwaria. Een belangrijk deel
van de dag moest besteed aan de verzorging daarvan. Dan moesten nieuwe aanwinsten gevonden worden, een dagboek
bijgehouden, schetsen gemaakt. Moeizame tochten door het oerwoud, waar
met kapmessen de weg moest worden
gebaand, leverden soms alleen maar giftige beten op. Maar ze hield vol, ondanks
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telkens terugkerende koortsaanvallen. In
tegenstelling tot de vele planters was zij
een van de weinigen, die de primaire gezondheidsregels, van zo groot belang
voor een verblijf in de tropen, streng in
acht nam. In 1701 keerde zij ziek en
uitgeput in Amsterdam terug. In haar woning richtte zij háár „Cabinet" in. De
kring van belangstellenden groeide, met
het gerucht over haar uitzonderlijke vondsten en over de schoonheid van de akwarellen, die zij naar het leven schilderde.
Men zocht de originelen te kopen. Men
verlangde stukken uit haar verzameling
over te nemen. Uiteindelijk besloot zij
haar werk in het boek onder te brengen,
waaruit wij de verantwoording tot deze
daad reeds breed citeerden, een boek
overeenkomstig de hoge traditie van het
uitgevershuis Merian. In tegenstelling tot
de eerste drukken van het Rupsenboek
graveerde zij ditmaal de platen niet zelf.
Zij besteedde dit werk uit aan Pieter

Sluijter, Joseph Mulder en Daniel Stoopendaal. Commelin stond haar als deskundige terzijde. Het werk verscheen in
1705 bij haar zelf en bij Gerard Valck op
de Dam in „De Waakende Hond ". Mevrouw Stuldreher wijst er op, dat de titel

„Metamorphosis Insectorum Surinamensïum" haars inziens ongunstig gekozen
is. De kunstwaarde zou zijn geofferd aan
het entomologisch onderzoek. De vraag
is of Maria Merian haar gelijk gegeven
zou hebben. Zij had haar hele kunnen
juist in dienst van het onderzoek gesteld.
Dat haar van de zijde van de wetenschappelijke onderzoekers veel kritiek stond te
wachten, had zij voorzien. Daarvoor was
een „vlucht" naar het kunstwerk overbodig. Men was immers als gebruikelijk
afgunstig.
Ofschoon bezield met het vaste voorne-
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Een blad uit het Rupsenboek in de late Nederlandse editie

men nog eenmaal terug te keren naar
Suriname, belette haar langzaam verslechterende gezondheid haar dit plan
uit te voeren. Zij leefde in Amsterdam, bekend en bewonderd, maar arm, van de inkomsten uit haar werk en van het geven
van teken- en schilderlessen. Leerlingen
kleurden soms haar prenten in. Een gevolg daarvan was, dat men na haar dood
kritiek ging leveren op de ongelijkwaardigheid van haar werk, tot men de mindere voortbrengselen als leerlingenwerk
onderkende. Haar lichamelijke konditie
ondergroef haar werkkracht, maar nog
gaf ze het werken niet op. Een lang ge-

koesterde wens het Rupsenboek nog eenmaal uit te geven - ze bezat de oorspronkelijke platen nog - bracht ze tot uitvoering: een Nederlandse editie van de twee
delen. Ook werkte ze aan een derde deel,
maar eer dat gereed was, overviel haar
een totale verlamming. Haar dochters
voltooiden het en gaven het uit. Op 13 januari 1717 overleed zij. Zij werd weliswaar
van de armen, maar in een eigen graf
begraven. Naar dit graf evenwel zal men
heden tevergeefs zoeken. In dat jaar overleed ook Nicolaas Witsen, de geleerde
burgemeester van Amsterdam, die zoveel
had gedaan voor de bevordering van de
kennis van onze wereld.
Wie zich de moeite getroosten wil, kan,
terugdenkend aan het pionierswerk van
deze vrouw, veel van haar prenten terugvinden. De biblioteek van Artis heeft een
prachtige verzameling. Hij zal bij het
voorzichtig doorbladeren begrijpen, waarom het de tijdgenoot belangstelling inboezemde. Hij zal steeds stiller worden
en het werk tenslotte met eerbied terugleggen en naar buiten gaan. Thuis zullen
hem televisie, radio en krant de avontuturen melden van het wetenschappelijk
teaterstuk van de eeuw: de ruimtevaart.
Wie kent over twee eeuwen de namen nog
van de spelers?
De foto's zijn verworven door de medewerking van de
heer W. Poortman, te Amsterdam (bijbelprenten van Matth.
Merian), de Fotoreproduktiedienst van het Rijksmuseum
(portretten), de Artisbiblioteek van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, de Universiteitsbiblioteek van Leiden.
(1) Philobiblion VI, pag. 10. Men raadplege tevens Verborgen Paradijzen, van J. Stuldreher-Nienhuis, pag. 24, voetnoot 2.
(2) Salmi, Mario, Italienische Buchmalerei, Hirmer Verlag,
München, pag. 45.
(3) Van Doornick jr., A., Den onrust onder de blanken van
Suriname in de achttiende eeuw, samenvatting van een
sociaal- historisch onderzoek, Oost en West, nr. 3, jg. 61.
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(4) Schneppen, dr. H., Niederländische Universitäten und

lung und sonderbare Blumennahrung, Nürnberg en Frank-

deutsches Geistesleben von der Gründung der Universität
Leiden bis ins späte 18. Jahrhundert, Aschendorff Verlag,

furt, 1679 en 1683.
Merian, Maria Sibylla, Metamorphosis insectorum surinamensium, Amsterdam, 1705, 1e uitg.
Nebel, Gerhard, Maria Sibylla Merian, Metamorphosis Insectorum Surinamensium, die schönsten Tafeln aus dem
grossen Buch der Schmetterlinge und Pflanzen, Merian Bibliothek, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 1964.
Pont, prof. dr. J.W., De Dissenters, monogr. in ,,Kultuur
en Leven in de Gouden Eeuw ", Hollandia Drukkerij, Baarn,
z.j.
Pott, dr. P.H., Naar wilder horizon, kaleidoscoop op ons
beeld van de buitenwereld, Mouton en Co., 's-Gravenhage,
1962.
Salmi, Mario, Italienische Buchmalerei, Hirmer Verlag,
München, z.j.
Schnack, Friedrich, Das kleine Buch der Tropenwunder,
Insel Verlag, Leipzig, nr. 351.
Schneppen, dr. H., Niederländische Universitäten und

Münster, 1960.

(5) Biografisch Woordenboek van de godgeleerdheid, dl. V,
pags. 456-467.
(6) Feijfer, dr. F.M.G., De Geneeskunde, Kultuur en Leven
in de Gouden Eeuw, Hollandia Drukkerij, Baarn, pag. 47.
(7) Uffenbach, Chr. C. von, Merkwürdige Reysen durch
Niedersachsen, Holland (1705 U. 1711) und Engelland, Ulm,
1754.
(8) De Feijfer, pag. 8, en 10.
(9) Id., pag. 13.
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ANV- afdeling Rotterdam
Sekr. dhr. W.P.M. van Dongen
de Savornin Lomanstraat 102-B
010-67 00 98
Onder auspiciën van de afdeling Rotterdam van het ANV organiseert het Komitee
van de Frans- Vlaamse Kultuurdagen de 18e dag op zondag 13 mei 1973 in Rotterdam,
in de aula van het Emmauskollege, Breitnerstraat 92. Vanaf CS rijdt lijn 4 daarheen.
Het programma is als volgt:
13.00 u. Zaal open.
13.30 u. Opening door de voorzitter, Prof. Dr. P.C. Paardekooper.
14.00 u. Erik Vandewalle, redakteur van Ons Erfdeel en van Septentrion, revue de culture
néerlandaise, spreekt over „Franstaligen maken kennis met de Nederlandse
Kultuur".
15.00 u. Pauze.
15.30 u. Paskal-Bernhard de Leersnijder, voorzitter van de Michiel de Swaenkring in Duin kerke, spreekt over „M'n weg naar het Nederlands ".
17.00 u. Sluiting door de voorzitter.
De toegang tot de bijeenkomst is gratis. Iedereen is van harte welkom.
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is er meer dan één koningskwestie in belgië ?

Sinds 1968 zijn in België een aantal boeken verschenen, te beginnen met de memoires van Marcel-Henri Jaspar, en
vooral die van Paul-Henri Spaak, tot het
onlangs gepubliceerde basiswerk van Albert De Jonghe, Hitler en het politieke lot
van België, die allen op één of andere
wijze gewag maken van de Koningskwestie maar deze op zeer verschillende tijdstippen situeren: in 1940, tijdens de bezetting of na de oorlog. Ik kan mij voorstellen
dat het voor de niet- ingewijde lezers - en
vele Nederlanders zullen zichzelf wel tot
die groep rekenen -, op de duur niet meer
duidelijk is hoeveel Koningskwesties er
in België dan geweest zijn. Wel is duidelijk dat niemand de huidige politieke toestand in België kan begrijpen als hij geen
rekening houdt met die Koningskwestie.

Iuc schepens
Geboren in 1937 te Brugge. Licentiaat Romaanse Filologie, geagregeerde Hoger Secundair Onderwijs Rijksuniversiteit Gent (1961).
Stagiair Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (1962). Sinds 1962 wetenschappelijk assistent bij de Provinciale Dienst voor
Kultuur te Brugge.
Publiceerde: Stille Getuigen 1914-18 (1964, in
samenwerking met L. Devliegher en G. Gyselen), Front 1914-18 (1968, in samenwerking
met L. Devliegher), 1940 - Dagboek van een
Politiek Conflict (1970), Kroniek van Stijn
Streuvels (1971).
Adres:
Nieuwstraat 80, 8200 Sint- Michiels-Brugge.

In feite is er maar één Koningskwestie,
zij ontstond in 1945 en kreeg haar beslag
in 1950 met de abdikatie van Leopold III
en de eedaflegging als „Koninklijke
Prins" van Boudewijn, die het jaar daarop als koning de troon besteeg. Tijdens
deze eigenlijke Koningskwestie, die een
politiek debat was tussen partijen, werd
echter voortdurend gerefereerd aan de
houding van koning Leopold, vóór de oorlog, tijdens de Meidagen van 1940 en onder de oorlog. Op die manier is post
factum het hele bewind van Leopold III
het voorwerp geworden van de Koningskwestie, zodat wij in de Koningskwestie
sensu lato diverse periodes kunnen onderscheiden:
1. De periode van de door de koning gewilde aktieve neutraliteitspolitiek van België (1936-1940). Over deze periode zijn
achteraf geen noemenswaardige meningsverschillen gerezen, behalve over
het optreden van de koning die deels met,
37
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de Koningskwestie als politiek probleem
voor de Duitsers. Dit is het onderwerp van
het reeds genoemde boek van Albert De
Jonghe.
4. De eigenlijke (naoorlogse) Koningskwestie, waarvan wij de belangrijkste faze, namelijk het ontstaan, hier nader willen belichten.

Aanloop tot een nieuw konflikt.
Koning Leopold en zijn nieuwe sekretaris Jacques Pirenne.

deels zonder het medeweten van zijn
ministers - die de grondwettelijke verantwoordelijkheid dragen voor de daden van
het staatshoofd - bijvoorbeeld Hendrik de
Man met een diplomatieke (verzoenings)missie naar de Europese Mogendheden
zond (Kerstdag 1938 - februari 1939);
maar vooral ook de Britse admiraal
Keyes belastte met een diplomatieke opdracht bij de Britse regering, toen het
neerstorten van een Duits vliegtuig te
Mechelen- aan -de-Maas op 10 januari
1940, de Duitse aanvalsplannen in België
had prijsgegeven. Het is een periode van
latente spanning tussen de vorst en zijn
regering, waarvan Eerste Minister Pierlot
zich zeer goed bewust was, zonder de
preciese oorzaak ervan te kunnen achterhalen.

2. De Meidagen 1940, die leiden tot een
open konflikt tussen de koning en zijn
regering. Deze periode werd uitvoerig behandeld in de memoires van toenmalige
ministers als Jaspar, Spaak en Gutt; en in
1940. Dagboek van een politiek conflict,
kronologisch door ons behandeld.
3. De aanwezigheid van de koning in het
bezette België tijdens de oorlog, m.a.w.
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Sinds juni 1940 had de Belgische regering
in Frankrijk en later te Londen zich als
gedragsregel opgelegd de houding van
de koning tijdens de Meidagen '40 publiek niet meer ter sprake te brengen.
Officieel erkent zij dat de koning gehandeld heeft in het belang van de natie, en
dat hij zich onder de Duitse bezetting
strikt houdt aan zijn statuut van krijgsgevangene. Zij wist wel beter, maar officieel
hield zij zich aan deze gedragsregel. In
november 1943 legt de regering Pierlot te
Londen de principes vast volgens welke
elke na -oorlogse Belgische regering zal
moeten handelen. Deze zijn: dat België
nooit opgehouden heeft in oorlog te zijn
met de As- mogendheden, „dat België, in
nauwe samenwerking met de geallieerden, denkt deel te nemen aan de politieke
en economische wederopbouw van de
wereld ", dat de kollaboratie met de vijand
dient gestraft te worden, en tenslotte „dat
de orde in België hersteld zal worden op
grond van de eerbied voor de Grondwet
en voor de politieke vrijheden ". De regering laat één van haar beste agenten,
Francois De Kinder, schoonbroer van
Pierlot, boven het bezette gebied parachuteren om deze principes ter goedkeuring aan Leopold voor te leggen. Het antwoord laat op zich wachten. Personen
die bij het Hof aandringen op een spoedig
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antwoord krijgen, in januari 1944, als antwoord: „Nous ne sommes pas les Sénégalais des Anglais"! Uiteindelijk ontvangt
De Kinder het ontwijkende antwoord van
de koning, maar hij wordt door de Duitsers gevangen genomen in Frankrijk en
op 31 augustus 1944 te Verdun terechtgesteld. Het antwoord zal Londen nooit bereiken... Een meer gedetailleerd antwoord legt Leopold op 25 januari 1944
vast in zijn z.g. Politiek Testament. Het is
een lang dokument waarin de koning blijk
geeft een helder inzicht te hebben in de
binnenlandse politieke problemen. Hij
stelt er echter ook de samenwerking met
de geallieerden afhankelijk van een herziening van de Belgische Grondwet, laat
zich bijzonder scherp uit over het optreden van de regering Pierlot tijdens en
onmiddellijk na de Meidagen '40 en eist
publiek eerherstel voor de door haar uitgebrachte beschuldigingen. Omdat hij
voorziet dat hij bij de bevrijding van het
land, in gevangenschap weggevoerd zou
kunnen worden door de Duitsers - wat inderdaad op 6 juni 1944 gebeurde -, vertrouwt hij de oorspronkelijke versie van
zijn Politiek Testament toe aan twee hoge
magistraten, en drie kopieën ervan aan de
hoogste hofdignitarissen.
Vanaf 1943 heeft de regering Pierlot te
Londen bij herhaling haar inzicht te kennen gegeven, om zodra zij in het bevrijde
land teruggekeerd is, verslag uit te brengen over haar beleid en aan de koning
haar ontslag aan te bieden. Op 8 september 1944 komt zij te Brussel terug. Pas op
19 september zal zij voor het Parlement
verschijnen om haar optreden toe te lichten. Op 9 september ontvangt zij, wat
Leopold ook wenste, de oorspronkelijke
versie van het Politiek Testament. Ofschoon onaangenaam verrast, komt Pier-

lot tijdens zijn plechtige verklaring van
19 september voor het Parlement aan de
eis van de koning tegemoet, brengt hem
uitdrukkelijk eerherstel en verklaart dat
de regering nooit in twijfel getrokken
heeft dat de koning gehandeld heeft volgens zijn plicht. Ook verklaart Pierlot dat
de koning, zodra hij in het land is teruggekeerd, de uitoefening van zijn konstitutionele bevoegdheid zal hervatten en dat
de monarchie een essentieel element is
in de eenheid en de stabiliteit van de Belgische natie.
Op 20 september wordt Prins Karel, na
een mislukte eerste stemronde, tijdens
welke de Socialisten, zich herinnerend
dat zij een republikeinse partij zijn, tegenstemden, tot „Prins Regent" aangesteld.
De regering Pierlot biedt de Prins haar
ontslag aan, maar alle aangezochte formateurs verzaken aan deze opdracht, en
Hubert Pierlot wordt tot zijn eigen verbazing, belast met het vormen van een nieuwe unionistische regering. Omwille van
de oorlogsomstandigheden - het hele land
is nog niet bevrijd, en de geallieerden
hebben een volledige kontrole op het bevrijde gebied, gaat de kern van de Londense regering (Spaak, Gutt, Devleeschauwer) van de nieuwe regering deel
uitmaken, om de betrekkingen met de geallieerden vlot te laten verlopen. Wel worden in de nieuwe regering vooraanstaanden uit het binnenlandse verzet opgenomen, zoals de kommunisten Dispy en
Demany, de katoliek Ronse en de socialist
Achilles Van Acker.
Het land is niet rustig, terwille van de
onvoldoende bevoorrading en het moeizaam ekonomisch herstel - onder meer de
beruchte ,,operatie Gutt" die de inflatie
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ring hun ontslag in. Op 25 november
heeft in de neutrale zone te Brussel een
massale betoging van de verzetsleden
plaats. De zeer slecht bewapende Rijkswacht grijpt in, er vallen 60 gewonden,
en de toestand wordt gered door de koelbloedigheid van enkele verzetslieden. Zowel voor de geallieerden, die op het punt
stonden in te grijpen, als voor de Belgische regering, staat het signaal nu op
alarm! Het Von Rundstedt- offensief in de
Ardennen brengt echter afleiding in deze
gespannen toestand.
Leopold III met de officieren en soldaten van de 106e Cavaleriegroep die hem op 7 mei 1945 te Strobl (Oostenrijk) bevrijdden.

bestrijdt -, maar ook terwille van de repressie die onder de begrijpelijke druk
van het Verzet de allures aanneemt van
een echte vendetta.
Op 10 november '44 zendt de rechterzijde van de Senaat aan de regering een
nota waarin aangedrongen wordt op een
blijvend verbod voor publieke vergaderingen van politieke aard, en de ontwapening van de verzetsbewegingen (die, zoals overal, hoofdzakelijk in linkse en
uiterst linkse handen waren). De uitspattingen van sommige van deze groepen bij
de repressie wordt gelaakt, en de steun
die zij van sommige ministers genieten
betreurd.
De regering reageert op 13 november met
een Ministrieel Besluit dat de inlevering
eist van alle wapens, en een barema opstelt voor het inleveren van militaire uitrustingen: 1.000 fr. voor een wapen, 200
à 400 fr. voor een komplete Battle-dress,
150 à 200 fr. voor een vest, en 50 à 150
fr. voor een broek. De verzetsbewegingen
zijn niet weinig verontwaardigd over deze
koehandel, en op 16 november dienen de
drie kommunistische leden van de rege40

Voor iedereen is het duidelijk dat de
breuk tussen de machtige Kommunistische Partij en de unionistische regering
voltrokken is. En de invloed van deze partij kan moeilijk onderschat worden.

Na het Von Rundstedt- offensief neemt de
Socialistische Partij dan ook het initiatief
tot een koerswijziging om haar prestige
te herstellen en de kommunistische invloed op het arbeidersmilieu in te dijken.
Op 7 februari 1945 geeft een afvaardiging
van de Socialistische Partij aan de Eerste
Minister uiting aan hun ontevredenheid
over de steenkoolverdeling, de voedselvoorziening, de zwakke ekonomische politiek, de verzwakking van de repressie,
het optreden van de katolieke minister
van Binnenlandse Zaken en zijn liberale
kollega van Landsverdediging. Het antwoord van Pierlot voldoet hen niet. De
socialistische ministers nemen ontslag en
brengen het kabinet Pierlot ten val.
Op 12 februari vormt Achilles Van Acker
zijn eerste regering van nationale unie,
opnieuw met de kommunisten die de portefeuilles van volksgezondheid en bevoorrading toegewezen krijgen. Om het
hoofd te bieden aan de toestand vraagt en
verkrijgt de regering op 24 maart vol-
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machten voor een periode van zes maanden.
En de koning?

Bij de bevrijding was ook de Britse regering in het bezit gesteld van een kopie
van het Politiek Testament van Leopold
III. Sinds juni 1944 is iedereen onwetend
omtrent de plaats waar koning Leopold
door de Duitsers gevangen wordt gehouden. Begin 1945 is het duidelijk dat het
einde van de oorlog nog slechts een
kwestie is van maanden of weken, en dat
de bevrijding van de koning elk ogenblik
verwacht kan worden.
Op 26 maart 1945 heeft er te Brussel een
eerste overleg plaats over dit probleem
tussen de Amerikaanse en Britse ambassadeurs en generaal Erskine, geallieerd
bevelhebber voor België. Op 3 april hebben zij voor het eerst een onderhoud
over hetzelfde onderwerp, met premier
Van Acker, en minister Spaak. Men komt
overeen dat zodra de geallieerden de verblijfplaats van de koning ontdekt hebben,
ze de Belgische regering hierover zullen
inlichten, dat de geallieerden Leopold
zullen verzoeken een verblijfplaats uit te
kiezen en daar te wachten tot een rege
opneemt.-ringsdelatmhkon
Ook wordt beslist hoe deze delegatie zal
worden samengesteld!.
Vanaf april leggen neutrale landen (Zwitserland, Zweden) met de Duitsers kontakten, om de koninklijke familie, de koning
(en andere vooraanstaande Franse personaliteiten als bijv. Leon Blum) tegen
krijgsgevangenen uit te wisselen. Op 12
april deelt een Zweedse krant mee dat
Leopold 111 zal abdikeren en zich in Zweden zal vestigen. Op 15 april brengt een
radio onder Duitse kontrole het bericht

dat de Zwitsers - Duitse bespreking over
de uitwisseling van de koning tegen
krijgsgevangenen afgesprongen zijn. Op
24 april meldt het agentschap Reuter de
bevrijding van de koning, de volgende
dag bevestigt radio Oslo (onder Duitse
kontrole) dit bericht. Maar het blijkt achteraf onjuist te zijn.
Reeds op 10 april publiceert Victor Larock in Le Peuple een Avertissement nécessaire waarin hij van mening is dat de
terugkeer van de koning niet automatisch
het herstel van zijn gezag moet inhouden.
Op 25 april heeft hierover op initiatief van
Kamervoorzitter Van Cauwelaert, een gedachtenwisseling plaats tussen de voorzitters van de partijen.
En dan plots op 2 mei publiceert het Bureau van de Socialistische Partij, in
afwezigheid van P.-H. Spaak, een kom
waarin zij haar standpunt-muniqe
tegenover de koning bekend maakt:
„Buiten elke partijdige overweging, is het
bureau van oordeel dat het belang van
het land, van zijn morele eenheid, en de
stabiliteit zelf van het regime, de Socialistische Partij ertoe aanzetten zich tegen
de automatische machtsoverdracht te verzetten en alle initiatieven te treffen of te
steunen die er toe strekken van de koning
de beslissing te verkrijgen af te treden ".
Daarmee is de „kwestie van de koning"
(la Question du roi later /a Question royale) officieel gesteld.
Dezelfde 2 mei meldt de Amerikaanse ambassadeur te Brussel Sawyer, aan zijn
Staatssekretaris het volgende: „Nagenoeg de algemene opinie is dat sommige
dingen nodig zijn vóór 's konings terugkeer: 1. De koning moet tenminste 2
Duitsgezinden uit zijn omgeving afdanken (Zeker wordt hier zijn kabinetssekre41
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De regeringsdelegatie die zich op 9 mei 1945 naar Salzburg
begaf: v.l.n.r. A. Van Acker, P.H. Spaak, Ch. du Bus de
Warnaffe, L. Mundeleer en E. Lalmand.

taris graaf Cappelle bedoeld en misschien
zijn kabinetschef Frédéricq); 2. Hij moet
zijn inzicht te kennen geven het land te
leiden in de geest en volgens de letter
van de Grondwet; 3. Hij moet duidelijk
stelling nemen voor de geallieerden en
tegen elke totalitaire ideologie ". Tevens
deelt de ambassadeur mee dat het vooral
vrijzinnige Waalse ekstremisten zijn die
tegen de koning zijn en katolieke Vlamingen die ervoor zijn; en dat de Belgische regering voortdurend bij de geallieerden aangedrongen heeft op een
spoedige bevrijding van de vorst.
Op 5 mei publiceert ook het voorlopige
bureau van de C.V.P. een dagorde, waarin verklaart wordt dat de C.V.P. „ten
zeerste aan de dynastie gehecht, onderlijnt dat de eerbied voor de grondwet eist
dat de koning, door het feit van zijn bevrijding, met het volste recht zijn verheven functie zou hernemen ".
Op 7 mei wordt koning Leopold te Strobl
in Oostenrijk bevrijd.
Wat is er gebeurd tussen september 1944
en mei 1945? Essentieel twee feiten: de
unionistische regering is, om veiligheidsredenen in botsing gekomen met de
42

machtige Kommunistische Partij. Deze
partij vormt een ernstige bedreiging voor
de linkervleugel van de Socialistische
Partij. Daarom moeten de Socialisten zich
distanciëren van de andere traditionele
partijen, teneinde het vertrouwen van de
arbeidersmilieus te herwinnen. Een andere overweging die hen zal geïnspireerd
hebben is de bekommernis de vele plannen die zowel in het bezette gebied als te
Londen uitgewerkt werden en die allen
een versterking van de uitvoerende
macht, ten nadele van de wetgevende
beoogden, te dwarsbomen door het herstel van het traditionele en demokratische
parlementair regime. Uitgaande van meningsverschillen hoofdzakelijk op het
ekonomische vlak, moeten zij, wanneer
zij het regeringsbeleid in handen krijgen
- en dus ook het ekonomische beleid -,
een ander vlak zoeken om zich te dis
Zo ontmoeten zij een probleem-tanciëre.
dat vooral aan uiterst linkse zijde gesteld
wordt om velerlei principiële en ook sentimentele redenen: de houding van de
koning voor en tijdens de oorlog, - waarover in C.V.P.- middens trouwens ook geen
eensgezindheid bestaat. Niettemin reageert de leiding van de C.V.P. evenzeer
om principiële en nog meer sentimentele
redenen, en neemt een diametraal tegengestelde houding aan.
Het probleem stelt zich echter niet onmiddellijk op het zuiver politieke vlak, aangezien de katolieke ministers pas op 17 juli
uit de regering treden, maar wel op juridisch en grondwettelijk terrein. Zoals
vaak in België valt dit meningsverschil
echter grotendeels samen met een ideologische en zelfs een taalkundige tegenstelling, waardoor het heel andere vlakken raakt van de publieke sensibiliteit.
En bovendien wordt dit meningsverschil
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publiek gesteld op een ogenblik dat
psychologisch bijzonder geladen is.

Het schaakspel Leopold III - Achilles Van
Ac ker.
Het einde van de oorlog (8 mei) valt samen met de bevrijding van de koning,
maar ook met de bevrijding van de kon
terugkeer in het-centraikmp,d
land van politieke gevangenen, die de
spontane afkeer van de bevolking voor
al wat Duits en Duitsgezind was fel doet
oplaaien. (Er worden weer doodvonnissen
uitgesproken en voltrokken.)
Op 9 mei vertrekt een Belgische delegatie
onder leiding van Prins Karel en A. Van
Acker, met vertegenwoordigers van alle
partijen naar Salzburg om er koning Leopold te ontmoeten. Overeenkomstig het
akkoord met de geallieerden vraagt Eerste Minister Van Acker aan de koning zijn
omgeving te zuiveren, voor het parlement
zijn inzicht te kennen te geven te handelen volgens de geest en de letter van de
Grondwet en politieke konsultaties te
houden teneinde zich te vergewissen van
de toestand in België en van de politieke
verdeeldheid. Alle leden van de delegatie
zijn het over deze punten eens.
De gezondheidstoestand van de koning
laat echter niet toe dat hij onmiddellijk
naar België terugkeert. Dat het niet om
een „diplomátieke ziekte" ging wordt
door Van Acker op 14 mei aan de Amerikaanse ambassadeur Sawyer bevestigd.
De koning is een zenuwinzinking nabij
na de levensgevaren die hij de laatste dagen van zijn gevangenschap doorstaan
heeft. Pas in 1949 zal Van Acker voor een
parlementaire kommissie bekend maken
dat de koning hem tijdens een persoonlijk onderhoud toevertrouwd had dat hij

niet binnen de maand naar België zou
terugkeren. Van Acker kreeg echter het
verbod dit ook maar aan iemand - inbegrepen de Prins Regent - mee te delen.

Op verzoek van de koning dienen alle
hofdignitarissen op 16 mei hun ontslag in.
Dit zal pas op 4 juni - veel te laat - bekend gemaakt worden.
Het feit dat de delegatie zonder de koning uit Salzburg terugkeert veroorzaakt
grote deining in het land. De voorstanders van de koning zien er een manoeuvre
in van de regering, de tegenstanders willen van het geboden respijt gebruik maken om hun doelstellingen te bereiken.
Over het hele land worden aan beide
zijden kampanjes georganiseerd. Op 14
mei publiceert het Centraal Komitee van
de Kommunistische Partij een kommuniquee waarin het vaststelt dat „de reactionnaire krachten van het land zich van
het probleem van de terugkeer van de
koning meester gemaakt hebben, en alles in het werk stellen om er een bron
van verdeeldheid en onenigheid onder de
democraten van te maken, en rond de
koning alle elementen willen verenigen
die er van dromen een neofascisme in te
stellen, dat zij pogen door een handig
manoeuvre de verraders te redden, de
incivieken en de grote kollaborateurs,
door ze te dekken met de persoon van de
koning en de onvoorwaardelijke terugkeer van deze laatste ". Het kommuniquee
kondigt een uitgebreide aktie aan om
deze plannen te doen mislukken.
Dit kommuniquee raakt zeker enkele gevoelige plekken en het plaatst het probleem van de terugkeer op het vlak van
de rechtvaardiging van de houding tijdens de oorlog.
De toestand in het land wordt revolution43
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De Amerikaanse ambassadeur Sawyer en Premier A. Van
Acker begroeten President Roosvelt te Melsbroek in jul i 1945.

nair. Stakingen brengen de ekonomische
heropbloei in het gedrang. Premier Van
Acker beslist op te treden, en vaardigt
voor drie maanden een stakingsverbod
uit. Slechts onder bedreiging van massaarrestaties, inbeslagname van hun dagbladen en hevige anti- kommunistische
propaganda blijven de kommunistische
ministers in de regering. Op 18 mei deelt
Sawyer aan de Amerikaanse Staatssekretaris mee dat een revolutie in België niet
uitgesloten is. Hij omschrijft opnieuw de
twee kampen: tegen de koning zijn de
Walen, de armen en het verzet; voor de
koning de Vlamingen, de rijken en de

kollaborateurs: „In a way he typifies their
problem and their state of mind"... De
ambassadeur zag het niet zo verkeerd...
Op 28 mei verklaart de liberale volksvertegenwoordiger Charles Janssens tijdens
een meeting te Brussel dat Leopold III
„de grootste inciviek is die wij gekend
hebben ".
Op 5 juni brengt Van Acker een tweede
bezoek aan de koning en op 11 juni een
derde. Hij licht hem in over de publieke
opinie en de ekonomische toestand.
Ondertussen is de socialistische pers begonnen dokumenten te publiceren die be44

zwarend zijn voor de houding van de
koning tijdens de oorlog, zoals bijvoorbeeld, op 12 juni het facsimilé van een
telegram van Hitler waarin deze de koning dankt voor zijn gelukwensen naar
aanleiding van 's Führers verjaardag in
1941. De weerlegging van al deze echte
en soms valse dokumenten zal uiteraard
altijd achteraf komen, en allerlei polemieken uitlokken, die tenslotte alleen degenen overtuigen die overtuigd willen
worden. Op 12 juni nemen de geallieerden, terwille van de toestand in België
een belangrijke beslissing: de terugkeer
van de koning naar België zal niet door
hen verzekerd worden. Ongelukkig genoeg wordt deze beslissing door een ondergeschikte aan de Amerikaanse troepen in de streek van Trier doorgegeven
in de vorm van een bevel aan de koning
de doortocht te beletten. Het bevel verrast zowel Premier Van Acker, die er geen
voorkennis van had, als het geallieerde
opperbevel, dat het zo niet had bedoeld,
en wordt van hogerhand onmiddellijk gerapporteerd, omdat de geallieerden ten
allen prijze willen vermijden de indruk te
wekken dat Leopold nu hun gevangene
is. Zij willen zich in de Belgische binnenlandse aangelegenheden niet mengen
maar zijn wel bezorgd voor hun verbindings- en bevoorradingswegen die door
België lopen. Vandaar dat ze de kaart van
de regering spelen.
Op 14 juni wordt Van Acker opnieuw door
de koning naar Salzburg ontboden, ditmaal in gezelschap van diens nieuwe sekretaris, Jacques Pirenne. Leopold deelt
aan de Eerste Minister mee dat hij besloten heeft naar het land terug te keren.
Van Acker legt zich neer bij deze beslissing, maar wijst op alle moeilijkheden die
zij met zich mee zal brengen. Hij ver-
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klaart zich niettemin principieel bereid
een nieuwe regering te vormen, of zo
mogelijk de huidige regering te handhaven, en neemt met de koning de tekst
door van de troonrede die deze wil uitspreken na zijn terugkeer. In de voormiddag van zaterdag 16 juni brengt Van
Acker bij Sawyer verslag uit over zijn
bezoek aan de koning en verzoekt de
geallieerden een vliegtuig ter beschikking
van de koning te stellen die vermoedelijk
de volgende maandag, 18 juni, zal terugkeren.
In de namiddag van 16 juni wordt een kabinetsraad gehouden, en daarna het volgende verrassende kommuniquee gepubliceerd: „De Eerste Minister heeft de
Ministerraad op de hoogte gebracht dat
de koning het voornemen heeft, binnenkort naar België terug te keren. De regering kan de verantwoordelijkheid niet
nemen van de gebeurtenissen die zich onvermijdelijk in het land zullen voordoen
zodra de koning er is teruggekeerd. In die
omstandigheden heeft zij haar ontslag
aan de Regent aangeboden, er aan toevoegend dat het haar onmogelijk zou zijn
de lopende zaken af te handelen van zodra de koning in het land zal zijn teruggekeerd. Deze lopende zaken omvatten
immers noodzakelijkerwijze de handhaving van de openbare orde en de politieke verantwoordelijkheid voor de woorden
die de koning zal uitspreken. De regering
dringt er ten zeerste op aan dat de koning
een regering zou vormen vóór zijn terugkeer in het land". Volgens de verklaringen
van een lid van de regering zou Van
Acker tijdens deze kabinetsraad zonder
nadere uitleg aan de ministers gevraagd
hebben ontslag te nemen om het de koning mogelijk te maken een nieuwe regering te vormen. Dat een regering wei-

gert de „lopende zaken" af te handelen
is een uniek feit in de Belgische geschiedenis.
De volgende dag ontvangt Sawyer opnieuw het bezoek van de Eerste Minister,
en noteert met verbazing dat deze plotseling van gedachte veranderd is, en nu aan
de geallieerden vraagt geen vliegtuig ter
beschikking van Leopold te stellen, tenzij de Belgische regering hen hierom verzoekt. Toch meent de ambassadeur in zijn
nota aan de Amerikaanse Staatssekretaris dat, indien de koning zelf om een
vliegtuig verzoekt, hem dit niet geweigerd
kan worden op het gevaar de indruk te
wekken dat Leopold de gevangene is van
de geallieerden. Het Staatsdepartement
reageert hierop op 18 juni met de beslissing dat indien de regering om een vervoermiddel voor de koning verzoekt, dit
onmiddellijk zal worden toegestaan, indien de koning zelf dit doet, moet er uitdrukkelijk aan Washington gerefereerd
worden. Op 21 juni zal generaal Erskine
aan Jacques Pirenne verduidelijken dat
de geallieerden de koning eventueel zull en eskorteren tot aan de Belgische
grens maar niet verder. De Belgische
troepen, die nog steeds onder geallieerd
opperbevel staan zullen niet ter beschikking van de koning worden gesteld.
Voor een voldongen feit geplaatst, verzoekt de koning op 17 juni A. Van Acker
een nieuwe regering te vormen. Deze
weigert en motiveert in een brief aan de
koning zijn weigering als volgt: het permanent komitee van de Liberale Partij
heeft zich met 88 tegen 3, bij 3 onthoudingen, uitgesproken voor de troonsafstand van de koning om hiermee aan de
verdeeldheid in het land een eind te
maken. De Katolieke Partij heeft besloten
in de regering te blijven zetelen, ook als
45
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aldaar veel te duur is in verband met de
vele luchtreizen die noodzakelijk geacht
worden. Sawyer wijst er ook op dat aan
het koninklijk huis grotere rantsoenen
worden toegekend dan aan de Amerikaanse legerhospitalen...

De Koningskwestie groeide uit tot een gepassioneerd debat.

de koning abdikeert, en de katolieke ministers die enkele dagen geleden nog
voorstanders waren van 's konings terugkeer zijn, in het belang van het land en
van de dynastie, nu voorstanders van een
abdikatie. In die omstandigheden ziet Van
Acker niet de mogelijkheid om de koning
op een konstitutionele wijze op de troon
te houden.
Later zal Van Acker verklaren dat zijn
plotselinge ommekeer gemotiveerd was
door het feit dat hij vernomen had dat de
koning buiten het weten van de Eerste
Minister parallelle besprekingen aangegaan was met Belgische personaliteiten.
Een feit dat zich in 1950 zou herhalen.
Voor iemand als Van Acker deed dit de
deur dicht.
Nu begint de koning een hele reeks personaliteiten te konsulteren, die telkens
door bemiddeling van de regering naar
Oostenrijk worden getransporteerd, zozeer zelfs dat ambassadeur Sawyer op
19 juli er bij zijn overheid op aandringt
Leopold uit de Amerikaanse bezettingszone te verwijderen, omdat zijn verblijf
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Op 19 juni gooit de parlementaire rechterzijde het over een andere boeg en bevestigt in een dagorde haar trouw aan de
koning, maar dringt aan op algemene verkiezingen waarbij ook aan de vrouwen
stemrecht zou worden verleend. Niettemin zullen afgevaardigden van de rechtervleugel van Kamer en Senaat, - op
baron Moyersoen na - op 25 juni aan Van
Acker verklaren dat de onmiddellijke terugkeer van de koning niet wenselijk is.
De regering, en in de eerste plaats de
Socialisten zijn beducht voor verkiezingen, vooreerst omwille van de sterke
invloed van de Kommunistische Partij,
maar ook omwille van de juridische problemen die deze verkiezingen stellen: de
herziening van de kiezerslijsten, en het
feit dat aan de kollaborateurs nog steeds
het stemrecht niet werd ontzegd. Het
vrouwenstemrecht, - dat vanzelfsprekend
in het voordeel van de koning moet werken -, vraagt daarbij een grondwetsherziening, en daartegen is het land in de
huidige toestand niet opgewassen. Ook
de rechterzijde ziet dit in, en rektificeert
op 5 juli haar schot in die zin, dat zij
vraagt onder de mannelijke en vrouwelijke bevolking boven de 21 jaar een
volksraadpleging te houden, waartoe het
parlement kan beslissen, en dat men de
herziening van de kiezerslijsten zou bespoedigen om algemene verkiezingen
mogelijk te maken.
Na talrijke konsultaties schrijft de koning
op 14 juli aan de Prins Regent een brief
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waarin hij zijn beslissing meedeelt niet
te zullen abdikeren en niet naar het land
terug te keren voor algemene verkiezingen hebben plaats gehad.
Daarop trekt de regering van Acker haar
ontslag in maar geeft toe aan de socialistische eis over de gebeurtenissen een
parlementair debat te houden. De Socialisten waren in het bezit gekomen van
bezwarende dokumenten, zoals het verslag van het onderhoud te Berchtesgaden
tussen Leopold en Hitler, door Hitlers
vertaler Schmidt opgemaakt. De katolieke ministers zijn het niet eens met deze
toegeving van de Eerste Minister en nemen op 17 juli ontslag. Dezelfde dag

dient Carton de Wiart, namens de C.V.P.
bij de Kamers een wetsvoorstel in dat de
organisatie beoogt van een volksraadpleging die de koning en het parlement moet
voorlichten over de houding van de bevolking tegenover de vorst. Van haar kant
dient de regering een wetsontwerp in, dat
de interpretatie inhoudt van art. 82 van
de Grondwet, dit is het artikel waarop de
regering Pierlot zich in 1940 beroepen
had om vast te stellen dat de koning in
de onmogelijkheid verkeerde zijn grondwettelijke macht uit te oefenen. Nu stelt
de regering Van Acker voor dat de beide
Kamers in gemeenschappelijke zitting
dienen te beslissen wanneer de onmogelijkheid te regeren voor de koning ophoudt te bestaan. Van Acker had waarschijnlijk kennis van het feit dat de koning twee juristen had verzocht een interpretatie te geven van dit artikel van de
Grondwet, en dat zij tot de konklusie gekomen waren dat het de Prins Regent
toekwam, onder de verantwoordelijkheid
en dus op voorstel van de regering, te
verklaren wanneer de „onmogelijkheid te
regeren" ophield te bestaan. Het zou dus

voldoende zijn dat de katolieken de
meerderheid vormden in een regering om
de koning naar het land terug te brengen.
Dat was ook de reden waarom de koning
in zijn brief van 14 juli aan de Prins Regent meegedeeld had dat hij zijn terugkeer zou uitstellen tot na de algemene
verkiezingen.
Door haar wetsontwerp van 17 juli, dat
dezelfde dag door de Kamers en de volgende dag door de Senaat wordt aangenomen, dwarsboomt de regering Van
Acker definitief het plan van de koning.
Het schuift de Koningskwestie op de lange baan, en betekent ook de definitieve
breuk tussen de Socialisten en de Katolieken. De Koningskwestie is voortaan
een politiek probleem tussen de partijen.
Door het grote debat dat op 20, 24, 25 en
26 juli 1945 in de Kamers wordt gehouden
ontaardt het tot een gepassioneerde afrekening met het onmiddellijke verleden,
waarbij aan beide zijden waardeoordelen
werden uitgesproken over de houding van
de tegenstanders tijdens de oorlog, terwijl
allerlei echte en ook valse dokumenten
ter staving van de argumenten publiek
werden gemaakt. Een onverkwikkelijke
vuile was. Tussen de twee antagonisten
nam alleen de Liberale Partij een houding
aan die ons nu voorkomt als de uitdrukking van het gezond verstand - le bon
sens beige, natuurlijk. De liberale mandatarissen werden vrij gelaten in hun keuze, maar de partijleiding was van oordeel
dat de koning een teken van tegenspraak
geworden was voor de Belgen, en dus
niet meer de rol kon vervullen die de koningen steeds vervuld hadden, namelijk
die van scheidsrechter tussen de partijen.
Dat was ook de mening van een beperkt
aantal vooraanstaande katolieken, maar
terwille van de partijdiscipline werden zij
47
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Op 21 september 1944 legt Prins Karel de grondwettelijke
eed af voor de Verenigde Kamers, in aanwezigheid van
koningin-moeder Elizabeth en kardinaal Van Roey.

verplicht te zwijgen, en mee te doen aan
de stemmingmakerij rond de koning. Deze
werd het symbool niet meer van het land,
nauwelijks zelfs nog van een politieke
partij, maar van een ideologie. Hij werd
de ongelukkige vorst, die na zoveel zware tegenslagen te hebben ondergaan in
zijn privé - leven, nu door de goddelozen
in ballingschap werd gehouden omwille
van zijn katolieke overtuiging. Dit komt tot
uiting in allerlei hagiografische geschriften zoals Pierre Goemaere's Een dag bij
de Koning der Belgen, waarin alleen nog
de mirakelen ontbreken om de koning
heilig te laten verklaren. De kromstaf van

Mechelen en elders waakte er trouwens
over dat alle schapen van de ware
schaapstal hetzelfde kyrië zongen.
De Vlamingen hebben uiteindelijk de koning in het land doen terugkeren, en een
katolieke regering noopte hem na vijf jaar
diskussies toch troonsafstand te doen. De
houding van de Vlamingen in de Koningskwestie komt ons - nauwelijks twintig jaar
later - als onwaarschijnlijk en ongelooflijk voor. Het is een illustratie van wat
gebeurt als politici demagogen worden,
en met medewerking van morele gezagsdragers persoonlijke refleksie vervangen
door slogans. Het is een eksperiment op
grote schaal geweest; - en hopelijk het
laatste -, van wat eertijds Pavlov met zijn
beroemde honden gedaan had: het aankweken van gekonditioneerde refleksen!
Voornaamste bronnen:
- Recueil de documents établi par le Cecr6tariat du Roi,
concernant la période 1936-1949, Bruxelles 1950 met Addenda
en Supplément.
- Contribution à I'étude de la Question royale. Evénements - Documents t. 1-2, Bruxelles (1946-47).
- Rapport présenté par le Secrétariat du Rol sur les événements politiques qui ont suivi la libération. Mai 1945octobre 1949, s.I., s.d.
- Foreign Relations of the United States 1945, vol. IV,
Washington, Department of State, 1968.
- V. Larock, La Question royale. Faits et témoignages, Bruxelles, 1949.

8e Nederlandse Taalprijsvraag voor Frans-Vlamingen
Voor de Be maal wordt dit jaar een Nederlandse Taalprijsvraag georganiseerd voor FransVlamingen, onder de auspiciën van het Comité Flamand de France en het Komitee voor
Frans- Vlaanderen, met de steun van het Gemeentebestuur van Waregem.
Opnieuw zijn hieraan prijzen verbonden ter waarde van 5.000 BF. Alleen Franse staatsburgers kunnen hieraan deelnemen. Gevraagd wordt een Nederlandse tekst te schrijven van
minimum 1 bladzijde: een gedicht, een vertaling, een essay of een stukje proza naar
keuze.
De opstellen moeten gezonden worden tegen uiterlijk 25 juli 1973 naar de heer
Camille Taccoen, 107, rue de la Gare, 59270 Belle (Bailleul). De prijzen worden uitgereikt
op de 26e Frans- Vlaamse Kultuurdag te Waregem, op 9 september 1973.
De jury bestaat uit: Camille Taccoen, Luc Verbeke, Maxime Deswarte, Jacques Fermaut,
Cyriel Moeyaert.
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Education is primarily about people: their feelings,
attitudes, motivations.
(John Mays - School ot Tomorrow.)

Het (*) is met de opleiding tot leraar voor
het voortgezet onderwijs gegaan zoals
met vele moeilijke zaken in het Nederlandse onderwijs. Men krijgt vaak de indruk dat aan beginselen voor onderwijswetgeving door incident (Frans in de
„brug"klas) en kompromis (2) (Latijn in
de „brug"klas) afbreuk gedaan wordt.
Ook de opleiding van leraren in Nederland geeft vele problemen, waarvoor
nooit één samenhangend plan algemeen
aanvaard werd. Men heeft steeds van
moeilijkheid tot moeilijkheid, van incident
(ele beslissing) tot incident(ele beslissing) regelingen tot stand gebracht.
In het volgende verstaan we onder beroepsopleiding de gehele opleiding: de
onderwijskundig - praktische, de onder
-wijskundgteorch,vakditse
en de vakteoretische of vaktechnische
opleiding.
De onderwijskundige opleiding omvat de
onderwijskundig - praktische, de onder
-wijskundgteorchvakidtsche, met inachtneming van de vaktechnische. In de onderwijskundig - praktische
heeft de vakdidaktische een grote taak.
Daar deze opleiding zo lang verwaarloosd is, wordt zij ook wel met beroeps
-opleidng(
engere zin) aangeduid.
In de vakopleiding speelt vooral de vakdidaktische een grote rol; als een scharnier tussen onderwijskundige en vakopleiding fungeert de vakdidaktische opleiding. Hierbij zijn de onderwijskundig praktische en zelfs de onderwijskundig
-teorisch
duidelijk betrokken.
Het beroep is' het beroep van professio-

dr. g. stellinga
Geboren in 1913 te Dokkum. Was onderwijzer
u.l.o. en g.l.o. te Huizum, Sneek en Leiden,
hoofd van v.g.l.o. te Wildervank, leraar Neder
aan de R.H.B.S., en te Warffum, Appin--lands
gedam en Groningen, leraar aan het Heymanslyceum te Groningen (1946-1957), rektor van
het Gemeentelijk Avondlyceum Rotterdam
(1957-1963), algemeen rektor van de Openbare Schoolgemeenschap Hendrik van der Vlist
te Utrecht (1962-1971). Sinds 1971 is hij als
direkteur mede belast met de voorbereiding
van de eksperimentele docentenopleiding voor
het voortgezet onderwijs in de noordelijke
provincies Ubbo Emmius, opgericht door de
Fryske Akademy te Leeuwarden en de Rijksuniversiteit te Groningen.

Na het behalen van de I.o. -akten Engels, Duits
en Frans, deed hij staatseksamen gymnasium
a. Hij promoveerde in 1954 op het proefschrift
Zinsvormen en Zinsfuncties in de Abele Spelen en verzorgde uitgaven van elk der abele
spelen gevolgd door de sotternie uit het handschrift, van Jan Klaaz van Thomas Asselijn.
In 1971 verscheen Karel en Elegast.
In Groningen was hij lid van de Provinciale
Staten.
In het maatschappelijk leven vervulde hij verschillende funkties op het gebied van de humanistische beweging, het onderwijs en het
leeszaalwezen. Hij is bestuurslid van S.V.O.
en was algemeen voorzitter van de Vereniging
voor Openbaar Onderwijs in Nederland.
Adres:
De-Savornin-Lohmanlaan 28, Groningen.

(") Dit artikel is afgedrukt in de spelling van Ons Erfdeel,
die afwijkt van die van de schrijver van dit artikel.

49

de nederlandse leraar wordt professional

neel, dus in de zin van de bovenstaande
omschrijving van de beroepsopleiding,
opgeleide en professioneel werkende docent. Het vak is het leerstofgebied waarvoor zo'n docent bevoegdheid heeft verworven of wil gaan verwerven.
Het blijft echter moeilijk in deze materie
scheidingen aan te brengen: eigen -lijk
hoort alles, ook in „urentabellen" bij elkaar.

I. Het voortgezet onderwijs tot de
mammoetwet. (3)
Het ontstaan van het voortgezet onderwijs strekt zich over een lange periode
tot in onze dagen uit. Voor nieuwe maatschappelijke behoeften werden telkens
nieuwe schooltypen gekreëerd. Als we de
negentiende eeuw als de eeuw van de
analyse (splitsing) - en in het onderwijs
blijkt dit duidelijk - mogen betitelen, de
twintigste als het tijdperk waarin weer
aandacht voor de syntese (en ordening,
ook van het onderwijs) opkomt, dan ligt
de scheiding tussen negentiende en twintigste eeuw bij de tweede wereldoorlog.
De mammoetwet en vooral de scholengemeenschappen die daarin mogelijk gemaakt worden, brengen een eerste begin
van samenhang in het voortgezet onderwijs. (4) Hier volgt een beknopt overzicht
van het ontstaan van de verschillende
vormen van voortgezet onderwijs.
1. Het deel van het voortgezet onderwijs
dat de toelating tot de universiteiten regelde, het gymnasium, werd in het begin
van de negentiende eeuw vastgelegd in
het Organiek Besluit van 1815. Als Latijnse school kende het al een lange historie.
2. In de negentiende eeuw begon de eigenlijke uitbreiding van het voortgezet
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onderwijs. Met de zeer belangrijke wet op
het middelbaar onderwijs van 1863 doet,
dank zij Thorbecke, het eerste nieuwe
negentiende -eeuwse type van voortgezet
onderwijs zijn intrede.
Thorbecke wou een school stichten voor
lieden uit de betere stand die eenzelfde
vrijheid van studie als de studenten van
de universiteit zouden genieten: „niemand (is) verplicht andere lessen bij te
wonen dan die hij goed vindt te volgen ".
Maar al gauw werden eksamens ingevoerd en na enige tientallen jaren werden
de eerste toelatingsrechten tot de universiteit verkregen voor geslaagden van de
hogere burgerscholen.
3. Kan de schola latina gelden als voor-

loper van het gymnasium, de Franse
school met niet zo'n beperkt en eenzijdig
program (behalve moderne talen, vooral
Frans, ook onderwijs in aardrijkskunde,
geschiedenis, wiskunde en natuurkunde)
als de Latijnse school, is op te vatten als
voorloper van het (m.)u.l.o. Al werd in
1857 het meer uitgebreid lager onderwijs
in de lager- onderwijswet (5) opgenomen,
bij de wijziging van 1878 werd het er weer
uitgelicht. De mogelijkheid om het lager
onderwijs te verlengen tot negen of tien
jaar met de vakken van het voormalige
m.u.I.o. werd echter wel geschapen. In
1920, weer in de lager- onderwijswet opgenomen, kwam het meer op zichzelf te
staan. Voor de vreemde talen, wiskunde
en handelskennis werden akten van lager
onderwijs ingesteld, in de wandeling
meest „lagere" akten genoemd; een bevoegdheid van hoofd der school gaf bevoegdheid voor vele vakken.
Het programma van het u.l.o. werd afgeleid van dat van de h.b.s. Het kende ook
het onderscheid a (met en zonder wiskunde) en b (met wis- en natuurkunde).
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In 1920 werd door de administratieve
scheiding van g.l.o. en u.l.o. een scherper
scheiding van primair en sekundair onderwijs doorgevoerd. Mijns inziens werd
daardoor een ontwikkeling in gunstige
zin verstoord en de onderwijskundig zo
noodlottige scheiding tussen lager en
voortgezet onderwijs ingevoerd. De „natuurlijke uitloop van het lager onderwijs"
verdween meer en meer, zodat er een onjuiste grens, een kloof, met het voortgezet onderwijs ontstond, die hoe langer
hoe dieper werd. Het had anders gekund.
Idenburg merkt in dit verband terecht op,
dat zich in het u.l.o. een zekere vermenging van beroepsgericht (machineschrijven, koken, handenarbeid, stenografie,
enz.) en algemeen onderwijs aan het voltrekken was. Het is te betreuren, dat niet
acht geslagen is op een rapport van de
Vereniging Volksonderwijs (6) van 1912,
waarbij het lager onderwijs tot het zeventiende jaar werd uitgebreid, en tot het
vijftiende jaar voor alle kinderen gelijk
was. Ook de eksamens, sinds 1907 door
verenigingen van docenten aan het u.l.o.
zelf georganiseerd, werkten niet in alle
opzichten goed. Enerzijds hebben zij bewerkt, dat vele jongeren, met een in de
maatschappij akseptabel diploma, een
geschikte loopbaan konden vinden, maar
anderzijds trad er een vermindering aan
„aanpassing aan de uiteenlopende kapaciteiten der leerlingen op" en nam „haar
gerichtheid op de landelijke eksamens
toe" „met noodlottig gevolg voor haar pedagogische kwaliteiten ". (7) In plaats van
de leerling, zo citeert Idenburg instemmend De Hey 1960, werd de leerstof normatief.
4. De ontwikkeling van het beroepsonderwijs is niet zo erg bekend. Daarom gaan
we er hier wat uitvoeriger op in, hoewel

we slechts in staat zijn enkele grove
hoofdlijnen te trekken. Het beroepsonderwijs werd oorspronkelijk in de artikelen 13 en 14 (8) van de middelbaar- onderwijswet van 1863 geregeld. Er zijn verschillende namen voor gebruikt: industrieonderwijs, vakonderwijs, nijverheidsonderwijs.
In de achttiende eeuw werden vele kunsten dichtgenootschappen opgericht. Zo
kwam in 1773 in Rotterdam het tekengenootschap „Hierdoor tot Hoger" tot stand,
dat drie jaar later een tweetal onderwijzers of „korrektoren" aanstelde in het te
werd besloten leerlingen-ken.I178
aan te nemen en hiervoor speciale kor
te benoemen. In 1795 werd als-rekton
nieuw studievak bouw- en doorzichtkunde ingevoerd (Maas (9) merkt hierbij op
dat hiermee de grondslag werd gelegd
voor de afdeling bouwkunde van de
m.t.s.). In 1807 stelde een leraar voor, de
bouwkunde praktischer in te richten en
ook dienstbaar te maken voor timmerlieden, metselaars en architekten. In (lageronderwijswet en) reglement voor het lager schoolwezen en onderwijs van 1806
werd de wens uitgesproken arbeid- of
industriescholen bij de openbare scholen
op te richten.

Het koninklijk besluit van 1817 gelastte
het oprichten van schilders- en tekenakademiën en tekenscholen (in kleine steden): „er zullen zooveel mogelijk in alle
steden van het rijk, wier geringe bevolking dit niet verhindert, teekenscholen
zijn, ten oogmerk hebbende om niet alleen de jeugd, maar ook den handwerksman, onderwijs te doen genieten in de
gronden der teekenkunst; bijzonder in
die van het teekenen naar het mensbeeld
en in de grondregelen der bouwkunde ".
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In 1828 werd de vestiging van industrie
besproken in de Rotterdamse-onderwijs
gemeenteraad, in 1832 wordt de eerste
industrieschool opgericht door partikulieren o.a. uit de kringen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: „Het doel dezer scholen is het geven van een volks
wis- en natuurkundige-onderwijs
wetenschappen, toegepast op handwerken en fabrieken ". Personen niet jonger
dan 14 jaar worden er opgeleid tot „bekwame fabrikanten, trafikanten en werklieden". De leerlingen moesten voor de
toelating „volkomen" kunnen lezen en
schrijven en „de additie, substractie, multiplicatie en divisie vlug kunnen bewerken". (9)
Het nijverheidsonderwijs heeft zich onder moeilijke omstandigheden ontwikkeld. Omstreeks 1830 trachtte het Rijk de
tekenscholen meer op de praktijk te richten. De middelbaar-onderwijswet van 1863
trachtte aan de grotere behoefte aan
vakonderwijs te voldoen door de oprichting van burgerscholen (dag -, maar vooral
avondscholen), bestemd voor ambachtslieden en landbouwers.
In dezelfde tijd werden ook scholen voor
het ambacht opgericht, de eerste in 1861
in Amsterdam, in 1865 in Enschede (een
Industrie- en Handelsschool). De Eerste
Wereldtentoonstelling in Londen in 1851
had namelijk aangetoond dat Nederland
technisch ver achter lag (Idenburg 1964).
Deze oprichting van ambachtsscholen
door partikulieren werkt tot op dit ogenblik sterk in het beroepsonderwijs door.
H.J. de Groot, direkteur van de ambachtsschool in Alkmaar, in 1899 tot inspekteur
van het middelbaar onderwijs benoemd,
stelde een onderzoek naar de stand van
het vakonderwijs in het buitenland in. In
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zijn verslag pleit hij, evenals in 1907 de
Tweede Kamer, voor een wettelijke regeling van dit onderwijs. Intussen deed echter de Inéénschakelingskommissie van
1903 voorstellen tot reorganisatie van het
lager, maar vooral middelbaar en hoger
onderwijs. Deze laatste twee onderwijs
wilde ze scherp scheiden. De-sorten
kommissie ( „Voor zover er van een regeling voor het vakonderwijs sprake is, is
zij verborgen in de wet op het middelbaar
onderwijs ") pleit voor een eigen regeling
voor de vakscholen, die als ambachtsscholen, nijverheidsscholen, handelsscholen, machinistenscholen enz. reeds
bloeien. Omdat ambacht en nijverheid
steeds nieuwe eisen aan het onderwijs
stellen, biedt de eerste minister van onderwijs in de Memorie van Antwoord op
het eerste ontwerp tot regeling van het
vakonderwijs van 1915 een nieuw ontwerp
van wet aan, dat in 1919 door de Tweede
Kamer aanvaard wordt. De wet treedt in
werking op 1 januari 1921. Op dat ogenblik vervallen de artikelen 13 en 14 van
de middelbaar-onderwijswet van 1863. (10)

Dan is ook beslist dat het nijverheidsonderwijs werkt op grondslag van het algemeen vormend onderwijs. Dr. A. Kuyper
had het nog in 1905 gezien „in tegenstelling met het algemeen ontwikkelend onderwijs" (Idenburg 1964, p. 229). Bevoegdheden tot lesgeven worden in de
wet geregeld. Na 1921 ontstaan de N(ijverheidsonderwijs)- akten, daarvoor waren
er M(iddelbaar- onderwijs)-akten.
5. In 1943 werd na jarenlange voorbereiding het „zevende” (en „achtste ") leerjaar van het lager onderwijs voor leerlingen die niet naar beroepsonderwijs of
u.l.o. gingen, omgezet in voortgezet gewoon lager onderwijs (v.g.l.o.). Ook uit dit
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programma werden de moeilijke punten
van bestaand voortgezet onderwijs weggelaten, één vreemde taal gehandhaafd
en een groter aantal „kreatieve" uren
toegevoegd.

II. De problemen bij de opleiding van
docenten in de „negentiende" eeuw.
De invoering van het middelbaar onderwijs (burgerscholen, hogere burgerscholen) in 1863 had verstrekkende gevolgen
en stelde door de veranderende maatschappij (11) en het veranderende beeld
van de mens (12) vaak moeilijk te verwezenlijken eisen aan het onderwijs, maar
vooral aan de (opleiding van de) docent.
a. De bevoegdheden te ontlenen aan akademische graden en aan akten voor middelbaar onderwijs dienden vastgesteld te
worden (§ II, 3). Hoewel telkens aanpassingen aan nieuwe situaties nodig waren
(en zijn), werd ongeveer 1920 de regeling
er van in grote trekken bevredigend gevonden.
b. De mogelijkheden voor kennisverwerving aan universiteiten en niet- universitaire instellingen zijn tot in onze dagen
verruimd en verbeterd (§ II, 2, 4 en 6d).
c. De eksamenkommissies voor de middelbare akten klagen al spoedig over het
ontbreken van waarborgen voor een degelijke grondslag van algemene kennis en
beschaving (§ II, 5). Een regeling daarvoor komt pas in 1936.
d. Voor het onderwijs in de didaktiek van
een vak, pedagogiek en o.a. psychologie
worden van 1918 af tot in onze dagen
voorzieningen getroffen (§ II, 2, 6 en voor-

al 6d).
e. Een eerste schuchtere regeling voor
pedagogisch- didaktische voorbereiding

komt pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw tot stand (§ II, 2 en 6e).
Voordat we de ontwikkeling van de docentenopleiding na en in verband met de
mammoetwet gaan bespreken, zullen we
de bovengenoemde vijf punten achtereenvolgens behandelen en de aandacht op
het werk van enkele belangrijke kommissies vestigen.
1. Vele kommissies voor docentenoplei-

dingen.
Het is bekend dat tot de invoering van
de mammoetwet er vele (te veel om ze
ook maar te noemen) nota's, verslagen en
wetsontwerpen geweest zijn om het voortgezet onderwijs en de opleiding van de
docenten er voor op een betere wijze te
regelen. Op het rapport (concept -wetsontwerp) van 1912 van de Vereniging
Volksonderwijs na kwam het grote probleem van de overgang van lager naar
voortgezet onderwijs eigenlijk niet aan de
orde. De opleiding van docenten van het
voortgezet onderwijs wordt echter in nagenoeg al deze dokumenten wel en soms
uitvoerig besproken. Bij de nadere bespreking (§ II, 6) van deze voorbereiding
voor het leraarsambt gaan we op de denkbeelden van een aantal andere kommissies nader in. Er is een zeer lange weg
af te leggen tot in 1970 leraren op speciale instituten voor lerarenopleiding een
beroepsgerichte dagopleiding gaan volgen. Wetenschappelijk gevormde, wat beroep en vak betreft, opvoeders voor het
gehele voortgezet onderwijs laten nog
lang op zich wachten. Toch ontbreekt het
niet vroegtijdig aan voorstellen voor een
efficiënte opleiding.
Zo stelt één van de belangrijkste kom -

missies, de „bevoegdheidskommissie",
drie eisen aan degenen die het middel53
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baar, d.i. eigenlijk het voortgezet onderwijs als docent wilden gaan dienen. Het
rapport van 1902 vroeg, behalve een doeltreffende en voor zover nodig een wetenschappelijke opleiding en een voldoende
algemene ontwikkeling en voorbereiding
voor het vak waarin eksamen wordt gedaan, een pedagogische voorbereiding
van de aanstaande docent.

2. De Nederlandse gemeenten.
De Nederlandse gemeenten hebben zich
ook op het gebied van het voortgezet onderwijs goed geweerd en voor het Rijk
meer dan eens de spits afgebeten.
a. Omdat het Rijk geen hoogleraren in de
vreemde talen aanstelde, trok de gemeente Groningen (1878) een fiks geldbedrag
uit voor het aanstellen van een privaatdocent voor Hoogduits en Engels.
b. Het gemeentebestuur van Amsterdam
gaf subsidie (1928) voor het instellen van
een didaktische leeropdracht voor de
klassieke talen.
c. Ditzelfde gemeentebestuur gaf reeds in
1908, door het toestaan van hospiteren in
de gemeentelijke scholen, aanstaande leraren gelegenheid tot het verkrijgen van
praktische ervaring.
3. Bevoegdheden.
In de wet op het middelbaar onderwijs
van 1863 staat over de onderwijzers aan
hogere burgerscholen, dat zij de titel van
leraar dragen en in het bezit moeten zijn
van bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid. Doctorandi en doctores worden
bevoegd verklaard. Voor de driejarige
h.b.s. zijn bevoegd kandidaten in de wisen natuurkunde, voor de vijfjarige kandidaten in de letteren, d.i. de Nederlandse
letteren. Deze laatsten krijgen dan de bevoegdheid om niet alleen Nederlands,
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maar ook geschiedenis en aardrijkskunde
te onderwijzen. Dit blijft zo tot 1920, waarna de bevoegdheid beperkt wordt tot de
vakken die op het doktoraal diploma vermeld staan. (13)
Naast de akademische bevoegdheid werden er ook akten van bekwaamheid voor
middelbaar onderwijs ingesteld. Het Koninklijk Besluit van 1864 regelt het programma en de eisen ervoor.

4. Regelingen van een goede vakkennis.
Enkele jaren, nadat de gemeente Groningen het aanstellen van een privaat- docent
in de sektor van de talen mogelijk maakte, benoemde het Rijk de eerste hoogleraren in het Duits, Frans en Engels aan
de Rijksuniversiteit in Groningen, respektievelijk in 1881, 1884 en 1886.
a. Instituten voor de akten middelbaar
onderwijs worden pas na 1900 opgericht,
eerst (1912) de Katolieke Leergangen te
Tilburg, in 1914 gevolgd door de School
voor Taal- en Letterkunde in Den Haag.
Na de tweede wereldoorlog komen er
vele instituten voor avondopleiding tot
stand o.a. de Noordelijke Leergangen
(1947) van de Fryske Akademy te Leeuwarden, Groningen en Zwolle. (14) Verder
worden deze instituten opgericht te Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht. Het waren partikuliere instituten, die vaak in het begin niet gesubsidieerd werden door het Rijk.
b. In universitair verband gaat men omstreeks 1960 in dagkursussen de opleiding voor de akte middelbaar onderwijs
organiseren te Groningen en Amsterdam.
c. Akademies voor de opleiding tot de
middelbaar-onderwijsakte in de lichamelijke opvoeding worden opgericht in Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage, Gronin-
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gen en 's-Hertogenbosch, in tekenen in
Amsterdam, 's-Gravenhage en Tilburg.
Daarnaast zijn er vele mogelijkheden een
leraarsbevoegdheid te verwerven, o.a. in
kunst- en militaire akademies, bij het Nederlands Genootschap voor de opleiding
van leraren bij het beroepsonderwijs.
5. Algemene kennis en beschaving bij
kandidaten voor m.o.-eksamens
Geheel in de terminologie van de negentiende eeuw verklaart de eksamenkommissie voor de akte middelbaar onderwijs
van 1868 dat een degelijke grondslag van
algemene kennis en beschaving ontbreekt, die in 1869 zou „een algemeene
voorbereidende kennis" willen „vorderen"
en in 1878 konstateert de kommissie dat
een wetenschappelijke grondslag bij het
bestudeerde vak niet aanwezig is.

De waarborg ten aanzien van de algemene ontwikkeling van de kandidaten laat
lang op zich wachten. Een regeling daarvan wordt bij Koninklijk Besluit Stb.
678 van 1934 per 1 januari 1936 ingevoerd.
Toen werd „bevoegd tot het afleggen van
de eksamens ter verkrijging van de akten
van bekwaamheid voor middelbaar
schoolonderwijs" degene die o.a. een
einddiploma voor gymnasium, h.b.s.,
m.t.s., m.m.s., de akte van hoofdonderwijzer, de akte van onderwijzer met twee
lagere akten of soortgelijke akten bezit.
Ook kan men voor een staatseksamenkommissie een eksamen ( „artikel 3") ter
verkrijging van deze bevoegdheid afleggen (in Nederlands, de drie moderne talen, aardrijkskunde, geschiedenis, wis -,
natuur-, schei -, plant- en dierkunde).
In 1960 is dit besluit vervallen en zijn deze
bepalingen overgenomen in een besluit
Stb. 132 van 1960 „tot vaststelling van

eisen van toelating tot het eksamen ter
verkrijging van een bewijs van pedagogische en didaktische voorbereiding voor
het geven van middelbaar onderwijs ".
6. Regelingen voor de onderwijskundige
kennis.
a. Reeds in het begin van de negentiende
eeuw is men zich bewust geweest van
het feit, dat voor het onderwijzen aan
scholen voor voortgezet onderwijs ook
voor de leraar kennis van zijn beroep,
van het leraar-zijn nodig was. Een koninklijk besluit van 1827 heeft getracht voor de
aanstaande leraren aan de gymnasia iets
aan deze beroepsvoorbereiding te doen
door aan alle hogescholen het onderwijs
in de pedagogiek en didaktiek ten behoeve van de aanstaande gymnasiale leraren
voor te schrijven. (15)
b. In de wet op het middelbaar onderwijs
werd in artikel 78 voor het verkrijgen van
één van de akten van bekwaamheid voor
middelbaar onderwijs verplicht gesteld
een eksamen in de teorie van onderwijs
en opvoeding hoofdzakelijk met betrekking tot het middelbaar onderwijs. Dit
werd nader uitgewerkt in het koninklijk
besluit van 2 februari 1864, letter 0 in het
programma voor het eksamen in de teorie van onderwijs en opvoeding, hoofdzakelijk met betrekking tot het middelbaar onderwijs. De vereisten zijn „duidelijke begrippen van klassikaal onderwijs,
van de onderscheiden leerwijzen, hare
voor- en nadeelen en haar geschiedenis;
geschiktheid om verkregene kennis mede
te deelen, blijkbaar door mondelinge

voordragt".
c. Spoedig wordt het duidelijk dat ook dit
programma geen waarborg voor een goede pedagogische voorbereiding is. Dit
wordt niet alleen gekonstateerd in 1876
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door een kommissie van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, maar ook
door de Vereniging van leraren aan inrichtingen van middelbaar onderwijs in
een adres aan de Tweede Kamer in 1878.
Men moet zeer lang wachten, tot 1952,
wanneer bij koninklijk besluit, met ingang
van 1 september 1955, een eerste, weinig om- het -lijf-hebbende waarborg voor pedagogische voorbereiding geschapen wordt.

d. De universiteiten waren in de negentiende eeuw nog lang niet zo ver, dat zij
voorzieningen voor pedagogische en didaktische studies bezaten. Pas in 1918
wordt voor het eerst een bijzonder hoogleraar, prof. R. Casimir, rektor van het Nederlands Lyceum, aan de rijksuniversiteit
te Leiden benoemd. Dr. Ph. Kohnstamm
wordt in 1919 bijzonder hoogleraar aan de
(gemeentelijke) Universiteit van Amsterdam, Dr. J.H. Gunning Wzn. in 1923 buitengewoon hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht. De eerste gewone hoogleraar in de pedagogiek wordt in 1929 benoemd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam: Dr. J. Waterink.
Prof. Casimir ziet in 1918 het belang van
didaktische kolleges (klassieke talen,
wis- en natuurkunde en natuurlijke historie) in en laat die geven door leraren van
de school waarvan hij rektor is. Een bijzonder lektoraat voor de didaktiek van de
klassieke talen wordt, met steun van het
gemeentebestuur van Amsterdam, in 1928
aan de Universiteit van Amsterdam gesticht door het Genootschap van Leraren. (16) Pas in het jaar 1939 schept het
Rijk de mogelijkheid aan alle universiteiten docenten in de didaktiek, vaak op
part-time-basis, aan te stellen. Universiteit van Amsterdam, Rooms-Katolieke Universiteit van Nijmegen en Vrije Univer56

siteit in Amsterdam volgen daarna. Met
als leeropdracht uitsluitend de didaktiek
werd in 1970 tot eerste gewoon hoogleraar in de didaktiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen benoemd: prof. dr.
W.J. Brandenburg.
e. In het bovengenoemde rapport van het
Nut uit 1876 wordt als ernstigste leemte
van de wet op het middelbaar onderwijs
gezien dat een pedagogische voorbereiding voor de leraar van het voortgezet onderwijs ontbreekt. De kommissie stelt
voor, dat er een bewijs uitgereikt zal worden, wanneer men gedurende een zeker
aantal uren het onderwijs op de scholen
heeft bijgewoond. Men zou eerst tot tijdelijk leraar moeten worden benoemd en na
een proefjaar de bevoegdheid kunnen
verwerven. Het eksamen moet zo worden
ingericht, dat blijkt hoe „dit vak het best
en met de meeste vrucht voor de ontwikkeling der leerlingen kan worden onderwezen". Ook één van de eerste inspekteurs van het middelbaar onderwijs voert
in 1879 een pleidooi voor een pedagogisch eksamen voor allen. Hij vraagt niet
om een teorie voor onderwijs en opvoeding, maar om een toepassing van de algemene regelen der pedagogiek op de
vakken die men onderwijst. Een bevoegd
zeven leden (twee In -heids-kom van
spekteurs van onderwijs, twee hoogleraren en drie direkteurs aan h.b.s.'en) wordt
in het jaar 1900 ingesteld door minister
Goeman Borgesius en brengt in 1902 rapport uit aan zijn opvolger Dr. Kuyper.
Deze bevoegdheidskommissie doet een
goed voorstel voor twee akten van bekwaamheid. De akte a zou voor driejarige
h.b.s. gelden en de akte b voor de volledige vijfjarige h.b.s. Deze indeling in akte a en akte b is duidelijk een leeftijds- of
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horizontale indeling; het voortgezet onderwijs bestond toen nog uit gymnasium
en h.b.s. Toen echter de u.l.o. en later de
v.g.i.o. onder de lager- onderwijswet bleven, en daar aparte bevoegdheden voor
ontstonden, kregen we de vertikale indeling, naar onderwijssoort. Het duidelijkst
blijkt dit bij het beroepsonderwijs: eerst
bestonden daar de M- akten, maar toen
deze leraren te teoretisch werkzaam waren en geen oog hadden voor praktische
voorbereiding, is in de nijverheidsonderwijswet een aparte N -akte in het leven
geroepen.
De pedagogische voorbereiding zou moe
bestaan in: a. het regelmatig volgen-ten
van een kursus over opvoedkunde, en b.
gedurende enige tijd een praktische voorbereiding op h.b.s. of gymnasium. Het getuigschrift waarin deze pedagogische
voorbereiding vervat zal worden, zou een
eis voor benoeming moeten worden. De
universiteit leidt, vindt de kommissie, de
leraren niet op tot wetenschappelijk gevormde opvoeders (Idenburg 1964, p.
467). De wensen van de bevoegdheidskommissie worden echter niet gehonoreerd, omdat in de tussentijd de beken

-de„inschaklgomie"vn
1903 in het leven geroepen is. Sindsdien
wordt pedagogische voorbereiding in
vele rapporten gevraagd, maar niet verwerkelijkt. Het rapport van de kommissie
van de algemene vereniging van akademisch gevormde leraren in 1932 (17), het
rapport van de A(Igemene) V(ergadering
van leraren M(iddelbaar) O(nderwijs) in
1929 en een rapport van de andere lerarenvereniging van hetzelfde jaar doen hetzelfde. Toch worden pas in 1937 hospitanten tot de scholen toegelaten, maar
dan moeten zij reeds bevoegd zijn, hoewel burgemeester en wethouders van

Amsterdam reeds in 1908 hospiteren op
gemeentelijke scholen mogelijk maakten.
Voor universitair studerenden werd bij
koninklijk besluit (18) van 1952 (en 1955)
een „eerste stap in de goede richting"
(staatssekretaris De Waal bij de installatie van de kommissie-Langeveld) gezet,
gevolgd in 1958 door een koninklijk besluit voor de studerenden voor een akte
m.o. (zie Kooi 1968).

In 1954 werd deze laatste kommissie, de
kommissie pedagogische en didaktische
voorbereiding leraren m.o., ingesteld. Zij
diende eerst een advies in voor een regeling van „niet meer omvattende eisen"
voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende pedagogisch- didaktische scholing voor leraren met een akte m.o. dan
volgens het koninklijk besluit van 1952
voor akademisch studerende leraren golden. Dit besluit verscheen in 1958. In haar
rapport van 1957 is de kommissie van mening dat instituten, seminaries, in het
leven geroepen moeten worden die de
pedagogisch- didaktische vorming tot leraar doeltreffend zullen kunnen verzorgen,
nadat de wetenschappelijke vakopleiding
beëindigd is. De seminaristen werken als
assistent - leraren in de school en krijgen,
uitgaande van eigen praktische docenten
onderwijs en opvoe--ervaing,to
ding. De kommissie vraagt een twaalftal
lerarenseminaria op te richten voor aspirant- docenten waar deze gedurende twee
jaar vorming krijgen, terwijl zij werkzaam
zijn in de school. Deze twaalf (19) lerarenseminaries zouden over het gehele land
moeten worden verspreid. Maar met deze
kommissie zijn we bijna gekomen aan het
ogenblik waarop de mammoetwet zijn intrede in de school doet, waarover de rest
van dit artikel gaat.
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III. C.O.L., C.O.L.B.O. en C.O.L.O.V. und
kein Ende.

Toen de mammoetwet in 1963 aangenomen was, zijn suksessievelijk, in 1964,
1968 en 1970, drie kommissies ter voorbereiding van opleidingen voor docenten
opgericht: in 1964 de Commissie Opleiding Leraren (voorzitter raadsadviseur
dr. Drewes), die tot taak heeft de opleiding voor leraren van het algemeen voortgezet onderwijs voor te bereiden en in
1968 de Commissie Opleiding Leraren Beroepsgericht Onderwijs (voorzitter inspekteur- generaal dr. De Jong) voor, zoals de
naam zegt, de voorbereiding voor docentenopleidingen voor beroepsgericht onderwijs. Het is eigenlijk bijzonder merkwaardig, dat deze kommissies afzonderlijk opgericht zijn, terwijl juist in de manmoetwet een poging gedaan was om het
voortgezet onderwijs als een geheel te
behandelen en in dezelfde wet onder te
brengen. (20)

In 1970 is de Commissie Opleiding Leraren Onderwijskundige Voorbereiding
(voorzitter prof. dr. Mossel) zijn werkzaamheden aangevangen op een ogenblik
dat het grootste gedeelte van de programmakommissies van de verschillende
vakken reeds een voorlopig rapport had
uitgebracht. Ook dit is merkwaardig, omdat niet alleen een groot gedeelte van een
C.O.L.O.V.-rapport reeds in één rapport
van C.O.L. en C.O.L.B.O. behandeld had
dienen te worden, maar ook omdat de
programmakommissies eigenlijk hun arbeid hadden moeten aanvangen op grond
van een rapport van de C.O.L.O.V. Het
bewijst hoe zeer de gedachten tijdens de
studie van deze kommissies zich verder
ontwikkelen. De rapporten van C.O.L. en
C.O.L.B.O. gaan uit van het bestaan van
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drie graden, van een studie voor twee
vakken en van het feit dat er een duidelijke onderwijskundige voorbereiding
moet zijn. Het interim-rapport van de
C.O.L. dat in 1966 verscheen, is na nogal
heftige reakties, met name van de Raad
van Leraren v.h.m.o. (21) per brief van 12
december 1968 gewijzigd.
De studieduur voor de derde graad zal
(voor twee vakken en onderwijskundige
voorbereiding) vier, die voor de tweede
(na deze vier jaar) nog (in de brief van
12 december 1968) een half en die voor
de eerste graad na de tweede graad nog
anderhalf jaar bedragen. Een viertal lessen per week in pedagogiek, didaktiek,
metodiek en psychologie zullen gedurende zowel het tweede als het derde jaar
gegeven worden. (C.O.L. 1966, p. 13,
C.O.L. 1968, p. 4). Er komen programma
voor de vakken. Verder wor--komise
den voorstellen gedaan voor de organisatie.
Het rapport van de C.O.L.O.V. is nog niet
gepubliceerd.
Oorspronkelijk stelde de C.O.L. het gehel e laatste jaar voor het praktische deel
van de onderwijskundige voorbereiding
ter beschikking (C.O.L. 1966, p. 14, C.O.L.

1968, p. 4). C.O.L.B.O. en C.O.L.O.V. wensen deze voorbereiding niet aan het eind
te plaatsen, maar te doen plaats vinden
tijdens de gehele opleiding in nauw verband met de vakvoorbereiding (C.O.L.B.O.

1970, p. 29).
Zeer belangrijk is, dat ook de C.O.L.O.V.
stelt dat de vaktechnische en de praktische en teoretische onderwijskundige
voorbereiding zo veel mogelijk geïntegreerd dienen te zijn. (22) Bij de ontwikkeling van een onderwijsplan wordt uitgegaan van een twintigtal gedragsstrukturen of deeltaken in de drie taakvelden van
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de leraar: de makrostruktuur (het onderwijs als geheel en in de samenleving),
de mesostruktuur (de school en wat daarmee samenhangt) en de mikrostruktuur
(de klas). Van de leerstofgebieden in verband hiermee geeft de kommissie een
lijst: algemene en vergelijkende onderwijskunde, onderwijssociologie, psychologie, die gerelateerd worden aan de
deeltaken en verder, niet aan één ge
gebonden, philosophy of-dragstuk
education en taalgedrag. Over het leerstofgebied vakkennis spreekt de
C.O.L.O.V., als vallend buiten haar werkterrein, niet. Opleidingssituaties zijn: 1.
hoor- en werkkolleges, 2. instituuts- en 3.
schoolpraktika. Alle leraren van de opleiding zullen (ook met de studenten) voor
een derde van hun tijd in een systeem
van wederzijdse of onderlinge begeleiding
moeten samenwerken en een derde besteden aan ontwikkelingsresearch van het
onderwijs. (23) Elke docent dient bij zijn
lessen rekening te houden met het feit,
dat de studenten later deze stof als leraar nodig zullen hebben en in didaktische werkvormen zullen moeten toepassen. Elke leraar van het instituut lerarenopleiding dient eigenlijk „vakdidaktikus"
te zijn.

1. Twee vakken, of één vak?
De toekomstige leraar zal dus in het bezit moeten zijn van een bevoegdheid voor
twee vakken: een bevoegdheid van de
eerste, derde of tweede graad voor het
ene vak, gekombineerd met een bevoegdheid van de derde graad in het andere
vak of andere kombinaties. Er zal, wat de
leraren opgeleid aan een instituut lerarenopleiding betreft, in de toekomst geen
leraar meer in de school aanwezig zijn
met een bevoegdheid in één vak. Van ver-

schillende zijden is tegen deze twee vakken geprotesteerd. Ook studenten die
reeds in 1970 met de studie aan een instituut voor lerarenopleiding begonnen
waren, hebben hiertegen ernstige bezwaren geopperd, maar zo nieuw is deze
maatregel nu ook weer niet. In de wetenschappelijke opleiding is de mogelijkheid meer dan één bevoegdheid te behalen, lang niet ongebruikelijk, zelfs zijn van
1863 tot 1920, op grond van het bezit van
een kandidaatseksamen in de letteren,
zoals hierboven vermeld, bevoegdheden
van de „eerste graad" gegeven voor de
vakken Nederlands, geschiedenis en
aardrijkskunde. Ook leraren van het vroegere u.l.o. waren en zijn meestal in het
bezit van twee of meer bevoegdheden. In
1972 blijken er ook studenten te zijn die
de studie in twee vakken niet als een bezwaar ondervinden, terwijl sommige deze
„dubbele" studie zelfs toejuichen. In het
algemeen kunnen we wel de mening van
het interim-rapport van de C.O.L. volgen,
dat de bevoegdheid voor twee vakken de
blik verruimt en ook de toekomstige leraar meer gelegenheid zal geven aan één
school les te geven. Maar dat door studie
van twee „zinvolle" vakken het leraarschap meer op de voorgrond komt, en dat
dit niet het geval is bij een ruime studie
met als kern één vak of bij een „niet-zin volle" (sic) kombinatie, vermogen wij niet
te begrijpen.
Ubbo Emmius, in het voetspoor van C.O.L.
en C.O.L.B.O., laat principieel de keuze
van beide vakken aan de student over;
het zou het aantal kombinaties niet willen
beperken: niet het instituut of deszelfs leraren dienen te oordelen over het zinvolle
van de kombinatie van twee vakken. (24)
Bij Ubbo Emmius geeft de kombinatie
van natuur-, scheikunde of biologie met
59
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andere dan eksakte vakken moeilijkheden, c.q. studieverzwaring en zal de kom binatie van twee vreemde talen in de komende jaren waarschijnlijk ook mogelijk
worden. Veel beter zou het overigens zijn,
de studie van het tweede vak niet voor te
schrijven, maar fakultatief te stellen.
Het is gewenst gemeenschappelijke elementen of delen van de twee bestudeerde vakken zo goed mogelijk tot zijn recht
te laten komen (te „integreren ", zoals de
slogan zegt). Maar ook gemeenschappelijke elementen met een derde, een vierde
enz. vak dienen ter wille van een zo harmonieus mogelijk voortgezet onderwijs zo
goed mogelijk tot hun recht te komen. Het
zal het overleg en de samenwerking in
dit onderwijs alleen maar bevorderen.
Niets pleit er toch voor, integratie van
vakken tot de twee gekozen of de twee
opgelegde te beperken.
Kooi, geen voorstander van de twee-vak
wil in zijn advies voor het O.T.O.--kighed,
kongres (kongres, georganiseerd door de
Overlegcommissie Tertiair Onderwijs) van
1972 „dit systeem redden" door „de combinaties te beperken tot de zinvolle ",
d.w.z. „slechts indien het mogelijk is het
onderwijs in twee vakken zodanig te integreren dat als het ware een nieuw vak
ontstaat ". Als voorbeeld van huidig „onderzoek" daarnaar noemt hij „Nederlands-Engels, geschiedenis- aardrijkskunde". Welk nieuw vak uit Nederlands -Engels moet ontstaan, is me een raadsel
(Nederengels wordt wel ironisch opgemerkt, vgk. Franglais). Een nieuwe discipline voor het onderwijs tot het vierde
jaar voortgezet onderwijs lijkt bij geschiedenis-aardrijkskunde mogelijk, evenals een soort „general science" in plaats
van de natuurwetenschappelijke vakken,
als voor onderwijs in de hogere leerjaren
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alle gebruikelijke vakken hierop kunnen
aansluiten en daardoor geen nieuwe kloof
in het (voortgezet) onderwijs ontstaat. Integratie kan ook bij de talen waarschijnlijk met vrucht toegepast worden.
Het is echter niet noodzakelijk de beide
vakken in hetzelfde kursusjaar aan de orde te stellen. De integratie kan ook, en
misschien zelfs beter, tot haar recht komen, als eerst het ene en daarna het andere vak bestudeerd wordt. Dit kan grotere rust in de studie bij de student en in
het instituut brengen.
Er zijn duidelijk bezwaren tegen twee vakken en het is voor ons langzamerhand een
vraag, waarop we in het vervolg nog in
zullen gaan of het niet beter is onderwijskundige voorbereiding, één onderwijskundige of onderwijs- organisatorische specialisatie in een vierjarige studie met één
vak voor een „tweede"-graadsbevoegdheid te kombineren (te „integreren ").

2. Drie graden.
Iets geheel anders is het met het drie
-gradensytm.
Het bezit van de bevoegdheid voor de
eerste graad is vereist, als men les wil
gaan geven in het v.w.o. (leerjaar 2 tot en
met 6) of in de vierde en vijfde klas
h.a.v.o. en het hoger beroepsonderwijs;
de tweede graad is noodzakelijk voor onderwijs in de eerste, tweede en derde
klas h.a.v.o., de eerste klas v.w.o. en het
middelbaar beroepsonderwijs. Voor alle
andere scholen - deze scholen worden
door meer dan de helft van onze leerlingen van het voortgezet onderwijs bezocht
- is het bezit van de akte van de derde
graad voldoende (artikel 36 W.V.O.).
Het is zeer te betreuren dat men in de
mammoetwet dit systeem dat gebaseerd
is op het traditionele onderwijs van voor
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1968, aan welks struktuur sociale verschillen zeker niet te ontzeggen vallen, heeft
overgenomen. De trits: akte voor het lager
onderwijs (I.o.), akte voor middelbaar onderwijs a (m.o.-a), akte middelbaar onderwijs b (m.o.-b) is met zekere veranderingen overgenomen in de trits van akten
voor de derde, de tweede en de eerste
graad.
Bevoegdheid voor de eerste graad is duidelijk mee gebaseerd op lesgeven aan
leerlingen van de hoogste klassen: 4, 5

en 6 h.a.v.o. en v.w.o. In de rest van het
voortgezet onderwijs is in het algemeen
het bezit van de tweede en derde graad
voor de leerlingengroep zo tot plus-minus
vijftien, zestien jaar noodzakelijk. Als wij
zouden moeten uitleggen wat eigenlijk
het onderwijskundige verschil is tussen
de akte van de derde graad en van de
tweede graad, dan kunnen we dit niet.

De bezitter van de akte voor de tweede
graad mag „ten hoogste" les geven in de
derde klas h.a.v.o. Zijn leerlingen worden,
als ze deze klas goed doorlopen hebben,
bevorderd naar de vierde klas h.a.v.o.
De bezitter van de derde -graadsakte
geeft „ten hoogste" les in de vierde klas
van de m.a.v.o. Deze leerlingen zijn ook
toelaatbaar tot de vierde klas h.a.v.o. en
een groot gedeelte maakt hier gelukkig
gebruik van. Dit betekent, dat de bezitter
van de tweede -graadsakte aan in principe
dezelfde soort leerlingen les moet geven
als de bezitter van de derde graad, die
bovendien bevoegdheid heeft voor de teoretische (T- )stroom van de I.t.s., die in het
algemeen met het m.a.v.o. gelijkgesteld
moet worden.
Door leerlingen van het m.a.v.o. (zie rapport van De Jonge Onderzoekers) wordt
geklaagd, dat de aansluiting tussen het

vierjarig m.a.v.o. en de vierde klas van
het h.a.v.o. te wensen overlaat. Gebrek
aan tempo en grotere zelfstandigheid (en
vereenzaming, isolement) van de leerling
schijnen hierbij beletselen te zijn. Maar
betekent dit dan niet, dat de bezitter van
de derde -graadsakte, als er verschil moet
zijn, zeker niet minder, maar eerder beter gekwalificeerd dient te zijn dan de bezitter van de akte van de tweede graad?
Een verwijzing naar het feit, dat het bezit
van de akte van de tweede graad toelating geeft voor de studie van de eerste
graad, is in een (opleiding voor) voortgezet onderwijs dat aangekondigd wordt
één geheel te zijn, niet op zijn plaats, omdat toch ook gezorgd moet worden voor
eenzelfde behoorlijke aansluiting tussen
de studie van de derde graad en die van
de tweede graad. Als dat nog niet zo is,
zal het tijd worden dat hierin voorzien
wordt.
Het lijkt wel, dat de verschillen tussen de
inhoud van de studie voor de akte van de
derde graad en die van de tweede er alleen op gebaseerd moeten worden, dat
de tweede -graadsman les moet geven in
het h.a.v.o. en de derde -graadsman in het
lager beroepsonderwijs, I.a.v.o. en
m.a.v.o.: een betreurenswaardige kontinuering van de sociale, financiële en historische verschillen (25) die deze schooltypen van oudsher in zich meedragen en
die het isolement van deze schooltypen
ten opzichte van het deel van het voortgezet onderwijs dat veel Nederlanders
alleen schijnen te kennen: het v.w.o. en
soms ook nog wel het h.a.v.o., sterk zal
doen toenemen. Dit is een weinig bevredigende ontwikkeling. Wij hopen dan ook
vurig, dat voorstellen van verenigingen
voor m.a.v.o. die bevoegdheid van de
tweede graad alleen voor het m.a.v.o. op61
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eisen, niet gehonoreerd zullen worden.
Dan zal toch de rest van het voortgezet
onderwijs: beroepsonderwijs en I.a.v.o.
nog meer in een geïsoleerde positie gedrongen worden dan nu reeds het geval
is.
Daardoor zouden de leerlingen van deze
derde-graadsscholen wel eens nog minder aansluiting kunnen krijgen naar ander
onderwijs, terwijl, zou men naïef kunnen
denken, juist zij door leraren van de eerste graad begeleid zouden moeten wor-

te stellen dan die voor de tweede graad.
Als dit mede veroorzaakt wordt door de
tweevakkigheid, als het gebeurt ter wille
van het laten behalen van twee bevoegdheden (de derde zal immers geringere
eisen stellen dan de tweede, waardoor
twee vakken „haalbaar" zijn), dient ernstig overwogen te worden of het nut van
twee vakken c.q. bevoegdheden wel opweegt tegen de reperkussies die dit heeft

den.
De minst ver strekkende verbetering is,
met opheffing van deze beide graden, een
nieuwe tweede-graadsakte te kreëren die
de bezitter bevoegdheid geeft leerlingen,
welke dan ook, van de leeftijd van tien tot
vijftien, zestien jaar les te geven. (26)
Maar laat men er voorlopig in elk geval
voor zorgen in de geïntegreerde opleiding
de studie voor de drie graden zo te organiseren dat er van aansluitende diploma's
sprake kan zijn: „De studieprogramma's
voor de verschillende graden behoren
(zo veel mogelijk) op elkaar te zijn afgestemd, zodat de doorstroming naar een
hogere akte (zo goed mogelijk) wordt bevorderd". (C.O.L. 1966, p. 8; parentese
geplaatst door mij, G.S.). (27) „De behoefte aan doorstroming in het beroep
(het verkrijgen van een hogere akte) vereist een systeem van aansluiting in de opleiding" (idem, p. 15).
De enige oplossing is, in elk geval de
tweede en derde graad op te heffen en te
vervangen door één graad: dat is iedereen nu langzamerhand wel duidelijk. Zolang de tweede en de derde graad bestaan, is de vraag te stellen of de instituten degenen die een derde graad gaan
behalen niet tekort doen, door de opleiding voor deze graad op een lager niveau
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Karikatuur uit het weekblad Uitleg van het departement
van onderwijs en wetenschappen van 9 september 1970.
De afbeelding van de SEROP (sociaal -ekonomische reeks
onderwijzend personeel) is natuurlijk niet kompleet: de
hoog - leraar, de onder- leraar (= onderwijzer) en de kleuter-leraar (= kleuterleidster) zijn niet zichtbaar, omdat ze
perspektivisch te groot, respektievelijk te klein zijn.

voor het voortgezet onderwijs en voor de
opleiding. Het instituut toch dient door de
drie graden en de twee vakken in het
tweede, het derde en het vierde „kursus"jaar in totaal twaalf programma's te organiseren!
Ir. Van Lieshout heeft in „De Leraar in de
Middenschool" (Van Lieshout 1970) een
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struktuur voor een opleiding ontworpen
die bij vervanging van de tweede en de
derde graad door haar vele kwaliteiten
(vierjarige opleiding: het ene vak in jaar
1, 2, 3, het andere in 2, 3, 4, één specialisatie en onderwijskundige voorbereiding,
gevolgd door een éénjarige introduktieperiode in de school) veel aandacht verdient. Het zou in een „centrale lerarenopleiding" (Drewes 1970) voor vijfde, zesde, zevende leerjaar en middenschool
goed passen.
Toch is het mij langzamerhand duidelijk,
dat studie voor één vak van de „tweede"
graad, één jaar praktische voorbereiding
en één jaar onderwijskundige specialisatie beter is.
Afschaffing van de gehele gradokratie
zou betekenen, dat er een vierjarige opleiding voor een eerste deel en een daarop
volgende tweejarige voor een tweede en
laatste deel van één bevoegdheid voor
voortgezet onderwijs zou kunnen komen;
het eerste deel bevoegdheid gevende
voor onderwijs aan leerlingen van tien tot
zestien, het tweede voor dat aan leerlingen van twaalf (dertien) tot negentien
jaar. Dit zou veel rust in de opleiding voor
docenten en in het voortgezet onderwijs
brengen. In het voortgezet onderwijs zouden de eerder genoemde sociale en historische verschillen van minder gewicht
worden of zelfs verdwijnen. Het zou een
eerste doorbreking van ons „elitaire" onderwijssysteem (zie de stelling van Kievit
in § V geciteerd) zijn. Maar de gehele opleiding wel in één instituut.

3. Twee vakken en drie graden, organisatie.
Nu is de organisatie zo ingericht dat er
direkt met twee vakken begonnen wordt:
dat geeft roostertechnische bezwaren,
die de vrijheid van keuze voor de student,

zeker bij ruimteproblemen ernstig kunnen
inperken. En wanneer moet een student
in een vreemde taal zijn langdurige ervaring (voor alle graden) in het buitenland
opdoen, als in dezelfde tijd de werkzaamheden in zijn andere vak aan het instituut
voortgaan?
De minister heeft indertijd niet met andere organisatievormen willen eksperimenteren, gezien zijn onbegrijpelijke afwijzing
van het verzoek van Ubbo Emmius met
het ene vak in het eerste jaar te beginnen en met het andere vak in het tweede
jaar. Wij betreuren het dat het departement daardoor een eksperiment in deze
richting onmogelijk heeft gemaakt.
Voor de avondopleiding zou ik, zo lang
men aan de onzalige gradokrasie vasthoudt, ook graag in deze richting willen
denken. Het zou een zeer aantrekkelijk
plan zijn om aan het ene vak na drie jaar
studie (onderwijskundige voorbereiding
inbegrepen) een voorlopige bevoegdheid
voor vijf à zes jaar te verbinden en in die
tijd bevoegdheid voor een ander vak te
laten behalen. (Maar, is het sociaal aanvaard een volwassene acht à negen jaar
in het onzekere te laten over zijn sociale
positie? Is één vak voor de avondopleiding dan toch niet eerder te overwegen ?)
Ook voor de dagstudie zou een dergelijk
eksperiment ondernomen moeten kunnen
worden. Het geeft bovendien het instituut
gelegenheid in die tweede periode deze
„voorlopige" docent te begeleiden. Zo
ontstaat een niet onaantrekkelijke variant
op de „aspirant- leraar", die ook in het
C.O.L.B.O.-rapport genoemd wordt (vgk.
de Assessor en de Referendar in Duitsland).
Degenen die in een niet-geïntegreerde
opleiding aan een fakulteit een doktoraaleksamen afleggen en dan leraar willen
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worden, zullen in de lerarenopleiding
een onderwijskundige (teoretische, praktische en zeker ook vakdidaktische) opleiding moeten volgen ter verwerving van de
bevoegdheid van docent. Het moge duidelijk zijn dat iemand die aan het instituut
begint, zijn studie tot en met de eerste
graad daar moet afmaken. Hem na de
tweede graad over te rangeren naar een
andere (universitaire) opleiding is veel
slechter dan een tweesporensysteem
waarbij de ene leraar aan het instituut en
de andere aan de universiteit opgeleid
wordt.
Als de gehele lerarenopleiding in Nederland niet universitair mag worden, dan is
een twee-sporensysteem verre te verkiezen boven een rangeersysteem.

4. De plaats van het vak in de lerarenopleiding.
We kunnen in verband met eik vak drie
aspekten onderscheiden, nl.
1. de hoeveelheid kennis, teorie, het onderzoek;
2. wat wij van die kennis zullen gaan doceren in de school;
3. hoe dat gedoceerd zal worden.
De docenten van de lerarenopleiding hebben met deze drie aspekten te maken.
Niet alleen met de hoeveelheid kennis die
een bepaald vak omvat, maar wel degelijk ook met hetgeen daarvan in het voortgezet onderwijs onderwezen behoort te
worden en hoe dat onderwezen wordt.
Hoewel ook hier scheiden lijden doet,
zullen we trachten aan te geven hoe docenten, didaktici en onderwijskundigen
hun aandacht over deze aspekten verdelen.
Bij de docenten ligt het aksent op de
kennis van het vak. Voor de didaktikus
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die zich speciaal bezighoudt met de didaktiek van een bepaald vak, is de teorie
van dit vak evenzeer van groot gewicht.
Bij hem ligt echter het aksent op wat en
hoe het in de school onderwezen zal worden. De onderwijskundige heeft zich echter in de eerste plaats bezig te houden
met de wijze waarop het vak onderwezen
wordt, waarbij de tweede vraag wat onderwezen moet worden, voor hem ook van
eminent belang is. Toch staat het buiten
alle kijf, dat de onderwijskundige alleen
goed werken kan, wanneer het verwerven
van een goede vakkennis door de student verzekerd is.
Eén van de voornaamste taken van de docent in welke tak van onderwijs ook, zeker in het voortgezet onderwijs, is het kiezen van zijn stof uit de grote hoeveelheid
teorie die een bepaald vak biedt. Ieder
heeft zichzelf de vraag te stellen, wat is
geschikt voor het onderwijs aan de leerlingen die aan zijn verantwoordelijkheid
zijn toevertrouwd. Daarvoor moet hij kennis bezitten van de metoden om deze kennis bij zijn leerlingen aan te brengen. Didaktische werkvormen en kennis van
audio-visuele hulpmiddelen o.a. zijn dan
ook van niet minder belang voor de docent dan het bezitten van een goede vakkennis. Zal het eerste hem vooral bijgebracht worden door zijn docent in de lerarenopleiding die zelf ook over een behoorlijke didaktische kennis en ervaring
beschikt, het tweede, „de wijze waarop"
is wat het vak betreft vooral het terrein
van de didaktikus van het vak, terwijl de
algemene teorie tot het gebied van de onderwijskunde gerekend moet worden.
Eigenlijk zijn er dus alleen aksentverschillen tussen de taak van de didaktikus en
de onderwijskundige (en zelfs voor een
deel de vakdocent). De eerste heeft een
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duidelijke kennis en overzicht van het te
onderwijzen vak en zijn werkzaamheden
richten zich op wat er geleerd moet worden en hoe er geleerd moet worden.
De hoofdaandacht van de onderwijskundige is in de eerste plaats gericht in de
ruimste zin van het woord op hoe er geleerd moet worden.
Om nog eens te proberen duidelijk de
grenzen van de werkzaamheden van een
universiteitsdocent, van een docent der
lerarenopleiding, van een didaktikus van
het vak en van een onderwijskundige in
de lerarenopleiding aan te geven zij hier
samenvattend opgemerkt, dat voor de universiteitsdocent de teorie van het vak en
het onderzoek van groot belang is, voor
de docent van de lerarenopleiding de teorie van het vak (in ruime zin) voor zover
deze van belang is in de school waarvoor
hij zijn studenten tot docent opleidt, daarbij rekening houdend bij zijn kennisoverdracht met het feit, dat deze studenten die
kennis later zullen moeten gaan overdragen. Voor de didaktikus van het vak is van
belang wat er van deze teorie geleerd
wordt en de juiste wijzen waarop dit vak
van hem door de studenten in hun latere
scholen overgebracht kan worden, terwijl
voor de onderwijskundige van groot belang is de wijze waarop de toekomstige
docenten hun stof zullen overdragen aan
hun toekomstige leerlingen. Alle vier zullen dus onderwijs, maar ook - daar komen
we nog op terug - onderzoek tot hun taak
moeten rekenen, de universiteit vooral onderzoek in verband met de teorie van het
vak (wel grensverleggend onderzoek genoemd), de docentenopleiding onderzoek
in de eerste plaats gericht op voortgezet
onderwijs en opleiding (wel aangeduid
als onderwijsgebonden onderzoek).
Maar hoe dan ook, de student aan de

lerarenopleiding zal, behalve wat zijn vakkennis betreft, in elk geval deskundig gemaakt moeten worden op het gebied van
de omgang met leerlingen, kennisoverdracht en bijv. de „leerwaarde van de
schoolboeken voor de leerlingen ". Dat is
een taak van de opleiding waaraan docent, didaktikus van het vak en onderwijskundige gezamenlijk hebben te werken.
Dat de inhoud van deze taakomschrijvingen vermindering van de waarde van de
opleiding voor de leraar, vermindering
van wetenschappelijkheid zou inhouden,
is te absurd om over te praten.
Reeds Gerretsen (1958, p. 12) toonde duidelijk aan dat universitaire studie voor
een leraar zo ingericht kan worden dat
een wetenschappelijke opleiding voor de
leraar (wiskunde) gewaarborgd is. Zijn
pleidooi voor een bezinning op een nieuwe didaktiek doet tegelijk modern en
hartverwarmend aan.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat
onderscheidingen tussen de drie genoemde onderdelen toch de nodige moeilijkheden geeft. Laten we het er maar op
houden dat zij in elk geval in de leraren
een onverbrekelijke eenheid-opleidngt
bij iedere onderwijsgevende moeten
groeien.

5. Didaktisch docent!
De taken van de „vakdocent" in de lerarenopleiding zijn dus niet beperkt tot het
aanbieden en laten verwerken van de
kennis van zijn vak. Hij heeft ook tot taak
te zorgen dat de leerstof, de vakkennis
die in het voortgezet onderwijs nodig is,
zo goed mogelijk aan te brengen (de
„schoolaardrijkskunde ", de ,,schoolmeetkunde") en in zijn eigen overdracht van
de stof voorbeeld -ig te zijn voor zijn studenten, hen duidelijk in te leiden in de
65

de nederlandse leraar wordt professional

presentatie en de overdracht van de leerstof in het voortgezet onderwijs. Dit wordt
wel gerekend tot de taak van een „vak
enkele typen van onder--diaktus"e
wijs kennen. Maar als dit de juiste benaming voor de te vervullen taak zou zijn,
dan dient een docentenopleiding geen
vakdocenten meer aan te stellen, maar
moet iedere leraar van deze opleiding
vakdidaktikus genoemd te worden en in
elk geval vakdidaktikus, didaktisch docent te zijn.
Daarnaast blijft de opleiding nodig hebben didaktici die enerzijds hun vak goed
kennen en anderzijds in verband met hun
vak onderwijskundig geschoold zijn of
worden. Zij dienen in elk geval in staat
te zijn, in nauw overleg met de onderwijskundigen, de didaktiek van hun vak te
beoefenen op grond van de onderwijskundige teorie.

6. Hoger beroeps- of wetenschappelijk
onderwijs?
In het licht van het bovenstaande bezien
is de vraag of de docentenopleiding tot
het hoger beroeps- of het wetenschappelijk onderwijs gerekend moet worden,
van weinig belang. Formeel wordt zij gerekend te behoren tot het hoger beroepsonderwijs, d.i. voortgezet onderwijs geregeld in de mammoetwet. Maar is dit wel
zo vanzelfsprekend? Voor zover er enige
zin zit in het onderscheid tussen wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs dit onderscheid wordt er de laatste tijd
niet duidelijker op - behoort de lerarenopleiding eerder tot het wetenschappelijk
dan tot het hoger beroepsonderwijs,
evenals de opleiding tot huisarts, die toch
ook aan de universiteit plaats vindt.
Tot de wezenlijke taken van de lerarenopleiding behoort toch zeker onderzoek,
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onderzoek naar de inhoud, de plaats van
de kennis die in het voortgezet onderwijs,
ook ter voorbereiding van volgend onderwijs noodzakelijk is, maar met name ook
onderzoek naar overdracht van de kennis.
Dit onderzoek dient binnen de opleiding
een plaats te vinden; in de personeelsformatie moet hier uitdrukkelijk rekening
mee gehouden worden. Ongetwijfeld zull en zich op den duur, evenals in het bui
bepaalde specialismen op het-tenlad,
gebied van onderzoek (28) ontwikkelen.
Daarbij zal noch de band met de universiteit noch die met het voortgezet onderwijs uit het oog verloren mogen worden.
Een band met het hoger beroepsonderwijs is daarbij in dit opzicht niet van direkt belang.
Toch is er, zoals hierboven reeds gesteld,
wel enig verschil met de universiteit over
de plaats die de vakkennis inneemt. De
bevoegdheidskommissie stelde al in 1902,
dat het beroepsideaal van de universiteit
nu eenmaal de geleerde is en niet de wetenschappelijk gevormde opvoeder (en
deze opvoeder hebben we als docent in
het gehele voortgezet onderwijs nodig,
mits opgeleid in funktie van zijn beroep).

7. Plaats van de docenten in het Neder
rechtspositiestelsel.
-landse
De rechtspositie van de docenten is nog
niet definitief door het georganiseerd
overleg (overleg tussen de overheid en de
ambtenarenorganisaties) geregeld. Voorlopig volgt het departement van onderwijs een aantal tijdelijke vuistregels waarbinnen gewerkt wordt: beslissingen ad
hoc in overleg met het ministerie van financiën en dat van binnenlandse zaken.
Voorlopig is de salarisregeling als volgt
vastgesteld.
Het personeel van een docentenopleiding
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ontvangt, op één hierna te noemen uitzondering na, hetzelfde salaris als dat van
het voortgezet onderwijs. Vreemd genoeg
wordt het salaris niet volgens de normen
van het wetenschappelijk onderwijs bepaald, hoewel de samenwerking ermee
hoog in het vaandel wordt geschreven
(29) en wel gebruik wordt gemaakt van de
schalen van het wetenschappelijk onderwijs.
Daar het maksimum- salaris, dat het personeel in het algemeen (schaal 148) bereikt (bereiken kan), niet overeenkomt
met dat van het universitair personeel en
twee schalen te laag blijkt te liggen, (30)
begint het verkrijgen van voldoende gekwalificeerde docenten moeilijk te worden. Ook in het buitenland zijn hier slechte ervaringen mee opgedaan. (31) De oor

-spronkelijdmtVrnga(32)
voorgestelde regeling (aan de delegatie
van Vrije Universiteit en Vrije Leergangen
toegezegd) was juist: voor o.a. de docent
zou gelden het maksimum van schaal
150. Nu mag slechts een beperkt aantal
docenten misschien geplaatst worden in
schaal 149.

De bestaande regeling is vreemd, omdat
gesproken wordt van promotie bij overgang van sekundair (voortgezet) naar tertiair onderwijs, wanneer iemand uit het
voortgezet onderwijs benoemd wordt aan
een lerarenopleiding. Voor een hoofd van
het voortgezet onderwijs is het echter helemaal niet aantrekkelijk leraar aan een
docentenopleiding te worden. Toch zou
de lerarenopleiding de kennis en ervaring
van deze direkteuren en rektoren goed
kunnen gebruiken. De hier bedoelde salarisregeling is zeker merkwaardig, omdat
een vergelijking van de salarissen der docenten aan pedagogische akademies

(schaal 148) met die van hoofd van een
lagere school heel andere verhouding laat
zien. (33) Het hoofd van de school ontvangt, als hij leraar aan een pedagogische akademie wordt, f 850 meer
per maand ( ± 30 °/o) ! Een hoofd van
een school voor voortgezet onderwijs
(eerste graad) verdiende echter op 1 januari 1972 f 408 tot f 1064 per maand meer
dan een leraar aan een lerarenopleiding
(schaal 148).
Een gepromoveerd leraar aan een pedagogische akademie of school voor v.w.o.h.a.v.o. overtreft een gepromoveerd leraar
aan een lerarenopleiding zelfs met f 81
per maand in salaris. Het staat zelfs niet
vast, dat een leraar uit h.a.v.o.-v.w.o. bij
de lerarenopleiding niet in salaris achteruit gaat. Dit verschil bedroeg in een kon kreet geval zelfs bijna f 600 per maand.

Het bovenstaande geldt evenzeer voor
andere funktionarissen als amanuenses.
Er valt meer te overwegen. De kwaliteit
van docenten hangt behalve de sociale
waardering uitgedrukt in het salaris en de
door Kooi genoemde verhouding tot het
wetenschappelijk onderwijs (34) ook nog
af van het feit of de instituten wel of niet
de eerste -graadsopleiding toebedeeld
krijgen. Er is reden tot zorg over de pressi e die uitgeoefend schijnt te worden om
de derde/tweede graad aan de instituten
niet te laten volgen door de eerste graad.
Het staat in elk geval vast dat de tegenwoordige docenten van het instituut Ubbo
Emmius hun funktie hebben aanvaard in
het besef dat het instituut, in harmonische
samenwerking met de universiteit, een
volledige opleiding voor het gehele voortgezet onderwijs zou verzorgen, inklusief
die voor de eerste graad. (35) Zonder dit
perspektief was het heel wat moeilijker
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geweest de instituten van de grond te
krijgen. Maar laat men de instituten en de
leraarsopleiding aan de universiteit toch
in éénzelfde organisatie onderbrengen.
Dan verdwijnen altans deze kontroversen.
Het beste is één docentenopleiding in het
universitaire geheel. Anders houden we
of een tweesporigheid of een rangeersysteem met wissels die bijzonder veel olie
zullen nodig hebben. Maar met een onjuiste en onrechtvaardige salarisregeling,
een straffe twee-vakkenregeling en met
een hoogst ongelukkige regeling van een
a-sociaal en onderwijskundig ondeugdzaam gradensysteem gaat de docentenopleiding een van onnodige zorgen zware
toekomst tegemoet. Als deze zaken behoorlijk geregeld zijn, zal het al moeilijk
genoeg zijn.
IV. De nieuwe instituten voor de lerarenopleiding en de onderwijsvernieuwing.
(36)
Het zal voor ieder duidelijk zijn dat de
grote veranderingen die in de samenleving (37) en ons mensbeeld voortdurend
plaats vinden, aanleiding er toe zijn, dat
ook het onderwijs, als het niet uit eigen
aandrang zichzelf zou willen of kunnen
vernieuwen, aan grote veranderingen onderhevig zal zijn. Eén van de grootste
zal wel zijn dat de toekomstige leerlingen
die het voortgezet onderwijs verlaten,
een veel grotere fleksibiliteit aan de dag
moeten leggen, dan nu het geval kan zijn.
Zij zullen uitdrukkelijk zelf moeten werken en zelf de mogelijkheid moeten hebben, om kennis aan te vullen. Hiervoor zal
de taak van de docent (38) en het voortgezet onderwijs (39) diepgaand geanalyseerd moeten worden.
Dat de instituten lerarenopleiding hierbij
hebben uit te gaan van de bestaande si68

tuatie in het Nederlandse onderwijs zal
duidelijk zijn, maar niet minder duidelijk
is dat zij op het gebied van onderzoek
van het voortgezet onderwijs het nodige
zullen moeten gaan verrichten, zodat hun
studenten op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs,
met name van de pogingen tot vernieuwing die in dit onderwijs hier en daar duidelijk aan de gang zijn.
V. Het instituut lerarenopleiding
voortgezet onderwijs Ubbo Emmius.
Tot slot volgt hier nog een aantal opmerkingen en gegevens over het instituut
Ubbo Emmius, waarvan ik het best op de
hoogte ben. In 1970 zijn instituten gestart
in Amsterdam (protestants-kristelijk) en
Tilburg (oorspronkelijk rooms-katoliek),
in 1971 algemene instituten in Amsterdam,
in Groningen-Leeuwarden en Utrecht.
In 1972 zal in Arnhem begonnen worden,
terwijl verwacht kan worden, dat in 1973
in Rotterdam-Den Haag een instituut opgericht zal worden.
In samenwerking tussen de rijksuniversiteit Groningen en de Fryske Akademy te
Leeuwarden is het instituut lerarenopleiding voortgezet onderwijs Ubbo Emmius
in 1970 opgericht. Men wilde reeds in
1970 van start gaan, maar heeft door gebrek aan tijd de aanvang moeten uitstellen tot het jaar 1971. Van meet af aan
heeft het bestuur zowel in Groningen als
in Leeuwarden opleidingen willen oprichten. Al deze instanties hebben de oprichting van de lerarenopleiding duidelijk gezien in het kader van het tot groter eenheid worden van het tertiair onderwijs
(hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs). In de statuten is, op grond van
ministeriële voorschriften, (40) vastgelegd

de nederlandse leraar wordt professional

dat er een hechte samenwerking dient te
zijn tussen universiteit en Ubbo Emmius.
Het is overigens de vraag, of daar in alle
instituten de universiteit aan het bestuur
deelneemt, deze voorwaarden wel nodig
zijn. Kunnen zij niet als vanzelfsprekend
overgelaten worden aan de instituutsbesturen waarvan de universiteit deel uit
maakt? Al kan niet gezegd worden, dat de
ministeriële voorschriften een gelukkige
uitwerking zijn van deze „samenwerking ",
toch is het van groot belang dat zij goed
geregeld wordt. Een hechte samenwerking zowel op het vaktechnische, het vakdidaktische, als het onderwijskundige gebied is in het belang van beide instellingen.
Daarbij is het noodzakelijk, een instituut
lerarenopleiding niet in een los konglomeraat van vakken -opleidingen uiteen te
laten vallen, maar tot één geheel te maken. Het voortgezet onderwijs toch, in
één wet geregeld, mag medewerkers verwachten die van deze konseptie uit opgeleid zijn. Zij moeten weten, dat de mammoetwet verenigd heeft, wat jaren lang
uiteengegroeid was.
In Leeuwarden worden die vakken onderwezen, die ook deel zullen uitmaken van
een toekomstige dependance van de universiteit.
Voor de toelating heeft het departement
een numerus clausus ingesteld van veertig studenten per vak. Er zijn zowel in
Leeuwarden (voor 5 vakken) als in Groningen (voor 7 vakken) ongeveer 100 studenten toegelaten.
In Leeuwarden wordt onderwijs gegeven
in de vakken Nederlands, Engels, Frans,
aardrijkskunde en geschiedenis. De kol leges worden centraal gegeven, al zal in

komende jaren wel in meer dan één gebouw gewerkt moeten worden.
In Groningen worden de vakken Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde en scheikunde onderwezen. In 1972 wordt hier nog
biologie aan toegevoegd. Kolleges worden in of in de nabijheid van de universitaire fakulteiten gegeven.
In de komende jaren zal aan het vakkenpakket behalve Duits, zo mogelijk ekonomische wetenschappen, ekspressie door
woord en gebaar en kennis van geestelijk
leven toegevoegd worden, evenals vakken
uit de beroepsgerichte sfeer zoals tekenen, handvaardigheid, tekstiele werkvormen, muziek en technische vakken. In
Leeuwarden hoopt Ubbo Emmius over
een paar jaar met het vak Fries (41) te
kunnen beginnen. Tevens zullen afdelingen voor avondopleiding en voor her- en
bijscholing van in funktie zijnde leraren
op den duur deel van het instituut gaan
uitmaken. Op deze wijze krijgt de éducation permanente ook in de leraarsopleiding gestalte.
Er staan natuurlijk vele plannen op stapel:

er dienen, naast de goed geoutilleerde
Provinciale Biblioteek te Leeuwarden en
de rijksuniversiteitsbiblioteek te Groningen, op het beroep van docent gerichte
biblioteken te komen, er zal onderwijskundig verder gestalte gegeven moeten
worden aan de opleiding, instituutsen schoolpraktika zullen opgericht,
kursussen voor schoolpraktikumdocenten
ingericht moeten worden en dergelijke.
Tevens zal het probleem hoe de opleidingen voor alle docenten (om de sociale
trits te noemen: leraar, onderwijzer en
kleuterleidster) meer tot samenwerking en
samengaan komen en deel van het we69
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tenschappelijk onderwijs worden, de aandacht moeten hebben. Terecht zegt dr.
F.K. Kievit in een van de stellingen van
zijn dissertatie (1972): „de gescheidenheid van de diverse typen opleidingen van
leerkrachten bevordert de kontinuering
van ons elitaire onderwijssysteem ".

De leraar van de toekomst zal zich nooit
meer „volledig opgeleid leraar" kunnen
voelen. De opleidingen zullen geen eindprodukten, geen „finished articles", zoals
de Engelsen zeggen, afleveren. Het eind
van de instituutsopleiding is slechts het
eind van een begin.

Geen leraar zal de toekomstige school
binnen moeten gaan zonder gedegen kennis en gebruiksvaardigheid van de onder
hulpmiddelen die er-wijstechnolg
op dat ogenblik bestaan. Vooral het gebruik ervan en het ontwerpen van materiaal voor deze hulpmiddelen zal hij op
het instituut voor lerarenopleiding onder
de knie moeten krijgen. In dit verband is
het uitermate gewenst dat aan het instituut in Leeuwarden en in Groningen onderwijstechnologische centra verbonden
worden, die in de eerste plaats door studenten van het instituut, maar daarnaast
in eik geval door personeel van de scholen die door de schoolpraktika een band
met het instituut hebben, gebruikt kunnen

Groningen/Schiermonnikoog, 20 juli 1972.

worden.
Maar het grootste probleem zal in de eerste jaren wel zijn, hoe de geïntegreerde
vak- en beroepsopleiding in alle lessen
tot stand komt. Vaktechnische, vakdidaktische en onderwijskundige voorbereiding
dient één geheel te worden. Dit is een
conditio sine qua non, daarmee valt en
staat de docentenopleiding. Het grote entoesiasme waarmee docenten en studenten aan de opleiding werken en samenwerken, is er borg voor dat er een goede
nieuwe opleiding ontstaan kan.
De aanstaande leraar kan overigens niet
menen dat hij, als hij het instituut gediplomeerd verlaat, volleerd is. Hij zal moeten weten, dat hij aan het begin staat van
een weg die wel eens moeizaam kan zijn.
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24. Unesco 1971: Future Prospects for Teacher Education,
Unesco Chronicle, april 1971, p. 131-138.
(p. 131) „We must help to move education out of the handicraft stage."
(p. 137) „The challenge of the teacher education institution
of the future is to identify the skills, abilities and attitudes
necessary to develop.., a system that does not tolerate a
high repeater rate, a high drop-out rate, and generally high
wastage rates."
25. Van der Zanden 1951: J.W. van der Zanden - De Nijverheidsonderwijswet, 5e druk, Meppel 1951.

Aantekeningen:
(1) Dit betekent in elk geval dat de docent „professional
skill" moet bezitten, vaardigheid, deskundigheid in de uitoefening van zijn beroep, van zijn ambt als leraar. De
opleiding moet zo ingericht zijn dat ze beantwoordt aan
de eisen die een bekwame beroepsvervulling, ook in de
naaste toekomst stelt. De a.s. docent zal in de school
niet op eigen houtje gaan werken, maar in zijn schoolteam op professionele wijze moeten bijdragen, gebaseerd
op samenwerken met leerlingen en kollega's, aan de
opvoeding van de leerlingen tot zelfstandige studie en
het leren dragen van verantwoordelijkheid door de leerlingen, ook voor hun eigen studie. Hij moet werken niet
op de basis van schade en schande, van vallen en opstaan, of uitsluitend aan de hand van het leerboek, maar
op grond van zijn steeds bijgeschoolde kennis van beroep en vak. Dus niet op de manier die oud -inspekteur
Dr. Brants in Inkom 1972, p. 28 weergeeft in: „Vele malen
kreeg ik op mijn vraag aan een leraar waarom hij zijn les
zo gegeven had, als antwoord dat hij het immers ook zelf
zo als leerling had ontvangen ".
Zie ook het artikel: Docent in de toekomst: van autoriteit
tot vertrouwensman in Onderwijs en Opvoeding, november
1969.
(2) Een voorbeeld van een dergelijk kompromis, wat de
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lerarenopleiding betreft, is de (uitvoering van de) motie
van de heer Albering. Daardoor zijn de instituten noch
haring noch kuit; zij horen niet bij de universiteit, noch
bij de oude lerarenopleiding, wel is een wat sommigen
noemen (en wat formeel misschien juist is) afhankelijkheidsrelatie, liever gezegd samenwerkingsrelatie (wat gelukkig het meest met de praktijk overeenkomt) tussen instjtuut en universiteit geschapen (vgk. aantekening 34).
Maar waarom niet de knoop doorhakken en de instituten
tot interfakulteit lerarenopleiding van de universiteit maken? Ook in het bestuur van zo'n fakuiteit kunnen degenen die niet-universitaire instellingen vertegenwoordigen,
opgenomen worden.
(3) Zie voor een beschouwing over de mammoetwet en het
voortgezet onderwijs Ons Erfdeel, XIV, nummer 3, lentezomer 1971: Een fossiel in aktie. De Nederlandse Wet op
het voortgezet onderwijs.
(4) Op papier ook in de docentenopleiding. In de besprekingen in Lochem (tussen departement, inspektie, docenten, besturen en pedagogische centra, maar zonder
ouders, belangstellenden en leerlingen) werd gesteld dat
de samenwerking tussen de docenten in de scholen voor
voortgezet onderwijs een gemeenschappelijke opleiding
vereist, dat een weloverwogen opleiding tot aaneensluitende
diploma's opleidt, de aanstaande leraren daardoor elkaars
problemen Ieren kennen, elkaars vakken respekteren en
bewust worden van een gemeenschappelijke taak voor een
gemeenschappelijk doel. Dit „bevordert voortzetting van
de studie in hoge mate" (Stuk AB, februari 1964).
(5) Niet zo vreemd als men bedenkt dat al deze scholen
vaak ook lager onderwijs gaven, zelfs de Latijnse school.
Zo vermeldt dr. B. Bunte in Programm der Kön. Realschule (...) zu Leer (1880, p. 4) in „Uber das Leben, die Zeitverhältnisse und die pädagogische Wirksamkeit des Ubbo
Emmius": „ Als Emmius neun Jahre alt war, wurde er
nach Emden gebracht, um dtë dortige lateinische Schule , .., zu besuchen und blieb daselbst bis zu seinem
18.Lebensjahre". In de laagste klas van de zes- à achtjarige Latijnse school werd ook lezen en schrijven geleerd.
(6) Zie Onderwijs en Opvoeding, 1972, p. 222-227 en mijn
beschouwing over de struktuur van het Nederlandse Onderwijs, Pedagogische Studiën, maart 1970, p. 114-121.

wijs gegeven zal worden. Hij kan ook bij de opgenoemde
vakken van onderwijs dat in het boetseren en in eene of
andere vreemde taal voegen.
De raad bepaalt mede, welke van de in dit artikel genoemde vakken aan de avondschool onderwezen zullen
worden ".
Artikel 14, dat begint met: „In elke gemeente, waar de bevolking tien duizend zielen te boven gaat, wordt door het
gemeentebestuur ten minste ééne burgerschool, dag- en
avondschool, opgerigt.
Zij kan aan eene openbare... ", regelt technische bijzonderheden over de oprichting en hoeft hier niet verder geciteerd te worden.
(9) Zie Maas, 1951.
(10) Zie Van der Zanden, 1951.
(11) Voorbeelden zijn er te over. In 1860, toen alleen gymnasiasten studierechten aan de universiteit hadden, studeerden er 177 studenten aan alle Nederlandse universiteiten af, in 1960 2.775. De drie „oude fakulteiten" (teologische, juridische en medische) die al van de late middeleeuwen af bestonden, leverden daarvan in 1860 92,6 0 /o,
in 1960 31,4 °/ o. Na 1945 levert het gymnasium ongeveer
35 °/° van de studenten, de h.b.s. 65 °/o (Eigentijds Gymnasium 1966, p. 2-3).
(12) Eigentijds Gymnasium 1966 bijvoorbeeld verwerpt (p. 2,
p. 16) het „Ca rtesiaanse mensbeeld en het daarop gebaseerde vormingshumanisme (Duitse neo- humanisme). Het
voert een pleidooi voor een nieuw gymnasium dat openheid realiseert (openheid t.a.v. het vreemde en nieuwe en
distantie t.o.v, het eigene), tot centraal tema kiest: „de
kennis van de mens ".
Dit streven vertoont, ook al wil deze werkgroep het ertoe
leiden „dat het gymnasium als afzonderlijk schooltype
zal blijven bestaan" (p. 2), toch wel verwante trekken met
het streven naar algemeen middenonderwijs voor 10- tot
(15-)-16-jarigen, gevolgd door vierjarige studie en beroepsvoorbereidend onderwijs, zie o.a. Th. Balt, Info, mei
1972, p. 158-196, Knoers, 1971 en aantekening 6.
(13) Zie Bartels, 1963, blz. 148 e.v. Bartels, 1963 en Idenburg, 1964 zijn bij deze paragraaf vaker geraadpleegd.

(7) Idenburg, 1964, p. 229: „Het u.l.o. bewoog zich tot
1945 in Adoptieve richting, ja nam vormen van beroepsonwijs aan ".

(14) In kursusjaar 1971-1972 1.713 studenten; in Leeuwarden
528, in Groningen 555 en in Zwolle 630. Iets meer dan de
helft (65 °/o) van deze kursisten is werkzaam bij het
onderwijs.

(8) Artikel 13 luidde in 1863: ,De burgerscholen, voornamelijk bestemd voor aanstaande ambachtslieden en landbouwers, zijn dag- en avondscholen.
De burgerdagschool is van een tweejarigen cursus.
Aan de burgerdagschool wordt onderwijs gegeven in:
a. de wiskunde;
b. de eerste beginselen der theoretische en toegepaste
mechanica en der kennis van werktuigen;
c. die der natuur- en scheikunde;
d. die der natuurlijke historie;
e. die der technologie of der landbouwkunde;
f. de beginselen der aardrijkskunde;
g. die der geschiedenis;
h. die der Nederlandsche taal;
i. de eerste gronden der staathuishoudkunde;
k. het hand- en regtlijnig teekenen;
I. de gymnastiek.
De gemeenteraad bepaalt, of de beginselen der technologie, dan wel die der landbouwkunde onderwezen zullen
worden; hij kan ook bepalen, dat in beide vakken onder-

(15) Dit onderwijs werd opgedragen aan hoogleraren in
de fakulteit der letteren die at een volledige taak hadden. Prof. dr. Stellwag konkludeert dan ook op blz. 7 dat
van dit onderwijs weinig terecht is gekomen. Het „halfkollegie" stond wel tot ongeveer 1845 op de series, maar
werd slecht bezocht.
Interessant is de beschikking overigens wel die de Minister in 1828, gezien het Koninklijk Besluit van 1827, uitvaardigde:
artikel 1: De paedagogische opleiding zal aan elk van
's Rijks Hoge Scholen aanvang nemen...,
artikel 2: Zij zal gevolgd worden door alle toekomstige
leeraars der gymnasiën...,
artikel 4: De cursus over de algemene theorie van onderwijzen en opvoeden zal worden bijgewoond gedurende
het tweede akademiejaar.
artikel 5: De lessen over de Methodologie zullen gegeven
worden door iedere Hoogleeraar, die een der gewone
vakken van het onderwijs der Gymnasiën behandelt...,
artikel 6: De practische oefeningen zullen in het derde
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akademiejaar aanvang nemen. Een Hoogleeraar met het
onderwijs der Oude Letterkunde en een met dat der Wiskunde belast, zal aan de genoemde kweekelingen gelegenheid verschaffen om zich te oefenen in het geven van
onderrigt, hetzij door hen, onder hunne leiding, onderwijs te doen geven, hetzij door andere hun gepast voorkomende middelen. Het bezoeken van wel ingerigte lagere
scholen en zoo dit voegzaam kan geschieden ook aan
het plaatselijke gymnasium ten einde er de goede leerwijze af te zien, zal tevens aanbevolen worden.
Het gemeentebestuur van Amsterdam probeerde het in
1877 nogmaals, maar belastte de buitengewoon hoogleraar
ook toen met twee „volkomen uiteenliggende opdrachten:
Paedagogiek en Grieksche Antiquiteiten" (Steltweg, blz. 10).
Pas in 1900 werd dr. J.H. Gunning privaat-docent te Utrecht.
(16) Hulde aan het Genootschap (opgericht 1830) voor deze
daad. In haar Gedenkboek 1930-1955 (Groningen, 1955)
staat over dit te prijzen initiatief: „Het Genootschap bleef
het als zijn taak zien althans iets te doen voor de vorming
van de leraren in de oude talen. Het in 1928 ingestelde lectoraat in de didactiek bleef bestendigd ondanks de grote
financiële moeilijkheden, die ieder jaar bij het opstellen
van de begroting beraad brachten over handhaving of opheffing". In de dertiger jaren verminderde de overheid
vele subsidies. Ook de gemeente Amsterdam moest dit
doen. In 1939 stelde het rijk ten slotte (ad f 250,— per
jaar en per docent) docentschappen in de didaktiek in.
Het docentschap van het Genootschap bleef gehandhaafd
tot 1951, toen dr. C. Spoelder van Haarlem gepensioneerd
werd (Openbare les in 1937 over „De Taak van den Docent").
(17) Hoe zeer bepaalde meningen een vreemde, ander
onderwijs denigrerende indruk geven, blijkt uit het rapport (p. 38) van deze kommissie: „De sub- commissie (drie
hoogleraren in de wiskunde) gelooft dan ook, dat, mocht
men toch overgaan tot het stellen van den eisch van
paedagogiek en didactiek op het doctoraal examen, het
wetenschappelijke peil van den gemiddelden leeraar zal
dalen en de scholen voor M.O. en V.H.O. dientengevolge
het eenige wezenlijke kenmerk zullen verliezen dat hen
van U.L.O.-scholen onderscheidt ". Men zie echter de mening van prof. dr. J.C.H. Gerretsen (blz. 21) en die van
Unesco, 1971, p. 132 .....it takes more than ability to pass
an examination in a discipline to be able to teach it
well".
(18) Als er geen vrijstellingen gegeven worden: één jaar
kolleges pedagogiek, puberteitspsychologie en algemene
didaktiek volgen, zich van de didaktiek van het vak op
de hoogte stellen en ten minste drie en ten hoogste zes
maanden onderwijs in het vak bijwonen. Geen tentamens.
geen bestuderen van literatuur (vgk. ook Academisch Statuut, o.a. artikel 215, 217, 219).
(19) Gedacht is „aan alle universiteiten en daarna in eerste
instantie met het oog op een goede spreiding, bijv. aan
Emmen, Enschede, Goes, Leeuwarden, Rotterdam, Sittard
en Tilburg, en ten slotte wellicht in tweede instantie, aan
Alkmaar en 's-Gravenhage" (blz. 11).
(20) De minister wees er bij de installatie van de C.O.L. nog
op (blz. 6 interim-rapport), ,dat de Wet op het voortgezet
onderwijs dit onderwijs èn de daarvoor vereiste bevoegdheden als één samenhangend geheel ziet ".
(21) A.J.S. van Dam (1968, pag. 499) noemde het rapport
„een onberedeneerd compromis ". Behalve de Raad van
Leraren reageerde ook de Rijksuniversiteit van Groningen.
De eerste groep vond onjuist:
1. de lerarenopleiding als één geheel te beschouwen,

2. eerst de studieduur vast te leggen en dan de programma's vast te stellen,
3. toelating op basis van v.w.o. èn h.a.v.o.,
4. verkorting van de studieduur eerste graad tot vijf jaar,
omdat
5. zo de eerste graad niet ver boven m.o.-a uit komt,
6. de plaats van de nascholing (volgens de Raad niet
realiseerbaar),
7. de te kleine afstand eerste graad (2 tot en met 6
v.w.o., 4 en 5 h.a.v.o.) en tweede graad (1, 2, 3 h.a.v.o.,
1 v.w.o.) in studieduur (oorspronkelijk 4, resp. 5 jaar),
8. het te veel uiteenlopen van instituutsleraar en drs. (ir.).
De Raad vreesde verder o.a. dat er te weinig aanbod voor
alfa-fakulteiten zou komen.
(22) Over het primaat van vakkennis of op de praktijk gerichte opleiding is lang gestreden. Zelfs nu nog: „vakkennis, in de zin van «technische» kennis en kundigheid, kan
niet meer centraal staan in het onderwijs. Centraal staat de
ontplooiing van de persoon, hetgeen de «beroepspersoon
mede omvat" (De Taak en de Opleiding van-lijkhed»
Verpleegkundige, in Volksgezondheid, september 1971, p.
446). In een rapport van de hoofddocenten Engels van de
Nederlandse instituten voor docentenopleiding wordt gekonstateerd: „in Engeland a teacher qualifies as a teacher,
and not as a teacher of the subject of his main course".
„Two principles underline the approach to teacher training: personal development and professional training"
(april 1972). Voor de kommissie van het rapport van de
Akademische leraren (Rapport 1932, p. 8) behoort de wetenschappelijke opleiding aan de universiteit„ het eerste en
tevens belangrijkste gedeelte der leraarsopleiding" te blijven. Op blz. 11 wordt opgemerkt: „Zeer belangrijk acht de
Commissie haar zienswijze, dat deze gehele paedagogischpsychologische en didactische vorming principieel en volstrekt behoort te staan naast en buiten de wetenschappelijke studie van den student, die haar afsluiting telkens
vindt in de academische examens (en de promotie) ". Zie
ook aantekening 21.
Toch zijn deze diskussies onvruchtbaar, omdat beide partijen, elk voor zich, wel op een van de kernen van de
docentenopleiding wijzen, maar de andere soms meer,
soms minder naar de achtergrond schuiven. Ontplooiing
van de persoon, onderwijskundige zowel als praktische
voorbereiding en vakkennis behoren beide centraal te staan,
behoren tot een nauwe verwevenheid te komen, want alleen dan kan met individuele behoeften van de a.s. docenten rekening gehouden worden. Bij de ene kan dan het
aksent meer op vakkennis liggen dan bij de andere. Ook
zal het aksent op de vakkennis toenemen bij het stijgen
van de leeftijd van de leerlingen. In elk geval is de uitspraak in het rapport van de Bildungsrat juist: „Es macht
die Eigenart der Lehrerbildung aus, dasz in ihr Fachwissenschaft, Erziehungswissenschaft und Praxis zur Einheit
verbunden sind" (Bildungsrat, 1971, p. 80): „Deen en mach
sonder dander niet wesen" (Winter ende Somer, 581).
(23) Zie voor deze korte samenvatting het interview van de
voorzitter van de C.O.L.O.V. in Uitleg van 14 juli 1971.
(24) Hierin gesteund door C.O.L., 1966, p. 11. De kommissie adviseert de keuze van kombinatie van vakken geheel
vrij te laten, zie ook C.O.L.B.O., 1970, p. 17.
(25) Degene die vindt dat deze passage in nogal krasse
termen onder woorden is gebracht, zij herinnerd aan de
uitspraak bij de oprichting van de Vereniging van katholieke Leraren Sint- Bonaventura in 1924 (1) dat het middelbaar onderwijs bestemd is voor „dat deel der lagereschoolbevolking dat wegens zijn maatschappelijke stand
daarvoor in aanmerking komt en geschiktheid toont, en
verder voor de bijzonder begaafden uit andere standen ".
(dr. M.F.A. Brok in De Volkskrant, 4 april 1968.)
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(26) Dr. J.B. Drewes, voorzitter van de C.O.L., dacht ook
in deze richting toen hij bepleitte (Drewes, 1970, p. 5)
dat „een centrale opleiding voor onderwijsbevoegdheid"
„een ongedwongen oplossing biedt voor het instellen van
een opleiding voor een onderwijsbevoegdheid voor het
vijfde, zesde en zevende schooljaar ": „De scheiding tussen de opleiding voor onderwijzer en die voor leraar bij
het voortgezet onderwijs gaat enerzijds uit van de scheiding tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs en bevordert anderzijds het handhaven van die scheiding. De
vraag rijst of de zogenaamde aansluitingproblemen bij de
overgang naar het voortgezet onderwijs niet ten dele worden veroorzaakt door deze dubbele scheiding ".
(27) In een radio-inte rv iew van 26 september 1970 (rubriek
Tekst en Uitleg) zei de voorzitter van de C.O.L., dr. J.B.
Drewes: „En voor mij is het de vraag of die driedeling
van de bevoegdheden onderwijskundig zinvol is en het is
ook de vraag of die driedeling praktikabel is, zowel in de
scholen als ook voor de docenten zelf".
(28) College staffs are being drawn more and more into
research and development projects and students are
meeting the new demands of Nuffield Science, the new
mathematics, inter-displinary and integrated studies, linguistics, the use of closed circuit television, and numerous other developments. Staff and students are often
directly involved in research projects based on colleges
of education. A key project such as that on the Humanities Curriculum is based on Philippa Fawcett College...
Goldsmiths' is associated with interdisciplinary studies,
Worcester with research in Mathematics teaching, ...Loughborough with new concepts in the Field of Creative Design and Design Technology (Dame Beryl Paston Brown
in Dialogue, february 1970, Looking Ahead).
Ook het kongres in Berlijn over The Role of the Teacher
in educational change, 1968, vraagt naast pre-service en
in service training, begrip voor innovatieprocessen, opleiding gedeeltelijk in heterogene groepen, vraagt van de
docenten „ervaring in onderzoek en experiment" (Weekblad
voor Leraren, 7 februari 1969).
(29) Uit de brief van 8 april 1970 van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen aan de op te richten lerarenopleidingen: „Als basis voor het salaris en de rechtspositie van de aan de leraarsopleiding te verbinden docenten wordt een opzet gekozen die is afgeleid van die
welke voor het wetenschappelijk onderwijs geldt. Daarbij
zullen de salarissen afhankelijk zijn van de mate waarin
de docent al dan niet bij het wetenschappelijk werk en
onderzoek is betrokken en van de mate waarin hij belast
is met werkzaamheden van leidinggevende aard ".
Dat er door deze regeling een schrijnende diskrepantie
met het wetenschappelijk onderwijs ontstaat, wordt uit
twee advertenties in het Weekblad voor Leraren, 28 augustus 1972, duidelijk: oproepen voor didaktiek filosofie-onderwijs (Universiteit van Amsterdam) en vakdidaktiek Nederlands (Rijksuniversiteit Groningen) beide schaal 150 bereikbaar. Ubbo Emmius vraagt ook een didaktikus Nederlands: salaris? Schaal 148, heel misschien 149!
(30) Voor docenten zou namelijk schaal 150 (= 149a) in
plaats van 148, voor hoofddocenten 152 in plaats van 150
(= 149a) enz. bereikbaar moeten zijn.
(31) Namelijk in elk geval Zuid -Afrika en Indonesië waar
men om de genoemde redenen van soortgelijke regelingen
afgestapt schijnt te zijn.
(32) Zie het interview met dr. O. Kooi, direkteur lerarenopleiding V.L.-V.U. Amsterdam, Weekblad voor Leraren
h.a.v.o.-v.w.o. van 10 december 1971, p. 518 in een antwoord op de vraag:
„Is het juist dat het moeilijk is bekwame docenten aan te
trekken omdat de beloning niet aantrekkelijk is, zoals ge-
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steld werd van de zijde van de lerarenopleiding Ubbo
Emmius op het spreekuur van de minister in Groningen?"
Bij het antwoord wijst dr. Kooi nog op een tweede belemmering: „Bij het aantrekken van nieuwe docenten doen
zich enkele moeilijkheden voor:
a. Het salaris is ongeveer gelijk aan dat van een leraar.
Dit houdt in dat zowel aan leraren als aan wetenschappelijke medewerkers geen reële vooruitgang in salaris kan
worden geboden. In dit verband wil ik wijzen op een toezegging in maart 1970 van de toenmalige bewindslieden
dat schaal 149a (wetenschappelijk hoofdmedewerker) voor
de docenten bereikbaar zou zijn. Eind juni 1970 werd deze
toezegging echter door de staatssecretaris ingetrokken"
(namelijk in de cirkulaire van 23 juni 1970 werd de andere
regeling voorgeschreven). Toen werd 149 als hoogst bereikbare schaal aangewezen. Het verschil van de maksima
van beide schalen is f 474,— per maand.
b. De vergaande bevoogding door de universiteit (goedkeuring programma's, goedkeuring benoeming docenten,
toezicht op de examens, ondertekening diploma's) is voor
sommige bekwame docenten een reden, niet naar een
functie bij de nieuwe instituten voor lerarenopleiding te
solliciteren ".
(33) Ook als men de bestaande salarisverhoudingen allerminst juist vindt - en dat is mijn mening -, kan men daaraan geen argument ontlenen deze eenzijdig voor één
bepaalde kategorie van docenten, hoofddocenten en direkteuren binnen het bestaande systeem zo slecht te regelen als nu het geval is.
(34) Op de vraag „Wat hebt U er eigenlijk op tegen, dat
de universiteit mede -verantwoordelijkheid heeft voor de
examens van de lerarenopleidingen? Dat is toch bedoeld
als niveaubewaking?" antwoordde dr. Kooi in hetzelfde
interview waaruit in aantekening 32 geciteerd is:
„In sommige universitaire kringen beschouwt men de
nieuwe instituten voor lerarenopleiding als concurrerende
instellingen. Enkele secties, bv. in de faculteit der letteren waarvan de afgestudeerden praktisch allen leraar
worden, voelen zich bedreigd: de belangstelling voor de
betreffende studierichting aan de universiteit en de plaatsingsmogelijkheden voor de afgestudeerden bij het v.w. o.h.a.v.o. zouden achteruit kunnen gaan. Het spreekt vanzelf, dat het onder dergelijke omstandigheden niet gewenst is, dat de universiteit invloed op het aantal aan de
instituten uit te reiken diploma's uitoefent. Tegen niveau bewaking op zichzelf heb ik geen bezwaar, maar dan moet
die bewaking uitgevoerd worden door een „neutrale" instantie".
(35) In elk geval is aan het bestuur van Ubbo Emmius oorspronkelijk gevraagd een instituut ter opleiding van eerste-,
tweede- en derde-graadsleraren op te richten. Ook bij de
voorwaarden, geciteerd in aantekening 40, wordt onder 4
de eerste graad uitdrukkelijk genoemd (brief aan Ubbo
Emmius, 26 maart 1970, A.V.O./419070-I).
(36) Zie voor een nadere uiteenzetting van de onderwijskundige eisen aan een lerarenopleiding te stellen mijn
openingstoespraak van het instituut Ubbo Emmius in 1971
(Onderwijs en Opvoeding, 1972, p. 182-187).
(37) In een rapport over het Zweedse onderwijs (Richard
Weber, Education in Sweden, nr. 23, febr. 1972) wordt
vermeld, dat de leerlingen die nu het Zweedse onderwijs
verlaten en het beroepsleven ingaan, in een aantal beroepen werkzaam zijn waarvan het derde gedeelte vlak na
de tweede wereldoorlog nog niet bestond. Bekend is de
uitspraak, dat de leerlingen die nu op Amerikaanse scholen zitten in hun toekomstig leven vijf verschillende beroepen zullen moeten gaan uitoefenen, waarvan drie nog
uitgevonden moeten worden (Personal Journal, 8 april 1967).

de nederlandse leraar wordt professional

(38) The teacher's functions are many and varied. He
not only interacts with children in a variety of ways, but
he sets learning goals;
he manages a teaching environment which may include a
variety of teaching devices, laboratory equipment, meeting rooms, playgrounds, and so on;
he does research, on the one hand to find out more about
his students, their interests, how well they are doing, and
on the other, to find out more about the subject he is
teaching so that he can keep up with progress in his field;
he assists educational research and development specialists with their work;
he provides a variety of services within the school and
to the community, including visits to parents, guidance
to students, talks and lectures when so invited by community groups;
and especially in developing countries, he is often called
on to... (Unesco 1971, p. 131).
(39) Van Dam (1968, p. 500) geeft een analyse van wat de
leerling van het voortgezet onderwijs verwachten mag. Het
citaat in de literatuurlijst (nr. 6) volgt op de konstatering
dat besturen het al voldoende vinden dat rektor en Inspek teur toezien en de juiste aanwijzingen zullen geven, als de
zaak in school niet bevredigend verloopt. (Bevredigend is:
orde, weinig straffen, geen klachten, weinig zittenblijvers,
niet veel onvoldoendes en redelijke percentages op eind
prettige sfeer.) Maar het gaat om wat anders: voor-eksamn,
elke leerling een individuele ontwikkeling en sociale integratie (p. 502). Zie verder Jousma, 1967.

(40) 1. Het uitgewerkte onderwijsprogramma wordt goedgekeurd door de instellingen van wetenschappelijk onderwijs.
2. De staf van het instituut bestaat uit personen die:
a. naar het oordeel van de instelling van wetenschappelijk
onderwijs hun vak op voldoende niveau beoefenen;
b. belangstelling hebben voor de praktijk van net onderwijs;
c. - met uitzondering van degenen die belast worden met de
pedagogisch-didaktische vorming - in principe een volledige dagtaak aan het instituut, of aan het instituut en de
instelling van wetenschappelijk onderwijs, hebben.
3. De stafleden van het instituut nemen deel aan werkbesprekingen van de staf der instelling van wetenschappelijk
onderwijs.
4. De instelling van wetenschappelijk onderwijs is medeverantwoordelijk voor de eksamens le, 2e en 3e graad. Dit
kan blijken uit het toezicht op de eksamens en de programma's, en uit de mede-ondertekening van de diploma's.
De lerarenopleiding zal in beginsel tevens omvatten:
- een (dag -)avondopleiding, voor zover daaraan behoefte
bestaat;
- de periodieke her- en bijscholing van alle leraren en
speciale funktionarissen (brief „8 april 1970" van de minister).
(41) Provinsiale Underwysrie en het bestuur van het instituut lerarenopleiding voortgezet onderwijs Ubbo Emmius
hebben een kommissie in het leven geroepen die in juni
1972 aan beide besturen een programma voor de lerarenopleiding Fries eerste, tweede en derde graad heeft aangeboden.

Guido Gezelle in het Engels
Vijfentwintig der schoonste gedichten van Guido Gezelle, een ongeëvenaarde vertaling ervan in het Engels door Christine D'Haen, voortreffelijk
ingeleid door Bernard Kemp, een tweetalige antologie, bibliofiel verzorgd
door Colibrant (nu in 2e editie), een unieke publikatie.
,,... deze tweetalige anthologie Nederlands -Engels
is zo belangrijk: ten eerste brengt zij voor elke Zuid- en Noordnederlandse
poëzieliefhebber een keuze van de allerschoonste gedichten van de grote
Westvlaming, en ten tweede stelt zij een internationaal publiek in staat
kennis te maken met een klein maar belangrijk deel van ons cultuurpatrimonium, en wel aan de hand van vertalingen die gemaakt, hermaakt, bewerkt en herwerkt zijn tot zij een zelden geëvenaarde perfectie bereikten.
De dichteres Christine D'Haen is erin geslaagd..."

Ludo Simons schreef:

25 Guido- Gezelle Poems, Christine D'Haen, 2e editie, 210 BF, bij Colibrant 9831 Deurle -Leie, België,
prk. 476221, of bij uw boekhandelaar.
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jan engelman
vera janacopoulos

Cantilene

,

Ambrosia, wat vloeit mij aan?
uw schedelveld is koeler maan
en alle appels blozen
de klankgazelle die ik vond
hoe zoete zoele kindermond
van zeeschuim en van rozen
o muze in het morgenlicht
o minnares en slank gedicht
er is een god verscholen

violen vlagen op het mos
elysium, de vlinders los
en duizendjarig dolen

vera janacopoulos

traducción simon a. vosters.

Cantilena

Ambrosia, qué me flui?
Ia cara tuya de rubi
color de Ia manzana
hallé gacela una voz
qué boca infantil procoz
de rosa y de grana
el alba musa de marfil
o nina la canción sutil
u dios a escondidas
fulmina musgo violin
elisio, mariposin
mil eras ir seguidas
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de universiteit antwerpen
7 april 1971 wordt een belangrijke datum
in de geschiedenis van de stad Antwerpen en het Nederlandstalig universitair
onderwijs in België. Op die dag immers
kwam de wet tot stand die de oprichting
inhoudt van de Universitaire Instelling
Antwerpen (UIA) in het kader van de
Universiteit Antwerpen. Men kan zich afvragen hoe de situatie op universitair niveau nu werkelijk in mekaar zit in de
Scheldestad: nóg een nieuwe instelling
naast de reeds bestaande universitaire
kernen, en dit allemaal in dezelfde regio?
Het leek ons nuttig, nu de evolutie een
duidelijke richting in het Antwerpse heeft,
kort de geschiedenis te schetsen van het
universitair onderwijs in deze stad en de
gloednieuwe instelling even voor te stellen.

alex vanneste
Geboren te Avelgem (West-Vi.) in 1946. Licentiaat Wijsbegeerte en Letteren, groep Romaanse filologie, aan de Rijksuniversiteit te
Gent. Was leraar M.O. te Sint-AmandsbergGent. Is momenteel wetenschappeljik assistent Franse taalkunde aan de Universitaire
Fakulteiten St.-Ignatius te Antwerpen. Schreef
de nog ongepubliceerde licentiaatsverhandeling: La Psychocritique, Essai d'interprétation
d'une critique psychoanalitique (Gent, 1968).

Adres:
Hooikaai 27, 1000 Brussel.

De problematiek is vrij kompleks en houdt
verband met verschillende zaken waaronder de vroegere situatie van het Hoger
Onderwijs in Antwerpen, de universitaire
ekspansie en de spreiding van de kandidaturen en de gevolgen ervan op onderwijsniveau; daarbij komt nog dat bij alle
sociale, pedagogische en kulturele parameters rekening moet worden gehouden
met onze ideologisch pluralistisch ingestelde maatschappij. Wij hebben gepoogd
in het kort de zeer ingewikkelde evolutie
te tekenen die voor een buitenstaander dat nemen wij graag aan - vrij verward
kan lijken. De realiteit is gelukkig anders.
In het begin bestonden er te Antwerpen
twee kernen van Hoger Onderwijs in de
vorm van evenveel Handelshogescholen,
één georganiseerd door het Rijk en één
door de Paters Jezuieten. Deze instellingen waren te katalogiseren als instituten van het Hoger niet-Universitair Onderwijs. De faam van beide instellingen
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De idee van een Antwerpse universiteit
bestond toen echter reeds. In de jaren '50
had burgemeester Craeybeckx door zijn
openbare interventies en vooral door zijn
talrijke publikaties herhaaldelijk gewezen
op de behoefte aan een erkende universiteit in het Antwerpse. Zijn ideeën werden sterk gesteund door de Antwerpse
sociale, ekonomische en kulturele middens (zie o.a. de brochure uitgegeven
door het V.E.V.) en door het later opgericht komitee „Antwerpse Universiteit nu".

fakulteiten van Wijsbegeerte en Letteren
en van Politieke en Sociale Wetenschappen oprichten in de schaduw van de
reeds bestaande Handelshogeschool. Deze fakulteiten die enkel voorbereidden
op het kandidaatseksamen werden niet
door de staat erkend en evenmin gesubsidieerd. Het onderwijs was echter van
die aard en van zo'n kwaliteit dat de studenten, die hun eksamens dienden af te
leggen voor de Centrale Eksamenkommissie en er in grote aantallen het kandidaatsdiploma behaalden, al vlug aan de
andere universiteiten van het land, bij de
publieke opinie en bij de autoriteiten de
reputatie van de Sint-Ignatiushandelshogeschool kleur bij zetten. De instelling
had dus bewezen over een degelijk pedagogisch en wetenschappelijk korps te
beschikken op universitair niveau, maar
zij werd niet wettelijk erkend, tenminste
niet onmiddellijk.
Deze feiten versterkten de idee van een
Antwerpse Universiteit bijzonder. De
gedachte won dan ook meer en meer
aanhangers. Daarvan getuigt de in 1964
gepubliceerde en gratis op 15.000 eksemplaren verspreide brosjure Ruimere kansen voor allen die zeer duidelijk de problematiek van de universitaire ekspansie
aansnijdt en er een sluitende argumentering voor geeft. Het is geen pleidooi
voor regionalisme, maar een poging om
de realiteit onder ogen te zien en het
Vlaamse intellekt beter te valoriseren (1).

Parallel daaraan groeide dezelfde gedachte in de Sint-Ignatiushandelshogeschool van de Paters Jezuïeten, vooral
onder impuls van de huidige rektor Etienne Dhanis s.j. Deze laatste uitte zijn opvattingen niet alleen in talrijke interviews,
maar hij liet vanaf 1959 aan zijn instelling

De brosjure toont aan dat de achterstand
van de Vlaamse gewesten op universitair niveau in 1962 zeer duidelijk is tegenover de Waalse arrondissementen (2).
Als men het percentage universitair gevormden bij de jeugd vergelijkt met het
rijksgemiddelde was het toen zo dat de

Laurent Vandendriessche, rektor UIA (eigen foto)

in het land, vooral van de laatste, was
vrij groot.

78

de universiteit antwerpen

UIA: de nieuwe gebouwen aan de Fort IV- straat te Wilrijk (eigen foto UIA).

Waalse arrondissementen ongeveer het
rijksgemiddelde haalden, Brussel had
dubbel zoveel studenten als het rijksgemiddelde maar Vlaanderen haalde slechts
80 °/o van dit zelfde getal. Dr. Wiëers
schreef toen ook: „Hoewel uiteindelijk de
scolarisatiegraad voor universitair onderwijs voor beide kultuurgroepen dus gestegen is, is de achterstand van de
Vlaamse jeugd inzake deelname aan de
universitaire studies tegenover de Franstaligen nog vergroot" (3). De achterstand
van de Vlaamse gewesten was toen inderdaad een realiteit. De bereikbaarheid
van de Vlaamse universiteiten speelde
daarin een niet geringe rol (4). Wat toen

een prognose was, de massale aangroei
van het aantal studenten tussen 1960 en
1970 - nu een werkelijkheid geworden was eveneens een argument om een betere geografische inplanting van de uni
-versitn
te bepleiten.
De achterstand van de Vlaamse gewesten
t.o.v. de Waalse, de verwachte aangroei
van het aantal studenten en de geografische en psychologische onbereikbaarheid van de universiteiten waren een aanleiding tot het ontwikkelen van drie basisargumenten ten gunste van de spreiding
van de kandidaturen.
Het eerste was een sociaal argument (5).
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Etienne Dhanis, rektor UFSIA (eigen foto UFSIA)

Wij kunnen hier de algehele motivatie uit
de uitgebreide brosjure niet weergeven:
wij beperken ons tot de meest belangrijke
aspekten van het probleem. Financieel
staat een kamerstudent bijvoorbeeld voor
een grotere uitgave dan de regionale student. Men kijke eveneens naar de cijfers
die de regionale wervingskracht der Belgische universiteiten aangeven (6) en
naar de weerslag op de studiekeuze in
verband met de aanwezigheid van een
universitaire instelling (7). De geografische ligging van een universiteit of de
aanwezigheid ervan in een bepaalde
streek is vrij determinerend voor de bevolking van die regio.
Vervolgens geldt het pedagogisch argument. „Gezien de vermeerdering van het
aantal studenten en het verhoudingsgewijze hoger aantal mislukkingen, dient
men zich vooral te hoeden voor het noodlottige van de massificatie in de eerste
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jaren van de universitaire studieën, of
voor de te bruuske overgang van het
middelbaar onderwijs met zijn eigen
methodiek naar de methoden van het
universitair onderwijs" (8). Ook nu nog
vormt dit een groot probleem. Indien er
een rationele spreiding van de kandidaturen zou bestaan, dan zou het aantal studenten in de kandidatuur aan de vier
grote universiteiten relatief lager liggen
wat een doelmatige vorming en voorbereiding van de licenties ten zeerste zou
bevorderen. Dit heeft als gevolg dat louter menselijk gezien de kans reëel is dat
de mislukkingen in de kandidaturen lager liggen en op nationaal vlak dat het
rendement van de investering per student veel hoger zou liggen. Er dient echter wel bijgevoegd te worden dat demokratisering van het onderwijs daarom niet
betekent dat iedereen moet slagen en dat
de normen tot het behalen van een universitaire titel dienen te worden vereenvoudigd. Demokratisering betekent voor
ons dat iedereen de kans moet krijgen
om in de beste sociale, financiële en pedagogische omstandigheden universitaire
studies aan te vatten en tot een goed
einde te brengen met de nodige begeleiding (9).
Ten slotte is er nog een ideologisch argument dat vooral beoogt de universiteiten niet langer op te sluiten in een welbepaalde denkrichting en, ten minste in de
laatste jaren van de universitaire opleiding, een open en intiem kontakt met andere ideologieën mogelijk te maken. Het
ideologisch pluralisme katoliek/niet-katoliek van onze maatschappij dat vaak problemen stelt bij de keuze van een universitaire instelling zou bij een doelmatige
spreiding van de kandidaturen een gunstige oplossing kunnen vinden, zeker
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UFSIA: binnenkoer van de gebouwen aan de Prinsstraat (foto Gazet van Antwerpen).

voor Antwerpen, samen met de eerbiediging van de duidelijke voorkeur in de
grote bevolkingsgroepen voor vrij- of
rijksonderwijs (10).
Deze en andere argumenten brachten de
auteurs van de brosjure tot de volgende
konklusie: „de spreiding dient zo spoedig
mogelijk te worden verwezenlijkt, door de
verantwoordelijke politieke en academische instanties: 1) omdat de huidige regionale verschillen inzake deelname van
de jeugd aan het universitair onderwijs
werkelijk duiden op een niet langer te
aanvaarden toestand. Bepaalde gewesten,
en vooral daarom bepaalde inkomstenklassen, worden benadeeld. Er zijn geen
gelijke kansen voor allen; 2) omdat het
vraagstuk van hoogdringende aard is, gezien de enorme universitaire ekspansie,
die, ofschoon tot op heden slechts in een
beginfase zijnde, in de e.k. jaren tot vèrstrekkende beslissingen zal dringen" (11).

Een dergelijke gekoncentreerde aktie gesteund door de ekonomische en socio
middens uit Vlaanderen heeft-kultre
tot de bekende resultaten geleid: men
denke aan Kortrijk en vooral aan Antwerpen. Voor deze laatste stad was de
idee van de universiteit niet nieuw meer,
maar met de wet op de universitaire ekspansie van 9 april 1965 kwam er enige
hoop dat een oude droom werkelijkheid
zou worden. De toestand die in Antwerpen sedert enkele jaren bestond (1959)
werd nu officieel erkend. Antwerpen zou
nu over twee universitaire kernen beschikken, een rijksinstelling en een katolieke instelling. De eerste was het gloednieuwe Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) dat naast de kandidaturen
en licenties Toegepaste Ekonomische
Wetenschappen (TEW) die vroeger reeds
bestonden in de niet als universitaire instelling erkende Handelshogeschool, nu
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Rektor Massart van het RUCA (foto De Standaard).

ook kandidaturen mocht uitbouwen,
hoofdzakelijk in de eksakte wetenschappen (wiskunde, natuurkunde, scheikunde,
biologie, veeartsenijkunde, artsenijbereidkunde en geneeskunde). De tweede waren de Universitaire Fakulteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (UFSIA) die nu het
officieel universitair statuut verkregen
voor de reeds bestaande kandidaturen en
licenties TEW en voor de eveneens bestaande kandidaturen wijsbegeerte, geschiedenis, klassieke, germaanse en romaanse filologie, rechten en politieke en
sociale wetenschappen. Op de fakulteit
TEW na waren de geesteswetenschappen
en de eksakte wetenschappen dus rationeel verdeeld over de UFSIA en het RUCA. De wet voorzag echter een periode
van vier jaar waarin het RUCA en de
UFSIA zich ertoe zouden verbinden binnen die tijdsspanne geen nieuwe kandidaturen of licenties op te richten.
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Het akkoord waarvan de Heer Kinsbergen
en de Heer Dhanis s.j. de promotoren waren, was de volgende stap naar een ware
en éne Antwerpse universiteit. Het Plan
Kinsbergen werd genoemd naar de naam
van de Goeverneur van de Provincie Antwerpen die met zijn projekt het driepar
bracht. Er was ook-tijenakords
nog een ander voorstel omtrent de uitbouw van het universitair onderwijs in
Antwerpen. Rektor Massart van het RUCA
was voorstander van een vertikale uitbouw: dit hield in dat de twee bestaande
universitaire instellingen autonoom licenties en doktoraten zouden oprichten en
dat er dus twee stukken universiteit zouden zijn in het Antwerpse. Dit plan leek
minder aantrekkelijk.
Het Plan Kinsbergen gaat immers in de
richting van één Antwerpse universiteit.
Kort komt het hierop neer dat het akkoord
het volgende voorziet: 1. de „licenties en
doctoraten in de thans op kandidatuursniveau gedoceerde richtingen worden
toevertrouwd aan een nieuwe instelling
van openbaar nut (of een stichting) met
een raad van beheer die paritair wordt
samengesteld uit katholieken en niet -katholieken" (12); 2. UFSIA, RUCA en de
nieuwe instelling zullen voor een nieuwe
periode van vier jaar afzien van elk initiatief tot uitbouw van hun instellingen. Aan
de UFSIA en het RUCA worden echter
wettelijke garanties gegeven de kandidaturen na vier jaar horizontaal te mogen
uitbouwen. Het driepartijenakkoord zelf
kwam tot stand in 1968; vanaf dat ogenblik werd koortsachtig gewerkt aan de
voorbereiding en de konkrete realisatie
van het projekt. Alhoewel goeverneur

Kinsbergen en rektor Dhanis de belangrijkste promotoren waren van het plan
konden zij rekenen op de medewerking
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RUCA: gebouwen aan de Koninklijke Laan (foto Gazet van Antwerpen).

van velen om de niet onbelangrijke oppositie te overtuigen; wij denken hier vooral

aan zeer waardevolle medewerkers zoals
de leden van de politieke kommissie: de
heren Grootjans, Seghers en Van Eynde,
oud -minister Theo Lefèvre en diens kabinetchef Van Remoortere, de professoren Deleeck en Janssens van de UFSIA,
Devreese en Brutsaert van het RUCA,
Dhr. Derine, voorzitter van de Algemene
Vergadering van de UFSIA, Dhr. F. Nédée
die vroeger deze funktie bezette, de Hoge
Raad van de UFSIA die nauw samenwerk-

te met de ekonomische en sociale middens uit het Antwerpse, Mevr. De Groote,
ondervoorzitter van de Raad van Beheer
van het RUCA, Dhr. Portier, en nog vele
anderen.
De definitieve stap werd gezet in 1971. Op
7 april verscheen de „Wet houdende de
oprichting en de werking van de Universitaire Instelling Antwerpen" (13). Vaak
zal men nu ook de benaming Universiteit Antwerpen ontmoeten: dit is een verzamelnaam voor de UIA, het RUCA en de
UFSIA. De UIA zal diploma's uitreiken
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voor de volgende specialiteiten (licentiaats- en doktoraatsniveau alleen): scheikunde, wiskunde, natuurkunde, biologie,
genees -, heel- en verloskunde, rechten,
politieke en sociale wetenschappen, romaanse filologie en germaanse filologie,
evenals aggregaatdiploma's Hoger Sekundair Onderwijs voor wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, romaanse
en germaanse filologie. Wel is het zo dat
de drie bestaande inrichtingen vóór 19751976 geen nieuwe initiatieven zullen nemen voor het uitbreiden van hun respektievelijke inrichtingen.
De UIA is een nieuwe universitaire instelling en dit in menig opzicht. Zij wil bij
elke verzuiling doorbreken en-vorbeld
een open instelling zijn op pluralistische
basis. Dit betekent dat „personen tot de
katholieke denkrichting en de niet- katholieke denkrichting behorend" (14) zowel

wat betreft professoren, assistenten als
studenten, binnen een zelfde verband samenwerken. „Geen enkele levensbeschouwing mag zich geminoriseerd voelen" (15).
De doelstelling van de UIA zijn drieërlei.
Allereerst en voornamelijk wil de instelling wetenschappelijk onderwijs verstrekken, onderzoek verrichten en stimuleren,
en sociaal dienstbetoon verlenen. De bedoeling is dus wel aan de reële behoeften
van de moderne maatschappij te voldoen
en daarom nauw in kontakt te blijven met
de „ekonomische, sociale en kulturele
middens in het Antwerpse" (16) en uiteraard in heel Vlaanderen.

Vervolgens wil de UIA ook het postuniversitair onderwijs voor haar studierichtingen verzorgen, zoals het RUCA en de
UFSIA het reeds lang deden voor hun
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richtingen, zodat ook daar voortdurend
scholing en vorming mogelijk worden.
En ten slotte is het de bedoeling samen
met de UFSIA en met het RUCA een

volledige universiteit te vormen. Dat zal
vooral de taak zijn van een nog op te
richten koördinatiekomitee tussen de drie
instellingen.
Er zijn nog andere innovaties. De departementen vormen de basisstenen van de
instelling. „Het departement is een functionele eenheid die, gegroepeerd rond
een bepaalde discipline", bijvoorbeeld
Rechten, „ het onderwijs in deze discipline verzorgt" (17), dus in alle fakulteiten
waar een kursus Rechten op het programma staat, ten minste in ons voorbeeld.
Het departement staat ook in voor programmering, onderwijs en onderzoek in
de specialiteit. Leeropdrachten worden
niet langer meer toegekend ad vitam zoals dat in de nu bestaande universiteiten
wel het geval is. Een hoogleraar aan de
UIA wordt benoemd voor een vernieuwbare periode van telkens vijf jaar. Permanente kurrikulumkommissies verzorgen het overleg tussen de diverse departementen onderling. Afgevaardigden van
de akademische overheid (drie leden) en
van de studenten (eveneens drie leden)
ontmoeten elkaar geregeld in de Agendakommissie die iedere kwestie op de agenda kan brengen. Zodoende worden de
studenten ook rechtstreeks betrokken in
het beleid van de UIA door hun afvaardiging in wat „de hoogste disciplinaire instantie" (18) van de instelling heet te zijn.
De hoge leiding van UIA berust evenwel
bij de Raad van Beheer.

Een andere niet onbelangrijke nieuwigheid is de jaarindeling. Tans is het zo dat
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aan onze universiteiten het akademisch
jaar bestaat uit een lesperiode van oktober tot ongeveer half mei, een ,,blokperiode" en twee eksamensessies met daartussen de vakantie. De lesperiode wordt
onderbroken door de paas- en kerstvakantie en eventueel door de partiële
eksamens. Aan de UIA is het akademisch
jaar echter ingedeeld in vier trimesters
van elk dertien weken. Elk trimester bevat een lesperiode van tien weken, een
eksamenperiode van één week en twee
weken vakantie. Het vierde trimester blijft
echter aanvankelijk een vakantieperiode
over de dertien weken. De materie van
een bepaald vak kan dus worden gegeven in één trimester (of meer) en niet
meer noodzakelijk over een heel jaar.
Eksamens kunnen worden afgelegd onmiddellijk na de lesperiode indien de
stof is afgewerkt, met dien verstande
dat een student, zoals de wet het voorschrijft, binnen één akademisch jaar niet
meer dan tweemaal eksamen mag afleggen over dezelfde stof. Het is wel zo dat
de student vrij is eksamen af te leggen
of niet in een bepaalde periode; zo kan
hji zijn eigen werkplanning beter aanpassen en volgen. De koncentratie van de
leerstof op een kortere periode zal dan
ook het dieper ingaan op de inhoud ervan vast en zeker bevorderen.
Deze jaar- en eksamenindeling heeft ook
tot doel de „zelfaktiviteit van de studenten zoveel mogelijk te stimuleren" (19)
evenals de hoorkolleges tot een minimum
te herleiden. Er zal ook gepoogd worden
om aan permanente evalutatie te doen.
Zodoende probeert de UIA niet enkel
wetenschapsmensen te vormen maar
vooral „mensen die kritisch kunnen staan
ten opzichte van eigen denkarbeid en de
plaats die hun discipline in de gemeen-

schap inneemt" (20). De programma's
werden samengesteld met medewerking
van hoogleraren en wetenschapsmensen
uit de diverse universiteiten. Ook enkele
artsen en mensen uit het bedrijfsleven
die niet rechtstreeks zijn betrokken bij
het universitair onderwijs, werkten mee
aan het opstellen van de programma's: zo
hoopt de UIA, zoals de UFSIA en het
RUCA, een maatschappelijk gerichte
universiteit te zijn en geen ivoren toren
van wetenschap waarvan het nut in twijfel
kan worden getrokken, vooral gezien de
hoge kosten die een universitaire instelling oplegt aan de gemeenschap.
De UIA start op een kampus te Wilrijk in
pas voltooide gebouwen. Een aan de
gang zijnde architektenwedstrijd moet
binnenkort een bouwprojekt bekronen dat
zal worden uitgevoerd om over een volledige nieuwe en moderne dagkampus te
beschikken even buiten de stad. Speciale
buslijnen werden ingelegd om de verbinding met de stations in het Antwerpse en
kampus gemakkelijk te maken.
Op maandag 2 oktober werd het eerste
effektief akademiejaar geopend. De vergadering van de Raad van Beheer benoemde op 31 mei reeds de eerste hoogleraren voor alle departementen; ook het
wetenschappelijk personeel werd reeds
aangeworven.
Antwerpen heeft met de UIA een unieke
kans gezien „om een universiteit uit te
bouwen, aangepast aan haar eigentijdse
opdracht in de maatschappij, nl. onderwijs verstrekken en wetenschappelijk onderzoek verrichten, beide in dienst van
de gemeenschap" (21). Dit kan enkel de
kultuur van onze Vlaamse gemeenschap
versterken. Wij wensen de UIA dan ook
een goed start en veel sukses. De nieuwe
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en moedige opvattingen van de vernieuwing die zij brengt in het Belgisch universitair onderwijs zijn een garantie voor
een bloeiende toekomst. Men kan slechts
hopen dat de samenwerking van de UIA
met andere Vlaamse universiteiten, en
vooral met de UFSIA en het RUCA zullen
leiden tot een efficiënte ontwikkeling van
onze Vlaamse kultuurgemeenschap. De
taak van het vast bureau van de UIA, en
speciaal van zijn rektor, Dhr. Vanden
Driesche, is vast niet eenvoudig, maar
wel zeer mooi.
(1) Ruimere kansen voor allen, Spreiding van het Universitair Onderwijs in Vlaanderen, Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel, 1964, 121 p.
(2) Zie de Tabellen I en II in bijlage uit Lemoine P. en
Tavernier K., Bijdragen tot de studie van de ruimtelijke
welvaartsverschijnselen in België, Deel 11: Bestedingspolitiek, De reële welvaartselementen, Leuven, Centrum
voor Ekonomische Studieën, 1963, pp. 56-60. Het hoofd
tabellen zijn-stukivandeh Dr.Gensd
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eveneens overgenomen in de brochure Ruimere kansen...,
o.c., pp. 14-17.
(3) Ruimere kansen..., o.c., p. 114.
(4) Ibid., p. 115.
(5) Ibid., pp. 37-61 en p. 116.

(6) Zie Tabel III.
(7) Zie Tabel IV.
(8) Ruimere kansen..., o.c., p. 117.

(9) Ibid., pp. 62-80 en pp. 117-118.
(10) Zie ook Ruimere kansen..., o.c., pp. 81-86 en p. 118.
(1) Ibid., p. 121.
(12) UFSIA-gids, Studentenvereniging van de Fakulteiten
Sint-Ignatius en de Handelshogeschool te Antwerpen, p. 8.

(13) Alle verwijzingen i.v.m. de wet putten wij uit de Verzameling van de Parlementaire documenten van de wet van
7 april 1971, Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Kultuur.
(14) Universitaire Instelling Antwerpen, Inlichtingen, 19721973, Frankrijklei 64, Antwerpen, p. 7.
(15) Ibid., p. 8.
(16) Ibid., id.
(17) Ibid., pp. 8-9.
(18) Ibid., p. 9.
(19) Ibid., p. 11.
(20) Ibid., id.
(21) Ibid., p. 7
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TABEL I: Deelname van de mannelijke jeugd aan het universitair onderwijs (Akademiejaar 1961-1962).
Mannel.

Manne!.

universitairen

universitairen

in 1961-1962

per 1.000 mannen

320.576

24.004

74,9

9.002
2.311
5.336
11.864
4.816
6.227
3.867
1.941

645
116
286
805
288
368
162
159

71,7
50,2
53,6
67,9
59,8
59,1
41,9
81,9

95,7
67,0
71,6
90,7
79,8
78,9
55,9
109,3

11
32
26
13
21
23
38
5

9.918
3.364
7.336
16.251
4.474
7.837

531
171
304
1.211
268
335

53,5
50,8
41,4
74,5
59,9
42,7

71,4
67,8
55,3
99,5
80,0
57,0

27
29
39
8
20
37

29.487
10.747
14.169

2.176
546
543

73,8
50,8
38,3

98,5
67,8
51,1

9
30
40

Tongeren

12.108
6.810
6.978

566
229
305

46,7
33,1
43,7

62,3
44,2
58,3

34
41
36

Arrond. Leuven

13.432

1.422

105,9

141,4

3

188.375

11.436

60,7

81,0

1.494
1.620
1.484
2.148
1.403

108
94
97
133
71

72,3
58,0
65,4
61,9
50,6

96,5
77,4
87,3
82,6
67,6

2.872
15.403
9.340
2.333

225
1.855
621
138

78,3
120,4
66,5
59,2

3.214
7.043
2.006

208
539
90

64,7
76,5
44,8

2.436
11.869
7.081
4.712
4.123
4.445

117
770
456
255
285
231

48,0
64,9
64,4
54,1
69,1
52,0

5.943

498

83,8

Arrondissement

of Provincie
Rijk

Mannel. bevolking
tussen
19-24 jaar in 1961

Í

Rijk = 100
I

Rangorde

100

Prov. West-VI
Brugge
Diksmuide
leper
Kortrijk
Oostende

Roeselare
Tielt
Veurne
Prov. Oost-VI.

Aalst
Eeklo
Dendermonde
Gent

Oudenaarde
St.-Niklaas

Prov. Antwerpen
Antwerpen
Mechelen
Turnhout

Prov. Limburg
Hasselt
Maaseik

V/aamse

Arrond.

Prov. Luxemburg
Aarlen
Bastenaken
Marche
Neufchateau

Virton

Prov. Luik
Hoei
Luik
Verviers
Borgworm

Prov. Namen
Dinant
Namen
Philippeville

10
24
15
19
31
i

I

104,5
160,7
88,8
79,0

!

6
2
14
22

i
86,4
102,1
59,8

17
7
35

64,1
86,6
86,0
72,2
92,3
69,4

33
16
18
25
12
28

Prov. Henegouwen
Aat
Charleroi
Bergen

Zinnik
Thuin

Doornik
Arrond. Nijvel
Was/se Arrond.

90.970

Arrond. Brussel

41.231

I

6.791
5.777

li

^

I

4

111,9
I

74,6

99,6

140,1

187,0

1
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TABEL II: Deelname van de vrouwelijke jeugd aan het universitair onderwijs (Akademiejaar 1961-1962)
Vrouwel. bevolking
tussen
19-24 jaar in 1961

Vrouwel.
universitairen
in 1961-1962

Vrouwel.
universitairen
per 1.000 vrouwen

Rijk = 100

321.764

6.118

19,1

100

9.040
2.316
5.340
11.903
4.826
6.241
3.893
1.962

139
13
42
117
52
63
17
20

15,4
5,6
7,9
9,8
10,8
10,1
4,4
10,2

80,6
29,3
41,4
51,3
56,5
52,9
23,1
53,4

16
38
31
29
26
28
40
27

9.941
7.367
3.378
16.310
4.504
7.882

119
54
21
312
63
53

12,0
7,3
6,2
19,1
14,0
6,7

62,8
38,2
31,5
100,0
73,3
35,1

23
33
36
9
18
34

Antwerpen
Mechelen
Turnhout

29.596
10.777
14.219

493
128
65

16,7
11,9
4,6

87,4
62,3
24,1

Prov. Limburg
Hasselt
Maaseik
Tongeren

12.160
6.959
7.013

115
23
42

9,5
4,0
6,0

49,7
20,9
31,4

30
41
37

Arrond. Leuven

13.479

337

25,0

130,9

3

189.096

2.288

12,0

62,8

1.512
1.641
1.480
2.155
1.415

28
13
22
26
9

18,5
7,9
14,9
12,1
6,4

96,9
41,4
78,0
63,4
33,5

56
573
125
40

19,3
37,0
13,4
17,0

101,1
193,7
70,2
89,0

8
2
20
13

3.217
7.077
2.027

35
153
28

10,9
21,6
13,8

57,1
113,1
72,2

25
5
19

2.445
11.903
7.110
4.729
4.150
4.472

40
252
143
103
77
58

16,4
21,2
21,5
21,8
18,6
13,0

85,9
111,0
112,6
114,1
97,4
68,1

15
7
6
4
11
21

5.951

113

19,0

99,5

10

1.894

20,7

108,4

46,9

245,6

Arrondissement
ot Provincie

1

Rijk

Rangorde

Prov. West-VI.
Brugge

Diksmuide
leper
Kortrijk
Oostende

Roeselare
Tielt
Veurne
Prov. Oost-VI.
Aalst
Dendermonde

Eeklo
Gent

Oudenaarde
St.-Niklaas

i

Prov. Antwerpen

Vlaamse Arrond.
Prov. Luxemburg
Aarlen
Bastenaken
Marche

Neufchateau
Virton
Prov. Luik
Hoei
Luik
Verviers
Borgworm

2.895
15.474
9.361
2.348

j

14
24
39

1

1

12
31
17
22
35

Prov. Namen

Dinant
Namen
Philippeville
Prov. Henegouwen
Ast
Charleroi
Bergen

Zinnik
Thuin

Doornik
Arrond. Nijvel

Waalse Arrond.

e

Arrond. Brussell

88

j

91.362
41.306

!

1.936

Í
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TABEL 111: Verhouding van het aantal studenten der vier universiteiten tot de bevolkingsgroep van
19-24 jaar van de provincie en het arrondissement waar de universiteit is gevestigd.
Aard der procentuele verhouding

Mannen

Vrouwen

8,0

2,1

3,8

1,0

10,8

3,7

7,7

2,4

6,6

2,1

10,0

2,3

5,8

2,6

7,6

3,7

Belgische unive rs itair e n
Belgische bevolking 19-24 jaar
A. PROVINCIALE VERHOUDINGEN
Oostvlaamse universitairen der R.U. Gent
Oostvlaamse bevolking 19-24 jaar
Brabantse unive rsi t airen der V.U. Brussel e n d er K.U. Leuven
Brabantse bevolking 19-24 jaar
U niversitairen d er provincie Luik en d e r R. U. Luik
Bevolking 19-24 jaar der provincie Luik
B. VERHOUDINGEN OP HET NIVEAU ARRONDISSEMENT
U niversitairen van het arrondissement Gent der R.U. Gent
Bevolking 19-24 jaar van het arrondissement Gent
U niversitairen van het arrondissement L euven der K.U. Leuven
Bevolking 19-24 jaar van het arrondissement Leuven

Universitair en van het a rrondis s ement Brussel der V.U. Brussel
Bevolking 19-24 jaar van het arrondissement Brussel

Universitairen van het arrondissement Luik der R .U. Luik
Bevolking 19-24 jaar van het arrondissement Luik

Uit Bijdragen tot de studie van ruimtelijke welvaartsverschillen in België; Deel II, o.c., pp. 56-60. Ook overgenomen in
Ruimere kansen..., o.c., p. 50.

TABEL IV: Weerslag op de studiekeuze van de instellingen voor hoger onderwijs in de provincies
Antwerpen en Henegouwen (1957-1958).
Totaal aantal studenten

Antwerpen

1

3.203

Henegouwen

Rijk

2.642

24.742

407

3.120

Beschouwde studierichtingen:

Handelswetenschappen
a. Aantal studenten

676

b. Procentuele verhouding tot het totaal aantal studenten

21,1

1

15,4

12,6

Toegepaste wetenschappen
a. Aantal studenten
b. Procentuele verhouding tot het totaal aantal studenten

397
15,0

3.073
12,4

Uit V.E.V., Antwerpen, 1959; ook vermeld in Ruimere kansen..., o.c., p. 52.
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Samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage en de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel.
Onder redaktie van E. Van Raan, Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, met medewerking van dr. F. de Vrieze, Koninklijke Bibliotheek te Brussel, R. Gabriel, Koninklijke Bibliotheek te Brussel, mej. drs. H. van Assche, Brussel, J. Deleu, Rekkem, J.
Pauwels, Beersel, J. Andriessen s.j. Antwerpen.
Deens
BORN, WINA.
Beromte retter fra hele verden.
Med fotografier af Ed Suister.
Overs. ved Marianne Stürup. Kobenhavn, Forum, 1972. 136 p.
Ned.: Beroemde gerechten uit
de wereldkeuken.
BRUNA, DICK.
Aegget. Dansk tekst overs. fra
engelsk af Thoger Birkeland.
Kobenhvan, Gyldendal, 1972. 26 p.
Met ill. (Begynd med Bruna).
Niet gepagineerd.
Ned.: Het ei.
BRUNA, DICK.
Fortael en historie. Dansk tekst
overs. fra engelsk af Thoger Birkeland. Kobenhavn, Gyldendal,
1972. 28 p. Met ill. (Begynd med
Bruna).
Niet gepagineerd.
Ned.: Boek zonder woorden.
GOGH, VINCENT VAN.
Breve om religion og kunst. Udvalgt og overs. fra hollandsk og
fransk af H.P. Rohde. 2. opl. Kr benhavn, Thaning & Appels Forlag, 1972. 80 p. (De Brogede Boger).
Ned.: Brieven.
HEYMANS, MARGRIET.
Pernilles pony. Dansk tekst ved
Martin Berg. [Kobenhavn], Bergs
Forlag, 1972. 24 p. Met ill.
Niet gepagineerd.
Ned.: Hollidee de circuspony.
KORT, KEES DE.
Flugten fra Aegypten. Dansk bearb. af Halfdan Hogsbro og Anker Nielsen. Kobenhavn, Det
Danske Bibelselskab, 1972. 26 p.
(Hvad Bibelen fortaeller os: 14).
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Tekeningen met tekst. Niet gepagineerd.
Ned.: Uittocht uit Egypte.
KORT, KEES DE.
Jakob og Esau. Dansk bearb. af
Halfdan Hogsbro og Anker Nielsen. Ksbenhavn, Det Danske Bibelselskab, 1972. 26 p. (Hvad Bibelen fortaeller os: 12).
Tekeningen met tekst. Niet gepagineerd.
Ned.: Jakob en Esau.
REESINK, MARIJKE.
Hans og dragen med de toly hoveder. Tegnet af Adrie Hospes.
Overs. af Eva Glistrup. Kobenhavn, Host & Son, 1972. 28 p.
Niet gepagineerd.
Ned.: Diederik en de dieren.
SCHMIDT, ANNIE M.G.
Kattepigen frk. Minus. III. af
Flemming Quist Moller. Overs.
af Elly Sandal. Kobenhavn, Jespersen og Pios Forlag, 1972.
131 p.
Ned.: Minoes.
WENTINCK, CHARLES.
Mennesket i kunsten. Fra forhistorisk tid til i dag. Overs.
efter den engelsk utg. af Jan
Garff. Kobenhavn, Lademann,
1972. 160 p. Met ill.
Ned.: De menselijke gestalte in
de kunst, van de voorgeschiedenis tot op vandaag.

Duits
BOITEN, ROLF G.H.
Gastfreie Kirche praktiziert in
Amsterdam Oudezijds 100. Übers.
von Annie und Ansgar Heuer.
München, Chr. Kaiser Verlag,
1972. 80 p. (Theologische Existenz heute: 172).

Ned.: City-pastorie Oudezijds
100.
BOMANS, GODFRIED.
Der Jordan fliesst nicht in den
Tiber. Auf der Suche nach dem
Ursprung des Glaubens. Übers.
von Ruth de Ruijg-Zobel. 3. Aufl.
Freiburg / Basel / Wien, Herder,
1972. 141 p.
Ned.: Van dichtbij gezien.
BROECKHOVEN, EGIED VAN.
Freundschaft in Gott. Übers. von
Bernhard Bultmann und Cornelia
Capol. Einsiedeln, Johannes Verlag, 1972. 134 p. (Beten heute:
2).
Ned.: Dagboek van de vriendschap.
DENAERDE, STEFAN.
Menschen vom Planeten Jarga.
Übers. von Thomas Schüller.
Illustrationen von Rudolf Das.
Düsseldorf / Wien, Econ-Verlag,
1971. 231 p.
Ned.: Bovenaardse beschaving.
De planeet larga.
FABER, HEIJE.
Neue Wege kirchlichen Handelns- Planning of change. Übers.
von Gerhard Timmer. Güttersloh,
Güttersloher Verlagshaus Gerd
Mohn, 1972. 136 p.
Ned.: Buigen of barsten, gedachten over planning of change.
GLAUBENSVERKÜNDIGUNG
für Erwachsene. Deutsche Ausgabe des holländischen Katechismus. Übers. von Josef Dreissen, Hans Peter Gohla, Joseph
Solzbacher und Martin de Weyer.
5. Aufl. Freiburg / Basel / Wien,
Herder, 1972. XVIII, 565, 94 p.
(Herder-Bücherei: 382).
Ned.: De nieuwe katechismus.
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Geloofsverkondiging voor volwassenen.
GOEDMAN, M.H. und
H. KOSTER.
Was tun mit diesem Kind? Förderung geistig behinderter Kinder. Übers. von Gudrun Eggert
und bearbeitet von Dietrich Eggert. Weinheim / Basel, Beltz
Verlag, 1972. 189 p. Met ill.
Ned.: Hoe moet ik verder met
dit kind?
GOUDSMIT, J.E.
Studemund's Vergleichung der
Veroneser Handschrift. Kritische
Bemerkungen zu Gaius. Übers.
von S. Sutro. Utrecht, Kemink en
Zoon, 1875. Frankfurt, Ferdinand
Kelp, 1970. VIII, 149 p.
Herdruk.
Ned.: Kritische aanteekeningen
op Gajus, naar aanleiding van de
laatste vergelijking van het Veronesische handschrift.
JANSSEN, N.
Wahre Grundregeln der Gregorianischen oder Choralgesanges.
Ein archäol.- liturgisches Lehrbuch des Gregorianischen Kirchengesanges. Hrsg., übers, und
bearbeitet mit besonderer Rücksicht auf den cölnischen und
münsterschen Kirchengesangs weisen von J.C.B. Smeddinck.
Walluf, Dr. Martin Sandig, 1972.
294 p. Met muz.
Herdruk van de ed. Mainz 1846.
Ned.: De ware grondregels van
de Gregoriaenschen zang.
KLINK, JOHANNA.
Kind und Leben. Die Theologie
der Kinder. Eine kleine Theologie
für Eltern. Übers. von Hugo Zulauf. Zürich, Theologischer Verlag; Düsseldorf, Patmos - Verlag,

1972. 244 p.
Ned.: Kind en leven.

KONIJN, SEEF.
Der alte und der neue Glaube.
Eine Orientierung für verunsicherte Christen. Übers. von
Margarete Göstemeyer. Mainz,
Matthias- Grünewald Verlag, 1972.
127 p.

Ned.: Ter overbrugging. Een

handreiking aan gelovige volwassenen.
KORT, KEES DE.
Der Auszug aus Ägypten. Stuttgart, Württembergische Bibelanstalt, 1971. 26 p. (Was uns die
Bibel erzählt: 2).
Tekeningen met tekst. Niet gepagineerd.
Ned.: De uittocht uit Egypte.
LUCEBERT. [Ps. von Lubertus
Jacobus Swaansdijk].
Wir sind Gesichter. Gedichte
und Zeichnungen. Auswahl. Übersetzung und Nachwort von Ludwig Kunz. Mit einer Einleitung

von Helmut Heissenbüttel. Frankfurt, Suhrkamp, 1972. 97 p. (Bibliothek Suhrkamp: 259).
MUSAPH, HERMAN.
Technik der psychologischen Gesprächsführung. Übers. von Bernhard Bultmann. 3. Aufl. Salzburg,
Otto Müller Verlag, 1972. 109 p.
Ned.: Het gesprek, psychologische fundering.
REESINK, MARIJKE.
Die Wunschballons. Übers, von
Arnim Diehl. Bilder von Adrie
Hospes. Hanau, Dr. Peters, 1971.
22 p. (Peters- Bilderbuch).
Ned.: De wensballonnen.
RULER, ARNOLD A. VAN.
Was glauben die Christen?
Das Glaubensbekenntniss gestern, heute und morgen. Übers.

von Heinrich Quistorp. Wuppertal, Aussaat - Verlag, 1972. 182 p.
(ABC-Team-Band).
Ned.: Ik geloof.
RUTGERS-VAN DER LOEFFBASENAU, AN.
Abenteuer Afrika. Entwicklungshelfer in Steppe und Urwald.
Übers. von Jutta und Theodor A.
Knust. Hamburg, Oetinger, 1972.
258 p. Met ill.
Ned.: Gewoon in het ongewone.
VEN, FRANS VAN DER.
Sozialgeschichte
der
Arbeit.
Übers. von Marga E. BaumerThierfelder. München, Deutscher-

Taschenbuch - Verlag, 1972. 2. Bd.
289 p. (Wissenschaftliche Reihe:

4083).
II. Hochmittelalter und Neuzeit.
Ned.: Geschiedenis van de arbeid. II. Hoge middeleeuwen en
nieuwe tijd.
VERBEEK, HERMAN.
Warum schweigen die Menschen,
Vater? Texte im Glauben notiert.
Übers. von Peter Pawlowsky.
Mainz, Matthias- Grünewald Verlag, 1972. 119 p. (Grünewald Texte).
Ned.: Van horen en zien. Tekens

in de woestijn.
VERWERS, G.J.
Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit. Übers. von J.W. Onderdelinden. Leiden, Universitaire Pers,
1972. VII, 181 p. Met ill. Met 8
bijlagen.
Proefschrift Leiden.
Ned.: Het Kamps veld in Haps in
Neolithicum, bronstijd en ijzertijd.
ZEITGENÖSSISCHE, Der - Roman in Belgien. [Der zeitgenössische Roman auf Niederländisch. Von Hubert Lampo - Der
Roman französischer Sprache in
Belgien. Von Adrien Jans. Übers.
von Paul Wimmerj. Brüssel, Belgisches Institut für Information
und Dokumentation, 1971. 88 p.
Met ill. (Belgische Hefte).
Ned.: De hedendaagse roman.

Engels
ANDREUS, HANS.
Mr. Brumblemoose and the glad
dog. Tr. by Patricia Crampton.
Illustrated by Babs van Wely.
London, Abelard-Schuman, 1972.
80 p.
Ned.: De nieuwe avonturen van
Meester Pompelmoes.
CAPE Good Hope 1652-1702.
The first fifty years of Dutch colonisation as seen by ca!lers. Tr.
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de van 111,2: „call me what instrument you will, though you
can fret me, you cannot play
upon me." Toch is dit isolement
meteen ook een passief verweer,
dat doet denken aan de morele
onkreukbaarheid van de Oosterse yogi's. Als enige mogelijkheid
om aan dat isolement te ontsnappen, ziet Roggeman de overigens niet duidelijk gestelde
- geliefde, maar daarin slaagt hij
niet zo goed. En in een roes van
herinnering aan het vrijheidsverlangen en de vrijheid zelf besluit
Roggeman die eerste bundel met
een bijzonder sterke binding aan
het fatum:
„het is mijn noodlot
reeds vóór mijn geboorte
was ik in ontbinding"
Toonde Roggeman zich in zijn
eerste bundel een moderne
woord- en taalmaniërist, in zijn
tweede bundel: Een (hinder)paalwoning, van 1958, blijft hij diezelfde toon volhouden. Inhoudelijk echter heeft Roggeman het
sociaal engagement verlaten, om
zich op het eigen wezen, het
eigen mens-zijn te kunnen koncentreren. Hij verwerpt de omgeving waarin hij leeft, zelfs de
schuilplaats die hij aanvankelijk
meende gevonden te hebben in
het vrouwelijke wezen. Dan stijgt
de twijfel tot een klimaks, die
aanleiding geeft tot het analytisch benaderen van de mens,
i.c. de dichter zelf, tot:
„ik zet al de ramen van mijn lichaam open
en laat de lentewind in mij slapen
ik ben in het tijdperk van de rust
gekomen"
Daarop volgen dan de Praktische
oefeningen in de eubiotiek, alweer een toenadering tot de levensbeschouwing van de yogi's:
het kreëren van een droomwereld, waarin men slechts komt na
heel veel kontemplatie. De dich-

ter streeft een verstarring na
„laat ons nu niet meer bewegen
laat ons standbeelden worden"
Een toestand, die al vlug voor de
dichter onhoudbaar wordt, aangezien hij - als dichter - dynamisch moet zijn. In 1960 volgde
dan het grote gedicht: De revolte
der standbeelden, dat eerder een
overgangsfase in Roggemans
werk is. En zoals vaak gebeurt:
na een onweer komt de zon en
breekt een nieuwe periode aan.
In Bij wijze van schrijven (1960)
is de maniëristische lucht opgeklaard: het woord wordt soberder
gebruikt, de mededeling direkter. Evenwel sluit deze versobering het beeldgebruik niet uit.
Opnieuw waagt de dichter zich
aan een verkenning van de omgeving, en opnieuw wordt hij gekonfronteerd met de oeroude
problemen eigen aan de mens en
vooral de dichter: eenzaamheid,
machteloosheid, twijfel. Om uit
deze ondraaglijke toestand te geraken zoekt de dichter opnieuw
kontakt met de andere, met de
vrouw, en waar die eens een
toevluchtsoord was, kon zij nu
ook geen voldoende hulp meer
bieden. En de dichter vlucht:
„Ik geloof niet in de werkelijkheid.
Ik geloof in mijn droom:
dat alles eenmaal leven moet,"
naar een allesbezielde natuur.
Maar de twijfel is latent aanwezig, omdat de dichter geen kontakt kan tot stand brengen met
die hem omringende natuur.
In Baudelaire verliefd van 1963
probeert de dichter het verbroken kontakt te herstellen in de
werkelijkheid of de utopie. Ook
grijpt Roggeman terug naar een
van zijn eerste tema's: de jazz,
waardoor hij niet zo pessimistisch is.
Had Roggeman reeds verschillende keren geprobeerd het woord
te benaderen, over de funktie er-

van, de sociale rol van de poëzie,
denkt hij na in Incunabel van
1964, en hij komt tot de konklusie, dat het woord, de poëzie,
verre van perfekt zijn. Poëzie is
kommunikeren, maar het woord
is maar een pover hulpmiddel,
nooit volledig:
„Poëzie is de echo van
het nog onuitgesproken woord"
Voor de eerste maal gaat Roggeman los staan van zichzelf ais
mens en komt hij tot gedichten
die gekristalliseerd zijn in Het
orakel van New York City (1969).
Versmelting van antikiteit en moderne realiteit zijn de beide drijvende krachten van deze bundel, waarin de dichter streeft
naar het harmonisch doen samengaan van poëzie en wetenschappelijke (r)evolutie. Evenwel
valt Roggeman bijna automatisch
terug op de zgn. „eeuwige tema's": eenzaamheid, angst en
twijfel.
De lijn, die reeds in Het orakel
van New York City kon worden
gevonden, loopt konsekwent
door in de ongebundelde gedichten Theorie (1970). Ook deze
bundel is een poging om zich
uit zichzelf los te rukken, en
voor het eerst lijkt het mij, dat
de dichter zich met zijn lot weet
te verzoenen, dat hij kan berusen geen lust tot vluchten vertoont
in het irreële. In zijn inleiding
meent Dangin, dat Roggeman in
het gedicht Toonloos, bijna een
prachtig voorbeeld van nieuw-realisme geeft. Ik meen, dat Roggeman integendeel juist de periode van het nieuw-realistische
verlaten heeft, en tot de kern van
wat een gedicht is, is doorgedrongen. Het woord is inderdaad
sober gebruikt en alledaagse
elementen hebben hun plaats gekregen, maar juist door het aanwezige sentiment is dit gedicht
sterker dan een nieuw-realistisch
gedicht:
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Toonloos, bijna
Het werd alles reeds eerder gezegd.
Een stoel, een tafel
zijn dingen die dienen
om bij aan te zitten
en door Marc te laten groeten
heel vroeg op een Sinterklaasmorgen
zoals een trein ook dienen kan
om je paraplu in te vergeten.
In het overvolle coupé
kom je tegenover mij zitten,
kijkt naar het boekje in mijn
handen
met de naam van Remco Cam-

op het omslag en zegt

pert

toonloos bijna:

Ja, poëzie, het doet je wat, hé?
Bert Leyns, Gent
Willem M. Roggeman: Gedichten ' 57
'70, Standaard Uitgeverij, Antwerpen,
1972, 165 BF.

Typografie als topografie.
Konkrete en visuele poëzie.
In de zesde eeuw na Kristus
schreef een dichter, genaamd
Porfyrius, een gedicht in de
vorm van een galei met roeiriemen. Omstreeks het jaar 1700
maakte Johann Leonhard Frisch
een gedicht over Berlijn in de
figuur van een beer, het stadswapen van Berlijn. En in 1865
maakte Lewis Carroll de staart
van de muis uit „Alice's adventures in Wonderland" zichtbaar
door de woorden zig-zagsgewijs
in een steeds kleinere letter
over het papier te laten uitlopen. Typografie als topografie.
In 1897 publiceerde Mallarmé
een lange tekst waarin hij zowel
voor het oog als voor het oor
de woorden aan - toon-baar
maakte door de opeenvolgende
delen in verschillende lettertypen verspreid over de bladzijden te zetten, zodat de lezer
daarin een aanwijzing kon vinden voor het volgen van de variaties in klank en ritme.
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Beeldende kunst en dichtkunst
zijn elkaar daarna steeds dichter genaderd. De letter werd als
vormelement opgenomen in
beeldende komposities. De
ruimtelijke werking van het
schilderij werd toegepast in het
grafische vlak van het gedicht.
Dichters brachten het ritme van
hun verzen tot uitdrukking in de
vorm van hun gedicht door toepassing van een beweeglijke typografie. Futuristische en dadaistische schrijvers publiceerden
gedichten bestaande uit gefantaseerde of willekeurig gekozen
woorden die door de opeenvolging van klanken en letterbeelden een sterke ritmiek uitdrukken. Het waren de „Woorden in
vrijheid" van de futurististen die
de beweging van de auto suggereerden en nieuwe technieken, ontleend aan de film, als
de montage en de kollage introduceerden.
In 1918 verscheen „Calligrammes " van Apollinaire waarin het
onderwerp van de gedichten
werd uitgebeeld in vormen van
o.m. een fontein, de Eiffeltoren
en een mandoline. In Berlijn
schreef Paul van Ostaijen zijn
verzen in een ritmische typografie en gebruikte vorm en klank
om de inhoud er direkter mee
over te dragen. Hij mengde zijn
eigen handschrift door de gedrukte tekst, gebruikte verschillende kleuren en besteedde veel
aandacht aan de ruimtelijke verdeling op de pagina. Want „poezie", zei hij, „is niet: gedachte,
geest, fraaie zinnen."
Theo van Doesburg publiceerde
in de jaren twintig onder pseudoniem I.K. Bonset zijn ,,,Xbeelden", klank- en vormpoëzie
waarin persoonlijke ervaringen
en gevoelens worden afgewezen. De dichter „moet slechts
de koele constructeur zijn die
het materiaal volgens de uiterste economie rangschikt. Het

vers moet uit zijn eigen materiaal geconstrueerd worden. Poëzie dient niet het begrip. Zij is
het zijn zelf, dat zich door klank,
klankverhouding en klankcontrast uit," schreef hij in 1921 en

'23 in „De Stijl".
Vijftig jaar later keert de architektuur terug in de poëzie: de
taal wordt weer ruimtelijke
struktuur en typografie is weer
topografie.
In 1953 koos de Zwitserse dichter en beeldhouwer Eugen Gom ringer de Stijlteorieën als uitgangspunt voor zijn „konstellaties": teksten die geen verhaal
vertellen, maar slechts het
woord laten zien of horen in elementaire beeld- en/of klankverzen. Hij vestigde daarmee de
aandacht op de struktuur, de topografie van het gedicht, dat
geen verschijning oproept, maar
zelf verschijnsel is. In Zuid -Amerika, waar Gomringer zijn ideeen het eerst verbreidde, kwamen dichters overeen de naam
konkrete poëzie te gaan gebruiken voor hun eksperimenten
met het materiaal van de taal.
Onafhankelijk van Gomringer
had de Zweedse dichter en
schilder Oyvind Fahlström deze
term al in 1953 in een manifest
gebruikt. De nieuwe poëzie
kwam in snel tempo naar Europa. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Engeland gingen dichters zich individueel of in groepen toeleggen op een poëzie
waarin het beeld en de klank
van de taal zelfstandig worden
uitgebeeld en een direkte werking op de beschouwer moesten
uitoefenen.
De konkrete poëzie begint nu
ook in het Nederlandse taalgebied van zich te doen spreken.
Eind 1962 ontmoette Paul de
Vree de Franse geluidsdichter
Henri Chopin en maakte daarna
van zijn tijdschrift „De Tafelronde" de spreekbuis voor een
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internationaal gezelschap van
gevestigde en debuterende
dichters van een nieuwe poëzie.
Volgens De Vree betekent deze
andere verskunst een breuk in
de poëtische evolutie omdat ze
afrekent met de persoonlijke inhoud van het gedicht. De dichter doet alleen een keuze en
eksperimenteert met de vorm,
c.q. de klank. Van de lezer, c.q.
de hoorder, wordt niet verwacht
dat hij probeert in de huid van
de dichter te kruipen om het
standpunt van de auteur zo precies mogelijk te benaderen. Hij
wordt integendeel als een kreatieve komponent gezien, een interpretant die in de elementaire
bouwstenen naar associaties
zoekt en relaties legt. In „De Tafelronde " stimuleerde De Vree
deze plaatsbepaling. Zijn belangrijke voorbereidende werk vond
in Nederland direkt weerklank
bij Frans Vanderlinde, die zich
in 1963 afscheidde van de redaktie van „Kentering" en in
mei 1966 een eigen tijdschrift
„Vers Univers" stichtte om ruim
baan te maken voor het spatiale en auditieve woordgebruik.
Het zesde en laatste nummer,
van september 1967, was een
bloemlezing van het werk van
tien Nederlandse en Belgische
konkrete dichters.
Verscheidene van hen gingen
daarna in eigen beheer gestencilde tijdschriftjes uitgeven. De
kunstenaar Herman de Vries
zocht met zijn blad „Integration"
na '63 reeds naar een verwantschap tussen kinetische kunst
en uitgezette tekstdelen. De
Utrechtenaar Herman Damen
begon in november 1966 met
„AH, tijdschrift voor verbaalplasticisme" (Ibisdreef 400, Utrecht).
De bij Arnhem wonende Robert
Joseph geeft sinds 1968 het
kwartaaltijdschrift „Bloknoot"
(Van Dortmondstraat 19, Arnhem) uit, waarvan de Nijmege-

naar Gerrit Jan de Rook mede
de redaktie voert. In IJmuiden
werkt Hans Clavin sinds de
herfst van 1970 aan zijn tijdschrift „Subvers" (Dennekoplaan 11, IJmuiden). Ook de Belgen toonden zich verder aktief.
In Lier wordt het tijdschrift „Labris" uitgegeven dat sinds 1962
regelmatig konkrete poëzie opneemt, o.a. van Ivo Vroom en
Leon van Essche. Jonge Nederlandse en Belgische dichters
legden steeds meer het aksent
op de poëzie in fusie, „waarmee
de poëzie wordt bedoeld die
aan de hand van elektronische
middelen klank- en stemgeluiden bewerkt en/of de grafische
waarde van do gedrukte, geto
kende of handschriftelijke tekst
integreert," aldus Paul de Vree.
„Poëzie in fusie" is ook de titel
van een uitvoerige goed gedokumenteerde inleiding van De
Vree, gevolgd door een bloemlezing van visuele, konkrete en
fonetische gedichten, welke in
1968 verscheen bij De bladen
voor de poëzie in Lier. In hetzelfde jaar publiceerde De Vree
een omvangrijke bundel: „Zimprovisaties", waarin hij als taaltekenaar speelt met woorden en
tekens, en klanken en beelden
met elkaar laat associëren. In
1971 gaf De Vree eveneens in
Italië bij uitgever Amodulo de
bundel „Poëzien" uit. Hij ontwikkelde zich naar een verdere visualisering van de taal, bleef
nog wel uitgaan van de letter
maar paste nu ook fotografische
elementen toe om een kollage
van beeld- en taalmateriaal te
bereiken. In 1970 schreef De
Vree de inleiding bij „Holland
var. 969", konkrete poëzie van
Hans Clavin uitgekomen bij De
Tafelronde, die begint met een
duizend dingen doekje met het
opschrift „make ready" en eindigt met een los blaadje schuurpapier voorzien van het oktrooi

Omslag van Poëzien met visueel gedicht.

..poetry quality". Tussen poetsdoekje en schuurpapier bevindt
zich het nieuwe gezicht van de
literatuur: teksten die verrassen
door de vorm, de plaatsing van
de letters, het gebruik van verschillende handschriften, toepassing van tekens, door weglatingen en herhalingen en door
het werken met sjablones. De
lezer wordt geprikkeld tot zelfwerkzaamheid in het leggen van
associaties tusen de vormen en
letterbeelden bij dit typgorafisch
spel met de taal.
Inmiddels kwamen er ook andere bundels van konkrete dichters. Mark Insingel liet in 1970
bij Meulenhoff „Perpetuum mobile" verschijnen: koncentrische
cirkels van woorden op een eksistentiële basis: man - vrouw ik - men en andere persoonlijke
voornaamwoorden wentelen er
om en door elkaar zonder begin
of einde. Kort daarna verscheen
„Modellen ", geen open kijkgedichten maar leesteksten ontstaan door het omzetten van
zinsdelen, woordassociaties of
reduktie van de syntaksis. Gerrit
Jan de Rook publiceerde „Witte
gedichten" en „Xprmntl ptry":
letterfiguraties en beeldwoorden,
als „geweld" gevormd uit pisto-
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len en geweren. Op gezette tijden stuurt hij zijn nieuwskaarten
met originele taalvondsten.
Nahl Nucha gaf eveneens in
1971 „Nodiden" bij de Subvers press en „Chairman Mao" bij
Amodulo uit; de eerste: letterfiguren van het titelwoord, de
tweede: visuele kombinaties van
de naam en het portret van de
chinese leider. De Nederlandse
diplomaat in Bonn, Maarten
Mourik, bundelde 36 visueel -poetische letterstrukturen in „Letterlijk" uitgegeven bij Blitz in
Laren. Robert Joseph verzamelde vijf jaar visuele taalvondsten
in „Ziepoëzie" bij De Tafelronde. De aktieve Paul de Vree
stichtte in 1971 een internationaal tijdschrift „Lotta poetica"
samen met de Italiaanse uitgever- dichter Sarenco.
Een hoogtepunt in de ontwikkeling vormde de internationale
tentoonstelling van konkrete poezie eind 1970 - begin 1971 in
het Stedelijk Museum van Amsterdam. Met een vraagteken
betwijfelde deze ekspositie de
naam konkrete poëzie voor alles
wat er te zien en te horen was.
In verschillende publikaties rees
de twijfel of de konkrete poëzie
al dood en geschiedenis was
geworden? Na recente bloemlezingen: in Engeland gaf J.J.
Sharkey in 1971 „Mindplay" van
Britse konkrete dichters uit en
eind '72 verscheen bij Reclam
„Konkrete Poesie" van Duitstalige dichters in een pocket met
inleidingen van Eugen Gomringer, en na de omvangrijke antologieën van Emmett Williams en
Mary Ellen Solt is het nu de
vraag wat er nog mogelijk is op
dit terrein.
In de eenmanstijdschriften werd
een nieuwe richting zichtbaar.
De beeldende woordkunstenaars
lieten hun werk herhaaldelijk op
tentoonstellingen zien, - o.m. op
een recente ekspositie van Ne-
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derlandse beeldpoëzie „Kijkkijk
'73" in De Vaart te Hilversum
in maart van dit jaar. In zijn blad
„AH" streefde Herman Damen
steeds duidelijker naar een ver
Zojuist gaf hij-balpsticme.
een prachtig boek uit: „Langer
vers, taal mobiliseren" waarin zijn
eksperimenten met de taal van
1966 tot 1973 zijn verzameld en
waaruit zijn grote veelzijdigheid
blijkt. Hij maakt het woord niet
alleen zelfstandig als zichtbare
vorm, maar ontwerpt ook nieuwe

Lettertype A voor driedimensionale
poëzie.

taalmedia als een geur- en zintuigpoëzie, evenals letterobjekten in driedimensionele Polyester strukturen en komponeert geluidsgedichten met behulp van
elektro-akoestische apparatuur of
een fonografiek van bewegend
woordbeeld samen met klankreproduktie via een meersporige recorder. De dichter is een uitvinder en zijn poëzie is voortdurend
in ontwikkeling: „een talen naar
taal ": niet alleen leesbaar, bovendien hoorbaar, zichtbaar, zelfs
eetbaar en ruikbaar. Het terrein
is nauwelijks ontgonnen of het
wordt verlaten voor een nieuw

ontdekkingsgebied in de taal.
Een taal die meer is dan woorden kunnen uitdrukken en die
gebruik wil maken van alle
beschikbare kommunikatiemedia
voor een sociaal- kritische begeleiding van de werkelijkheid.
In „Subvers" tendeerde Hans
Clavin naar een meer visuele
poëzie. In februari verscheen bij
De Bezige Bij zijn bundel „Langen" waarin de poëtische taal
met zoveel beelden is beklemtoond dat van visuele poëzie
mag worden gesproken. „L'angerie" kan men bekijken als
een partituur, variaties op een
tema, een strip waaraan het verhaal ontbreekt. Het gegeven
schuilt in de betekenissen die
Clavin ter inleiding aan zijn bundel meegeeft: ange = engel,
zeer lief, zachtzinnig persoon;
bon ange = helper; comme un
ange = beeldig, fraai; être aux
anges = in verrukking zijn; ange déchu = gevallen engel; ange gardien, tutélaire = bewaarengel; il passe un ange = er
komt een dominee voorbij; rire
aux anges = in zichzelf lachen.
Deze verklaringen vormen het
tema voor de visuele gedichten,
die bestaan uit een verwonderende verscheidenheid van allerlei zowel pikturale als literaire
middelen. Als een donkere
draad loopt daar in handschrift
het verbindend fragment van de
Engelse vertaling van De Sade's
„De 120 dagen van Sodom"
doorheen dat in zijn geheel op
het omslag is gedrukt. Het sadisme van de man (bewaarenge l ) die door tussenkomst van
een helper (bon ange) zijn geliefde tot een erotische verrukking verleidt, waarvan hij dan
zelf visueel geniet, verandert in
elk gedicht van uiterlijk. Niet alleen taalkundige elementen bepalen het gedicht: een scheermesje, een stukje zilverpapier
en een kleurstaaltje wol pas-
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ruimtelijk wordt voorgesteld: typografie als topografie.
Erik Slagter, Wassenaar

Driemaal tekst en kontekst.

Uit: L'Angerie (Hans Clavin).

sen even goed in deze poëzie.
Met voorwerpen uit onze dagelijkse werkelijkheid in een andere kontekst geplaatst, verknipte advertentieteksten die een
vrouwefiguur vormen, foto's,
kleur, letterreeksen en geïsoleerde woorddelen, is een grafisch-visueel beeld gemonteerd.
Waar de taal tekort schiet om
van de liefde te schrijven, greep
Clavin naar het beeld. Deze

beeldtaal en dit taalbeeld vormen geen direkte herkenning;
eerder een uitdaging aan de
kreatieve lezer en kijker.
Moderne konkrete dichters maken zo op hun eigen wijze gebruik van de mogelijkheden van
de grafische ruimte. Zij stellen
het letterbeeld centraal, ontwerpen een taalplastiek of een
beeldkommunikatie in een visuele zelfstandige struktuur die

De Uitgeverij Orion publiceerde
essays van Albert Westerlinck,
Jan Elemans en Eugène Van Itterbeek. De bundel Mens en
grens. Over het mensbeeld in de
moderne Europese literatuur van
Albert Westerlinck bevat drie uitvoerige verhandelingen: „Facetten van het Naturalisme; Het Vitalisme als Cultuurprobleem; Het
religieuze fenomeen in de moderne letterkunde". Grote stukken hieruit verschenen in een
eerste versie in Dietsche Warande en Belfort. Ze werden met het
oog op deze publikatie bijgewerkt, gedeeltelijk herschreven
en aangevuld met nieuwe informatie over de jongste tendensen
in het Europese geestesleven. Ik
zeg met opzet „geestesleven" en
niet alleen „literatuur", omdat de
literatuur in deze essays niet
verschijnt als geïsoleerd specialisme, hoezeer de estetische
eigenwaarde van de kunst ook
moge gerespekteerd worden,
maar wel als kultuurfenomeen
dat veelvuldige relaties aangaat
met de hele kontekst van denken en leven. De interesse van
de auteur voor andere menswetenschappen als de filosofie, de
psychologie, de algemene geschiedenis en de kunstwetenschap is voldoende bekend. Deze bundel illustreert de enorme
winst die dergelijke interesse en
onderlegdheid kunnen opleveren
voor de specialist inzake letterkunde. In deze essays over literatuur als (schrift-)teken des
tijds vallen de schotten tussen
de specialismen weg en gaat het
interdisciplinaire gesprek zonder kompleksen vrijuit zijn gang.
Het meest opvallende kenmerk
van deze essays is dan ook,
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naast de indrukwekkende eruditie zonder dewelke men nu eenmaal niet kan meepraten, de syntetische greep op een haast onoverzichtelijke stof. Alleen wie
de lange, eenzame weg van de
lektuur, de studie, de analyse en
induktie is gegaan, kan zich als
kultuurfilosoof deze syntetische
interpretatie van een mensbeeld
via de literatuur permitteren.
Wat er de jongste jaren in deze
interpretatie is bijgekomen en
erin is bezonken, is een psychoanalytisch model. De bronnen
van het schrijverschap en de
dieptepsychologische mechanismen van de artistieke kreatie zijn
de schrijver meer dan vroeger
gaan interesseren. Sporen van
deze „verdieping" van de literatuur- en kultuurkritiek vind ik
vooral op het eind van de eerste
twee essays, die uitlopen in reflekties op het (overigens meermaals geciteerde) opstel van S.
Freud, Das Unbehagen in der
Kultur (1930). Vooral het naturalisme en het vitalisme, m.a.w, een
heel kultuurgewricht van Rousseau tot Geeraerts, worden in dit
licht „geduid ". In deze kontekst
geplaatst, groeit de literatuurstudie uit tot een menswetenschap
met een eminent statuut - altans
voor wie door oppervlakteverschijnselen heen kan kijken en
naar een dieperliggend waarom
van de arbeid aan de kuituur wil
zoeken. De grens van het onderzoek wordt in de diepte verlegd.
In laatste instantie staat de
mens, evenals diegene die de
mens in zijn kultuurscheppende
arbeid tracht te ondervragen en
te doorgronden, toch altijd vóór
een grens, die hij wel wil, maar
niet kan overschrijden. De bundel Mens en grens is een uitnodiging om in het gezelschap van
tientallen, zoniet honderden
schrijvers en boeken het avontuur van deze grens-ervaring
mee te maken.
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Met De muze op klompen. Een
onderzoek naar de gestalte van
de boer in onze letterkunde van
ganzeveer tot balpen van Jan
Elemans staan we voor een andere aanpak. Zijn metode ligt
halverwege tussen die van Albert
Westerlinck en de maatschappijkritische intenties van Eugène
Van Itterbeek. Zijn interesse is
nog psychologisch, maar helt
sterk naar het sociologische
over. Hij beschrijft en analyseert
psychologische mechanismen in
bepaalde boerenmilieus zoals literaire teksten ze weerspiegelen,
maar altijd tegen de achtergrond
van de sociale en ekonomische
geschiedenis van de boerenstand in de Nederlanden. In de
spiegel van de literatuur wil hij
„de ekonomische geschiedenis
van onze boerenstand" aflezen.
Dit is natuurlijk óók een verdedigbaar literairkritisch standpunt. De specificiteit van de
literaire tekst staat immers zijn
refererende of „weerspiegelende" werkelijkheidswaarde niet
in de weg. Vooral wanneer
realistische teksten uit de 19e
en de 20e eeuw als studiemateriaal worden gekozen, zou
het nogal verwonderlijk zijn, indien deze geschriften over boeren, hoezeer zij ook als fiktioneel mogen funktioneren, niet in
mindere of meerdere mate informatie zouden bieden over bepaalde „onderliggende" socio
Dat-ekonmischtru.
heeft J. Elemans dan ook makkelijk kunnen aantonen. Toch
vraag ik me af, of hij de geldigheid van zijn metode niet te zeer
verabsoluteerde. Niet alleen
dreigt de socio -ekonomische betrouwbaarheid van de in de literatuur weerspiegelde feitelijke
gegevens te gaan fungeren als
literairkritische maatstaf; ook
gaat deze sociologische optiek
andere, wellicht even valabele
standpunten overschaduwen. Hij

schuift naar mijn gevoel te goedgelovig bepaalde rasters van sociologische en ekonomische herkomst over z'n literair materiaal,
zodat literaire teksten dienst
doen als illustratiemateriaal voor
een bepaalde sektor in Nederlands ekonomische geschiedenis,
en, als er barsten zijn in de spie
vertekeningen in de weer--gelof
spiegeling, gevaar lopen voor dit
socio-ekonomische eksamen te
zakken. Er doen zich immers
kortsluitingen, voor tussen de
evolutieschema's die J. Elemans
uit niet- literaire wetenschappen
overneemt, en de weerspiegeling
ervan in sommige bestudeerde
teksten. Dit is het geval met De
Loteling van H. Conscience, die
geen kaas gegeten had van agrosociologische begrippen en derhalve zelf niet goed besefte waar
hij het over had! ik laat in het
midden of Conscience z'n eigen
tekst begreep of niet (wie kan
dat achterhalen ?); ik wou alleen
de vraag stellen of de eksterne
evolutieschema's, die J. Elemans
hanteert, wel ter zake doen en of
de interne koherentie van bij
voorbeeld De loteling niet moet
primeren en voor een literair kritikus geen „raison suffisante"
moet zijn - hoezeer de specialist
in de ekonomische geschiedenis van de Kempen in de 19e
eeuw daarvoor zijn neus moge
ophalen. Ik wil de inbreng van
dit standpunt geenszins afwijzen,
alleen maar relativeren.
Daarnaast Ijikt me de selektie
van het literaire materiaal voor
kritiek vatbaar te zijn. Wie de
evolutie vanaf de feodale middeleeuwen tot J.F. Vogelaar in één
boek wil overschouwen, moet natuurlijk met steekproeven werken. Het overzicht bevat wel de
meest in het oog springende namen uit de moderne Nederlandse
letteren (J.J. Cremer, N. Beets,
H. Conscience, S. Streuvels, H.
De Man, A. Coolen), maar beslist
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relevanter namen uit de Zuidnederlandse literatuur van deze
eeuw hebben het moeten afleggen tegen de vierdelige emigratieroman van mevrouw Wil den
Hollander-Bronder. Ik heb de indruk dat een of ander ekonomisch evolutieschema deze keuze heeft bepaald. Ook in het
laatste hoofdstuk „De boer op
jamben ", waarin de auteur naar
mannen op klompen zoekt in de
Nederlandse poëzie vanaf de romantiek, zitten nogal wat lakunes, die te wijten zijn aan een
(allicht begrijpelijk) tekort aan
induktie.
Wie zoveel akkers ineens en op
z'n eentje moet overlopen, zal af
en toe een steek laten vallen.
Vooral waar de materie uitdeint
tot een défilé van namen en citaten (vooral in het laatste hoofdstuk), krijgt het essay meer het
karakter van een bloemlezing en
vervloeit de analyse in haastige
lapwoorden. Ik denk bij voorbeeld aan het „sociaal engagement" van de boerenzoon Gerrit
Achterberg, van wie één gedicht
geciteerd wordt (blz. 162). Maar
ook de uitvoerige analyse van bij
voorbeeld De Vlaschaard schiet
m.i. te kort, alleen al in de voorstelling van feitelijke gegevens.
Nergens in de tekst van Streuvels staat dat Louis „sterft" (blz.
68 bij J. Elemans) - ik kan J.
Elemans misschien verwijzen
naar wat Streuvels' moeder over
het einde van De Vlaschaard gezegd heeft! Dat „najaarsfeesten"
in dat boek ontbreken (blz. 77),
is niet verwonderlijk, als men
weet dat het boek zich parallel
met de cyklus van de vlaswinning ontwikkelt van maart tot juli.
Maar dat er in De Vlaschaard
geen „prachtige landschappen,
schitterende vergezichten, verrukkelijke kleureffekten" (de epiteta komen van J. Elemans, blz.
77) zouden zijn, verrast me ten
zeerste. Streuvels zou het in

1907 al doorgehad hebben dat
deze dingen behoren tot de „ongeartikuleerde entourage" van de
boer, en dat ze dus buiten het
blikveld van de boer, én van de
boer- romancier moeten vallen.
Als dit waar zou zijn, zouden de
aantijgingen tegen de beschrijver-Streuvels of de weerkundigeStreuvels op slag kunnen wegvallen. Maar het is niet waar (ik bedoel dat er geen prachtige landschappen enzovoort in De
Vlaschaard beschreven worden).
Eens te meer lijkt me een te gemakkelijk veralgemeend evolutieschema deze bewering geïnspireerd te hebben. Dat is het addertje dat onder deze klomp zit.
Eugène Van Itterbeek bundelde
een aantal opstellen over literatuur en maatschappij uit de jaren 1968-1970 onder de titel
Daad en beschouwing. De eerste (uitvoerigste) sektie bevat
onder de titel „Controversieel"
artikels van literairkritische of li
aard. Ze-teraiwnschpljk
zijn, zover ik zie, uit recensies
voortgekomen of ze zijn ontstaan
als reflekties bij lektuur van teksten over literatuur. E. Van Itterbeek produceert op zijn beurt
kritische beschouwingen bij kritische standpunten of uitspraken
van anderen, zodat in zijn teksten een meervoudig gelaagde
superpositie van meningen
pleegt te ontstaan. Zijn artikels
lijken een orchestratie van soms
zeer diverse stemmen in een polyfone diskussie over onderwerpen die zelf meestal zeer omvattende materies bestrijken. Hij
trekt zich geregeld op gang aan
een of ander standpunt of citaat,
haakt aan, pikt in, mobiliseert
andere standpunten en tracht in
laatste instantie een eigen standpunt te formuleren, dat naar mijn
mening in die veelheid van „opgetrommelde" kontroversiële meningen onduidelijk moet blijven.

Ik zal niet gaan schermen met
burgerlijke „idées claires et dis
Ik vind de herhaalde-tinces".
bekentenissen van E. Van Itterbeek dat hij „het niet meer
weet" zeer moedig en eerlijk.
Zijn reflekties over literatuur en
maatschappij lijken zoals zoveel
andere dingen waarover hij
schrijft, in een „impasse's geraakt, en dat kan niemand die
met hem de desindividualisering
van het eigentijdse mensbeeld
en dus ook van het schrijven au
sérieux wil nemen, hem ten kwade duiden. De vaagheid van zijn
uitspraken is echter, naar ik
meen, het gevolg van zijn nogal
„embrassante" werkwijze die
hem te vaak belet, gekoncentreerd op een beperkte materie
door te denken naar de - hoezeer ook voorlopige en open formulering van een eigen standpunt toe. Men zal dan ook niet
verwachten, dat ik aan die meermaals gelaagde meningen in zijn
artikels nog eens een meninkje
(het mijne) toevoeg. Dat zou een
leuk spektakel worden van mandarijnen die over de dingen
praten die mandarijnen interesseren, en dat zou vooral helemaal ingaan tegen de geest
waarin deze artikels geschreven
zijn. Wel is het mogelijk, de algemene tendenties van de opstellen te karakteriseren of er altans een paar terugkerende opties uit op te rapen.
De eerste afdeling wordt besloten met een opstel over Gandhi,
en de namen van Pater Pire en
Albert Schweitzer zijn al gevallen. Dit opstel vormt een gedroomde overgang naar de tweede afdeling Daad en beschouwing, waarin het blikveld zo mogelijk nog ruimer wordt opengegooid. E. Van Itterbeek handelt
daar o.m. over het kultuurbeleid
van de Unesco en over de kul
algemeen. In-turpolieknh
dit deel van zijn boek is hij echt
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op dreef. Die opstellen liggen
wellicht het dichtst bij wat hij nu
als operationele en valabele uitgangspositie voor zijn eigen kul
(ook als letterkun--turelaki
dige) moet beschouwen. Het
boek wordt merkwaardig genoeg
afgerond met het artikel „Poëzie
als maatstaf". Ik weet niet of hij
het als representatief staaltje
van zijn opvattingen in de jaren
1968-70 (of 1971?) beschouwt.
Mij komt dit sluitstuk van het
boek echter voor als ultieme onderstreping van de ambiguïteit
van zijn standpunt inzake de relatie van literatuur en maatschappij (terloops gezegd: twee
uiterst ingewikkelde grootheden
die in nog ingewikkelder spanningsrelaties kunnen worden geplaatst, wanneer men nalaat, zoals hier gebeurt, de termen ten
minste in een werkhypotese
enigszins af te lijnen. Ik weet het
wel, E. Van Itterbeek legt wijselijk niets a priori vast, maar zijn
metode vordert zó eksperimenteel en tentatief dat hij wegens
de onduidelijkheid van de gegevens wel gedoemd is om, aangepord door de heterogeenste
impulsen, in het rond te blijven
trappelen).
Met deze nieuwe bundel oefent
Eugène Van ltterbeek zelf kritiek
uit op de literairkritische interessen en metoden die hij in
Spreken en zwijgen (1965), Actue/en (1968) en gedeeltelijk nog
in Tekens van leven (1969) verdedigde. Zijn terminologie overnemend, zou men kunnen zeggen
dat zijn preokkupatie met „wezenlijk artistieke" of „zuiver literaire" fenomenen is omgebogen
naar maatschappijgericht engagement, wat in ons geval betekent: reflektie over de verantwoordelijke, maatschappijstichtende taak van de schrijver in
een samenleving die haar kon
noch rekupereerba--sumerba
re schrijvers meer en meer in
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het isolement drijft. Een „literairtechnische" problematiek interesseert hem niet meer. De
vroegere kritische standpunten
en metoden, die wellicht in het
verlengde lagen van zijn universitaire vorming, schieten binnen
de vernieuwde en verruimde referentiekaders van „daad en beschouwing" te kort. De essayist
zelf geraakte in een impasse, tesamen met het elitaire estetische
gedoe van de burgerlijke schrijver die in 1973 zijn ik niet meer
kan verkopen. Een leidmotief in
de jongste bundel is: er is geen
weg terug (niet meer naar de
personalistische mensopvatting,
niet meer naar de ekspressieliteratuur, niet meer naar het prestige van de wijze schrijver die
voor een ruime audiëntie een en
ander zou kunnen boodschappen). Ook Eugène Van Itterbeek
moet met een vreemd masochisme en met een schuldbesef dat
mij te denken geeft, schepen
achter zich verbranden. Het
geeft me te denken, enerzijds
omdat er in zijn peripatetische
reflekties uitspraken zitten die
perfekt verzoenbaar zijn met de
nu verloochende standpunten,
anderzijds omdat hij werkt met
te gemakkelijke opposities als
die tussen het „zuiver literaire"
en het „maatschappijkritisch engagement". Ik ben er immmers
van overtuigd dat literairtechnische kwesties in een dialektische
relatie staan tot de filosofische,
morele, sociale en politieke opties die E. Van Itterbeek in deze
bundel zo belicht. Hij schrijft bij
gelegenheid zo instemmend
over Lucien Goldmann. Welnu,
zijn pessimisme omtrent de futiliteit van literairtechnische kwesties en omtrent de marginaliteit
van de bellettrie in het algemeen
kan makkelijk worden ondervangen door op de Goldmann -hypotesen door te denken. Het komt
me voor dat E. Van Itterbeek in

het ene opstel (zelfs binnen hetzelfde opstel) om welke redenen
ook de eigenzinnigheid van het
literaire feit meent te moeten
bestrijden om die in een andere
kontekst weer te rekupereren.
Die ambivalente aarzelingen zullen tekens van leven zijn van
een eerlijk zoeker die met Mauriac opgroeide en op Pater Pire
botste, maar ze vergroten alleen
maar de verwarring die er heerst
in het (op zichzelf al marginale)
dispuut over de relevantie van
het fiktionele spreken. Eugène
Van Itterbeek kan de literatuur
nog net „redden" op grond van
haar symbolische of mytische
waarde, nl , omdat de literatuur
per definitie in een fundamentele
onvrede leeft met bestaande
(voor-geschreven) strukturen,
dus zoals de armen en verstotenen in het kapitalistisch sociale
bestel. Inderdaad, men denke nu
Goldmanniaans of niet, als men
daar goed op doordenkt (met
eventueel een steuntje van Marcuse, Adorno, Althusser of Albert Schweitzer in de rug), lijkt
mij het schuldbesef, waarvan E.
Van Itterbeek blijkt geeft, misplaatst. De kunst is inderdaad
een „kompleks gestruktureerd
symbool" van situaties, zoals hij
zegt, maar ik zou die kompleksiteit niet ontbinden in een dichotomie van opposities die ons niet
ergens anders kunnen leiden dan
in een impasse. Ik gun Eugène
Van Itterbeek van harte het geluk dat hij daaruit mag raken.
Want aan het eind van dat straatje ligt ook het eind van de literatuurkritiek, van de burgerlijke
zowel als van de alternatieve. En
van alternatieve literatuurkritiek
gesproken, die zit tegenwoordig
helemaal niet in een impasse.
Die maakt het opperbest. En - o
paradoks - haar objekt is: de
specificiteit van de artistieke
produktie.
Marcel Janssens
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Tekenen tekenaars
om te tekenen?
Wat is een tekening, hoe tekent
de tekenaar en met welk idee,
zijn vragen die sterk opkwamen
i.v.m. een tentoonstelling van
negen Nederlandse kunstenaars,
die allen een vrij puristische opvatting van de tekenkunst huldigen en afzien van de mogelijkheid om een imitatief beeld te
kreëren, zoals de samensteller
van deze tentoonstelling, de
kunstkritikus Carel Blotkamp

(Vrij Nederland en Studio International) dat in de katalogus
stelt.
Het gaat dus om abstrakte tekenkunst. Men zou echter ook kunnen spreken van „non-figuratief"
of „konkreet", On in plaats van
„abstrakt" van abstraherend.
De betreffende tentoonstelling
werd van 23 februari tot en met
28 maart 1973 gehouden in het
Van Abbemuseum te Eindhoven.
Het werk van de negen tekenaars
(allen Nederlanders, uitgezonderd de in 1940 in Jankov, Tsjechoslowakije, geboren Tomas
Rajlich), dat onderling nogal verschilt, kan toch wel onder één
noemer worden gebracht. Blotkamp merkt daarover op: ze
hebben „met elkaar gemeen dat
zij maksimale aandacht schenken aan de basiselementen van
de tekenkunst, punt, lijn en (getekend) vlak, en dat zij de basismiddelen, potlood, soms viltstift,
pen, inkt en papier, zo zuiver mogelijk gebruiken. Ze zijn karig
met kleur en als kleur gebruikt
wordt, dan wordt deze met kleurpotlood of een pennetje met gekleurde inkt heel gekontroleerd,
heel onschilderachtig op het papier aangebracht."
Het gaat om de autonomie van
de tekenkunst, het tekenen om
het tekenen. Vandaar de kiaroen-

stoot: Lof der tekenkunst. Een
prachtige titel voor een schitterende tentoonstelling die de tekenkunst, zeer terecht, weer onder de aandacht brengt van het
(kunst)publiek.
Deze lof geldt met name de negen participerende kunstenaars:

Armando, Ad Dekkers, Jaap van
den Ende, Willem Kloosterman,
Rob van Koningsbruggen, Tomas Ra(lich, Martin Rous, Jan
Schoonhoven en Carel Visser.
Debuut van de tekenkunst.
„De Romeinse geleerde Plinius
vermeldt dat volgens sommige
bronnen een Egyptische schaapsherder de tekenkunst uitvond
toen hij zijn eigen schaduw op
de grond omlijnde, maar dat volgens anderen de eer gegeven
moet worden aan het Griekse
meisje Dibutade dat niet van
haar geliefde kon scheiden en
daarom vóór zijn vertrek zijn
profiel tekende dat door een
lamp op de muur werd geprojekteerd."
Het bleef niet bij „de uitvinding"
van de tekenkunst, ook de beeldhouwkunst volgde. Dibutades vader, een pottenbakker, zou het
getekende profiel met klei gevuld
hebben om het duurzamer te maken en het verder gemodelleerd
hebben. Zo zijn er talloze legendes in de kunstliteratuur te vinden, waarin kunst ontstaan zou
zijn op het moment dat iemand,
min of meer bij toeval, de kon toer van een schaduw natrok.
Het is natuurlijk een zeer aantrekkelijk idee, dat vooral ook in
de tweede helft van de achttiende eeuw in de smaak viel, om
het ontstaan van kunst aan de
hand van een romantische anekdote te kunnen verklaren.
Het blijft een aantrekkelijk verhaal en een aantrekkelijke vorm
om de aandacht te vestigen op
het fenomeen tekenkunst, ook nu

nog. Zo verschijnt op de kaft
van de katalogus van de tentoonstelling Lof der tekenkunst,
naast de hierboven weergegeven
zinsnede uit de katalogustekst,
een reproduktie van een ets van
Joachim Sandrart (uit Acade-

mia nobilissimae artis pictoriae,
Nürnberg, 1683), die op dramatische wijze het wonder van de
schaduw van de menselijke gestalte, op de grond dan wel tegen de muur, onderstreept. Deze
afbeelding vormt een uitstekende
introduktie - gedacht vanuit de
kunstgeschiedenis en in het biezonder de geschiedenis van de
tekenkunst - op de door Blotkamp in zijn katalogusinleiding
nader uitgewerkte gedachtengang betreffende het wezen van
de tekenkunst en de specifieke
toepassing, specialisme, daarvan door een groepje kunstenaars dat binnen de termen viel
van het door hem uitgestippelde
pad door de kontemporaine Nederlandse tekenkunst.
Een analyse van de schoonheid
van „bijna niets op 't papier ",
de aandacht voor het papier zelf
en het betekenen daarvan, de
ingreep en vormgeving van het
tekenvel, al dan niet, ofwel bijna,
geheel „wit" gelaten. Een vorm
van aandacht schenken aan minimale, evenwel uiterst wezenlijke zaken, waar zowel publiek
als kritici het soms moeilijk mee
hadden. In de verschenen kritieken klinkt dit terdege door. Blotkamp gaat in de katalogus in op
het typisch twintigste eeuwse
verschijnsel van de verzelfstandiging van de basiselementen
van de beeldende kunst: kleur,
lijn, vlak, massa, enz. In dit geval
in het biezonder de lijn welke
niet langer gekoppeld wordt aan
voorstellingen van figuren en
objekten.
Op dit punt gaat met name Jaap
Bolten in (Het Parool van 20
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somming „tentoonstellingen van
tekeningen" per kunstenaar blijkt,
weinig tentoongesteld. De tekening blijkt voor de meesten uit
deze groep van negen een belangrijk startpunt geweest te zijn,
bievoorbeeld Van Koningsbruggen, Visser, of in een later stadium sterk van betekenis geworden, zoals in het geval van Ad
Dekkers, maar op dit moment
een nevenlijn te zijn naast andere beeldende aktiviteiten waardoor zij als kunstenaar in feite
meer bekend zijn.

Vorm en tussenvorm (1957) door Carel Visser (foto Van den Bichelaer)

maart 73). Tekenkunst heeft altijd meer te maken gehad met
het vastleggen van ideeën, verwijst naar de symbolische inhoud meer dan naar het uiterlijk
voorkomen. „Het omlijnen van
zaken is voor de tekenkunst
weggelegd terwijl de schilderkunst licht, schaduwen, diepte,
kleur en struktuur van het oppervlak invult." Tekenkunst, onderscheidt zich dus sterk van andere beeldende technieken. Ook
virtuozendom is bij uitstek bewijsbaar door middel van de kundigheid van het tekenen. Steeds
verwijst de tekenkunst door zijn
gebrekkige nabootsende eigenschappen naar het inhoudelijke,
ze imiteert of vervangt nooit, zoals de schilder- en de beeldhouwkunst. Abstraktie is dan ook
bij uitstek geschikt om door te
uitgedrukt te worden."-kenig
Tekeningen hebben dus steeds
een hoog abstraktieniveau. „Abstrakt of niet, dat maakt in wezen geen verschil "; de konkluzie luidt: er zijn negen bekende kunstenaars, uit bekende
stal, van stal gehaald. Het hadden er net zo goed negen anderen kunnen zijn.
De tentoonstelling zoals deze
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door Blotkamp werd samengesteld gaat uitsluitend in op de
hierboven genoemde ve rzelfstandiging van de basiselementen en
het onschilderachtige gebruik
van de basismiddelen. De tentoonstelling pretendeert niet representatief te zijn voor „de" tekenkunst of „de Nederlandse
tekenkunst" van dit moment of
de laatste jaren. In dat geval
hadden ook „goede tekenaars"
als Lucebert, Co Westerkerk en
Ro Mogendorf in de tentoonstelling betrokken moeten worden . „De keuze is echter bewust beperkt tot een representatief aantal kunstenaars die de
autonomie van de tekening proklameren: zij tekenen om het

tekenen!
Dit is een stelling die door de
verschillende kollega-kunstkritici
niet geheel en al kan worden onderschreven. Niet steeds is de
getoonde relatie tot de gebruikte
middelen specifiek te noemen.
Ondanks dit „bezwaar" komt de
tentoonstelling als zodanig merkwaardig genoeg heel sterk als
een geheel over, zonder dat gekozen kunstenaars tot één groep
te rekenen vallen. Als tekenaar
hebben zij, zoals ook uit de op-

Plan voor deze tentoonstelling.
Het plan voor een tentoonstelling van tekenkunst dateert reeds
van omstreeks juni 1971 toen Cora de Vries, eigenares van de
Amsterdamse galerie Collection
d'Art, bij een aantal kunstkritici
en kunstjournalisten informeerde naar hun voorkeur voor Nederlandse, levende, kunstenaars;
dit met de bedoeling een serie
tentoonstellingen en publikaties
van de uitspraken van de heren
kritici over dit tema samen te
stellen. Carel Blotkamp stelde
voor een tentoonstelling van zes
tekenaars te maken. In 1970, in
het december- nummer van Studio International, schrijft Blotkamp reeds over zijn interesse
voor de tekenkunst en de in
het algemeen te bespeuren hernieuwde belangstelling voor de
tekenkunst. Deze interesse is er
zowel van de zijde van binnenals buitenlandse kunstenaars.
Door verschillende oorzaken is
de tentoonstelling er aanvankelijk niet gekomen tot het moment
dat het Van Abbemuseum inging
op het voorstel van Blotkamp.
Aangezien het Van Abbemuseum
wel vaker „mensen van buiten
het museum" betrekt bij de voorbereiding en realisatie van tentoonstellingen e.d., was het geen
enkel probleem om Carel Blotkamp als gastdirekteur uit te no-
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digen voor het voorbereiden en
samenstellen van deze tekeningen-tentoonstelling en de daarbij
behorende katalogus. Uit het
kontakt met de museumstaf zijn
nog een aantal suggesties voortgekomen voor kunstenaarsnamen, die gedeeltelijk wel en niet
werden overgenomen. Uiteindelijk betrok Blotkamp negen kunstenaars in zijn tentoonstellingsvoorstel.
Niet alleen voor de samensteller
maar ook voor het museum betekende deze tentoonstelling van
tekenkunst een uiterst boeiende
aanvulling op het huidige beeld
van de moderne kunst. Zoals bekend beschikt het museum niet,
zoals dat in Amsterdam wel het
geval is, over een speciale prentenafdeling en wordt er aan
prenten, grafiek, enz., wel aandacht geschonken maar niet in
die zin dat er binnen de verzameling een specifieke kern, met
uitzondering dan van de specialiteit van het museum, de El Lissitzky-kollektie, zou bestaan, van
waaruit specialismen binnen de
tekenkunst en dergelijke in ekspositievorm gepresenteerd zouden kunnen worden.
Carel Blotkamp, maar ook andere jonge kunsthistorici, verbonden aan de Kunsthistorische Instituten van Leiden (Fuchs en
Bolten), Amsterdam (Gribbeling)
en dus Utrecht (Blotkamp, Uitert
en Haks), houdt zich meer en
meer bezig met het opgang brengen en samenstellen van tentoonstellingen, zoals recentelijk
nog met de tentoonstelling Het
Nieuwe wereldbeeld, maar ook
met het schrijven van inleidingen
in katalogi van moderne kunstmusea en het bekommentariëren
van aktuele ontwikkelingen binnen het gebied van de hedendaagse kunst.
Voor Openbaar Kunstbezit ( Nederland en Vlaanderen) schreef

Tekening door Jaap van den Ende (foto Van den Bichelaer).

Blotkamp drie opstellen onder
de titel Na de beeldenstorm en
kort geleden verscheen bij de
Arbeiderspers zijn monografie
over Pijke Koch.
„De nieuwe of beter, hernieuwde
aandacht voor de tekenkunst die
de laatste jaren in ons land en
daarbuiten bespeurd kan worden, is geen geïsoleerd fenomeen. Hij valt min of meer samen met de geweldige opleving
van de beeldhouwkunst die zich
in de zestiger jaren in Amerika
en Europa manifesteerde." Voordien was die aandacht er nauwelijks, schrijft Blotkamp in zijn
inleiding. Na de oorlog werd er
wel getekend, maar dan toch
meestal in de zin van niet zelfstandig werk, zoals voorstudies,
schetsen en krabbels die hun
belang vinden in de - afgeleide relatie tot „het grote werk ". Het
is boeiend omdat het de ontwikkeling van het grote werk dokumenteert, maar van vrijwel geen
zelfstandige waarde. De tekenin-

gen van Joseph Beuys, Jasper
Johns en ook van bievoorbeeld
Willem de Kooning vormen daarop een uitzondering, zonder de
regel te doorbreken. Vanwege
het overheersend konseptuele
karakter van de tekening heeft
het fenomeen tekening zowel in
het verleden als ook nu een grote aantrekkingskracht op beeldhouwers. De tekening is minder
konkreet dan het materiële van
een skulptuur.
In de kunst van de afgelopen jaren speelde de tekening voor
verschillende beeldhouwers een
zeer importante rol. Door Gilbert
& George gaan de grenzen van
de verschillende hokjes in de
kunst vervagen. Zij presenteren
hun tekeningen (foto's, schilderijen en life-presentaties) als
skulpturen.
Er zijn meer voorbeelden te noemen, waarbij skulpturen en tekeningen verschillende verschijningsvormen zijn voor hetzelfde
artistieke konsept. In de concep-
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op een andere praktijk gericht
D't komt duidelijk tot uiting in de
vorm van tekenkunst die het onderwerp is van deze tentoonstelling. Historische opvattingen van
tekenkunst als een in hoge mate
abstrakte kunstvorm, van de tekening as primaire uitdrukking
van het artistieke konsept hebben nog steeds geldigheid, al is
de notie van de goddelijke oorsprong van de „disegni interno"
wel verdwenen.
Daarvoor zijn andere noties in de
plaats gekomen, die meer te maken hebben met het menselijk
denken en doen.”

Zonder titel (1968 - tekening) door W.J.M. Kloosterman (foto Van den Bichelaer).

tual art en land art treft men vormen aan die in hun verschijningsvorm sterk grafisch, lineair,
aandoen. Tekenachtige aspekten
in andere vormen van kunst dan
de tekenkunst trof men ook vroeger reeds aan. Wat dat betreft is
dit dus niets nieuws.
Deze aspekten worden in de
katalogus wel en in de tentoon
zelf niet uitgewerkt.
-steling
Hans Redeker gaat in de Nieuwe
Rotterdamse Courant van 27
maart in op de vraag wat er nu
in de ekspositie te zien was van
de door Blotkamp gesignaleerde
„geweldige opleving" van de
beeldhouwkunst en de daarmee
in verband te brengen hernieuwde belangstelling voor de tekening. „Sinds het verlaten van
het perspektivisch naturalisme
der westerse traditie was immers
een belangrijke rol weggelegd
juist voor de tekening als de
kunst van de lijn, zowel „ekspressief" ( „handschrift ", ritme,
ekspressionistische tijd-ruimtelijke dynamiek, enz.) als „evoka-

114

tief": het zo elementair mogelijk
registrerende, het visueel-symboliserende „teken ", om enkele aspekten zo beknopt mogelijk aan
te duiden. De ware rol van de tekening blijft dan ook niet tot
„potlood, viltstift, pen of inkt"
beperkt en laat zich niet minder
aantonen binnen de opkomst
van de moderne grafiek, tot zelfs
in plastiek, keramiek en niet te
vergeten datgene wat wij op
grond van techniek en materiaal
tot schilderkunst plegen te rekenen. Overzien wij de belangrijkste, in veel opzichten zelfs centrale rol, die de tekening aldus
bezien bij de generaties van Picasso, Klee, Kandinsky tot de
jongsten toe heeft gespeeld, dan
is het een onhoudbare bewering,
als zou voor de jaren zestig van
een echte teken - „kunst” geen
sprake zijn."
Blotkamp stelt: „De theorievorming van deze tijd is niet vrij van
bindingen met het verleden. Ze
heeft vaak zelfs een enigszins
eklektisch karakter, maar ze is

Dit geldt in het bijzonder voor
de door Blotkamp gekozen kunstenaars. Het (teken)werk van
deze kunstenaars vertoont een
aantal individuele karaktertrekken. Een van de meest daarvan
naar voren tredende eksponenten is m.i. Armando.
Zijn werk valt te rubriceren onder de richting van de spontaniteit van het tekenen, zoals ook
de Amerikaanse kunstenaar Cy
Twombley dat toont. Gestreefd
wordt naar een intensivering van
het schijnbaar volstrekt willekeurig hanteren van de middelen
(potlood - stift) op het tekenpapier.
Carel Blotkamp zegt in zijn ka
-talogusined ovre„minretrospektieve" van Armando in
de Utrechtse kring (Neudeflat te
Utrecht) en Galerie Orez te Den
Haag: „in de tekeningen komt
die zorg voor het totale oppervlak... , op een ietwat afwijkende
manier tot uiting. De zwarte potloodlijnen bijvoorbeeld worden
afgewogen tegen het wit van het
papier en beoordeeld op hun uitwerking, afhankelijk van hun
plaatsing, hoeveelheid en hoedanigheid: krachtig of aarzelend,
zwaar of heel dun. Het is overigens niet zo dat elke milimeter
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lijn met een onfeilbare zekerheid
op het vlak is gezet: het toeval
heeft voor een niet onaanzienlijk
deel het uiteindelijk resultaat bepaald. Armando tekende soms
met de ogen dicht of met twee
potloden tegelijk; soms draaide
hij het potlood tijdens het tekenen, zodat er behalve lijnen ook
witte krassen in het papier kwamen, wanneer de punt van het
potlood was afgesleten: voor
kunstkritici in de vijftiger jaren
reden om de tekeningen kleuterwerk te noemen. In die bladen
lijkt Armando de handeling van
het tekenen absoluut gemaakt te
hebben: de tekening is er om de
tekening en om niets anders.
(kursivering door de schrijver)
Het getekende kan het witte vlak
struktureren, maar kan het papier ook tot de plaats van han
maken van een klein dra--delin
ma. Wanneer er een enkele keer
kleur is gebruikt, in de vorm van
rode of blauwe stippels of strepen, dan heeft dat ook een heel
andere funktie dan bij tekeningen met kleur gebruikelijk is. De
kleur is in die tekeningen en ook
in Armando's latere schilderijen
geen tonaliteit meer, maar bijna
dramatis persona."
Vermoedelijk geeft deze tekst
van Karel Blotkamp een duidelijke vingerwijzing voor de lezer
in welke richting Blotkamp te
werk is gegaan bij de samenstelling van zijn tekeningen- tentoonstelling in Eindhoven. Met name
de opmerking „de tekening is er
om de tekening" geeft een duidelijk beeld van Blotkamps overtuiging betreffende de autonomie van het tekenen.
Het tekenwerk van Armando valt
in deze ekspositie sterk op. Behalve dat zijn tekeningen met die
van Roh van Koningsbruggen de
eerste zaal van de tentoonstelling vullen, hetgeen op zich
reeds signifikant genoemd mag

worden, valt het werk enigszins
uit de toon vanwege het meer
gestruktureerde van de overige
tekeningen. Een konflikt tussen
de spontaniteit van het handschrift en de systematisering van
de tekenkundige handeling.
Het is wellicht goed op dit moment een soort onderverdeling
aan te brengen van de verschillende „genres" van tekenkundige
aktiviteiten die in de tentoonstelling Lcf der tekenkunst voorkwamen.
Allereerst was er, zoals wij zagen, de richting van de emotionele betrokkenheid, waarbij de
spontaniteit van het tekenen als
zodanig evenals de ekspressie
van het handschrift een grote rol
spelen. Vervolgens valt te onderscheiden de meer matematische
richting van Ad Dekkers, de tekenkundige handeling welke zich
in tijd en ruimte voltrekt, Rob
van Koningsbruggen,Jan Schoonhoven, Carel Viser, het element
van herhaling zoals wij dat in
het werk van Thomas Rajlich tegenkomen, en in meer komplekse vorm bij Martin Rous, en vervolgens de verschillende vormen
van systemen, variërend van toeval, de output van de komputer
tot een eigen gekozen systeem.
(Kloosterman en Jaap van den
Ende). Een indeling in genres
heeft in feite weinig zin, het
geeft slechts het gemak van een
ezelsbruggetje om de verschillen tussen de diverse wijzen van
werken, die vele overeenkomsten
hebben, te kunnen typeren. „De
tekeningen van de verschillende
kunstenaars die in deze tentoonstelling vertegenwoordigd zijn,
zijn zeer verschillend van karakter. Ekstreme tegenstellingen komen voor: het meest gevoelige
handschrift tegenover de mechanische produktie van tekenkunstige elementen, intuïtie tegenover systeem, symmetrische te-

genover assymmetrische, dynamische tegenover statische beelden. Maar de tekeningen hebben
met elkaar gemeen dat ze een
manifestatie zijn van de zelfstandigheid, de abstraktheid en de
konseptuele betekenis die de tekenkunst nu misschien meer dan
ooit bezit."
Het werk van Ad Dekkers mag
dan verschillende raakvlakken
hebben, maar deze vind ik dan
eerder in de eigen emotionaliteit
dan in het werk zelf. Ad Dekkers
heeft zich sterk bezig gehouden
met de op matematische principes berustende plaatsing van de
getekende lijn op het tekenvel.
De plaatsing van de getekende
elementen en hun onderlinge
verhoudingen zijn daarbij van
belang. In het Museumjournaal
(serie 16, nummer 6) schreef
Dekkers „over lijn ": „In de tekening heeft de lijn wel andere
opvallende karaktertrekken. Ze
kent geen gradaties in toon, ze
omsluit geen vorm en is geen
vorm, en ze heeft geen noemenswaardige dikte of volume. Eigenlijk heeft ze maar één dimensie:
een lengtemaat en een lengterichting. Merkwaardig is het ook
te constateren dat de lijnen verschillende gedragingen opdringen aan het witte veld waarop
ze gezet zijn. De richting en de
maat van de lijnen zijn niet intuitief bepaald, maar zijn afgeleid
van de omtreksmaat en de omtreksvorm van het papier."
Voor andere kunstenaars, schrijft
Blotkamp, is het van belang dat
de tekening de tekenkunstige
handeling die zich in tijd en
ruimte voltrekt, als zodanig registreert en voor de toeschouwer afleesbaar maakt. In zijn bespreking van de eerste ekspositie van Rob van Koningsbruggen
met tekeningen en breisels, in
het voorjaar van 1971 bij de internationale galerij Orez te Den
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Tekening (1972) door Tomas Rajlich (foto Van den Bichelaer).

Haag, schrijft Blotkamp („Het
automatisme keert weer, Van
Koningsbruggen schrijft en
breit") over deze tekenkundige
aktiviteit binnen een bepaald
tijdsinterval: „tegenover de orgastische daad van het schilderen, vijftien jaar geleden, kan
een kunstenaar als Van Koningsbruggen nu stellen dat het kunst
maken een gebeuren in tijd is,
en hij maakt dan bijvoorbeeld
met een klokje in de hand gedurende precies 1, 2, 3, 4 minuten
dezelfde beweging met zijn potlood op het papier. Dat is zijn
opvatting van het automatisme."
In 1971 eksposeerde Van Koningsbruggen breisels - een wel
bij uitstek representatief voorbeeld van automatisme, met
daarbij de mogelijkheid dat elke
oneffenheid in dat zelfde breise l als element van toeval geïnkorporeerd wordt - in 1973 toont
hij (bij Ga'erie Swart) schilderijen met een al even primaire

116

(schilders)handeling waar Carel
Blotkamp al even, misschien nog
wel meer, entoesiast over is
(Vrij Nederland, 11-11-1972).
De registratie van een proces
treft men ook aan bij de tekeningen van Jan Schoonhoven. Veel
meer in de zin van hoeveel tijd
er over heen ging voor het witte
vlak betekend was met een immense hoeveelheid vrijwel identieke, zij het stuk voor stuk en
daardoor steeds weer even anders, genoteerde pennestreken.
Over deze solitaire arbeid en de
betekenis ervan schrijft Rudi
Fuchs (ekspositie tekeningen
van Schoonhoven, Stedelijk Museum Amsterdam, 20-11-71 tot
9-1-72): „Voor Jan Schoonhoven
is het tekenen een betekenen
van een vel papier; of vermoedelijk precieser geformuleerd: het
volzetten van een vel papier met
tekens die betekend-zijn betekenen. Deze tekens kunnen, in

principe, van alles zijn, zolang
ze maar geen tekeningen in de
klassieke zin zijn: bijvoorbeeld
een perzik op een schaal, op het
papier.
...Schoonhoven kiest voor neutrale grafische tekens: punten,
lijntjes, vlekjes, driehoekjes, vierkantjes, arceringen; daarmede
wordt het blad vol gezet. Een tekening van Schoonhoven is een
vormgeving en daarom een betekenisgeving van een vel papier, op de wijze van de tekenkunst. De tekens die hij op papier zet, in een bepaalde dichtheid met een bepaalde richting
(die afhankelijk zijn van het
soort van teken: de tussenliggende spaties tussen de vierkantjes
zijn anders van vorm en van formaat dan die tussen lijntjes) geven het vel een unieke opper
terwijl die struk--vlaktesru
tuur in het papier geen abrupte
interventie is...” (...)
Dit smalle gebied tussen iets
doen en toch bijna niets doen,
iets maken en het toch ook zo
min mogelijk aanraken, is het estetische gebied van Schoonhoven, - als reliëfmaker en als tekenaar. En daarbinnen speelt
tenslotte ook het tekenen zelf
een grote rol: men ziet de pen
over het papier bewegen, trillen,
soms iets uitschieten, - wat Hans
Locher de „nerveuze schommelingen van het handschrift" heeft
genoemd en wat iets verraadt
van de bijna absurde koncentratie van de tekenaar, gebogen
over het papier."
Het gevoel van vaak een absurde koncentratie geldt voor
meer kunstenaars in deze tentoonstelling, of het nu gaat om
het proces van stukje voor stukje zwart krassen van egale vlakken in kontrast met bijna geheel
niet bewerkte vlakken in het
werk van Care! Visser of de ekspliciet tijdrovende bezigheid van
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het uit zuiver handwerk dan wel
langs de lineaal trekken van lijnen in kombinatie met vrij uit de
hand getrokken lijnen zoals in
het werk van Tomas Rajlich.
Herhaling in relatie tot tijd
treedt echter ook op in het werk
van Van Koningsbruggen. Vooral in die tekeningen waarin het
getekende beeld opgebouwd
wordt uit elementen van schrift
welke aangeregen worden tot
herkenbare woordbeelden en
vormen op het achterliggende
tekenvel. Het proces van repetitie impliceert reeds een verloop in de tijd. Daarbij voegt
zich nog de faktor ruimte welke
voor Van Koningsbruggen het
tekenvel is en voor Rajlich de begrenzing van de hardboardplaat
die meestal de vorm van een
driehoek heeft, de kleinere formaten, en die van een diago
rechthoek voor-nalsveropd
de grotere formaten.
„Materiaal en funktie bepalen
sterk de uiteindelijke vormen, die
vanuit het denken in konkrete,
niet aan voorstellingen gebonden strukturen ontstaan." (Katalogus Prentenkabinet Gemeentemuseum Den Haag, 1971.) Herhaling van handelingen leidt bij
Martin Rous tot het ontstaan en
weer verdwijnen van lineaire patronen, in de vroege werken met
een open raster, en in de latere
series met meer verdichtingen.
Misschien omdat 't werk van
Rous zo zelden te zien is, waren zijn serietekeningen voor mij
een van de grootste verrassingen
van deze tentoonstelling. Eveneens weinig te zien, zo niet nog
tamelijk onbekend is het werk van
Willem Kloosterman. Bij Kloosterman en de Delftse kunstenaar
Jaap van den Ende krijgt herhaling de vorm van een min of
meer objektief aandoend systeem. Voor de eerste is dat systeem gelegen in het toeval, na-

melijk het gebruik maken van de
output van een komputerprogramma, dat op zich, zijn eigen
karakter en visuele taal bezit;
voor Van den Ende is het systeem gelegen in een stelsysteem
van in verschillende lagen opgebouwde strukturen. Eigen-, toevals- of komputersysteem, dat
maakt in principe niet zo veel
verschil uit tot de eerder genoemde, eveneens vaak persoonlijke, systemen van noteren van
tekens op het tekenvlak. Of dit
tekenen door de tekenaars gedaan wordt omwille van het tekenen, een pure l'art pour l'art, lijkt
mij nog de vraag. Zou dat het
geval zijn dan heeft Ton Frenken gelijk wanneer hij schrijft
(Brabant-Pers-bladen, 2 maart
1973): „Wat Ad Reinhardt deed
met de zwarte doeken, doen
deze tekenaars met witte bladen,
en met tekenkunstige middelen.
Maar vervolgens kunnen die middelen dan ook tot de grenzen
van het niets en van het onzichtbare worden geëeksploreerd. Als
er geen voorstelling geldt, geldt
alleen de lijn op het blad en wie
onderzoekt komt allicht tot de
vraag, waar de lijn ophoudt en
hoe het er uit ziet als er geen
lijn meer staat..." Frenken komt
dan tot de apoteose van de leegte, het niets wordt alles, de leegte een openbaring.
Na alle citaten uit de katalogus
van Lof der tekenkunst behoeft
de mening van Blotkamp niet opnieuw geplaatst te worden tegenover het zojuist door u gelezen
fragment uit de recensie van
Frenken die niet tot de grote bewonderaars van deze tekeningententoonstelling te rekenen
valt. Voor de tekenaars die tekenen om te tekenen is het resultaat van de tekenhandelingen
belangrijker dan de interpretatie.
Jerven Ober, Eindhoven

Jacky De Maeyers
beeldentuin.

Jacky De Maeyer aan het werk in zijn
atelier.

Jacky De Maeyer (1938) heeft
zijn atelier te Oostende, zijn geboo rt estad. „Materieschilder" is
een eerste karakterisering als
men het over zijn werk heeft.
Deze autodidakt is ongeveer
tien jaar geleden naar voren gekomen, doordat hij op een opvallend persoonlijke wijze zijn visie
op de schilderkunst verwoordde
in een serie vrij grote panelen
waarop hij, met schaarse herinnering aan natuurlijk waarneembare vormen, beelden of evenementen, de verf als zuivere materie liet meespelen in het geheel van zijn opzet. Het waren
meestal schilderijen die een
eksplosieve, centrifugale beweging suggereerden. Vanuit een
harde, gevulde kern vertrekken
stervormige of slingerende ritmes, die dik in de verf staan en
a.h.w. met verre vingers tasten

117

beeldende kunst

naar meer. Wit en grijs met af
en toe een uitschietende rode
of blauwe vlek of streek waren
toen de dominerende waarde
van zijn koloriet. Het was een
aantrekkelijke schilderkunst die
bij de lyrische abstraktie gerekend kon worden en die, hoewel
in vrij onopvallende kleuren gehouden, toch voldoende vibrerende speelsheid bevatte om
talrijke beschouwers te boeien.
Aardig, amusant, maar ook verzorgd werk, met zuivere middelen gerealiseerd en naar eerlijk,
eigen inzicht en aanvoelen veruiterlijkt.
Geboeid door organische strukturen.
Het heeft er alle schijn van dat
De Maeyer al in het begin van
zijn karrière geboeid werd door
de struktuur van organisch -gegroeide, natuurlijke vormen. Niet
zelden krijgt men bij het bekijken van zijn schilderijen de indruk dat de kunstenaar is uitgegaan van kristallisaties, zoals die
onder de mikroskoop prachtig
te glanzen liggen, hetzij van
vormen die men in flora en door
wind bewogen zand, in de bewegingen van water en zeewier
waarnemen kan. De speling tussen deze uitwaaierende kernen
en de vaak vaag, egaal gehouden achtergrond, vormt nu nog
de frisse poëzie van deze schilderijen. Het zijn schilderijen
waar men niet op uitgekeken
raakt en die bij een herhaald benaderen steeds nieuwe aspekten
laten zien en nieuwe raadsels
aanboren. De kunstenaar heeft
sindsdien andere ekspressievormen gevonden, maar hij zal ongetwijfeld af en toe met een zekere nostalgie aan deze eerste
periode terugdenken en met liefdevolle eerbied de enkele werken koesteren die hem uit die
tijd overblijven. In 1959, hij was
toen éénentwintig, is dit avon-
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Ontdekking van bekende elementen.

Kariatide (1971, 250 cm hoog, eik)
door J. De Maeyer.

tuur begonnen. Maar pas in 1964
heeft hij zijn eerste persoonlijke
tentoonstelling gehouden. Hij
deed er vijf jaar over om zijn
eigen schilderstechniek vast onder de knie te krijgen. Dat wijst
op ernst en bezorgdheid.

Op welke dag het gebeurd is,
weet ik niet, maar De Maeyer
stellig wel, laten we maar zeggen
zoals in de sprookjes: op zekere
dag ontdekt, ziet, isoleert, integreert de kunstenaar de vormelijke schoonheid van aangespoeld strandhout. Vanaf dit moment wordt hij een kunstenaar
die men kan zien in de huidige
trend van assemblage en kon
Hij had toen al en heeft-strukie.
nu nog een meer dan gewone
belangstelling voor de ruimtelijke kunstekspressie van de Afrikaanse en Oceanische kulturen.
Zelf bezit hij een biezondere
verzameling negerplastieken en
een flink voorziene biblioteek
over de diverse aspekten van
deze bij uitstek natuurlijke en in
diepe menselijkheid gewortelde
kunst. Het is bekend dat de Afrikaanse kunstenaar een biezonder gevoel heeft voor het opvatten en uitbouwen van drie-dimensionale vormen. Hij maakt veelal
vertikale beelden, vaak gedikteerd door het natuurlijke blok
hout en offert graag de verschijningsvorm van mens en dier
op aan de taal van een vaak hevige plastische ekspressie. Deze
beelden zijn statisch, suggereren
bijna nooit beweging, maar bezitten een intense innerlijke
spanning. Deze beelden en maskers hebben ook praktisch altijd
een religieuze, kulturele, bezwerende funktie. Fetisjen en totems zijn inderdaad zo ekspressief gebleken dat zij, sinds het
begin van deze eeuw de hedendaagse Westerse kunst soms ingrijpend beïnvloed hebben. De
beeldhouwers van het kubisme,
Archipenko, Belling, Csaky, Lipchitz, Zadkine zijn daar goede
voorbeelden van geweest.
Er zitten in het skulpturaal werk
van De Maeyer ongetwijfeld ele-
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mepten die herinneren aan de
kunstekspressie van de zwarte
mens. Men zou hoogstens van
een zekere analogie kunnen
spreken, terwijl er ook een aantal aspekten grondig verschillen.
AI!ereerst hebben de beelden
van De Maeyer geen direkte
funktie. Ze zijn er alleen om daar
te staan, mooi te zijn en een
teken te worden van ruimtelijke
en lichtomgeven schoonheid.
Maar er is meer: in bepaalde van
zijn konstrukties komen ideeën
naar voren die verwijzen naar
tendensen van onze hedendaagse beschaving: nutteloosheid, bizarheid, bevreemding. In artistieke termen: fantastiek, surrealisme. Als ze dan toch een funktie zouden krijgen, dan is het: teken zijn, be-tekenen. Want de
scheppingen van De Maeyer,
aanvankelijk uit strandhout en
oude meubelfragmenten ontstaan, later veelal uit druk, zorgvuldig en verduldig bewerkt eikenhout, hebben nu sinds enkele
jaren een geheel persoonlijk leven gekregen. Ze zijn uit zijn
fantasie ontstaan en zijn daarvan
losgekomen, apart gaan staan,
eigenmachtige scheppingen van
de vrije kunstenaar. Ze zijn voor
de beeldhouwkunst in Vlaanderen aldus een reële aanwinst en
tevens een geslaagd voorbeeld
van de universele menselijke
hang naar schoonheidsuitdrukking die in alle tijden gestalte
krijgt, telkens uitgaand van de
geest, de levensopvatting van de
tijd ze!f.
Uitgezuiverde beeldhouwkunst.
Beeldhouwkunst is de kunst van
de naaktheid. Schilderkunst kan
nog verdoezelen en suggeren, inkleden en uitdrukken. Zou beeldhouwkunst een meer oprechte,
serene, integere kunst zijn, ook
omdat de derde dimensie de
plastische mogelijkheden verhoogt en de zuiverheid van inzet

Guinea (1973, 100 cm hoog, eik)
J. De Maeyer.

door

en afwerking nog onderstreept?
Dat is een waarheid die De
Maeyer tenvolle beseft. Hij is
schilder. Hij is een voortreffelijk
tekenaar, de laatste tijd met een
aantal bijzonder aantrekkelijke
gewassen bladen in Oostindische inkt en hij is tenslotte ook
beeldhouwer. Hij kan dus weten
waar zijn zuiverste uitdrukking
ligt.
Zijn skulpturen ontstaan langzaam; hij gaat uit van een summiere tekening, waarin de struktuur, de kern van de opbouw geschetst staat. Van het hout dat
hij gebruikt wordt meestal eerst

de schors verbrand en afgewreven, zodat de mooie, aantrekkelijke tekening met nerven en
jaarringen blootligt en de zuivere
houtmaterie een vlakke, gladde,
glanzende huid laat zien.
Deze voorbereiding is een arbeid
van lange duur, die eigenlijk ambachtelijk werk is. Maar daarna
wordt met al de losse stukken
een konstruktie opgebouwd,
waarvoor uiteraard de kunstenaar verantwoordelijk is en die,
naar zijn denken en voelen, moet
uitgroeien tot een stevige, evenwichtige eenheid. Op deze momenten determineren zeker ook
impressies, stemmingen of zelfs
gebeurtenissen de uiteindelijke
samenstelling van het kunstwerk. Want bij het bekijken van
De Maeyers beeld-tekens ondergaat men inderdaad ook stemmingen, een indruk van tragische spanning, soms van een
soort ondeugende humor. De
kunstenaar kiest tenslotte wat
hem momenteel het beste ligt
en bij zijn konstruktie ook het
meest verantwoord uitkomt. De
bewerking van het hout wordt
dan nog doorgezet en soms
wordt het nog bijgeblakerd of
zeer diskreet rood, bruin of
paars bijgekleurd. De hoofdtoon
van zijn beelden echter is zwart.
een oneindige gamma en ver
donkere waar--scheidnva
den. Als men de beelden onder
fel licht ziet, verandert de kleur
zelfs, wanneer men eromheen
loopt en de lichtinval telkens anders het beeld bespeelt. Nu en
dan zijn ook de geledingen feller onderstreept zodat zich in de
op elkaar geplaatste of als plant
uitgroeiende vormen een boeiend spel van lichtritmiek situeert.
Plechtstatige speelsheid.
Sinaasappelkratten, bierbakken,
tafelpoten, nachttafelkastjes,deurposten waren, na het door zand
en water gevormd juttershout, de
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beeldende kunst

Cactus 2 (1972, 53 x 62 cm, eik) door J. De Maeyer.

Jacky De Maeyer op het strand tussen zijn totembeelden (augustus 1970).

eerste attributen in het nieuwe
avontuur van De Maeyers kunHij
stenaarschap.
vervormde
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deze dingen bijna niet. Een bierbak bijv. bleef een bierbak, maar
werd geblakerd en ingeschakeld

in een konstruktie die dan selfservice genoemd werd. Andere
attributen kregen een nieuwe bestemming,
werden
onderdeel
van een schrijn, een kijkkastje
of een altaar en gingen er vaak
een verrassend, vervreemd en
soms ietwat glimlachverwekkend
nieuw leven leiden.
Jonger werk van deze kunstenaar gaat weer een andere richting uit, een bewijs van personaliteit, eigen stijl en vormkracht.
Nog altijd meestal in hout samengesteld (een enkele keer
wordt een kleiner werk in tin
uitgevoerd) groeien de beelden
thans uit tot machtige verschijningen; één, twee, drie meter
hoog verheffen zich de kariatiden en tuintotems met een gebaar van hiëratische zekerheid.
Er gaat plechtigheid van uit. Vanuit een stevige basis, al of niet uit
diverse houtstukken geleed, vertrekt een speelse kompositie van
platte, ronde, halvemaanachtige
houtstukken, begeleid en omringd met volle of holle blokken.
Gesloten, volle delen geven het
wondere spel van uitgeschuurde
nerven bloot, openstaande worden als voelhorens in de ruimte,
hunkeringen naar vervollediging
en parende aanvulling.
Jacky De Maeyer is nu vijfendertig jaar. Nel mezzo del camin
di postra vita, mi ritrovai per una
silva oscura... Een bos dan van
inderdaad duistere, dan nog
zwarte, door de hand van de artiest verschroeide en uitgepuurde, nieuwe bomen. Bomen, koppen, tekens, signalen van en voor
onze tijd, die, hoe statisch en
alleenstaand ook, spreken met
talrijke ogen en lippen. Uit verhakkeling tot grootsheid hervormde wezens. Bakens in de
wereld. Ze perken een wereld af
ook, een wereld van vervreemding, van individualistische eerveling.
Fernand Bonneure
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Arnold Wesker;
De wereld is een
(stinkende) keuken.
In The Kitchen, een van Arnold
Weskers vroege stukken, wordt
de toeschouwer gekonfronteerd
met een dag uit het leven in een
enorme keuken van een groot
restaurant. Het stuk o ent in de
vroege morgen w koks,
diensters en keuke ecofen een
jkoApr
voor een toekomen,
een
zonder veel entoesias
nieuwe werkdag te beginnen.
Van nabij maken we mee hoe de
spanning en het werkritme, naargelang het middaguur nadert,
steeds maar de hoogte ingaan
en uiteindelijk ondraaglijk worden. Slechts even vindt men
daarna de tijd om te verpozen
want al vlug zal men zich moeten
reppen voor de volgende maaltijd. Zoals men merkt is The
Kitchen gebaseerd op een louter realistisch gegeven. Wat
Wesker echter binnen dit beperkte kader .. stuk respekteert eigenlijk de drie klassieke
eenheden en is slechts een korte twee-akter - realiseert, is wel
verbazend. Binnen het verloop
van twee uren maken we kennis
met een heleboel karakters, hun
persoonlijke problemen en hun
onderlinge konflikten; we maken
de spanningen mee tussen
de verschillende nationaliteiten,
want in de keuken werken behalve Engelsen ook Cyprioten,
Duitsers, een Italiaan, een Ier en
een Jood. Bij sommige konflikten
blijft het geweld niet achterwege. Iemand raakt ernstig verbrand tijdens het werk. Een
zwangere vrouw valt bewuste
neer. Voortdurend zijn er-los
spanningen tussen Peter en zijn
liefje Monique. Dit alles speelt
zich af terwijl het keukenbedrijf
op volle toeren draait. Men merkt
ook al gauw hoe dit wereldje in

elkaar zit: er is de grote baas
Marango die men zelden te zien
krijgt maar over wie men wel
praat; er is de Chef, die zijn job
doet en zich om de hele boel
liefst zo weinig mogelijk bekommert; de koks staan een trapje
hoger dan de diensters en willen van hen geen bevelen ontvangen. Zo groeit deze keuken
uit tot een overtuigend beeld van
een moderne samenleving. Wesker maakt het beeld volledig
door ook nog diegene te laten
optreden voor wie in deze maatschappij geen plaats meer is:
een oude zwerver die in de keuken een bord soep hoopt te krijgen. Wanneer Peter de man twee
koteletten geeft, beschuldigt de
baas hem van „sabotage".
Kenneth Tynan heeft erop gewezen dat het dramatiseren van de
arbeid zelf iets is wat slechts
weinig toneelschrijvers ooit geprobeerd hebben. Meestal situeert men de aktie in de tijd
tussen het werk (1). Maar in The
Kitchen zijn de karakters één
met hun werk. Wesker toont ons
hoe hun levensritme en hun onderlinge verhoudingen bepaald
worden door hun arbeid. Hij
toont ons ook hoe zij door het
mechanische, jachtige ritme vervreemden van hun eigen werk.
Dat het hele keukenbedrijf als
een metafoor moet geïnterpreteerd worden, wordt ook duidelijk gemaakt door Dimitri, de Cypriotische keukenknecht wanneer hij tegen Kevin zegt: „Hey
Ier, wat zit je te kankeren op
deze plek? Is ergens anders beter? Mensen komen en gaan,
veel opwinding, veel herrie...
Waarom? En er blijft over wie?
Hier jij vindt vriend, je zal zijn
hele leven zijn vriend, maar als
jij gaat weg - pshht! Je vergeet!
Waarom jij maken altijd gekanker over deze plek hier ?" (2-3).
Tegenover het afstompende, me-

chanische werk in de keuken
staan echter andere waarden. Zo
heeft Dimitri eigenhandig een radio in elkaar geknutseld. Wanneer Raymond hem vraagt waar
hij met een dergelijke tech--om
nische vaardigheid geen werk in
een fabriek tracht te bemachtigen weet Dimitri wel beter: „Hele dag ik knoppen inzetten. Ik
zeg jou, als man hele dag in fabriek maken iets kleins, hijzelf
worden klein, jij begrijpt ik bedoel?" Een van de koks spreekt
ook nog over het bereiden van
werkelijk goede maaltijden, iets
wat in de keuken -fabriek waarin
hij thans werkt ook van totaal
ondergeschikt belang is.
Deze tegen-waarden zijn dramatisch goed geïntegreerd in het
stuk. Voor sommige episodes
echter, waar Wesker verder wil
gaan dan het tonen van de ver
werk en een-vremdingaht
ruimere visie wil ontwikkelen, is
dit veel minder het geval. Tijdens
de middagpauze zet Peter namelijk een spelletje op touw waar
ieder zijn droom moet vertel--in
len. Dimitri droomt van een eigen atelier; de nieuwkomer Kevin, die zich gewoon kapot heeft
moeten werken, droomt alleen
van slapen; de Duitser Hans
denkt slechts aan Amerika en
geld, de Italiaan Raymond alleen
aan vrouwen. En dan vertelt Paul,
die eigenlijk weigert het spelletje mee te spelen, het verhaal
van de bus-chauffeur die, wanneer hij in staking was, mocht
rekenen op Pauls steun maar
die bij een latere gelegenheid
niet liever zou vragen dan dat
men een groep vredesbetogers
met een bom zou uit de weg ruimen, eigenlijk alleen maar omdat de manifestatie het busverkeer hinderde. „En het ontzettende is", zegt Paul „dat er een
muur is, een enorme muur tussen mij en miljoenen mensen
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zoals hij. En dan denk ik - waar
moet dat naartoe? Wat kan je
daar tegen doen? En dan kijk ik
om me heen, naar die keukens,
die fabrieken en al die enorme
rotgebouwen die ze maken. Met
al die kantoren, met at die mensen d'r in en dan denk ik: Kristus! (k denk Kristus, Kristus,
Kristus!" Hier wordt de parallel
tussen de keuken en onze wereld
weer duidelijk getrokken. En de
totale vervreemding, aiet alleen
van het werk zelf, maar vooral
tussen de mensen ziet Paul als
het gevolg van de haast waanzinnige levenswijze zoals die bijvoorbeeld tot uiting komt in de
keuken. In deze episode - het
spelletjes-procédé laat dit al
enigszins vermoeden - voelt men
een breuk tussen dramatische
aktie en idee. Een der moeilijkste opgaven die dit stuk aan regisseur en akteurs stelt bestaat
er dan ook in dergelijke passages op overtuigende wijze in
het dramatisch verloop in te
schakelen.
Het stuk is biezonder evenwichtig opgebouwd. Het eerste bedrijf groeit geleidelijk naar een
klimaks toe, waarin diensters
als gek af en aan draven, nieuwe bestellingen schreeuwen en
koks als bezetenen trachten het
ritme te volgen. De middagpauze, waarmee het tweede bedrijf
inzet, brengt een zekere rust.
Naarmate het werk weer jachtiger wordt nemen de spanningen onder de personages toe.
Nadat Monique Peter op een entoesiaste toon heeft verteld dat
haar man voor een eigen huis
gezorgd heeft en hij het temidden van de helse drukte aan de
stok heeft gehad met een andere
dienster, raakt Peter totaal buiten zichzelf, grijpt een bijl en
hakt de hoofdgasleiding door,
gooit een boel eetgerei van een
tafel en raakt daarbij zelf ge-
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Repetitiefoto van De Keuken in K.V.S.-Brussel. Regisseur S. Rouffaer praat met

(v.l.n.r.) Alex Cassiers (Raymond), Ronny Waterschoot (Peter), Karel Branckaerts
(Frank) en Walter Moeremans (Hans).
kwetst. In een vlaag van waanzin treft Peter de ware schuldige: het keukenbedrijf zelf.
Zowel de K.V.S.- Brussel als de
K.N.S.-Antwerpen hebben van dit
werk een merkwaardige produktie gebracht, respektievelijk in
de regie van Senne Rouffaer en
van de Duitser Claus Leinfinger (4).
De eerste zware opgave die dit
stuk stelt is het ten tonele brengen van het ganse bovenbeschreven keuken-bedrijf. Het dekor dat Julien van Cappellen
voor K.V.S.- Brussel ontwierp
stelde op realistische wijze de
enorme keuken voor, kompleet
met ovens en alle mogelijke keukengerei. Bovendien moet de
regisseur er nog in slagen het
hele raderwerk van diensters,
koks en keukenknechten, gesmeerd te doen lopen. Alles en
iedereen moet perfekt afgestemd zijn op het geheel dat
toch een chaotische indruk moet

maken. S. Rouffaer slaagde er in
een verbluffend samenspel te
realizeren. Hij heeft daarbij het
vereiste hoge tempo kunnen opleggen en de twee gedeelten
geleidelijk maar krachtig naar
hun klimaks gevoerd. De K.V.S.
heeft een essentieel realistische
uitbeelding van het stuk gebracht. Alleen het voedsel was
niet werkelijk op de scène aan
zodat de handelingen van-wezig
de koks meestal gemimeerd werden. Hier werd het naturalisme
gepast afgezwakt. Dit mimeren
schiep een zekere afstand zodat
de keuken inderdaad een beeld

werd.
De reeds vermelde moeilijkheid
om sommige ietwat overduidelijke, interpreterende passages in
het verloop van de aktie in te
passen, stelt zich wellicht nog
scherper bij een overwegend
realistische interpretatie. Toch
wisten Luc van Mello (Dimitri),
Ronny Waterschoot (Peter) en
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Johny Voners (Paul) de meer
ekspliciete passages op een verrassend echte toon te brengen.
Persoonlijk zouden we bepaalde
episodes - zoals vooral de
droomspelletjes - liever op een
gestileerde wijze hebben zien
uitbeelden. Regisseur S. Rouffaer
heeft dit wellicht niet willen
doen omdat zij dan zeker buiten
zijn realistisch kader zouden gevallen zijn.
Alleen de slot-woorden van de
onbegrijpende baas Marango,
„Waarom saboteert iedereen
me? Ik geef ze werk, ik betaal
ze goed, is 't niet? Ze eten wat
ze willen, is 't niet? Wat moet ik
een man dan nog meer geven...
Wat is er dan nog meer ?..."
werden toch wel te nadrukkelijk
en zelfs te patetisch gezegd. Roger Coorens vertolkte deze figuur trouwens iets te sterk als
een wereldvreemde, sulachtige
baas.
Men kan moeilijk zeggen dot
De Keuken een hoofdpersonage

heeft. We worden immers in de
eerste plaats gekonfronteerd
met een groep van mensen in
bepaalde werkomstandigheden.
Toch is het de Duitser Peter die
het meest op de voorgrond
treedt. Ronny Waterschoot wist
op volgehouden wijze een uiterst
nerveuze jongeman uit te beelden. Méér nog dan de anderen
leeft hij onder de „stress" van
het bedrijf. Gedurende het ganse
stuk klinkt zijn lach onnatuurlijk,
naar het hysterische toe.
Voor het overige willen we ons
er toe beperken nogmaals te onderstrepen dat in deze produktie
een opvallend homogeen ensemble -spel werd bereikt, waarin
geen van de dertig personages
uit de toon viel.
In de Antwerpse versie heeft regisseur Claus Leininger zich verder verwijderd van het naturalis-

De Keuken in K.N.S.-Antwerpen. Op de voorgrond: Jan Decleir (foto ter beschikking gesteld door de K.N.S.).

me en bewust een aantal abstraherende elementen in zijn produktie aangewend. Reeds het dekor van Erwin W. Zimmer was
duidelijk minder realistisch bedoeld dan in de Brusselse produktie. Hoewel ook hier gebruik
gemaakt werd van keukentoestellen, was het voornamelijk
opgebouwd aan de hand van een
aantal reuze-foto's waarin verder de deuren van de koelkasten
waren ingewerkt.
Het mimeren kreeg in de Antwerpse produktie een belangrijker funktie. Hier ontbrak immers
niet alleen het voedsel maar ook
het keukengerei. Het mechanische karakter van het werk werd
aldus op treffende wijze duidelijk gemaakt. Doch Leininger
heeft ook het geheel van handelingen en taal gestileerd tot
een samenspel dat soms de allure van een ballet kreeg. Op
die manier heeft hij de keuken
tot een overtuigend beeld kun-

nen maken waarin ook de verschillende spelletjes goed ingebouwd waren. Het knap geakteerde „oorlogje spelen" van
Jan Decleir (Peter) en Charles
Cornette (Raymond) mag hier
wel speciaal vermeld worden.
Net zoals S. Rouffaer heeft ook
Cl. Leininger de twee gedeelten
elk naar hun eigen klimaks toe
uitgewerkt. Toch dachten wij dat
het hoogtepunt van het eerste
bedrijf, waarbij men de hele keuken als een gekkenhuis aan het
werk ziet, een sterkere indruk
maakte in de Brusselse produktie. Rouffaer heeft het tempo bie zonder strak kunnen hanteren en
wellicht aldus het eerste bedrijf
geleidelijker en trefzekerder
naar zijn klimaks gevoerd.
Jan Decleir was een minder nerveuze, ook iets ernstiger Peter
dan zijn Brusselse kollega. Het
afsnijden van de gasleiding, hoewel dat natuurlijk in een krisismoment gebeurt, leek bij hem
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dan ook meer een bewuste daad
dan bij de steeds ietwat hysterisch spelende R. Waterschoot.
Ook in het konflikt met de Chef
en Marango naar aanleiding van
de oude zwerver was Decleir een
bewustere en sterkere persoonlijkheid.
De vertolking van de rol van
Marango door Robert Marcel als
een koel, zelfingenomen man
vonden wij gepaster dan die van
Roger Coorens.
De verschillende personages binnen het massabedrijf zoals Dimitri, de Ier Kevin, e.a., en zelfs
de diensters waren sterker geindividualiseerd in Rouffaers produktie dan te Antwerpen. Misschien is het een gevolg van de
abstraherende benadering dat
de verschillende personages in
Claus Leiningers regie minder
scherp getekend waren.
Men kan het enerzijds als een
overbodige lukse van het Vlaamse teater beschouwen dat twee
van onze officiële gezelschappen
ditzelfde, bovendien veeleisende
stuk binnen hetzelfde seizoen
hebben geprogrammeerd. Anderzijds is het wel boeiend om
na te gaan hoe beide regisseurs
met verschillende middelen en
een verschillende benadering
Weskers skript tot een gave en
boeiende teater- ervaring hebben
weten uit te werken.
Jozef De Vos
(1) Cfr. Ronald Hayman, Arnold Wes-

ker, Londen, 1970, p. 16.

(2) De Nederlandse citaten in deze
bijdrage zijn ontleend aan de ve rtaling van Josephine Van Gasteren. Hierbij dank ik de K.V.S.- Brussel die mij
een tekstbrochure ter beschikking
stelde.
(3) Oorspronkelijk liet A. Weaker deze
passage nog voorafgaan door de
misschien ietwat overduidelijke zin:
„This stinking kitchen is like the
world • you know what I mean?"
Ook in zijn inleidende nota tot het
stuk schreef de auteur: „The world
might have been a stage for Shakes-
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peare but to me it is a kitchen, where
people come and go and cannot stay
long enough to understand each
other, and friendships, loves and enmities are forgotten as quickly as they
are made."
(4) De K.V.S.- produktie ging in première op 20 september 1972; de K.N.S.produktie op 20 januari 1973.

Luther, Münzer of de
dubbele boekhouding.
Dieter Forte (geboren 1935 te
Düsseldorf) werkte verschillende
jaren aan zijn toneelstuk: „Martin Luther und Thomas Münzer
oder Die Einführung der Buchhaltung". In 1970 ging in Basel
de première en na diverse produkties in het buitenland brengt
nu Theater in Nederland een bewerking van de hand van Karel
Muller in de vertaling van Dolf
Verspoor, onder regie van Elise
Hoomans. Het zal ongetwijfeld
als een van de hoogtepunten
van dit teaterseizoen worden bijgeschreven. Voor mij was het
dit ongetwijfeld, ondanks kritieken en bedenkingen van welke
kant dan ook. Het is een teaterstuk tegen een historische achtergrond met historische gegevens en figuren.
Een teaterstuk gezien kostumering, opbouw en enscenering,
een historiestuk, gesitueerd tussen de jaren 1514-1525 met figuren als keizer Maximiliaan, Karel V, Albrecht van Brandenburg
als wereldlijke heersers, Luther,
Melanchton, Münzer ais hervormers, en Fugger, de oppermachtige alles dirigerende bankier.
Centraal tema macht, leugen en
bedrog tegenover waarheidszin
en rechtvaardigheid en de rol
die de godsdienst daarbij gespeeld heeft.
Het kon niet uitblijven, gezien de
docering en visie van de schrijver of diverse fora moesten zich
na afloop van de voorstelling

daarmee bezighouden. Teologen
en historici hebben zich over het
stuk uitgesproken, een rumoer
als rond „Der Stellvertreter" van
Rolf Hochhuth enkele jaren geleden, heeft zich herhaald, want
men meende dat een aantal zaken in een te kwaad daglicht
werden gezet. Wat is er aan de
hand?
Financiële belangen en spekulaties zijn de drijfveer van allerlei
praktijken en manipulaties, waarbij kerkelijke en wereldlijke overheden zich nog al eens gewetenloos opstellen. Allerlei voorvallen tussen de jaren 1514-1525
in de Duitse geschiedenis lopen
door elkaar: een godsdienstige
hervorming, de eerste grote
Duitse revolutie, de instelling van
het eerste Duitse parlement, de
invoering van de dubbele boekhouding. „Dat dit alles samenviel is misschien geen toeval"
aldus de schrijver Forte en in
zijn stuk verbindt hij dan ook
een en ander. Autentieke teksten
laat hij door verschillende personen in kort bestek naast en
tegen elkaar uitspreken, zodat
er duidelijke lijnen zichtbaar
worden.
Elf jaar chaotische geschiedenis
heeft hij samengebracht in zijn
stuk dat volgens de oorspronkelijke opzet 7 à 8 uur duurt en in
deze bewerking is teruggebracht
tot een speeltijd van 2 à 3 uur.
Het is een felle aanval op de
godsdienstige leiders, de vorsten, de financiers, die samenspannen om de revolutie die opkomt voor de arme boeren en
arbeiders te onderdrukken. Luther, de opstandige tegen Rome,
waardoor hij de pauselijke en
later de keizerlijke ban op zijn
hals haalt, door Frederik van
Saksen heimelijk geprotegeerd
uit politieke overwegingen, kant
zich tenslotte tegen de sociaal revolutionaire ideeën en wordt

toneel

een tegenstander van de boerenopstand en haar leider Münzer. De boerenopstand wordt in
bloed gesmoord en Thomas Münzer onthoofd. Luther draait met

kerkelijke leiders naar zijn hand
weet te zetten.
De rol van de paus, het Vatikaan
wordt in deze bewerking gespeeld door de nar, volgens de

merkwaardige figuur van pauzin
Johanna. Nu zit er in het stuk
slechts een kleine vrouwenrol
nl. die van de vrouw van Luther
op het einde. Het is dus typisch
een mannenstuk en terecht want
die hebben waarschijnlijk de teologie, de ekonomie, de financiën en de politiek uitgevonden.
De grote mannenbezetting vroeg
natuurlijk wel alle hens aan
dek bij Theater, vandaar dat
naast zeer goede prestaties van
bijv. Bernard Droog als Fugger,
Jeróme Reehuis als Luther, Jan
Verhoeven als nar, om enkele
te noemen, er ook wel wat zwakke plekken waren. De enscenering in een open ruimte en het
toneelbeeld via kostumering en
belichting was boeiend. Ik ben
het dan ook volkomen oneens
met Nic. Brink in „De Groene
Amsterdammer" van 31 jan. jl.
die er liever een soort Proloog
opvoering van zou heb--achtige
ben gezien: „een instruktief programma... voor mensen die de
katechismus van het kapitalistische systeem nog niet onder de
knie hebben ". Dan moet hij er
maar een nieuwe bewerking van
maken. Maar deze historisch gesitueerde voorstelling laat genoeg zien over het manipuleren
met en het misbruik maken van
mensen, dan welke naar het hedendaagse getrokken konstruktie
ook. Laten we het toneel niet
verzieken door een dogmatische
speelwijze of een eenzijdige benadering. Piet Simons

Josine van Dalsum en het
sombere toneelklimaat.
Spotprent van de zevenhoofdige Martin Luther, uit 1529.
alle winden mee en laat zich manipuleren en de grote man achter de schermen is de bankier
Fugger die zowel politieke als

suggestie van de schrijver zelf
zou die ook gespeeld kunnen
worden door een vrouw, hij dacht
daarbij waarschijnlijk aan de

Josine van Dalsum (achternicht
van Albert van Dalsum, aktrice,
24 jaar) vertelde in een boeiend
interview voor de t.v. op 2 april
jl. over haar moeilijkheden bij
het Nederlandse gesubsidieerde
beroepstoneel. De sfeer en de
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werkwijze stonden haar tegen.
Zij wilde een eerlijke persoonlijke inzet, was sterk geëngageerd met alles in de chaotische
wereld om zich heen. Zij wilde
bij haar spel uitgaan van haar
persoon, van haar eigen innerlijk en uiterlijk. Zij had naast
teleurstellingen, goede herinneringen aan een produktie bij
het studenten -amateur-toneel, en
veel waardering voor de werkwijze van Proloog. Ik geloof ook
dat het voor Proloog (na alle
moeilijkheden is de toekomst
voor de groep weer wat opgeklaard) een aanwinst zou zijn
wanneer deze bezielde jonge aktrice de groep zou gaan versterken.
In de Nederlandse toneelsituatie
zijn vele moeilijkheden wat betreft visie en inzicht. Ik geloof
wel in een pluriformiteit van
spel en speelwijze maar dan met
een volledige inzet. Moeilijkheden zijn er op financieel gebied.
Nu Proloog weer voor een jaar
is gered, rijzen de problemen
rond Globe: diverse gemeenten
in Noord -Brabant dreigen met
subsidiestop. Dit is aanleiding
geweest tot een bespreking van
de besturen van Globe en Theater om misschien te komen tot
een groot regionaal toneelgezelschap voor de provincies Ge;
Noord -Brabant en Over--derlan,
ijssel. Het toneel is duur en
schouwburgdirekties zijn bang
om bepaalde produkties uit te
kopen vanwege de geringe belangstelling van de zijde van het
publiek. Men wil zich niet meer
vooruit voor een seizoen vastleggen, maar elke voorstelling op
zich beoordelen en zien wat er
uit de bus komt om daarna bepaalde speelavonden te reserveren, want diverse schouwburgen draaien toch al met flinke
verliezen. Het publiek blijft weg.
Cabaret, revue en show is in,
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het toneel staat laag genoteerd.
Die geringe belangstelling bleek
helaas ook duidelijk bij de opvoering in Tilburg van het stuk
„De Kannibalen" van Georges
Tabori, gespeeld door de toneelgreep Centrum. Over het stuk en
de opvoering volgende keer
meer. Piet Simons

Mistero Buffo.
Op het plateau van de Kleine
Munt te Brussel staan alleen
stoelen en een tafel met een
groot wit laken erover, tegen
een hoge witte fond. De akteurs
zijn gekleed als Italiaanse boe
boerinnen. Als bijkomen--ren
de rekwisieten beschikken ze
over lange stokken. Met deze
elementen bouwt de Italiaanse
regisseur Arturo Corso zijn
spektakel op. Door een nooit falende vindingrijkheid weet hij de
meest uiteenlopende situaties uit
te beelden: hij laat weefgetouwen, glasblazerijen, stations uit
de gebaren en de groeperingen
van de akteurs ontstaan en weer
verdwijnen. Daar hij nergens gehinderd wordt door een dekorstuk, grijpen de wisselingen
plaats met een snelheid die we
normaal associëren met de
beeldwisseltechniek van de film.
Door de grote abstraktie van de
toneelruimte komt het grootst
mogelijke realisme binnen de
mogelijkheden van het toneel.
Meteen zijn we bij de kern van
deze opvoering: bij haar teatraliteit. De ruimte, de mensen en
de Objekten worden rigoureus
gebruikt met een verbluffende
zin voor de evokatieve kracht van
een handeling die verwijst naar
de wereld, zonder dat de wereld
gekopieerd wordt maar wel in
zijn essentiële faktoren wordt gevat. Elk objekt, elke akteur wordt
meerduidig: de hoofdrol van een
scene wordt de figurant in de

volgende, een doortrapte schurk
wordt een aandoenlijke stakker,
de aangrijpende Maria wordt de
met veel ironie behandelde
Dood. Hetzelfde geldt voor de
objekten: de stokken zijn lansen,
geweren, werktuigen, gekombineerd met het witte laken worden
ze boten en treinen. Dezelfde
meerduidigheid vinden we ook in
één en dezelfde rol terug: de Zot
vertelt zijn geschiedenisverhaaltj es waarbij hijzelf alle rollen
vervult.
Men ziet het: virtuositeit in het
gebruik van de middelen, maar
ook virtuositeit bij de akteurs
zelf. Geen ijle virtuositeit echter,
want alles blijft gekontroleerd
door de visie van de uitzonderlijke regisseur die Arturo Corso
is, een jonge Italiaan die regel
onze Vlaamse akteurs tot-matig
prestaties dwingt waarvan men
dacht dat ze normaal niet in hun
bereik zouden liggen.
Arturo Corso heeft de teksten
van de tien taferelen van deze
lekenpassie gevonden bij zijn
leermeester, de briljante schrijver-akteur- regisseur Dario Fo,
die in Italië helemaal alleen met
deze Mistero Buffo optreedt. Op
een avond zegt hij in zijn eentje
vier of vijf monologen, afgewisse l d met voordrachten over de
oorsprong van de volkskultuur.
De politieke uiteenzetting die eruit voortvloeit heeft zijn ideologische basis in het MarxismeLeninisme. „Aangezien ik alle taferelen van Mistero Buffo wilde
voorstellen, maar ik geen akteurmilitant als Dario Fo tot mijn beschikking had," verklaart Corso,
„en aangezien een getrouwe
overzetting van de toespraak
over de oorsprong van de volks
onmogelijk is, (...), en-kultr
om toch dezelfde politieke en
ideologische inhoud te bewaren,
heb ik noodgedwongen mijn toevlucht genomen tot het volkslied
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veeleer dan tot de toespraak.
We zien hier een fundamentele
ingreep van Corso: hij laat Fo's
monologen, die een kommentaar
leveren op de passie van Ons
Heer en een analyse én verwerping zijn van de passiviteit van
het kristendom en het triomfalisme van de kerk, voor zichzelf
spreken, en hij vervangt het debat, dat op onze rationaliteit een
beroep doet, door liedjes, waarbij onze emotionaliteit wordt
aangesproken. Deze liedjes hebben betrekking op het leven van
de proletariërs zoals het eens
was en zoals het ook nu nog be-

staat. In plaats van over volkskultuur te praten geeft hij een
voorbeeld van wat hijzelf een
proletarische beschaving noemt.
Dit belangrijk muzikaal onderdeel van het spektakel sluit in
de geest aan bij de standpunten
van de linkse folksongbewegingen uit de Angelsaksische landen. Zowel bij Corso als bij
mensen als Bert Lloyd of Ewan
McColl zit de overtuiging voor
dat er een proletarische kultuur
bestaat die, in het burgerlijk kul
leven, moet gereveleerd,-turel
en vooral gerespekteerd worden.
Hiermee valt het stuk binnen de
romantisch -socialistische traditie die in Engeland op het toneel
verwoord wordt door Arnold
Wesker.
Daar het volkslied au sérieux genomen wordt, dringt het zich op
dat men zich over de bijzondere
stijl ervan buigt. Het muzikaal
idioom van de proletariër mag
niet omgevormd worden tot een
salongeluid (zoals we dan in
Vlaanderen in de sfeer van de
Hullebroeckschool maar al te
goed kennen). Dank zij Corso's
wezenlijke interesse voor de proletariërskultuur, kan hij tot volgende beschouwingen komen:
„Als je bijvoorbeeld een wiegeliedje wilt zingen zonder te be-

wegen, slaag je er niet in de
fundamentele stembuiging en het
horten van de reprise te herhalen. Maar als je erbij op een
stoel gaat zitten en je op het
ritme heen en weer wiegt, ben
je door de samendrukkingen van
het diafragma gedwongen deze
buigingen en dit horten uit te
voeren ". Meteen wordt het duidelijk waarom alle liederen van
Mistero Buffo in situatie gezongen worden, waarom de arbeid
gemimeerd wordt: hier zit geen
enkele folkloristisch-toeristieke

bedoeling achter, maar een
noodzaak om tot een koherent
estetisch getuigenis te komen.
Bij arbeidsliederen zijn niet al-

leen de melodie van belang,
maar ook de gebaren, die op
hun beurt de stemplaatsing en
de ademhaling regelen. Pas als

men hier oog voor heeft laat
men de proletarische kuituur
recht wedervaren.
Er blijft ook het aspekt stem-

plaatsing over, waarbij de stem
nasaler en volledig onakademisch gebruikt wordt. Corso heeft
van zijn akteurs geëist dat ze
zich ook over dit aspekt zouden
buigen, en onder leiding van
Wannes Vandevelde, en met behulp van plaatopnamen die als
voorbeeld dienden, werd een resultaat bereikt waarvoor men alleen maar bewondering kan uit-

spreken. Deze lof gaat naar
ieder van de medewerkers, en de
bewondering icriigt in Vlaanderen nog een speciale bijsmaak,
omdat men hier te lande zingen
niet onmiddellijk tot de vanzelfsprekende mogelijkheden van de
akteur rekent.
Zo wordt het hulde brengen aan
de „hoge ontwikkelingsgraad van
het volk en zijn autentieke beschaving" (Corso) meteen, dank
zij de professionele ernst van
deze buitenlandse regisseur, een
gelegenheid voor Vlaamse ak-

teurs als Hilde Uiterlinden, Dora
van der Groen of Bernard Ver
om zich te overstijgen. -heydn,
Fo's ideale akteur is te vinden in
de vroege Italiaanse middeleeuwen toen de akteur- minnezanger
op de kerkpleinen dank zij zijn
mimische eigenschappen, verhalen uitbeeldde die een kommen
waren op het politieke en-tar
sociale wel en wee van dat ogenblik. Later werd de akteur ingekapseld in het sisteem, een stelling die Fo gedramatiseerd heeft
in Harlekijn, kies je meester
(KNS, 1971-72), maar het is en
blijft mogelijk, zo betoogt Fo,
deze ideale toestand terug te
vinden. De burger is niet de natuurlijke meester van de toneelspeler, deze kan voor een andere meester kiezen. In Italië heeft
Fo voor zichzelf die keuze gedaan, en met zijn eigen troep
zoekt hij het publiek op dat hem

nodig heeft. Hij aanvaardt daarom wel om zonder subsidie te
speler, en, wegens zijn evolutie
naar het maoisme, kan hij niet
op ce traditionele arbeidersor-

gani^aties rekenen. Maar dat be,h ruwt hij ais het logische gevolg van zijn keuze. En het arbeiderspubliek dat hij bereiken
vuil, bereikt hij.
In Mistero Buffo wil Fo de on-

bruikbaarheid van een reeks traditionele godsdienstige stellingen aantonen, en het stuk heeft
niets te maken met enige enge
politieke lijn. Het is eerder een
bezinning over een aantal mogelijke politieke keuzes. Een groot
deel van de tekst is een afreke-

ning: Gods geprezen goedheid
krijgt het hard te verduren, want
Hij is het die toch toestaat dat
de onnozele kinderen worden
uitgemoord. Door teologen moet
dit wel goedgepraat kunnen worden, maar Fo meent, net zoals
Orwell trouwens, dat het volk
met zijn gezonde en dus kriti-
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sche kijk op de dingen er voor
zichzelf wel een eigen konklusie
uit trekt. Het zinloze van Jezus'
geneeskracht wordt in twee sterke taferelen belicht: in het eerste beeldt Fo de opstanding van
Lazarus uit, en schildert hij een
tafereel dat de mirakelscene uit
La Dolce Vita van Fellini in herinnering brengt. (Deze scene
wordt door Charles Cornette op
een schitterende manier gemirneerd en gesproken, trouwens
zijn hele prestatie kan nu reeds
als klassiek onthouden worden
en Cornette bewijst dat hij een
waardig opvolger is van de Italiaanse Arlechino's Moretti en
Soleri van het Piccolo Teatro di
Milano). In het tafereel De Lamme en de Blinde wordt getoond
hoe gevoelens van medelijden
bij de Messias alleen partikuliere gevallen kunnen oplossen. De
sociale kontekst verandert er
echter niet door en de „geredden" worden of blijven op een
andere manier, die niet met een
paar kwakzalversgaven uit de
weg te ruimen is, toch maar het
slachtoffer.
Geen wonder dan dat het besluit
van deze Mistero Buffo is dat
het Offer van één persoon, weze
het dan nog de Godszoon, totaal zinloos is. De Zot die Jezus
van het kruis wil halen, komt tot
het besluit dat hij niet waard is
gered te worden, omdat Jezus in
werkelijkheid „zot" is door aan
de waarde van het „offer" vast
te blijven houden. Voor de Zot
zijn strijdbaarheid en solidariteit belangrijker waarden.
Om aansluiting te hebben bij het
volkse, hier te verstaan als het
proletarische, heeft Corso gekozen voor het gebruik van het
dialekt. De algemene omgangstaal draagt in zich teveel het
stigma van de taal der grote en
kleine burgerij om de subversieve, kritische, onmiddellijk ver-

128

staanbare opstelling waar te maken. Ook hierin neemt Corso een
juist standpunt. Het spektakel
krijgt meteen een scheut vitaliteit die we op het toneel niet gewend zijn. Elk akteur krijgt de
gelegenheid om de tekst naar
eigen hand te zetten: inderdaad,
Lode Verstraete heeft een vertaling van de Italiaanse tekst gemaakt, maar de akteurs hebben
deze tekst elk naar hun eigen
moedertaal vertaald. Het stuk
profiteert van een bijkomende
taalmuziek die in een „kultuurtaal", met het deel aan vervreemding die deze per definitie in zich draagt, niet voorhanden is. Merkwaardig genoeg
blijkt plots ook over welke taal
gaven onze akteurs in-kreativ
zulke situatie beschikken.
Dit spektakel is naar geest, inhoud en vorm een voorbeeld
van anti- burgerlijk toneel. Het
schreeuwt dan ook naar dat
soort publiek dat Fo in Italië bereikt. Hier was de Mistero Buffo
echter te zien in de allerburgerlijkste Munt, en het publiek bestond hoofdzakelijk uit teatermensen die de uitzonderlijk hoge prestatie van hun kollega's
kwamen bekijken. Corso kan dan
nog in zijn teksten het hebben
over een nieuw teater in een
nieuwe maatschappij, maar door
het honorarium van de Munt
heeft hij zich laten inkapselen,
en hij heeft zijn eigen engagement, ondanks de geheven vuist
waarmee hij het publiek groette,
wel ietwat dubbelzinnig gemaakt.
Wat Vlaanderen betreft moet
Mistero Buffo nog bevrijd worden. De fabrieksarbeiders, om
wie Corso zoveel zegt te geven,
moeten het toneelwerk dat hun
taal spreekt, nog ontdekken. Het
is de enige dissonant die men
in het feest dat de opvoering van
Mistero Buffo was, ontwaren kan.
Johan Tielemans, Brugge

Klachten van
Belgische musici.
Er roert entwat in de Belgische
muziekwereld.
Enkele maanden geleden uitten
een tiental Belgische dirigenten
hun klachten. De benoeming van
een buitenlands dirigent aan
het hoofd van het BRT- Symfonieorkest was de druppel die de
maat deed overlopen. Met verontwaardiging konstateerden ze
dat het merendeel van onze orkesten, zowel in Vlaanderen als
in Wallonië, geleid wordt door
vreemde dirigenten. Ze menen
dat hun aanstelling door niets
gerechtvaardigd is. Ze verwijzen
ook naar Nederland. Aan het
hoofd van een van de zeventien
Nederlandse orkesten staat wel
af en toe een befaamd buitenlands dirigent, maar die krijgt
steeds een jong Nederlands dirigent als assistent, die wordt
opgeleid om hem later te vervangen.
Thans heeft de „Unie der Belgische komponisten" haar grieven
gepubliceerd in een manifest,
getiteld Een bedreigde ekonomische en kulturele sektor. Tijdens
een perskonferentie werd de
tekst van dat pamflet door de
komponisten Willem Pelemans,
voorzitter, en Jacques Stehman,
ondervoorzitter, toegelicht.
Wie het muziekleven in ons land
van nabij volgt, komt inderdaad
vrij vlug tot de konklusie dat er
iets fundamenteels verkeerd zit,
dat er een verwerpelijke wanverhouding is gegroeid tussen
muzikaal import en export, tussen eigen en buitenlands kul
Zoals in alle andere-turgoed.
landen kost de muziek in België
rechten en kunstenaarshonoraria.
Het grootste deel daarvan verdwijnt over de grenzen. Het bedrag dat in handen van onze
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eigen musici en komponisten terechtkomt, en de honoraria die
zij vanuit het buitenland opstrijken, liggen bedroevend laag. Onze grote koncertverenigingen,
operahuizen, balletgroepen en
festivaldirekties zijn zeer renderende afzetgebieden geworden voor het buitenlands impressariaat. Men betaalt de
hoogste honoraria aan buitenlandse vertolkers; en de koncertdirekties brengen die fantastische bedragen graag en zonder
de minste gewetenswroeging op,
omdat ze met klinkende namen
uit het buitenland ervan verzekerd zijn dat hun zalen boordevol lopen.
Met de muziek van eigen bodem
is het nog ergerlijker gesteld. Er
zijn in ons land instellingen waar
nauwelijks één Belgisch werk
per seizoen op de affiches komt.
Wil een koncertvereniging staatssubsidies ontvangen, dan moet
ze per seizoen een aantal minuten Belgische muziek opnemen.
Jazeker, die luttele minuten komen wel voor op de programma's; om de zo noodzakelijke
subsidie van overheidswege veilig te stellen, neemt men er willens nillens die verplichting bij.
Meestal beperkt men zich echter
tot het allernoodzakelijkste minimum. Op dit gebied zou de subsidiërende overheid dringend een
gezonder en strenger beleid
moeten voeren. Waarom bijv.
geen subsidie toekennen naar
rato van het aantal minuten Belgische muziek per seizoen?
Waarom geen speciale subsidies
voor kreaties? De overheid heeft
hier toch een essentiële opdracht
te vervullen; zij beschikt over
afdoende middelen om onze eigen literatuur te doen programmeren en zo onze eigen muziekproduktie te stimuleren. Dat gebeurt trouwens in alle andere
landen. In Duitsland, Italië, En-

geland, Spanje en niet minder in
de Oosteuropese landen gelden
wettelijke voorschriften om de
eigen muziekproduktie niet te
verstikken onder de geïmporteerde, en om de uitvoerende kunstenaars van eigen bodem rechtmatig te verdedigen.
Men hoeft slechts even bij onze
Noorderburen een kijkje te nemen, om ervan overtuigd te geraken dat het Belgische muziekbeleid en muziekleven in het
algemeen herhaaldelijk mank lopen. De Nederlandse stichtingen
Donemus voor de ernstige en
Conamus voor de lichte muziek
beschikken o.m. over een eigen
bureau te New York dat voor een
afzetgebied zorgt bij de Amerikaanse radio- en televisieketens.
In ons land bestaat zoiets niet.
Onze gelijkaardige stichting CeBeDem, die het met heel wat
minder middelen moet stellen,
wordt zonder meer uit de lokalen van de Nationale Bibliotheek
gezet en zoekt elders een onderdak. De verantwoordelijken
voor het kultuurbeleid in België
menen in die zaak niet eens te
hoeven ingrijpen.
De „Unie der Belgische komponisten" wil beslist niet alle
vreemde kunstenaars uit het Belgisch muziekleven weren. Onze
kultuur zou er sterk onder lijden.
Zij vraagt alleen dat men de
subsidies die aan koncertverenigingen worden toegekend,
niet gebruikt worden om de honoraria van de buitenlanders
buitensporig te verhogen. Men
moet de juiste en rechtvaardige
verhouding kunnen vinden. De
buitenlandse kunstenaars die in
ons land optreden staan meestal
onder kommercieel kontrakt bij
het internationaal impressariaat
en vertegenwoordigen dus een
handelswaarde. Het is toch duidelijk dat de door de overheid
toegekende toelagen moeten af-

gestemd zijn op nationale kulturele aktiviteiten en in geen geval mogen dienen om ondernemingen met een uitgesproken
kommercieel karakter te steunen.
De leiders van koncertverenigingen die subsidies genieten dienen het bovendien als een zedelijke plicht te beschouwen buiten
de muziekkultuur in het algemeen, de Belgische komponisten
en musici in het biezonder in het
kader van ons nationaal muziekleven te bevorderen.
Om het niet bij woorden te laten
werd na de goedkeuring van de
tekst, die ook aan de minister
zal worden overhandigd, een aktiekomitee in het leven geroepen,
dat van Nederlandstalige zijde
bestaat uit W. Pelemans, J. Decadt, H. Sabbe, F. Devreese, F.
Engelen en J. Stroobants.
Hugo Heughebaert

Satyricon
van Bruno Maderna.
Regisseur Ian Strasfogel drukte
het zo uit: „Satyricon, Petronius'
beroemde satirische meesterwerk laat ons een bruisend leven
zien tijdens het bewind van keizer Nero in Rome. Het is een
werk van wilde en komische taferelen, rijk aan inhoud en kontrast, zonder het gebruikelijke
verhaaltje, een „action painting"
van een leven, vulgair, wreed en
van een enorme intensiteit. In
Maderna's collage trekt de muzikale historie aan ons voorbij,
alsof we het laatste diner bijwonen waar de Westerse kultuur
aanzit. Het rijke scala van Petronius' palet komt tot leven. Onze
teaterversie past de improvisatie en de aleatorische techniek
toe waarvoor Maderna's partituur ruimte laat. Een oplossing
voor de verschillende „spreek" elementen en de gezongen muziek, is gevonden in het visuele
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beeld; zeven bedienden/slaven,
mimes en clowns geven een kijk
op het andere deel van de samenleving. Wij hopen, dat we
met deze moderne aanpak een
weg gevonden hebben dit droombeeld-mozaïek van het leven zowel van de Romein als van de
hedendaagse mens te laten
leven."
Welnu, het „gebruikelijke verhaaltje" ontbreekt inderdaad in
Bruno Maderna's opera. Fellini
heeft in zijn verfilming van Gaius
Petronius Arbiters zedenschildering uit de eerste eeuw na Kristus de draad in strikter zin aangehouden. Maderna heeft ook
nauwelijks een tijdsbeeld tot leven willen wekken; diepe bedoelingen, een geheven vinger of
iets van dien aard hoeft men er
niet in te zoeken. Satyricon is
een bonte revue, een kijkspel
(dekors: Douglas Schmidt, kostuums: Jeanne Button), een aaneenschakeling van enkele - om
precies te zijn: 17 - taferelen,
vóór alles burlesk, grotesk, vol
gein en ook on -gein. Dan komt
het aan op vaart en timing, op
durf en volledige inzet.
Helaas, het is er niet helemaal
uitgekomen. Overrompelend kon
men het moeilijk noemen, alhoewel met name Debria Brown
(hier al bekend als Carmen) en
William Neill precies begrepen
wat zo'n stuk moet hebben.
Maar Maderna, die op 16 maart
de première dirigeerde in het
Scheveningse Circustheater, was
al geruime tijd zeer ernstig ziek
en dat heeft natuurlijk een domper op het feest geplaatst. De
volgende voorstellingen werden
gepresenteerd door Lucas Vis,
een leerling van Maderna. Een
verkorte adaptatie (produktie en
regie: Wilhelmina Hoedeman)
bracht op 6 april de Nederlandse
Omroep Stichting in de rubriek
„Eigentijds ", een dag er na bood
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de Muntschouwburg in Brussel
nog een ekstra voorstelling in de
teaterenscenering van Strasfogel.
De partituur bevat veel speelse
elementen, met name in de talrijke citaten: Duitse operette-muziek, songs uit latere tijd, bekende stukken uit opera's van Gluck,
Rossini, Verdi (Aïda), Bizet (Carmen, treurmars. uit de Götterdammerung), Tsjaikowski (Eerste Pianoconcert), voorts van Strauss
(Till Eulenspiegel) en Strawinsky
(Pianosonate). Niet letterlijk:
vaak met een knipoog „verminkt", maar in het geval van
Tsjaikowski zou men beter van
een schaterlach kunnen spreken.
Bont, brutaal en banaal. Een
show; is een verfijnde show niet
een kontradiktie? Lyriek loopt
degelijk als kontrasterend element door al die daverende dijenkletsers heen. Maar veel te
sporadisch.
Een hoogtepunt vormt het verhaal van Trimalchio's karrière,
met name het slot van deze scène, in feite een opsomming van
getallen, heeft veel spanning. En
in deze 12e scène is dat kontrast
ook wel degelijk goed uitgebuit.
Hier was de beoogde satyrische
stemming zelfs van een zodanig
niveau dat het karakter van een
vrijblijvende pop-art-operette
plaats maakte voor een ware muzikale vertaling van Petronius'
zedenschildering.
Vermeld dient ten slotte de medewerking van de Mimegroep
Perspekt (een kijk op de dragers
van deze samenleving: de slaven) en natuurijik niet te vergeten het Radio Kamerorkest, uitgezonderd de klarinetten vrijwel
alles enkelvoudig bezet.
De na de repetities aanmerkelijk
ingekorte opera (wat de televisieregistratie nog eens navolgde,
het rode potlood is wél gehanteerd) werd gekombineerd met

een scenische zetting van „Aventures et Nouvelles Aventures" van
György Ligeti. Strasfogel toonde
zijn visie overigens reeds in 1971
te Tanglewood, op het gelijknamige festival. Een uitstekende
keus van de Nederlandse Opera
Stichting. Want ook al was Stras
visie aanvechtbaar, hij-fogels
breidde het drietal figuren (sopraan, alt en bariton) met een
vierde uit, niets werd aan het
toeval overgelaten, geen improvisaties en we-zien-wel stemmingen. Maar tot op de milimeter
uitgekiend, vol raffinement in de
vertaling van muzikale aktie in
een teatrale. Poppy Holden, die
als Scintilla meespeelde in Satyricon, kreeg de verdubbelingsrol.
Op het moment dat zij haar entree maakt heeft de eerste sopraan (Maria Boender) nog uitsluitend een mime-rol te vertolken. Inge Frölich was de alt en
William Pearson de (grandioze)
bariton. De Aventures zijn niet
als teater- muziek ontworpen,
maar steeds weer worden regisseurs er toe aangetrokken deze
stukken op hun repertoire te nemen. Niet zelden met protest van
de auteur. Strasfogel had zich
vooral laten inspireren op het
idee van Sartres Huis Clos: panische angsten beleefd in een afgesloten ruimte. Over angst gesproken: Maderna's ziekte stelt
een belangrijk deel van het Holland Festival op losse schroeven: de direktie van zijn Hobokoncert en een Ligeli -avond met
het Koncertgebouworkest...
Ernst Vermeulen

Lichtballon van het
Elektrisch Circus in

Skriabins Prometheus.
Dat een hang naar Oosterse mystiek lang niet alleen typerend is
voor onze tijd toont de Russische avant-gardist Alexander
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Skriabin aan. Reeds zijn vader
studeerde orientaalse talen, als
konsul in Turkije ook niet overbodig. Litterair onderlegd, als
jongeling schreef Alexander een
tragedie, was hij voorbestemd
om de muziek in een breder kader toe te passen. Belangrijk was
zijn kontakt met de uitgever Belaief die in 1891 een tournee organiseerde onder meer door Nederland. Maar de Lage Landen in
hun totaliteit betekenden het nodige voor deze kurieuze figuur:
na de première van het Poème
de I'extase in 1908 te New York
heeft hij zich nog in Brussel gevestigd, hier had hij kontakten
met teosofische kringen. En hier
ook ontstond zijn typerende kom positie Prometheus, de eerste
uitvoering vond nochtans plaats
in Moskou, maart 1911 onder
Koessew:tzky.
Schreef Skriabin in zijn laatste
jaren inderdaad méér dan abstrakte muziek, te weten de onvoltooid gebleven schetsen voor
een „Mysterium" dat zich in een
halfkogelvormige ruimte op rituele wijze had te voltrekken (een
bundeling van religie, dichtkunst,
mime, dans, muziek, en zelfs een
kleur- en geurspel), ook Prometheus is reeds te beschouwen
als een voorloper van onze hedendaagse psychedelische lichtshows. Een Belgische vriend van
Skribian, Jean Delville, ontwierp
het titelblad voor Prometheus
waarop een zowel mannelijk als
vrouwelijk gelaat ons hypnotiserend-strak aanstaart (symbolisch
voor de vereniging van het Mannelijke en het Vrouwelijke), rusten op de Wereldlier temidden
van de Chaos (de hoofdletters
zijn niet overbodig in deze denktrant), weergegeven door Nevelen en Vuur. Dat laatste: haal je
de koekoek, - pardon: de Koekoek - Prometheus is immers de
God van het Vuur. Het titelblad

is dan ook in fel oranje gestoken. Wat niet wegneemt - met
alle respekt voor het tijdgebonden element - dat één en ander
nu toch wat verbleekt aandoet.
Ook de muziek. Wat niet wegneemt dat het idee van een lichtklavier (waar overigens al ontwerpen van circuleren uit de Barok, Telemann heeft er zelfs aan
gewerkt!) de moeite waard blijft.
De muziek is zweverig - letterlijk
en figuurlijk: een kwarten -akkoord dat niet tot een „oplossing" komt -, maar de visualistisatie zoals we dat heden ten
dage nogal eens meemaken, is
er niet met de haren bijgesleept:
het was een uitgangspunt. De c
is rood, de g oranje, de d geel
enzovoort. In 1895 schijnt de Engelse instrumentenmaker A.W.
Rimington een kleurenklavier gekonstrueerd te hebben, wat Skriabin als uitgangspunt heeft genomen.
Het Residentie Orkest heeft nu
op 24 maart in de Scheveningse
Kurzaal (de laatste koncerten in
deze historische ruimte) een versie aangedurfd waarbij de licht
werden geprojekteerd in-efktn
een grote luchtballon. Een uniek
projekt. Het Amsterdams Elektrisch Circus (voortgekomen uit
en verbonden aan de Stichting
Elektro- instrumentale Muziek
STEIM) droeg zorg voor de ballon. Of beter: die was er al, ten
behoeve van koncerten in de
open lucht bij voorkeur waar
volksoplopen zijn te signaleren,
men kamt de ANWB-gids er voor
af. Maar de lichtinstallatie vormde het nieuwe element en in feite was deze Prometheus-demonstratie ook de eerste manifestatie van het Amsterdams Elektrisch Circus middels deze ballon. De doorsnee van het gevaarte is - volledig opgepompt 8 meter, de hoogte 7,5 m. Het
transparante projektiedoek wordt

van binnenuit beschenen met
drie groepen van elk 12 kleurenschijnwerpers: bij de 12 verschillende tonen horen namelijk ook
12 verschillende kleuren. Het oppompen midden in de Kurzaal
was een belevenis, daarbij vergeleken viel het kleurenspel volledig in het niet. De ruimte was
ook niet volledig donker - met
name de dirigentenlessenaar
straalde te veel licht uit - waardoor de indringende straling
waarop Skriabin indertijd zijn
hoop had gevestigd, uitbleef. Zoals ook de muziek de luisteraars
zou dienen te „verwarmen" behoorde ook een stralenkrans zijn
gloeiende werking te verrichten.
De komponist had er geen bezwaar tegen wanneer de toehoorders elkaar in een algemene
verbroedering spontaan zouden
omhelzen, - toch een leuke tijd
en in feite een naïef soort „Paradiso" -sfeer die vele jongeren van
nu niet vreemd is...
Dat uitstralende effekt werd dus
niet verkrgeen, nuchterheid was
troef, na een paar minuten had
men het wel gezien. Van ekstase
geen sprake. Niets vlammends,
niets orgiastisch. Een soort abstrakte tekenfilm met enkele
kleurige bolletjes op een doek
dat enkele malen dreigde in elkaar te ploffen. De rits (van 2
meter lengte) sloot niet en de
druk was soms te groot zodat de
ballon bijna omhoogzweefde.
Dat zou natuurlijk een geweldig
effekt zijn geweest. Voor de volgende keer.
Enfin, de kansen dat men met dit
werk kennis maakt - Michael
Gielen dirigeerde met autoriteit
en lijkt de laatste tijd soepeler
te worden - zijn uiterst gering,
zodat dankbaarheid voorop dient
te staan. En het was een fraai
koncert: Strawinsky's Oktet, Bal
Japanse liederen, Ton-monte
de Leeuws indrukwekkende Hai-
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ku II en Liszts „Du berceau jus
Ia tombe ". Frédéric Mein--qu'à
ders vertolkte de belangrijkste
pianopartij in Skriabins „Poème
de feu pour grand orchestre et
piano, avec orgue, choeurs et
clavier à lumières, opus 60", Joan Carroll was de beeldende soliste in de werken van De Leeuw
en Strawinsky.
Ernst Vermeulen

Berio dirigeert het
Concertgebouworkest.
Eén van de aantrekkelijkste tradities bij het Concertgebouworkest geven de gastdirekties van
komponisten. Het mag dan waar
zijn dat de Maderna's schaars
zijn - Gielen, maar in de eerste
plaats nog Boulez vormen de
uitzonderingen -, het blijft interessant om figuren als Lutoslawsky, Henze, Berio en anderen
aan het werk te - nee, niet: zien:
komponist- dirigenten zijn wars
van show-elementen. Aan het
werk te horen dus, precies zoals
dat ook behoort te zijn.
In Nederland ontwikkelen de
laatste tijd vooral de komponisten David Porcelijn en Willem
Frederik Bon zich als interessante orkestleiders tevens.
Als een soort follow-up na het
Holland Festival 1972 dirigeerde
Luciano Berio op 1 april het vijfde abonnementskoncert in de
moderne serie C. Evenals in het
festival verdedigde hij zijn Beweging 11 (1971), maar liet er nog
Beweging I aan vooraf gaan. Die
eerste versie betreft een ab
orkestrale versie, in Bewe--strak
ging II voegde de komponist er
nog een bariton-partij aan toe met
als tekst het begin van het tweede deel uit Vergilius' Aeneis, dit
als voorbeeld van een „ingehouden" tijdsbeleving in de poëzie.
In de muziek is namelijk even132

eens een bijzondere relatie met
de tijdsfaktor niet te ontkennen.
De maataksenten worden voortdurend omspeeld, verhuld, zodat
een zwevend -statische klankmassa ontstaat die echter tegen het
slot zijn konsekwentheid verliest
in ritmiserende impulsen: een
teatraal slot. En zo vat ik de „uitleggende" baritonpartij eveneens
op: een teatrale dimensie, typerend voor de komponist. In Circles, nog steeds naar mijn mening één van zijn belangrijkste
werken, heeft hij ook zo'n ekstratoevoeging (in de gestiek van de
zangeres) bedacht. Daar vond en
vind ik de noodzaak een onomstreden punt. Beweging I is eenvoudigweg een harmonieus stuk
dat geen komplement van node
heeft. De bariton Ruud van der
Meer kweet zich naar behoren
van zijn taak, dankbaarder was
de bijdrage van de fluitiste Abbie de Quant in de charmante
Serenata uit 1957 voor fluitsolo
en 14 instrumenten. Eigenlijk een
ontspanningsstuk tussen de eksperimenten in de elektronische
sektor (Perspectives) en de grote
groepenkomposities (Allelujah
en II).
Buiten een (overbodige) The
Fairy Queen-suite van Purcel bevatte het programma ook nog de
grandioze mimische scène „II
Combattimento di Tancredi e
Corinda" van Claudio Monteverdi (ca. 1624). Hier blonk met
name Gerald English uit als Testo: een ve rteller die subliem alle
stemmingen volgde zoals trouwens ook de musici (een kwartet, bij Berio drie altviolen en
contrabas in plaats van drie viol e da braccio en violone) dit
moeten doen, aldus de partituur.
Er is een groot verschil met
de eerste zetting van Tasso's
gedicht Gerusalemme liberata
(twaalfde canto) daterend uit
1590: te vinden in het Derde

Boek madrigalen. De befaamde,
onderhavige versie uit het Achtste Boek (1638) introduceert het
effekt van de herhaalde, snel gehamerde toon: de Stille Conciëtato, de uitdrukking voor de krijgszin, de toorn, de woede, verantwoord uit de Phrygische versvoet. Overigens een effekt dat
niets te maken heeft met het latere tremolo zoals zo vaak geschreven wordt.
Dan is er het paarden-galopritme, het pizzicato (het geklik van
de zwaarden tegen de harnassen
tijdens het gevecht dat volgens
het verhaal de hele nacht in beslag neemt), voorts een biezondere aria waarin de nacht wordt
aangeroepen (de enige plaats
waarin de „verteller" versierinin zijn partij mag aanbrengen).
Maar het meest frappant vind ik
de tussenvorm van opera en gestyleerd bewegingsstuk. In het
begin verschijnt Clorinda volledig bewapend te voet, Tancred
maakt zijn entree te paard. Voor
het Combattimento raadt de
komponist ook aan eerst enkele
niet-scènische madrigalen te laten uitvoeren ten einde deze opkomst nog verrassender te doen
uitkomen. Met nadruk moet gesteld: Monteverdi dacht niet aan
een teater-presentatie!
Deze merkwaardig gestyleerde
mime-vorm is biezonder aktueel
en de voorkeur van Berio (zie
eksperimenten als Circles) begrijpelijk. Het engagement in de
uitvoering was ook zo sterk dat
ik wel wil bekennen dat ik Monteverdi's werk als meest „aktuele" onderging. Uit mijn omgeving
kon ik gemakkelijk vaststellen
dat velen dit ook zo hadden
ondergaan. Monteverdi's Combattimento is inderdaad één van
de weinige werken die als het
ware buiten de tijd staan, over
„ingehouden" tijd gesproken.
Ernst Vermeulen
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Ballet van Vlaanderen.

deren de naam Béjart als blikvanger op het affiche?

Door een eigenaardige planning
zag men te Gent, binnen dertien
dagen, tweemaal het Ballet van
Vlaanderen optreden in de Koninklijke Opera. Een eerste maal
was het ingeschakeld in de reeks
„Troonkoncerten" ingericht door
de Oostvlaamse Omroep van de
BRT, waardoor het gezelschap
van Jeanne Brabants het voorrecht had voor een volle zaal te
dansen. (Sommige mensen uit
het publiek die dachten dat ze
een koncert zouden bijwonen,
keken verwonderd op toen dansers op het toneel verschenen...) Hierdoor werd in zekere
zin het doel bereikt een zo onvoorbereid mogelijk publiek te
bereiken met ballet. En dit publiek kreeg een heel mooie voorstelling: kostuums, belichting en
dekors waren verzorgd tot en
mét. Jammer genoeg was de inhoud van deze mooie verpakking
niet zo belangrijk. De artistieke
vlag dekt de lading niet bij het
Ballet van Vlaanderen.

Een balletpolitiek die wij niet
goed begrijpen...

Het programma bevatte twee
werken van de huiskoreograaf
André Leclair en van drie gast
-koregafn:detoN rlander genaturaliseerde Amerikaan
Charles Czarny; de Engelsman
Jack Carter en de Fransman
Maurice Béjart.
De naam van deze laatste is vrij
verrassend in een programma
van het Ballet van Vlaanderen.
We meenden dat Jeanne Brabants er ook heilig van overtuigd
was dat het publiek in ons land
sinds meer dan 10 jaar overgekonditioneerd wordt door Béjart
en zijn Ballet van de XXe Eeuw,
waardoor het niet meer nodig is
dat ook een ander gezelschap
nog een werk van hem op het
programma neemt.
Of gebruikt het Ballet van Vlaan-

De samenstelling van het programma was echter zo dat toevallig het werk van Béjart de
show heeft gestolen.
Want men kon genieten van de
pas-de-deux uit zijn avondvullend ballet („spectacle total", zoals hij zelf liever zegt) Roméo et
Juliette, dat hij in 1966 heeft ge
muziek van-koregafdp
Hector Berlioz. Die pas-de-deux
was het mooiste fragment uit het
overigens betwistbaar spektakel.
Het is ook het fragment dat
het minste „Béjartiaans" is. Geschreven in een neo- klassieke
stijl, met hier en daar een typische, maar niet zo erg storende
Béjart-houding, is het een knap
gekonstrueerd dansduet. In 1966
schreven we dat deze pas-dedeux het hoogtepunt was uit
deze Roméo et Juliette: „Danse
pure qu'anime une passion tragique” noemden we het toen en
schreven nog „een geïnspireerd
lyrisme dikteert als het ware de
aaneenschakelingen der passen
en bewegingen met een zuivere
plastische continuïteit die de toeschouwer meevoert in een metafysische vlucht naar regionen
van tot ontroerende poëzie en
loutere schoonheid geworden
danskunst." Zonder de oorspronkelijke vertolkers van Béjart te
kunnen doen vergeten, brachten
Winnie Jacobs en Aimé de Lignière een technisch gave en
dramatisch overtuigende vertolking van het werk.
Bach: Brandenburg Drie, van
Charles Czarny heeft het Ballet
van Vlaanderen al sinds geruime
tijd op het repertoire en het was
ook voor Gent niet nieuw. Verrassend was het ludiek spel met

de deurtjes en de ballonnetjes
dus niet meer, maar het blijft een
prettig stukje danskunst dat vlot
werd vertolkt, hoewel onze dansers uiteraard niet het ritme en
het spitse in de uitvoering bereiken van hun kollega's van het
Nederlandse Dans Theater, door
wie het werk destijds werd ge
-kreëd.
-

Nieuw voor Gent was Jack Carter's ballet Cage of God, op muziek van Alan Rawsthone (in feite een duo voor twee violen, op
scène achter een muzieklessenaar rechtstaande gespeeld door
Armand Van de Velde en Ludmill a Tolczynska).
Met zes karakters - Adam, Eva,
de Slang, Abel, Kaïn en een
Klaagvrouw, beeldt Carter uit
hoe God door de schuld van de
slang hen en hun nageslacht
voor eeuwig opgesloten houdt.
Deze vrije ekspressieve koreografie werd goed gedanst res
hoger genoem--pektivljnd
de rollen door Carlos Serrano,
Evelyne Brochat, Michel Rahn,
G. Serres, Frieda Brijs en MarieLouise Wilderijckx.
Van de eerste koreograaf van
het Ballet van Vlaanderen, André
Leclair, zagen we een nieuw en
een oud werk: twee abstrakte
(inhoudloze) balletten: het eerste
Vijf Evoluties, geschreven op muziek van Arnold Schönberg; het
laatste, een Divertimento, op muziek van Jacques Ibert.
Uit beide werken blijkt weer dat
André Leclair een weinig geïnspireerd koreograaf is; zijn vindingrijkheid schiet te kort om
lang te kunnen boeien. Hij kan
zich enerzijds niet losmaken uit
het denkpatroon van de akademische dans en wil, anderzijds,
„modern" doen. Hij slaagt er niet
in - zoals zijn Nederlandse kolle133

ballet

ga Hans van Manen bijv. - beide
dansstijlen harmonisch te verweven tot een eigentijdse en vooral
een eigen danstaal.
Het eerste ballet Vijf Evoluties,
werd voor het publiek wellicht visueel gered door de kleurrijke
(paars - wit - grijs) kostuums.
Beide abstrakte werken werden
af en toe ontsierd door technische fouten.
Valère Lenaerts dirigeerde de
Filharmonie van Antwerpen die
vrij vlot begeleidde.

Toen het gezelschap van Jeanne Brabants dertien dagen later
weer optrad in de Koninklijke
Opera te Gent, ditmaal voor een
uitsluitend „ballet"- publiek, was
de zaal nog niet voor een kwart
gevuld.
Gent bezit dus blijkbaar nog
geen „balletpubliek ", vooral niet
als het gaat om het Ballet van
Vlaanderen.
Toch hadden de afwezigen die
wèl zouden zijn gekomen voor
Béjart - ditmaal ongelijk. Vooral
door de première voor Gent van
het ballet Amelia, van direktrice
Jeanne Brabants, die, als ze een
werk toevoegt aan het repertoire van haar gezelschap, dit
altijd verrijkt met een „merkwaardig" ballet.
Dit was weer het geval met het
ballet Amelia dat zij heeft gemaakt naar het beroemd verhaal The Ballad of the Sad Café,
van Carson McCuller, waarbij de
te Brussel wonende Amerikaanse
toondichter Stanley Weiner de
muziek schreef in nauwe samenwerking met de scenariste-koreog rafe.
Alle verhoudingen in acht genomen, kunnen we dit ballet situeren in het kader van de typische
Amerikaanse balletten als Billy
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the Kid in 1938 gemaakt door
Eugene Loring en sommige werken van Agnes de Mille (Rodeo
bijv.) die, stoelend op de klassieke ballettraditie, een geheel
eigen dansstijl hebben gekreëerd
en daarbij een beroep hebben
gedaan op eigen komponisten.
Beiden - koreografen en toondichters - hebben inspiratie gezocht in de Amerikaanse folklore
en die ingebouwd in hun dansen muziektaal. Ook de onderwerpen waren typisch Amerikaanse
(Billy the Kid, Rodeo). Vandaar
dat de Amerikaanse balletdeskundige George Amberg toen
kon schrijven „Our ballet is
American in the sense that it has
become an expression of the
creativeness of our country".
Daarom onze vraag waarom
Jeanne Brabants een beroep
deed op een Amerikaans komponist. Die keuze kan misschien
gedeeltelijk worden verantwoord
omdat het onderwerp typisch
Amerikaans is, maar met een onderwerp eigen aan onze kultuur
en muziek van een Vlaams toondichter moet Jeanne Brabants in
staat zijn een ballet te maken
dat typisch is voor de Vlaamse
geest.
Hier het lang scenario navertellen van The Ballad of the Sad
Café is nutteloos. Als het Ballet
van Vlaanderen in uw stad of
gemeente optreedt en dit werk
staat op het programma, ga het
dan zien.
Het is heel knap gekoreografeerd; de personages zijn krachtig getekend in danstermen. En
het is, wat belangrijk is, volkomen „leesbaar" voor het publiek. Jeanne Brabants heeft met
veel zin voor dansteaterkunst dit
verhaal uitgebeeld in een dansstijl die een heel evenwichtige
dosering is van akademische en
moderne technieken, van klassieke en ekspressionistische

danstaal, met indringende taferelen (zoals het gevecht tussen
de drie hoofdpersonages). Zij
werd daarbij schitterend gediend
door drie buitengewone vertolkers: Marie-Louise Wilderijckx
als Amelia; Aimé de Lignière als
Marvin en Michel Rahn als de
gebochelde Lyman.
De ensembles zouden misschien
krachtiger getypeerd kunnen worden , alhoewel we de indruk hebben dat dit gemis aan overtuiging minder te wijten is aan de
koreografie dan aan de vertolking.
Het onderwerp dat op talrijke
verschillende plaatsen zijn verloop krijgt, stelde uiteraard problemen wat het dekor betreft.
Deze problemen werden echter
handig opgevangen door de ontwerper Hermann Markard. De
kostumes van Mimi Peetermans
waren, zoals altijd onder haar
handtekening, funktioneel en kwa
stijl verantwoord.
In dit programma maakte Aimé
de Lignière zijn debuut als koreograaf met Acht, gezet op het
concerto in d voor snaren van
Igor Stravinski. Acht, dat zijn
vier danseressen en vier dansers, in een abstrakt ballet dat
sterk onder de invloed staat van
Hans van Manen (zelfs de kostuums van de mannen doen denken aan diens „Grosse Füge ").
Het programma werd vervolledigd door Ritus Paganus, van
André Leclair, dat we te Gent al
hadden gezien en ons ook nu
niet heeft kunnen overtuigen en
door Nepentha, van de Engelse
gastkoreograaf Alexander Roy,
op muziek van de popgroep
„Procol Harum". Dit is het type
van het ballet dat fout is aan de
basis, want het argument dat in
het programma gedrukt staat,
kan de koreograaf niet waar maken op toneel. Er is evenmin iets

film

te ontdekken van een moderne
versie van de oude Griekse legende, die nochtans beloofd

werd.
Als men vergeet wat de bedoelingen van de auteur waren,
bljift er een visueel genietbaar
danswerk over. Storend in vele
gevallen was ook hier weer het
gebrek aan lichaamsbeheersing
bij talrijke dansers.

Als men na de voorstelling rechtover de schouwburg nog een
biertje gaat drinken om even na
te kaarten over de voorstelling
en er een groot aantal dansers
en danseressen van het Ballet
van Vlaanderen aantreft, hoort
men bijna uitsluitend Engels
praten, met tussen door wat
Frans, en slechts heel sporadisch Nederlands.
Het is inderdaad zo dat het Ballet van Vlaanderen nu voor de
helft uit buitenlanders bestaat.
Persoonlijk nemen we daar geen
aanstoot aan, maar het is wel
opvallend, dat Jeanne Brabants
vroeger bij elke gelegenheid dezelfde toestand bij het Ballet van
de XXe eeuw heeft aangeklaagd.
Net stemt ook tot nadenken als
men in het programma van het
Ballet van Vlaanderen leest dat
het „één van de knapste, wellicht zelfs de knapste, ambassadeurs van Vlaanderen in gans de
wereld is!"
Net lijkt ons ook niet erg konsekwent als ambassadeur van
Vlaanderen in het buitenland te
willen optreden met een repertoire waarvan de helft der balletten op naam staat van buitenlandse koreografen.
Dit is nu eenmaal de kunstpolitiek van direktrice Jeanne Brabants, die bepaalde eigen mensen stelselmatig negeert.
André Minne

Filminternational.
De eerste keer heette het Internationale Filmweek (O.E., 14/2);
de tweede uitgave, in samenwerking met Nederland, kreeg de
naam van Cinemanifestatie 72

gen. Dat is zeker niet zo'n eenvoudig probleem, dat op een degelijke manier doordacht zou
moeten worden, zij het dan liefst
niet alleen binnen de beperkte
kring van de direkte medewerkers. Ook de toeschouwers

(O.E., 15/2) en nu, nog steeds

moeten hierbij een kans krijgen,

samen met Nederland, wordt het
Filminternational. Toch kan in
elk geval gezegd worden dat,
hoezeer de naam ook verandert
ten gevolge van wijzigingen bij
de Nederlandse partner, Antwerpen nu wel definitief jaarlijks
overspoeld zal worden door een
misschien te grote hoeveelheid
films die in België anders nooit
te zien zouden zijn.
Tegen die samenwerking met
Nederland, of althans de praktische gevolgen ervan, had ik vorig jaar wel een bezwaartje, omdat er toen een wanverhouding
was tussen de hoeveelheid Nederlands en Vlaams werk. Dat
schijnt deze keer geregeld te
zijn en beide landen gaan geljik
op met elk een film. Een bezwaar
blijft, dat er geen inspraak bestaat in de keuze van de films,
omdat Antwerpen klakkeloos alles overneemt wat Nederland
programmeert. De inrichters zijn
zich bewust van dit probleem,
maar kunnen slechts opmerken
dat het vooralsnog onoplosbaar
is. In België berust alles op een
groep vrijwilligers, die niet de
kans hebben zich met eenzelfde
zorg aan de selektie te zetten
als de beroepsmensen die Nederland hiervoor beschikbaar
heeft.
Toch dient het probleem nadrukkelijk gesteld te worden, waarbij
de vraag zich opdringt of het

want teoretisch zou een Filminternational toch voor hen georganiseerd moeten worden.

vertonen van zovele anti-films
niet een vorm van sadisme of
zelfs een poging tot zelfvernietiging is, hoezeer ook elke kunstenaar het recht heeft zijn werk
voor het publiek te zien bren-

Ja, teoretisch, want de praktijk
wettigt wel de vraag of dit volledig zo is. Ik blijf daarbij in de
eerste plaats mijn bezwaar handhaven tegen de minder gelukkige vertoningsuren, dit jaar nog
met een middernachtvoorstelling
op de koop toe. Waarbij nog
komt dat nu ook al in twee zalen tegelijk geprojekteerd wordt,
zij het dat de films doorgaans
een keer in de grote en een keer
in de kleine zaal lopen. Het
wordt echter van het goede te
veel, iets wat zeker duidelijk
werd, omdat er in elke zaal
nauwelijks enkele tientallen mensen zaten.

De inrichters wimpelen al deze
bezwaren af met de opmerking
dat men op een festival toch ook
voor een dergelijke moeilijke situatie geplaatst wordt. Het kan
juist lijken voor wie niet merkt
dat de vergelijking mank loopt.
Een festival is nog altijd een
voor de publiciteit bedoelde manifestatie, waar heel wat mensen
beroepshalve heen trekken om
er ook nog een massa snobs te
ontmoeten bij vertoningen van
films waarvan een groot deel later toch nog in de gewone bios koop te zien zal zijn. Filminternational is eerder een door een
filmklub ingerichte gelegenheid
voor haar leden om een stel
films te zien waarvan men in
België nooit meer wat zal horen.
Wat nu de films zelf betreft, is er
een duidelijke evolutie in de
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keuze merkbaar in de richting
van het marginale werk, d.w.z.
van de films die, hoe degelijk
misschien ook gemaakt, helemaal geen kans hebben om op
normale wijze in de bioskoop te
komen, omdat de verdeelhuizen
er geen winst van verwachten.
Dat betekent dan meteen een
ruime waaier gaande van meesterlijk filmwerk, over gewoon
goed gemaakte film tot misschien wel goed bedoelde maar
uiteindelijk slechts als bewijzen
van technische vaardigheid overkomende prenten.
Revelerend was dit jaar alvast
de kennismaking met werk uit
een op filmgebied minder belangrijk Europees land als Griekenland en vooral met de films
uit de derde wereld. Een besluit
dringt zich in dit verband op: er
worden in de landen die qua
filmproduktie gevestigde waarden lijken heel wat films gedraaid die nauwelijks kunnen tippen aan wat van deze kinematografisch als onderontwikkeld beschouwde landen getoond werd.
Zelfs als men daarbij overweegt
dat hier bewust slechts de beste
films uit die streken getoond
werden, dan nog moeten we betreuren dat deze uitschieters in
de gewone bioskoop nooit een
kans hebben en zelfs van het cinefiele publiek nauwelijks enige
aandacht krijgen.
Een enkel bezwaar dat misschien
dit gebrek aan belangstelling
kan verklaren: de films zijn in
hoofdzaak op het lokale publiek
afgestemd, dat de achtergronden
van het verhaal kent en daarover
dus niet meer hoeft te worden
ingelicht. Het Westers publiek
mist deze informatie, zodat het
steeds aanvoelt de hele bedoeling van de film niet volledig te
hebben begrepen. Misschien kan
dit een tip zijn voor de organisatoren, die i.p.v. in het program136

mablaadje het verhaaltje van de
film op te nemen, daar beter iets
dieper op de lokale toestand
zouden kunnen ingaan. Hoe
stond Griekenland er voor in
1936; dit ter verduidelijking van
De dagen van 1936 van Thodoros Angelopoulos. Welke problemen stelt de tegenstelling stam stadsbeschaving in een zich vrij
rustig ontwikkelende staat als de
Ivoorkust (Abusuan van Henri
Duparc). Enige informatie over
het probleem der Palestijnse
vluchtelingen ter begeleiding
van de Syrische film The dupes
van Taoufik Saleh. En gelijkaardige gegevens bij het in Angola
gesitueerde Sambizanga van Sarah Maldoror, gepresenteerd
door Kongo-Brazzaville. Vooral
deze laatste prent is een pareltj e dat ruimere bekendheid verdient.
De politiek en de kontestatie
speelden intussen niet alleen in
deze films een rol; ze waren
evenzeer aanwezig in heel wat
andere prenten. Uit andere dan
voor het lokale verbruik bestemde Zuidamerikaanse films
kan men ze nauwelijks weg denken (De familie verenigd wacht
op de terugkeer van Halewijn
van Miguel Bejo /Argentinië, en
Het zaad van het ochtendgloren
van de kollektief Taller de Montevideo/Uruguay). Politiek en
kontestatie maken ook van heel
wat Europese films marginale
werken, omdat filmverdelers
deze onderwerpen mijden als de
pest.
In De audiëntie van Marco Ferreri (Italië) belandt de hoofdpersoon midden een kafkaiaanse
toestand in zijn poging om een
woord tot de paus te mogen
zeggen, zij het dat van dit alles
toch heel wat verloren gaat door
de minder gelukkige technische
kwaliteit van de film. De valken
van de Hongaar Istvan Gaal is

een grote politieke allegorie, gefilmd met een soberheid die, enkele soms te gezochte teatrale
momenten niet te na, sterk doet
denken aan het werk van de
Fransman Bresson.
De kontestatie kwam op een minder gelukkige manier uit het geheel te voorschijn, want twee
kineasten gingen zich afvragen
of ze wel nut heeft. De Italiaan
Marco Bellocchio schildert in
In de naam van de vader een
Italiaanse kostschool waar tegelijk de rijke jongentjes uit de
hoogste klas en het personeel in
opstand komen tegen de bestaande toestanden. Het besluit
is echter dat de minder bedeelden vechten voor de verbetering
van hun toestand, terwijl de anderen gewoon naar macht om
de macht streven en daarom elk
samengaan met het volk afwijzen. Even weinig bemoedigend
is de konklusie van Robbe De
Hert die in zijn nu eindelijk klaargekomen en met geld van het
Ministerie van Nederlandse Kultuur gedraaide Camera sutra, of
de bleekgezichten betoogt dat
elke vorm van kontestatie gedoemd is tot mislukken, bij gebrek aan organizatie en leiderschap.
Evenmin rooskleurig is het beeld
dat Rainer Werner Fassbinder in
De handelaar van de vier jaargetijden schildert van een wereld
waarin hunkering naar liefde op
een muur van onverschilligheid
botst. De vraag is alleen of deze
kineast niet zelf in een minder
gunstige richting evolueert, want
de diepte van het algemeen menselijk probleem uit zijn eerste
film, op uitstekende wijze onderstreept in de filmstijl, is volledig
zoek in zijn tweede prent De
bittere tranen van Petra von
Kant. Een individueel probleem
komt hier aan de orde, verfilmd
op een zo estetiserende wijze,
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dat het hele vraagstuk verstikt
dreigt te worden onder de te
mooie filmbeelden. De eerste
van deze twee films bezorgde
Fassbinder de persprijs, overirigens een gelukkige korrektie
op de bekroning die het publiek
toekende.
Nu ja, laat me niet overdrijven,
want op een bepaalde manier
heeft ook de prijs van het publiek een betekenis, al was het
maar om nog eens duidelijk te
maken dat de smaak van het
grote publiek nog altijd door
het „brave", ondubbelzinnige
filmen bepaald wordt. Als je te
veel ongewone dingen gaat
doen, heb je geen kans bij het
Antwerpse publiek. Wel dient
meteen opgemerkt te worden,
dat het niet per se een gemakkelijk verhaaltje hoeft te zijn, en
evenmin werk van een filmer die
om de hoek woont. De vijf eerste
films in de klassering voor de
prijs van het publiek kenmerken
zich vooral door hun nationaliteit: drie Japanse prenten, een
Russische en een Franse.
De dageraad is stil van Stanislav Rostotzki haalde de tweede
plaats omdat het gewoon een
onschuldige film is met een verhaaltje waaraan iedereen zich
kan vastklampen. Dat echter ook
Nathalie Grangier van Marguerite Duras bij de eerste vijf terecht kwam is opvallend, want
het is nu eenmaal geen gemak
zij het evenmin een on--kelij,
aardige film.
Heel typisch is echter wel dat
van de vier Japanse films er drie
onder de eerste vijf geklasseerd

werden. Nummer drie werd wonderlijk genoeg A page of madness, een uit 1926 daterende
stomme film van Teinosuke Kinugasa, die als de pionier van de
Japanse film beschouwd wordt.
Een en vijf werden Straatgeluiden en Sanjuro van Akira Kurosawa, de man die ook twee jaar
geleden door het Antwerpse publiek bekroond werd. Straatgeluiden is een schildering van een
groep mensen die vlak bij een
vuilnisbelt woont in de buurt van
Tokio, knap, zij het niet altijd even konsekwent uitgewerkt.
Sanjuro, een komische samoerai film, was zo ongeveer de enige
film van heel deze manifestatie
waarmee gelachen kon worden
en was daarom alleen al een
kanshebber voor het grotere publiek.
Kurosawa was een van de vele
kineasten e.a., die Antwerpen tijdens deze week bezochten. Voor
mensen die zich hebben kunnen heenzetten over de veraf
voor deze man, is dat-godin
bezoek echter een teleurstelling
geworden. Deze uiterst zwijgzame man lijkt mij iemand die
gewoon goede films kan maken,
zonder daarbij al te veel diepgang te zoeken. Toevallig wekken zijn films in het Westen heel
wat belangstelling, vooral door
hun eksotische sfeer en dat is
voor de Westerlingen een signaal
geweest om er erg veel in te
gaan zoeken. Het onthaal van
Straatgeluiden, een van zijn wei
deze tijd spelende films,-nige
is in dat verband tekenend geweest. Vragen over de betekenis
van dit of dat detail waren niet

van de lucht, maar de kineast
moest dikwijls het antwoord
schuldig blijven. Of het hierbij
een oplossing is deze stilte te
verklaren met de opmerking dat
het voor een kunstenaar een belediging is als men laat blijken
zijn werk niet te hebben begrepen lijkt me al evenzeer een Hin
als het zoeken-eintrpug
naar al die symbolen.
Uit de lange lijst van andere
gasten wil ik slechts twee figuren even vermelden. Eerst en
vooral Jean Marie Straub, wiens
film Geschiedenisles nauwelijks
enige aandacht waard is. Deze
man waant zich werkelijk een
kunstenaar en geeft daarvan met
de nodige arrogantie blijk. En
verder Sarah Maldoror; haar
Sambizanga heb ik hierboven
reeds vermeld. Tegelijk met haar
film in de grote zaal, liep in de
kleine zaal Up your legs forever
van John Lennon's vrouw Yoko
Ono, een prent die niks anders
toont dan meer dan driehonderd
paar benen. Maldoror maakte
daarbij de opmerking dat er
blijkbaar toch wel iets mis is in
deze wereld, wanneer voor het
maken van dergelijke onbenulligheid een miljoen frank beschikbaar is, terwijl elders nog mensen van honger omkomen.
En ten slotte een vraag: moet een
dergelijke manifestatie afgesloten worden met een zeer slechte
film als The life and times of
Judge Roy Bean van John Houston? De enige film die de Belgen
zelf in het programma brachten
is zeker geen bewijs voor hun
smaak.
Edmond De Cleen, Brussel
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nederlandse taal en kultuur in het buitenland

Kulturele betrekkingen
tussen
Indonesië en Nederland.
Heintje komt. Over een dag of
tien, maar zijn populariteit kan
men al afmeten aan de „voorbeschouwingen" in de pers. Een
daarvan die ik gisteren onder
ogen kreeg, begint aldus: „Zoals
een Nederlands kind, heeft ook
Heintje de eigenschappen van
zijn volk geërfd: eenvoudig, heel
gewoon, opgewekt en met een
sterke drang tot hard werken ".
Daar sta je dan weer even van
te kijken en ik zie de vermanende vinger van Peter Schumacher
al omhoog gaan, zijn gelaat vertoont een zorgelijke trek en je
hoort hem denken: „(...) vanwaar die overdreven pro-Nederlandse houding (...)" en „(...)
die persoonlijke sympatie voor
Nederlanders (is) gewoon beangstigend", deze laatste woorden van een andere bezorgde
meneer door Schumacher met
graagte geciteerd. Ik doel hier
op het artikel van Schumacher
in het januarinummer 1973 van
De Gids: „Het zit verkeerd met
de Nederlandse kulturele politiek
in Indonesia". Het is wel opvallend dat waar Schumacher er op
uit is te wijzen op neo- koloniale
en paternalistische tendenzen,

hij zelf allerminst ontkomt aan
dezelfde tendenzen in zichzelf.
Afin, hij heeft wat de strekking
van zijn verhaal betreft zijn repliek gekregen van J.L. Heldring
in diens rubriek „Dezer dagen"
(N.R.C. /Handelsblad, resp. 17-31973 en 21-3-1973). Resteert nog
dit: er moet van een journalist
verwacht worden, dat hij zijn kritische beschouwing verschaft
op grond van deugdelijk materiaal. Daarin schiet Schumacher
bij herhaling tekort. Wanneer hij
bijv. spreekt over het kreëren
van een „kunstmatige behoefte"
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aan Nederlands, zit hij er op
grond van de feiten volkomen
naast. En als hij n.a.v. de vele
Nederlandse taalkursussen opmerkt: „Een gunstig teken is
dat men van Nederlandse zijde nu ook wat bedenkingen
krijgt tegen deze ontwikkeling.
In januari '73 komt in Leiden
de Nederlandse begeleidingskommissie bijeen om over de
zaak te praten en om een aantal
mensen te horen die nauw bij
het Nederlands en de cultuurspreiding zijn betrokken ", dan
weet hij gewoon niet waar hij
het over heeft. Hij stelle zich
eerst goed op de hoogte! Ook
t.a.v. bepaalde feitelijke gegevens (b.v. de programmering)
i.v.m. het Erasmushuis - het Ne-

derlands kultureel centrum in
Jakarta - valt de onvolledigheid
op. Juist waar men ook wil voorlichten, wordt onvolledig tendentieus. Afgezien daarvan wijst
Peter Schumacher op een zwakke plek in het beleid van het
Erasmushuis t.a.v. de Nederland-

se kultuurspreiding. Wanneer hij
stelt, dat er tot nu toe te weinig
gedaan wordt om de niet- Nederlands sprekende Indonesiërs
(vooral de jongeren) te bereiken,
dan heeft hij daarin gelijk. In
een van mijn vorige kronieken
(Ons Erfdeel, 15e jrg., nr. 3, meijuni 1972) schreef ik: „Jonge Indonesiërs die het Nederlands
niet machtig zijn, kunnen eigen
alleen maar terecht - en ze-lijk
komen dan ook - bij de filmvoorstellingen (gesproken tekst en/of
onderschriften in het Indonesisch of Engels) en typisch Indonesische programma's die van
tijd tot tijd worden gerealiseerd". En verder: „Of men nu
direkteur van een kultureel centrum in het buitenland is of docent aan een richting Nederlands aan een buitenlandse universiteit, men moet zich er

scherp van bewust zijn, dat de
Nederlandse kultuur een facet
vormt van de Europese en ook
als zodanig moet worden gepresenteerd. Maar men zal er dan
ook, met dit uitgangspunt voor
ogen, rekening mee moeten houden dat het Nederlands als middel tot overdracht geleidelijk
moet plaats maken voor het Engels en indien mogelijk - want
het is met de kennis van het
Engels onder de jongeren zeer
slecht gesteld - het Indonesisch.
Men zal dus meer een beroep
moeten gaan doen op Indonesische deskundigen op het gebied
van de Europese kuituur. Die zijn
uiteraard niet zo talrijk, mogelijkheden zijn er echter wel, maar
de kontakten moeten gelegd
worden vanuit het Erasmushuis."
In februari j.l. hield mej. Parami ta R. Abdurachman in het Indonesisch een lezing over „Overblijfselen van een Ambonees Portugese samenleving ". Eind
april zal het toneelspel „Een
draad in het donker" van Hella
Haasse in de Indonesische vertaling van Dick Hartoko in het
Erasmushuis worden vertoond.
Voorbeelden van een aanpak
waar men in toenemende mate
naar toe moet.
Binnenkort komen hier Dimitri
van Toren en Peter Blanker met
een Nederlands programma. Het
is te hopen, dat er alles aan
wordt gedaan om hun optreden
ook voor jonge Indonesiërs toegankelijk te maken (b.v. door de
liedjes te vertalen en deze in
gestencilde vorm aan de bezoekers uit te reiken!).
Bernard IJzerdraad alias Suryabrata is een bekwaam musikoloog en een groot kenner van de
Indonesische kuituur, vooral van
de wayang (het Javaanse poppenspel) en de tarian (de dans).
Hij is al sinds lang tot Indonesier genaturaliseerd en hoogle-
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raar aan de Kunstfakulteit van
de Universitas Nasional in Jakarta. Hij leidt er jonge gamelan spelers op. Onder zijn hoede
staat ook een groep wayangspeIers die naar buiten treden onder de naam Bakti Budaya. Het
Erasmushuis doet zo nu en dan
een beroep op hem en zijn mensen. Suryabrata geeft dan zelf
een uitgebreide toelichting bij
het programma. In januari trad
hij daar op met een groep maskerdansers die werden begeleid
door de gamelan. In februari was
hij er weer, nu met Bakti Budaya. Boeiend was het solistische optreden, dezelfde avond,
van de vooral in de twintiger jaren bekende bamboefluitspeler
Sulaiman. Je vraagt je af of er
van de vele toen van hem gemaakte opnamen, 78-toerenplaten, nog iets over is. Het is nóg
een briljant kunstenaar.
Van de Indonesische muziek
naar „onze" klassieken: Amalia
Mubirman en Elvira Manusama
(de een zingt, de ander speelt
piano, beiden zijn „liefhebbers ")
brachten een programma met
liederen, allemaal van Mozart.
Twee andere Indonesiërs, het
pianoduo Panggabean en Kodiat,
verlieten met een beurs op zak
hun op hun gebied ook al niet
bijster inspirerende vaderland
om in Nederland een poosje bij
te spijkeren.
Ook naar Nederland ging de Indonesische filmer Misbach Jusa
Biran, verbonden aan de Dewan
Kesenian Jakarta (Kunstraad van
Jakarta), niet om te filmen, maar
om eens uit te zoeken welke
films over Indonesië er in Nederland aanwezig zijn. Ook wil hij
daar leren, hoe je een filmmuseum moet opzetten.
Het restauratie -projekt oud -Jakarta (vroegere woon- en werkstede van veel koloniale Nederlanders) staat nogal in de be-

Prins Bernhard woont Nederlandse les bij in Ujung Panjang (Makassar).

langstelling. Adji Damais, restauratie-adviseur van de gouverneur

van Jakarta, en Warmansjah, direkteur van het Stadsmuseum,
maakten er een reis voor naar
Amerika en Nederland, bekeken
er oude boeken en kaarten en
hadden er onderonsjes met restauratiedeskundigen.
Nu we het toch hebben over restauratie: Prins Bernhard bracht
in februari zijn derde bezoek aan
Indonesië, dit keer inofficieel.
Hij toog o.a. naar het „fort Rot-

terdam" in Ujung Panjang (Makassar), een verdedigingswerk
dat een rol speelde in de strijd
tussen de V.O.C. en de Makasarren, en bood daar officieel de
f 50.000 aan, Nederlandse bijdrage aan de restauratie van dit
fort. Voor insiders: van dit geld
wordt het middengebouw van
het kompleks (de kerk en het
kruithuis) in de oude staat terug-

gebracht. De Prins bracht in hetzelfde Ujung Panjang ook een
bezoek aan de stadsbiblioteek;
de Nederlandse afdeling daarvan
(leeszaal en biblioteek) werd een
geluidsinstallatie rijker. Men kan
er dus nu ook naar grammofoonplaten luisteren; Nederlandse
lessen werden er al gegeven,
naar films kon men al kijken.
Nog even terug naar de positie
van het Nederlands in Indonesië (ik hoop er binnenkort een
afzonderlijk artikel over te
schrijven voor het tijdschrift
Neerlandia):
Behalve aan de Universitas Indonesia waar het Nederlands ook
als hoofdvak bestaat, wordt het
Nederlands aan de universiteiten
uitsluitend als bijvak gegeven
(b.v. voor de studenten uit de
richtingen rechten, geschiedenis,

biblioteekwetenschap en kulturele antropologie). De docenten
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zijn uiteraard Indonesiërs die het
Nederlands in de koloniale tijd
leerden en dat is alweer een
tijdje geleden. Zij wensen, vooral
t.a.v. didaktische aspekten, „bijgeschoold" te worden. De Uni
haar akti--versitaIndo
viteiten ook naar buiten toe
tracht te ontwikkelen (de z.g.
„feeding"-funktie), probeert aan
de wensen van deze docenten
tegemoet te komen door elk jaar
een „upgrading-course" te organiseren. Zij maakt daarbij gebruik van de diensten van de
lektoren Nederlands verbonden
aan de U.I., in het bijzonder van
die voor taalkunde. December j.l.
werd er voor de tweede maal
zo'n kursus georganiseerd o.I.v.
drs. S. van der Ree. Hij duurde
enkele weken en was bestemd
voor een 17-tal docenten Nederlands van staatsuniversiteiten uit
heel Indonesië.
Naast het „universitaire" Nederlands zijn er de zeer talrijke kursussen in heel Indonesië. Als koordinator van die kursussen
treedt sinds september 1971 de
heer A.B. Vinkenborg op, uitgezonden door O. en W. en opererend vanuit de Nederlandse Ambassade. Hij houdt zich bezig
met de problemen verbonden
met dit buiten - universitaire Nederlands, o.a. de standaardisatie
van het lesmateriaal, de afbakening van de verschillende niveaus - door het Indonesische
Ministerie van Onderwijs en Kultuur werden enkele jaren geleden staatseksamens ingesteld en het onderhouden van de kontakten met docenten en kursusleiders. Voor een aantal van deze laatsten leidde hij in januari
een werkweek, waarin vooral de
aandacht uitging naar de didaktische aspekten van het Nederlands als vreemde taal.
Ik benut welhaast elke kroniek
om iets te schrijven over de mo-
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derne Indonesische schilderkunst. Met opzet uiteraard. Vooral het schilderen op batik is m.i.
het meest boeiende facet van de
moderne Indonesische kunst. De
vorige keer kon ik U schrijven
over de vooraanstaande groep
batikschilders uit Jogyakarta, de
Bandjar Barong. Hun schilderijen zijn nu in Nederland om daar
geëksposeerd te worden. Wanneer en waar (o.a. in het Instituut
voor de Tropen in Amsterdam?),
ik weet het niet. Maar het is wel
iets om in de gaten te houden.
Tegelijkertijd eksposeert de
schilder Sudjojono. Een vreemde
kombinatie! Maar oordeelt U zelf.
Zowel de Bandjar Barong- als
de Sudjojono-ekspositie worden
gesponsord door het Ministerie
van C.R.M. en het genootschap
Nederland- Indonesië.
Dol entousiast kan men (of ik)
nu niet bepaald worden van het
werk (veel groenige en blauwige
sawahs en bergen) van Oemar
Basalmah dat in januari in het
Erasmushuis werd opgehangen.
De olieverfdoekjes van deze al
wat bejaarde schilder - hij had
of heeft nogal belangstelling in
Nederland - zijn wel belegen,
maar allerminst smakelijk.
Het Erasmushuis revancheerde
zich met een ekspositie van de
vaak heel boeiende en soms
schitterende Mardyanto. Deze in
1927 geboren kunstenaar houdt
van het eksperiment, vooral na
1963 met het op batik schilderen,
waarvan hij alle mogelijkheden
onderzoekt en vaak biezonder
kreatief uitbuit. Al weer zo'n verrassende schilder.
Voor degenen die het interesseert (ik zal er nog wel eens op
terugkomen): Theo Arink is door
C.R.M. naar Indonesië gezonden
om gedurende 2 jaar te assisteren bij de opleiding van Indonesische jeugdleiders, vooral in Jakarta. Hij doet dit uiteraard in

samenspraak en samenwerking
met de Indonesische organisaties op dit gebied.
Dan nog dit: Heintje komt, Rudi
Lubbers ook, de een om te zingen, de ander om hard te slaan.
Om misverstanden te voorkomen
(je weet het nooit): beider komst
heeft niets uitstaande met kultureel beleid. Ze komen hier om
geld te verdienen, veel geld.
Voor beiden is een vreselijk
groot stadion beschikbaar. Voor
Indonesiërs zijn dit de ware happenings. Daarom ga ik ook maar
eens kijken. Gerard Termorshuizen
Jakarta, 31 maart 1973

Visies op het kultuurbeleid
(1 )

Geen enkele weldenkende Belgische staatsburger zal zeggen
dat België vóór de invoering van
de kulturele autonomie, geen
kultuurbe!eid had. Een visie
evenwel ten behoeve van en
stoelend op de Waalse of
Vlaamse gemeenschap bestond
niet. Het kultuurbeleid werd gedacht vanuit België, vanuit een
kunstmatig samengebrachte gemeenschap. Met deze absurditeit hebben veen in ons land
decenniën geleefd, blind voor
het kwaad dat daaruit voortvloeide. De sociale ontvoogding heeft
daarin verandering gebracht. De
verschillendevolksgemeenschappen in België zijn steeds verder
naar zelfbewustzijn, naar autonomie gegroeid, tot die autonomie geïnstitutionaliseerd werd
door de oprichting van de kul
voor twee volksge--turaden
meenschappen, de Nederlandssprekende en de Franssprekende. De daaruit voortvloeiende
verantwoordelijkheid van politici
en andere staatsburgers is niet
gering. Wanneer men een eigen
dekreterend orgaan heeft ten
aanzien van het kultuurbeleid,
moet men dit beleid inhoud ge-
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ven en zinvol maken. Doet men
dat niet, dan bouwt men een
huis zonder fundering, dat op
een bepaald ogenblik in elkaar
stort, namelijk wanneer de bovenbouw zo volumineus is geworden, dat hij uit zijn evenwicht wordt gestoten bij de eerste de beste trilling. In zijn val
zal het gebouw meer vernielen
dan er was voor men eraan begon.
De door de Vlaamse provincies
opgerichte, niet parlementair bevoegde Kultuurraad voor Vlaanderen, die sedert zijn ontstaan
in 1959 de Vlaamse belangen
heeft behartigd, besloot een inventaris te maken van wensen
en visies die in het verenigingsleven ten aanzien van het rijks
leven. Deze inven--kultrbeid
taris betekende voor de Kultuurraad een inbreng in het kultuurbeleid. Hij wordt gezien als aanvang van een aantal studies,
rapporten en kollokwia waarmee
men op het mogelijk te volgen
kultuurbeleid de schijnwerper
wil richten, en tevens materiaal
handig bruikbaar wil aanbieden
aan beleidvoerders en beleid voerende instanties. De Kultuurraad zag de inventaris als een
samenbundeling van standpunten die in de laatste jaren door
verschillende levensbeschouwelijke, politieke, sociale en deskundige milieus ingenomen werden in verband met de maatregelen waaraan een vijfjarenplan
voor het kultuurbeleid voor het
Vlaamse land voorrang zou moeten verlenen. Deze standpunten
zijn niet zomaar te voorschijn gekomen. Zij hebben natuurlijk
achtergronden en groeiden vanuit behoeften. De grote verwachting die de installatie van de
kulturele parlementen zelf heeft
wakker geroepen, heeft wellicht
tot een aantal wensen en eisen
geleid.

Om de materie gemakkelijk hanteerbaar te maken besloot de
Kultuurraad ze samen te brengen onder hoofdstukken die het
stramien van de begroting van
Nederlandse Kultuur volgden. De
standpunten van gemeenten, provincies, politieke of semi-politieke instellingen, of van de regering zelf, wilde men aanvankelijk in de eerste studie niet opnemen. Daarvoor was geen tijd
uitgetrokken en bovendien zou
de omvang van de eerste inventaris daardoor te groot worden
en het ene in het andere verloren
gaan. Deze opzet werd echter
doorkruist door de nota-kultuurbeleid die de minister van Nederlandse Kultuur in het parlement naar voren bracht, en
waarmee hij een uitgebreid debat uitlokte. De Raad van Beheer van de Kultuurraad voor
Vlaanderen en het Centrum voor
Andragogisch Onderzoek, aan
wie inmiddels de opdracht was
toevertrouwd, meenden dat men
de nota van minister van Mechelen, de debatten, en de daarover
handelende verklaringen van de
politieke partijen, niet terzijde kon
laten. Een nadeel was dat de visie van de provinciebesturen aldus ongewild in het duister bleef
evenals de visie van de gemeentebesturen, voorzover die
wensen en eisen ten behoeve
van het kultuurparlement hadden
geformuleerd. De Kultuurraad
voor Vlaanderen was zich ervan
bewust dat door deze wijziging
van de opzet in zijn publikatie,
in zekere mate onrecht werd
gedaan aan de ondergeschikte besturen. Uit „Visies op het
kultuurbeleid" zou men kunnen
afleiden dat de ondergeschikte
besturen niet aan kultuurbeleid
hebben gedaan. Dat is een kon
studie van de Kul--kluzied
tuurraad niet insluit. Er is veel-

eer positief materiaal uit te halen.
Omdat men aan iedere organisatie die betrokken is bij het huidige kultuurbeleid, de kans wilde geven haar eisenpakket mede
te delen, werd aan alle nationaal
erkende socio-kulturele, jeugd en sportorganisaties een uitnodiging gestuurd om hun recent gepubliceerde dokumenten over
het kultuurbeleid toe te zenden.
Bovendien werd aan deze organisaties de mogelijkheid gelaten
speciaal voor dit onderzoek enkele standpunten te formuleren,
een suggestie waarvan verschillende organisaties dankbaar gebruik hebben gemaakt. Naast de
vrije, erkende organisaties werden ook alle officiële instellingen
aangeschreven die van het ministerie van Nederlandse kultuur afhankelijk zijn of op een speciale
wijze bij het kultuurbeleid betrokken zijn (musea, opera, teaters, enz.).
Ook de politieke partijen en de
vakbonden werd om hun standpunten gevraagd. Als basis voor
het onderzoek werden nochtans
alleen geschreven teksten aanvaard. Bij het verwerken van de
binnengekomen teksten stelde
zich de vraag naar aangepaste
kriteria, want om een vijfjarenplan uit te werken diende naar
kriteria gezocht te worden, voor
het bepalen van de prioriteiten
die men zou aanleggen binnen
het vijfjarenp!an. Op die prioriteiten is evenwel in de studie
niet zo sterk de nadruk gelegd.
Belangrijk is wel de vergelijkende studie van de standpunten,
omdat men daarin aantreft welke
verenigingen zich vóór en welke
zich tegen bepaalde beleidspunten opstelden; ook toont de vergelijkende studie aan waar in grote mate overeenkomst bestaat inzake bepaalde standpunten. Vanuit een beleidsoptiek wordt al-
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dus toch duidelijk een weg getoond naar het meer of minder
haalbare en het algemeen wensel ij ke.
Na het citatengedeelte en de
vergelijkende studie, volgt de appreciatie die het Centrum voor
Andragogisch Onderzoek bij deze twee eerste delen voegde.
Naast het signaleren van gelijke
standpunten en tegenstellingen,
het doen uitkomen van prioriteiten, het suggereren van wegen
om tegenstellingen te overbruggen, het aanwijzen van leemten
volgde daarin ook het belichten
van konsekwenties van de inge-

nomen standpunten. Hierdoor
werd de Kultuurraad in de mogelijkheid gesteld een eigen
standpunt te formuleren dat meteen de verzamelde eensgezindheid zou integreren, de tegenstellingen overbruggen en de
leemten vullen, de prioriteiten
duidelijk maken. Noch het Centrum voor Andragogisch Onderzoek, noch de Kultuurraad voor
Vlaanderen, hebben het vijfjarenplan voor het kultuurbeleid met
deze studie naar voren willen
brengen. Wil men een demokratisch kultuurbeleid tot stand zien
komen, dan moet dit beleid het
direkte gevolg zijn van een
voortdurende dialoog van de
overheid en de burgers die aan
de verwezenlijkingen van het kul
participeren. Ongetwij--turbelid
feld is in de studie „Visies op
het kultuurbeleid" van de Kultuurraad voor Vlaanderen materiaal aanwezig dat de dialoog op
gang kan brengen. Naast de dialoog zal het kultuurbeleid geïntegreerd moeten worden in de totale politiek en meer in het bie zonder, in het algemeen welzijnsbeleid van de overheid.
Daarom moeten ook basisvoorzieningen en raamstrukturen uitgewerkt worden om de elementaire billijkheid en rechtvaardig-
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held inzake spreiding van kul tuur veilig te stellen.
Zo zal het noodzakelijk zijn dat
de overheid planmatig werkt en
op basis van systematisch wetenschappelijk onderzoek. Dit
laatste is slechts mogelijk wanneer de overheid haar beleid
ernstig neemt, dit wil zeggen,
het richt op het algemeen welzijn van de bevolking, op de diverse domeinen van het sociaal,
ekonomisch en kultureel leven.
Het ondoordacht of lukraak indienen van voorstellen of ontwerpen van dekreet, kan men
nauwelijks bijdragen tot het kul
noemen. Deze dekre--turbelid
ten moeten ontstaan in een globale samenhang die steunt op
een planning die op basis van
wetenschappelijk onderzoek is
bepaald. Vanuit dit beginsel
heeft de Kultuurraad voor Vlaanderen een begin willen maken,
een uitgangspunt willen voorstellen.

Dat in de studie van de Kultuurraad een gedeeltelijke terughoudendheid van enkele organisaties voorkomt, wil niet zeggen
dat de inventaris onvolledig is.
Het C.S.C. (Centrum voor Socialistisch Cultuurbeleid) maakte
voorbehoud ten overstaan van
de medewerking aan de studie.
Het C.S.C. kan daarvoor zijn redenen gehad hebben hoewel
deze redenen in feite weggewerkt hadden kunnen worden
als men bedenkt dat personen
uit het C.S.C. lid zijn van de Kultuurraad. Zo kon het C.S.C.
de bedoelingen van de Kultuurraad op de voet volgen en, waar
nodig, ombuigen met zinvolle alternatieve voorstellen. Aangestipt moge worden dat de Kultuurraad in het verleden duidelijk
zijn pluralistische houding heeft
getoond, wat toch een waarborg
genoemd kan worden voor de
huidige tijd. De gedeeltelijke te-

rughoudendheid heeft evenwel
niet tot gevolg dat de standpunten van het C.S.C. niet zijn op-

nomen. Deze waren genoegzaam
bekend uit publikaties die door
het C.S.C. trouwens spontaan ter
beschikking werden gesteld.
Ook de liberale jeugdorganisaties hebben hun medewerking
niet verleend uit vrees dat de
Kultuurraad op grond van zijn
studie „Visies op het kultuurbeleid" een adviesbevoegdheid ten
aanzien van het kultuurparlement zou trachten te krijgen.
Deze adviesbevoegdheid zien enkele organisaties niet graag in
handen van de Kultuurraad komen. Het is evenwel nooit de
bedoeling geweest van de Kultuurraad voor Vlaanderen een
machtspositie te verwerven. Hetzelfde kan men niet ten aanzien
van alle groepen stellen. De
vraag is of men via de weg van
de macht voor een zaak vecht,
of eigen voordeel najaagt. De
Kultuurraad heeft deze studie
ondernomen om bij te dragen
tot het verkrijgen van inzicht in
kultuurbeleid op wat langere termijn, niet om zichzelf een lauwerkrans te geven.
Inmiddels is een vervolgstudie
ten behoeve van het verantwoord
voeren van een kultureel beleid,
in de schoot van de Kultuurraad
in voorbereiding. Vooraleer daarvan opzet en inhoud toe te lichten, is het wellicht noodzakelijk
de hierboven besproken studie,
die zojuist van de pers is gekomen, aan te bevelen bij al diegenen die met het kultuurbeleid
op een of andere manier te maken hebben. Dr. J. Theuwissen
(1) Besters, A. en Roels, R. Visies op
het cultuurbeleid; een onderzoek uitgevoerd door het Centrum voor Andragogisch Onderzoek in opdracht van
de Kultuurraad voor Vlaanderen. Antwerpen, K.R.V., 1972, 468 blz., 250 BF.
Bestelling door storting van 250 BF op
postrekening 14.19.29 van de Kultuurraad voor Vlaanderen te Antwerpen.
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Brusselaria.

berté du père de familie. Als tegenmaatregel deed de toenmaliq e regering een heel stel beloften met het oog op het beschermen en het bevorderen van het
Nederlandstalig opvoedingswezen te Brussel (1). Het leek ons
nuttig nu even na te gaan of
men in de thans bekende cijfers

Gaat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel achteruit?
Met het schooljaar 1971-1972
werd in Brussel de wet op de
vrijheid van het gezinshoofd van
kracht, beter bekend als de li-

Fr.

Ned.

1965-66
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73

31.837
36.203
36.672
36.889
36.845

84,2
85,6
86,2
86,8
86,9

Jaar

1

2

1965-66
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73

6.013
6.085
5.827
5.579
5.509

15,8
14,4
13,8
13,2
13,1

+
+
+
-

0,8
0,9
1,2
0,5
0,1

3

-

2,6
0,9
4,2
4,2
1,2

78.991
86.737
85.028
87.381
86.712

83,6
85,2
85,2
85,8
86,2

4

5

15.384
14.993
14.679
14.367
13.771

16,4
14,8
14,8
14,2
13,8

+
+
+
-

3,3
1,6
1,9
2,7
0,7

6

+
-

(1) globaal getal voor kleuteronderwijs (gemeente, rijk, provincie en vrij).
(2) procent tegenover dezelfde kategorie van het andere taalstelsel.
(3) evolutie in procent tegenover het vorige schooljaar.
(4) globaal getal voor lager onderwijs (gemeente, rijk, provincie, vrij).
(5) procent tegenover zelfde kategorie van het andere taalstelsel.
(6) evolutie in procent tegenover het vorige schooljaar.
(7) globaal getal voor kleuter- en lager onderwijs samen.
(8) procent tegenover zelfde kategorie van het andere taalstelsel.
(9) globaal procent dat de evolutie weergeeft ten opzichte van het vorig jaar.
Alle cijfers gelden voor het geheel van de Brusselse agglomeratie,

Welke zijn de belangrijkste vaststellingen? Het Franstalig onderwijs gaat gestadig vooruit zowel
voor wat betreft het kleuter en
het lager onderwijs afzonderlijk
als voor het geheel, uitgezonderd een zeer lichte achteruitgang in 1972-1973. Het Nederlandstalig onderwijs gaat voortdurend achteruit, vooral in de
laatste drie jaren waarin de achteruitgang steeds groter wordt,
In het laatste schooljaar heeft de
Nederlandstalige sektor ruim 50
leerlingen meer verloren dan de
Franstalige... En, in het jaar
waarin de vrijheid van het gezinshoofd werd ingevoerd (3)
stijgt de groei van de Franstalige sektor maar stijgt ook de
achteruitgang van de Nederlandstalige sektor. Procentueel

van de schoolbevolking enige
weerslag vindt van die maatregel die zolang in het brandpunt
heeft gestaan. Ter verduidelijking laten wij hier de tabel volgen die een beeld geeft van de
situatie voor kleuter- en lager
onderwijs in de Brusselse agglomeratie van 1965 tot nu (2).

gezien is de achteruitgang van
de Nederlandstalige schoolbevolking voor KO en LO bijna 7
maal groter dan die van de
Franstalige!
Konkreet gezien moet het verlies van het Nederlandstalig onderwijs praktisch volledig toegeschreven worden aan het vrij onderwijs (in Nederland „bijzonder
onderwijs" genoemd); de cijfers
liegen er niet om. De rem op de
achteruitgang van het KO in
1972-1973 is te wijten aan de
vooruitgang die enkele Nederlandstalige scholen hebben geboekt, o.a. Watermaal-Bosvoorde, Sint- Pieters-Woluwe, SintJoost-ten-Node, Sint-Agatha-Berchem, Elsene en vooral SintLambrechts-Woluwe. Grote verliezers waren Brussel, Etterbeek,

0,3
1,0
2,0
2,1
4,1

110.828
122.940
121.700
124.270
123.557

83,8
85,3
85,5
86,1
86,6

7

8

21.397
21.078
20.506
19.946
19.280

16,2
14,7
14,5
13,9
13,4

+
+
+
-

2,0
1,4
1,0
2,1
0,5

9

-

0,5
1,0
2,2
2,7
3,3

Koekelberg, Molenbeek: samen
een verlies van 120 kleuters!
Via verschillende onderwijsdiensten in de Brusselse agglomeratie hebben wij1 kunnen vernemen
dat men de mening was toegedaan dat de VG in een zeer klei ne mate in het nadeel van het
Nederlandstalige onderwijs heeft
gespeeld. Voordelen zal het wellicht niet hebben meegebracht,
maar de nadelen zijn blijkbaar
lichter uitgevallen dan verwacht,
vooral wanneer men de historische evolutie van de cijfers even
nagaat: er zijn geen noemenswaardige verschuivingen in de
algemene trend. Wel is het zo
dat de VG waarschijnlijk een invloed heeft gehad op de kleine
middenstander die onder de ekonomische druk stond van zijn
klanten. Daarvan kennen wij persoonlijk vele voorbeelden. Maar
veel verder gaat het niet.
Bij het behandelen van dit cijfermateriaal dient echter opgemerkt
te worden, dat de getallen nochtans enigszins misleidend zijn,
en wel om twee redenen.
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Ten eerste is het zo dat vele
kinderen, vooral in het KO en het
LO, in de Brusselse agglomeratie
naar school gaan terwijl zij wonen buiten die agglomeratie. Het
is geen zeldzaamheid in een
Brusselse kleuterklas kinderen
te vinden uit Kortenberg, Beersel,
Sterrebeek, Waver of Waterlo.
Het geldt hier ouders die vanuit
die gemeenten in het Brusselse
werken en hun kinderen meebrengen naar de stad. Dit geldt
echter zowel voor de Franstalige als voor de Nederlandstalige
sektor.
Ten tweede is er het zeer belangrijke element van de vreemdelingen in Brussel. Het is bepaa!d moeilijk om de precieze
verhouding weer te geven, maar
in sommige kleuter- of lagere
klassen in Brussel vindt men
vaak 30, 40, ja zelfs 50 0/o vreem-

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

160.371
154.856
150.636
145.899
141.242
140.834
141.119

Het gaat dus duidelijk in dalende
lijn. Nu moet men daarbij nog
opmerken dat het aantal geboorten bij de vreemdelingen aan
hoger ligt dan die van-merklij
de Belgen in het algemeen. Voor
1970 waren de cijfers de volgende (5):

Aard

Inwoners

Geboorten

0/0

Belgen
Vreemdelingen

8.974.754
716.237

124.890
16.229

13,92
22,65

Totaal

9.690.091

141.119

Wanneer men nu weet dat er in
het Brusselse enorm veel vreemdelingen leven, dan is dit wel
een verklaring voor het feit dat
het Franstalig onderwijs vooruit
gaat en, de laatste jaren, minder
dan het Nederlandstalig onderwijs achteruitgaat. Maar dat ver
niet alles.
-klart
Wij kunnen in elk geval het volgende stellen. De VG heeft
geen spektakulaire verschuivingen meegebracht, maar de zaken zijn er niet op verbeterd
voor het Nederlandstalig onderwijs. Het feit dat vele vreemdelingen ook de Franstalige scholen bevolken verduistert wel
enigszins het beeld, dat moet
men toegeven, maar het is zeker dat het dalingspercentage
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delingen. Natuurlijk behoren zij
praktisch allemaal tot het Franse
taalregime. Nu moet men weten
dat het aantal geboorten in België globaal gezien in dalende
lijn gaat. Ziehier de cijfers voor
de jaren 1964 tot 1970 (4).

van onze Brusselse kleuter- en
lagere klassen van 1970 tot begin 1972 van 2,2 0 /o via 2,7 o /o
naar 3,3 0/o is gestegen. Verontrustend zouden wij durven zeggen...
Daarbij wagen wij het de vaststelling te maken dat Brussel
de hoofdstad is van een tweetalig land dat nieuwe strukturen
zoekt en dat precies in die
hoofdstad de grootste moeilijkheden daaromtrent ziet oprijzen.
Het onderwijs is niet het kleinste
der problemen. Begrijpen vele
Vlamingen nu misschien waarom
er zo vaak wordt gezegd dat er
voor de Vlamingen in Brussel
hard moet worden gewerkt... Van
de 100 Brusselse kinderen gaan
er 87 naar een Franstalige

school! Maar dat veronderstelt
natuurlijk dat de Vlaamse Brusselaars zelf ook iets doen...
Wat de toekomst ons zal brengen
hangt af van verschillende parameters. Naast de aktieve politiek
van Vlaamse aanwezigheid in
Brussel, een politiek die het Nederlandstalig onderwijs vooruit
zou moeten helpen, is er nog het
feit dat de inwijking in Brussel
zou verminderen, zowel wat betreft Nederlands- als Franssprekenden; verder zou de uitwijking van de Vlamingen stijgen.
Konkrete gevolgen daarvan op
onderwijsniveau kan men nog
niet voorzien.
Vergeten wij ook niet dat er heden ten dage 73 Vlaamse peutertuinen zijn in de agglomeratie. In
1972 waren er op 72 instellingen
607 ingeschreven peuters; in september 1973 op 35 getelde peutertuinen reeds ruim 530... Zelfs
in Schaarbeek, waar in dit verband een zeer anti- Vlaamse politiek werd gevoerd door de Nolsbrothers, zagen sommige peutertuinen het aantal ingeschreven
kinderen verdubbelen (van 23
naar 30, van 0 naar 5 en van 6
naar 28 om maar enkele voorbeelden te geven). Men dient dus
ook rekening te houden met de
doorstroming van deze peuters
naar het KO en het LO.
Het is in elk geval zo dat de
Vlaamse Brusselaars niet bij de
pakken blijven neerzitten. Later
zullen we het nog wel eens hebben over het Vlaams kultuurleven aldaar. Nu kunnen we alvast
zeggen dat er op onderwijsniveau heel wat wordt gedaan en
wel op een georganiseerde wijze. Niet alleen manifesteren zich
aktieve ouderkomitees, zoals we
dat onlangs nog hebben kunnen
zien in Laken, maar daar is ook
nog het Vlaams Onderwijscentrum dat de belangen van het
Nederlandstalig onderwijs in

frans-vlaanderen

Brussel behartigt. Het is ook
hard nodig I
De Minister van Nederlandse
Kultuur en Vlaamse Aangelegenheden, Dhr. J. Chabert, had gelijk toen hij in het aprilnummer
van Deze maand te Brussel stelde dat „wij met de kulturele
politiek te Brussel op de goede
weg zijn" (6). Het blijft in de
hoofdstad inderdaad niet meer
bij de „kulturele prestigepolitiek", er wordt ook iets gepresteerd op sociaal, maatschappelijk, pedagogisch en artistiek
vlak. Maar... er dient toch nog o
zo veel te worden gedaan. Het
moet nog komen tot grondige
mentaliteitsveranderingen bij de
Brusselaar, bij de autoriteiten.
Het is verontrustend wanneer
men bijvoorbeeld het volgende
vaststelt. In de januarizitting
heeft de Bruselse agglomeratieraad een subsidie van meer dan
1.000.000 BF toegekend aan de
Franse vereniging Vie et Culture, een vzw, en nog eens 100.000
aan het nu wel reeds bekende
Comité de défense pour la liberté dans les Fourons. Dit alles

niettegenstaande een tekort van
ruim 1,2 miljard op de gewone
begroting van de raad. Het zou
echter nog allemaal niet zo erg
zijn indien het de Vlamingen niet
was geweigerd dat zij ook het
gat nog wat groter maakten...
Van de Nederlandstalige Van
Keersbilck en de Franstalige
Pierson kwam de aanvraag om
een subsidie van 1 BF per inwoner los te krijgen voor de Neder
Brusselse ag--landstige
glomeratie. Wat dacht u? De
FDF- en PLP- ofte RB-meerderheid verwierp dit resoluut. Wij noteren ook nog heel terloops... dat
Anderlecht de subsidie aan de
Nederlandstalige Socio -Kulturele
Raad waar 60 verenigingen bij
aangesloten zijn heeft besnoeid
van 500.000 tot 50.000 BF... Nog

geen 1.000 BF per vereniging
voor een volledig dienstjaar. Eén
troost, de Franstalige Raad kreeg
van hetzelfde laken een pak.
In Vorst krijgen de Franstalige
jeugdklubs 1.000.000 BF subsidies, de Nederlandstalige de fabelachtige som van 4.000 BF
nauwkeurig geteld. Zo zouden we
nog even kunnen verder gaan.
Maar dat is voor een andere
keer. Drs. Alex Vanneste
(1) Wij verwijzen naar het Staatsblad
van 19 juni 1971 waarin het verslag aan
de koning is verschenen dat de voor-

gestelde maatregelen bevat.
12) De gegevens werden ons welwillend bezorgd door het Vlaams Onderwijscentrum te Brussel, het Christen
Onderwijzersverbond en het Katholiek
Opvoedingswezen en Cultuur Brussel
vzw. Wij danken hierbij de HH. Garré
van het VOC, Van Beneden van het
COV en Junius van het KOCB. De gegevens gelden echter voor alle onderwijsnetten, vrij, gemeente, provincie
en rijk.
(3) Wij korten vrijheid van het gezinshoofd gemakshalve als VG af, kleuteronderwijs als KO en lager onderwijs als LO.
(4) Statistisch Jaarboek van België.
(5) Christene School, Brussel, 79
(1972), nr. 25, p. 8.
(6) Deze maand te Brussel, Contact
en Cultuurcentrum, Brussel, april 1973,
p. 1.

Emmanuel Looten en
Vlaanderen.
De 3e André Demedts-prijs, een
initiatief van de Vlaamse serviceklub Marnix-Ring uit Kortrijk, is
voor 1972 toegekend aan de
Frans-Vlaamse dichter Emmanuel Looten (Sint-Winoksbergen,
1908). De akademische zitting
waarmee de plechtige prijsuitreiking gepaard ging, had plaats in
het Kortrijkse stadhuis op 25 februari 1973, in aanwezigheid van
een hele reeks prominenten en
vrienden van de bekroonde. Luc
Vercruysse die de beslissing van
de jury toelichtte, zag in de bekroning van Emmanuel Looten
een hulde aan alle Frans-Vlaamse kunstenaars die ondanks het

gebruik van een andere taal hun
Vlaamse oorsprong en inspiratie
trouw gebleven zijn. Willy Spillebeen en Drs. Michiel Nuyttens,
die een studie over de oom van
de gehuldigde, Camille Looten,
voorbereidt, hebben Looten voorgesteld, de eerste vooral als
dichter, de tweede vooral de
neef van Camille Looten in en
rond zijn familiaal milieu.
Als Looten in Vlaanderen een zekere bekendheid verworven heeft
dan is dat in aanzienlijke mate
te danken aan het werk van
drie Vlamingen: wijlen Prof. Vital Celen, Willy Spillebeen en
Bert Peleman. Zonder hun geschriften zou Looten wellicht
maar door een of twee poëzielezers in Vlaanderen gelezen
worden. Het werk van deze drie
Looten- promotoren en de publikatie van enkele Lootengedichten en -vertalingen in Ons Erfdeel hebben ervoor gezorgd dat
Looten in het Nederlandse taalgebied herkend is als een teken
van de talloze variatiemogelijkheden van onze kultuur die ook
in een vreemde taal voortleeft
als de kunstenaar het talent en
de echtheid bezit van een Looten. Poëzie leeft pas als ze lezers heeft. Ook al zijn ze nu ook
weer niet zo talrijk in Vlaanderen
en al hebben zij Looten meestal
alleen fragmentair, soms uiterst
fragmentair gelezen, toch dragen
zij ertoe bij dat Lootens poëzie
bestaat en misschien intenser
leeft aan deze zijde van de grens
als in zijn land.
De kans dat over honderd jaar
gedichten als „Bergues" of „Toi
Flandre" ( uit de bundel Flandre
van 1960) nog leesbaar zijn, bestaat alleen als zijn geboortestad en Frans-Vlaanderen hun
Vlaamse karakter of hun Vlaamse betekenis behouden. In het
tegenovergestelde geval loopt
zijn poëzie gevaar, bij gebrek
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aan lezers, uit te drogen en te
verschrompelen. Daarom pasten
ook de woorden van André Demedts die vier opeenvolgende
fazen in de Vlaamse Beweging
schetste als een beweging
voor het herstel van onze taal,
voor het wegwerken van de sociale onrechtvaardigheid, voor
de heropleving van onze ekonomie, en, voor onze tijd, voor het
vastleggen van supranationale
strukturen die over de grenzen
heen het voortbestaan en de
bloei van onze kultuur garanderen en dus ook het voortbestaan
van Lootens poëzie.
Wie leest het volledig oeuvre van
een dichter?
Het is al belangrijk als een aantal individuen elk voor zich uit
zijn werk uitkiezen of onthouden
wat hen lief is. Persoonlijk blijf
ik Looten dankbaar voor een vijftal gedichten die mij, over stijlen modegolven heen, blijven
aanspreken. Er zijn er wellicht
velen in Vlaanderen die op die
wijze van Lootens werk houden.
Ook zij hebben met vreugde de
toekenning van de 3e André Demedts -prijs begroet.
Erik Vandewalle

Frans Vlaamse taaltuin 30
-

-

E(n) griest lik e teeëlebienger.
Dit heeft een paar boeiende reakties opgeleverd. Mevrouw Fermaut had me eigenlijk bevestigd
dat griezen (met lichtjes genazaleerde ie: dus wel degelijk
„grijnzen ") „met een vertrokken
gezicht huilen" of zelfs „spottend lachen" betekent. Vreemd
dat K. de Busschere uit Pittem
dezelfde begripsverschuiving ontdekt heeft bij „grijnen" (1). Van
Dale kent ook die dubbele betekenis van grijnzen, maar in de
zin van huilen is het dieventaaltje. De Busschere wijst terecht op een gelijkaardige uitdrukking bij De Bo „kijken lijk
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een duivel die pertsen pelt"
(pertsen zijn Westvlaamse bonestaken o.m.). En nu de teilebinder. R. de Metsenaere uit Denderleeuw verstrekt me tot m'n
grote vreugde het ABN-woord
hiervoor, ni. krammer. Gebroken kommen (teilen) worden
door hem gekramd, d.i. met een
dunne metaaldraad die door
vooraf gemaakte gaatjes getrokken wordt, krijg je de scherven
weer aan elkaar. R. de Metsenaere heeft in de jaren 1914-1918
zo'n krammer in Le Havre nog
weten „grijnzen ": d.i. z'n komst
met een gekrijst „kenwijsje"
door de straten aankondigen.
Dit „binden" voor „krammen"
komt ook in een enigszins gewijzigde betekenis voor - dunkt

me - in de Winnezeelse uitdrukking van Mevrouw Fermaut Cune
cupe in bin, fonetisch luidt dat:
kunn kuupm en biengn, nl. kunnen kuipen en binden. Dat heeft
de vage betekenis van „je zult
het wel aankunnen ". Ik meen te
mogen veronderstellen dat dit
binden iets met het aanbrengen
van de hoepels op vaten en kuipen te maken heeft. De Bo, Gezelle en zelfs Verdam laten me
anders in de steek. Wie weet
beter?
K. Wyckaert uit Melsbroek stuurt
me een zware brief vol Westvlaamse uitdrukkingen samen
met een biezonder merkwaardige
verzameling Roeselaarse zegswijzen, verzameld door de 70jarige Heer Baert uit Roeselare.
Ze zullen beslist in een of ander
Westvlaams heemkundig tijdschrift met dank opgenomen
worden. Ondertussen dank ik
hier beide verzamelaars van harte. Frans- Vlaanderen heeft ook
nog een Nederlandssprekend
stuk bezuiden de Leie. In het
Zuidvlaamse Komen is er een
graf uit 1443 waarin een woord
voorkomt waarvan Verdam wel

de betekenis maar natuurlijk
niet de etymologie geeft. Tussen
haakjes sta ik er verbaasd over
hoe weinig de taalevolutie van
het gebied tussen de Leie als
grens en het Rijselse bekend is.
Gysseling beweert dat de hele
streek tot aan of dichtbij de Leie
vanaf de 10e eeuw verfranst zou
zijn (2), en zelfs H. van Bijleveld
in z'n „Nederland in Frankrijk"
laat de taalgrens in de 13e eeuw
langs de Leie lopen (zie z'n
kaartje nr. 2). Maar monografieën over Halewijn, Komen of Linsele spreken dat tegen. In Linse le is er een eeuwenoude Meulestraete en vind je talloze Vlaamse toponiemen. De tekst die ik
hier aanhaal uit 1443 en die in
prachtige gotische letters aangebracht is, vind ik bij Lotthé (3).
Hier lict begraven Jan van den
Clite, rudder here van Comene,
die staerf den XIII dach van Pietmaent int jaer ons heeren
MCCCCXLIII.
Deze Jan van den Clite was de
oom van Filips van Komen (Philippe de Commynes) uit Ruis scheure (± 1447-1511), en bouwer van het mooie Komense
belfort. Welnu, dat Pietmaent
staat bij Verdam en betekent
september. Nu zou ik dolgraag
vernemen waarom die maand
iets met Piet te maken zou hebben... Staerf voor stierf is nagenoeg hetzelfde als de vorm
stort die nu nog in Borre en Zerkel bekend is, en ook bij De Bo
staat. Ook in Halewijn zijn heel
wat Nederlandse teksten bewaard zelfs uit de 17e eeuw (4),
terwijl het vaststaat dat Komen
pas in de 18e eeuw of zelfs begin 19e eeuw verfranst werd (5)
zodat we mogen aannemen dat
de eerste Westvlaamse immigranten in die streek als 't ware
aansluiting vonden bij de laatste
Nederlandssprekende inboorlin-
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gen aldaar. Dat zelfs toen de taal
van Halewijn al dicht stond bij
het Meens (zoals nog altijd nu),
blijkt uit enkele details van de
vrij algemene geschreven taal.
Een paar voorbeelden: Betaelt
noch over de zeven getyden te
zinghene... gheordonneert bij
myne heer van Doornick ( 1517)
(6). Over vier vesperboecken...
es saemen XXXVI stuyvers (1622)
(7). Dit zinghene en vooral dit
es wijzen op een eerder Zuid
streektaal. Wat my--westvlam
ne heere van Doornick betreft,
vreemd dat ik dat Meneeëre
i.p.v. Monseigneur enkele jaren
geleden ook in Buischeure gehoord heb van de man die daar
op het kerkhof werkte. In Halewijn werd een pastoor niet aangenomen in 1547 omdat hij geen
Vlaams kon en nog in 1683
werd op zon- en feestdagen katechismus gegeven in beide talen. (De bovenlaag was dus al
min of meer verfranst...) (8).
Een ander purisme zoals dat van
Meneeëre voor Monseigneur
vinden we in Morbeke en Borre
in de vorm van stosjemeeëster
(en zelfs oengerstosjemeeëster)
voor chef of onderchef. U herinnert u dat dit stósieheeëre is in
Ekelsbeke.
G. Derue van Borre kende nog
een ander neologisme, nl. tólmeeëster (letterlijk taalmeester)
voor tolk. Zo iemand was natuurlijk een Vlaming in de krijgsgevangenschap in Duitsland onder
de laatste oorlog. Vrouwmoeder
Monsterleet was ondanks haar
hoge leeftijd weer kostelijk in
haar vlotte spreken, o.m. over
mitje moeie, haar tante die haar
meter was. 't Is zoe die nog leeft,
zei ze ook van een zuster van
haar, en meteen weten we dat
zoe voor zij ook Volkerinkhoofs
is. Lude en kloppe (met de klok)
is niet hetzelfde in Volkerinkhove (luiden en kleppen). Misschien

komt de hyperkorrekte d in ons
ABN luiden ook weer uit Zuid Vlaanderen, want de meeste
Westvlamingen kennen alleen
luujn of luuwn... en de Hollanders luien. Mitje voor het Wvl.
metje vertoont een zelfde klank
als het Volkerinkhoofs smid en
smisje (Wvl. smed en smesse).
Mensen die bij ons Biebuyck
heten, weten vaak niet dat hun
eigennaam nog een gemeennaam
is voor bijenkorf in Borre en Winnezele: biebuuk nl. (in Borre is
het meervoud biebuukn). Het
Winnezeels van Mevrouw Fermaut kent anders ook een bieëzwaaime (bijenzwerm). Ook e
tnappig misje (met doffe -ig,
„knap meisje ") staat niet alleen
vrij dicht bij het ABN, maar vertoont bovendien het bekende geval van de kn dat to wordt in
het Westvlaams. Verder hoor je
daar spreken van een bevallig
kiend, maar een spitsig kiend is
eerder uilespiegelachtig.
Een vreemde assimilatie vinden
we in het Winnezeels slibbakn
brooëd ( letterlijk: slechtbakken
brood) dat in het rijtje van oudbakken, nieuwbakken en huisbakken brood kan komen. Vermoed kan worden dat Nederlands onderwijs en spelling zo'n
Middelnederlands klinkendevorm
gewijzigd zou hebben zoals dat
gebeurd is met de verandering
van koman in koopman... Woesein (nl. worstelen) met natuurlijke weglating van de r, komt
niet voor bij De Bo of in Loquela,
maar is levend Winnezeels.
Ik kan niet nalaten om het Mor
grameeëln te-beksnZrl
vermelden. Dit woord dat „glimlachen" betekent, had Gezelle al
getroffen in 1898 (9). Bovendien
kun je vandaag nog in Zerkel de
pastorie, het winkeltje met het
weggetje naar de Vlaamse kapel
tussen beide door, terugvinden...
Er kunnen nog net een paar

zegswijzen van Mevrouw Fermaut
bij. In est ouwis beron, en ze
spreekt uit: en is oenwies berón:
hij heeft „onwijze" raad gekregen. Beraden vind ik alleen nog
in Verdam... in die betekenis
natuurlijk. Yeu quict lec in putt
di op zin teas in torn in west int.
Fonetisch klinkt dat als: je kiekt
lik e puut die op zien teeën ettor(t)n ewwist (h)et. Je kijkt als
een puit (kikker) die op z'n tenen getrapt (geweest) is. Kan
het schilderachtiger? Tgot noune luudn nó poperig, d.i. 't gót
noene luudn nó Poperieng: 't zal
middag luiden in Poperinge,
m.a.w. voor wie het niet verstaat:
er zal wat zwaaien.
Och, er is nog zoveel. En Jacques Fermaut heeft nog een hele
stapel taalvondsten liggen. Veel
dank voor alle aanbreng, aanvulling, verklaring of rechtzetting
in verleden of toekomst.
C. Moeyaert
Deken de Brouwerstraat 3, 8900 leper
grijnen (inlichting verstrekt door K. de Busschere).
(2) Toponymisch Woordenboek..., blz.
(1) WNT, s.v.
1132.

(3) Les églises de la Flandre frangaise, territoire de l'ancienne chátellinie de Lille (SILIC, 1942), blz. 247,
voetnoot.
(4) A. Schoonheere, Histoire du Vieux
Comines, Rijsel 1951, blz. 186, waarin
verteld wordt dat nog in 1770 een kapelaan niet aangenomen wordt omdat
hij geen Vlaams kende...
(5) A.M. Coulon, Histoire de Halluin,
Beyaert, Kortrijk, 1904, blz. 169 (rapport en Flamand de 1647).
(6) Ibid. blz. 147.
(7) Ibid. blz. 131.
(8) Ibid. blz. 18 (uit het archief van
Wevelgem).
(9) Guido Gezelle, 2500 regels vrijwel
onbekend proza, ingeleid en toegelicht
door K. de Busschere, Brugge 1967,
blz. 76, vers 202. Zie voor het volgende blz. 75, vers 159 tot 175.

Frans Vlaanderen:
aktualiteiten.
-

a) Informatieve bijdragen in de
pers:
• Je kunt het je moeilijk voor-

149

frans-vlaanderen

stellen dat een Vlaamse krant
twee volle bladzijden gaat rezerveren om eens uitvoerig FransVlaanderen voor te stellen met
daarbij de jongste evolutie op
het gebied van taalgebruik, regionalisme, ekonomie, enz. Emmanuel Dotselaere heeft dat toch
klaargespeeld voor Het Laatste
Nieuws (14 en 22 maart 1973).
In het eerste deel benadrukt hij
dat het ekonomische motieven
zijn die Frans- Vlaanderen ertoe
aanzetten meer samenwerking
met Benelux te zoeken, en interviewt hij Jacques Fermaut over
de doelstellingen en de werking van de Michiel de Swaenkring. Alex Vanneste en Jozef
Deleu komen aan de beurt in
het tweede deel, respektievelijk
met gegevens over de taaltoestanden in de Frans-Vlaamse
Westhoek en motieven voor een
samenwerking van Vlaanderen
en Nederland met Frans-Vlaanderen. Beide stukken vormen een
stevig geheel, waarin de HLNjournalist blijk geeft van zijn
degelijke kennis van het dossier,
een kwaliteit die ik hier vroeger
ook al mocht aanstippen. En ook
dit verdient nog verme!ding: beide bladzijden zijn een model van
een aantrekkelijke opmaak, waarin 8 foto's en 1 kaart verwerkt
zijn. Beide nummers zijn wellicht
nog te verkrijgen (adres van de
krant: Em. Jacqmainlaan 105,
1000 Brussel).
• De vorige kroniek liep ten einde midden in de Franse kiesstrijd. Ik drukte er toen mijn
verwondering over uit dat onze
pers geen oog had voor de politieke situatie in de twee FransVlaamse departementen. Dat is
ook zo gebleven, zowel kort voor
als na de twee stembeurten van
4 en 11 maart. In de nochtans
talrijke krantenstukken over de
Franse verkiezingen kon het wel
eens gebeuren dat een korres-
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pondent, medewerker of redakteur verstrooid (vanuit Parijs ?)
naar Noorden en Nauw van Kales verwees. Het loont de moeite
te weten hoe D.M. van Rosmalen dat deed in De Vlaamse Elsevier (5 maart 1973): „Er is
heus wel reden tot klagen. In
het industriële noorden bijvoorbeeld, in de driehoek begrensd
door Lille, Roubaix en Tourcoing, schreeuwt de bevolking al
tien jaar om een tunnel onder de
Manche: dé oplossing van de
grootste verkeersknoop ter wereld. Al tien jaar lang belooft iedere nieuwe minister van openbare werken: „Volgend jaar ".
Maar er gebeurt niets." Ik heb
heus niets uit zijn verband gerukt en allerminst iets uit mijn
„manche" geschud!
Frans-Vlaanderen werd dan toch
versierd voor De Standaard door
Jaak Veltman met een fleurige
reportage over de zoon van minister Debré te Kales (15 februari 1973) in zijn - naderhand
vergeefs gebleken - pogingen
om er een Kamerzetel te veroveren en over ex-Minister van B.Z.,
Maurice Schumann, z'n ultieme
maar toch ondoeltreffende kam
voor de tweede stemron--pagne
de in zijn kiesdistrikt rond Armentiers (12 maart 1973).
• De toekenning van de derde
André Demedts-prijs aan de
Frans-Vlaamse dichter Emmanuel
Looten vond weerklank in verslagen in Het Volk, Gazet van
Antwerpen, Het Laatste Nieuws
(26 februari 1973), De Standaard
(27 februari 1973), in De Weekbode (2 maart 1973), Het Pennoen (februari-maart 1973) en in
het programma Zoeklicht op
B.R.T.-televisie (27 februari 1973).
• Over het recente Frans-Vlaanderenfotoboek schreven Alex
Vanneste in De Standaard ( 16 februari 1973) en Charles Fache in
Knack (28 maart 1973). De Stan-

daard ( 15 februari 1973) publiceerde een In memoriam gewijd
aan kardinaal Liénart. Uiteenlopende onderwerpen in verband
met Frans-Vlaanderen kregen de
aandacht van C. Moeyaert in
Het Wekelijks Nieuws (9 maart
1973), van BN in De Standaard
(19 maart 1973) en van Chris in
het maandblad Storm (januarifebruari 1973).
• Rijsel: Hollandse meesters, zo
heette het artikel van Gustaaf J.
De Landtsheer in Kunst- en Kultuurleven (28 december 1972)
over de tentoonstelling van Hollandse meesters uit de 17e en
18e eeuw in het Rijselse Paleis
voor Schone Kunsten. In het tijdschrift Spiegel Historiael (maart
1973) schreef de Rijselse historikus en hoogleraar aan de katolieke faku!teit te Rijsel, Henri
Platelle, een eerste bijdrage
over „Mirakels in de Zuidelijke
Nederlanden ". De schrijver
breidt hier het onderwerp uit
van zijn in 1968 gepubliceerd
boek, „Les chrétiens face au miracle: Lille au XVlle siècle", tot
de: hele zuidelijke Nederlanden,
met vooral aandacht voor het
huidige Frans-Vlaanderen.
• In De Financieel-Ekonomische
Tijd (9 maart 1973) verscheen
in bijlage een uitvoerige reportage over Zuid -West-Vlaanderen,
waarin ook de relaties tussen dit
gewest en Frans-Vlaanderen aan
bod komen.

b) Publikaties:
• Begin 1973 verscheen bij de
Uitgeverij Lannoo het foto- en
dokumentatieboek Frans-Vlaanderen, onder de redaktie van Jozef Deleu. André Demedts
schreef een Woord vooraf. Jozef
Deleu zorgde voor een algemene oriëntatie over Frans-Vlaanderen, geïllustreerd met foto's
van dokumenten. Paul van den
Abeele maakte 87 zwart-witfoto's
waarbij Erik Vandewalle een
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kommentaar schreef, en Frits Pittery schreef verklarende teksten
bij twee kaarten en prezenteert
10 Frans-Vlaamse steden. Het
boek telt 198 blz. en kost 385 BF.
• De bekende volkskundige en
auteur van een Gids voor FransVlaanderen, Bert Bijnens, stelde
een Vie Frans- Vlaams Jaarboekje (1973) samen met de medewerking van nog tien andere
auteurs, onder wie vier FransVlamingen, en van de tekenaar
G. Ocquet die voor de illustraties zorgde. Het 108 blz. tellende boekje bevat 26 bijdragen,
voor het grootste deel van de
hand van Bert Bijnens, met tal
van wetenswaardigheden op het
gebied van folklore, dialekt
en plaatselijke geschiedenis in
Frans-Vlaanderen. (Prijs: 85 BF;
besteladres: B. Bijneus, D. Boutslaan 8, 8460 Sint-Idesbald-Koksijde; prk.: 93.59.48.)
• Claude Beaufort, redakteur
van het weekblad „La Croix-Dimanche du Nord", heeft een biografie klaar van kardinaal A. Liénart, die eerlang in boekvorm
gaat verschijnen. Op bazis van
dat werk stelde hij voor genoemd weekblad (adres: 15, rue
d'Angleterre, F-59 Rijsel) een
speciaal nummer samen, Le Cardinal, geheel gewijd aan de onlangs overleden kardinaal (prijs:
2 FF). Het vertegenwoordigt in
deze beknopte vorm nu al een
boeiend stuk geschiedenis, wat
laat vermoeden dat Beauforts
definitieve en uitgebreider biografie in boekvoirn een belang
gaat worden.
-rijkdoument
• Allerlei aspekten van de
twee Frans-Vlaamse departementen, zoals oppervlakte, bevolking,
landbouw, nijverheid, handel,
toerisme, onderwijs, enz., zijn tot
cijfers verwerkt en in een miniboekje geperst van 2 FF. Het
heet Petit mémento pour une
grande région. De gegevens zijn

recent en staan naast „nationale" cijfers, wat vergelijkingen
met de rest van Frankrijk mogelijk maakt. Het boekje is een
uitgave van een Observatoire
Economique Régional (12, boulevard Vauban, F-59 Rijsel), kennelijk een informatiebureau van het
INSEE of Institut National de
la Statistique et des Etudes Economiques te Rijsel.

c) Kulturele en andere manifestaties:
• In de vorige kroniek vermeldde ik een aantal manifestaties in
of over Frans-Vlaanderen, zoals
de kultuurdagen van Waregem
en Ekelsbeke. Daaraan moet nog
de 18e Frans- Vlaamse Kultuurdag in Nederland toegevoegd
worden, die op 13 mei 1973
plaats heeft te Rotterdam in de
aula van het Emmaüskollege
(adres: Breitnerstraat 92; aanvang: om 13. —uur). Erik Vandewalle en Pascal B. de Leersnijder houden er een spreekbeurt.
• Na de tweede stembeurt (11
maart 1973) van de Franse parlementsverkiezingen, zag de zetelverdeling voor de beide departementen Nord en Pas de
Calais samen eruit als volgt:
U.R.P. (Gaullisten en andere
meerderheidspartijen): 9 zetels
(— 13); P.S. (socialisten): 15 zetels (+ 7); P.C. (kommunisten):
12 zetels (+ 5); Reformatoren: 1
zetel (+ 1). Voor het Noorderdepartement afzonderlijk zijn
de overeenstemmende cijfers:
7 (-8); 9 (+ 6); 6 (+ 1); 1 (+1).
Beide departementen hebben de
grootste zetelverschuiving gekend van alle Franse gewesten.
Een verklaring voor dit verschijnsel kan de belangstellende lezer
vinden in het artikel van Bernard
Toulemonde. „Het politieke beeld
van het Noorderdepartement aan
de vooravond van de wetgevende verkiezingen in Frankrijk", in

Ons Erfdeel ( 15e jrg., nr. 3, meijuni 1972).
• Op 8 april 1973 is Pierre Mauroy definitief burgemeester geworden van Rijsel, in opvolging
van Augustin Laurent, die begin
1973 zijn ontslag nam om gezondheidsredenen. Sedert 11
maart is Pierre Mauroy tevens
volksvertegenwoordiger voor Rijsel. Hij neemt hiermee de draad
op van een traditie die wil dat
beide funkties in handen zijn
van een socialist. Zijn politieke
loopbaan te Rijsel begon pas in
1971 toen hij met de gemeenteraadsverkiezingen eerste schepen werd van de stad met een
lijst aangevoerd door burgemeester Laurent die de lijst van
de toenmalige staatssekretaris
Frangais-Xavier Ortoli versloeg.
Pierre Mauroy is tevens sekretaris van de Franse socialistische
partij en sekretaris voor de Federatie van het Noorderdepartement van dezelfde partij. Hij
wordt wel eens de „dauphin"
genoemd van Francois Mitterand.
• Op 15 februari 1973 overleed
kardinaal Achille Liénart (geb.
7 februari 1884) in zijn geboortestad, Rijsel. Van 1928 tot 1968
was hij bisschop van Rijsel. In
deze veertigjarige periode is hij
een uiterst aktief en belangrijk
medespeler geweest in de geschiedenis van de katolieke Kerk
in Frankrijk en van zijn bisdom.
Het moment zelf waarop hij bisschop van Rijsel werd en zijn
eigen standpunten ten gunste
van een autonome kristelijke arbeidersbeweging die eraan voorafgingen, waren al belangrijk. In
het Frans- Vlaamse industriegebied van Rijsel -Robeke-Torkonje
poogde het patronaat toen de
onafhankelijkheid van het kristelijk sindikaat te Rome in diskrediet te brengen en maatregelen
te laten treffen ook tegen de verdedigers van die tendens, onder
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wie A. Liénart, toen nog pastoordeken te Torkonje. Dat hij na
1928 dezelfde standpunten inzake sociale aangelegenheden verdedigde, verklaart al waarom
sommigen hem „de rode bisschop" noemden. Dat hij als
kersverse bisschop van Rijsel de
socialistische burgemeester van
de stad, Roger Salengro, ging
bezoeken, was genoeg om de
laatste twijfel weg te nemen.
Ook op nationaal plan was Liénarts bisschopsbenoeming een
belangrijke gebeurtens. Twee
jaar voordien had Rome de Action Frangaise veroordeeld, een
Franse nationalistische en antidemokratische beweging, die
heel wat aanhang had in de
Franse katolieke wereld, niet in
het minst in de hoogste kerkelijke hiërarchie. Met A. Liénart benoemde Rome een anti-Maurassien, een overtuigd voorstander
van de katolieke aktiebeweging
- vooral van de arbeidersorganisaties - en in vergelijking met
zijn Franse kollega's, maar vooral met zijn Belgische, een nonkonformist.
• De haven van Duinkerke kende in 1972 een trafiek van 27
miljoen ton.
• De aandacht voor de milieuhygiëne groeit ook in dit gewest
dat als geen ander de littekens
draagt van een ongebreidelde industrializatie. In de periode toen
het „rode slijk" op de Corsikaanse kust wereldnieuws werd,
maakte de nieuwsdienst van het
regionale tv-zendstation, begin
maart 1973, een reportage over
het „witte slijk" ter hoogte van
Kales, in zee geloosd door een
bedrijf bij deze stad. Het Institut scientifique des pêches te Bonen (Boulogne-sur-Mer) konstateerde net als de vissers van
Kales dat de vis er verdwenen
was. Het witte slijk bleek geen
uitwerking te hebben op de vis,
152

wel op de plankton die onmiddellijk sterft.
• Een Comité Lillois d'opinion
publique ( afgekort tot COLIOP)
organizeerde in samenwerking
met de Rijselse Ecole supérieure de Journalisme en het Doornikse Institut des Hautes Etudes
sur la Communication sociale,
een week van de kommunikatiemedia van 2 tot 7 april 1973. Aan
de talrijke kolloquia en spreek
hebben verschillende-beurtn
Walen meegewerkt. In het kader
van deze week liep in de stedelijke biblioteek een tentoonstelling „Rétrospective de la Presse
Lilloise" (4 tot 21 april), een
overzicht van 60 jaar persgeschiedenis te Rijsel.
• In het laatste nummer van de
14e jaargang van Ons Erfdeel
(eind 1971) stond het manifest
afgedrukt van de Michiel de
Swaenkring, een nieuwe FransVlaamse vereniging die zich zou
inzetten voor het behoud en de
ontplooiing van de eigen kuituur,
in het biezonder van de eigen
taal. De jonge vereniging is niet
stilletjes gestikt in zijn inaktiviteit,
maar neemt integendeel heel wat
hooi op haar vork, ook bij de
aanvang van haar tweede werkjaar. Totnogtoe zijn een vijftal
informatiebulletins uitgegeven
waaruit we enkele feiten lichten.
In januari 1973 telde de Michiel
de Swaenkring 147 betalende
leden. Begin april van dit jaar
zou dit aantal zelfs al tot boven
de 180 gestegen zijn.
De tekst van het manifest waarin een lichte wijziging is aangebracht - er wordt niet gepleit
voor „verplicht ", wel voor „fakultatief" onderwijs van het Neder
lagere school - is-landsope
door enkele honderden personen, onder wie burgemeesters
en twee volksvertegenwoordigers, ondertekend.
De vereniging organizeert en

steunt kursussen Nederlands te
Duinkerke, Sint-Winoksbergen en
Halewijn.
In de schoot van de Michiel de
Swaenkring zijn diverse kommissies werkzaam (voor de Nederlandse taal, voor archeologie en
regionale geschiedenis, voor
toerisme, voor folklore). Deze
laatste zorgde voor de kostumering van een folkloristische groep
die deelnam aan het karnaval te
Duinkerke en te Malo. Een andere kommissie houdt zich bezig
met het restaureren van een oude hoeve te Ochtezele, waar eerlang een soort volkshogeschool,
een Centre d'animation interrégional een onderdak vindt.
De Michiel de Swaenkring is vertegenwoordigd met een of meer
afgevaardigden op bijeenkomsten en kongressen van taalminderheden, zowel in als buiten
Frankrijk. (Adres: Cercle Michiel
de Swaen, B.P. 9, F-59240 MaloDuinkerke).
• Het in 1853 gestichte Comité
Flamand de France, heeft sedert 24 maart 1973 een nieuwe
voorzitter, Philippe Jessu, direkteur van het museum van het
Hospice Comtesse te Rijsel.
• De Belgische Dienst voor Toerisme te Rijsel (rue Saint-Sauveur, 12) stelde begin april 1973
grafiek tentoon uit de kollektie
Nellens (o.a. werk van F. Labisse, P. Mara, e.a.).
• De V.V.V. van Koksijde heeft
begrepen dat de nabijheid van
Frans-Vlaanderen een bijkomend
aantrekkingspunt kan zijn voor
de toeristen. Van 8 tot 23 april
1973 organizeerde zij een Molententoonstelling Frans- en WestVlaanderen in het gemeentelijk
Kasino. Zij deed hiervoor een
beroep op Bert Bijnens en vooral op A.R. Goussey uit Oostduin
deskundige inzake molens-derk,
die al meewerkte aan een recente gelijkaardige tentoonstel-
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ling in Frans-Vlaanderen. Afbeeldingen, makettes, werktuigen,
onderdelen en versierende elementen van molens waren bijeengebracht uit liefst 39 verzamelingen, waarvan 3 FransVlaamse, maar vooral uit de verzameling van A.R. Goussey.
• Zoals vorig jaar organiseerde
het Westvlaamse Verbond van
Kringen voor Heemkunde een
lessenreeks over Frans-Vlaanderen, bestemd voor reisgidsen.
De lessen hadden plaats te
Veurne op 4, 11, 18 en 25 maart
1973. Als lesgever traden op: K.
De Lille, A. Demedts, A. Lowyck,
C. Moeyaert, J. Pennynck, L. Ver
-beknM.Vrhast
• De Vrienden van de moderne
religieuze kunst vzw, organizeren
in augustus 1973 te De Panne
een tentoonstelling Religieuze
Tematiek, waarop ook werk tentoongesteld wordt van de FransVlaamse kunstenaars E. Dodeigne, Paul Hemery, Eugène Leroy, Rouland en Arthur Vanhecke.
d) Onderwijs van het Nederlands
in Frans-Vlaanderen:
In vergelijking met wat voor enkele jaren bestond is er vooruitgang. Ongetwijfeld heeft een versterkt regionaal bewustzijn stimulerend gewerkt. Als een andere gunstige faktor kan men
het feit aanstippen dat jonge
Frans-Vlamingen de taal die zij
willen aanleren niet voorstellen als een verbeterd dialekt,
maar als de volwaardige kultuurtaal van de buurlanden België
en Nederland. Laten we ook niet
vergeten dat de leraren van
die vrije kursussen Nederlands
meestal oudstudenten zijn van
Prof. Dr. W. Thys, van de sektie
Nederlands aan de Rijselse universiteit. Maar de allerbelangrijkste faktor is zonder twijfel de
maatregel van 14 september
1970, die het Nederlands in het

Franse m.o. officieel op gelijke
voet plaatst met het Engels,
Duits, enz. Totnogtoe heeft deze
maatregel vooral een psychologische weerslag gehad: een wettelijk statuut van het Nederlands
heeft iets van de sfeer van wantrouwen rond het „Vlaams" weggenomen.
Wat zijn nu de rezultaten?
Aan het C.E.G. van Belle (cfr.
mijn kort artikel hierover in het
vorige nummer van Ons Erfdeel)
kwam een officiële kursus Nederlands tot stand in toepassing
van de wet van 14 september
1970. De kursus aan het Collège
Saint-Jacques te Hazebroek is
van dezelfde aard. De eerste
ontstond na een aktieve propaganda door Camille Taccoen
en telt 19 leerlingen. Die van
Hazebroek is gespreid over twee
klassen (eerste en terminale),
elk met 15 leerlingen, en is eigenlijk de voortzetting van een
vroegere vrije kursus Nederlands, net als nu geleid door
Kan. Maxime Deswarte.
Vanzelfsprekend zijn er ook de
kolleges van Prof. Dr. W. Thys
aan de universiteit van Rijsel III
die nu al enige tijd bijgestaan
wordt door Lic. E.V. Derluyn, en
de avondkursus Nederlands van
het Belgisch Konsulaat te Rijsel,
onder de leiding van de heer Salembier.
De overige kursussen zijn volledig geschraagd door het partikulier initiatief. De oudste zijn die
te Steenvoorde, waar Philippe
Cayzeele het werk van wijlen J.
Tillie voortzet voor 10 tot 15 leerlingen, te Belle, waar Camille
Taccoen en Pierre Vandermarliere (leraar uit Poperinge) wekelijks les geven aan respektievelijk 6 en 7 leerlingen, en tenslotte aan het kollege te SintWinoksbergen, waar Jacques
Fermaut een kursus voor beginnelingen (6 leerlingen) en een

voor meer gevorderden (5 leerlingen) leidt.
In de-loop van het schooljaar
1972-73 zijn een aantal vrije kursussen Nederlands suksesvol
van start gegaan. Patrick de Ver
rechten-rewa,studni
te Rijsel, geeft sedert september 1972 elke vrijdagavond Nederlandse les aan een twaalftal
belangstellenden in het lokaal
van de Union Frangaise de la
Jeunesse te Rijsel. Te Halewijn
begon Francis Persyn, leraar
Duits, met een gelijkaardige
avondkursus, waarvoor hij de
eerste keer, in januari 1973, 31
belangstellenden zag opdagen.
Te Duinkerke waren er 48 deelnemers ingeschreven voor de
eerste wekelijkse kursus Nederlands op zaterdag 20 januari
1973, die sindsdien elke week
geleid wordt door Carpier Van
Caeyzeele, vertaler-tolk bij de
rechtbank. Te Sint-Winoksbergen
tenslotte kon Jacques Fermaut,
ook nog buiten schoolverband
een wekelijkse kursus organiseren van telkens drie uur per
week, die een aanvang nam op
8 april 1973 voor 8 kursisten. In
deze laatste drie gevallen was
het telkens de Michiel de Swaenkring die het initiatief nam en
zorgde voor de nodige bekendmaking. Aan al deze partikuliere
initiatieven reikt het Komitee voor
Frans-Vlaanderen een helpende
hand.
De belangstelling voor het Nederlands is dus groeiende. Verheugend is dat voor het eerst
initiatieven genomen zijn en ook
slagen te Duinkerke, te Halewijn
en te Rijsel. We kunnen hier ook
nog aan toevoegen dat tal van
onderwijsinstellingen in het zuiden van West-Vlaanderen die
avondkursussen Nederlands verstrekken, geregeld kursisten uit
Frans-Vlaanderen krijgen.
De toestand geeft evenwel op
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verre na nog geen aanleiding tot
tevredenheid. De pozitie van het
Nederlands in Frans-Vlaanderen
is nog altijd minuskuul en is vaak
slechts te ontdekken met een
vergrootglas. In het Noorderdepartement wordt de taal van een
naaste buurland in het m.o. nog
altijd niet aangeleerd door zelfs
maar 1 °/o van de leerlingen die
daarvoor in aanmerking komen.
In welk grensgebied in West-Europa zou zo'n toestand bestaan?
Er is waarachtig niet alleen voor
taalpolitici werk aan de winkel,
maar ook voor Europa- politici.
Erik Vandewalle

Frans Vlaanderen.
-

Alleen genegenheid maakt de
mens in staat om z'n medemensen, een volk of een land ade
te begrijpen en te benade--kwat
ren. Zo zijn Jozef Deleu en z'n
mede-auteurs aan dit boek: André Demedts, Frits Pittery en
Erik Vandewalle, beslist geschikte mensen op wie een beroep gedaan kon worden om dit
deel van de Nederlanden in een
heerlijk fotoboek dichter bij het
Nederlandslezende publiek te
brengen, bezield als ze zijn door
een jarenlange sympatie voor
Vlaanderen in Frankrijk.
Wat V. Celen jaren geleden in
z'n bescheiden boekje „Frans-

Vlaanderen in woord en beeld"
(VTB, Antwerpen, - Sanderus,
Oudenaarde) heeft proberen aan
te bieden, is in dit boek uitgegroeid tot een veel grootser
werk: niet direkt toeristisch,
want de zwart-wit foto's zullen
voor sommigen lang niet zo aantrekkelijk zijn als de kleurenweelde van het pas verschenen

„Nord - Flandre - Artois - Picardie" (Editions Sun, Parijs), maar
realistischer en veel omvatten der. Foto's die niet in de eerste
plaats alle hemelse heerlijkheden
bij elkaar brengen, maar het
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echte land laten zien, met z'n
lelijkheid en schoonheid tegelijk, met z'n eigenheid vooral (afgezien van de overigens mooie
foto op de flap, die ook ergens
aan de overkant van de Zomme
genomen had kunnen worden...);
foto's als weergave en spiegel
van het volk dat er woont en
leeft, dat een fel bewogen geschiedenis achter de rug heeft
van dwaze grenswisselingen,
van oorlogen en verwoestingen,
van armoe maar ook van ongehoorde kunstzin, van verbondenheid met de overige Nederlanden en van opgedrongen en uiteindelijk aanvaarde vervreemding. Dat alles ligt in die foto's
te kijk, met daarnaast de tekst
die behalve het tragische van
van de geschiedenis en van vergane grootheid, ook het hoopvolle aan het licht brengt van
een typische werkkracht, van
het aktiefste deel van Frankrijk,
met hier en daar een sprankel
trouw aan z'n eigenheid, meestal
onbewust dan, maar dat soms
als nergens anders in de Nederlanden een trots jawoord blijkt
te zijn op het imperatief van Gezelle „Wees Vlaming dien God
Vlaming schiep ".
André Demedts is in z'n Woord
Vooraf zoals gewoonlijk onovertroffen, geestdriftig en rustig tegelijk. Als hij over Frans-Vlaanderen schrijft is hij altijd lezenswaard, bezielend en vooral toekomstgericht: het bevat ook telkens iets nieuws. Hier het inspirerende voorstel om ooit eens te
komen tot een Nederlandse kul
voor alle Nederlands -turad
België-sprekndiNla,
en Frankrijk.
Jozef Deleu heeft vanzelfsprekend het grootste aandeel van
de inhoud op zich genomen.
Het is de gekorrigeerde en hier
en daar merkelijk aangevulde
wederuitgave van het werk
„Frans- Vlaanderen" dat hij vroe-

ger samen met Frits Niessen
aan het licht gegeven heeft (Van
In, Lier). De aanvulling bestaat
niet alleen in de nu bijgevoegde
afbeelding van boeken, strijdende Frans-Vlaamse tijdschriften,
markante figuren of boeken,
maar vooral in wat sinds 1968
nog meer gebeurd is in en voor
Frans-Vlaanderen. De korrekties
bestaan vooral in enkele zuiverder nuanceringen. Deze tekst is
helemaal geen dubbelganger van
Verbekes klassieke studie Vlaanderen in Frankrijk die vooral de
Vlaamse strijd en wederopleving
als onderwerp heeft. Deleu's
tekst benadert Frans-Vlaanderen
meer op algemeen kultureel
(vooral artistiek) en sociologisch
vlak, zonder de strijd en inspanningen, mislukkingen en hoop
voor het behoud van de eigen
taal te vergeten. Deleu gaat niet
terug naar de Frankische nederzettingen om dit stuk Frankrijk
tot de Nederlanden te laten horen, maar laat het blijken uit z'n
eerste hoofdstuk „Niet als een
vreemdeling ", waarin hij de indrukwekkende rij ontdekkingsreizigers (Rubroek en Ogier van
Busbeke) dichters en schrijvers
(Pieter de Schilder en Petrus Dathenus) anonieme scheppers van
bouw- en beeldhouwkunst door
de eeuwen heen, en vooral de
merkwaardige galerij schilders
laat defileren. Want de meesten
onder hen hebben hun Nederlanderschap op een of andere wijze
tot uiting gebracht, soms uitdrukkelijk zoals in de Laus Flandriae
uit de twaalfde eeuw, soms door
de aard van hun kunst of letterkunde. Dat valt vooral op zelfs
bij de zuidelijkste schilders als
Bellegambe, Gossaert of Watteau. Dat wordt met trots bevestigd door de jongere generaties
met M. de Vlaeminck, M. Gromaire, H. Matisse, A. van Hecke,
J. de Zitter of E. Dodeigne (deze
laatste als beeldhouwer dan) aie
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hun Vlaming-zijn doorgaans niet
onder stoelen of banken steken,
maar krachtig verkondigen, die
soms onze taal spreken en aan
hun kinderen Nederlandse namen geven. Zelfs op muzikaal
gebied is deze streek vruchtbaar
geweest sinds Hucbald en Dufay, via Lalo, Messiaen en Roussel tot de Nederlands sprekende
en voelende Maxime Dumoulin
toe. Edmond de Coussemaker
van zijn kant was een uitstekend
kenner van deze kunsttak, terwijl
Kamiel Looten en Paul Hazard
baanbrekers geweest zijn op het
gebied van de vergelijkende literatuurwetenschap. Nederlandse
auteurs behalve De Swaen en
Maria Petyt heeft Frans-Vlaanderen maar weinig gekend, al zijn
Gantois', M. Janssens en Despichts hedendaagse geschriften
niet zonder waarde. Vlaamsgezinde Franse letterkunde daarentegen is vrij hoogstaande bij
Charles de Croocq, maar vooral
bij M. van der Meersch en de nog
levende en aktieve E. Looten.
Deleu had ook naast Meyerus
wetenschapslui als Clusius of
Delobel van Rijsel (die in het Nederlands uitgaf) kunnen laten
aanrukken, maar hij heeft meer
als voldoende aangetoond dat
deze landen op geestesgebied
tot op heden tot de Nederlanden
horen. De samenvatting van de
strijd voor het behoud van de
eigen taal vanaf Andries Steven
tot en met de jonge en veelbelovende Michiel de Swaen -kring is
keurig meegevallen, al zit er naar
mijn gevoelen een tikkeltje teveel kritiek in aan het adres van
de overigens hooggeprezen J.M.
Gantois. Mijn mening is dat Gantois' zgn. „onfrisse ideeën" uit
de oorlogsjaren wel een paar
konformistische trekjes vertonen,
maar dat de staatsnationalistische, Jakobijnse, taalimperialistische ideeën die in bepaalde
Franse milieus nog niet verdwe-

nen zijn zeker stukken „onfrisser" genoemd kunnen worden;
dat ook z'n invloed na de oorlog
met z'n Notre Flandre, ondanks
z'n soms wat scherpe, onvriendelijke toespelingen, groter was
en misschien nu nog invloedrijker aan het worden is als Deleu
het hier voorstelt. Ik meen ook
niet dat de onenigheid met het
Waregemse komitee ooit zo
zwaar doorgewogen heeft: iets
wat ik tijdens m'n enkele bezoeken aan hem, waarbij ik geen
blad voor de mond nam, toch
heb mogen ervaren. Maar dat is
vanzelfsprekend een persoonlijke opvatting die niet meer waard
is als wat ze kan zijn. Overigens
heeft Deleu het belang en de invloed van het Waregemse komitee en van z'n levenswerk Ons
Erfdeel ( en nu ook Septentrion)
beslist niet over het paard getild.
Het centrale stuk van dit boek,
voor velen misschien het belangrijkste, is de prachtige verzameling kunstfoto's van Paul van
den Abeele: echte dokumenten.
Hun grote waarde is hun keuze
en hun originaliteit. Ieder van
ons zou natuurlijk weer een eigen keuze gemaakt hebben,
maar het is merkwaardig hoe
Van den Abeele, van wie ik vermoed dat hij totnogtoe weinig
Frans-Vlaanderen als fotograaf
bezocht had, oog gehad heeft
voor dat waarmee hij ons via
het oog met deze streek in betrekking kon brengen. Wondermooi zijn bijv. het interieur van
Wemaarskappel, de St.-Mulderskapel tussen de bomen en in
het eenzame veld, het van een
nieuwe gezichtshoek uit geziene
puin van de vroegere abdij der
abdijen: Sint-Bertijns: een van
de vroegste en belangrijkste
kultuurhaarden van de Nederlanden, het mistige gezicht op molen, kerk en stadhuis van Steenvoorde (al kon dat ook uiterst
zonnig uitgevallen zijn), het mid-

deleeuws aandoende uitzicht op
het allerrustigste Ochtezele,
waarvan de naam al één en al
poëzie is), de vreemd mooie
kerktoren van Ariën aan de Leie,
het wonderbaarlijke landschap
met kapelruïne van de Sint-Lodewijksberg bij Guémy, kaap
Zwartenes in al z'n grilligheid
(en zo vlak bij de deur), het innemende beeld van Kleofas met
haar kinderen uit Abbeville, de
charme van zowat de meest
Vlaamse marktpleinen ter wereld
in Atrecht. Daartegenover in een
gewild schril kontrast: de lelijkheid van Bruay, de slumpachtigheid van Denain, de onbeschaamde vuilheid van melaatse
Rijselse huizen, het misbaksel
van het Rijselse oorlogsmonument met de veelzeggende punt
(omdat „France" onverwacht
door „paix" vervangen moest
worden...). Erik Vandewalle
blijkt beslist geen vreemdeling
te zijn in dit Frans-Vlaamse land
en probeert op een lofwaardige
wijze z'n geestdrift of afkeer sober uit te drukken. Z'n tekst
staat verder vol waardevolle wetenswaardigheden, niet alleen
van wat je in de foto niet mag
vergeten te ontdekken, maar
vaak ook van wat vlak in de
buurt nog te zien is of gebeurd
is: bijv. de onderschriften bij de
foto's van Abbeville en Heusden
of Alette, om maar één voorbee!d
te vermelden. Een paar verschrijvingen wel of een kleine
vergissing: zo stond de Grote
God van Terenburg niet boven
aan de gevel van het centrale
portaal, maar van het zuidportaal zodat het, gepolykromeerd
als het toen nog was, in volle
glans geschitterd moet hebben
in de zomerse middagzon. Degene die Pittery Eustache de
Saint Pierre noemt en die Vandewalle de naam geeft van Eustachius van Sint-Pieter is niet alleen in die tijd zeker nog een
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Nederlandssprekende geweest,
maar zal hoogstwaarschijnlijk
Eustachius van Petresse geheten
hebben, de vroegere naam voor
de huidige wijk Saint-Pierre bij
Kales. Beide vrienden zullen me
deze kleine vitterijen wel willen
vergeven, want ik hoop dat niemand daaruit zelfs zou durven
vermoeden dat de onderschriften
bij de foto's niet propvol nauwkeurige en opmerkenswaardige
aanwijzingen staan. Geregeld
ook komt hier Vandewalles eerlijke aandacht tot uiting voor de
menselijke aardrijkskunde: achterstelling van het gewest door
Parijs, gemis aan milieuhygiëne,
kontrast tussen heerlijke kunstgebouwen en foeilelijke nieuwbouw...
We kennen Pittery's „Steden uit
Frans-Vlaanderen" al uit z'n gewaardeerde bijdragen in Ons
Erfdeel. Gewaardeerd en terecht. Er bestaat ongetwijfeld
niets beters, zeker ook niet in
het Frans, over de streek en de
behandelde steden, waarvan heel
wat met verwondering en bewondering ontdekt en vertaald werd
door Jozef Tillie voor de plaatselijke weekbladen. Ook uit deze
beschrijvingen blijkt maar al te
duidelijk dat de naam Franse
Nederlanden helemaal geen gril
is of het zinloze uitvindsel van

een of andere dromer. Ze zijn
overduidelijk een voortzetting
van de overige Nederlandse steden en landschappen uit Noord
en Zuid, vooral inzake bouwstijl,
museums, werkkracht en natuurlijke gerichtheid. Ongelooflijk is
de schat aan Hollandse en
Vlaamse schilderkunst die in
Rijsel (na Parijs zowat het rijkste museum van Frankrijk),
Duinkerke of Sint-Omaars te bewonderen valt. Pittery vertelt ook
heel nauwkeurig de geschiedenis
van de Frans-Vlaamse steden
met een biezondere aandacht
voor hun weerstand tegen de opdringende Franse overheersing
en hun nauwe banden met vorsten en volk van Vlaanderen en
de Nederlanden. Zelfs merkwaardige feiten uit de algemeen Nederlandse geschiedenis, zoals de
Beeldenstorm en Willem van
Oranjes nationale strijd tegen
de Spaanse dwingelandij kunnen
niet zonder die zuidelijkste Nederlanden geschreven worden.
Jammer dat Pittery geen gelijk
heeft als hij veronderstelt dat
Hondschote nog z'n Zuidmolen
bezit. Op een ander gebied kan
ik het ook niet met hem eens
zijn. De naam Kales is beslist
geen „maaksel ": het is nog hedendaags Frans-Vlaams, net zo
goed als Dowaai, Sint-Omaars,

Ariën of Kamerijk. Ook heel wat
andere Nederlandse namen zijn
beslist geen maakwerk van J.M.
Gantois. Al in 1887 schreef Johan Winkler in z'n „Oud Nederland" over Bonen, Bapalmen,
Roodebeke (Roubaix) en zelfs
Wynen (voor Guines)... Jammer
genoeg haalt Winkler geen bewijzen aan van wat hij „deze
dietsche namen en naamformen"
noemt (blz. 231).
Mag ik tot slot even toegeven
aan m'n kittelorigheid tegenover
enkele gallicismes die in de teksten vermeden hadden mogen
worden: objektieven (voor doelstellingen), rekonversie (omschakeling), pollutie (milieuvervuiling)... Maar die kleinigheden
verzinken in het niet als we dit
kostbare boek in z'n geheel
doorkijken en doorlezen: mochten veel mensen het als geschenk voor zichzelf en/of voor
anderen aanschaffen, voor taalgenoten en voor buitenlanders,
zodat Frans-Vlaanderen hierdoor
wat meer de aandacht krijgt in
de wereld die het ten volle verdient. c. Moeyaert
Jozef Deleu, Frans- Vlaanderen, met
foto's van Paul van den Abeele en
teksten van Frits Pittery en Erik Vandewalle. Met een Woord Vooraf door

André Demedts. Uitgeverij Lannoo,

Tielt en Utrecht. Prijs: 385 BF -

f 27,90.
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«De Noordstar en Boerhaave»
Groot-Brittanniëlaan 121, 9000 Gent, tel. 09/25.75.15
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Xlle Vlaamse Kultuurdag
te Ekelsbeke
(Esquelbecq - Frans-Vlaanderen)
ZONDAG 8 JULI 1973
Om 9.15 uur in het kasteel:
Opening van de tentoonstelling: Molens van
Frans-Vlaanderen. Dukumenten van het Comité flamand de France, Kunstvoorwerpen.
Om 10.30 uur in de kerk:
Mis opgedragen door M. Deswarte, met homilie in het Nederlands. Gregoriaanse en
Nederlandse liederen door het Fatimakoor
uit Heule o.l.v. Laurent Lesage. Lezingen
door P. De Verrewaere.
Om 11.30 uur in het kasteel:
Aperitief-koncert door de Ekelsbeekse muziekvereniging o.l.v. Jean Hauspie. Optreden
van een folkloristische groep en een koor uit
Duinkerke.
Tijdens de middagpauze:
dia's door C. Moeyaert en G. van Ryckeghem,
in een der zalen van het kasteel.
Om 13.45 uur in de zaal Van der Sluys:
Kulturele bijeenkomst.
- In Memoriam Mgr. H. Dupont en Antoon Vander Plaetse, door Maxime Deswarte, Vicevoorzitter van het Comité flamand de France.
- Nicolas Bourgeois (Hazebroek): Leven en
werken van Michiel De Swaen.
- Jacques Fermaut (St.-Winoksbergen): Wat
willen de jongeren?
- G. Decalf en mevr. Simone Spilemacker:
Volkswijsheid uit Frans-Vlaanderen.
- Slotwoord door Senator Leo Vanackere,
voorzitter van het Komitee voor Frans-Vlaanderen, met huldewoord aan A. Lescroart.
Om 15.30 uur in het kasteel:
- Optreden van 't Kliekske, onder de auspicien van het Ministerie van Nederlandse Kultuur, Dienst Volksopleiding.
- Dia's over Frans-Vlaanderen (vanaf 17 uur
tot 20 uur).
- Muziekkoncert door de muziekvereniging
Hoger Op uit Woumen o.l.v. Leon Vanacker.
- Optreden v. een koor uit Rozendaal (Fr.-VI.).
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toegang tot de universiteit
remmen of aanmoedigen ?

Van demokratiseringspolitiek tot
financiële zorgen.

In de voorbije twintig jaren stond de toelating tot de universiteit ook in België
voortdurend in de belangstelling. Rond de
jaren '50 werden de „gelijke kansen voor
allen" tot een politiek aktiepunt dat in
1954 leidde tot de wet waarbij het nationaal studiefonds werd opgericht. De klemtoon lag hierbij uitdrukkelijk op het wegwerken van de financiële hinderpalen die
als de belangrijkste oorzaken werden beschouwd van de achterstand van bepaalde bevolkingsgroepen inzake deelneming
aan het hoger onderwijs. Tijdens de laatste jaren van datzelfde decennium kon
men duidelijk de gevolgen van de beur
waarnemen; het aantal studen--zenpolitk
ten steeg aanzienlijk en velen waren er
eerlijk van overtuigd dat nu een demokratische doorbraak aan de universiteit definitief begonnen was. In de jaren zestig
ging de aandacht vooral uit naar de regionale spreiding van het universitair onderwijs waarbij, naast andere motieven, vooral ook dat van de toegankelijkheid een rol
speelde. Men kreeg met name langzamerhand meer oog voor de psychologische
hinderpalen, de „drempelvrees" die een
aantal milieu's te overwinnen hadden
voordat zij hun kinderen naar het hoger
onderwijs stuurden. Deze aspekten kregen nog meer belangstelling toen men
vaststelde dat de beurzenpolitiek in feite
alleen maar een hogere deelneming aan
universitaire studies bij de middengroepen bewerkt had, en dat het aandeel van
de arbeiderskinderen in de studentenpo
nauwelijks toegenomen was.-pulatie
Naast de financiële hinderpalen moesten
er dus bij de arbeiders nog andere hinderpalen bestaan die remmend werkten.

prof. dr. j.l. wieërs
Geboren te Roermond in 1929. Studeerde
rechten, ekonomie en filozofie aan de K.U. te
Leuven. Was achtereenvolgens lektor aan de
K.U.L., direkteur van het Centrum voor Studieadvies van de K.U.L., direkteur van het Bureau
voor Universitaire Research van de K.U.L.
Is momenteel direkteur van de Ekonomische
Hogeschool Limburg en direkteur van het
Postuniversitair Centrum Limburg. Publiceerde: Een sociale stratificatie van de studenten
(Leuven, 1956-57), Onderzoek naar de sociale
stratificatie der Vlaamse studenten (Leuven,
1958), Doorstroming naar de universiteit. Studiebeurzen als hefboom (Antwerpen, 1964),
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Onder invloed van gebeurtenissen in het
buitenland werd op het einde van de 60er
jaren de belangstelling van de eksterne
demokratisering naar de interne demokratisering van de universiteit verschoven.
Medezeggenschap en inspraak, vertegenwoordiging van studenten en wetenschappelijke staf in de universitaire bestuursorganen en dergelijke vraagstukken schoven de aandacht voor de maatschappelijke stijgingskansen via het hoger onderwijs opzij.
Ook de strijd voor de autonomie van de
Nederlandstalige afdelingen der tweetalige universiteiten lag in dezelfde lijn.
Het aantal studenten groeide intussen onverminderd aan. Het cijfer van 100.000
universiteitsstudenten in België mag in
een zeer nabije toekomst verwacht worden, terwijl er in 1950 nog nauwelijks
19.538 studenten waren. De uitbreiding
echter van het universitair onderwijs, zowel wat betreft het aantal studenten als
de wetenschappelijke staf, de gebouwen
en ook het aantal universitaire instellingen, heeft ertoe geleid dat jaarlijks steeds
hogere kredieten op de landsbegroting
voor de universiteiten voorkomen, zodat
de vraag rijst of een dergelijke voortdurende stijging, in de toekomst doorgetrokken, wel mogelijk is. Onder invloed van de
inflatie wordt naar wegen gezocht om de
stijging van de overheidsuitgaven in te
perken, en in dit verband is het logisch
dat ook en misschien zelfs juist deze sterk
stijgende universitaire uitgaven door de
gemeenschap kritisch worden bekeken.
En dit temeer omdat zij, rechtstreeks altans, slechts ten voordele van een beperkt deel van de bevolking worden besteed. Het grote aantal studenten dat wij
op dit ogenblik kennen, heeft bovendien
meegebracht dat het probleem van de

mislukkingen aan de universiteit kwantitatief een veel grotere omvang heeft gekregen en dat veel meer gezinnen dan
vroeger ermee gekonfronteerd worden.
De noodzaak om het volume van de uitgaven te beperken, gekoppeld aan het
groot aantal mislukkingen, moest dan ook
onvermijdelijk leiden tot de vraag naar selektie, numerus clausus, enz. Hierdoor
wordt de diskussie over de demokratisering van het universitair onderwijs opnieuw geopend, ditmaal vanuit een andere gezichtshoek.

Tekortkomingen van de
demokratiseringspolitiek.
Ondanks de vooruitgang die er tijdens de
laatste twintig jaren inzake doorstroming
naar de universiteit geboekt werd, staan
wij nog zeer ver verwijderd van een wer
volledige demokratisering van de-kelij
toegang tot het hoger onderwijs. Vooral
voor drie kategorieën blijken de nagestreefde gelijke kansen duidelijk nog niet
te zijn verwezenlijkt. Er zijn op de eerste
plaats een aantal geografische gebieden
met grote universitaire achterstand. Op
nationaal vlak bekeken zijn dit vooral de
eksentrisch gelegen provincies en de minder geïndustrialiseerde en verstedelijkte
zones. Verder is er de volledige arbeidersgroep die nog altijd met nauwelijks 10 °/o
in de studentenbevolking vertegenwoordigd is, daar waar deze groep een veel
groter aandeel in de totale bevolking vertegenwoordigt en ook in de groep van begaafden een jeugdaandeel heeft dat veel
hoger ligt dan 10 °/ o.
De 10 0/0 arbeiderskinderen in de studentenbevolking komen bovendien voornamelijk uit arbeidersgezinnen waar men
het kultuurpatroon van de middengroepen
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reeds grotendeels of helemaal heeft overgenomen, zodat het hier in feite gaat om
een groep die mentaal niet meer tot de
eigenlijke arbeidersgroep behoort. En ten
derde zijn er de meisjes: hun aandeel in
de studentenbevolking ligt nog steeds ver
beneden dat van de jongens en dit betekent dat voor een belangrijk deel van de
vrouwelijke jeugdbevolking de gelijkheid
van kansen allerminst verwezenlijkt is. In
elk van deze drie kategorieën zijn er jaarlijks enkele duizenden jonge mensen die
om financiële of psychologische redenen
in feite de kans niet krijgen hun talenten
tot ontplooiing te brengen. Vanzelfsprekend wordt deze uitschakeling des te groter naarmate het gaat om jonge mensen
die tegelijkertijd bij twee of zelfs alle drie
der bovengenoemde kategorieën gerekend kunnen worden.
Vragen rond een dure ivoren toren.
De demokratisering van de toelating tot
de universiteit is dus nog lang niet voltooid en wanneer er vragen rijzen rond
het beperken van de toegang tot de universiteit moet er met deze vanuit demokratisch standpunt onaanvaardbare situatie terzelfdertijd rekening worden gehouden. Het zou inderdaad niet opgaan dat,
omwille van tijdelijke financiële moeilijkheden op het terrein van het landsbeleid,
een stap terug zou worden gezet inzake
het uitbouwen van een meer rechtvaardige samenleving waar dit de gelijkwaardige deelname aan de intellektuele ontplooi'ing betreft.
Welke elementen zijn er in het spel?
1. Onderzoekingen over het studierendement aan de universiteit wijzen uit dat gemiddeld slechts één van de drie studenten zonder vertraging een universitair di-

ploma bereikt en dat van alle studenten
die zich laten inschrijven aan de universiteit slechts de helft, al dan niet met vertraging, aan het einde van de studieloopbaan komt. Misschien al te nuchter berekend betekent dit dat van het totale bedrag aan investeringen bestemd voor de
eerstejaarsstudenten tenminste de helft
als een nutteloze investering zou kunnen
worden bestempeld, die in eik geval niet
het rendement oplevert dat ervan verwacht werd.
2. Sterk levend is ook de vraag of het stijgend aantal universitaire gediplomeerden
wel door onze samenleving kan worden
opgevangen. De werkloosheid van jonge
akademici wordt op dit ogenblik druk besproken en vormt in elk geval een aanleiding om de wenselijkheid van een verdere
groei van de studentenbevolking in dis
te stellen. Heeft het inderdaad zin-kusie
om de kans te krijgen om hogere studies
te volgen en heeft het zin dat hierin van
de kant van de maatschappij belangrijke
bedragen worden geïnvesteerd wanneer
achteraf blijkt dat de maatschappij geen
behoefte heeft aan deze gevormde jonge
mensen en dat zij zelf de desillusie moeten oplopen geen geschikte betrekking te
kunnen vinden?

3. Er blijft het aspekt van de onvoltooide
demokratisering van de toegang tot de
universiteit. Maar sommigen vragen zich
af of het wel zinvol is om milieus die spontaan weinig belangstelling vertonen voor
universitaire studies als het ware wakker
te maken voor de universiteit wanneer dit
er alleen maar toe leidt om de problemen
van studentenaantallen, studiemislukkingen, werkloosheid van akademici en financiering van het hoger onderwijs te
vergroten.
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4. Er rest dan het probleem van de financiering.
Moet men inderdaad de groei van de studentenbevolking stimuleren in kringen die
hieraan spontaan geen behoefte hebben,
wanneer dit terzelfdertijd meebrengt dat
via allerlei beperkende maatregelen kan
studenten uit andere milieus van-diat
het volgen van universitaire studies moeten worden afgehouden? Het stijgingsritme van de uitgaven voor universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is
inderdaad zeer groot, zelfs wanneer men
er rekening mee houdt dat een zekere
achterstand inzake roerende en onroerende investeringen en inzake personeelsuitbouw diende te worden ingelopen. In het
kader hiervan moet men het zoeken naar
normen zien voor de financiering, waaraan nu al sinds vele jaren in België gedokterd wordt, maar waarvoor blijkbaar
onvoldoende overeenstemming kan worden bereikt omdat niet op de eerste plaats
een optimale efficiëntie wordt nagestreefd
maar allerlei partikularistische belangen
van universitaire of politieke groeperingen
nog steeds de overhand houden op een
rationele benadering van deze zaak. De
grotere bekendheid die via de informatiekanalen aan de omvang en gedeeltelijk
ook aan de besteding van de universitaire
kredieten wordt gegeven heeft de kritische houding bij een deel van de bevolking tegenover de kredieten voor hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
nog gestimuleerd. Daar komt nog bij dat
sommige gedragingen en houdingen zowel van de kant van de studenten als van
de professoren en de wetenschappelijke
staf bij een aantal mensen een zekere
wrevel verwekken en dit zeker niet helemaal ten onrechte. De ontmanteling van
de ivoren toren die de universiteit was,

brengt inderdaad mee dat zij ook meer
dan vroeger aan kritische blikken wordt
blootgesteld.

Welke universiteit?
Bij al deze vraagstukken die op dit ogenblik rond de universiteit leven, gaat het in
feite om de fundamentele vraag welk
beeld men heeft van de universiteit in deze tijd, welke opgave men aan haar wil
toevertrouwen en hoe men haar deze opgave ziet vervullen.
En hier lopen de meningen duidelijk uiteen. Sommigen zien de universiteit in deze tijd als een instelling die zo breed mogelijk moet worden opengesteld voor alle
lagen van de bevolking en voor alle leef
haar specifieke taak bestaat-tijdsklaen;
erin, niet alleen om de wetenschap te bevorderen maar vooral ook om de wetenschap te verbreiden. In een samenleving
die zo sterk door de wetenschap gedragen of beïnvloed wordt als de onze, mag
volgens hen dit verbreiden van de wetenschap niet beperkt blijven tot een relatief
kleine groep van jonge mensen maar
moet het op een zo breed mogelijke
schaal worden uitgebouwd. In heel de
westelijke wereld zien wij deze tendens.
Zij wil in de universiteit allerlei vormen van
tertiair onderwijs integreren, dus ook het
technisch en het hoger beroepsonderwijs.
Via de formule van de open universiteit
wil zij verder de toegankelijkheid ervan
vergroten en uitbreiden ook tot hen die
om welke reden dan ook op jongere leeftijd geen universitaire studies hebben
aangevat. Door recyklagekursussen en
postakademiale specialisatieprogramma's
moet, volgens de aanhangers van deze
opvatting, de universiteit ook het permanente tehuis worden voor alle akademici
en dit gedurende heel hun leven. In hun
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visie wordt de universiteit op de eerste
plaats een centrum voor verspreiding van
de wetenschappelijke kennis, waar jongeren en ouderen voortdurend terecht kunnen en waar men op elk moment de gelegenheid heeft om zich wetenschappelijk
te vormen hetzij met het oog op het behalen van universitaire basisdiploma's, hetzij
om de reeds opgedane vorming op peil te
houden of met nieuwe specialisaties uit te
breiden in funktie van de eigen belangstelling of behoeften. Een dergelijk type
universiteit zou zo min mogelijk beperkingen moeten hebben inzake toegankelijkheid, en dit o.m. op financieel vlak.
Zelfs de nog vrij algemeen als redelijk
aanvaarde eis van bepaalde vooropleidingen zou moeten vervallen, zodat ook zij
die niet volledige sekundaire studies volgden, maar op andere wijze een basisvorming verwierven, tot de wetenschappelijke opleiding toegang zouden hebben.
Een andere, tegengestelde opinie die geformuleerd wordt wil de universiteit uitdrukkelijk beperken. Sommigen zien deze
beperking in verband met de arbeidsmarkt waarbij jaarlijks als het ware kwota
zouden worden vastgesteld voor de verschillende studierichtingen van het aantal
jonge mensen dat zich zou mogen inschrijven. Al zouden de voorstanders
van deze opvatting dit niet vlug toegeven,
toch komt het er op neer dat zij de universiteit zien als een opleidingsschool voor
beroepen die maatschappelijk nodig zijn
en waarbij de maatschappelijke behoefte
determinerend is zowel voor de inhoud
van het programma als voor de omvang
van de toelaatbare studentenpopulatie.
Anderen willen de universiteit beperken
tot enkel de meest begaafden, en dan in
hoofdzaak tot hen die later een wetenschappelijke karrière zullen uitbouwen.

Voor de overigen zou, mede rekening
houdend met de behoeften van de samenleving, een netwerk van hogere beroepsscholen moeten worden uitgebouwd die
een op direkte aanwendbaarheid gerichte
beroepsopleiding zouden moeten verzorgen.
In beide gevallen klinkt er iets door van
de idee van een elite- universiteit waarbij
dan niet zo zeer aan een maatschappelijlijke dan wel aan een intellektuele elite
gedacht wordt. Voor al degenen die in
deze optiek niet tot de universiteit zouden
worden toegelaten, moeten er andere
vormingskansen worden geschapen die
korter van duur, meer pragmatisch en ook
goedkoper zijn.
Numerus fixus onderwijskundig benade-

ren.
Het is vooral vanuit deze beide sterk uiteenlopende visies dat een standpunt
wordt ingenomen tegenover de vraagstukken van numerus fixus en preselektie.
Voor de eerste groep die een zo breed
mogelijke toegang tot het universitair
onderwijs nastreeft, is elke vorm van beperking of selektie zonder meer verwerpelijk, voor de tweede groep die eerder
elitair denkt, zijn ze het logische gevolg
van hun opvattingen over de universiteit.
In verband met deze verschillende benaderingen van het universitair onderwijs
moet worden opgemerkt dat in ons land
vrij zelden onderwijskundige bezwaren
aan bod komen. Voor het probleem van
de numerus fixus en de universitaire preselektie lijken mij juist deze onderwijskundige bezwaren nochtans van het
meest essentiële belang. Een universitaire
opleiding in een bepaalde discipline
vergt, wanneer zij aan bepaalde kwali-
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teitskriteria wil voldoen, dat er een aantal
voorwaarden vervuld zijn. Onderwijskundig gezien kan men het aantal studenten
niet willekeurig en nog minder onbeperkt
opvoeren, wanneer niet terzelfdertijd ook
een aantal omstandigheden worden aangepast. Studenten die zich laten inschrijven aan een universiteit verwachten dat
zij er een opleidingsmogelijkheid zullen
vinden van degelijk gehalte. Ook de samenleving gaat er vanuit dat elk uitgereikt universitair einddiploma beantwoordt
aan een voldoende kwaliteit van opleiding. Vanuit onderwijskundig standpunt
gezien betekent dit dat noodzakelijkerwijze aan een aantal voorwaarden moet
worden voldaan.
Een goede opleiding vraagt, ook aan de
universiteit, dat er een juiste verhouding
aanwezig is tussen enerzijds het aantal
studenten en anderzijds de beschikbare
gekwalificeerde staf, de benodigde onderwijsruimten, de omvang en het type van
de uitrusting en de voorbereiding en organisatie van het onderwijs zelf. In het
licht hiervan is een ongelimiteerde groei
van het aantal studenten in een weibepaalde studierichting moeilijk aanvaardbaar. Ook schommelingen die van jaar tot
jaar soms zeer belangrijk kunnen zijn en
waarvan men de omvang pas tijdens de
eerste weken van het akademiejaar kan
vaststellen, maken het niet mogelijk om
hoger genoemde voorwaarden voor goed
onderwijs voortdurend te vervullen omdat
een aanpassing van de gevergde gunstige
omstandigheden op korte termijn vrijwel
niet mogelijk is.
Het is ook voor de universiteit waar dat
elke studierichting, op basis van haar personele en materiële voorzieningen een
bepaalde kapaciteit heeft die, wanneer ze
overschreden wordt, automatisch een ver10

mindering van de kwaliteit van de opleiding tot gevolg heeft. Hieruit moet men
besluiten dat een numerus fixus vanuit onderwijskundig standpunt praktisch
noodzakelijk is. Elke universitaire onderwijsinstelling zou bewust haar beperkingen in dit verband moeten aanvaarden en
zou zich bij het toelaten van studenten
moeten beperken tot zo'n aantal waarvoor
zij alle vereiste voorwaarden vervult om
er een opleiding van voldoende kwaliteit
aan te kunnen geven. Indien zij dit niet
doet, indien zij een groter en zelfs een
onbeperkt aantal studenten aanvaardt, in
antwoord op de vraag naar onderwijs, dan
betekent dit dat zij ook het risiko aangaat
om aan deze studenten een minder goede opleiding te verstrekken dan zij er normalerwijze van mogen verwachten. Een
dergelijke politiek van een bewuste beperking van het te aanvaarden studentenaantal op grond van onderwijskundige
kriteria zou nochtans in België vrij ongewoon zijn. Bij ons immers leeft nog zeer
sterk de mening dat de aanwezigheid van
een groot aantal studenten als het ware
synoniem is met kwaliteit van de instelling; de term „overbezetting" wordt trouwens zelden of nooit gehanteerd door de
leiding van onze universitaire instellingen.
Dat een aantal professoren hier gemakkelijker over spreken, omdat zij bij hun taak
de nadelen van de overbezetting in kon
ondervinden, doet hieraan weinig-kreto
af.
Wetenschappelijk onderzoek moet financiële besluitvorming voorafgaan.

Het is trouwens zo dat de onderwijskundige benadering aan onze universiteiten
over het algemeen nogal verwaarloosd
wordt. Centra voor onderzoek van weten-
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schappelijk onderwijs beginnen slechts
heel aarzelend aan enkele universiteiten
van de grond te komen en kunnen dan
nog niet eens bogen op de steun en het
vertrouwen van de professoren. Wetenschappelijke analyses van wat in deze tijd
de doelstellingen zijn van een universitaire opleiding, welke resultaten men precies met een bepaald curriculum wenst te
bereiken en welke de optimale wegen zijn
die hierbij bewandeld moeten worden,
zijn in ons land praktisch onbestaande.
Welke de waarde is van onze eksamens,
aan welke kriteria precies een student
moet beantwoorden om te slagen of niet
te slagen en hoe deze kriteria ingebed
zijn in operationeel geformuleerde doelstellingen, welk het effekt is van de verschillende mogelijke onderwijsmethoden,
dit alles zijn vragen die ternauwernood
worden gesteld. En nochtans, het zijn
juist deze vragen die fundamentele betekenis hebben voor de problemen van
de financiering van het universitair onderwijs. Het zou immers mogelijk zijn dat
een min of meer groot deel van de universitaire kredieten in feite onvoldoende
efficiënt wordt besteed en dus tot een te
laag rendement leidt omdat de werkwijze
die gevolgd wordt te ver verwijderd ligt
van wat optimaal mag worden geacht.

Numerus fixus en het recht op onderwijs.
Het invoeren van de numerus fixus op
grond van onderwijskundige motieven
hoeft globaal genomen geen beperking in
te houden van de toegang tot het hoger
onderwijs. Inderdaad zou het beleid erop
gericht kunnen zijn om, telkens wanneer
de vraag naar het volgen van een bepaalde studie hoger ligt dan de beschikbare

kapaciteit die de verschillende instellingen gezamenlijk te bieden hebben, een
nieuwe afdeling of instelling op te richten
die de nodige nieuwe kapaciteit zou bieden. Een dergelijke politiek wordt bijvoorbeeld in Nederland en in Duitsland wel
gevolgd; onder meer in de medische fakulteiten hanteert men er een numerus
fixus gebaseerd op onderwijskundige motieven waarbij een groter aanbod aan
studenten in de medicijnen dan leidt tot
het oprichten van nieuwe medische fakulteiten. Een dergelijk uitgangspunt voor
een beleid lijkt echter ver buiten de Belgische geplogenheden te liggen. Er ontbreekt trouwens voor ons hoger onderwijs een nauwkeurige kapaciteitsbepaling die op onderwijskundige motieven
steunt.
In verband met de numerus fixus wordt
ook regelmatig vooropgezet dat het invoeren ervan de sociale diskriminatie die
nu reeds met betrekking tot de toegang
tot het hoger onderwijs bestaat, nog zou
versterken.
Vanuit een dergelijk gezichtspunt moeten
twee zaken worden onderscheiden. Er is
op de eerste plaats het grondrecht op
persoonlijke ontwikkeling, dat een van
de demokratische rechten is. Een numerus fixus voor het geheel van het hoger
onderwijs of van bepaalde studierichtingen, zonder uitbreiding van de kapaciteit
door het oprichten van nieuwe afdelingen
of instellingen, betekent dan dat een aantal jonge mensen niet die hogere studies
kunnen volgen die zij wensen te volgen.
De vraag is echter in hoeverre hun studiewens op zichzelf een voldoende basis is
voor het bezitten van een recht op studie.
Er zijn inderdaad individuele verschillen
inzake studiegeschiktheid en studiemoti11

toegang tot de universiteit: remmen of aanmoedigen?

vatie, en slechts op grond van een bezitten van een voldoende studiegeschiktheid
en studiemotivatie kan men van een recht
op het volgen van hoger onderwijs spreken. Wanneer men een selektiesysteem
zou invoeren dat op voldoende betrouwbare wijze die personen weet te selekteren welke niet de nodige geschiktheid
voor hoger onderwijs, of voor een bepaalde studierichting vertonen, dan betekent
dit in feite dat via dit selektiesysteem de
rechtmatigheid wordt vastgesteld van de
aanspraak die iemand maakt op het volgen van een bepaalde opleiding.
Voor de uitgeselekteerden geldt dan niet
dat hun het uitoefenen van een recht geweigerd wordt maar wel dat zij verhinderd worden iets als hun recht op te eisen
dat wegens het ontbreken van een aantal
grondvoorwaarden helemaal geen recht
voor hen is. Maar er is vervolgens ook het
recht van al de anderen op hun deel aan
het algemeen welzijn. De opgave van de
gemeenschap ligt er inderdaad niet alleen
in om voor onderwijsmogelijkheden op
universitair vlak te zorgen. De leden van
de gemeenschap hebben veelvuldige behoeften en het nastreven van het algemeen welzijn bestaat er juist in om deze
veelvuldige en gevarieerde behoeften binnen het kader van de beperkte middelen
zo evenwichtig mogelijk te voldoen. Dit
betekent dat er voortdurend gekozen moet
worden welke besteding aan de beschikbare middelen moet worden gegeven,
waarbij de ene besteding automatisch een
andere mogelijke besteding uitsluit. De
gemeenschap kan dus niet in onbeperkte
mate aan de behoeften van onderwijs
voldoen en het recht op onderwijs, met de
hieraan verbonden uitgaven door de gemeenschap te verrichten, kan soms minder zwaar wegen dan de rechten van an12

deren op bijvoorbeeld een menswaardig
inkomen, op behoorlijke huisvesting, op
geneeskundige verzorging, enz. De beschikbare onderwijsmogelijkheden zullen
in feite dan ook steeds begrensd blijven,
gezien de beperkte middelen. En dan
staat de gemeenschap opnieuw voor een
keuze. Wanneer zij met deze beperkte
middelen op onderwijskundig verantwoorde wijze opleidingsmogelijkheden wil ter
beschikking stellen, dan hanteert zij,
eventueel onbewust, in elk geval een numerus fixus. Ofwel slaat zij geen acht op
de onderwijskundige aspekten en aanvaardt zij een overbezetting van het onderwijs, maar in dit geval zal de kwaliteit
van dit hoger onderwijs beneden de maat
blijven. En dit laatste is nadelig, niet alleen voor elke student afzonderlijk, die
een minderwaardige opleiding ontvangt,
maar ook voor de gemeenschap die later
op akademici een beroep moet doen welke onvoldoende gevormd zijn.

Konkluzie:
Het komt mij voor dat de diskussies die
op dit ogenblik rond numerus fixus, preselektie, en dergelijke gevoerd worden
veel te emotioneel geladen zijn en te weinig rekening houden met de werkelijke
belangen zowel van de studenten als van
de gemeenschap als van de universiteit.
We hebben veel te weinig visie, ook in
Vlaanderen, op wat de universiteit in onze
gemeenschap moet betekenen en wat wij
van haar verwachten. Pas wanneer wij
hierover een helder beeld hebben, kunnen wij ertoe komen om een beleid uit te
stippelen dat optimaal is en dat nu eens
niet van partikuliere belangen van instellingen of groepen uitgaat. Maar staan wij
hiervan niet zeer veraf?

een analyse van de moderne nederlandse
film

Er is in Nederland jarenlang geklaagd
over het uitblijven van wat in een verzamelnaam voor het gemak „de Nederlandse speelfilm" werd genoemd. Bedoeld werd: een geregelde produktie van
door Nederlanders bedachte en vervaardigde films, waarin de voertaal Nederlands zou zijn en waar ook zou worden
uitgegaan van karakteristiek Nederlandse
situaties. Door de geregelde produktie
zou de kans worden geschapen, dat het
buitenlandse filmprodukt voor een belangrijk deel van de bioskoopmarkt zou
worden verdrongen.
Dit is niet uitsluitend een wens geweest
van de film- zakenwereld maar ook van de
Nederlandse filmkritiek. Maar het was tot nog niet zo lang geleden - een niet te
realiseren wens. Niet omdat het geld er
niet was, want bij een doeltreffende produktie zou dat geld er ongetwijfeld komen; ook niet omdat er in Nederland gebrek was aan talentvolle filmers, en evenmin omdat de gemiddelde Nederlander
bij voorbaat een tamelijk sterke schroom
moet overwinnen, voordat hij tot waardering kan komen van verbeeldingswerken die op eigen bodem zijn ontstaan.
Het onrealiseerbare van de wens was te
wijten aan een manko in het Nederlandse
verbeeldingsleven: gebrek aan aktieve
zin voor dramatiek. In het Nederlandse
verbeeldingsleven is zeker te wijzen op
een sterk ontwikkelde passieve zin voor
dramatiek. Maar de overgang van deze
passieve tot een aktieve zin heeft ons
verbeeldingsleven in nationale samenhang nooit kunnen maken. De overgang
is steeds incidenteel geweest.
Misschien zal men zich afvragen of de
hausse die de Nederlandse speelfilm - en
ik wil me nadrukkelijk beperken tot de
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film in Noord -Nederland - momenteel beleeft niet in tegenspraak is met de hierboven geuite mening. Hebben de filmers en
auteurs, die met hun namen aan de hausse zitten vastgekleefd, niet de belemmering van het manko aan aktieve zin voor
dramatiek doorbroken? Is er in Nederland niet een situatie ontstaan, die hoop
geeft dat er eindelijk aan de lang verbeide verovering van de Nederlandse bios koopmarkt door Nederlandse filmregisseurs en - producenten begonnen kan
worden? En van daar tot de verovering
van andere bioskoopmarkten schijnt dan
nog slechts een stap te zijn.

De nieuwe aanvoer.
Beginnen we met de nieuwe aanvoer van
filmers onder de loep te nemen. Ik bedoel
met deze nieuwe aanvoer beslist niet de
afgestudeerden van de Amsterdamse
Filmakademie, omdat die in hoofdzaak
een soort van Hogere Technische Filmschool is, waar aan jonge filmers het
filmen - ontegenzeggelijk op deskundige
wijze - als een „vak" wordt bijgebracht,
zodat zij er op een of andere manier hun
brood mee kunnen verdienen. Misschien
moet een filmakademie zich in beginsel
tot deze taak beperken. Het kan een verklaring vormen waarom bepaalde produkten van leerlingen van deze akademie produkten m.n. waarvoor méér wordt gevraagd dan een vaardige beheersing van
de strikt technische ritmiek - over het geheel genomen een uitermate povere indruk achterlaten; de indruk van een
machteloos tasten naar een menselijke
dramatiek, die in een dikke wattige mist
verborgen blijft.
Ter illustratie wat de betekenis van de
Amsterdamse Filmakademie voor een fil14

mer kan zijn: gevraagd of hij veel aan zijn
opleiding aan de Amsterdamse Filmakademie had gehad, antwoordde Nikolaï van
der Heyde (de maker van op het ogenblik
de mooiste Nederlandse film): „Om regisseur te worden? Hoe je dat wordt, weet
ik niet, maar in elk geval niet op de filmakademie. Regisseur zijn is geen vak dat
je kunt leren. Ik heb eens een jongen van
zestien jaar op bezoek gehad, die me
vroeg wat hij moest doen om filmregisseur te worden. Ik zei: je hebt een paar
voeten, ga naar Hongarije. Probeer er
desnoods heen te liften en ga dan op een
afstand zitten kijken hoe een man als
Miclos Jancso (de maker van o.m. De roden en de witten) het doet. Als je goed
kijkt, misschien dat je er dan iets van opsteekt. Als je het in je hebt, kun je zo leren, hoe het gaat om mensen uit zichzelf
naar voren te halen. Op de filmakademie
leer je niks. Er zijn op de akademie docenten geweest, die geprobeerd hebben
om me in lesvorm regie bij te brengen.
Maar voor regie moet je alleen maar veel
kijken, inzicht proberen te krijgen, doen.

Je kunt het net zo min leren als mens leren worden."
De les, de opleiding is - afgezien van het
bijbrengen van strikt technische vaardigheid - een verdoemelijk begrip, dat in Nederland naarstig wordt gehanteerd. En
hiermee ben ik toe aan de groep, die ik
al heb genoemd: de nieuwe aanvoer.
Door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk worden aan
filmers geregeld subsidies verstrekt, ter
realisering van vrije ontwerpen, die eerst
aan een advieskommissie uit de Raad
van de Kunst zijn voorgelegd en van haar
het fiat hebben gekregen. Het ministerie
bemoeit zich niet met de uitwerking van
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de ontwerpen, al wordt stilzwijgend verwacht, dat de normen van de rijksfilmkeuring niet overschreden worden. Dit houdt
geen erge beknotting in van de vrijheid
van de filmers; want al is de rijkskeuring
(die door handig politiek spel nog steeds
niet van het Nederlandse toneel is ver
grillig, niemand zal ontkennen,-dwen)
dat zij over het algemeen bereid is om gul
de hand over de boezem te strijken. Er
kan daarom worden uitgegaan van de
overtuiging, dat het werk van de nieuwe
aanvoer werk is, waarin filmers zich naar
eigen believen hebben kunnen uitleven.
En wat zien we? Ook dáár een volstrekt
machteloos grijpen naar een in allerlei
mistlagen gehulde menselijkheid.
Het machteloze is zelfs typerend voor een
film als Die kleine wereld van Charles
Huguenot van der Linden. Nu heeft Huguenot van der Linden met deze „kleine
wereld" zeer zeker een nieuwe film aangevoerd, maar hij zelf hoort beslist niet
tot de nieuwe aanvoer. Hij is een oude
rot in het vak, zoals een Nico Crama, die
ook af en toe uit de subsidiepot mag meedelen. Overigens is dat graag gegund: op
voorwaarde dat nieuw talent gelegenheid
krijgt om te bewijzen, dat het iets achter
de hand heeft en oud talent de gelegenheid om te bewijzen, dat in de vrije sektor, waar niet op de kommercie gelet
hoeft te worden, goed in de dramatische
verbeelding is te leven. Ondanks de Oscar, die onlangs om een of andere duistere reden aan Huguenot van der Linden is
toegekend, heeft deze filmer alleen maar
bewezen, dat hij bezig is de mogelijkheden tot aktieve dramatiek die er in hem
aanwezig zijn geweest nog verder af te
knabbelen. Het oude speelgoed, dat Van
der Linden als materiaal gebruikte, bezat,
in zijn speelse eenvoud, een intense,

naar de mens verwijzende karikaturale
dramatiek. Van der Linden heeft die dramatiek gezocht, maar hij is niet verder
gekomen dan kwasi gekompliceerd gejongleer met poppen en mechanieken.
Hij wilde dóórtasten naar een universele
wereld achter de sterk relatieve wereld
van het speelgoed als levensparallel,
maar hij is in het speelgoed als „interessante dingen" blijven steken.
Bij Van der Linden werd de machteloos
gemaskeerd door een behendig ge--heid
manipuleer met zogenaamd „mystieke"
waarden - men kent dat wel: de belangwekkende ondoorgrondelijkheid van dingen die door mensenhand vervaardigd
zijn of met de mens gerelateerd zijn nog aangevuld door een ritmiek, die door
haar snelheid overrompelend moest werken. Maar het bleef machteloos maakwerk. Bij de echte nieuwe aanvoer ontbreekt zelfs (of uiteraard) het vermogen
tot maskeren en daardoor word je telkens
opnieuw met die moedeloos makende
machteloosheid gekonfronteerd.
Waarin uit zich nu die machteloosheid?
Het heeft weinig of geen zin om in dit
verband individuen te noemen, want het
gaat om een algemeen verschijnsel. De
machteloosheid bestaat in een retorisch
symbolisme.
Wat in Nederland veel opgeld doet, is de
teorie van de dubbele of drie- en zelfs
vierdubbele bodem. Een der meest karakteristieke voorbeelden daarvan is de film
De blanke slavin geweest, waarmee René
Daalder zijn debuut heeft gemaakt. Het
skript voor deze film heeft Daalder samen
met Rem Koolhaas en Harry Kümel ge
Wat het aandeel van Kümel is-makt.
geweest, kan ik me niet goed voorstellen,
tenzij hij verantwoordelijk is geweest voor
15
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leend, maar omdat hierin de kwintessens
is vervat van de verdediging van de „blanke slavin ". Wie niet meer bij de logika terecht kan, vervalt automatisch in het illogische. Wie machteloos is ten aanzien
van de reële dramatiek in het menselijke,
zoekt zijn toevlucht in symbolisme. Voor
dat symbolisme is nooit een verklaring
nodig. Wie het niet snapt is een stommeling, wie het wel snapt leutert meestal veel
over dat snappen, maar blijkt nimmer in
staat tot een redelijke omschrijving.

„Broddelscène" uit De Blanke Slavin van René Daalder

de paar naar poëtisme neigende gedeelten in de film. Het verhaal was een broddelwerk van te hooi en te gras aan elkaar
geplakte malle of erotische skènetjes,
met diverse menselijke boompjes die zoal niet een bos dan toch samen een bosje
moesten vormen. Maar tegelijk was het
de bedoeling, dat er door de broddel
geprikt zou worden naar „de-skènetj
diepe laag van het onderbewuste, waaruit symbolen naar omhoog stijgen in een
ordinaire verwrongen realiteit ".
Ik zet deze woorden tussen aanhalingstekens, niet omdat zij aan iemand zijn ont16

Laat ik het zo zeggen: in de nieuwe aanvoer - en dat gaat nu al zeker een jaar of
drie, vier door - is er geen plaats voor
eenvoud. Omdat de aktieve zin voor dramatiek ontbreekt, wordt eenvoud gemeden als de pest. Eenvoud wordt door de
nieuwe aanvoer ongeveer gelijk gesteld
met het oude beproefde - misschien overleefde - Nederlandse filmen in de trant
van Haanstra en Van der Horst: mensen
en dingen in een vermooiende dokumentaire stijl. Nu kan aan Haanstra ongetwijfeld een zekere vergoeilijkende bonhomie
worden verweten, een bonhomie die hem
zelfs in Bij de beesten af niet vreemd is.
Maar Van der Horst is een der zeldzame
Nederlanders die fors en doelbewust de
innerlijke dramatiek van dingen en mensen uit de uitwendige vormen te voorschijn kapt. Ik wil hiermee natuurlijk niet
zeggen, dat een Van der Horst als model
aanvaard zou moeten worden. Afgezien
van het feit, dat de man als filmer uniek
is, hij heeft een ander historisch filmverleden achter de rug dan de nieuwe aanvoer van filmers heeft.
Het jongste historische filmverleden
wordt bepaald door wat met name in de
nouvelle vague sterk naar voren is gehaald: grote aandacht voor het tweeslach-

een analyse van de moderne nederlandse film

Bert Haanstra filmt apen voor zijn film Bij de beesten af.

tige en dubieuze in de situatie van de
mens als individu en als sociaal wezen;
toespitsing van de spanningen in de manvrouw-verhouding; verheviging van het
besef van de politieke gebondenheid. De
nieuwe aanvoer van filmers heeft daar ongetwijfeld naar gekeken. Dat er niet zonder begrip is gekeken, blijkt uit de pogingen om de beweging - want het is een
beweging geweest - op verkleinde schaal
(ik spreek nog steeds over de door CRM

gesubsidieerde films) en met eigen interpretaties na te volgen. Er zijn in deze
richting hoopgevende filmschetsjes gemaakt; er zijn zelfs films gemaakt in ruimer opzet zoals La Grande Jatte van
Frans Weisz en in nog ruimer opzet zoals

De gelukkige terugkeer van Jozef Katusz
van Verstappen en De la Parra en Een
ochtend van zes weken van Nikolaï van
der Heyde. Deze films toonden duidelijk
aan, dat er een opening gezocht werd
17
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mers zonder een filmisch achterland en
met de aktualiteit van een zeer bewogen
buitenlands filmleven om zich heen. Het
filmzakenleven had voor deze onvolkomenheden geen begrip; het was niet bereid om in verwachtingen te investeren,
ook al was het onmiskenbaar duidelijk,
dat er geen sprake was van nooit te
realiseren verwachtingen, van luchtkastelen. Het filmzakenleven wenste boter
bij de vis. En daarmee was de konditie
geschapen voor de trieste werkelijkheid
van „de moderne Nederlandse film".
De „Moderne Nederlandse Film".

Pamela Rose in Paranoia van Adriaan Ditvoorst

naar een aktief dramatische interpretatie
van mensen en dingen. Het verst in deze
opening kwam Adriaan Ditvoorst met zijn
film Paranoia.
Kommercieel gezien kwamen al deze
films muurvast te zitten. Dat kon verwacht
worden. Er was in de films alleen nog
maar sprake van een opening naar een
filmverbeelding, die de passieve zin voor
dramatiek bij het Nederlandse publiek
kon prikkelen. De genoemde filmers hadden slechts een eerste stap gezet in de
richting van een dramatisch opgebouwde verkenning, die kan funktioneren als
onthullende ontleding, maar tevens als
openbarende syntese van menselijkheden. De ontleding ging niet ver genoeg,
terwijl de syntese te fragmentarisch bleef.
Begrijpelijke onvolkomenheden van fil18

Er zijn over die „moderne Nederlandse
film" tal van juichkreten opgegaan, waarbij vooral de al vele malen herhaalde
aanprijzing over „het eerste volwassen
Nederlandse filmprodukt" opgeld heeft
gedaan. Wat is er waar van de volwassenheid? Laten we als voorbeeld nemen
het jongste Nederlandse filmprodukt,
waarop het al zo veel jaren gebezigde
jargon over „de eerste volwassen" film
op ruime schaal is toegepast: Turks fruit.
Ik wil niet in de eerste plaats spreken
over de typisch puberale inhoud, maar
over de vorm. Er is, wat de vorm betreft,
in deze film enorm gehaspeld en geknoeid. In zeker opzicht werd dat met
strikt kommerciële normen gedaan - zoa ls in de „kreatie" van de moeder van
Olga en haar vriend, in welk tweetal de
bioskoopkijkers bekende typetjes uit een
bepaald teevee -programma moesten herkennen. Of dit „volwassen" is te noemen,
blijft een vraag, in elk geval is het gehaaid.
Maar dat is niet meer dan kommercieel
opgezette knoeierij in detail. Je zou er
eventueel de ogen voor kunnen sluiten,
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Monique van de Ven (als Olga) an Rutger Hauer (als Erik)
in Turks Fruit van Verhoeven an Houwer.

Monique van de Ven (als Olga) in Turks Fruit.

als de rest van de film niet navenant was.
Het meisje Olga en haar vriend Erik komen in de hele film geen sekonde tot
leven. Zij worden in zeer fragmentarisch
opgezette skènetjes - die fragmentarisering is een sterke aanwijzing voor het
volledig ontbreken van dramatisch talent - in de houdingen gebracht, die vooral passen bij de indruk die de bioskoopbezoeker heeft opgedaan van in Wolkers'
boek - door hen verrichte handelingen of

door hen uitgesproken teksten. De filmmakers zijn niet uitgegaan van wat de
twee figuren zélf doorleefden, maar van
wat Jan Wolkers -fans verwachtten dat ze
zouden doorleven. Ze missen daardoor
elke identiteit, zij zijn onbezielde anekdoten, die toevallig met een vrouwelijk en
mannelijk lichaam bedeeld zijn. Of dat
is het zelfs niet eens: ze zijn bedeeld met
bloot. Turks fruit is in heel zijn vormelijke opzet niets anders dan een bloot
waar alle erotische ge--heidsmanft,
spannenheid of spanning aan ontbreken.
Het filmisch vermogen van de makers
schoot tekort, was te „onvolwassen" om
„het blote" aan de manifestatie te onttrekken en het in te passen in een levende twee- eenheid.
Ik beschouw dit als de ernstigste vorm -onvolwassenheid van Turks fruit, waarbij de
strikt technische gebreken - bijvoorbeeld
bij de kotsskène - niet eens veel gewicht
in de schaal leggen. De vorm -onvolwassenheid, binnen welke de makers van
Turks fruit (zoals men weet, Verhoeven
en Houwer) gewerkt hebben, verklaart
ook het volledige gemis aan aandacht
voor de ekspressiviteit, die uit het gezicht
van een Monique van de Ven (Olga) te
halen was. Het gezicht van deze aktrice
heeft iets, dat onder een gevoelige dramatische regie tot sterk genuanceerde
uitstralingen zou kunnen komen. Maar
wat bekommert de „kommerciële moderne Nederlandse film" zich om gezichten?
Niet met gezichten is geld te verdienen
(de burgerlijke schijnheiligheid voegt
daar steevast aan toe: om artistieke films
te kunnen maken), voor het verdienen
van geld moet er tot beneden de gordel
gezakt worden: aan de gordel hangt de
geldzak.
Hierover vertelde Nikolaï van der Heyde
19
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in een gesprek: „Natuurlijk heb ik om geld
los te krijgen kommerciële praatjes verkocht. Een geldschieter, die nog gewonnen moest worden, vroeg of er in de film
ook veel bloot zou voorkomen. Ik zei: ja
hoor, er komt veel bloot in Angela. Hoeveel bloot? Vijftig naakte vrouwen? U
kunt ze van me krijgen. Moeten ze volle
borsten hebben? U krijgt ze. Dikke billen? Ook met dikke billen en dan nog een
paar slanke meiden ertussen, allemaal
samen in één enorm bad, met jongens
erbij."
Bedachte, helemaal ware of half ware
anekdote, dat komt er niet op aan: de
spot van Nikolaï van der Heyde (men
moet eens vergelijken wat deze regisseur
bij Barbara Seagull aan ekspressiviteit
uit een gezicht heeft weten te halen, maar
ja, Van der Heyde is dan ook geïnteresseerd in de mens als geheel, niet in de
mens beneden gordelmaat!) de spot van
Nikolaï van der Heyde is typerend voor
het puberale klimaat van de „moderne
Nederlandse film".
Ik moet zeggen, dat dit puberale begonnen is met wel jong maar toch mannelijk
gedurfd filmwerk van het bekende filmduo Pim de la Parra en Wim Verstappen.
In hun maatschappij „Scorpio films" zijn
zij welbewust uitgegaan van de formule:
film als afleidend tijdverdrijf voor de bioskoopbezoeker, die in een makkelijke stoel
naar iets wil kijken, waar hij geest noch
gemoed voor hoeft in te spannen. Het
duo vervaardigde vlijtig films met laag
budget, om door werken in kontinuïteit
steeds meer vaardigheid te krijgen in het
zeer moeilijke vak van de filmkomedie.
Lage budgetten dwongen tot vereenvoudiging van de intrigues en spaarzaamheid
met filmen. Het had het voordeel van de
20

dwang tot koncentratie op het dramatische element in de komedies, het had
het nadeel dat er zuinig met materiaal
moest worden omgesprongen.
En één ding moet het duo van ,,Scorpiofilm" worden nagegeven: er is over het
geheel genomen weinig gekwanseld met
goede filmsmaak. Maar aan opzienbarends is er nooit iets te voorschijn gekomen. De films die uit handen van het
duo kwamen, waren voorbestemd om in
de anonimiteit te verdwijnen. Niemand die
ze zich nog herinnert, niemand die de
titels kent. Ze zijn het ook niet waard om
onthouden te worden, omdat al die films
in feite vooroefeningen zijn geweest voor
het aanleren van de voorwaarden voor
een goed in elkaar zittende, publiek veroverende film. Die meende het duo gevonden te hebben in Blue movie - de
Amerikaanse term voor een pornofilm.
Dat het duo De la Parra/Verstappen zich
aan de nieuwe formule van „blue movie"
hebben vastgeklampt, is niet verwonderlijk. In de eerste plaats denkt de filmkommercie nog steeds in seks. Dat die
kommercie zo denkt, moet niet worden
toegeschreven aan het veronderstelde
feit, dat speciaal filmkommercianten zulke verschrikkelijk erotisch opgeladen figuren zijn. Een der direkteuren van een
filmverhuurkantoor in Nederland, dat zich
danig op de seks-markt weert, is een
rustige bedaagde man, die zijn warmste
plaatsje vermoedelijk in het bed van zijn
bloedeigen vrouw zal hebben. Een ander
die ooit heeft gezegd: „zodra de rijksfilmkeuring verdwijnt en ik op grond van
andere wetten geen last met de justitie
kan krijgen, mogen ze op het scherm
voor mijn part met dieren gaan kopuleren, als ik mijn zalen maar vol krijg ",
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Hugo Metsers en Marijke Boonstra in Blue Movie van
Verstappen en De la Parra... „een ordinair, gekunsteld,
uit de omstandigheden van het ogenblik opgeschoten wanprodukt..."

leeft in alle eerzame zakelijkheid. De
kwestie is eenvoudig. De filmkommer
hebben belangstelling voor seks,-ciante
omdat in Nederland een geestesperiode
wordt doorgemaakt van een puberale en
anale doorbraak naar waarachtige rijpheid.
Het is niet toevallig, dat de seksgolf in
de bioskopen is samengevallen met de
„geestelijke openbreking" van het Nederlands „bourgeoise", religieuze en morele leven. Nederland leefde - of het nu
katoliek, protestants, humanistisch, vrij-

zinnig dan wel ongelovig was - in een
bejaarde infantiliteit. Er werd met
schroom geloofd aan eeuwenoud ingebakken godsdienstige, sociale en morele
vooroordelen. Deze vooroordelen zijn
vaak bestempeld als taboes, maar in wezen waren het geen taboes. Taboes hebben iets sakraals en zijn onaantastbaar,
juist in hun ondoorgrondelijkheid. De
vooroordelen waren niet sakraal, maar
gesakrilegeerd, dat wil zeggen: ze waren dogmatisch heilig verklaard, hetzij
uit overwegingen van een burgerlijk sociaal, hetzij uit overwegingen van een
klerikaal kerkelijk karakter. Er bestond
geen natuurlijke, begrijpbare relatie tussen de individuen en de door hen in acht
genomen vooroordelen. Daarom werd er
infantiel graag van „gesnoept ". Men kent
ze wel, de „progressieven" van enkele
decenniën geleden, die met samenzweer
tijdens intieme gesprekken-dersgzichtn
„belijdenissen" deden over hun vrijheid
van opvatting ten aanzien van het seksuele leven. Die vrijheid van opvatting was in
het gros van de gevallen een lachertje;
meestal was er niet meer vrijheid in dan
die van een kind dat met enige uitdagend
een „volwassen" vies woord zegt.
-heid
Met de openbreking van het godsdienstige, sociale en morele geestesleven in
Nederland zijn meteen, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin, de sekswinkeltjes opengegaan. Met als bijverschijnsel
een typisch puberachtige vrijmoedigheid
over het smaragdachtige onder de gordel,
zowel aan de voor- als aan de achterkant.
Tegen deze achtergrond moet het ontstaan van een film als Blue movie worden
gezien. Er is van alles in verwerkt wat
aan de plotseling opgetreden puber-vrijmoedigheid tegemoet kon komen: penis21
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Kika Mol en Peter Schaapman in Daniël van Erik Terpstra.

ekshibitie, kopulatie, trio -seks, groepsseks. De film wekt de schijn van een onbedwingbaar geworden, natuurlijk seksgegrom, dat begeleid wordt door een gedempt hypokriet moralisme. Dat kwasi
moralisme moet de drempelovergang mogelijk maken. Wie naar Blue movie is
gaan kijken, moet de indruk krijgen, zich
met het „naakte leven" geamuseerd te
hebben, maar in monkelende distantie.
Dat is de enorme verleugening van Blue
movie, een verleugening die ook in de
- knappe - filmstijl doorwerkt.
Blue movie is een ordinair, gekunsteld,
uit de omstandigheden van het ogenblik
opgeschoten wanprodukt, maar is - zelfs
22

als zodanig - nog superieur aan films als
Daniël van Terpstra of vooral Wat zien ik
van Houwer - Verhoeven. Ook superieur
aan Turks fruit, waarachter overigens
meer de individueel puberale en anale
verbeelding van de gefrustreerde Jan Wolkers leeft dan de plotselinge vrijmoedigheid van de Nederlandse geestelijke progressiviteit: een progressiviteit, die nog
te kwerulant van aard is om tot een volwassen verbeelding van de realiteit der
dingen te kunnen komen.
Wat eigenlijk nog meer te zeggen over
het beeld van „de moderne Nederlandse
film"? Het beeld is al schamel genoeg.
Die schamelheid - die nog te herleiden
is tot iets dat binnen de Nederlandse
socialiteit is opengebarsten - wordt alleen
maar schameler door enkele trekjes, die
al herkenbaar waren in Daniël en die ook
in Turks fruit zijn overgenomen: het gebruik maken van teevee - typetjes. In Daniël was het Johnny Kraaykamp, in De
inbreker was het Rijk de Gooyer, in Geen
paniek, was 't het duo Johnny en Rijk.
Het koncentreren van films op dergelijke
typen verraadt volledig de eksklusief
kommerciële belangstelling voor het maken van rolprenten, waarin het aan de
teevee - stoelen gekluisterde publiek zijn
„helden" in (materieel) groter en breder
formaat kan bewonderen. Voor deze „moderne Nederlandse film" hoeft niet meer
belangstelling te bestaan dan voor een
zure - bommen - kraam. Het trieste is, dat
filmers die dit werk helemaal niet ligt aan
deze kommerciële prostitutie worden
overgedragen. Met name bedoel ik Frans
Weisz, die met De inbreker doodeenvoudig náást zijn talent is gaan lopen. Weisz
is naar aanleiding van deze film gedoodverfd als een komedie - filmer. Hij is dat in
wezen niet. Zijn Ganstermeisje was daar
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Santiago in de film Beauty door Johan van der Keuken.

al een bewijs van. Weisz is een filmer, die
de mogelijkheid in zich heeft om via gevoelige filmbeelden een dromerige patetiek te dichten. Daarin ligt zijn kracht.
Maar de filmkommercie laat zo'n filmer
liever de botten breken over een buiten
zijn vermogen liggende komediedramatiek.
Na de seksgolf?

Al met al schijnt het er voor „de moderne
Nederlandse film" somber genoeg uit te
zien. Of dat ook voor de toekomst geldt,
is een grote vraag. Wat de seksgolf be-

treft, zodra het Nederlandse geestesleven in zijn progressiviteit de (onvermijdelijke) puberale en anale fase te boven
zal zijn, zal de seksfilmiek een normale
grown-up amusementsfunktie gaan vervullen. Zij zal dan vanzelf terecht komen
waar zij hoort: aan de marge. Want zodra seksualiteit geladen wordt met de
wezenlijke dramatiek van het erotische is
er al geen sprake meer van seks-filmiek,
maar van de normale universele menselijke komedie of tragedie. Het zou daarom zinloos zijn om de toekomst van het
moderne Nederlandse filmen uitsluitend
aan de seks-filmiek te koppelen. Boven23
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dien zijn er enkele hoopgevende aanwijzingen, dat er zich buiten het kommer
om een Nederlandse echt drama--ciële
tische filmkunst aan het ontwikkelen is.
Niet voor niets is het oude kultuurpatroon, waarin het Nederlandse geestesleven al te lang geklonken heeft gezeten,
doorbroken. De durf tot verbeelding van
het menselijke, buiten de direkt beschrijf bare werkelijkheid om, is lang genoeg onderdrukt geweest. Daardoor is met de
doorbraak van het progressieve denken
ook de mogelijkheid geschapen, dat er
uiting zal worden gegeven aan een autentieke kapaciteit tot dramatisering van
menselijke situaties.

Er zijn filmers die dat zoeken in filmische
politieke aktiviteit, zoals een Johan van
der Keuken heeft gedaan met o.m. zijn
Dagboek (gemaakt voor de VPRO), waarvoor hij Afrika kritisch verkennend heeft
bereisd.
Indirekt politiserend werkt ook Georges
Sluizer, die met zijn biezonder fraaie film
Joao een goed dramatisch beeld heeft
gekreëerd van de Braziliaanse mens in
het achterland, die in de onmogelijkheid
verkeert om zich uit de bekrompenheid,
de wreedheid en benauwenis van het primitieve leven op te werken, louter en alleen, omdat de ekonomie van het land
hem in een toestand houdt, waarin hij gedeeltelijk vrij man, gedeeltelijk slaaf, gedeeltelijk bandiet is. Sluizer heeft deze
fatale dramatische situatie van de Braziliaanse caboclo indirekt verduidelijkt in
een primitief maar tegelijk klassiek liefdesdrama.
Veel is er ook te verwachten van Adriaan
Ditvoorst die, aan de kant geschoven nadat de filmkommercie zijn Paranoia zonder meer van de tafel had geveegd, voor24

Anna Maria Miranda in Joao van Georges Sluizer.

zichtig te voorschijn is gekomen met een
sterk mytische, om niet te zeggen mystische dramatisering van het laatste hoofdstuk van Camus' La chute.
Ditvoorst bezit het zeldzaam voorkomende vermogen van het overpeinzend filmisch dramatiseren. Je moet je bij hem
overgeven aan de sfeer van zijn films.
Uit die sfeer vloeit een diep indringende
dramatiek voort. Geen opzettelijk gekonstrueerde dramatiek, het gaat bij de ver-
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beelde mensen om een onbedwingbare,
om een niet van buitenaf gestimuleerde
of geremde zelfverkenning. Ditvoorst
denkt momenteel aan een verfilming van
het Paulus-gegeven: niet in de zin van een
levensverhaal van Paulus, maar als permanente aktualiteit van het zoekende,
twijfelende en gepassioneerd zichzelf
doorvorsende menselijke.
Wat Ditvoorst heeft gedaan en wil doen
is, de invoering van het wijsgerige of laat
ik liever zeggen het bespiegelende in de
filmische dramatiek. Het getuigt van een
juist inzicht in het wezenlijke van het
dramatische, dat niet zonder wijsgerigheid of bespiegeling kan. Niet in de vorm
van het tragische en ook niet in de vorm
van het komische.
Wat dit betreft sluit de werkwijze van
Ditvoorst uitstekend aan bij de werkwijze
van Nikolaï van der Heyde. Van der Heyde, die met Ditvoorst, Johan van der Keuken en Sluizer het begaafdste kwartet
jonge filmers vormt, waarover we in Nederland beschikken, is enkele jaren in het
Nederlandse filmleven de gebeten hond
geweest. Het is interessant om vanuit Van
der Heydes jongste film Angela, love
comes quietly te ekstrapoleren naar zijn
film To grab the ring, naar aanleiding
waarvan de filmkommercie in de meest
uitgebreide zin van het woord - ik reken
daar ook de bioskooppolitiek welgevallige filmbesprekingen onder - hem kort en
bondig aan de deur heeft gezet.
In het gesprek naar aanleiding van Angela, waaraan ik hierboven al heb gereleveerd, zegt Nikolaï: „Ik stap blindelings
in wat ik wil. Ik zoek de mens in mijn
spelers, daarom wilde ik ook Barbara
Seagull hebben en niet de aktrice Seagull... Ik hou van de mensen, de bomen,

het landschap... De mensen die in een
film spelen zijn, zodra ze in de film verschijnen, belangrijker dan ik. Ik heb wel
de dialogen geschreven, maar ze zijn ontstaan door mijn keuze van de mensen die
ze moesten spelen en verwerkelijken...
Ja, ik geloof in een kosmische beïnvloeding. Daarom is er ook de skène, waarin
Barbara (= Angela) bomen aanraakt; ze
raakt niet maar een boom aan, ze raakt,
zelfs al zou ze maar één boom aanraken,
alle bomen aan... Of de wreedheid van
boeren aan het einde van de film ook tot

Barbara Seagull (als Angela) en Sandy van der Linden
in Angela van Nikolaï van der Heyde.

het kosmische behoort? Waarschijnlijk
wel, maar die boeren waren alleraardigste mensen en de hand, die het hoofd van
Sandy van der Linden aan het einde achterover rukt, is mijn hand geweest... Ik
wilde die wreedheid, ik kon geen boer ertoe krijgen om die ruk aan het hoofd te
geven..."
Het begrip, dat in deze zinnen de sterkste
beklemtoning krijgt, is het begrip: ik wilde. Het is een begrip, dat voortkomt uit
zelfbewustzijn. Niet het zelfbewustzijn
van de (kommerciële) overmoed (zoals
25
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het ongegeneerde V.D.), maar het zelfbewustzijn van het in eigen identiteit deel uit
te maken van een universum, dat je in zijn
onberekenbaarheid naar je hand moet
weten te zetten.
Wat dit betreft bestaat er een zekere
overeenkomst tussen Van der Heyde en
een Ingmar Bergman (niet voor niets is
voor het kamerawerk zijn keuze op een
Zweed gevallen, Jörgen Persson die met
Bo Widerberg samenwerkte voor Elvira
Madigan). De overeenkomst markeert tegelijk het verschil.
Het overeenkomstige is de dramatisch fatale éénheid tussen de mens en het hem
omringende, waarbij landschappen eenzelfde funktie vervullen als het weer en
de mensen kunnen doen. Bij Bergman
bestaat de fatale éénheid echter uit een
noodlottige gevangenschap, met in een
onbekende achtergrond een kosmische
spin, die alle levenssappen wegzuigt. Bij
Van der Heyde bestaat de fatale éénheid
uit een vrije relatie met een in een onbekende achtergrond aanwezig voortdurend kreërend levensbeginsel. Bij Bergman vloeien vanuit de kosmische achtergrond benauwenis, lijden en dood; bij
Van der Heyde vloeien - dat is het karakteristieke van Angela - vanuit de kosmische achtergrond het vermogen tot
vrijheid en eindeloze tederheid. Die tederheid bekommert zich niet om maatschap
zij vervult de mensen-pelijkonvts:
die ervoor ontvankelijk zijn geheel. En
daardoor worden zij „aanstootgevend"
voor de aan de onderlaag van het kosmische blijvende samenleving.

Op de keper beschouwd gaat het in Angela, love comes quietly eveneens om een
doorbraak uit het oude konventionalistische en dogmatistische levenspatroon
26

naar een vrijer relatie met al het omringende. Maar hier in dieper doordachtheid, in een mystiek die wars is van absolutisme, maar even eindeloos ver afstaat van elke konventionele relativering,
zoals met name in Turks fruit valt waar te
nemen.
In zijn harmonizering van de mens met al
het hem omringende - een harmonizering
die onder bepaalde omstandigheden het
konflikt uitlokt - heeft Nikolaï van der
Heyde de kern ontdekt van zijn vermogen
tot dramatisering. Hij kan er evengoed
de kant van het tragische mee uit, als de
kant van de komedie. Maar hij moet de
vrijheid houden van het „ik wil ", van de
eigen keuze der harmonisering. En die
vrijheid is Van der Heyde enkele jaren
geleden in To grab the ring ontzegd. Er
is in zijn opzet ingegrepen, omdat de filmkommercie wel geloofde in de spanning

van de crime story of het spionageverhaal, maar niet aan een (nog onzeker)
verkennen van menselijke relaties. In To
grab the ring werden onverenigbare elementen aan elkaar gevoegd en dat had
een op het zelfbewuste „ik wil" afgestemde filmer als Van der Heyde de nek kunnen breken: zijn zelfbewust vermogen tot
vrijheid en eindeloze tederheid („ik hou
van mensen," zegt hij, „maar ik ben tegelijk ook een rotzak ") heeft hem gered.
Hopelijk, om met een bewogen uitlating
van Haanstra te eindigen, tot heil van
„de moderne Nederlandse" film. Want na
een voorstelling van de film zei Haanstra:
„Als de Nederlandse film met deze film
van jou een sprong vooruit maakt, ben ik
gelukkig ". Met welke woorden Haanstra
zijn eigen bonhomie relativeerde, maar
tevens de rommel die momenteel als „de
moderne Nederlandse film" wordt aangeprezen rondweg van de tafel veegde.

lucebert
translation theo hermans.
zo is het vreemde

zo is het vreemde
ik zie en ben begonnen
ben begonnen en zie
als een golf is de otter der ontzetting
zo is het vreemde
onze ogen wandelen aan elkaar
twee verwante zegswijzen:
en ochtand en avund
daar en tussen slapen

such is the weird
such is the weird
i see and have begun
have begun and see like
a wave is the otter of horror
such is the weird
our eyes walk up to each other
two related expressions:
and moorning and eavening
sleeping in and between
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Erik van Ruysbeek.

erik van ruysbeek :
poëzie als een geestelijk herboren worden

„Ik ben geheel de ruimte in zijn vuur."

e. van itterbeek

Er zijn in het Nederlandse taalgebied weinig dichters bij wie het denken en dichten
zo innig verweven is als bij Erik Van
Ruysbeek. Dat voortdurend werkzaam zijn
op beide gebieden van het woord leidde
tot een aantal essays en dichtbundels die
allemaal de uitdrukking zijn van een zoek
naar de volstrekte harmonie. Het-toch

Geb. 1934. Doctor in de rechten (universiteit
Leuven) en Doctor in de letteren (rijksuniversiteit Leiden). Publiceerde De hedendaagse
Franse letterkunde (1964), Spreken en Zwijgen,
essays over Franse literatuur (1965), Socialisme et Poésie chez Péguy (1966), Actuelen, opstellen (1968), Tekens van leven, Beschouwingen over het schrijverschap (1969) en

nagestreefde evenwicht blijft niet beperkt
tot de persoon zelf van de dichter. Het
gaat in wezen om een kritiek van de
Westerse beschaving, die bij Van Ruysbeek veel dieper gaat dan de hedendaag-

Daad en beschouwing. Beschouwingen over
literatuur en maatschappij ( 1972). Werkt mee
aan diverse tijdschriften en bladen o.m. Kultuurleven, Le Monde, Septentrion, Ons Erfdeel, Kreatiet en Knack.
Adres:
Rerum Novarumlaan 35, 3200 Kessel -Lo.

se maatschappijkritiek. Hij struikelt niet
zozeer over strukturen, maar plaatst het
gesprek op het niveau van de fundamentele waarden. Met die bekommernis hangt
onder meer het totale aspekt van Van
Ruysbeeks poëtische opvattingen samen.
Spoedig na het verschijnen van de eerste
bundel, Weerklank (1948), zou blijken dat
de dichter uit wijsgerige noodzaak het
pad van de klassieke Nederlandse dichtkunst van een Karel Van de Woestijne of
een Karel Jonckheere moest verlaten.
Vandaar zijn overgang naar de eksperimentele poëzie van de Vijftigers, die hij
in een in briefvorm gevoerde dialoog met
Karel Jonckheere op grond van zijn innerlijke ontwikkeling hardnekkig verdedigt. Blijkbaar beantwoordde de eksperimentele dichtkunst met haar irrationele
beeldverbindingen en eksplosief ritme
toch niet helemaal aan het poëtisch denken van Van Ruysbeek, dat ondanks het
lyrische karakter ervan toch behoefte
heeft aan samenhang en verstandelijke
beheersing. Zo zien we de dichter van de
zuiver eksperimentele bundel Verzen
(1955) met Van de aarde die ook hemel
is (1963) en De open Wereld (1967) terug29
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keren naar een meer bezadigde poëzie.

Het zoeken naar de ideale vorm houdt
sterk verband met het inzicht dat in elke
grote beschaving „het beeld van de buitenwereld aan de grondslag lag van de
kunst" (1). De geestelijke ambitie van Van
Ruysbeek strekt veel verder dan het verwerven van een eigen taal en het uitdrukken van louter persoonlijke emoties of
ervaringen: zij is gericht op het verwerken
en assimileren van de nieuwe kennis en
op het vormen van een nieuw historisch
bewustzijn. Daarom begint de nieuwe beschaving en dus ook de nieuwe poëzie
bij onszelf. Het gaat niet om het abstrakt
formuleren van een hernieuwd wereldsysteem, - dat gaat zelfs de krachten van
verschillende generaties te boven, - maar
wel om langs een poëtische weg inzicht
te verwerven in het eigen ervaringsleven,
los van de vooroordelen en de uitgangspunten die ons door de moderne, op de
rede gevestigde beschaving opgedrongen worden. Van Ruysbeek wil alleen
maar terugkeren naar de bron en die
bron ligt in het eigen ik dat volledig openstaat voor de wereld. Poëzie als totale
beleving is een vorm van zelfkennis: „wat
men aanneemt ontstaat fundamenteel uit
wat men in het leven, voor mij hoofdzakelijk het innerlijk leven, ervaren heeft" (2).
Die ontwikkeling tekent zich af in een
genre dat de dichter tot nog toe niet beoefend had, namelijk het dagboek: Diogenes voor de drempel (1971). Intellektueel gezien is Van Ruysbeek zich zeer
sterk bewust van het ernstige tekort van
de moderne Westerse kultuur en om dat
aspekt van zijn bestaanservaring weer te
geven, wendt hij de diskursieve metode
aan van het proza, in casu het essay. Ook
in de eigenlijke poëzie laat het redene30

rend vermogen van de dichter zich gelden, maar de echte betekenis van het
dichten ligt in het vastleggen van zuivere
ervaringsmomenten zoals in de volgende
strofe:
En alles valt nu stil: mijn bloed, mijn blik
mijn blakende gedachte.
Hier keert men in zichzelf terug
hier slinkt men tot zijn pit
in één, nooit eindigend
ogenblik.
(Meditatie, uit Van de aarde die ook hemel is).

Alles bij elkaar genomen bekleedt de poëzie in het geestelijk leven van de dichter
een wezenlijke funktie, omdat zij naast
de kennis, het enige medium is waarmee
de verzoening met de wereld opnieuw tot
stand kan komen, maar dan binnen de
perken van het persoonlijke bestaan, omdat de omringende kuituur als massaal
verschijnsel noodgedwongen buiten de
greep blijft van het individu. „Het beeld
van de buitenwereld" is weggevallen. In
dat krisismoment of in die ondergangs gedachte meent Van Ruysbeek de onmiskenbare tekenen te zien van een komende dageraad. Met de energie van die
hoop gaat hij als het ware op eigen kracht
en gewapend met zijn eigen ervaring van
de dingen op zoek naar een geestelijke
en poëtische opstanding. Omdat die opgave, ook op het persoonlijke vlak, zo
ontzagwekkend groot is, is Van Ruysbeeks opvatting van de poëzie zo omvattend en totaal. Reeds in het opstel
over Karel Jonckheere, waarmee de auteur debuteerde, wordt die dichterlijke
pretentie helder weergegeven: „Een groot
gedicht moet samen hart, geest en ziel
beroeren en in deze ontroering van gans
de persoonlijkheid moet de openbaring
gebeuren. Deze openbaring moet gaan
over essentiële, eeuwige levenswaarden
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en - problemen" (3). Daarna is het besef
gegroeid dat die waarden in onze kultuur
en in onze godsdienstige beleving naar de
achtergrond verdwenen zijn. De dichter
heeft ze ook niet volledig gevonden in
het surrealisme, evenmin in het eksistentialisme, maar hij heeft wel steun gezocht
voor zijn groeiend wereldbeeld in de
hedendaagse wetenschappelijke kennis
van de materie en in de Oosterse denksfeer. Hij wees het Europese nihilisme
af en de daaruit voortvloeiende overdreven aandacht voor de vorm, waarin
hij een teken ziet van geestelijke ontreddering: „Wanneer een mens die aan
kunst doet de zin van het leven verloren heeft, is het begrijpelijk dat hij zich
op de vormen gaat toespitsen, is het
begrijpelijk dat hij zelfs in uiterste gevallen, bij hen wier aandriften het sterkst
zijn, zover zal gaan dat hij die vorm zelf
zowat als de inhoud zal gaan beschouwen, want dat is het enige waar hij nog
bij kan, dat zich aan zijn kreativiteit niet
onttrekt" (4). Met zo'n inzicht in de kulturele situatie van de moderne mens waren
de ekstreme vormvernieuwingen noch het
klassieke poëtische model, waarvan Karel
Jonckheere heel even het prototype was,
in geen enkel opzicht verenigbaar. Alleen
de eksperimentele poëzie bleek een kans
te bieden voor de geestelijke vernieuwing.
In de naoorlogse kuituur in Vlaanderen
is Van Ruysbeek een figuur die door zijn
behoefte aan fundamenteel denken zich
aangetrokken voelt tot bepaalde kultuurtypes uit het verleden die een grote koherentie vertonen. Die voorkeur geldt ook
voor de vorm. Anderzijds wordt die historische situatie van de dichter volledig
opengegooid en in de toekomst geprojekteerd door een kosmische drang naar

ruimtelijkheid zonder grenzen. Hier doorkruist het lyrische element het logische
denken dat bijvoorbeeld overheerst in het
essay De sluier van Isis. Schets voor

een praktische menselijke cosmographie
(1952). Daarin tracht de auteur aan de
hand van aan de wetenschap ontleende
inzichten over de materie een soort verstandelijke basis te verschaffen aan zijn
zoeken naar „innerlijke vrede" of naar
„'t onverstoorbaar evenwicht van 't lot"
(5). Het beroep op de rede en de lyriek
van de haast mystische éénwording met
de materie vormen de dubbele golfslag
van Van Ruysbeeks poëzie. Het zijn twee
polen die kenmerkend zijn voor het dualisme van de Europese kultuur sinds de
18e eeuw, die alsmaar heen en weer geslingerd wordt tussen gevoel en rede. De
Franse kultuurfilosoof Paul Hazard sprak
van „la raison" en „le bonheur", Claudel
gebruikte het •onderscheid tussen „animus" en „anima", Van Ruysbeek zelf
stelt de Noordzee tegenover de Middellandse Zee en geeft hiermee de spanning
weer tussen de geestelijke onrust en de
volkomen harmonie, tussen het beperkte
en het absolute: „Zo de Middellandse
Zee. In vrede met haar oevers. Doorzichtig en tot de bodem vol zon. Kalm, rustend in haar grenzen en daardoor innerlijk grensloos... Wijze zee die voor de
mens een voorbeeld is. Maat en sereniteit. Maat die echter geen beperking is. Integendeel, het maatloze der Noordzee is
beperking" (6). In dit citaat is de rust geen
artistiek beginsel meer, maar een moraal
en een wereldbeschouwing. „Animus" en
„anima" hebben elkaar gevonden. Het
jachtige Westen heeft de rust gevonden in
de Oosterse sereniteit of in de Olympische
kalmte. Hoe is dit evenwicht gegroeid en
welke zijn er de elementen van?
31
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„Van uw maatloos bezit doorhuiverd en
vervoerd"
Het openingsgedicht uit Van Ruysbeeks
eerste bundel, Weerklank, getuigt van een
hevige geestelijke dramatiek en wordt
gekenmerkt door een romantisch heimwee naar „'t hoogste geluk" waarvan de
bron in het „woord" gelegen is. De verlossing kan alleen door het ,,onachterhaalbaar woord" gegeven worden. De
dichter verschijnt hier als een machteloos wezen dat alleen in de poëzie
een absolute bestaansreden vindt. Het
„woord" is een uiterst aktieve materie,
het „ketent" en „wondt ", het „doorzeeft ",
„doorstraalt" en „pijnigt ". Dat alles heeft
de dichter ervoor over, want de poëzie
betekent ook geestelijke kracht: ze
„staalt ". Hier is duidelijk een man aan
het woord die zich wil losrukken uit de
beknellingen van het aards bestaan en
die worstelt met het Godsprobleem. God
is de naam voor het „onsterfelijke verlangen" dat de dichter verteert, hij is er
de oorzaak van dat de mens meer wil
zijn dan hij is en kan zijn. Vandaar het
besef van machteloosheid. Tegen die
toestand komt de dichter in opstand, hij
noemt zich een „trotse doolaard":
O doolaard, draag uw lot en vaar uw blinde vaart,
van eeuwigheid tot eeuwigheid van trotse vracht.

Van Ruysbeek richt zich niet alleen tot
God, hij spreekt ook tot de zee, die al
heel vroeg het „onbegrensde" en het
„oeverloze" uitdrukt. De zee van Weerklank is nog niet de rustige, serene zee
uit het latere werk. De dichter spreekt
immers over „het dreunen van de zee",
over „d' afgrond van 't heelal ", over
haar „bruisende oppervlakten ". Zij vormt
het spiegelbeeld van de innerlijke onrust
van de mens, helemaal in de Baudelai32

riaanse traditie van het bekende gedicht
L'homme et la mer. Ook in haar aanwezigheid voelt de dichter zich machteloos,
vereenzaamd en verweesd. De zee met
wie hij zich innig verwant voelt, kan hem
slechts een zeer kortstondig geluk bezorgen. Ook het doodsmotief komt herhaaldelijk voor in Weerklank en voegt aan de
hele menselijke problematiek een gevoel van nutteloosheid toe. Van Ruysbeek tracht de dood uit de weg te gaan
door te grijpen naar een soort mystieke
overlevingskans die hij meent te vinden
in de vereenzelviging en de eenwording
met de natuur:
Maar leg me vrij en eenzaam op de heuvelkam
waar bij de eik de dichte halmen ruisen,
daar warmt mijn beendren nog de vrije zomervlam
en kan mijn sap tot in de korrels bruisen.

Tijdens dit leven bestaat het enige verweer in het poëtische scheppen: „Maar
scheppen moet ik voort totdat ik er bij
val ".

Surrealisme en eksistentialisme
Het hele geestesklimaat van Van Ruysbeeks eerste bundel ademt het eksistentialistische pessimisme en absurdisme.
Het koppige verzet tegen het menselijk
tekort is sterk verwant aan de Camusiaanse levenshouding. Zelfs het tema van de
natuurlijke verbondenheid doet denken
aan de lyrisch -filosofische bladzijden uit
Noces en Eté van Camus. Alleen bepaalde gedichten die gewijd zijn aan de vrouw
en het kind horen thuis in een klassieke
traditie en liggen in de lijn van de poëzie
van Karel Jonckheere uit de jaren '35-'40.
Op een gedicht als Maannacht na, dat
sterk aan Van Ostaijen herinnert, is Van
Ruysbeeks poëzie uit Weerklank naar de
vorm zeer klassiek. De dichter heeft zelfs
een biezondere voorkeur voor het sonnet.
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Men kan er zich over verwonderen hoe
het mogelijk is dat er voor het eksistentialistische levensgevoel omstreeks 1945
geen aangepaste poëtische taal bestond.
Vooreerst waren de eksistentialisten zelf
geen dichters, maar wel romanciers, filosofen en teatermensen. Alleen het gemoderniseerde klassieke vers van de romantici en de symbolisten bleek bruikbaar. Met het surrealisme had de eksistentialistische literatuur en filosofie geen
raakpunten. Vandaar dat heel wat Vlaamse poëzie waarin een eksistentialistische
bestaanservaring weergegeven wordt,
door haar traditionele versvorm, Baude
romantisch en Van de Woestij--lairns
niaans aandoet. Echter met de doorbraak
van de eksperimentele poëzie komt er
een gloednieuwe poëtika, die het mogelijk
maakt door een grotere autonomie van
het woord ook de eksistentiële autonomie
van de dichter tegenover de traditie en
vooral tegenover de in Vlaanderen scherp
aangevoelde geestelijke bevoogding te
beklemtonen en te grondvesten. De autonomiegedachte, die filosofisch bekeken
op het eksistentialisme steunde, was op
het gebied van de poëzie een surrealistische ontdekking. Zo kwamen de eksperimentele dichters als het ware spontaan
tot de bevinding dat de surrealistische
opvatting van de poëzie helemaal niet in
tegenspraak was met het eksistentialistische gevoel van het bestaan dat geheel
zelfstandig, dit wil zeggen buiten de zogenaamde inmenging van een Opperwezen opgebouwd wordt. In dit nieuwe intellektuele klimaat waren de traditionele
nauw afgebakende waarheden, waarop
de peilers van de overwegend kristelijke
kultuur gevestigd waren, onhoudbaar geworden. Vooral het Godsbegrip kreeg het
hard te verduren. Een hele metafysika

viel weg: „Wij weten niets met zekerheid.
Er is nog geen vaste basis. Ook de mens,
die zichzelf meende te kennen, ontdekte
door de vooruitgang der psychologie, inz.
der psychanalyse, dat hij zich vergiste.
Op filosofisch gebied brokkelen de laatste metafysische zekerheden stuk voor
stuk af. Ontologisch daalt de nacht over
ons. God is dood. Slechts als fenomeen
kunnen we bouwen op onze eksistentie" (7). Dat was het zwaarste argument
waarmee Van Ruysbeek de traditionele
vormopvatting van Karel Jonckheere bestreed: „het is me sedert geruime tijd
totaal onmogelijk geworden nog te schrijven zoals onze voorgangers dat deden,
zoals ikzelf trouwens begonnen ben. En
dit om de eenvoudige reden dat mij dit
niet meer bevredigt. En het bevredigt mij
niet meer, het is niet meer in staat mij te
bevredigen, omdat het thans onmogelijk
geworden is op die wijze de wereld uit te
drukken, waar wij van vervuld zijn" (p. 21).
Kortom, omstreeks 1955-1956, toen Verzen en Poëzie en experiment verschenen,
wordt Van Ruysbeek zich op een vrij
bruuske wijze ervan bewust dat de 20e
eeuw een breuk betekent met de kultuur
uit vorige eeuwen. We bevinden ons in
een stroomversnelling: „het is eerst in
de 20e eeuw dat de mens in zijn diepste
vertrouwen op het leven werd ge-

schokt" (p. 21).
Wetenschap en poëzie

Op de uitdaging van deze eeuw komt een
dubbel antwoord: een filosofisch en een
poëtisch, een rationeel en een irrationeel.
We zien hier opnieuw de spanning tussen
rede en lyriek te voorschijn treden. Het
filosofisch inzicht had Van Ruysbeek al
uitgeschreven in het in 1952 gepubliceer33
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de essay, De sluier van Isis, dat „more
geometrico", zoals Pascal zou zeggen,
opgebouwd werd. In die met volle verwondering geschreven bladzijden ontvouwt de auteur zijn visie op het heelal,
dat zowel in zijn totaliteit als in de kleinste stofdelen, waaronder ook de mens,
opgebouwd is uit een ontelbaar aantal
mikro- en makrokosmische gehelen,
waartussen er geen grenzen bestaan. Alleen de mens is zich van die struktuur bewust. De ontdekking van de „volkomen
organische harmonie" staat in schrille tegenstelling tot het dramatische gevoel
van onoverkomeljike verscheurdheid en
onmacht, waarvan Van Ruysbeeks eerste
dichtbundel getuigde. Vanaf 1952 bouwt
de dichter zijn visie op de kosmos rustig
uit. Zij vormt de grondslag van een totaal
vernieuwd levensinzicht en van een poëtische ontwikkeling, die langzaam uitgegroeid is tot een vorm van levenswijsheid
en die een voorlopig hoogtepunt heeft gevonden in de lyrische beschrijving van
natuurervaringen uit Diogenes voor de
drempel. Die levensloop zouden we ook
kunnen beschrijven als een doelbewust
nastreven van een zo intens mogelijke
verinnerlijking of zoals de dichter het zelf
zegt:
Overstroming kom en draag het blanke zeil
naar een toekomstig innerlijk azuur (8).

Die verinnerlijking is eigenlijk de weergave van een fundamenteel optimisme en
van een onvoorwaardelijke liefde tot de
dingen waardoor tussen de zintuigen en
de stoffelijke werkelijkheid alle grenzen
wegvallen. De wereld is een volstrekt
„open wereld ". Dat is niet alleen een
ervaringsgegeven, maar ook de basis van
een boven alle leed verheven moraal van
geluk:
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Binnen mijn oor groeien de grotten van de nacht
tot broederlijke ruimten van lichtheid
in mijn oog spreiden zich de pleinen van stilte
de doorzichtige verten van het nu.
(Uit Tussen bron en monding.)

Een belangrijk uitvloeisel van Van Ruysbeeks geestelijke ontwikkeling sinds 1952
is diens gevoel van onkwetsbaarheid,
wat helemaal in de lijn ligt van een Oosterse en vooral door de Bhagavad-Gita
geïnspireerde levenshouding: „Aan het
einde van deze groei, aan de limiet van
deze ijzeren logika ligt onkwetsbaarheid.
Verdriet wordt weggevaagd in de mate
waarin de zintuigelijke eenzijdigheid
waar ze uit voortspruit, wordt gerelativeerd" (9). Wanneer men die „logika"
op het affektieve en meer dichterlijk -geestelijk vlak brengt, dan kan ze samengevat worden met het woord „liefde ": „En
dan is er nog de liefde, het hart. Het éénzijn met de universele stroom van het leven, het bewustzijn van vitale verbondenheid met het oneindige, maar ook met
alle wezens, schept in de mens de mogelijkheid voor een moreel geweten dat
anders essentieel en vruchtbaar is dan
ons doorgaans aan tijd en plaats gebonden gewetentje. Dit geweten is eerbied
voor het leven in al zijn vormen, is liefde
voor het leven, want het is leven zelf" (10).
In deze boodschap ligt ook een felle kritiek vervat op de moderne materialistische Europese kultuur (11).
Het poëtische eksperiment
De vernieuwde wijsgerige inzichten van
Erik Van Ruysbeek breken voor het eerst
door in diens poëzie met de publikatie
van de bundel Overgang (1950). Op het
gebied van de vorm is er echter nog weinig verandering merkbaar. De bundel

erik van ruysbeek: poëzie als een geestelijk herboren worden

straalt een onblusbaar optimisme uit. Alle
begrenzingen zijn weggevallen. Hier
spreekt een totaal bevrijde mens, „betoverd schier en van geluk doorpereld". De
dichter wordt niet meer verteerd door een
gevoel van onmacht, hij is geen „verweesde" meer. Zelfs de dood kan de ontdekte harmonie niet verstoren:
De dood. Hij komt en gaat, maar wij, wij blijven,
onkwetsbaar en volmaakt, roerloos in 't eeuwig
drijven.
Wij blijven niet: wij zijn. 0 zijnde aan het vloeien
waarin wij wisselend om duizend kernen bloeien,
verrukt van licht en van verterend vuur,
en rust, en middenpunt, en eeuwig avontuur.
(Visioen.)

De sleutelwoorden uit het latere werk zijn
in deze verzen al aanwezig: „onkwetsbaar", „eindeloos ", „vloeien ", „kern",
„licht ", „heilige stof ", „bewustzijn ",
„grenzeloos ", „evenwicht ", „verinnigd ",
„innerlijk ", „ontschakeld", „geest" en
„liefde ".
In de bundel Verzen (1955) eksplodeert
de „klassieke" retoriek met haar logisch
gebonden syntaksis, rijmschema's, beeldspraak en ritme en dwarrelt in ontelbare
fragmentjes neer op het witte blad papier.
Het is een echte verstuiving van poëtische stofdeeltjes; een wemelende mikrokosmos van woorden, beelden, ervaringen
wordt zichtbaar gemaakt. De dichter
neemt de sluier van Isis weg. De innerlijke en de uiterlijke wereld zijn niet meer
gescheiden: alles is één ruimte en beweging. Er grijpt, altans in de taal, een volledige osmose plaats tussen stof en ziel.
Alle tegenstellingen vallen weg, wat leidt
tot de gekste kombinaties van beelden
als „trappen van damp", „wilde eenden
van rust", „de karbonkels der wateren ",
enz. De woordfantasie lijkt onuitputtelijk,
nieuwe woorden en woordverbindingen

worden gekreëerd: slurfendalers, hoog landmoeren, blind- gewimperd, bloedwei,
rilwegen, trilschelpen, kiezelzuursappen,
likmassa. In deze triomf van de scheppingsdrift wordt ook de erotiek en de
vrouw beleefd als een surrealistische bevrijding. Het hele klavier van de menselijke ervaring wordt bespeeld. Maar er
zijn in de scheppende woordroes ook
ogenblikken van intense stilte en geruisloos evenwicht. De meeste gedichten
groeien juist in een krescendobeweging
naar dit uiterste rustpunt toe. Het doet er
niet toe dat de dichter juist dan beelden
gebruikt die een dalende beweging suggereren, ik ervaar het slot telkens als het
eindpunt van een stijgende lijn, omdat de
dichter het bereikte evenwicht als het
doel zelf van het poëtische scheppen beschouwt. Enkele voorbeelden:
Onze huiden plakkeil op de huid der winden
boven het bladgeritsel zie ik u schelpen plukken
tussen de wolken hurkt gij in mij

Of:
Daal in de beken der stilte.
wij werden duister in duister
in de nacht der aarde schoven wij.
En dan
de dauw de dauw
over de wereld stollend de dauw
Wanneer zij elkander raken
doven aarde water wind vuur
tot oerklank
keert vierkant terug
tot cirkel (12).

De „cirkel" is niet alleen leegte, maar ook
volte, aarde en hemel tegelijk, kern en
heelal, tijdeloosheid en ogenblik, nacht
en klaarte, dood en geboorte: alle tegenstellingen heffen elkaar op. Er blijft niets
anders meer over dan de vier elementen:
35
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aarde, water, lucht en vuur. Met die oerbestanddelen bouwt Van Ruysbeek geleidelijk een wereld uit die zo ijl en zo
vol wordt, zo konkreet en zo vervluchtigd,
zo symbolisch en zo reëel, zo verinnerlijkt en zo veruiterlijkt, zo vreemd en zo
innig dat de grenzen tussen het werkelijke en onwerkelijke geheel vervagen,
„tot één bronnenland gesmolten ". Thans
ligt de weg open naar een totaal vergeestelijkte ervaring van het bestaan, die
de dichter, eigenaardig genoeg in de
dichte nabijheid brengt van de platonische lyriek. Daarvan getuigen de liefdesgedichten uit de nog onuitgegeven bundel, Een kleine alchemie.
Vooraleer iets dieper in te gaan op de filosofische grondslag van de poëtika van
de ruimte bij Van Ruysbeek, is het nodig
de nieuwe verhouding van de dichter tot
het woord toe te lichten. Niet alleen het
inhoudelijk aspekt, dat van verstandelijk wetenschappelijke aard is, maakt het de
dichter onmogelijk poëzie te schrijven
volgens de traditionele regels, maar er
is ook de psychische noodzaak om als
het ware helemaal zelfstandig, buiten de
literaire traditie om, een eigen taal te
scheppen. Dat is een eksistentialistische
gedachte die volkomen in de lijn ligt
van een kultuur die niet meer steunt op
een afgeronde en sluitende wereldvisie.
Je schrijft niet meer zoals je voorgangers
omdat je niet meer kunt denken zoals zij
wegens de ontwikkeling van de kennis.
Het woord is daarom niet zo'n vanzelfsprekend middel meer om gedachten of
gevoelens over te brengen, zoals dat gold
in de tijd van de klassieke retorika. Het is
zelfs geen middel meer, het kleeft, in de
poëtische werkzaamheid, aan de materie
zelf: het woord is scheppende materie
geworden en is als het ware een stuk
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fysiologie zelf van de dichter. Nu wil de
dichter of de scheppende mens, indien hij
niet wenst te vervallen in een toestand
van leegte eigen aan de massakultuur,
zijn eigen ervaring uitdrukken. Bovendien is het de ervaring die de mens kon
buiten zijn bloedeigen beleving-stiuer:
van de dingen is hij niets. Dichten is ook
zichzelf scheppen en ontdekken, in intieme betrekking tot de wereld. Door die
opvatting van het schrijverschap is een
literair oeuvre, meer dan in de 16e of
17e eeuw, levende materie. De uitdrukking zelf maakt struktureel deel uit van
de persoonlijkheid van de schepper. De
dichter eigent zich in deze zin goddelijke
eigenschappen toe: hij schept zijn eigen
wereld. Van Ruysbeeks poëtische opvattingen horen in dezelfde denksfeer thuis:
„Mijn werk moet mijn onvervangbaar, onverwisselbaar, onbetwistbaar merkteken
dragen ", en: „Ik zal daarom mijn volle bewustzijnsinhoud in de strijd gooien, en
dit eigene zal ook, indien ik kunstenaar
ben, niet anders dan in een eigen vorm
kunnen gegoten worden..." (13). De opvattingen van de schrijver houden niet in
dat de scheppende mens het middelpunt
is van het heelal. Integendeel, hij is
slechts een fragmentje, een minuskuul
stofdeeltje, maar hij weet dat hij dit is en
dat de eindeloze wereld ook in hem is.
De nieuwe visie op de kosmische situatie
van de mens is zo'n kostbaar en oorspronkelijke ontdekking en is ook zo rijk
aan kreatieve mogelijkheden dat de persoon zelf van de dichter er geestelijk door
verrijkt wordt. Doordat de geestelijke
muur tussen de mens en de materie ge
wordt, hoeft de dichter zich niet-slopt
meer te onderwerpen aan abstrakte opperwezens en voorstellingen van de werkelijkheid. De inspiratie wordt niet meer
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ingeblazen door goden of engelen, ze
ligt vervat in het wezen zelf van de dich
Dichten is, nauw aansluitend op het-ter.
moderne wetenschappelijke denken, zichzelf en de werkelijkheid ontdekken als
één en dezelfde massa in haar oneindige
diversiteit en tijdeloze rust. Met dit inzicht
denkt Van Ruysbeek helemaal in de lijn
van de Duitse romantiek, in het biezonder
van Hölderlin en van de Heideggeriaanse
interpretatie van de dichter van Hyperion.
Een korte passage uit de tekstontleding
van Heidegger wijst op de analoge wijze
van denken over het dichterschap bij Van
Ruysbeek: „In de poëzie echter is de
mens gekoncentreerd op de grond van
zijn daar-zijn. Hij bereikt er de rust;
weliswaar niet de denkbeeldige rust van
het niets doen en van de leegheid in het
denken, maar de eindeloze rust waarin
alle energiebronnen en alle relaties werkzaam zijn ", en verder: „Door en in het
woord geeft de poëzie grond aan het
bestaan" (14).

Na het „eksperiment"
Verzen is de enige eksperimentele bundel van Van Ruysbeek. De volgende bundels zijn veel meer de dichterlijke uitwerking van wijsgerige inzichten dan eruptieve taalscheppingen. Het zwaartepunt
van de poëtische en eksistentiële problematiek ligt vóór de jaren '60, maar de
zuiverste momenten van rust en innerlijke harmonie komen voor in Van de
aarde die ook hemel is en in De open
wereld (15). De ontwikkeling die zich
sinds de eigenlijke eksperimentele periode blijkt af te tekenen, gaat in de richting
van een haast woordeloze poëzie. De taal
wordt nog slechts een vliesje dat geen
enkele aanraking meer verdraagt, wat

Van Ruysbeek suggereert in de volgende
liefdesverzen:
Hoe komt het dat wanneer ik je niet raak
je meest en inniglijk geraakt wordt
wat is een blik dat hij je raakt
waar nooit zo scherp en zacht geraakt wordt?

De materie wordt haast immaterieel:
Maar raak ik je en vul mijn handen gulzig met je
vormen
wat is hun ziel dat ze mij schalks ontsnappen
en in hun daar-zijn vluchten
of reeds vervluchtigd zijn?

De wereld wordt beschreven als een
„vloeien ", „fluisteren ", „ritselen ", „ruisen", „het tasten van broze vingers ", „een
aërische woning ". Het beeld dat de dichter in de bundel Een kleine alchemie van
de werkelijkheid schept, evolueert naar
een bijna woordeloos schoonheidsideaal
dat in de figuur van de vergeestelijkte
vrouw gestalte krijgt. De auteur lijkt hier
de wetenschappelijke basis van zijn visie
op de natuur te verlaten of liever te
transcenderen in een onstoffelijk universum. In bundels als De open wereld of
Van de aarde die ook hemel is was elk
gedicht een groeien naar een hoogtepunt van sereniteit en verinnerlijking,
waarbij de werkelijkheid als een eindeloze eenheid ervaren werd. Het was een
gaan, een „procedere" naar de kern van
het zijn: „naar de middag van het zijn ",
zoals de dichter zegt in Opgang.
De verruiming van de wereld groeit er
met de toenemende verinnerlijking (16).
Die dubbele samengaande beweging ver
gaandeweg en wordt geheel opge--dwijnt
lost in een eterische ruimte van geestelijk
liefdesspel. In het hele oeuvre van Van
Ruysbeek is een bundel als Een kleine alchemie een estetisch hoogtepunt waarbij
alle filosofische en psychische spannin37
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Hingen afwezig zijn. De aarde is nu hemel geworden. Denken is louter dichten.
De poëzie is de weergave van het zijn dat
weelderig opbloeit uit de grondvesten die
ze zelf legde.
Het werk van Van Ruysbeek is geen
vlucht uit de wereld. Het is ontstaan als
een intellektueel en poëtisch waagstuk.
Aan de grond ervan lag een zwaar geestelijk konflikt. Kultuursociologisch is het
de uitdrukking van een kleine groep
Vlaamse intellektuelen in de literatuur, die
door hun studies weggegroeid zijn van de
traditionele op de kristelijke godsdienst
gegrondveste Vlaamse kultuur. In die zin
zijn het sociaal- kultureel ontwortelden,
die dikwijls op eigen kracht een levensbeschouwing uitgebouwd hebben met de
steun van de grote buitenlandse stromingen die na 1945 de Vlaamse letteren bevrucht hebben. De schrijver van Diogenes
voor de drempel is zich sterk bewust van
het feit dat hijzelf tot een generatie behoort van intellektuele Vlaamse letterkundigen die een kentering teweegbrachten
in het literaire klimaat (17). De aanzet
daarvan waren de Vijftigers.
Literair-historisch gezien, staat Van Ruysbeek op een kruispunt van invloeden en
gedachtenstromingen als het surrealisme,
het eksistentialisme, het oosterse denken,
de anti- metafysische dichtkunst van Ponge, de denkbeelden van de moderne fysika, de hernieuwde belangstelling voor de
Duitse romantiek, de studie van de myten

38

enz. In die wereldproblematiek is hij met
de karige maar zuivere middelen van het
woord op zoek gegaan als een „trotse
doolaard" naar de steen der wijzen. Door
studie, inzicht en een geestelijke behoefte
aan innerlijk evenwicht heeft Van Ruysbeek een poëtisch oeuvre geschapen dat
op bepaalde momenten de beschreven
spanningen tussen het rationele en het irrationele ver overtreft.
(1) Grondslagen voor een poëzie van morgen, De Meridiaan,
1967, blz. 3.
(2) Diogenes voor de drempel, De Roerdomp, Brecht, 1971,
blz. 133.
(3) Karel Jonckheere als dichter, Arsenaal, Gent, 1947,
blz. 7.
(4) Willem M. Roggeman, Gesprek met Erik Van Ruysbeek, in De Vlaamse Gids, jg. 57, nr. 3, maart 1973, blz. 7.
(5) Bach, In Weerklank, Arsenaal, Gent, 1948, blz. 34.
(6) Diogenes voor de drempel, blz. 33.
(7) Karel Jonckheere en Erik Van Ruysbeek, Poëzie en
experiment, Ontwikkeling, Antwerpen, 1956, blz. 21.
(8) Gangreen 1, in Tussen bron en monding, Colibrant,
Gent, 1970, blz. 52.
(9) Karel Jonckheere en Erik Van Ruysbeek, Ondergang en
dageraad. Bijdrage tot een nieuw bewustzijn, Manteau,
Brussel, 1966, blz. 84-85.
(10) Ondergang en dageraad, blz. 85. Een mooie samenvatting van de hele problematiek is het artikel, Pour une
reliance au réel, in Syntheses, jg. 20, nr. 227-228, aprilmei 1965.
(11) Diogenes voor de drempel, blz. 26, 73 en vooral 89-92.
(12) De tweede strofe van dit sleutelgedicht staat ook in
de bundel Van de aarde die ook hemel is, Diogenes, Antwerpen, 1963, blz. 33.
(13) Poëzie en experiment, blz. 19-20.
(14) Martin Heidegger, Approche de Hölderlin, Parijs, Galli
blz. 57 en 52. Vgl. eveneens Fernand Alquié,-mard,1962
Signification de la philosophie, Parijs, Hachette, 1971, blz.
254-255.
(15) De open wereld, Manteau, Brussel, 1967.
(16) Gaston Bachelard, La poétique de l'espace, Parijs,
P.U.F., 1957, blz. 178.
(17) Erik Van Ruysbeek, Chronique des lettres néerlandaisas, in Syntheses, nr. 238, maart 1966, en Inleiding tot
Waar is de eerste morgen ?, Manteau, Brussel, 1967, blz. 7.

de mens als geestelijk wezen
fermenten voor een desaliënatie
erik van ruysbeek

Wij leven zonder twijfel in een wetenschappelijk tijdperk. De wetenschap heeft
haast onoverzienbare veroveringen gedaan en door de toepassing ervan in de
techniek heeft zij de huidige mens in
staat gesteld om een beslissende heerschappij over de materiële wereld te
krijgen. Dit is op zichzelf positief en verheugend. Wij deden in korte tijd een nog
nooit geziene sprong vooruit op vroegere
eeuwen. Deze werkelijke eksplosie zou
voor honderd procent met vreugde moeten kunnen worden begroet. Waarom is
dit niet zo? Waarom lopen er vandaag
zoveel ongeluksprofeten rond? Waarom
ligt de wanhoop de huidige mens vaak
nader dan de hoop? Waarom lijkt het
leven voor velen een onpeilbare afgrond
van absurdisme? Waarom verheffen vooraanstaanden, onder wie ook wetenschapsmensen, waarschuwende stemmen
over een nakende ondergang van de
mens en van de wereld? Waarom gelooft
de mens in niets meer, zelfs niet in de
welvaart, die hij door zijn eigen veroveringen, eindelijk na eeuwen, tot stand
heeft gebracht, altans in dit deel van de
wereld? Ik wil de lijst van deze vragen
niet langer maken, wat zeer gemakkelijk zou zijn. In datgene wat wij de „beschaafde" wereld noemen, heerst een
groeiende malaise over de waarde zelf
van deze beschaving, en dit niet zozeer
omdat vandaag alle ,waarden' van vroeger worden neergehaald, want waarden
zijn er tenslotte grotendeels om door andere vervangen te worden, maar naar het
mij voorkomt, vooral omdat juist nieuwe
waarden uitblijven of onvoldoende blijken
te zijn, en wij daardoor in een staat van
innerlijke ontbinding terecht zijn gekomen die het kenmerk schijnt te zijn van
de neergang der beschavingen. Wie van-

daag de Westerse evolutie onderzoekt en
beleeft staat voor één of andere variante
van deze toestand en deze toestand vormt
voor ieder bewust mens een uitdaging. Al
wie aan deze tijd probeert te dokteren
formuleert een antwoord op deze uitdaging.
Nu ligt het mijlenver van mij te denken
dat ik een wondermiddel zou gevonden
hebben om deze krisis te verhelpen, evenmin dat mijn diagnose juist zou zijn. Het
verschijnsel is van een zo ongehoorde
kompleksiteit dat ik ervan overtuigd ben
dat een enkeling, zelfs geen genie, daartoe niet in staat is. Het is een zaak van
interpenetratie van vele gebieden, van
onderlinge afhankelijkheid en gemeenschappelijke ontwikkeling. Al wat een enkeling hierin kan doen bestaat erin een
ferment pogen te zijn in een massaal ontwikkelingsproces, ontbinding of groei,
met de hoop dat het groei zal zijn.
Wanneer men mij dan vraagt wat ik met
mijn werk bedoeld heb, wat er de dragende zin van is, dan kan ook, wat dit werk
betreft, zowel als wat mijn denken en
doen betreft, deze zin niet anders zijn
dan een poging om zo'n ferment, om zo'n
kiem te zijn. Dààrover, indien het u interesseert, in een koncert van miljoenen,
naar de stem van een enkeling te luisteren, zal ik nu, in wat volgt, handelen.
Mijn uiteraard subjektieve reaktie op onze tijd, speciaal op de Europese beschaving en geest, kan ik ongeveer als volgt
samenvatten.
Een lange historische ontwikkeling heeft
ertoe geleid dat de Europese mens het
rationele denken als enig geldig kenmiddel is gaan beschouwen. De wetenschap,
die hierop steunt, werd meteen de enige
norm van de waarheid. Wat niet weten39
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schappelijk bewijsbaar was werd verworpen of was op zijn minst verdacht. Enerzijds heeft deze metode enorme voordelen geboden doordat ze systematisch een
massa bijgeloof, antropomorfismen en
psychische projekties heeft ontzenuwd en
weggevaagd. Ze heeft in het menselijk
landschap een grootscheepse zuivering
doorgevoerd, die nog verder gaat. De
rede bleek een kritisch instrument, dat wij
nooit meer willen missen. De konklusie
echter, die men uit dit enorm kwantitatief
sukses trok, dat de rede de enige weg
was naar ware kennis, was m.i. verkeerd.
Kwantiteit bepaalt geen monopolie van
kwaliteit.
Anderzijds had deze rationele houding
radikale gevolgen op het wereldbeschouwelijke plan. Zij luidde de dood in van
God en de achteruitgang van de godsdiensten. Daarmee ontnam ze elke zin
aan het leven. Het goddelijk absolutum,
dat aan het leven zin en houvast gaf,
werd neergehaald en wat men ervoor in
de plaats meende te kunnen stellen de
mens, het empirisme, het leven, het
agnosticisme, het materialisme - dat alles
bleek niet in staat om aan het individu de
innerlijke kracht te geven, die hij vroeger
putte in het religieuze absolutum. Het relatieve geeft aan de mens niet het houvast van het absolute. Het geeft hem eigenlijk geen houvast. Zolang men geen
nieuw absolutum zal vinden zal dit zo
blijven. Tenzij de diepste natuur van de
mens een mutatie zou ondergaan om iets
als de bewoner van een termietennest te
worden.
De dood van het geloof in iets dat het
leven volstrekt kan funderen, de dood van
het geloof in iets dat de mens transcendeert, opende de poort voor een reeks re40

latieve doelstellingen en leidde snel naar
een chaos waarin de minst verheven „appetijten" gemakkelijk het meest aan bod
kwamen. Ontbindingssymptomen van een
beschaving die haar centrum verloren
heeft, die haar poolster niet meer vindt.
Het verlies van een kwaliteitsbesef van
het leven stortte ons in een wereld waar
de kwantiteit hoogtij viert, het enige dat
meetbaar is, dat wetenschappelijk manipuleerbaar is, dat naar wetenschappelijke normen zelfs waar is. De absolute,
kwalitatieve, innerlijk dwingende God
werd vervangen door vormen van de onverschillige, neutrale, „objektieve" kwantiteit. Geld, macht en materiële welvaart:
zij bepaalden weldra het klimaat. Vandaag
reeds dreigen zij de losgeslagen, kom
mens te stikken.
-pasloze
Dit alles kan men samenvatten in één
woord: verlies van de zin, verlies van de
richting, verlies van het absoluut houvast.
Indien dit zo is, lijkt de konklusie mij evident. Alleen een nieuwe zin, een nieuwe
richting, een nieuw absoluut houvast kan
hier redding brengen. In feite zijn wij er
al geruime tijd naar op zoek.
Wat echter, indien deze zin onvindbaar is,
indien hij niet bestaat? Dat zou ontzettend
erg zijn. Maar het zou een feit zijn waarmee de mens zou moeten leren leven.
Hoe? Op die vraag durf ik niet te antwoorden.
Maar is het zo? Diep in mij ben ik overtuigd van het tegenovergestelde, geloof ik
dat een nieuwe, gelijkaardige, zelfs rijkere zin gevonden kan worden. Deze zin
ligt voor mij in de richting van wat ik gemakkelijkheidshalve noem: een geestelijke dimensie van de mens.
Hierover spreken nu is uiterst moeilijk,
gewaagd en kan een bron van misverstan-
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den vormen. En dit omdat een diskursieve
gedachte, omdat wat wij „woorden" noemen, slecht geëigend is om te spreken
over iets dat in de innerlijke stilte van de
mens ervaren moet worden. Al wat ik
dus kan doen, is pogen iets van deze
geestelijke dimensie te suggereren, is
pogen toegangswegen ertoe, benaderingswegen ervan aan te duiden.
En dan is de eerste noodzakelijke operatie, die ik voor de Europese mens
zie, een dekonditionneringsoperatie. Het
woord is in de mode, en wij geloven allen
dat wij er in geslaagd zijn, voornamelijk
dank zij de wetenschap, ons ten overstaan van talrijke vroegere vormen van
bijgeloof te dekonditionneren. En dit is
ook zo. Alleen hebben we niet gezien dat
de wetenschap als geheel ons op haar
beurt ondertussen heeft gedekonditionneerd.
Wij zijn in haar gaan „geloven ". Zij is
onbewust een nieuw „geloof' geworden,
met als magische krachten: ten eerste de
bewijsbaarheid van haar gegevens en ten
tweede de talloze „mirakels" die de technische wonderen zijn. Zo hebben we haar
betekenis in een zekere mate verabsoluteerd. Wij hebben haar waarde binnen
een bepaald gebied, toegepast op het geheel van het leven. Alleen de wetenschappelijke bewijsbaarheid werd bron
van kennis, alleen de wetenschappelijke
kennis was echte kennis, al het overige
werd verworpen als subjektiviteit of fantasie. Langzamerhand durfden wij van het
leven niets anders meer geloven dan wat
de wetenschap ervan kon bewijzen.
Nu is de wetenschappelijke kennis er
typisch een die zich uitsluitend bemoeit
met het hoe der dingen. Zij is gebaseerd
op observatie, zij heeft ons geleerd op

soms wonderbaar subtiele wijze te observeren en zo heeft ze de wijze van funktionneren van de verschijnselen blootgelegd. Zij onderzoekt dus het hoe der fenomenen. Zij bouwt een fenomenologie
op. Dat is haar specifiek gebied. Wat de
dingen zijn, wat hun wezen is, hun essentie, hun uiteindelijke natuur, daar kan ze
haast niets over zeggen en ze zoekt er
ook niet naar. En de vraag: waarom de
dingen zijn zoals ze zijn en zoals ze door
haar beschreven worden, deze vraag
noemt ze volledig irrelevant en ligt totaal
buiten haar mogelijkheden. Zij is dus
slechts een kennis van één enkel aspekt
der dingen, namelijk van de manier waarop ze in mekaar zitten. Een uiterlijke kennis.
Het sukses van de wetenschap en haar
enorme ekspansie heeft echter als gevolg
gehad dat haar beperkte horizon: een
fenomenologie, als DE enig mogelijke
horizon werd aanvaard. Hier, meen ik,
leggen wij de vinger op de fout. Waarom?
en Wat? zijn natuurlijke, rechtmatige vragen die de mens, krachtens zijn natuur,
zich stelt. Omdat de wetenschap er niet
kan op antwoorden, dienen deze vragen
nog niet uit de vraagstelling geweerd te
worden. Het kennen van funktioneringen,
hoe interessant ook,.en.hoe nuttig door de
toepassingen, is tenslotte maar een minder belangrijk kennen. Tonen hoe iets
funktioneert is uiteraard nooit of te nimmer in staat om een zin te geven aan het
leven, die zin, die alles in ons onweerstaanbaar verlangt te kennen.
Het antwoord op de vraag naar de zin

werd vroeger gegeven door de filosofie en
voor de overgrote massa der mensen door
de godsdienst. De wetenschap heeft getoond dat in dit antwoord zeer vele psy41
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chische projekties en antropomorfismen
meespeelden, zodat wij nooit meer op die
manier op de vraag naar de zin zullen
kunnen antwoorden. God zit niet meer op
een troon en telt mijn goede en slechte
daden om mij bij mijn dood de rekening
onder de neus te schuiven. Dit toont alleen dat de zingeving mede bepaald wordt
door het geheel der kennis van een tijdperk (feitelijk een Lapalissade), vandaag
en morgen mede door de wetenschappelijke kennis, maar niet om aan deze laatste ondergeschikt te zijn. De wetenschap
is een kritisch instrument dat wij voortaan

zullen blijven gebruiken om sommige
vergissingen niet meer te begaan. Zo zal
ook het weten van vandaag de zingeving,
waartoe wij vandaag in staat zijn, mede
bepalen. Méér niet.

Indien dit ingezien wordt, indien de grendel, geschapen door de machtsoverschrijding der wetenschap, weggeschoven
wordt, komen meteen alle gebieden van
het leven voor menselijk onderzoek en
vraagstelling weer vrij. En in de eerste
plaats de innerlijkheid, voornaamste bron
van levenservaring en die voortaan niet
meer principieel verdacht zal zijn. Wel
zal de innerlijkheid met voorzichtigheid
gehanteerd moeten worden wegens de
subjektiviteit van bepaalde van haar niveaus. Iets waar de wetenschap blijvend
aan mee kan helpen.
Nu hebben wij in Europa, door het monopolie van het rationele denken en van de
wetenschappelijke, „objektieve" metodes,
grotendeels verleerd in onszelf te peilen,
in onszelf te dalen en dààr het ongeëvenaard geschakeerd landschap te invertoriëren en te ontginnen.
Indien ik mij een tijdlang naar het Oosten
gekeerd heb, dan was dit geenszins om
42

een Oosterling te worden of om het Oosten na te bootsen, maar om vanuit onze
Europese armoede op dat gebied, voorbeelden te vinden van mensen, van een
beschaving, die deze innerlijkheid op bij
ons onvoorstelbare wijze hebben onderzocht en die bij voorbeeld in de yoga iets
hebben opgebouwd dat men een wijdvertakte wetenschap, of indien dat woord
stricto sensu niet past: kennis van de innerlijkheid kan noemen. Maar dit gebeurde steeds met in het achterhoofd de
vraag: wat kan ik, westerling, uit dat alles
gebruiken? Kan ik in het Oosten iets
leren voor mezelf? Het antwoord was
voor mij duidelijk bevestigend.
Om kort te gaan: in het Oosten vond ik,
bij sommige mystici en in sommige stelsels, reeds iets van wat ikzelf aan het
zoeken was: een zijnskonceptie waaruit
alle antropomorfismen geweerd waren;
een konceptie die er de gedachtelijke begeleiding vormde van een zijnsbeleving,
van een zijnservaring, van een realisatie
ervan in vlees en bloed. Daar vond ik iets
van de zin waarnaar ik zocht. Ik zeg: iets.
Want het Oosten drong één aspekt van de
werkelijkheid, namelijk het materiële aspekt, te vaak op de achtergrond om zijn
hele inspanning te laten dragen op het
spirituele aspekt. Eigenlijk vond ik in het
Oosten dat gedeelte van een totaal inzicht in de werkelijkheid, waar ik in Eu
te vergeefs naar had gezocht (de-ropa
enkele uitzonderingen niet te na gesproken). Zo ontwikkelde het Oosten de kennis der innerlijkheid, het Westen de kennis der uiterlijkheid. Wat ik zoek is een
syntese van beide. Dat schijnt mij de weg
te zijn die wij moeten opgaan. Om dit te
kunnen moeten wij in een eerste fase opnieuw ons verwaarloosd innerlijk ontdekken. De rol van het Oosten ligt hierin dat
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het ons bij deze herontdekking kan hel-

pen.
Dààr zullen we de geestelijke dimensie
van de mens leren ervaren. (In het Oosten, maar ook in het Westen, o.a. in Egypte, in Griekenland, waarschijnlijk bij de
Kelten en wellicht ook bij de Germanen).
Het woord „geestelijk" is daarbij maar
een woord en kan eventueel door een
juister woord vervangen worden. Op de
werkelijkheid komt het aan.

Welnu: iedereen weet dat hij een lichaam
heeft. Waarom? Omdat hij het uit ervaring kent, uit een levend eksperiment van
iedere dag sedert zijn geboorte. Iedereen
weet dat dat lichaam vol energie zit en
dit om dezelfde redenen. Iedereen weet
dat de mens verder nog bestaat uit gevoelens en gedachten, uit psychologische
elementen. Ook die hebben we, al kunnen ze ons soms ontsnappen, in ons (even voldoende leren beoefenen en eksperimenteren. Geen enkele redenering ter
wereld, geen enkele wetenschappelijke
proef kan maken dat ik niet meer zou
weten dat ik een lichaam ben, energie,
psychologie, omdat ik deze niveaus van
het menselijke voldoende heb geëksperimenteerd. Geen Berkeley kan dit doen in
twijfel trekken. Het levend eksperiment is
sterker en oneindig machtiger dan welke
redenering ook. Het schenkt ons geen
geloof in iets, geen overtuiging, maar een
weten, het draagt in zich zijn eigen evidentie. Welnu, door interiorisatie kan de
mens een verder niveau van zijn levende
werkelijkheid leren ervaren en eksperimenteren. In de liefde, de schoonheid, de
goedheid ervaart hij er trouwens reeds
een eerste benadering van. Dat niveau
noem ik het geestelijke. Als hij daar eenmaal mee geëksperimenteerd heeft, kan

hij aan de werkelijkheid ervan evenmin
twijfelen als hij het thans doet aan zijn
materiële en psychologische niveaus. De
eksperimentatie produceert ook hier haar
eigen evidentie. Om van het lichamelijke
plan naar het psychologische over te gaan
heeft hij de overheersing in zich van In stinkten en gewaarwordingen moeten
prijsgeven om over te gaan naar het gebied dat door de rede wordt beheerst.
Om het geestelijke te eksperimenteren
moet er een analoge omschakeling
plaatsvinden. De overheersing van de rede zal plaats moeten maken voor de overheersing van een zesde zintuig in ons,
zoals het Oosten het noemt, van wat ook
genoemd wordt de intuïtie. (Niet te verwarren met gewone ingevingen en invallen. Er is intuïtie op verschillende lagen
van het bewustzijn). Dit nu veronderstelt
een sprong, waartoe de rede zich op geen
manier kan laten verleiden. Vanuit de
werkelijkheid van haar eigen niveau moet
zij principieel zo'n sprong afwijzen, want
zij ziet geen enkele garantie om niet in
illusies terecht te komen. Is de sprong
van instinkt naar rede, van rechtstreeks
weten naar redeneren, niet eens even
moeilijk geweest? Nochtans, de ervaring,
het eksperiment, dat op het nieuwe plan
dezelfde evidentiekracht heeft als het huidig eksperiment op het lichamelijk en
psychologisch plan, leert dat slechts wie
zichzelf geheel verliest zichzelf geheel
zal vinden.
Daarom schreef ik in het begin van de
vorige alinea dat we de geestelijke dimensie van de mens zullen Ieren ervaren.
D.w.z. beleven, realiseren, verwerkelijken,
in vlees en bloed en geest worden. De
rede spreekt alleen maar over deze dingen, niet wetend wat ze zijn. Daarom kan
een diskussie over deze dingen niemand
43
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overtuigen, daarom kan men alleen van
deze dingen getuigen, daarom kan men
men alleen van de overzijde uitnodigen
tot de sprong, omdat men reeds heeft ervaren dat deze overzijde het gebied is van
gnosis van een „geestelijke" werkelijkheid, voor wier kennis de rede niet
bewerktuigd is, een werkelijkheid, die een
verder stadium van het menselijk bewustwordingsproces uitmaakt. Toen Jesus, als
eerste openbare daad, te Cana het water
in wijn veranderde, nodigde hij ons uit
tot deze sprong. Het water is het symbool
van de psychische elementen in de mens,
de wijn is vuur, de eerste (in andere tradities de tweede) trap van het geestelijke
symboliserend. Het was de boodschap
van alle „avatars" van het goddelijke, van
het geestelijke. Wat het instinkt in het dier
blindelings deed, een blind weten schenken, zal de intuïtie in de mens, op een
verdere cirkel van de spiraal, ons in een
grotere klaarheid schenken: een ziende
weten, een gnosis.

Wie deze sprong waagt, wie open gaat
voor, zich bewust wordt van dit gebied,
dat sedert altijd in ons sluimerde, zal zich
weer bewust worden van de oude waarheid dat de substantie van zijn geest en
van zijn lichaam dezelfde is als de substantie van het universum. Dat hij een
brok universum is, badend in dat universum, er niet van gescheiden. Dat de dualiteit een gevolg is van de zintuiglijke
beperking, dat zijn instrument vond in de
rede, dat er slechts de eenheid is van alles, waarbinnen een kommunie van de
mens met het zijn mogelijk is, ja; de natuurlijke werkelijkheid is.
De wetenschap kan hem hierbij overigens, als aanmoediging tot de sprong,
behulpzaam zijn. De struktuur van het on44

eindig kleine, waaruit mijn lichaam en het
universum bestaan, is een identieke struktuur, waarin de materie én de energie
én wat wij het geestelijke noemen, opdoemen vanuit een oergrond, een oerwerkelijkheid, die totaal onvoorstelbaar
en in het geheel niet - meer- materieel geworden is, een oergrond waaruit massa
en energie, stof en bewustzjin, lichaam
en geest te voorschijn treden in ons bewustzijn als komplementaire aspekten
van iets fundamentelers, dat aan al onze
konceptuele benaderingspogingen ontsnapt, maar dat we in de diepte van onszelf zijn, omdat we er uit samengesteld
zijn, en dat in ons bewustzijn ais ervaring,
beleving van het leven aanwezig is en
verwerkelijkt kan worden.
In dit licht wordt de hele schepping de
wijze waarop, in ons bewustzijn, deze onzeggelijke oergrond der dingen zich
openbaart. De stof zelf is dan de wijze
waarop de niet-stoffelijke oergrond der
dingen aan ons verschijnt. Wat wij leven
noemen is daar niet verschillend van. Het
heeft slechts een bewustzijnsgraad méér.
Ikzelf ben daar een deel van.
Het beleven van deze universele, onuitsprekelijke maar ervaarbare oergrond in
mij noem ik nu mijn geestelijke dimensie.
En ik herhaal het: op de naam komt het
weinig aan. Als iemand dat zijn materiële
dimensie wenst te noemen: mij goed. Op
voorwaarde dat deze materie alle dimensies bij kreeg die ik zoëven poogde te suggereren en die maken dat de oergrond materie voor onze zintuigen met onze
materie -van- alledag bijna niets gemeens
meer heeft.
Waar het op aankomt is op het feit dat dit
bewustzijn in ons treedt. Al of niet gesteund door de wetenschap, want ook
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zonder deze laatste is dit bewustzijn in
in potentie in de mens aanwezig. Om dat
te weten heb ik waarachtig de wetenschap niet nodig! De oude beschavingen
wisten het. Maar de wetenschap kan verkeerde vertalingen van dit fundamenteel
weten uit de weg helpen ruimen. Daarom
verheugt het mij dat de wetenschap vandaag naar een gelijkaardige „basis der
dingen" wijst. Wetenschap en innerlijkhe i d kunnen hand in hand gaan, waarbij
de eerste een waardevol kritisch instrument zal blijven. Maar het is de mens, in
zijn geheel, die het instrument moet beheersen en gebruiken.
Vroeger hebben wij op de vragen: Wat?
en Waarom? steeds geprobeerd konceptuele antwoorden te geven. Slechts mystici en gnostiekers (in de etymologische
betekenis) deden dat niet meer. Zij lijken
mij de eerste zwaluwen van een komende
lente. Het was het zijn zelf dat hen vervulde. Zij maakten de mutatie door die de
onze kan worden. Van het zijn zelf zullen
we weer vervuld zijn. Wij zullen leren dat
deze totale (of totalere: dit lijkt mij bescheidener en juister) zijnservaring veel
meer is dan gelijk welk intellektueel kon
iets. Waar het koncept uiter--ceptovr
aard beperkt is tot één kategorie, is de
ervaring een levensvolheid, een beleefde
werkelijkheid, een vlees en bloed geworden totale waarheid, iets onscheidbaars
ook in dualiteiten, iets dat a.h.w. al onze
cellen anders oriënteert, iets dat onze
levenstonus wijzigt. Ons bewustzijn zal
vollopen van het zijn dat het oneindige is.
In ons kan een bewuste interpenetratie
gebeuren van kosmische en persoonlijke
werkelijkheid. Van onze onvoorstelbare
bron tot onze verschijningsvorm is er
geen hiaat. De integraliteit van het zijn zal
onze ervaring aandoen. Wij zullen zo ver

mogelijk met onze verstandelijke kennis
begrijpen maar terzelfdertijd zal dit intellektueel berijpen opgenomen worden
en vervolledigd, voor zover de menselijke
mogelijkheden reiken, in de veel ruimere
potentialiteiten van een totaliteitservaring,
zodat wij zullen inzien dat het op deze
laatste aankomt.
Op de vragen: wat? en waarom? kan de
wetenschap niet antwoorden, zegden we.
Ook de filosofie kan dat niet. Dat zijn inderdaad vragen die voorbij het verstandelijk vermogen van de mens liggen en
het wel voor altijd zullen blijven. In de
nieuwe dimensie echter kan de mens wel,
voor een deel, een wereld ervaren, waarin
deze vragen opgelost zijn, of misschien
juister: waarin ze niet tot aktualisering
komen. Ik zie inderdaad een konceptueel
antwoord op de vragen: wat? en waarom?
opgeheven worden, of ten minste zijn betekenis verliezen, in een rechtstreekse
ervaring van het zijn, wat in verschillende oude teksten aangeduid wordt door
de woorden: „Gij zult (als) God zijn ".
Welnu, wie God is, al is het nog maar
in een benadering, wie het goddelijke of
het louter zijn of de oergrond der dingen
in zijn beleving is, zij het nog maar in een
diffuze verte, die vraagt niet meer naar
wat of waarom van deze oergrond. God
vraagt niet naar wat of waarom van het
goddelijke. Hij is het. Het goddelijke, de
oergrond is zijn eigen evidentie.

Een mutatie dus, van intellektueel inzicht,
die maar een beperkte doorsnede geeft,
naar een integraal, waarschijnlijk integraler beleven van de vele aspekten van
het leven, in ons en rondom ons. Van kamergeleerde, die praat over het leven,
naar beoefenaar van het volle leven in
alle richtingen, van teorie naar praktijk.
45
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Verruimd tot zulke dimensies zou de mens
of het leven misschien de vroegere God
kunnen vervangen. Mens en leven worden dan hun eigen immanente transcendentie.
Nu zijn de mogelijkheden van dit soort leven oneindig zodat ieder er zijn gading
kan in vinden. Hier zit een kiem van pluralisme.
In deze richting (en ik leg de nadruk op:
richting, want het is maar een richting),
meen ik dat de mens vandaag en morgen
zijn hernieuwd centrum en evenwicht,
zijn nieuw absolutum, moet zoeken. Wat
dit alles impliceert en meebrengt is een
te lange geschiedenis om er in deze
korte inleiding nog over te handelen. Veel
ervan kunnen we vandaag wellicht nog
niet zien. Belangrijk is dat we een richting vonden, die een zin schenkt aan het
leven, een zin waarrond wij ons kunnen
samenballen om vanuit deze centrale gebalde lading weer te beginnen een wereld
op te bouwen, die ons, na de huidige ontbinding, opnieuw weet te binden aan iets
dat ons terzelfdertijd transcendeert en
dat ons toch immanent is. Deze laatste
kombinatie is het, die mij in het begin van
deze spreekbeurt de woorden ontlokte
dat de nieuwe zin zelfs rijker kon zijn dan
de vroegere. Vroegere eeuwen gingen uit
van de transcendentie. Samenvallen van
transcendentie en immanentie zou kunnen een kenmerk worden van de tijd die
komt.
Tenslotte, om, zoals mij gevraagd werd,
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een paar woorden nog over mijn werk te
zeggen: deze woorden zijn reeds in al
het vorige vervat. In mijn gedichten poogde ik geleidelijk, naarmate dit alles in mij
groeide, dit groeiende bewustzijn uit te
drukken. Zij werden meer en meer beleefde ervaring en, naar ik hoop, fermenten van nieuw leven. In mijn essayistisch
werk kwam ik er meer toe dezelfde Ie
een teoretischer vlak-vensbadrigop
te suggereren.
Een laatste woord. De krisis in de letteren,
en in de kunsten in 't algemeen, die vandaag sedert de doorbraak van het nihilisme aan de orde is, lijkt me, krachtens
al het voorgaande, een krisis die niet op
het eigen gebied van de kunst opgelost
kan worden. De enorme hoeveelheid eksperimenten, gaan uit van deze illusie, die
reeds de kortstondige illusie van Rimbaud
was. Een vormverandering verandert het
leven niet, al kan ze wel symptomen van
een toekomst vertonen. Deze krisis is er
een van de mens, van de zin van het leven, van onze hele beschaving. Op dit
plan moet eerst een oplossing komen.
Slechts dan zal de mens, en ook de kunstenaar, weer geladen zijn met een nieuwe lading en zal deze kunstenaar opnieuw wezenlijk iets zinvols te zeggen
hebben, ja, een boodschap of een inhoud,
terwijl hij nu alleen het zinloze uitdrukt
of er op vele manieren aan tracht te ontsnappen.
(*) Enigszins bijgewerkte tekst van een voordracht gehouden voor de Leuvense Schrijversaktie te Kessel -Lo op
31-10-1972.

erik van ruysbeek
Geboren wordt geen onrust meer.
Vol rondt de wereld zich

uit mij.
En waar ik zit
met het groen
met het blauw
huis ik, zichtbaar, in de afstand.
De verte verliet de horizon
doordringbaar ligt elk landschap
ikzelf, doordrongen, sta mezelve af:
mijn oog, vanuit de wereld,
rust op zichzelf en mij.
Er is een glimlach als het hemelblauw
vanuit een schouwen
als
het innerlijk der aarde.
Uit: Van de aarde die ook hemel is, 1963.

liefdesgedicht

Laat mijn ziel tegen je ziel aanleunen
in een zacht naderen en een vlekkeloze hoop
zodat geen wimper van je oog beweegt
en vredig je glimlach over mij blijft gaan.
Laat mijn ziel zich aan die glimlach voeden
zó dat zijn volheid geen tekort gevoelt,
laat mijn honger stil gaan van je waarheid
die als een landschap naar je stilte voert
waarin ik mag verwijlen zo ik geen
der vele sluiers die je raken roer.
Zo wil ik te wandelen leren in je tuinen
voorzichtig tredend in je kring genegenheid
waarin je, zuiver van mijn heimwee, mij ontvangt.
Zo laat mijn jaren zich aan je jaren beuren,
tedere woonst, broos spiegelland van zielsgeboorten,
onwetend van de weedom die mij naar je stuwt.
Uit: De open wereld.
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Mijn lippen luw ontluiken op je lippen
en zijn de bode dat mijn handen
glijden langs je heuvellijnen
de toppen van mijn vingeren
die van je huid al ruisen
zinderen van bewustzijn
en mijn veelvuldig vuur en kennis in duizend gloeden
stroomt naar je nachtelijke meren
het lichaam volgt en voelt
van je dooraderde en volle huid de kleinste welving
en ik zet uit en groei
tot wegend firmament boven je aarde
vorm van al je vormen
dalend in je dalen reusachtig en intiem
wij vatten vuur en worden golvend lava
en ik ben zon en stort de zon in jou
en weet niet meer het onderscheid der huiden
ontploffend vuur, één vuur, vult alle ruimte
en ik, ik ben niet meer.
En toch, o luister:
om méér de roep uit lege nacht
als liefde meer dan deze duizeling niet is
is 't nutteloos geliefd te hebben

Een kleine alchemie (onuitgegeven).
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erik van ruysbeek
noordzee

[1]
Vloeiend raken mij uw vleugels reeds
naderende vlagen, naderende branding
ontijdige glans van het schuim
ontijdige nacht der diepte.
Vóór het u kende ontving u
mijzelf en mijn bloeddruk verborgen
in de nog duistere schacht van mijn dageraad
het heldere strand van mijn weten
want het weten is ouder dan het weten
en het licht is de grond van de nacht.
Nu bloeit in open lucht uw geweld
en in mijn open geest uw beweging
in uw schuim klaart de nacht, in mijn vlees uw schuim
in mijn zenuwen broeien uw vlagen
almachtig hun fosforen sintels uit,
overspoeld, overspeeld, overklaterd,
drijf ik wijd -uitbruisend mee
in mijn binnenste bron onbeweeglijk
want bruisen en onbeweeglijk zijn
ademend het hart in het hart der dingen
uitdijend de bron tot oeverloze zeeën
badend het oog in het krachtveld der vormen
is de kiem van het nooit meer eindigende begin.
Duistere zee in deze schemering vol mist
steigerende branding in dit oog vol nevel
naderende vlagen om mijn gewillig eiland
oneindigheid der zee, oneindigheid der ziel,
hoe ruim doorlicht gij
de vormen waar mijn leven uit ontstond.

Uit: De open wereld.
49

de aktualiteit van james ensor

Ensor met bloemenhoed (1883). Doek. Detail. Ensor Museum Oostende.

de aktualiteit van james ensor

„De wegen van het genie zijn vooruit te
bepalen. En dit genie heeft zich inderdaad tegen alle verwachtingen in gemanifesteerd. Van zijn eerste schreden af
loopt James Ensor met een verrassende
autoriteit vooruit op de vondsten die Vuillard in de benauwende zones van het intimisme zal doen. Onmiddellijk dringt
Ensor tot de verste diepte door. Een zelfzeker instinkt brengt hem in voeling met
de tovermachten en geheimen van huiskamers, tast hun halfschaduw af en ontdekt de malaise, de droefheid en de demonen die er zich verbergen. Hij bezit
de gaven van een wichelaar, zonder enige
studie te hebben gedaan om ze te ver
-wervn."
Bovenstaande karakteristieke uitspraken
over het genie van de schilder James Ensor, komen niet uit de pen van een toevallige fan van de Oostendse meester,
maar uit die van de internationaal bekende specialist Jean Cassou, ere-hoofdkonservator van het Musée National d'Art
Moderne te Parijs. Ze zijn te vinden in
het prachtige boek over James Ensor,
dat onlangs werd gepubliceerd en dienen
als inleiding voor een omvangrijke studie
van Paul Haesaerts. De waardering van
de Fransman Cassou wijst er weer eens
op, dat Ensor beschouwd moet worden,
als de topfiguur van de moderne Vlaamse
schilderkunst en tevens als de Vlaamse
kunstenaar die, in de twintigste eeuw, de
grootste internationale faam wist te veroveren.
Méér dan 110 jaar na Ensors geboorte en
bijna 25 jaar na zijn dood mag het wel
merkwaardig worden genoemd dat er, in
het Nederlands taalgebied, nooit iemand
op de gedachte is gekomen om een imposant overzichtswerk aan de „wereldburger" uit Oostende te wijden.

In de aldus ontstane leemte werd ondertussen voorzien. De Uitgeverij Lannoo
heeft immers, met J. Roeland Vermeer als
vertaler, een uitstekende Nederlandse
bewerking bezorgd van het werk dat Paul
Haesaerts, jaren geleden, over Ensor had
geschreven in het Frans. „De veelzijdige
auteur, estheet, kriticus, bezieler van
roemrijke kunstondernemingen, maker
van knappe en overtuigende kunstfilms,
kortom de grote ambassadeur in kunstzaken die Paul Haesaerts is," zo noteert
Jean Cassou, „schrijft al zijn werken in
die zintuigelijke, optische en beeldrijke
taal, die wel het meest geschikt lijkt om
kommentaar te leveren op het wonderlijke
universum dat Vlaanderen aan de universe l e kunst heeft geschonken."
De soepele, uitgebreide, vaak pikturaalpoëtische tekst van Paul Haesaerts vormt
natuurlijk het hoofdelement van dit knap
Ensor-boek. De toelichtingen bij de méér
dan vijftig kleurplaten zijn echter even belangrijk omdat ze, als een soort aanvullende, méér illustratieve studie, direkt de
essentie van Ensors ontwikkeling en vizie
verklaren. Voor verdere informatie verstrekt de editie, naast foto's en wit-zwart
reprodukties, een bibliografie van de geschriften over en door Ensor geschreven
en bovendien een uitvoerig kronologisch
overzicht van het leven en het oeuvre van
de schilder en grafikus, met verwijzingen
naar de artistieke aktiviteiten van zijn tijd.
Haesaerts heeft zijn studie in korte hoofdstukken verdeeld, wat de leesbaarheid
bevordert en tegelijkertijd de mogelijkheid
biedt om de evolutie van Ensor (18601949) op de voet te volgen, van de beginperiode in de jaren 1879-1880 tot aan zijn
laatste werken. Daarbij dient vooral te
worden vermeld, dat Ensors produktie, in
de twintigste eeuw, kleiner wordt en dat,
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van 1900 af en zonder bekende redenen,
zijn scheppingskracht, zijn techniek en
zijn inspiratie verzwakken.
Haesaerts zin voor synteze maakt het hem
mogelijk met een minimum aan tekst een
maksimum aan verduidelijking te geven,
zonder dat zijn taal iets van haar veerkracht en bloemrijkheid verliest. Tekenend in dit verband is de volgende situering, onder de titel „Van donker naar

licht, van realisme naar irrealisme":
- „Wel beschouwd heeft de „donkere" periode van Ensor niet langer dan vier jaar
geduurd, van 1879 tot 1882. Van 1883 af
verschijnen de eerste duidelijke tekenen
van een vernieuwde oriëntatie. Het fameuze schilderij „Ensor met Hoed en
Bloemen ", dat uit dat jaar dateert, kan
worden beschouwd als een fundamenteel
werk, de spil van de overgang. Op dit in
halfschaduw gedompelde gezicht, met
zijn (Ensors eigen) bijna droevige inkwisiteursblik, heeft de schilder een fantasiehoed gezet met belachelijke versiersels,
bloemen en veren, een hoed van verwelkte karnavalskleuren.
Voortaan zal de mistige periode door een
heldere, fantaisistische periode van dubbelzinnige blijdschap worden bekroond.
Met deze overgang ontsnapt het onbepaalde licht van de „Burgersalons" uit zijn
gevang, schudt mist en stof af en verspreidt zich parelend of bliksemend over
„De Daken van Oostende", naar het
strand toe, waar de „Schelpen" zich opstapelen, en naar de hemel waar „De Val
der Opstandige Engelen" zich afspeelt.
De heldere doeken ontstaan uit de donkere.
Niets kan deze ontwikkeling beter demonstreren dan eenzelfde onderwerp, achtereenvolgens op beide manieren behandeld;
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dezelfde „Vlaanderenstraat" schildert Ensor eerst 's winters, verlaten en somber
ondanks de sneeuw, vervolgens overstroomd door een liefelijk lentelicht en
daarna vol met muzikanten die in gesloten rijen hun fanfares laten schetteren, in
eenklank met een meedogenloze zomerzon.
Behalve van een nieuwe technische orientatie is hier sprake van een - stellig
nauw met de pikturale uitdrukking verbonden - nieuwe vizie op het leven. De attributen van „De Hoed met Bloemen ", die
stralender kleuren aankondigen, kondigen
ook ironie aan, grotere vrijheid, vermetele
vondsten, burleske tonelen, een toenemende smaak voor spirituele speelsheid,
voor het gratuite en absurde. Het reeds
ernstig gekompromitteerde realisme zal
voorgoed vervangen worden door het irrealisme. De kunst van Ensor zal in alle
richtingen uitbarsten en, naar de eigen
woorden van de meester, „een vulkaan
van Luilekkerland worden, die duizend
pikturale en andere heerlijkheden uitspuwt".
Het is onmogelijk om, binnen het bestek
van een bespreking, de konfrontatie Haesaerts-Ensor voldoende recht te laten wedervaren. Om door te dringen tot de mens
Ensor, tot de jeugd van de schilder, tot
zijn betekenis als graveur, tekenaar en
akwarellist, tot zijn zelfbelijdenissen met
Kristus als symbool, tot zijn spotprenten
en de „Intocht van Kristus te Brussel", tot
zijn Oostendse konditionering en zijn
hang naar de zee, gaat Haesaerts terzelfdertijd scherpzinnig en sfeerscheppend te
werk. Waar het nodig is, roept hij weinig
bekende gegevens, of de meester zelf te
hulp.
Over de maskers, die een kapitale plaats
innemen in het oeuvre van Ensor en univer-

de aktualiteit van james ensor

seel-aanvaarde betekenis hebben gekregen op het vlak van de moderne schilderkunst, laat hij de schilder zeggen: „Ik heb
mij opgesloten in het eenzame milieu
waarin het masker troont dat één en al
kracht, licht en schittering is. Het masker
zegt me: frisheid van toon, toegespitste
uitdrukking, pralerig dekor, grote onverwachte gebaren, ongeordende bewegingen, verfijnde rumoerigheid."
Aangezien er de laatste jaren verschillende nieuwe teorieën over het werk, de impulsen en het drama van Ensor zijn ontstaan, zou het niet te verwonderen zijn
dat sommigen aan Haesaerts zouden verwijten dat hij Ensor té artistiek heeft be-

naderd. Desondanks moet dit eerste Nederlandstalig standaardwerk over Ensor
als een uitgesproken verrijking voor ons
taalgebied en voor onze kunstgeschiedenis worden beschouwd. Deze uitgave van
Haesaerts Ensor-boek is een onbetwistbare hulde aan een schilder, die het wereldpodium betrad als uitzonderlijk visionair,
als uitvinder van nieuwe ekspressiemogelijkheden en als eksponent van het artistiek genie dat zich, aan de oevers van de
Noordzee, manifesteerde.
Jan d'Haese.
James Ensor door Paul Haesaerts. Met een woord vooraf
door Jean Cassou. Uitgeverij Lannoo, Tielt- Utrecht, 176 blz.
Formrat 29 x 26 cm. Gebonden: 995 BF.

LEER NEDERLAND BETER KENNEN!
12-18 augustus 1973: Ontmoeting met de noordelijke Nederlanden.
Buiten de Benelux is de belangstelling voor de Nederlanden groeiende. Velen willen kennismaken met belangrijke sociale, kulturele en historische ontwikkelingen in Nederland. Naast
inleidingen, diskussies en film zal men deze week door ekskursies kennis kunnen maken
met veranderingen in de noordelijke provincies. Ook voor Nederlanders kan een dergelijke
konfrontatie heel boeiend en verhelderend zijn. Omdat voor een echte ontmoeting met
Nederland kennis van het Nederlands onontbeerlijk is, is de voertaal van de kursus - ook
voor buitenlanders! - Nederlands. Hoewel aan de Nederlandse taal aandacht besteed zal
worden, is dit géén taalkursus. Het is mogelijk een vervolgweek bij te wonen (19-23 augustus), waarin op speciale wensen kan worden ingegaan. Kursusprijs f 85,— per persoon.

19-25 augustus 1973: Kennismaking met de noordelijke Nederlanden.
In deze week zullen rond de sociale, kulturele en historische ontwikkelingen in Nederland
dezelfde aktiviteiten plaatsvinden als in de week van 12-18 augustus ( „Ontmoeting met de
noordelijke Nederlanden "), maar vanuit andere gezichtshoeken.
Gedacht wordt om aandacht te besteden aan de grensgebieden, aan de interregionale
samenwerking met gebieden over de grens in verband met de huidige Europese ontwikkelingen. Kursusprijs f 85,— per persoon.
Voor meer informatie: Volkshogeschool „'t Oldörp ", Uithuizen (Groningen).

53

de beneluxlanden binnen het europa van morgen

In zijn Vrijmoedige Herinneringen (Leiden, 1972) geeft de Nederlandse eks-bewindsman Jozef Luns zonder aarzelen
toe: „De gedachte aan verdere integratie
binnen de Benelux is intussen op de achtergrond geraakt. Ik constateer dat de
EEG meer aandacht krijgt dan de Benelux en dat is ook wel begrijpelijk..." Die
stand van zaken is het logische gevolg
van de nieuwe impulsen die het Europese
streven sinds de Haagse Top van 1969
en de Parijse top van 1972 heeft gekregen.
Op Beneluxgebied is er een zekere stagnatie te konstateren. De vertikale verdieping gaat geleidelijk haar gang maar van
horizontale proliferatie over andere terreinen van het verkeer tussen de staten is
momenteel geen sprake. Er bestaat nog
altijd zo iets als het politiek vooroverleg
tussen de bewindslieden van Buitenlandse Zaken en de ambtelijke kommissie voor
de koördinatie van het ekstern beleid
komt nog op geregelde tijdstippen samen.
In de praktijk is het allemaal een nogal
los verband. Van een Beneluxstandpunt
op het gebied van het buitenlands beleid
in het algemeen is geen sprake. Aan deze
feitelijke stand van zaken kunnen euforische en retorische verklaringen van bewindslieden geen zier veranderen.
De regeerverklaringen van de Beneluxregeringen zijn in dit opzicht indikatief. Het
blijft grosso modo bij stichtelijke wensen.
Beide spreken alsmaar van „een steeds
verder gaande samenwerking" tussen de
Beneluxlanden. Maar wij weten langzamerhand heel goed dat de term „samenwerking" een soort wol is waarvan allerlei
soorten draad kan worden gesponnen.
Op enkele uitzonderingen na volgen de
politieke partijen in de Beneluxlanden dezelfde trend. Hoogstens wil men de sa54
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menwerking binnen de Ekonomische Unie
uitbreiden tot terreinen als kultuur, leefmilieu, onderwijs, volksgezondheid en andere technische luiken. Over integratie
van het algemene buitenlands beleid
wordt niet gesproken.
Ofschoon dat alles de vurige Beneluxfans
erg grieft, mag niet worden nagelaten de
oorzaken van dit fenomeen op te sporen.
En bij nader toezien blijkt zelfs dat er
enig begrip kan worden opgebracht voor
de aan gang zijnde aksentverschuiving.
Benelux wordt geleidelijk een kwestie van
Westeuropese binnenlandse aard, of - zo
U wilt - van regionale stoffering binnen
het Westeuropese huis. Benelux verandert geleidelijk van buitenlands probleem
naar binnenlandse aangelegenheid. Daardoor is het te verklaren dat op Beneluxgebied de aandacht beperkt blijft tot technische aangelegenheden (waartoe ook de
kultuur in onze optiek mag worden gerekend). Zonder daardoor oneerbiedig te
worden zou men kunnen stellen dat Benelux op weg is een intendance-aangelegenheid te worden.
Het is dus niet juist te beweren, dat de
Benelux- integratie eenvoudigweg in de
koelkast werd geplaatst. Om de gaullistische terminologie er bij te halen, zou men
kunnen zeggen, dat de verdieping blijft
verder gaan, terwijl er een punt werd gezet achter de uitbreiding. Uitbreiding betekent hier niet het toelaten van andere
leden maar wel het inschakelen van andere tot nog toe onbestreken terreinen
van het verkeer tussen de staten.
Op het gebied van de integratie van het
buitenlands beleid is de interesse van regeringen en politieke partijen duidelijk
verlegd van het Beneluxvlak naar dat van
West-Europa. Dat heeft te maken met het

feit dat ons kontinent momenteel in een

omvattend transformatieproces is terechtgekomen waarbij de bewindslieden zich omwille van de vrede en veiligheid - willen inzetten voor de Oost-West-verhouding. Daarom acht men het onvermijdelijk
dat Benelux zich gaat aligneren op de
Westeuropese politiek.
De voornaamste krachtlijnen van dat
transformatieproces zijn:
- De toetreding van de kleinere kandidaten Ierland en Denemarken tot de EEG.
Zij gaan het aantal EEG-partners verdubbelen. Een al te gesloten Beneluxblok zou
samenwerking met deze twee kandidaten
bemoeilijken wanneer het er op aankomt
één lijn te trekken om de drie EEG -reuzen Bonn, Parijs en Londen te pareren.
- Het verslappen van de interesse voor de
Atlantische konceptie bij de publieke opi-

nie heeft de Westeuropese bewindslieden
doen inzien dat zij met nog meer élan dan
voorheen de Westeuropese kaart moeten
uitspelen.
- De herhaaldelijke Sovjetrussische oproepen voor het houden van een konferentie over Europese Kollektieve Veiligheid en Samenwerking vereisen dat WestEuropa spoed maakt met het proces van
politieke eenmaking. Dat is een plausibele
machtspolitieke overweging waarvoor de
Benelux uiteraard geen alternatief kan
bieden. Benelux - of algemeen gezegd:
de volkseigen regio's - is slechts leefbaar
binnen de kontekst van een stabiel en onbedreigd West-Europa.
Omdat dus de Benelux- integratie op het
terrein van het algemeen buitenlands beleid deel uitmaakt van het grotere geheel
van de Westeuropese integratie, is het belangrijk te weten binnen welk soort West55
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europees verband de Beneluxlanden hun
bestaan zullen leiden. Zo komen wij meteen bij het probleem van de mogelijkheden en modaliteiten van het verenigd
West-Europa. Met andere woorden: welk
soort West-Europa kunnen wij - rekening
houdend met de feitelijke situaties, waarvan goedschiks kwaadschiks moet worden
uitgegaan - geredelijk op de rails getild
krijgen? Nog anders uitgedrukt: welke zijn
de grenzen die aan ons ideaalbeeld van
West-Europa worden gesteld?
Het is vooral zó dat ieder zich zijn eigen
West-Europa droomt. Dat blijkt al duidelijk uit de veelheid van trefwoorden die de
goegemeente voor de voeten worden geworpen: federatie, konfederatie, unie,
bondsstaat, Verenigde Staten van Europa
enz. Ook zij die terecht stellen dat het
Europa moet worden opgebouwd op de
konstituerende elementen van de volksgroepen, zien nog niet helemaal duidelijk
hoe dat alles moet worden geïnstitutionaliseerd. Dat pleit dan voor de stelling dat
geprefabriceerde vormelijkheden voor
een verenigd Europa weinig praktisch nut
hebben. Zij die zich bij voorkeur pragmatici noemen, stellen dat men Europa
eksistentieel en organisch moet laten
groeien en niet moet trachten het op te
fokken in batterijstallen.
Voor die laatste stelling valt zeker veel te
zeggen. Vooral dan wanneer men het er
over eens is, dat wij naar een Europa
der Volksgemeenschappen moeten toegroeien.
Die stelling zou echter ten onrechte doen
geloven dat het taboe is het eenwordend
Europa van buitenaf korrigerende impulsen te geven. Hoezeer het ook gewenst is,
dat wij uiteindelijk tot een organisch gegroeid Europa komen, toch mag dit ons
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niet doen geloven dat West-Europa aan
zichzelf genoeg heeft. M.a.w. West-Europa
kan en mag geen introverte en geen narcistische „unit" worden. Daarom is het
een eis dat bij de uitbouw van het Europa
der Volksgemeenschappen ook wordt uitgekeken naar de internationale kontekst
waarbinnen dat Europa zijn leven gaat

leiden.
De betreffende kontekst heeft te maken
met andere „statelijke" en regionale entiteiten waarvan de voornaamste zijn: de
USA, de Sovjet-Unie en de Oosteuropese
landen. Uitgaande van die kontekst kan
men een aantal modellen voor West-Europa ontwerpen om ze nadien onderling onder mekaar op hun realiseringskansen te
vergelijken. Die modellen mogen niet worden opgevat als teoretische frames maar
wel als referentiekaders waarbinnen het
West-Europa der Volksgemeenschappen
moet opgroeien. Het zijn mogelijke institutievormen waaruit de meest geëigende
vorm kan worden afgezonderd door middel van de metode van de eliminering.
Dat laatste hebben enkele politici heel
goed begrepen; zelfs zij die doorgaan
voor fervente Westeuropese regionalisten.
Pompidou's plan voor een konfederaal
Europa en Walter Scheels voorstel tijdens
de Westeuropese Top in de herfst van
1972 een politiek sekretariaat voor het
buitenlands beleid op te richten, gaan in
de richting van bepaalde mogelijke modellen uit.

Eksterne kontekst.
Op de eerste plaats is er de invloed van
een verenigd West-Europa op de atlantische verhoudingen, iets wat uit overwegingen van globale eksterne veiligheid
zijn betekenis heeft. Heropleving van Ken-
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nedy's idee van het partnership uit het begin van de jaren zestig is niet onmogelijk.
Dat vereist een vooral politiek sterk WestEuropa, iets wat nog niet in zicht is. Een
volledig geatlantiseerd West-Europa dat
bij de USA onder ligt, is gevaarlijk onstabiel, vooral sinds het Westeuropees gevoelen van eigenwaarde met de dag stijgt.
Een Europa der Staten, een los konglomeraal Europa en een onafhankelijk federaal Europa kunnen op de USA maar weinig aantrekkingskracht uitoefenen. Het
gevolg zou zijn dat de USA hun banden
met West-Europa gaan herzien (wat er al
in zit) of zich helemaal afkeren. Beide
eventualiteiten zijn kennelijk in ons nadeel.

Vervolgens is er de invloed op de Oost West betrekkingen. Zowel een los gestruktureerd als een totaal onafhankelijk
West-Europa spelen in de kaart van de
Oosteuropese landen en zouden hun maneuverruimte binnen de kommunistische
konfraternie vergroten. Naarmate WestEuropa strakker gestruktureerd wordt of
in het atlantisch geheel ondergaat, komen de Oosteuropese landen hechter onder de Sovjetinvloed. De Oosteuropese
landen geloven het meeste voordeel te
hebben van een West-Europa der Staten.
Die vorm zou inderdaad een rechtstreekse uitdaging zijn aan de Sovjethegemonie
in Oost- Europa en gunstige gelegenheden
scheppen om met het Westen ekonomisch
samen te werken. Het spreekt vanzelf dat
de Sovjet-Unie haar eigen specifieke preferenties heeft. Liefst wil zij een totale
scheiding tussen West-Europa en de USA.
Maar ook een totaal onafhankelijk WestEuropa wil zij voorkomen. Het gevaar bestaat immers dat een dergelijke konstruktie naar betere betrekkingen met China
gaat zoeken, al was het maar om de Sov-

jetdruk ietwat te verlichten. De Sovjetvoorkeur gaat kennelijk uit naar een rommelig en zwak West-Europa, hoewel dit
ook weer niet al te onstabiel mag worden.
In het laatste geval zou het Kremlin verplicht zijn toenadering tot de USA te zoeken om inter- Europese konflikten te voor-

komen.
Welke keuze heeft West-Europa zelf? Wat
de betrekkingen naar buitenuit aangaat,
bestaat er een ideaalbeeld. Een struktuur

namelijk, waarvan alle regio's hun voor
hebben en die de Westeuropese sa--del
menhang, veiligheid en welvaart ten goede komt, zonder dat daardoor de USA en
de Sovjet-Unie voor het hoofd worden gestoten en zonder de voorwaarden voor
een pan- Europese détente in gevaar te
brengen. Geen van de totnogtoe in WestEuropa naar voren gebrachte institutie vormen biedt een bevredigende oplossing
voor Europa als geheel. Een zelfstandig
Europa mist de politieke solidariteit die
de basis vormt voor stabiliteit en biedt
geen uitzicht op een pan- Europese verzoening. Een atlantisch Europa staat voorlopig garant voor het materiële welzijn
en de veiligheid van West-Europa, maar
deze vorm bestendigt de verdeling van
Europa in twee blokken en doet het ressentiment ten overstaan van de USA aangroeien. Een Europa der Staten vervreemdt zich van de USA en zou Europa's
veiligheid op lange termijn in gevaar
brengen. Een Europa als volwaardige
partner van de USA en opgebouwd op
federale strukturen zou West-Europa de
beste kansen bieden om in optimale omstandigheden een wereldrol te spelen terwijl haar eksterne veiligheid en industrieel potentieel safe blijven. Deze vorm van
institutie moet echter met een zware prijs
worden betaald: Duitsland zal moeten af57
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zien van hereniging en de Europese opdeling blijft voorlopig bestaan. De prijs
zou nog hoger zijn wanneer een politiek
eengemaakt West-Europa zich totaal onafhankelijk gaat opstellen: zowel de Sovjet-Unie als de USA zouden er alles op
zetten de macht van West-Europa in te

binden.
Limieten.
Bij het zich vastleggen op een organisatievorm voor West-Europa moet rekening
worden gehouden met eventuele veranderingen in het pan- Europese machtsevenwicht in de jaren zeventig. Indien bv.
de Sovjettroepen uit Oost -Europa zouden
verdwijnen, het Warschaupakt wordt opgedoekt of de Westeuropeanen afzien van
verdere militaire dekking door de USA,
dan zou dat de gamma keuzemogelijkheden voor de Westeuropeanen aanzienlijk
vergroten. Niets wijst er alsnog op dat
zoiets erin zit.
Europa is een gevaarlijke plaats. Het
kleinste wereldkontinent groepeert hooguit een 30-tal landen, elk met eigen procedures voor beleidsbeslissingen. Op dat
kontinent staan twee kolossale militaire
machten lijnrecht tegenover mekaar. Het
Europese machtsevenwicht is niet autonoom maar asymmetrisch, met aan de ene
kant de Sovjet-Unie en aan de andere zijde de USA. De Europese staten zijn delen
van dat machtsevenwicht maar zij hebben
het niet opgericht en evenmin zijn zij er
de centrale kern van. De stabiliteit in Europa berust altijd nog op het Sovjet-Amerikaanse machtsevenwicht. De Europese
landen zijn ondergeschikt aan de krachten die het machtsevenwicht in stand
houden.
Het heeft er nu de schijn van dat kleine
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veranderingen in het pan- Europese totaalbeeld op til zijn. Sommige landen, die
niet in de strategische frontlijn zijn gelegen, zouden kunnen opteren voor eigengereid optreden buiten het systeem van
het machtsevenwicht, maar hun aantal is
beperkt. De Sovjetoproep voor het houden
van een konferentie over de Europese
Veiligheid en Samenwerking en het Natoappel voor evenwichtige troepen- en wapenreduktie in geheel Europa zijn elementen die in de richting van détente wijzen.
Nochtans is dat alles niet voldoende om
het Europese aspekt van het centrale
machtsevenwicht tijdens de jaren zeventig grondig te veranderen. Men kan dat
betreuren of niet, het heeft allemaal weinig zin. Aan de feitelijke toestanden valt
niet te sleutelen met vrome en stichtelijke
aspiraties.

Indien het juist is dat tijdens de jaren zeventig geen grondige wijziging zal plaats
grijpen binnen de Europese machtsstruktuur, dan stelt zich de vraag welke konklusies het eenwordend West-Europa daaruit
moet halen.
- West-Europa kan zich momenteel niet
veroorloven autonoom een volwaardige
kernmacht te verwerven. De spanningen
met Oost-Europa zouden zonder twijfel
toenemen en de USA zou er de voorkeur
aan geven over het hoofd van West-Europa heen met de Sovjet-Unie tot een akkoord te komen ten einde West-Europa in
toom te houden.
- Indien wij onze eigen veiligheid en onze
independente ekonomische macht veilig
willen stellen, dan is het noodzakelijk dat
wij als Westeuropeanen isolationisme en
eksaltant nationalisme vermijden. Wij zullen een prijs moeten betalen: voortgezette
en geïnstitutionaliseerde Europese sa-
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menwerking en het aanvaarden van een
pool voor nationale bijdragen op defensiegebied.

- Détente met de Sovjet-Unie en gezonder verhoudingen tot de Oosteuropese
landen is pas mogelijk wanneer wij terzelfdertijd tot militaire samenwerking met
de USA bereid blijven. Elk toekomstig systeem van Europese Kollektieve Veiligheid
(hetgeen de Sovjets momenteel prekoniseren) moet blijven berusten op de beide
bestaande defensie - allianties.
- Indien wij opteren voor een federale
vorm voor West-Europa, moeten wij rekenen op een tijdelijke verstrakking van de
pan- Europese opdeling in blokken. De
Sovjet-Unie blijft zich alsnog met hand
en tand verzetten tegen elke vorm van politieke éénmaking van West-Europa en
schroomt zelfs niet te zeggen dat zij daarin de hand van Peking ziet. Op deze implikatie van het Westeuropese éénma
moet uitdrukkelijk de aan--kingsproce
dacht worden gevestigd, omdat onze politici dit steeds tegenover de publieke
opinie nalaten te doen, onopzettelijk of
opzettelijk.

- Indien wij wensen dat de USA zich voor
Europa blijven interesseren en er hun
steun aan verlenen, moeten wij bereid zijn
tot wederdienst. Dat kan gebeuren in de
vorm van materiële burden-sharing of van
politieke steun elders. In dit verband moeten twee belangrijke opmerkingen worden
gemaakt, die voor elke Westeuropese institutievorm van betekenis zijn.

Op de eerste plaats is elke samenwerkingsvorm die de Oosteuropese landen in
de kou laat staan, voor de Westeuropeanen onaanvaardbaar. Het is niet langer
duldbaar dat een politiek van toenadering
tussen al de Europese landen uitsluitend

uitgaat van zuiver Westeuropese of atlantische overwegingen. Dit punt moet in
acht worden genomen bij de opbouw van
West-Europa. De Tsjechoslovaakse tragedie van augustus 1968 illustreert deze eis
heel goed.

Ten tweede lijkt het alsof het na-oorlogse
koncept van een konstitutionele federale
staat voor het toekomstige West-Europa
mettertijd aan aantrekkingskracht heeft

verloren. Momenteel gaat men het eerder
zoeken in de bevrijding van ideologische
en nationalistische attitudes: efficiency,
het opdoeken van de nationale grenzen en
het voorkomen van oorlog in Europa zijn
de basisideeën geworden.
Tijdperk van de maneuverruimte.
Vandaag hebben wij nog altijd te maken
met een Europa van het onvolmaakte partnership en van het onvolledige antagonisme, van mekaar overlappende groeperingen en van mekaar doorkruisende

aligneringen. Om met het Europa van de
jaren zeventig te onderhandelen zullen
de USA zich moeten toeleggen op een
nieuwe soort diplomatie om de divergerende belangen te kunnen identificeren
en verzoenen. Een introvert federaal
West-Europa is in de nabije toekomst
weinig waarschijnlijk; een dergelijke kon
zou immers al te veel met zich--strukie
zelf bezig zijn en weinig oog hebben voor
wat er in Oost -Europa gebeurt.
Aan Grand Design heeft West-Europa bitter weinig. De tijd van de Grote Opties is
definitief voorbij. Van de architekturale
periode in Europa stappen wij over naar
het tijdperk van de maneuvers. De voorbije architekturale periode was het antwoord op twee post-oorlogse fenomenen:
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het kommunistische gevaar voor West- over het Westeuropese beleid ten aanzien
Europa en het Marshall Plan. Om de uit- van het Nabije Oosten, het Middellandse
daging van beide te pareren, werden zeer Zee- bekken en de houding, die moet worstrak georganiseerde vormen van samen- den aangenomen tegenover de Sovjetopwerking uitgekiend. De Nato en de Orga- roep inzake het houden van een Europese
nisatie voor Europese Ekonomische Sa- Veiligheidskonferentie. Dat het allemaal
menwerking waren daarvan het resultaat. niet zo gunstig verloopt als sommige beIn beide gevallen handelde het om inter- windslieden ons willen doen geloven,
goevernementele instrumenten, maar wel blijkt uit de pessimistische geluiden van
van duurzamer vorm dan alles wat wij een Walter Scheel, die zich nu heeft voorvóór de Tweede Wereldoorlog hadden ge- genomen een voorstel in te dienen om dit
zgn. „politieke overleg" tussen de EEGkend.
Het derde luik van deze architekturale partners een primitieve vorm van institutie
periode - en wellicht het meest ambitieu- te geven.
ze - was de oprichting van ,,supranationa- De Eurokraten hebben de „kommunautaile" instituties zoals de EGKS, EURATOM re gedachte" geen dienst bewezen door
en de EEG. Het vormde een heel nieuw te stellen dat het ekonomische West-Euroeksperiment, totaal verschillend van de pa automatisch tot een politiek gefedeintergoevernementele systemen van funk- reerd West-Europa moet leiden. Het steeds
tionele koöperatie (zoals de GATT en het maar hameren op de deugden van de
IMF) en van het ideaal van een konstitu- „kommunautaire metode" als de enigste
tionele federale staat, waarin een delega- panacée en op de federale vorm van
tie van bepaalde machten aan de cen- Europa's eindbestemming bleek een wei
trale regering plaats grijpt terwijl andere
produktieve aanpak te zijn. Het ver--nig
onder de verantwoordelijkheid van de in- hinderde de leiders van Bonn en Parijs
dividuele staten blijven.
duurzame beloften te doen inzake de
vorm
van de Westeuropese éénmaking.
een
hele
tijd
naar
uitgezien
er
Het heeft
dat deze „kommunautaire aanpak" op Het is jammer dat de Eurokraten de toeekonomisch gebied maar moeizaam zou komst van West-Europa wilden zien in
worden uitgebreid tot het vlak van de termen van een nieuw machtsblok, een
kommunautaire buitenlandse politiek. Er gefederaliseerde superstaat onder het gebestaat weliswaar het zgn. Davignon-rap- zag van de Gemeenschappelijke Instelport over het buitenlands beleid van de lingen te Brussel. Een dergelijke hyperEEG- landen; viermaal per jaar komen de technokratische aanpak is niet geschikt
bewindslieden van Buitenlandse Zaken om tegemoet te komen aan de problemen
samen om te pogen hun beleid op mekaar die Europa in de komende jaren te wachaf te stemmen en in de tussentijd is er ten staan. Federalisme is een vorm van
zoiets als een georganiseerd overleg tus- nationale - niet van internationale - regesen de direkteuren- generaal van de be- ring; de relevantie van deze institutievorm
treffende departementen van Buitenlandse voor Europa is niet onmiddellijk duidelijk.
Bestaande federaties zijn alle nationale
Zaken. Men zegt dat dit loszittend kon
een zekere mate-klafvnEGmister federaties die tot stand kwamen onder
van overeenstemming zou hebben bereikt omstandigheden die ten zeerste verschil60
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len van die waaronder de bestaande
Westeuropese staten moeten worden verenigd tot een eenheid. Geen enkele van
de huidige EEG-partners noch Groot-Brittannië hebben ooit duidelijk gemaakt hoe
zij zich het resultaat voorstellen van intiemere politieke en ekonomische integratie.

Ondanks geloofsbelijdenissen in de Ekonomische en Monetaire Unie duiden de
ekonomische trends, waarop de hoop op
de Politieke Unie berustte, niet in de richting van een hecht framework voor de
Europese eenheid, maar in die van een
arrangement van mekaar overlappende
belangen.
Wij staan nu op de drempel van het tijdperk der maneuvers waar verscheidenheid en interdependentie het oude systeem van imperiale overheersing gaan
vervangen. Voor West-Europa zitten daaraan diepgaande konsekwenties vast. Ondanks de herwaardering van de natie staat wordt men zich bewust van het feit
dat de belangen van de westerse staten
overal ter wereld liggen en dat de regeringen van de hoog - ontwikkelde landen
moeten uitzien naar een nieuwe vorm van
wederzijdse verhoudingen. Afgezien van
de politieke relaties, zullen nieuwe vormen van koördinatie ontstaan. Al was het
maar om elke ekonomische regressie het
hoofd te bieden en tegemoet te kunnen
komen aan de uitdagingen van de „krisis
der modernisering ".
Het nationale referentiekader is te groot
geworden om te kunnen voldoen aan de
rechtmatige verlangens van de kleinere
regionale units en het is te klein om de
uitdaging van de supranationale behoeften aan te kunnen. Voor Europa is dus
een zekere koherente struktuur nodig,
waarbij de ekonomische en politieke een-

making niet in het gedrang komen en die
anderzijds voldoende fleksiebel blijft opdat Europa zich zou kunnen blijven aanpassen aan de mogelijke verschuivingen
binnen het machtsevenwicht en de ups
en downs van het ekonomische en finan-

ciële wereldgebeuren.
Funktionele aanpak.
Europa zou een mozaïek van verscheide-

ne soorten aanpak kunnen worden. Een
dergelijk Europa kan worden gekoncipieerd als een hechtere vorm van funktionele samenwerking. De „kommunautaire
metode" kan er voor model staan maar
dit Europa mag niet de ambitie koesteren
een totale politieke onafhankelijkheid te
demonstreren op het vlak van de buitenlandse- en defensiepolitiek, en evenmin
mag het trachten zich op te werken tot
een federale superstaat.
Bij de reeds bestaande Europese Gemeenschappen moet er een beperkte Defensie- en Technologische Gemeenschap
komen, beide met supra- nationale kenmerken maar afhankelijk van de graad
van gemeenschappelijk belang die kan
worden opgebracht. Vervolgens dient gedacht te worden aan een centraal Europees Monetair systeem dat op oordeelkundige wijze verbonden is met de fiskale en
monetaire politiek van de USA en van
andere geïndustrialiseerde landen. Gemeenschappelijke instellingen kunnen enkel worden ontwikkeld samen met gemeenschappelijke belangen; de eersten
kunnen de laatsten niet kreëren. In sommige gevallen, zoals bij het kommunikatiewezen, het transport of de gemeenschappelijke energie-programma's, kan de
„kommunautaire metode" worden aange61
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past om associatie van Oosteuropese landen mogelijk te maken.
Omdat het doel niet gelegen is in een gesloten en rigiede vorm van federale kon
moet het systeem open blijven.-stiue,
De deelnemende landen zouden hun eigen specifieke identiteit en hun vrijheid
behouden om uitsluitend op het vlak van
intendance -kwesties hun bilaterale relaties met de landen van Oost -Europa te
kultiveren. Dat betekent, dat kwesties van
algemeen buitenlands en defensiebeleid
het prerogatief van de Gemeenschap
blijven.
Het defensieaspekt van West-Europa zal
voorlopig een moeilijk punt blijven. Er zijn
oplossingen denkbaar waarbij de NATO
in haar huidige vorm intakt blijft. Een independente kernmacht in West-Europa
blijft voorlopig uitgesloten; zelfs een pool
van de Franse en Britse slagwapens - en
vooropgesteld dat beide in een homogeen
amalgaam zouden worden samengebracht
- vormt geen tegengewicht ten overstaan
van de Sovjetrussiche kernmacht. De USA
zijn industrieel en monetair eng genoeg
met West-Europa verbonden opdat zij een
funktionele éénheid zouden vormen. Dat
is al een reden waarom de USA WestEuropa niet kunnen loslaten; de Amerikaanse nukleaire paraplu blijft West -Europa voorlopig beveiligen. Anderzijds zou
een funktionele samenwerking tussen de
Westeuropese landen op gebied van de
konventionele bewapening een supranationaal karakter moeten krijgen. Zodoende wordt de balans ten opzichte van
de USA wat meer in evenwicht gebracht.
Een dergelijke Westeuropese defensieeenheid kan bijdragen tot de funktionele
diversifikatie van de macht en ons van
dienst zijn bij de terugkeer tot een systeem waarin het gebruik en het bezit van
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kernwapens niet het konstante tema van
de internationale politiek behoeven te zijn.
Het wachtwoord en het motief van dit ge-

mengde Europese systeem, gedeeltelijk
intergoevernementeel en gedeeltelijk supranationaal, zal dan zijn: efficiency, hoe
een maksimum aan voordeel halen uit een
wereld van steeds groter wordende diversiteit en technische kompleksiteit en dat
alles tegen de laagste prijs. In een dergelijke pluraliteit van internationale organisaties kunnen én NATO én Europese Gemeenschappen elk het hunne bijdragen
tot de veiligheid en welvaart van Europa.
In tegensteling tot een atlantisch of federalistisch Europa die bij definitie gesloten
en eksklusief zouden zijn, is een funktioneel systeem open en fleksiebel. Wij kunnen het noemen: een soort federalisme à
la carte, waarbij elke stap vooruit tegemoet komt aan het onstaan van een specifieke konkrete noodzakelijkheid.
Dat alles heeft niet kunnen voorkomen,
dat er voorstanders van het Funktionele
Europa zijn geweest die de waarde daarvan schromelijk hebben overschat. De
funktionele organisatie van een internationale gemeenschap stuit ergens op
meteen alle nationale eigenheden zonder
meer kunnen verdwijnen. Integendeel, de
meer kunnen verdwijen. Integendeel, de
funktionaliteit steunt voor een groot gedeelte op de harmonische samenwerking
van de samenstellende volksgroepen. Vervolgens kan de funktionele struktuur op
verscheidene punten worden bekritiseerd.
Zij levert geen oplossing voor het netelige Duite probleem en evenmin voor ideologische toenadering tussen Oost en
West. Anderzijds kan men op haar krediet
schrijven dat zij zich het best aanpast
aan de mogelijke veranderingen in de
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verhoudingen tussen de Sovjet-Unie en
de Oosteuropese staten. En dat laatste
heeft zijn betekenis voor elke vorm van
latere pan- Europese toenadering.
De funktionele aanpak lijkt onrealistisch
in het licht van het Sovjetgedrag ten tijde
van de inval in Tsjechoslovakije in augustus 1968. Dat is enigszins juist maar er
weegt tegenop dat de basis van de Westeuropese veiligheid er niet door wordt ondermijnd. Het funktionele systeem kan diplomatieke en politieke slagen inkasseren
zonder het gevaar te lopen daardoor uiteen te vallen. Iets wat bv. niet waar is in
het geval van een los en gefragmenteerd
West-Europa.
Sommigen verwijten de funktionele aanpak dat daardoor het élan verslapt om tot
een werkelijke Politieke Unie te komen.
Men stelt dan dat de Gemeenschappen
te Brussel gedegradeerd worden tot een
bureaukratische business-manager voor
de ekonomie van het kontinent en dat de
EEG verwordt tot een soort sekuliere kerk
met machtige bedienaars maar in wier
godsdienst niemand gelooft. Indien zoiets
juist is, zou de feitelijke gang van zaken

ons wel eens kunnen verplichten het zonder meer te aksepteren. Het Gemeenschapssysteem te Brussel is geen eksklusieve zaak voor de Westeuropese samenwerking.
Het gemengde en funktionele West-Europa zou wel eens een minder schitterend
Europa kunnen zijn dan velen het zich
voorstellen. „Funktioneel West-Europa"
kan prozaïsch klinken in de oren van hen
die het allemaal nogal geëksalteerd zagen. Maar het zou wel eens een meer realistische mogelijkheid kunnen zijn. Een
dergelijk Europa is een forse intellektuele
en politieke uitdaging. Het vereist een
diepgaande verandering in onze opvattingen over wat internationale koöperatie
behoort te zijn.
Het is dit beeld van een funktioneel WestEuropa dat Groot-Brittannië mee zal brengen in de EEG. De koncepties van Pompidou en Brandt/Scheel gaan in dezelfde
richting. De Beneluxlanden kunnen er alleen maar voordeel van hebben. Op voorwaarde dat zij hun idealistisch- legalistische opvatting over het West-Europa van
morgen serieus gaan aanpassen.

17-19 augustus 1973

Kennismaking met Frans-Vlaanderen
Weekeind georganiseerd door het Dosfelinstituut v.z.w.
Leiding: E. Vandewalle, Izegem.
De deelnemers krijgen de gelegenheid Noord - Frankrijk beter te leren
kennen door middel van uitstapjes, bezoeken en uiteenzettingen door en
gesprekken met deskundigen.
Voor meer inlichtingen:

Dosfelinstituut v.z.w., Tribunestraat 14, 1000 Brussel, telefoon 02/19.12.02.
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lucebert
translation theo hermans.

moeite

een rode wind verlaat de stervende zon
maakt heel heet de avond
hoog op zijn hemelblank terras
gaat de grootste zoon des hemels zelfs
achter zijn waaier bezweet
als achter een ploeg

effort

a red breeze leaves the dying sun
heats the evening very hot
high up on his heavenly pure terrace
the greatest son of heaven even struts
and sweats behind his fan
as if he followed a plough
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albert verwey, new mexico en de kristaltwijg

„Als men langen tijd, alleen in een schoon
land, voortdurend geniet, en gelukkig is,
zonder in staat te zijn van dat genot te
spreken tot anderen, die het zouden gevoelen als wij, dan komt er dikwijls een
vreemde stemming over ons, teêr en toch
diep als het blauw over de bergen," zo
schreef Albert Verwey in de zomer van
1883 te Cimarron in New Mexico. Net
achttien jaar oud vergezelde hij als sekretaris twee der Nederlandse direkteuren van de Maxwell Land Grant Company,
de heren Ziegelaar en De Constant Rebecque, op een zakenreis die ten doel
had de direkteur in Amerika van die
maatschappij, Frank Sherwin, te bewegen
zijn funktie neer te leggen, daar men hem
in Nederland verdacht van wanbeheer.
Het gezelschap had zich op 23 juni 1883
te Amsterdam ingescheept, was op 10 juli
daaropvolgend te New York aangekomen,
om dan via Chicago per trein door te reizen. Het verblijf in New Mexico duurde de
hele maand augustus, terwijl Verwey, intussen ziek geworden, genoodzaakt werd
ook een groot deel van september in het
Verre Westen door te brengen. Eerst op
23 september was hij weer in Chicago en
op 25 september vertrok hij met de boot
van New York naar Rotterdam.
Wie nu in noordelijk New Mexico de weg
neemt van Santa Fé naar Denver, moet
wel onder de indruk komen van het landschap, wanneer de weg voorbij Taos de
Sangre de Christo - bergen ingaat. Na die
Indiaanse Pueblo met zijn woontorens,
waar vlakbij de Indianenkenner Kit Carson woonde, waar D.H. Lawrence zich
vestigde en waar de held uit Marnix Gijsens Vleespotten van Egypte een toevlucht zocht, windt zich de zacht glooiende vallei oostwaarts door de bergen, met
haar lichte lucht, haar diepgroene wei-

prof. dr. francis bushof
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Franse taal- en letterkunde te Groningen en
was enkele jaren leraar aan het „Neder
-landschLyeum"iDHag.In196promoveerde hij te Utrecht op een proefschrift
over Thomas Manns Zauberberg. Hij publiceerde artikels over Simon Vestdijk, Daniel
Robberechts, James Joyce, Scott Fitzgerald
en Jan Slauerhoff. Momenteel doceert hij
Nederlands aan de University of Texas in de
Verenigde Staten.
Adres:
Box 7939, UT Station, Austin, Texas,
78712, U.S.A.
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selijke kuituur en onbeheerste natuurlijkheid van zojuist. De rivier wordt onstuimiger, bossen groeien tegen de hellingen
vol rotsen en onherbergzaamheid. Dan
kondigt zich naar het oosten de vlakte
weer aan, de eindeloze eentonigheid van
de prairies. Cimarron ligt ten oosten van
de bergen, op de scheiding van het Rotsgebergte, waar wij zojuist doorheen zijn
gekomen, en de vlakten van het Midden

Albert Verwey op 19- jarige leeftijd. (Schilderij door Jan
Veth, Stedelijk Museum te Amsterdam.)

den, snelstromend beekje en haar boerderijen, die eindelijk na de woestijn van
centraal New Mexico weer menselijke
proporties hebben. Men ziet een enkel zomerhuis en begrijpt dat zich hier mensen
hebben teruggetrokken voor een schier
paradijselijk bestaan.
De weg voert verder naar Eagle's Nest,
waar het dal zeer breed wordt en een
meertje de kleurenrijkdom nog vergroot,
door de Cimarron Canyon naar het dorp
van die naam. Het landschap is dan wilder, minder dat ideale mengsel van men66

Westen.
Wie van die andere kant komt, van Springer, waar het station van de Santa Féspoorlijn is, heeft geen notie van het
schoons dat hem te wachten staat, één maal voorbij Cimarron. Hij zal de afstand
van twintig mijl tussen het station en Cimarron zo snel mogelijk willen afleggen,
moe van het monotone landschap dat hem
teistert sedert de boorden van de Mississippi.
Zo moet het de jonge Albert Verwey vergaan zijn, op die zomermorgen nu negentig jaar geleden, toen hij in het rijtuig van
Sherwin die tocht volbracht. Het was een
lange reis geweest, de oceaan over en
dan per trein dwars door de Verenigde
Staten. Broeiend zomerweer had de dagen durende treinreis niet veraangenaamd en de Amsterdamse heren zullen
zeker blij zijn geweest dat het laatste, zij
het ook het moeilijkste deel van de reis
nu voor hen stond. De situatie waarmee
zij zouden worden gekonfronteerd was
uiterst ingewikkeld. Om die te begrijpen
schetsen wij hier eerst het ontstaan en
de ontwikkeling van de Maxwell Land
Grant Company.
In de jaren veertig van de vorige eeuw
had de Mexikaanse gouverneur van wat
toen nog Nueva Mexico heette aan twee
invloedrijke ingezetenen een stuk land
geschonken waarvan de grenzen niet dui-
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delijk waren afgebakend, maar waarvan
de telkens betwiste grootte tenslotte werd
bepaald op 1.700.000 acres, ongeveer
7.000 vierkante kilometer, tweemaal de oppervlakte van de Amerikaanse staat Rhode
Island, iets minder dan de drie Nederlandse provincies Groningen, Friesland en
Drenthe tezamen. Dit gebied was door bekwaam uitgevoerde manipulaties tenslotte
in handen gekomen van een zekere Lucien Bonaparte Maxwell, ook bekend als
,,the man who owned too much".
Het Wilde Westen heeft vele kleurrijke
figuren opgeleverd, maar weinigen zo bizar als Lucien Maxwell. In 1844 trouwde
hij met de vijftienjarige dochter van de tot
Mexikaan genaturaliseerde Frans-Kanadese Carlos Beaubien, die samen met
Guadalupe Miranda de eerste eigenaar
was van de Land Grant. Toen het oude
Spaanse en later Mexikaanse land van
Santa Fé in 1846 door de Verenigde Staten was overweldigd, begon Maxwell een
ranch op het land van zijn schoonvader.
Zijn werk droeg vrucht: in latere jaren,
tussen 1858 en 1870, slaagde hij erin, na
eindeloze transacties met zijn zeer uitgebreide schoonfamilie en met vermeende
andere eigenaars, de hele Land Grant in
handen te krijgen. De rechtmatigheid
hiervan werd echter betwist door oude
ingezetenen van het territorium die meenden rechten te kunnen laten gelden die
teruggingen tot de tijd van Ferdinand en
Isabella, terwijl de Indianen, merendeels
Ute's en Apachen, niet het minste besef
hadden dat er zonder inspraak over hun
tijdelijke jachtvelden was beschikt. Voor
Maxwell bleef het een groot probleem de
landtoewijzing gelegaliseerd te krijgen.
Zouden de Verenigde Staten het weggeven van zulke ontzaglijke latifundia
door een korrupt Mexikaans bestuur ho-

noreren? Ondanks al deze moeilijkheden
slaagde Maxwell erin zijn mededingers
op een afstand te houden, ook toen er op
het terrein goud werd gevonden. Een ware goldrush nam een aanvang, enkele
dorpen, inderhaast gesticht, beleefden
een bloeiperiode. Maxwell, die mijnrechten verkocht en ook zelf aktief deelnam in
een der suksesrijkste mijnondernemingen, slaagde erin zijn fortuin in korte tijd
te vermenigvuldigen.
Met zijn fabelachtige rijkdom was Maxwells levenswijze geheel in overeenstemming. In Cimarron had hij een schitterend
huis laten bouwen, waar op feodale wijze
gastvrijheid werd verleend aan wie langskwam, ook aan de arme uitgehongerde
goudzoekers, die er vaak dagen verbleven alvorens de bergen in te trekken waar
het goud hen lokte.
De legende heeft zich van deze man
meester gemaakt en wij zullen zien dat
hij school maakte met zijn fabuleuze generositeit. Het verhaal gaat dat hij nooit
één cent heeft willen aannemen voor zijn
gastvrijheid en dat toen iemand hem eens
een biljet van twintig dollar voor zijn diensten aanbood, Maxwell het in een kaarsvlam hield en er zijn sigaar mee aanstak.
Ook de Indianen waren vaak zijn gasten.
Soms bivakkeerden hele stammen rondom de Maxwell- boerderij, als zij in de
winter nauwelijks meer middelen van bestaan hadden. Maxwell had geleerd met
hen om te gaan in de jaren dat hij nog
met Kit Carson over de prairie trok als
gids voor voorttrekkende landverhuizers.
Hij had het vertrouwen van de Indianen en
wist daarmee te bereiken dat op zijn domein niet die bloedige oorlogen voorkwamen die zoveel streken in die tijd
bezochten.
De tijd dat Lucien Maxwell over zijn ge67
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Standbeeld van Lucien B. Maxwell.

bied heerste heeft in feite slechts kort geduurd. Reeds in 1870 verkocht hij zijn bezit aan een Engels konsortium voor bijna
anderhalf miljoen dollar. Hij trok zich terug en stierf in 1875. Zijn groteske houten
standbeeld in felle kleuren beschilderd is
te zien op een verloren pleintje van Cimarron. Hij zit er met een geweer over
zijn knieën, in blauwe broek en rood-wit
gestreept hemd, net een speler van Ajax

in de rust.
Het Engelse konsortium wist op zijn beurt
een Nederlandse groep in de gigantische
landerijen te interesseren en na enkele
jaren werd het beheer van de Maxwell
Land Grant een bijna uitsluitend Nederlandse aangelegenheid. In de depressie
van de jaren zeventig liepen de aandelen
sterk terug, welke onderwaardering de
aandacht trok van de Engelse spekulant
Frank Sherwin. In 1878 had hij zoveel
aandelen in handen dat hij de Hollanders
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een reorganisatie kon voorstellen. In 1880
werd hij dan president van de Maxwell
Land Grant Company, waarvan Ziegelaar,
de werkgever van Albert Verwey, vicepresident werd. De direktie bestond uit
een meerderheid van Hollanders die allengs tot de ontdekking kwamen dat met
hun bezit op merkwaardige wijze werd
omgesprongen. Daarom werd besloten de
beide Amsterdamse financiers Ziegelaar
en De Constant Rebecque naar New
Mexico te zenden om Sherwin uit te kopen of te ontslaan. Albert Verwey namen
zij mee als sekretaris omdat zijn kennis
van het Engels zo voortreffelijk was.
De verrichtingen van spekulanten aan de
beurzen van Amsterdam, Londen en New
York waren intussen aan de meeste opgezetenen van de Land Grant ontgaan. In
de eerste plaats waren dat de Indianen
wier land het was. Dan waren er de gouddelvers die destijds wel Maxwells suzereiniteit hadden erkend door hem mijnrechten te betalen, maar die niet van
zins waren de Land Grant Company te
erkennen. De grootste moeilijkheden leverden evenwel de zogenaamde squatters op, boeren die zich vaak met de
grootste inspanning een bestaan hadden
weten op te bouwen op stukken grond die
zij veronderstelden openbaar bezit te
zijn. In deze overtuiging waren zij gesterkt door altans een aantal gerechtelijke uitspraken. Zij hoopten nu dat het
Amerikaanse recht niet zou erkennen wat
in een daad van korrupte grootmoedigheid door de Mexikaanse gouverneur was
weggeschonken. In de persoon van de
rondtrekkende dominee O.P. McMains
vonden zij een welsprekende, zij het warhoofdige en opruiende voorvechter. Keer
op keer spoorde hij de squatters aan zich
niet te laten verdrijven van het land dat
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hun naar zijn oordeel toekwam. De troebelen aangestookt door de eerwaarde, die
zo goed passen in de geschiedenis van
het Amerikaanse populisme, duurden
meer dan twintig jaar met hoogtepunten
in 1885 en 1888. Pas omstreeks 1900 keerde de rust weer. Al die jaren trachtte de
Land Grant Company haar rechten tegenover de squatters te handhaven en uiteindelijk is zij daarin geslaagd.
Nu kan men wel zeggen dat de rust eindelijk weerkeerde, maar het is de vraag
of die rust er ooit geweest is. De jonge
Albert Verwey heeft misschien nooit helemaal doorzien hoezeer zijn „vakantieverblijf" verschilde van zijn Amsterdamse
omgeving. Ook zonder de Land Grant-kontroverse was Cimarron altijd al een middelpunt van onvervalste wild-westaktiviteit. Cowboys waren een ruw volkje en
enkelen van de ruwsten verkeerden in
dit dorp. Een lange geschiedenis van terreur en kwaadwilligheid ging vooraf aan
de oorlog tussen de maatschappij en de
squatters. Enkele voorbeelden mogen
deze wetteloosheid illustreren.
Er is het verhaal van Charles Kennedy,
die in zijn huisje aan de weg van Cimarron naar Taos een onderkomen bood aan
eenzame reizigers. 's Nachts placht hij
hen dan dood te slaan en te beroven,
waarna hij hen in zijn kelder bijzette. Het
waren altijd vreemdelingen die zijn
slachtoffer werden. Voor de bewoners van
Cimarron scheen Kennedy een ongevaarlijke, wat teruggetrokken figuur te zijn.
Zijn Indiaanse vrouw hield hij jaar in jaar
uit opgesloten in zijn blokhut. Op een
nacht wist zij echter te ontsnappen en in
Cimarron vertelde zij toen het gruwelijke verhaal. Het eindigde met de lynching
van deze moderne Procrustus, waarna
zijn hoofd als afschrikwekkend voorbeeld

op een piek ten toon werd gesteld. Dit
alles gebeurde in 1870.
Dan is er het verhaal van Clay Allison, die
mank liep na een tweegevecht met één
van zijn vrienden. Eerst groeven zij samen een graf, toen dat klaar was sprongen zij er allebei in en vochten met hun
messen totdat één van beiden dood bleef
liggen. Zwaar gewond gooide Clay het
graf dicht en trok verder naar Cimarron,
waar hij tot de meest opgewonden bewoners zou gaan behoren.
Billie the Kid, met meer dan twintig doden
op zijn geweten, werd tenslotte in 1881
doodgeschoten in het huis van Maxwells
zoon. Zijn faam, hoewel niet uitsluitend
met de Land Grant verbonden, is misschien wel de grootste van alle. Billie the
Kid is nog steeds de verpersoonlijking
van alle boosaardigheid uit het Wilde
Westen, maar om zijn hoofd straalt nu een
aureool van romantische uitdaging en
dapperheid.
Somber is ook het verhaal van Davy
Crockett junior. Deze euvele naneef van
de grote held van de Alamo werd door de
sheriff van Cimarron neergeschoten nadat hij zonder aanleiding drie negersoldaten had gedood in de bar van het Saint
James Hotel. Dit hotel vervulde een rol in
de gemeenschap (het woord is wel dubbelzinnig), sedert het in 1870 gesticht was
door Henri Lambert, een Fransman die
beweerde kok van Lincoln en generaal
Grant te zijn geweest. Hij had zijn hotel
de naam van Saint James gegeven om
de talrijke Engelsen uit de omgeving aan
te trekken. Zijn zoon Fred Lambert, nu
vijfentachtig jaar oud, beheert het museum van Cimarron dat in de oude molen
van Maxwell is gevestigd, een bouwsel
van drie verdiepingen dat de stormachtige tijden heeft overleefd. Het dateert
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De stad Cimarron in het Noordoosten van New Mexico was
een beroemde rustplaats op de Santa Fé-route. De pioniers
en handelslui die deze weg bereisden, speelden een belangrijke rol in het kleurrijke schouwspel van het Westen.

van 1864 en is op vele foto's uit de oude
tijd te zien.
Over deze Fred Lambert is jaren geleden
een alleraardigst boekje verschenen, Satan's Paradise, door Agnes Morley Cleaveland geschreven, een dochter van de
grote spoorwegingenieur van de Santa
Fé-spoorlijn. Satans paradijs, zo noemde
een der rondtrekkende dominees het
dorp Cimarron in een preek die Fred Lambert zich biezonder goed herinnert, omdat hij die dag juist het harmonium had
teruggestolen, dat een rivaliserend kerkgenootschap wederrechtelijk had weggesleept. Nog moe van de inspanning zat
hij naar de preek te luisteren „Gij zult
niet stelen," wist hij, maar hij vroeg zich
bezorgd af of „Gij zult niet terugstelen"
ook ergens in de bijbel stond.
Besluiten wij de karakteristiek van Cimarron en zijn bewoners met een staaltje
van de opruiende taal van de eerwaarde
O.P. McMains. Nog in 1887 spoorde de
dominee zijn squatters aan met woorden
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als: „No quarter now for the foreign land
thieves and their hired assassins," terwijl
hij de maatschappij toeriep: „You bloodyhanded Dutch, English and American corporate land thieves." Zijn felheid keerde
zich toen in het biezonder tegen de Nederlandse manager M.P. Pels, die als opvolger van Sherwin sedert een drietal
jaren trachtte de teugels strakker aan te
halen.
Op den duur zakte de opwinding en de
Maxwell Land Grant Company kwam in
rustiger vaarwater. Op de beurs werd het
aandeel minder spekulatief, het bodemonderzoek bleef teleurstellen, de belangstelling der squatters verslapte. Zij lieten
zich meestal uitkopen tegen vergoeding
van de verbeteringen die zij op het land
hadden aangebracht. Het lange regiem
van Jan van Houten, de zoon van de Nederlandse politikus S. van Houten, die de
zakelijke leiding van Pels overnam en
die tot zijn dood in 1949 nauw bij de zaak
betrokken bleef, werd hoofdzakelijk door
rust en voorzichtige likwidering van de
eigendommen gekenmerkt. Zo eindigde
één der merkwaardigste episoden van de
Nederlandse ekspansie in de negentiende eeuw.
Om dit boeiend aspekt van ons erfdeel
is het hier echter niet in de eerste plaats
te doen. Toen Albert Verwey zich in juni 1883 te Amsterdam inscheepte kon hij
niet vermoeden in welk wespennest hij
zich begaf. Ook de beide direkteuren leken niet zeer wel op de hoogte van wat
hen te wachten stond. Met hen had Ver
overigens de beste betrekkingen. Hij-wey
zag in deze financiers vaderlijke vrienden
die voor hem opkwamen wanneer het nodig was. Toch moet men niet uit het oog
verliezen dat de heren op dat moment in
een uiterst ingewikkelde Iandspekulatie
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waren betrokken die wel enige kritiek zou
kunnen rechtvaardigen.
Wij lezen bij Verweys biograaf Maurits
Uyldert dat hij zich altijd zeer begaan
voelde met het lot der armen. Tijdens de
overtocht naar Amerika voelde hij zich
thuis bij de bemanning en bij de tussen dekpassagiers en eenmaal in Amerika
zocht hij kontakt met eenvoudige mijnwerkers en rondreizende kooplieden. Dit
idyllisch beeld is ten dele gebaseerd op
brieven die Verwey naar huis schreef,
ten dele ook op de „Epiloog" van De
Kristaltwijg, de in 1903 verschenen dichtbundel. Van dit lange gedicht met zijn
verzen van ongelijke lengte zijn voor ons
vooral de middenstrofen met hun beschrijving van reis en landschap van be-

lang:
Ach instrument van de menselijke harten:
de steden
blonken electrisch verlicht: hoe de volten
krioelden.
Dondrende en flonkrende slang sneed de
trein door streken,
Gaarden en hellingen langs waar het
landhuis gloorde;
Dan door den nacht, op de donkre rivier
waar 't water
klotste op de pont en de stem aan ons
oor als van ver klonk.
Golvende grond ontdeinde rondom: de
prairie.
Soms het karkas van een paard: op de
kim heel den avond het weerlicht.
Binnen in 't rijdende huis in het licht de
idylle, o liefste,
Van uw slapende hoofd in het korengoud
van uw haren,
En ik, Prins uit het sprookje, die nederbukkend ze kuste.

Dan waar de Geldvorst woonde, op de
grens van die wereld,
Wetten te sterk, die zijn bruid de roodlokkige roofde Wee/de uit wereldsteden glom verdorven,
Weelde van goud, juwelen, ontblote vrouwen,
Paarden geleid onder 't vorstelijk dek
als prinsen,
Weelde van slaven: de zwarte vrouw in
't wit mousseline,
Die, mijn raam langs, 's avonds den zwarten man zocht,
Weelde van kwaad en leed: de mesties
loerend aan 't berg pad,
De arme Indiaan in het veld, en de Mexicaan zijn verhuisboel
Ladend op 't hoofd van zijn vrouw en dan
handen in broekzakken, fluitend.
Wee, instrument van de menselijke harten, hoe speelde ik
Zacht in mezelf, als de reizende prediker
't klokketouw luidde
En, met weinig armen, ik in de schaamle
kapel trad,
Luider als 't land ik doorreed met duitsen
koopman Kwam van Oud-Mexico, voerde sigaren
rond in zijn huifkar, Tussen de bergen het luidst als mijn
paard zacht stapte
En 'k in het dorp den langbaardigen mijner vond bij den oven.
Tussen de bergen - fonkelden sterren ooit
zo?
Klonk ooit menswoord groot als van mijn
langbaardigen mijner?
Want in de stilte tussen de bergen vond
ik,
Vond een, daaglijks arbeidende onder de
aarde,
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En die toch begreep dat ik blij naar die
sterren opzag,
Toch zijn land gedacht en vriendlijk 't
mijne,
Want zijn moeder, zei hij, was ginds ge-

boren.
Voor de lezer van nu, die een andere
woordgevoeligheid heeft dan de dichters
van Tachtig, blinkt het vers van Verwey
niet altijd uit door helderheid. Soms zelfs
balanceert het gevaarlijk op de rand van
het woordspel, zoals bij voorbeeld in de
tweede aangehaalde regel waar het een
ogenblik lijkt alsof met „volten" voltage
wordt bedoeld, door de voor de hand liggende associatie met het even tevoren
gebruikte „electrisch". En wat te denken
van een geforceerde konstruktie als het
bizarre „mijn langbaardigen mijner "?
Niettemin zijn Verweys reisindrukken wel
te volgen. Na een treinidylle wordt de jonge dichter gekonfronteerd met de weelde
en armoede van New Mexico. Met het
hooggestemd kommentaar van Maurits
Uyldert over de zeereis nog in de herinnering zouden we kunnen verwachten dat
Verwey zich ook hier aan de zijde der
armen schaarde. Om de as rijkdom -armoede kristalliseren zijn gevoelens zich
echter niet. Immers, aan de negatieve
kant komen ook de gedragingen van op
zichzelf arme Indianen, Mexikanen, „mestiezen" en negers: een zwarte vrouw
sluipt langs Verweys raam, een Mexikaan
staat met zijn handen in de zakken toe te
kijken hoe zijn vrouw het zware werk
doet, een „mesties" loert (op wie ?) aan
het bergpad. Aan de positieve kant der
eenvoudigheid figureren daarentegen een
Duitse koopman en een halve Hollander,
beiden blanken, Europeanen. Het begint
er bedrieglijk op te lijken dat wij hier te
doen hebben met simplistische, klichee72

matige opvattingen inzake ras en huidskleur.
In het verlengde van deze rassenvooroordelen liggen de dagdromen van de
achttienjarige dichter, die werden opgewekt door de weelderige verdorvenheid
van de „ontblote vrouwen" en de rode
lokken van Sherwins bruid. Dit kleurig tafereel staat in fel kontrast tot de zuiverheid van de in de trein beleefde romance
met het - uiteraard korenblonde - Amerikaanse meisje Nelly Severy. De sprookjesprins van de eerste strofe is verdrongen door de duistere geldvorst.
Had Verwey de plaatselijke spanningen
iets dieper gepeild, en had hij aan zijn
eigen gevoelens meer aandacht en inzicht geschonken, dan zou hij zijn fantasieën misschien in deze verzen niet zo
de vrije teugel hebben gelaten. Een jaar
voordat hij naar New Mexico ging had hij
zich nog als Multatuli-aanhanger doen
kennen. Nu mist hij een unieke kans om
zich los te maken van traditionele vooroordelen en de ideeën van Multatuli in
de praktijk te brengen.
Verwey als sekretaris van de Nederlandse
missie was ongetwijfeld te veel de man
van de Maxwell Land Grant Company dan
dat de squatters hem op misstanden zouden hebben gewezen. Integendeel, zij
zullen hem met een wijde boog hebben
ontweken. Zo kent hij hun bestaan of in
het geheel niet of alleen maar van de buitenkant. Hij breekt dan ook nergens een
lans voor hen, die door de justitie in een
betwistbaar ongelijk waren gesteld. Ook
in het kerkje dat hij volgens het gedicht
bezocht leerde hij niets dan de eenvoud
kennen. Het zal dan wel niet de eerwaarde O.P. McMains zijn geweest die daar
het woord voerde.
Verweys geprikkeldheid keert zich om be-
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grijpelijke redenen niet tegen de Company in wier dienst hij is, maar richt zich in
de eerste plaats tegen Sherwin, de genereuze gastheer. Alle drie Hollandse heren
hadden moeite zich te akklimatiseren,
overdonderd als zij waren door de verstikkende gastvrijheid. Mede daaraan was
het te danken dat het een volle maand
duurde voordat de missie resultaat boekte. Er dreigde zelfs eerst nog een duel
tussen Ziegelaar en Sherwin, maar dat
liep met een sisser af. Verwey was kennelijk niet de enige die door Sherwins gedrag gedesoriënteerd raakte. Het scheelde dus weinig of er zou een echte Wild
West „shoot out" hebben plaats gehad
in de straten van Cimarron.
Het blijft intussen een raadsel waarom de
Nederlanders niet in het Saint James Hotel waren afgestapt. Maurits Uyldert vermeldt weliswaar dat er geen hotel in Cimarron was, maar Fred Lambert is daar
om dat tegen te spreken. In ieder geval
voor de jonge sekretaris zou dat toch de
aangewezen plaats zijn geweest om te
overnachten.
Zoals de situatie in het gedicht wordt beschreven lijkt het alsof Sherwins protserige persoonlijkheid de sobere, integere
Hollander tegenstaat. Dit kan natuurlijk
waar geweest zijn, maar aan de andere
kant verdoezelt dit traditionele, klicheematige „image" van de Hollander een
akuter, wezenlijker probleem voor onze
jonge dichter. Zijn onbehagen jegens
Sherwin met diens roodlokkige vrouw van
negentien jaar en dochter (uit een vorig
huwelijk) van zeventien lijkt meer op de
jaloezie van een achttienjarige dan op
werkelijke morele verontwaardiging.
In tegenstelling tot Maxwell, wiens legende goed gedokumenteerd is, weten wij
van Sherwin eigenlijk niet zoveel af. In

de beide boeken met de titel The Maxwell
Land Grant, het ene van William Keleher
en het andere, verreweg het beste, van
Jim Pearson, wordt hij slechts terloops
vermeld. In Kelehers register ontbreekt
hij zelfs geheel. Zulks moge een betreurenswaardige omissie zijn, het tekent toch
ook zijn betrekkelijke onbelangrijkheid.
Het heeft er alle schijn van dat Sherwin
zich behalve in Maxwells schitterende
woning ook in diens legende heeft willen
inleven. De anekdoten die Verwey over
de gulle gastheer placht te vertellen passen eigenlijk beter in het leven van Lucien Bonaparte Maxwell.
Aan het begin van de terugreis wordt
Verwey ziek in het dorpje Springer. Hij
blijft daar alleen achter, verzorgd door
een zonderlinge Nederlander die bij dat
dorp een kluizenaarsleven leidde, een
zekere Van Wassenaar Obdam, als wij
Maurits Uyldert mogen geloven. Helaas,
volgens het Nederlands Adelsboek, jaargang 21, van 1923, was de laatste Wassenaar van Obdam reeds in 1812 gestorven.
Hoe het ook zij, deze heremiet weet Ver
te genezen en op de trein naar de-wey
bewoonde wereld te zetten. Moeten wij
intussen deze ziekte van Verwey zien als
een symptoom van de ravage die alle
nieuwe indrukken in hem hadden aangericht?
Verweys unieke reis naar Amerika staat
niet alleen aan het einde van zijn jongelingsjaren, zoals Maurits Uyldert terecht
opmerkt, maar ook aan het begin van een
meer gerichte dichtaktiviteit. Deze Amerikaanse episode valt nog voor de oprichting van de Nieuwe Gids in 1885. Verwey
stond toen al in geregeld kontakt met
Kloos en andere Amsterdamse kunstenaars, maar in zijn herinnering is het een
keerpunt in zijn leven gebleven, dat hem
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twintig jaar later nog verzen over zijn belevenissen doet uitgeven. In zijn bewustwording en in zijn visie op het dichterschap neemt de „Epiloog" van de Kristaltwijg zelfs een centrale plaats in, evenwel niet vanwege de reeds geciteerde
verzen, maar vanwege het slot dat als
volgt luidt:
Gij hadt in de dingen lief, in de mensen
lief,
Het niet-Eeuwige.
Daarin is strijd en de haat die onmachtig
maakt,
Daarin is dood.
Maar nu tot het Eeuwige kom dat daden
wekt,
Dagen en daden, en onvergankelijk elk;
Kom tot het Eeuwige, wonend in ons en u,
En dat - als een twijg in verzadigde vloeistof 't zout
Aan en rondom zich kristalliseren doet Zo in de Wording van 't Al de tijdlijke
woeling
Schept tot kristallen die duren en dus bij
mij
De Kristaltwijg heet.
Bij zo hoge voorstelling van de plaats van
de dichter in het universum - als middelaar die het eeuwige brengt tot het kristalliseren van de wereld der vergankelijkheid - is het Verwey niet gelukt aan het
amorfe rijk van het niet-eeuwige een
andere kleur te geven dan die van een
dichterlijk niet beheerst rassenvooroordeel en een nauwelijks gebreidelde, niet
in het dichtwerk geïntegreerde erotische
overspannenheid. Dat Verweys dichter
slechts het takje beweegt in de verzadigde oplossing, dat hij zich afzijdig houdt
van de sociale problematiek ware hem te
vergeven geweest als de schildering van
die problematiek van een ruimer visie had
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getuigd. In de strijd voor sociale rechtvaardigheid staat hij aan de kant van het
internationale bankierskonsortium. In de
strijd voor zedelijke zuiverheid bevindt
hij zich midden in de draaikolk van zijn
ontwakende verlangens.
Het is niet zo moeilijk om het met Verwey
eens te zijn dat hij, zoals hij aan het begin van de slotverzen verklaart, de verkeerde dingen lief had. Dat hoeft echter
een verwerping van het niet-eeuwige op
zichzelf nog niet in te houden. Integendeel, het zou een aansporing kunnen zijn
om tot een andere zienswijze inzake het
niet-eeuwige te komen, zonder het inroepen van de hulp van het eeuwige.
Wanneer de verzen in kwestie geschreven zijn, door de achttienjarige jongeling
in onmiddellijk kontakt met zijn ervaringen, of door een bijna veertigjarige dich
dit verband van weinig be--terpins,
lang. Door zijn verzen in 1903 nog in druk
te geven toont Verwey dat hij twintig jaar
na zijn avontuur in het Wilde Westen nog
niet tot een syntese was gekomen van sociale bewogenheid en eeuwigheidsbegeerte. Het resultaat, de „Epiloog" van
de Kristaltwijg, getuigt van de botsing
tussen maatschappelijke kortzichtigheid,
adolescente fantasie en dichterlijke grandeur.
Literatuur:
Biezonderheden over Albert Verweys wonderbare reis zijn
te vinden in Maurits Uyldert, De jeugd van een dichter,
Amsterdam, 1948, blz. 82-102. Over de Maxwell Land Grant
verschenen in de jaren zestig twee boeken, het ene,
William A. Keleher, The Maxwell Land Grant, New York,
1964, is een herziene versie van een eerder verschenen
tekst en heeft een goede kaart achterin. Het andere, Jim
Pearson, The Maxwell Land Grant, Norman, Oklahoma,
1961, is verreweg het beste van de twee. Agnes Morley
Cleaveland publiceerde haar Satan's Paradise, From Lucien Maxwell to Fred Lambert, in Boston in 1952. Fred
Lambert publiceerde zijn Bygone days of the Old West
bij een kleine uitgeverij in Kansas City, Missouri, in 1948.
De „epiloog" van De Kristaltwijg, tenslotte, is te vinden
in Verweys Oorspronkelijk Dichtwerk, Amsterdam, 1938, blz.
447-450.

gaat de pijn toch de lach overheersen ?
de stem van de kleurling in de zuidafrikaanse letterkunde

Volgens de officiële gegevens van het Departement van Inligting (1) telde de Republiek van Zuid- Afrika in mei 1970 ruim 22
miljoen inwoners, die ingedeeld worden
in vier hoofdgroepen:

14.739.594 Bantoes, onder wie Zoeloes,
Xhosas, Tswana, Noord -Sotho,
Zuid -Sotho en vijf andere, kleinere volkeren
3.779.000 Blanken
3.018.533 Kleurlingen
620.422 Aziaten

jan deloof
Geboren in 1930 te Zwevegem. In de industrie werkzaam als opleider. Redaktielid van
Ons Erfdeel en Septentrion. Medewerker aan
Gazet van Antwerpen (rubriek Zuidafrikaanse
literatuur) en Grote Larousse- Encyclopedie
(Zuidafrikaanse en Bretonse literatuur).
Publiceerde onder meer Recitatief voor en van
twee stemmen (1965), Maar nog zingt Bretan/e (1969), O.K. De Laey, Ter herwaardering (1970).

Adres:

Lindenlaan 25, 8550 Zwevegem.

22.157.549
De lezer merkt onmiddellijk dat die officiele gegevens een onderscheid maken
tussen Bantoes en Kleurlingen. Dit is een
eerste te onthouden feit, omdat deze bijdrage niet de bedoeling heeft de literaire
aktiviteiten van de Bantoes te onderzoeken. Zij schrijven veelal in hun eigen Bantoetaal, of - als ze zich van een van beide
officiële talen van de Republiek bedienen
- in het Engels. Er is één uitzondering, namelijk de Bantoe Arthur Fula, die in een
paar romans, Jóhannie giet die Beeld
(1954) en Met erbarming, o Here (1957),
de verderfelijke invloed van Johannesburg op de onervaren Bantoe behandeld
heeft, zij het wel op een onbeholpen en
weinig overtuigende manier.
Bij de 3 miljoen Kleurlingen ligt de zaak
helemaal anders. Ongeveer 10 procent
van hen hebben het Engels als huistaal.
De andere 90 procent hebben dezelfde
moedertaal als de Afrikaners (waartoe 60
procent van de blanken behoort): namelijk het Afrikaans, de andere officiële taal
van de Republiek. En dit is de tweede
vaststelling die we moeten onthouden. Zij
noemen hun taal Afrikaans, een benaming
die ook in het Engels en het Frans ge75
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risch gezien in Zuid -Afrika net zo goed
inwijkelingen zijn als de blanken, in de
oostelijke helft van de Republiek. De
kleurlingen leven in zeer grote meerderheid in de westelijke helft en vormen een
gemengde groep, ontstaan bij de koloni-

satie van de Kaap, toen de Nederlanders
daar Bosjesmannen en Hottentotten aan-

taal van de Afrikaners en van 90 procent
van de Kleurlingen aanduiden als „Zuidafrikaans".

troffen. De Bosjesmannen hebben zich

Niet alleen door zijn taal onderscheidt de
Kleurling zich van de Bantoe. Er is ook
een geografisch verschil. In zeer grote
meerderheid leven de Bantoes, die histo-

nenland doordrong, steeds verder naar
het noorden en noordwesten, de halfwoestijnen en later de woestijn in. De Hot-
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nooit laten assimileren en trokken, naarmate de kolonisatie meer naar het bin-
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tentotten werden kort na de aankomst van
de Nederlanders in twee pokkenepidemies gedecimeerd. De overblijvenden
hebben zich in de loop der jaren vermengd met andere rassen en hebben zo
de basis gelegd voor de Kleurlingen van
vandaag. (1)
Over het ontstaan van de Kleurlingen groep zijn de bronnen het grondig oneens. De bekende auteur Stuart Cloete,
- een blanke, Engelstalige Zuidafrikaan schrijft dat de Kleurlingen een hoog percentage blank bloed in hun aderen hebben (2), afkomstig van zeelui, soldaten, en
blanke boeren van wie ze eigendom waren voordat de slavernij in 1837 afgeschaft
werd. Daartegenover staat de boude
bewering, uit 1971, van de Afrikaanse Studentenbond (dit is een studentenbond van
Afrikaners) dat de Kleurlingen helemaal
geen blank bloed hebben en een konglomeraat zijn van niet -blanke rassen (3).
De vraag wie gelijk heeft is niet erg relevant. Zelfs wie blind blijft voor de ekonomische hinderpalen en de sociale implikaties van apartheid voor de Bantoes, en
halsstarrig volhoudt dat het mogelijk moet
zijn een leefbaar en autonoom thuisland te
kreëren voor ieder van de tien Bantoevolkeren, zal moeten erkennen dat de Kleurlingen niet passen in het systeem dat hij
voorstaat. Zij verschillen van de blanken
door hun gedeeltelijk, - of laat ons zelfs
nog veronderstellen gehéél andere biologische herkomst, maar zij behoren tot dezelfde kuituur, hebben dezelfde geschiedenis, belijden dezelfde godsdienst (op
de Kaapse Maleiers na, een kleinere subgroep die Islamitisch is) en spreken dezelfde taal als de blanken. De differentiatie bestaat hier gegarandeerd alleen in de
huidskleur.
Geen wonder dat in Zuid -Afrika, uiteraard

Het Voortrekkersmonument in de buurt van Pretoria.

bij de Kleurlingen, maar ook bij de blanken, al herhaaldelijk stemmen zijn opgegaan om vooral de apartheid voor Kleurlingen aan te vallen. Zo hebben meer dan
honderd blanke Afrikaners - hoogleraren,
lektoren en andere akademici - in augustus 1971 een oproep ondertekend om de
Kleurlingen in de blanke groep te integreren. Waarop blanke tegenstanders van de
apartheid dan weer prompt verklaarden
dat niet de Kleurlingen met de blanken
moeten integreren, maar dat de blanken
moeten inbegrepen worden in de Kleur
én in de groep Aziaten, én-lingerop,
in de groep Bantoes. En dat er in Zuid Afrika geen kleurprobleem bestaat, maar
een ernstig blank probleem! (4)
Als we nu vaststellen hoe ineengestrengeld de geschiedenis van de blanke en
de Kleurling is, en hoe onontwarbaar de
huidige verhouding tussen die twee, is het
vanzelfsprekend dat de Kleurling al vanaf
het vroegste begin in de Zuidafrikaanse
literatuur van de blanke opduikt. Tal van
blanke auteurs voeren hem ten tonele, of
77
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luisterd naar de specifieke eigenaardigheden in taal en uitspraak van zijn „bruine" medemens. (In Zuid -Afrika wordt veel
gesproken van „wit", „bruin" en „swart",
voor resp. blanken, Kleurlingen en Bantoes). Blums eigen houding van buitenbeentje maakte hem bovendien tot een
ideaal klankbord voor de ietwat schampere humor van de Kaapse Kleurling, zoals
in het hier volgend sonnet duidelijk blijkt.
Hier is een Kapenaar aan het woord
die het Voortrekkersmonument bij Pretoria „groot maar lelijk" noemt, een
cirkus zonder paarden, zonder mooie
vrouwen, zonder „lekkere clowns", zonder leeuwen in hun kooi. Hij plaatst daar
de ménselijke monumenten van Kaapstad
tegenover: Murray die met de duim naar
de grond wijst, de dikbuikige Hofmeyr,
Van Riebeeck op zijn paasbest, Rhodes
die de arm strekt in de richting van de
hippodroom, en koningin Victoria voor het
parlementsgebouw, met een meloen (de
wereldbol) in de hand.
Oor monnemente gepraat

Standbeeld van Jan van Riebeeck te Kaapstad.

Wat spog jul so met julle monnement?
Hy's groot ma' lielak, en by staan so kaal
da' op sy koppie. Wie't vir hom betaal al daai graniet en marmer en sement?

vanuit hun heimwee naar jeugd en buitenleven, zoals Boerneef in zijn schetsen

O ja, hy's groter as 'n sirkustent ma' waa's die pëd, die mooi nooi innie saai?
die lekka clowns, die leeus in hut kraal?
Nei, daa's g'n spots nie vir jou Kaapse kjend!

Teen die Helling en Dirk Ligter, die Nimlike Hy (5), of met deernis voor zijn lot en
met oprechte goede wil, zoals Mikro in
zijn trilogie Toiings, of I.D. du Plessis in
de verhalen Blou-Jan of Die Verbode Ryk
(6).
De dichter Peter Blum zet een stap verder: hij laat de Kleurling zelf aan het
woord in zijn meesterlijke Kaapse Sonnette (7). Met een fijn oor heeft Blum ge78

Hier het ons stetjoes, elkeen soos 'n mens:
ou Afduim-Murray, Hofmeyr met sy pens;
hier's Jan van Riebeeck, bakgat aangetrek
in sy plus-fours; Cecil Rhodes wat jou wys
wa' die reisiesbaan lê; en vorie Paalmint-hys
ou Mies Victoria met ha' klein spanspek.

Blums gedicht wijst ondubbelzinnig op
het verschil in politieke mening tussen
Pretoria (met het aksent op de verhouding
blanke - Bantoe) en Kaapstad (verhouding
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blanke- Kleurling), en dat geeft er een diepere betekenis aan dan de grappige verwoording op het eerste gezicht laat vermoeden. Het valt ons daarbij niet moeilijk
het verband te leggen tussen de toon van
Oor monnemente gepraat en het beeld
dat de Kleurling Adam Small ooit van zijn
mensen geschetst heeft. Hij zegt dat zijn
Kaapse mensen (hij verwerpt de naam
Kaapse Kleurlingen) de wonderlijkste
groep mensen ter wereld zijn. Andere
stervelingen weten immers niet wat lachen is, beweert hij, „daardie lag wat alles, alles ten spyt, nie wyk nie. Wat selfs
die pyn oorheers". Zonder een antwoord
te kunnen geven stelt hij zich de vraag:
„Vanwaar die Kaapse mense se humorsin. Nee, méér: hul satiriese persoonlikheid?" En dan volgt een betekenisvolle
passage: satire is natuurlijk altijd een
vorm van kritiek, maar omdat Zuid -Afrika
gelegenheid biedt tot kritiek zijn de Kaapse Kleurlingen toch niet zoals ze zijn?
Ook anderen in dat land uiten hun ongenoegen. Maar, zegt Small, schelden is
geen satire. Satire bijt immers niet, maar
blaft alleen (8).
Wanneer we alle gegevens samenbrengen die we tot nu toe even noemden:
het officiële onderscheid tussen „wit",

„bruin" en „swart", de gemeenschappelijke geschiedenis van de eerste twee en
het niettemin eigen karakter van de Kaapse volksmens (zoals Small het beschrijft),
dan kan het interessant zijn de zogenaamde Kleurling-dichters even uit het
geheel van de literatuur in het Zuidafrikaans naar voren te halen en apart te behandelen. Daartoe dienen we nog maar
één stap te zetten. De Kleurling werd door
de blanken beschreven, de blanken hebben hem bepaalde woorden in de mond
gelegd, maar wat zegt hij zelf? Hoe komt

De dichter S.V. Petersen, geboren in 1914.

hij, vooral nu hij de laatste jaren mondiger
geworden is, uit zijn letterkundig werk te
voorschijn?

S.V. Petersen (geboren in 1914 en hoofd
van een school in Athlone, Kaapprovincie)
was de eerste Kleurling die in het Zuidafrikaans het woord voerde voor zijn mensen. Petersen komt in zijn geschriften in
het algemeen niet overeen met het beeld
dat Adam Small geschetst heeft van de
satirische Kleurling - persoonlijkheid. Hij
heeft een niet onverdienstelijke roman geschreven, As die son ondergaan (1945),
over een jonge Kleurling die zijn droom,
onderwijzer worden, niet kan verwezenlijken, de enge sfeer van zijn dorp ontvlucht, maar in de wereldstad op drift
raakt. De roman eindigt met een open
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schijnt erin te bestaan de blanke te laten
betijen en te hopen op een rechtvaardiger
behandeling na dit aardse leven. De hier
volgende gedichten Bede en Roepende
Stemme (11) zijn daar sprekende voorbeelden van:
Bede

Omslag van de dichtbundel Die kinders van Kain (1960)
door S.V. Petersen.

vraag, want een terugkeer naar het dorp
is alles wat hem rest. Een Kleurling ontkomt niet aan zijn fatum.
Scherper dan in het vrij rustige As die
son ondergaan geeft Petersen in zijn poezie uiting aan zijn bitterheid en machteloosheid. Een zeldzame keer breekt het
sarkasme door, zoals in Slotsom (9)
(wacht maar, blond haar en een blanke
huid helpen niet veel als de dood aanklopt), of eventjes een mildere ironie, zoals in Die vetes (10) (een grinniken om het
onbewuste leventje van de massamens).
Meestal bevatten zijn verzen echter een
wrange klacht over het onrecht dat de
Kleurling ondergaat, maar de dichter
roept niet op tot verzet. De enige uitkomst
80

Laat dit dan wees, o Heer, dat ek
'n duisend jaar gelee teen God
en mens gesondig het...
dan weet ek nou, op U bevel
is hierdie skurfte blootgestel:
In watter dieptes, stankbesmet
en met verrotte slym besmeer
het ek nie daar versieg,
dat selfs U, Heer, van my moes wyk...
my nie wou reinig van die slyk?
Laat my dan maar soos Lasarus
tevrede wees, met streling van
elk honger honde-tong;
dan weet ek tog dis U besluit,
die vloekstraf van 'n donker huid.
As dit U straf is, dat ek so
moet ly, dan wil ek swyg, o Heer;
leer my berusting dan;
laat my dan maar my kruisweg gaan,
tot waar ek voor die donker staan...
Roepende stemme
„Die beker loop oor, Heer,
hoe lank nog, hoe lank?"
Alle Hemele bly stom
soos 'n rots met geen klank.
„Hoe dof word die oë,
die lig is aan sterwe...
tog word die daglig
nie daarom bederwe.
„Visioene van rose
verdor soos die blare...?"
Ag klein die verlies,
gemeet met die jare.
„Die stromende trane
getuie van wee!"
'n Klein bietjie sout
is nog lank nie die see.
„Vervloek so'n stelsel
van dwingelandy!"
Wat weet dan 'n mensekind
daarvan, soos jy!
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P.J. Philander (geboren in 1921 en evenals Petersen schoolhoofd) schrijft in dezelfde toonaard.

De dichter P.J. Philander, geboren in 1921

UURGLAS
P. J. PHILANDER

NASIONALE BOEKHANDEL, BEPERK
1955

Titelpagina van de dichtbundel Uurglas (1955) door P.J
Philander.

Hij heeft vooral langere gedichten gepubliceerd, met epische inslag. De Vlaamse
kritikus Rob. Antonissen schrijft er over:
„Die langer gedigte... word veelal deur
droë beskoulikheid ontsier. Maar hieronder vind ons ook Philander se opperbeste
werkstuk, Komeet (12), 'n sinryk-simboliese, Bybels- kosmiese situering van die eietyds-sosiale en -raseiene (die nood van
die Kleurling), waarin die emosie kort-kort
skerp, soms smartlik opstoot" (13). Komeet is te lang om het over te nemen.
Dat Philander de sociale nood van zijn
mensen treffend kan verwoorden, blijkt
uit het hier volgend, korte Jonas (12): de
harde arbeid, het karig loon, verbrast aan
skokiaan (een sterke drank, door de nietblanken gestookt), het leven in werkkampen... het is en blijft uitzichtloos. Maar
meer nog dan bij de bittere Petersen
klinkt de berusting door: het laatste distichon legt alles in de handen van de Grote Baas, Hij zal het ten beste regelen.
Jonas
Moeg van pik en hamer slaan
vir elke dag se skokiaan
lé by saans alleen en dink
onder die swartgerookte sink
wat wydsbeen oor hom staan in dorp en stad,
langs elke vaal verlate pad:
Die Grootbaas het aan hom gesê,
„Ek sal jou more elders dalk nodig hê."

Noch Petersen, noch Philander zoeken
kortstondige ontlading via de satire. Als
dichter drukken ze de voetsporen en
schrijven ze het standaard -Zuidafrikaans
van de blanke Dertigers en Veertigers (zoals Van Wyk Louw en Opperman). Het
volkse taalgebruik van de Kleurlingen
81
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R. K. BELCHER

MENS EN SKEPPER

schijnt geworden van de vervlogen droom
der integratie. Belcher stond in 1956 nog
niet zo ver, maar het afstand nemen is al
duidelijk te merken: „Vooruit, kameraad,
kap je glas maar naar binnen. Morgen
ben je alles kwijt. Wat zeg je, ben ik het
die verraad pleegde? Hoes daai? Hoe kan
dat nou? Zij die Hem vastgenageld hebben zijn toch verantwoordelijk ?"
District six
Ma is dood
onder 'n trein.
Ons leef van brood
en Pa, van wyn.

C
J. L. VAN SCHAIK, BEPERK, PRETORIA
1956

Titelpagina van de dichtbundel Mens en Skepper (1956)

door R.K. Belcher.

hebben zij nog niet als middel tot distanciëring ontdekt. Het duikt voor het eerst
op in 1956, bij Blum (zoals hierboven aangetoond) en bij R.K. Belcher (geboren in
1933, docent aan de Universiteit WestKaapland voor Kleurlingen), bij wie het
vermengd is met „weinig akademisch"
Engels en „normaal" Zuidafrikaans. Belcher heeft twee bundels gepubliceerd,
waarin een dertigtal religieus geïnspireerde son netten en een aantal strak beschrijvende natuurgedichten opgenomen zijn.
Een uitschieter in zijn poëzie is District
Six (14), met zijn sociale en „kleur "-in-

slag.
District Six is een intussen gesloopte
Kleurlingenwijk van Kaapstad, die in de
ogen van de Kleurling een zinnebeeld
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Hoit gamat, kappit, kappit eit
want móre is jy alles kwyt.
Spoeg in die lug en sing jong, sing
want die lewe is 'n bitter ding.
Georgie, Peorgie, pudding and pie
hoe sê jy ek het God verraai?
Ou klong, jou sommer make me cry.
Hoes daai?
Mary had
a little Iamb,
its feets was white
like snow.
Hul het hom toe
mos vasgenael,
en kyk
hoe lyk
by
nou.

Hier treft voor de eerste keer die populaire, geveinsd - onschuldige, nonchalante
toon die Adam Small (geboren in 1936 en
eveneens verbonden aan de Universiteit
van West-Kaapland) straks zal overnemen
en als teken van Kleurling-eigenheid zal
gaan hanteren.
Small debuteerde met amoureuze verzen
en prozagedichten, maar sloeg een geheel andere weg in met zijn essay Die
Eerste Steen en zijn derde dichtbundel,
Kitaar my Kruis, allebei gepubliceerd in
1961 (15). Van Die Eerste Steen zegt
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De dichter Adam Small, geboren in 1936.

Small zelf dat het geen poëzie of drama
of zelfs maar kunst in het algemeen is,
maar een uit het hart geschreven boekje
over zijn ervaring in de apartheid- opzet.
Vandaag de dag, meer dan tien jaar na
de publikatie ervan, zijn de problemen
dezelfde gebleven, zodat het werk zijn
aktualiteit behouden heeft. Hij voegt er
aan toe: „Als ek Die Eerste Steen vandag,
nou dat ek meer as tien jaar ouer is, sou
skryf, sou ek dit minder emosioneel doen.
Die gedagtes sou basies dieselfde bly"
(16), namelijk dat apartheid voor Kleurlingen een onding is.
Na Kitaar my Kruis volgde nog Sê Sjibbolet, in 1963 (17). De titels van beide
dichtbundels zijn nauwelijks verkeerd te
begrijpen: het is mijn lot te zingen, maar
mijn onderwerpen zijn mijn kruis; als je
desondanks met mij wil opstappen, zeg
dan het schibbolet, het wachtwoord. De
blanke kritici hebben aanvankelijk met de

wending in de kunst van Small niet goed
raad geweten. Zo schreef een oudere kritikus: „Dis strydpoësie, hees van emosie,
ooremfaties. Small skryf opsetlik in die
rouste Kleurling -patois, deurspek met
Engels. Mens huiwer by soveel verbittering, maar suiwer kuns kan uit so'n bron
nouliks verwag word" (18). Dit is, naar
mijn gevoel, geheel naast de waarheid.
De poëzie van Small is niet emfatisch, is
bovendien geen strijdpoëzie. Als er in
zijn hart a! verbittering heerst, dan komt
die niet tot uiting in zijn verzen, die veeleer het „trotzdem lachen" zijn van elke
ware humor. Precies uit de spanning tussen de tragische situatie van de Kleurling
en zijn olijke, kwasi luchtige manier van
zeggen wordt de zuivere kunst van Small
geboren. De lezer kan dat zelf beoordelen aan de hand van een viertal voorbeelden.
Ká, lat ons sing
Vrinne
lat ons die Bybel oepeslaan
en lat ons daaryt lies o Allahoegste Gies
lat hierdie woorde na onse harte gaan! yt die twiere boek van Mosas
yt die Exoras
yt die viere hoefstuk die ee'ste en die twiere verse o God
maak vi'ons lig moet hierie woorde soes moet
kerse! toe antwoord Mosas en hy sé: ma' wat
as hulle my nie g!o, nie aan my woorde vat
as hulle sé die Here het nie ga-appear aan my?
ma' die Here së vi'hom: djy sal djou mense lei
wat's in djou hand?
en Mosas së: 'n staf
nou vrinne
dit was al wat hy gahad het
hierie man van God
'n staf
'n dooie stok
en boenop het hy nog gahakkel ok
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District Six, intussen gesloopte Kleurlingenwijk van Kaapstad.

ma' die Here het toe lank moet hom gapraat
oor hoe hy moet daai kierie doodgaslaat
het die Egiptanaar
en Mosas het sy groote kop lat hang
en toe
toe skielik was daai se!fde kierie in sy hand 'n
slang!
nou vrinne
die Here het gabring
aan my sy wonnerwerke oek so
hy het gavra wat's in my hand
en vrinne
in my hand was my kitaar
kc, lat ons sing
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(Vrienden 1 laat ons de Bijbel openslaan / en laat
ons daaruit lezen / o Allerhoogste Geest / laat
deze woorden naar onze harten gaan / uit het
tweede boek van Mozes / uit de Exodus / uit het
vierde hoofdstuk het eerste en het tweede vers /
o God / maak licht voor ons met deze woorden
zoals met kaarsen. /
Dan antwoordt Mozes en hij zegt: maar wat / als
ze mij niet geloven, mijn woorden niet aannemen
/ als ze zeggen dat de Heer niet aan mij verschenen is?
Maar de Heer zegt hem: jij zult je mensen leiden /
wat is er in je hand? l en Mozes zegt: een staf.
Nou vrienden / dat was alles wat hij had / deze
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man van God / een staf / een dode stok / en
bovendien stotterde hij nog ook.
Maar de Heer heeft toen lang met hem gepraat l
over hoe hij, met die knuppel doodgeslagen / had
de Egyptenaar / en Mozes heeft zijn grote kop
laten hangen / en toen / toen plotseling was diezelfde knuppel in zijn hand een slang!
Nou vrienden / de Heer heeft gebracht / aan mij
zijn wonderwerken ook zo / hij heeft gevraagd
wat er in mijn hand was / en vrienden l in mijn
hand was mijn gitaar.
Kom, laat cns zingen.)
Die here het gaskommel

Lat die wéreld ma' praat pêllie los en vas
'n sigaretjie en 'n kannetjie Oem Tas
en dis allright pêllie dis allright
ons kannie worry nie
'n sigaretjie en 'n kannetjie Oem Tas
en 'n lekker meid en lekker anner dinge
oe!
lat die w@reid ma' praat pêllie los en vas
wat daarvan
wat daarvan
wat maak dit saak
soes die Engelsman sê it cuts no ice
die Here het gaskommel
en die dice het verkeerd gaval vi'ons
daai's maar al
so lat hulie ma' sê skollie pêllie
nevermind

daar's mos kinners van Gam en daar's kinners van
Kain
so dis allright pêllie dis allright
ons moenie worry nie
(Laat de wereld maar praten vriendje her en der /
een sigaretje en een kruikje Oom Tas (wijn ?) /
en 't is in orde vriendje 't is in orde / we kunnen
niet klagen.
Een sigaretje en een kruikje wijn / en een lekkere meid en lekkere andere dingen / oe! / laat
de wereld maar praten vriendje her en der I wat
dan nog / wat heeft dat voor betekenis / zoals
de Engelsman zegt it cuts no ice 1 de Heer heeft
gedobbeld / en de teerlingen zijn verkeerd gevallen voor ons / dat is alles.
Laat ze dus maar schoelje zeggen vriendje / er
zijn immers kinderen van Cham en kinderen van
Kain / 't is dus in orde vriendje 't is in orde / we
moeten niet klagen)
In de inmiddels verdwenen Kleurlingenwijk District Six te
Kaapstad.
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Oppie Parara
Please mêrim
kamaan smile
kyk net
ons tentjies is vol happiness gapaail
ag hoe lyk die mêrim dan so suur
foei foei
is die lewe dan asyn
en waar koep die mêrim dit
lyk's nogal boenop duur
nai, mêrim
toe, toe smile
kyk daar
ons tentjies is vol happiness gapaail
Die witvrou kannie lag
en sy beveel:
ek wil niks hé nie,
die koelie streng -formeel
Ma' mêrim, pö-pb, pó-pó en banana
en juicy drywe yt die hartjie van die Kanaän
en hoe fancy die mêrim so'n vy
kyk net hoe uitgaswel is hy
van bo tot onner ytgady
moenie blush nie mêrim
ons het die blaar daarby
of miskien
Ek wil niks hé nie hoor!
Ma' mêrim
Ek wil niks hé nie hoor!
Ma' mêrim
Jou, jou koelie
ek sal nou die polisie!
Die vrugtevent se stem trek agterna
polisie, polisie?
ag nai mêrim, moet nou nie so spiteful wies nie
sé tog decently goodbye
raai
die kaalgat perskes blow nog vi' mêrim kissy
Die blanke vrou stap
oor die parade
klipitie-klap klipitie-klap
Haai mérim haai
sure mêrim wil nie try onse guavas
ons guarantee hulle mêrim
hulle's baie goed vi' die nerves!
(Please madam / komaan glimlach / kijk maar /
onze kraampjes zijn vol geluk gestapeld.
Ach, waarom kijkt de madam toch zo zuur / foei,
foei / is het leven dan azijn / en waar koopt de
madam die / azijn lijkt nogal duur op de koop toe.
Nee, madam / toe, toe glimlach / kijk maar / onze
kraampjes zijn vol geluk gestapeld.
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De blanke vrouw kan niet lachen / en ze beveelt:
/ ik wil niks kopen / de koelie (in Zuid-Afrika:
Britsindiër) streng- formeel
Maar madam, pompelmoes, pompelmoes en bananen / en sappige druiven uit het hartje van Kanaän.
En hoe stelt de madam zich zo'n vijg voor (toespeling op vrouwelijk geslachtsdeel) / kijk maar
hoe uitgezwollen die is / van boven tot onder uitgegroeid.
U moet niet blozen, madam. / we verkopen er het
blad bij / of misschien / Ik wil niks kopen! Maar
madam! Jij, jij koelie / ik zal de politie! / De stem
van de fruitventer klinkt haar achterna / politie,
politie? / ach nee, madam, u moet niet zo hatelijk
wezen / zeg toch behoorlijk tot ziens ! raad eens
/ de perziken met hun bloot gat werpen madam
nog een kushandje na.
De blanke vrouw stapt / over de Parade.
Hé madam, hé ! natuurlijk wil madam onze guavas niet proeven / we garanderen ze madam / ze
zijn zeer goed voor de zenuwen!)
Ismail Moegamat Kassiem

„Ismail Moegamat Kassiem
Hair dresser en shaving saloon"
Só nog sê die notice
However
die winkeltjie is lankal
toegaspyker soos 'n doodkis
0 yes
Ismail Moegamat Kassiem hy was hie in Distrik Ses
very much alive
However
hy hoor toe daa gan manne kom wat bulldozers
kan drive
Dja
Ismail Moegamat Kassiem hy was hie in Distrik Ses
Waa's hy nou, however?
P011ie, daai moet djy ma guess!
(Dit gedicht verwijst naar de gedwongen ontruiming van District Six van Kaapstad. De mensen
werden verplaatst naar het Kaapse Vlak.
„Ismail Moegamat Kassiem, kapper en scheersal on" / dat zegt het bordje! nog / Maar / het winkeltje is al lang / toegespijkerd als een lijkkist /
0 yes / Ismail Moegamat Kassiem was hier in
Distrikt Zes / in vlees en bloed / Maar / hij hoorde
toen dat er mannen zouden komen die met bulldozers rijden.
Tja / Ismail Moegamat Kassiem was hier in Distrikt
Zes / Waar is hij nou?
Vriendje, daar heb je 't raden naar!)
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ADAM
SMALU NNA
Í N KO HYSTLE
N DMA

T`,Fti B = RG
Titelpagina van het toneelstuk Kanna hy kó hystoe (1965)
door Adam Small.

In hetzelfde, voor ons niet zo vlot toegankelijke patois heeft Adam Small zijn toneelstuk Kanna hy kó hystoe (19) geschreven, dat bij mijn weten in België en
Nederland volstrekt onbekend bleef. Het
stuk werd door een paar Zuidafrikaanse
kritici hoog gewaardeerd. Het is echter
weer kenschetsend voor de situatie aan
de Kaap dat de auteur de tot nu toe enigste (en blanke) opvoering, in Bloemfontein, niet zelf heeft kunnen bijwonen. Ondanks de moeilijkheid met de taal zouden
onze toneelmensen er ongetwijfeld goed
aan doen Kanna hy Kó hystoe eens van
dichterbij te bekijken: misschien is het
wel dat „toppunt van die Afrikaanse drama" waar André P. Brink het voor houdt.

Heeft Adam Small intussen school ge
zijn poëzie de Kaapse volks--makt?Ofis
mens werkelijk zo op de huid geschreven
dat anderen, zichzelf blijvend, spontaan
tot een gelijkaardige dichtkunst komen?
In elk geval signaleerde Felix Dalle onlangs (20) een nieuwe naam, Howard
Eybers, over wie ik verder geen biezonderheden bezit. De twee gedichten van
Eybers die Dalle citeert zouden op het
eerste gezicht van de hand van Adam
Small kunnen zijn. Ek ken hulle is in „gewoon Zuidafrikaans" geschreven, en biedt
geen moeilijkheden. In Die Uittog schrijft

Howard Eybers het Engels en het Kleurling- Zuidafrikaans nog fonetischer dan
Small het gewoonlijk doet. Het tema is
ook hier weer de gedwongen ontruiming
van District Six en de verhuis naar het
Kaapse Vlak, maar waar Small met een
zekere nostalgie terugdenkt aan het verleden, zegt Eybers ondubbelzinnig dat het
weggaan uit het vervallen District Six
geen verbetering betekend heeft, omdat
de nieuwe woonbuurt zeker geen paradijs is. De „bruinmens" komt van de re-

gen in de drop.
Ek ken hulle
Ek ken hulle
Ek ken die bruinmense,
liewe mense is hulle.
In my kombuis
was skottelgoed op.
In my tuin
trek grassies uit.
Delivery boy
wat my groceries aanry.
Straatveër en
Johnny wat my odd jobs doen.
Mevrou, as dit jou siening is
slaan jy die bal vér mis.
'n Druppel in die oseaan is al wat jy raak sien.
Het jy geweet dat
daar opgevoede bruines is?
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Maar os
dja os
os brynmense
os het gemoef moet perrekarre, moet krywaens,
moet vislorries, moet ou krokke
moet al os se furniture.

Because why...
Die area is white gedeclare.
Waartoe nou... waardeur?
Nie narrie lend of milk in hannie nie
Nie deur ne Rët Sea nie
Maa deurrie biesage strate van distriek sieks,
Deur rie akkers van Goodwood,
Deur Main Road Simonstjown
Deur allie nice areas wat os geken hit.
Na rie Cape Fléts!
Die lekka lekka Cape Fléts
Waa rie wint wai soes innie Sahara,
Waa 'n boentjie riefuse om te groei
Innie dooie gront
Waa rie skollies djou afwag moet djou paypëkit
Vrydagaant
Waa rie Big Bosses expek os moet heppie wies.

Kleurlingengezin tijdens deportatie.

Die uittag

(Mess Riemoeval)
Hu!le s@
History repeat homself
Soe sé hulle dja.
Daa was mos 'n mess remoewil in Bibliekil
Hiestirie

Yt Ejip
Oo rie Rét Sea
Toerie mense van Faroe gevlug 'et
Dysinne Israeliete het gemarch
Moet parcels
Moet bonne!s op hulle koppe
Soes mense op safari
In skroeiende hitte,
In merciless sunshine
Deur bruingeroasde desertsends
Het hulle geploeg.
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(De uittocht - Massale verhuizing.
Ze zeggen / dat de geschiedenis zich herhaalt /
dat zeggen ze, )a. / Er was immers ook een massale verhuizing in Bibliekil (in de Bijbel ?) / Historie / uit Egypte / over de Rode Zee / toen de
mensen van Farao gevlucht zijn.
Duizenden lsraëlieten marcheerden / met pakken
/ met bundels op hun hoofd / zoals mensen op
safari / in schroeiende hitte / in genadeloze zonneschijn / door bruingeroosterd woestijnzand /
zwoegden ze voort. / Maar wij l ja wij l wij bruinmensen l wij zijn verhuisd met paardekarren, met
kruiwagens / met vislorries, met oude knollen (?)I
met al onze huisraad.
De reden waarom... / De buurt is blank verklaard
/ Waartoe nou... waardoor?
Niet naar het land van melk en honig / niet door
de Rode Zee / maar door de drukke straten van
Distrikt Zes / door de akkers van Goodwood / door
Main Road, Simonstown / door al de mooie buurten die we gekend hebben.
Naar het Kaapse Vlak! / Het lekkere, lekkere
Kaapse Vlak / waar de wind waait zoals in de
Sahara / waar een boompje weigert te groeien l in
de dode grond / waar de bandieten je afwachten
om je loonzakje / op vrijdagavond.
Waar de Big Bosses van ons verwachten dat we
gelukkig zullen zijn.)
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„Vanwaar die Kaapse mense se humorsin?" vroeg Adam Small zich af. Wellicht
kunnen we ons net zo goed afvragen:
van waar hun lijdzaamheid? (Satire bijt
immers niet, maar blaft alleen!) Het is tot
op vandaag een telkens en bij elke Kleur
dichter terug te vinden konstante. De-ling
bittere klacht van Petersen eindigt met de
vraag om te leren dulden: As dit U straf
is, dat ek so moet ly, dan wil ek swyg, o
Heer; leer my berusting dan... Philander
legt de lotsbestemming van de Kleurling
in Gods hand: Ek sal jou more elders nodig hé... Belcher laat hem stoïcijns de
schouders ophalen: Spoeg in die lug en
sing jong, sing... Adam Small, de beweeglijkste en veelzijdigste literator van
de groep, is, achter zijn grimlach en zijn
pirouettes, in feite niet minder fatalistisch:
Die Here het geskommel en die dice het
verkeerd geval vir ons; ons moenie worry
nie...
Ook in het recentste werk van Howard
Eybers is het niet anders. In een poëtisch
minder geslaagd gedicht als Blankes alleenlik (21) vraagt hij waarom hij zijn huis
niet in een mooie (blanke) voorstad mag
bouwen, hij en anderen die net als hij
bekleed zijn met een bruine huid en een
universitair diploma. Bij die vraag komt
hij inwendig in opstand, maar: ek knyp
maar liewer oë toe en laat my drome
dwaal...
Is de lijdzaamheid van de Kleurling opvallend, dan springt meteen ook in het
oog dat er nergens kan gesproken worden van enige solidariteit met of belangstelling voor de Bantoe. Misschien speelt
de geografische scheiding tussen „bruin"
en „swart" daarbij een rol. In elk geval
schijnt de eigen tweeslachtige en pijnlijke
situatie voorlopig alle aandacht op te ei-

sen, hetzij men daar rond voor uitkomt,
hetzij men die bekommernis kamoefleert
achter een onverschillig air of een sarkastische snoet.
Men kan zich tot slot de vraag stellen
of het nog wel opgaat met Adam Small te
spreken van „die lag wat selfs die pyn
oorheers". Er is reden om daaraan te twijfelen. Petersen lachte nog sporadisch,
maar bij Howard Eybers lijkt inmiddels
de lust tot lachen vergaan. Ook Small
zelf lachte niet meer toen hij in 1972 ver klaarde: „Ek is op geen dag 100 0/0 fisiek
gesond nie. Oorsaak: my land en sy mense, en dat ek van hulle notisie geneem
het" (16).
Is het dus niet zo dat de pijn langzamerhand de lach overheerst?
Dit is Suid- Afrika. Uitg. Departement van Inligting,
Privaatsak X 152, Pretoria. Maart 1972, blz. 6 en 7.

(1)

(2) In South Africa, the land, its people and achievements.
Uitti. Da Gama Publishers, Johannesburg, z.j., blz. 36.
(3) Zie South African Outlook van sept. 1971, blz. 146.
(4) In Post van 8-8-71, hoofdartikel.
(5) Roerneef - 'n Keur uit sy Prosa. Uitg. Nasionale Boekhandel, Kaapstad, 1967, 134 blz.
(6) I.D. du Plessis, Drie Wérelde. Uitg. Nasionale Boekhandel, Kaapstad, 1970, 158 blz.
(7) Te vinden in zijn bundels Steenbok tot Poe/see (1956,
Uitg. Tafelberg, Kaapstad) en Enklaves van die Lig (1958,
Uitg. Human & Rousseau, Kaapstad).
(8) In Die Byvoegsel tot die Oosterlfg, 18-10-63.
(9) In Die stil kind, Uitg. Maskew Miller, Kaapstad, 1949.
(10) In Die kinders van Kafn, Uitg. Nasionale Boekhandel,
Kaapstad, 1960.
(11) Allebei in Die Enkeling, Uitg. Unie - Volkspers, Kaapstad, 1944.
(12) In Uurglas, Uitg. Nasionale Boekhandel, Kaapstad,
1955.
(13) R. Antonissen in Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvang tot Hede, blz. 329, Uitg. Nasionale Boekhandel, Kaapstad, tweede druk, z.j.
(14) In Mens en Skepper, Uitg. J.L. van Schaik, Pretoria,
1956.
(15) Beide bij H.A.U.M., Kaapstad.
(16) Gesprekke met Skrywers 2, blz. 102-105, Uitg. Tafelberg, Kaapstad, 1972.
(17) Së Sjibbolet, Uitg. A.P.B., Johannesburg, 1963.
(18) G. Dekker in Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, vijfde
druk, blz. 276-277, Uitg. Nasou Bpk., Kaapstad, 1958.
(19) Kanna by kó hystoe, Uitg. Tafelberg, Kaapstad, 1965.
(20) In Kerk en Leven van 15-3-73, blz. 13.
(21) In Pro Veritate, Braamfontein, jg. 11, nr. 4, augustus
1972, blz. 18.
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Samengesteld door de Koninklijke Bibliotkeek te 's-Gravenhage en de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel.
Onder redaktie van E. Van Raan, Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, met medewerking van dr. F. de Vrieze, Koninklijke Bibliotheek te Brussel, R. Gabriel, Koninklijke Bibliotheek te Brussel, mej. drs. H. van Assche, Brussel, J. Deleu, Rekkem,
J. Pauwels, Beersel, J. Andriessen s.j., Antwerpen.
Deens
BRUNA, DICK.
Jeg kan laese mere. Dansk tekst
overs. fra engelsk af Thoger Birkeland. Kobenhavn, Gyldendal,
1972. 26 p. Met ill. (Begynd med
Bruna).
Niet gepagineerd.
Ned.: Ik kan nog meer lezen.
KORT, KEES DE.
Josef og hans brodre. Dansk bearb. af Halfdan Hr gsbro og Anker Nielsen. Kobenhavn, Det
Danske Bibelselskab, 1972. 26 p.
(Hvad Bibelen fortaeller os: 13).
Tekeningen met tekst. Niet gepagineerd.
Ned.: Jozef.
VRIES, ANNE DE.
Bornenes bibelbog. Pa dansk ved
Georg S. Geil efter den tyske
udg. III. af Herrn. F. Schäfer.
Forord af H. Fuglsang- Damgaard.
4. opl. Kobenhavn, 0. Lohses Forlag, 1972. 256 p.
Ned.: Kleutervertelboek voor de
bijbelse geschiedenis.

Duits
ARNOLDUS, HENRI.
Pitje Puck sucht einen Schatz.
Übers. von Helmut Goeb. Textzeichnungen von Peter Wrobel.
Hannover, A. Weichert Verlag,
1972. 61 p.
Ned.: Pietje Puck gaat zwerven.
ARNOLDUS, HENRI.
Pitje Puck, die Sportskanone.
Übers. von Helmut Goeb. Textzeichnungen von Peter Wrobel.
Hannover, A. Weichert Verlag,
1972. 61 p.
Ned.: Pietje Puck in gevaar.
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BEUGEN, MARINUS VAN.
Agogische Intervention. Planung
und Strategie. Übers. von Christina von Passavant. Freiburg,
Lambertus Verlag, 1972. 176 p.
Ned.: Sociale technologie en het
instrumentale aspect van agogische actie.
BLEI -STRIJBOS, CORRY.
Die Kinder von Ameland. Übers.
von Catharina Ruff. Illustrationen
von Tiny van Asselt. Konstanz,
Friedrich Bahn Verlag, 1972.
96 p.
Ned.: Onrust rond het winkeltje.
BOTSCHAFTEN, DIE - der Frau
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Imaz. Madrid, Alianza Editorial,
1972. 269 p. (EI libro de Bolsillo: 412).
Ned.: Homo ludens.
SPERNA, WEILAND, J.
El fin de la religion. Siguiendo

Leer en lewe. Eenvoudige geloofsleer- leesboek. Vertaal deur
M.T.S. Zeeman. Vijfde druk.
Bloemfontein, Saam Beperk,
1972. XII, 259 p.
Ned.: Leer en leven.
KALMTHOUT, GERARD VAN.
Oor die heining. 'N eenbedrijf.
Vertaal deur Rita Elferink. Johannesburg, Dramatiese, Artistieke en Letterkundige Regte Organisatie, 1970. 26 p.
Ned.: Over de schutting.
RHIJN, ALEID VAN.
Die waters kom. Vertaal deur
J. van Walsem. Kaapstad, Tafel
-berguitws,1970.6p
Ned.: Een helicopter daalde.
RHIJN, ALEID VAN.
Die waters kom. Vertaal deur J.
van Walsem. 2e dr. Kaapstad,
Tafelberg -uitgewers, 1972. 116 p.
Ned.: Een helicopter daalde.

VELDE, THEODOOR HENDRIK
VAN DEN.
Die volkome huwelik. Sy fisiologie en tegniek. Vertaal deur H.
Rompel. 7e dr. Johannesburg,
Afrikaanse Pers, 1972. 30, 341,
8 p. Met ill.
Ned.: Het volkomen huwelijk.
VERWAEST, ALOIS.
Die skoothondje van mevrouw
Pips. 'N sangblyspel in drie be-

drywe. Vertaal deur Sita de
Kock. Johannesburg, Dramatiese, Artistieke en Letterkundige
Regte Organisatie, 1971. 86 p.
Ned.: Het schoothondje van Mevrouw Pips.

Zweeds
BAAREN, TH.P. VAN.
Vi människor. De skriftlösa folkens religion och kultur. 'ivers.
av Gunnar Carlstedt. Stockholm,
Läromedelsförlag, 1972. 281 p.
(Scandinavian University books).
Ned.: Wij mensen. Religie en we-

reldbeschouwing bij schriftloze
volken.
KORT, KEES DE.
begynnelsen. evers.: Frithiof Dahlby. Stockholm, Verbum,
1972. 26 p. (Bibeln berättad för
barn).

Tekeningen met tekst. Niet gepagineerd.
Ned.: In het begin.
TOONDER, MARTEN.
Tom Puss äventyr 1. Till svenska
frán den engelska övers. av
Ingvar Skogsberg. Stockholm,
Almqvist & Wiskell Förlag / Gebers, 1972. 212 p. Met ill.
Ned.: Als je begrijpt wat ik be-

doel.
VRIES, ANNE DE.
Barnet i krubben. En berättelse.
evers, fron tyskan av Jacob
Boethius. Teckningar av Hans
Deininger. 2. [3] uppl. Stockholm,
Ab Verbum / Kyrkliga Centralförlaget, 1972. 32 p. (Barnens
sma bibelböcker: 1).
Ned.: Het kindje in de kribbe.
VRIES, ANNE DE.
De vise männen. En berättelse.
evers. fron tyskan av Jacob
Boëthius. Teckningar av Hans
Deininger. 2. [3.] uppl. Stockholm, Ab Verbum / Kyrkliga Central-förlaget, 1972. 32 p. (Barnens
sma bibelböcker: 2).
Ned.: De wijzen uit het Oosten.
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26e Frans- Vlaamse Kultuurdag te Waregem
zondag 9 september 1973.
Voorlopig programma:
Om 9.— uur:
In het Kultureel Centrum, Stadion, Zuiderlaan 39:
Gelegenheid tot kennismaking.
Tentoonstelling: Merkwaardige dokumenten uit Frans- Vlaanderen.
Om 10,— uur:
Sektievergaderingen van de Werkgroepen:
1. Onderwijs:
Prof. Dr. W. Thys: „Het onderwijs van het Nederlands te Rijsel ".
F. Pittery: „Ervaringen met de Nederlandse vakantiekursus voor Franse studenten te Gent".
2. Pers, Literatuur:
Paneelgesprek over „Frans-Vlaanderen in de pers ".
Medewerkers: E. Dotselaere, M. Verheecke, F. Germonprez.
3. Jeugd:
Jongeren uit Frans-Vlaanderen vertellen hoe zij hun volk en hun taal terugvonden.
F. Persijn, P. de Verrewaere, Ph. Caeyseele, G. Boureel.
4. Geschiedenis, Heemkunde, Volkskunde:
Eric Vanneufville (Rijsel): „Uit de geschiedenis van Frans- Vlaanderen, in het bijzonder
van Rijsel ".
Inleiding door Michiel Nuyttens over „De Sint-Bertijnsabdij en het graafschap Vlaanderen ".
5. Grenskontakten:
F. Boutu (Burgemeester Broksele, Fr.-VI.) en J.L. de Prince: „Ervaringen op het vlak van
uitwisselingen en kontakten aan weerszijden van de grens."
6. Familiekunde:
K. de Lille: „De genealogie van Tisje-Tasje ".
Werking V.V.F. in Frans-Vlaanderen.
7. Ekonomie:
Marc Vanderstichele: „Noord-Westeuropese infrastruktuur en ontgrenzing".
Dominique Hardebolle (Malo-Duinkerke): „Ekonomische evolutie van Frans-Vlaanderen ".
(Gevraagd.)
Om 12.— uur:
Middagpauze. In de bar van het Kultuurcentrum zijn broodjes en dranken verkrijgbaar.
Het groeiend aantal deelnemers maakt het niet meer mogelijk een gezamenlijk middagmaal
te organiseren. Er is gelegenheid tot middageten in de restaurants „Parkhotel Groenhove"
(Lebbestraat 1, tel. 0561631.45) en „De Gouden Duif" (Markt 1, tel. 056/610.97).
Om 14.30 uur:
Plenaire vergadering in de schouwburg van het Kultuurcentrum:
Inleiding door Senator Leo Vanackere, algemeen voorzitter.
In Memoriam Antoon Vander Plaetse en Mgr. H. Dupont, door André Demedts, ere- voorzitter.
Drs. A. Vanneste: „De situatie van de Nederlandse taal in Frans-Vlaanderen ".
Getuigenis uit Frans-Vlaanderen, door Pascal De Leersnijder, sekretaris van de Michiel
de Swaenkring (Duinkerke).
Prijsuitreiking en verslagen.
De toegang tot de bijeenkomsten is vrij en kosteloos.
Steunbijdragen worden evenwel dankbaar aanvaard op de postrekening 538041 van
Luc Verbeke, algemeen -sekretaris, Vanderhaeghenstraat 46, 8790 Waregem. Voor het eerst
wordt een uitgebreide programmabrochure samengesteld waarin alle steunbijdragen voor
1973 zullen worden vermeld.
De Kultuurdag en de aktiviteiten van het Komitee voor Frans-Vlaanderen staan onder de
bescherming van het Ministerie van Nederlandse Kultuur, Dienst Volksontwikkeling, de
Kultuurraad voor Vlaanderen, de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Waregem, het
Algemeen Nederlands Verbond en tal van kulturele verenigingen.
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waarvan ik de mooie „ballade
van de balboos" in het bijzonder noem. Die „balboos" (gezinshoofd) is een brave en vrome timmerman die een zware
ijzeren dakgoot aansleept voor
de bouw van de sjoel in Terborg. En voor die synagoge in
aanbouw valt hij dood neer. Voor
andere tema's (de blanke en de
neger b.v.) is ook meer ruimte,
al moet ik er meteen bij zeggen
dat zulke onderwerpen ook in
vroegere bundels een erg funktionele plaats kregen. Van Messei is ook duidelijk geëngageerd
bij het zoeken naar een rechtvaardige wereld, niet alleen wat
de Joden betreft.
Eén belangrijk tema in zijn werk
heb ik nog onvermeld gelaten:
de erotiek. Hij publiceerde in
1968 en 1969 twee bundeltjes
met „priapeeën" en in het verlengde daarvan ligt zijn bewerking van het Hooglied in de bundel Salomo.
De vertaling als zodanig kan ik
niet beoordelen, maar Meijer
heeft van zijn 14e tot zijn 26e
jaar een zeer grondige Hebreeuwse opleiding gekregen.
Zijn bewerking is er duidelijk op
gericht het prachtige liefdeslied
zo dicht mogelijk bij onze
spreektaal te brengen. Dat is
een boeiend, maar niet geheel
geslaagd eksperiment geworden. Meer dan eens is het Van
Messel gelukt in simpele woorden en een luchtige toon de verrukking van deze poëzie vast te
houden. Een erg mooi voorbeeld
vind ik:
Draai je om

Sjoelamiet.
Draai je om
en om.
Jij Sjoelamiet.
Zien jullie haar niet?
Zij danst voor twee,
voor twee dansende reien.
Vergelijk dat maar eens met b.v

de vertaling van het Nederlands
Bijbelgenootschap. Maar als even
verderop staat Een tarwehoop /
je buikenstrand, dan is het „officiële" uw schoot is een tarwehoop weer heel wat mooier. In
1957 verscheen een bewerking
van het Hooglied door K.H.
Kroon en Jan Wit (Sterk als de
dood). Het is interessant om van
twee korte fragmenten te vergelijken hoe de vertaling van het
Bijbelgenootschap en de bewerkingen van Kroon -Wit en Van
Messel zich verhouden. Eerst de
vermaning van de bruid tegen
het koor van meisjes:
Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem,
bij de gazellen of bij de hinden
des velds:
wekt de liefde niet op en prikkelt
haar niet,
vóórdat het haar behaagt.

van een chanson en plotseling is
heel het ernstige vermaan verdwenen. Het is erotisch geworden en het past daarom volkomen in de verrukking die de
bruid voelt. Je hoort het haar lachend uitroepen. Nog een vergelijking van een passage aan
het slot:
Wij hebben een jonge zuster,
die nog geen borsten heeft.
Wat zullen wij met onze zuster
doen
ten dage, dat iemand naar haar

Bij Kroon en Wit werd dit:

als de mannen om haar gaan

Ik bezweer U, Jeruzalems dochters,
bij de gazellen en dartele hinden:
Prikkelt de liefde niet,
wekt haar niet op voor het tijd
is.
Zij moet uit zichzelf ontwaken.

vrijen?
En in deze strofe stelt de bewerking van Van Messel teleur:
Wij hebben een jong zusje,
borsten heeft zij nog niet.
Wat doen wij met dit zusje
ten dage dat men voor haar

Saul van Messel:
Meisjes van Jeruzalem
ik bezweer jullie
bij de gazellen
bij de hinden
prik niet - jullie meisjes
noch prikkel de zinnen
voordat de liefde
vanzelf gaat beginnen.
Van Messel heeft het hier voor
mij glansrijk gewonnen. De Bijbel -tekst is - uiteraard - gedragen van toon, maar mist daardoor de sfeer. Kroon en Wit vonden een veel betere toon, maar
konden in de slotregels vooral
een toets van gedragenheid niet
vermijden. Maar Saul van Messel
geeft die woorden de lichte toon

dingt?
De Bijbelvertaling is hier aanvankelijk wel licht van toon, maar in
de slotregel stoort de onnatuurlijkheid van de taal. Kroon en
Wit doen het veel mooier:
Wij hebben een klein zusje
dat nog geen borsten heeft.
Wat zullen wij met ons zusje

doen

biedt?
Drie regels zijn goed; de vierde
slaat het dood, vooral door „ten
dage ". Het zijn natuurlijk geïsoleerde voorbeelden, maar ze illustreren de winst en het risiko
van Van Messels Hooglied. De
woordkeus is niet altijd zorgvuldig afgewogen, met name
waar de lichte toon zich moet
voegen bij de rijke beeldspraak
van de tekst. Toch is Salomo
als geheel een boeiende bewerking, met enkele erg mooie stukken er in.
De nieuwste bundel van Saul van
van Messel heet Het eeuwige leven. Ook bij de samenstelling
hiervan streefde de dichter naar
een tematische eenheid, die in
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dit geval wordt aangeduid door
de ondertitel: „Een bundel
doodspoëzie ". Ik wees al op een
verwantschap met Achterberg,
die soms spreekt uit Van Messels
gedichten. Het ligt voor de hand
dat dit in deze bundel heel duidelijk naar voren komt. Toch verliest het werk van Van Messel
niet zijn eigen karakter.
De gedichten in deze bundel geven vorm aan het beleven van de
dood, aan een doodsbewustzijn.
De dood is overal in de werke
herinnering aan--lijkedn
wezig. Het verleden, dat aan de
dood is toegevoegd, breekt overal door het heden heen. Dat verleden is ook in deze bundel vaak
het lijden van de Joden en de
onmogelijkheid om dat tot „verleden tijd" te verklaren, is stellig
de voornaamste impuls voor deze benadering van de dood.
Maar het reaktiveren van wat
voorbij is, spreidt zich uit over
alles wat de dichter ervaart en
met name over menselijke relaties: liefde, vriendschap. De vergankelijkheid „besmet" ook het
dichterschap:
eens raakt dit lied
te zijner tijd
zijn woorden en
zijn herkomst kwijt.
„Onder mijn liederen / bloeit geheim" zegt Van Messel ergens.
Dat is het verleden, de dood die
nog mee-leeft, die zelfs de essentie van het bestaan bevat.
Een van Van Messels „Spreuken" luidt: „op de dood / rust
de bewijslast 1 van het leven ".
Het eeuwige leven is opnieuw
een erg goede bundel, waarin
alle kwaliteiten van dit dichterschap zich bevestigen.
Saul van Messel is een van de
dichters van zestig van wie het
werk over vele jaren nog gelezen zal worden. Hij is een virtuoos met de taal en hij is zeker
ook een van de auteurs die het
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joodse lijden op een onvergetelijke manier een plaats in de literatuur hebben gegeven.
Jan Van der Vegt
Saul van Messel: Syndroom, Nijgh &
Van Ditmar, 's- Gravenhage, 1971; Salomo, Keur uit zijn liederen, J.H. Kok
N.V., Kampen, 1971; Het geluid hing te
trouwen, De Windroos, Holland, Haarlem, 1972; Het eeuwige leven, Nijgh
& Van Ditmar, 's- Gravenhage, 1972.

Clem Schouwenaars:
Schrijf je vrij.
„Spreek een openbare biecht,
Dat is de enige remedie. Overwin je domme trots, die je tot
een heel klein mensje maakt dat
beklaagd wil worden, dat smeekt
om zalf voor zijn wonden. Schrijf
je vrij, dat is het."
Dit zegt hij - persoon Anton Zevenbergen tegen zichzelf in de
jij -vorm. Het is dan reeds lente
in de nieuwe roman van Clem
Schouwenaars: De seizoenen. En
hij voegt eraan toe dat dit terapeutisch schrijven écht moet zijn,
„eerlijk, zonder literatuur ". Het
„ikjes sprokkelen ", het schrijven
als ontwerp van een ik, wil duidelijk niet meer „literair" zijn in
deze zin, dat het fiktieve romanpersonage nu de plaats ruimt
voor het enige personage waar
terapeutische schrijvers zinnig
kunnen (willen) over schrijven:
zichzelf.
De hij-vorm van De seizoenen
wijst anderzijds reeds op een
zekere objektivering, die Schouwenaars nog niet had bereikt in
Een nacht op Elba (1969). Reeds
dit boek was geen roman meer,
maar een noodkreet, geslaakt
tijdens een nacht waarheid. De
ik- persoon zondert er zich als in
een enorme luchtbel af van de
wereld die hij haat (de stad, zijn
familie) om, alleen op Elba, zich
al schrijvend van die wereld te
genezen. Als de etter uitgeknepen is, zal de dichter- keizer een

zelfgemaakte wereld betreden:
Lucretia, de muziek, de poëzie,
de natuur ook, en de kinderen.
In Een krans om de maan (1971)
is de ik-persoon reeds vervangen
door een hij -persoon, met name
Michel Oostkamp. Ook werd de
o.t.t. van zijn vorig boek hier
o.v.t., wat op meer afstand wijst
t.o.v. de problematiek. Minder
transfusie, maar ook minder kon
Dit is geen SOS van-densrig.
één nacht, maar een uitstorting
van zes dagen. Eigenlijk is Een
krans om de maan een geval van
auto-plagiaat, i.c. van Een nacht
op Elba: in beide boeken is het
hoofdpersonage 36 jaar oud, in
beide gevallen speelt de roman
zich af rond Allerheiligen, wegens de droeve symboliek van
dit „feest ". Telkens ook wordt de
wereld, vanuit een fundamentele
innerlijke ontevredenheid, op alle
fronten bekritiseerd: „Ik heb de
pest aan deze eeuw en aan dit
land. Dat is alles ". Als de ikpersoon uit Een nacht op Elba er
nog in slaagt al schrijvend uit
de kokon te breken en verbeten
vechtend een begin van zelfverwezenlijking te realiseren, dan
vlucht Michel Oostkamp uit Een
krans om de maan in een weemoedig hedonisme, dat een
wrange nasmaak nalaat: hij
slaagt er niet in de krans om de
maan te doorbreken.
Niet toevallig is Anton Zevenbergen uit De seizoenen ( 1972)
eveneens een hij - persoon en
wordt het boek verteld in de
o.v.t. De embryonaire objektivering van de auteur tegenover zijn
altera persona uit zijn vorige roman, komt hier sterker tot uiting.
Aanvankelijk - in herfst, winter
en ook nog lente - spreekt Anton
Zevenbergen tegen zichzelf in de
jij -vorm, uiteindelijk echter ook
in de ik-vorm. Letterlijk slaagt de
hoofdpersoon erin zijn persoonssplitsing al schrijvend ongedaan
te maken en zijn „ik" weer sa-
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men te stellen. Dit ontwerp van
een ik, houdt het verdwijnen van
een jij in. Zijn (zomer)boodschap
ligt precies in de nederige aanvaarding van zichzelf en het
zachtaardige genieten der kleine
dingen van het leven.
Anton Zevenbergens filosofische
boodschap vindt echter een
transpositie in een literaire boodschap van Clem Schouwenaars
zelf, en daar wil ik vooraf nog
even op ingaan. De auteur waarschuwt terloops, door monde van
schrijver- dichter Anton Zevenbergen, voor allerlei genres niet
schriftuur, „litera--autenik
tuur". In de eerste plaats voor
body-building, zoals we die bij
sommige andere terapeutische
schrijvers aantreffen. Dan ook
voor de anti-roman, het schrijven
over het schrijven: „Zogenaamde
auteurs die nooit een behoorlijk
verhaal in elkaar hebben gekregen, maar die carrière
maken door erover te praten."
En dan gaat hij tekeer tegen de inbeslagname van het
woord „engagement" door een
kliekje salonrevolutionairen: „Alsof een man, die zijn geschriften
publiceert, anders kan zijn dan
geworteld in en geënt op de
maatschappij. En daar hoeft die
niet voor bij de fabriekspoorten
te zitten schrijven." Volgens hem
is de maatschappijkritische
schriftuur een ingebouwde uitlaatklep van de konsumptiemaatschappij. Een andere uitlaatklep,
naast de agressie, is de maatschappijvlucht der nieuwe romantiek. Ook die vindt geen genade bij Schouwenaars: „Zij vervelen zich uitzichtloos. En dat
is gevaarlijk. Het volstaat dat er
binnenkort weer een hysterisch
opportunist opstaat (...). De bedenkelijke uitlaatklep van het
„make love" wordt dan weer vervangen door de veel effectievere
van het „make war"..."
De seizoenen duurt vier seizoe-

Clem Schouwenaars.
(Fotobureau Focus, Antwerpen.)

nen en begint niet toevallig in de
herfst, om te kunnen eindigen in
de rijpe, vo;wassen en vruchtbare
zomer. In de herfst trekt Anton
Zevenbergen zich in een vergeten uithoek van de verlaten IJzervlakte terug, een nieuw Elba,
„net een eiland ". - „De Cayenne. Wel een heel toepasselijke
naam die ze aan deze plek, in
een uithoek van het land, gegeven hebben. Cayenne, eiland van
ballingen en boeven. Ik ben
misschien geen boef, maar een
balling ben ik zeker." Waren de
hoofdpersonen uit zijn beide vorige romans 36 jaar oud, Anton
Zevenbergen is er bijna 38. De
schelp tussen auteur en personage blijft,ondanks de hij -vorm,
zeer dun. Anton Zevenbergen wil
in deze barre vlakte genezen. Hij
wil zijn leven opnieuw beginnen.
Hij is hierheen gevlucht uit verdriet en wanhoop. Het is herfst
van binnen en van buiten. Ook
het reservaat van de liefde, dat
hij zo frenetiek beleefde met Li-

via, heeft hem ontgoocheld. Ook
zij kon zijn levensmoeheid en
-wanhoop niet helen. Dat is zijn
tragedie: „Weten dat je essentiee l nog slechts een vorm van
geluk zult kunnen vinden in dingen, die niet rechtstreeks met
de mensen te maken hebben." In
kwetsbare afzondering is hij aan
surrogaten voor het-gewznop
onbereikbare ware geluk: de natuur, de poëzie, de muziek, of in
uiterste nood: alkohol en seks.
Langzaam brokkelt Anton Zevenbergen verder af. De zelfvernietiging van de oude mens wordt
voltooid en versneld, alleen op
Cayenne. Hij heeft geen wilskracht meer, verdierlijkt, is aan
de rand van het alkoholisme geraakt. Alleen het reservaat van
een dwaze hoop rest hem nog.
Rondom hem bewegen zich sporadisch figuren die, als bij Elckerlyc, deugden en ondeugden
symboliseren. Frits, de weekendbezoeker, is de vulgariteit zelf.
Antons enig gezel is een reiger,
die op het einde van de herfst
neergeknald wordt door jagers.
In het land van de dood heeft
hij toch reeds enig kontakt met
de jonge Deurinckx, die hij Narcissus noemt, maar die sterft,
met Lily, de door haar man geterroriseerde boerin, en met Teresa, de jagersvrouw, met wie hij
een vluchtig seksueel avontuur
beleeft. Dit is nog niet schrijven om te genezen, maar zich
schrijvend kapotschreien: „Ik
leef me kapot, ik schrijf me kapot, ik schrei me kapot."
De barre winter zondert de Cayenne en Anton Zevenbergen totaal af van de stad. Hij wordt
volkomen op zichzelf teruggegooid, er is geen terugweg meer
mogelijk. Hij moet nu definitief
breken met zijn verleden. Het
eiland van sneeuw en ijs werkt
zuiverend op hem in. Anton
slaagt er langzamerhand in zich
los te werken van Ersatz en sur-
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rogaat voor geluk, en zichzelf terug te vinden. Hij neemt afstand
van de vrouw (boerin Lily, apotekersvrouw Mireille), van seks
en alkohol (kunstmatige paradijzen), van het dier (de muis kan
hier niet de rol vervullen van de
reiger), van het weemakend ondergaan van muziek. Hij wint enige innerlijke sterkte terug, zijn
wonden zijn littekens geworden,
zijn gangreen om Livia zwakt af.
Hij ontwaart nu in de „muur van
ellende" een opening waardoor
hij het paradijs ziet liggen, maar
kan het nog niet definiëren of
bereiken. Op het einde van de
winter slaagt hij er zelfs in
voor het eerst afstand te
nemen van de Cayenne zelf
en van zijn vroeger ik, door een
verhaal te schrijven dat hij nooit
eerder in zich vermoed had: „Hij
was Zevenbergen niet meer." Het
was net of een andere in zijn
plaats schreef.
In de lente is hij, vóór het definitieve herstel, op een dieptepunt beland: de bekoring der
zelfmoord met het pistool waarmee ook zijn vader zich in de
dood schoot. Hij heeft namelijk
„gefaald in alles: huwelijk, liefde, carrière, menswaardig bestaan". Op het kruispunt tussen
dood en leven, kiest hij voor het
leven, maar een vita nuova,
waarin geen plaats meer is voor
inautenticiteit, zelfbeklag en sur
Schuddend schrijft hij-rogat.
zich een nieuw vel. Hij wil zijn
ziekte eruit rukken met angel en
al. Hij heeft met zoveel gespot
in het leven, behalve met zichzelf. „Schrijf je vrij, dat is het."
Hij is zijn leven opnieuw begonnen: „Er kan mij geen enkele
ramp meer overkomen. Ik ben
vrij van alles ". De enige manier
om gelukkig te zijn is doordrongen te geraken van zijn fundamentele menselijke geringheid in
het heelal.
De zomer brengt Anton Zeven-
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bergen innerlijke vrijheid en
nieuw levensgeluk. Loskomen
van herinneringen is er reeds
een vorm van. Dit gebeurt bij
uitstek in de scheppende schrijf
Hij denkt haast niet meer-akt.
aan Livia. Hij kan nu opnieuw
een avontuur hebben (met de lerares Elvire) zonder wroeging:
„De littekens zijn ongevoelig geworden." Hij nadert de genezing,
niet alleen door de afzondering,
maar „omdat ik mijn pijn heb
neergelegd in een roman, en omdat ik ze in gedichten sublimeer". Hij leert de dingen vanop
afstand zien, wil geen „aangekweekte afwijkingen" meer, wil
niet meer piekeren, neemt de
dingen zoals ze komen. Hij is genezen, kan opnieuw verwonderd
zijn „om de eenvoudige dingen
des levens ". Verzoend met het
leven, heeft hij de Cayenne niet
meer nodig.
Hij schreef zich los van verleden
en toekomst, naar het heden toe.
Geluk ligt in de opperste beleving van het nu-moment. De
dood is inderdaad het absolute
Nihil, houdt niets in. Vrij van
het verleden, niet meer gealieneerd door de opium van het
hiernamaals, wordt het Leven
zelf het enige dat waard is om
voor te leven. Al de rest is bijkomstig. Vanuit een eksistentialistisch perspektief is Anton Zevenbergen ervan overtuigd dat
alles uiteindelijk toch absurd is.
Hij wil echter niet blijven piekeren over dit Nihil maar „een
evenwicht vinden tussen het absurde, uitmondend in het Nihil,
en de noodzaak van onze daden". In de zelfoverwinning toch
te genieten van het leven, ligt de
persoonlijke vrijheid. Leven moet
dus niet gebeuren in dienst van
het Werk of de Grote Waarden,
maar in dienst van het Leven
zelf. Anton Zevenbergen wil geen
zinloze strijd tegen het zinloze,
maar genieten van het verrukke-

lijke, bevrijdende nu-moment. Hij
wil het Nihil van ons bestaan
trufferen met de verwondeëng
over de kleine dingen van het leven. Deze boodschap leunt dicht
aan bij Voltaires „Cultivons notre
jardin" en bij Goethes „In der
Beschränkung zeigt zich der
Meister".
Dionyzisch danst Anton Zevenbergen in de regen met kinderen,
naakt aanbidt hij de zon. Het geluk ligt in zichzelf. Als een balling aangekomen, kan Anton de
Cayenne verlaten als zelfbevrijder, overwinnaar van het Nihil.
Niet toevallig schrijft hij nu zijn
laatste gedicht van de cyklus.
Zijn vriend Geert komt hem halen. Voor hem is Anton Prometheus. Niet meer schreien. En nu
ook niet meer schrijven?
Hugo Bousset
Clem Schouwenaars: De seizoenen.
Brugge, Orion/DDB, 1972.

Clem Schouwenaars:
Een ring van granaat.
Zoals van M. Van Maele, Willem
M. Roggeman en H. van de Waar
verschenen onlangs ook-senburg,
de verzamelde gedichten van de
nu veertigjarige Clem Schouwe naars in een uitgave van de drie
Vlaamse fondsen. Deze uitgave,
onder de globale titel, Een ring
van granaat, bevat een keuze uit
de bundels van 1956 tot 1970.
Dat betekent dat uit het debuut
Het Woud van Licht en Lommer
(1955) niets werd opgenomen,
evenmin als uit de bij mijn weten nog niet in boekvorm verschenen bundel Een zachte Saraceen. Bovendien werd ook niet
opgenomen de jongste, nogal
omvangrijke bundel Leda of
het herleven ( Colibrant, 1970).
Het zal wel beroepsmisvorming
zijn, maar wij vinden het jammer dat aan een dergelijke, misschien definitieve uitgave, geen
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korte verantwoording van de keuze en bibliografische oriëntatie
wordt meegegeven. Niettemin
moeten we de initiatiefnemers
al meer dan dankbaar zijn dat ze
deze poëzie in een zo laag geprijsde uitgave voor een zeer
ruim publiek beschikbaar stellen.
Maar er zijn meer interessante
aspekten aan deze uitgave,
hoofdzakelijk wat betreft de keuze van de dichter. De poëzie
van Schouwenaars is immers niet
enkel om haarzelf het lezen
waard, ze is ook eksemplarisch
voor het werk van heel wat dichters uit de kwantitatief zeer rijke
generatie, die in Vlaanderen na
de revolutie van Tijd en Mens
aan het woord kwam: dezelfde
generatie waartoe ook Van Maele en Roggeman, Snoek, Gils en
Pernath behoren. Bovendien
weerspiegelt zijn poëzie in grote
trekken de evolutie van de dichtkunst in Vlaanderen van ca
1955 tot heden.
Men vindt er neo-eksperiment,
belijdenis, taalestetiek, maatschappijkritiek en parlandisme.
Zij aarzelt tussen een streng gedisciplineerd en gekomponeerd
hermetisme, als in de Frescobaldisonnetten ( 1966) en zeer vrij
betogende poëzie, o.m. in Dag
en Nacht. Maar ondanks die verschillende stadia blijft de dichter zichzelf gelijk. De eigen
stem van Schouwenaars blijft
voortdurend herkenbaar, ook ondanks soms sterk uitgesproken
reminiscenties aan voorgangers
en tijdgenoten (vnl. Van Ostaijen,
Burssens, Snoek).
Na enkele sober beeldende stemmingsgedichten uit Albasten Amforen van 1956 volgt een keuze
uit de eerste volwaardige bundel
Onvoltooide executie (1958). In
de stijl van een mild post-eksperimentalisme worden hier even
ingehouden, naar het melancholische nijgende stemmingen verwoord, gekoncentreerd rond tref-

woorden als „verveling ", nevel", „stilte" of bij name genoemd: eenzaamheid, weemoed.
Daartegen keert zich een vitaler
kompleks van beelden rond kernen als „morgen ", „water",
„zee" en „schip. Tussen beide
neigingen, die van indolente inkapseling, beveiliging van het
kwetsbare ik en anderzijds openheid en een vaag dichterlijk zendingsbewustzijn, zoekt de dichter
zijn evenwicht in een poëzie die
met een zeer subjektief-emotionele en wel suggestieve maar
onpreciese beeldspraak essentieel belijdenislyriek is. Dat evenwicht schijnt soms momentaan
bereikt in de liefdesrelatie met
zijn dynamische gerichtheid op
de ander binnen de beveiligende
twee- eenheid. Dan heet het b.v.
„wij zijn altijd nacht
maar hel als noorderlicht" (21)
Maar ook die liefde is problematisch en steeds sterker klinkt
naar het einde van de bundel
het verlangen naar een absolute,
mytische vrijheid, gekoppeld aan
afrekening met de traditie, het
normerende, de ballast van het
verleden:
„de kluizen en de kloosters zijn
voorbij
wij moeten ieder uur
de straat van magelhaen ontdekken" (25),
zegt de dichter, die „zonder moeder / wilde zijn en zonder voorgeslacht" (28).
Deze bundel bevat de voornaamste krachtlijnen, die ook het latere werk zullen bepalen: de
spanning tussen beveiligingsre
viriele vrijheidsdroom,-fleksn
en daar doorheen de obsessie
van erotiek en poëzie. Stilistisch
teren de meeste van deze verzen
nog te zeer op sommige artificiele beeldprocédés van het posteksperimentalisme, o.m , in
woordvormingen van het type
„nevelvrouwen" (13), „armoehan-

den" (14), „afkeervingeren' (15)
e.d., of in niet-essentiële wel
„poëtiserende" maar konfuse
beeldkoppelingen als „lakens van
de nacht" (17), „een ruiker nevel" (14) enz.
Daarin komt een lichte gunstige
kentering vanaf de Vrouwelijke
Verzen ( 1960), waarin bezinning
op het schrijven, ook op de
grenzen daarvan, gekoppeld
wordt aan een poging om de
vrouw en de nuances van de erotische beleving in woorden om
te zetten. Typisch is vanaf nu,
en ook in de latere verzen, de
kontaminatie van poëzie en erotiek, die in diverse vormen elkaar
bepalen en doordringen. Zo is de
vrouw degene die „de stenen /
in mijn keel leven geeft" (33), die
„verhalen leefbaar maakt" (36).
Maar elders wil hij de vrouw „bevruchten met (zijn) woorden"
(42). Of nog sterker in elkaar
vervlochten:
„ik heb liefde bedreven
in de diepte van een woord
mijn handen waren vochtiger dan
op haar lichaam rond het woord
vertrouweling" (39)
Alles wel beschouwd lijkt deze
poëzie zeer gerijpt ten opzichte
van de vorige bundels. Dat uit
zich o.m. in een rijker en oorspronkelijker beeldenmateriaal,
dat meer geëmancipeerd is van
vreemde invloeden. Toch blijven
wazigheid en onprecieze suggestiviteit ook hier overheersen.
Maar zij zijn minder storend omda zij in overeenstemming zijn
met de tematiek van een liefde,
de de dichter aan het alledaagse leven ontheft en van de fnuikende realiteit vervreemdt. Bovendien blijft ook hier beheersing een opvallende kwaliteit,
zelfs zo dat het belijdeniskarakter van de uitspraak in de beste
gevallen verdwijnt ten voordele
van een poëtisch zeer effektieve
objektivering. Een typisch middel
daartoe is het projekteren van
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de eigen situatie in figuren en
myten uit de klassieke oudheid.
In de volgende bundels, De
Schaduwdrager ( 1963) en Etudes voor de Rechterhand (1964),
worden de konflikten uit Onvoltooide Executie herhaald, uitgediept en geïntensifieerd. In deze, zowel tematisch als stilistisch
heterogene bundels variëren
stemmingen en gevoelens van
eenzaamheid, uitzichtloos gebrek
aan kommunikatie, poëtische onmacht, met de wil tot ontvoogding, superieure vrijheid en dichterlijke almacht. Dit wordt duidelijk door twee op elkaar volgende gedichten als Sonnet van de
boa (97) en Virtus (97) met elkaar te konfronteren. De belangrijkste evolutielijn in deze bundels is die van een groeiend
dichterlijk zelfbewustzijn, te vergelijken met de zelfvergoddelijking van Snoek vanaf Hercules.
Maar bij Schouwenaars is die
ontwikkeling minder ekstreem,
heel wat problematischer en met
konflikten geladen. Vanuit zijn afrekening met een jeugd „tussen
moeder en verloofde" (66) en de
vermolmde maar nog zuigkrach
waarden van een burgerlijke-tige
samenleving, kultiveert de dichter een droom van vrijheid, die
zijn levenskracht put uit de bronnen van poëzie en erotiek, en
die zich agressief richt tegen
„de sarkofagen / van dit tijdperk" (62), evengoed als tegen
zijn eigen verleden van „puistige puber" (66).
De dichter wordt dan profeet en
onrustzaaier. Maar zijn pogen is
tot mislukking gedoemd, want
„in het land der bakkers / is
de maler koning" (68).
En wat tenslotte blijft is:
„Geen zee, geen geul naar zee
maar kamers, deuren, muren,
in de kamers in de muren
deuren, dichtbemost en korstig."
(95)

110

Terloops merkt men hier op hoe
dezelfde beeldspanningen uit de
eerste bundels, tussen „schip ",
„zee", „licht" e.d. en anderzijds
de afgeslotenheid van „kamers"
en „muren" hier nog steeds terugkeert.
De dichter die zich met een
boodschap van bevrijding, droom
en ongebonden schoonheid tot
de wereld wil richten, wordt teruggeworpen op zichzelf, zijn
woord en zijn eros. De uitingsdrang devieert daardoor in een
irreële beleving van het dichterschap. Het wordt zijn „vest(ig)ing" (94), een „rustplaats ", maar
ook een „troon ". Stilistisch resulteert dat in toenemend hermetisme, een plechtige, aristokratisch
getinte stijl en een voorkeur voor
retorische wendingen, niet ongelijk nogmaals aan die van Snoek.
De vrucht daarvan zijn de streng
gekomponeerde Frescobaldisonnetten (1966). Zij verbeelden een
opgang in de myte van mannelijkheid, erotiek en dichterschap.
„Groot, groot ik troon in dit geloof.
Geen drenkeling. Ik adem, ik beveel
een zee, het zout van haar geslacht." (120)
of
„levend omheen dit lid, zo keert
de man
van zaad ontzaglijk drager, naar
de zeeën weer,
een heerser nu, de heiligste heiden der schepping." (121).
Een radikale ommekeer betekenen dan de hier voor het eerst
gepubliceerde gedichten Dag en
Nacht ( 1967-1969).
Zij horen zowel kronologisch als
tematisch, vormelijk en kwa poetische konceptie in dezelfde
periode thuis als Leda, of het herleven. In hun zeer vrije, losse,
parlandistische betoogtrant sluiten zij weer aan bij het belijdeniskarakter van vroeger; nu wel-

iswaar direkter, minder in beelden verhuld. De toon is zelfzeker,
euforisch, die van iemand die
het zolang gekoesterde verlangen naar vrijheid gerealiseerd
ziet, nogmaals in en door de
erotiek, en die vandaar uit optreedt as boodschapper: „voortaan schrijf ik / gedichten als
brieven ". En verder: „voortaan
beheers ik weer / het indo-europees", waarmee hij het hermetisme van Frescobaldi afzweert.
Eerlijkheid, kompromisloosheid,
liefde zijn de waarden die hij resoluut vooropstelt in het programmatische Luister: (134-136).
Precies zoals Leda is ook deze
reeks verzen uitermate ongelijk
van kwaliteit. Naast nogal banale (wat de poëtische impakt betreft) liefdesverklaringen en zelfs
melodramatische verzen van het
slag:
„Mijn liefste, ik ben moe,
de weg is lang
omdat de dagen lang zijn voor
jij wederkeert.
Ik hou van jou.
Ik hou van jou, etc...,, (156) en
naast een paar onbeduidende
praatgedichten, zijn hier ook verzen te vinden, die tot het beste
van zijn werk behoren. Ik denk
b.v. aan de Drie provengaalse
gedichten (148-151) of vnl. het
aangrijpende Aan moeder (173175), dat sober maar gespannen
de evolutie van de dichter syntetiseert rond het kerngegeven
„heimwee ". Niet ten onrechte
noemt Schouwenaars zichzelf elders „de laatste romantieker"
(169).
De laatste reeks Dagboekgedichten ( 1970) brengt in geen enkel opzicht iets nieuws. Deze
regels zijn niet meer dan enkele
oriëntatiepunten in een poëtisch
landschap dat zelden verbluffend of ontzagwekkend is, maar
altijd boeiend. Het is een poëzie
die zelden of nooit beneden peil
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is, maar die aan de andere kant
ook vrijwel altijd enigszins tekort schiet om werkelijk uniek te
zijn. Een verklaring daarvoor is
moeilijk te geven. Autenticiteit
van de onderliggende beleving
kan men haar geenszins ontzeggen, evenmin als eigen toon en
samenhang. Misschien is een
oorzaak te zoeken in de para
situatie dat deze echt--doksale
heid van de beleving zelden een
verwoording heeft gevonden die
tegelijk voldoende poëtisch geobjektiveerd is en vrij van het
epidemisch epigonisme van de
Vlaamse 55-er generatie.
Hugo Brems, Heverlee

Inleiding tot de poëzie
van Marcel van Maele.
Het image dat de dichter Marcel
van Maele zich in de loop der
jaren heeft verworven, is zeker
niet geschikt om een enigszins
ernstige benadering van zijn
werk te bevorderen. Daarenboven
lijkt zijn werk zelf, gesteld in
een - tot voor kort nagenoeg
overheersende - barokke, duistere en vaak ekstatisch-eigengereide taal, ook tematisch tegemoet
te komen aan de talloze verhalen
omtrent het doen en laten van deze kleurrijkste figuur der Vlaamse literatuur. Door drank of verdovende middelen opgewekte
roes, ekstase, schizofrenie e.d.m.
komen veelvuldig voor in het kun
-stenarchigeboémnwerldj
van deze dichter. Nochtans debuteerde Van Maele met vrij eenvoudige en nog erg lieflijke verzen, die weinig verschilden van
het post-eksperimentele werk
van zijn tijdgenoten: het verlangen b.v. de realiteit te ontvluchten in een vacuüm van rust en
sereniteit, de vijandschap van
de tijd en de schande van de
geboorte die de mens onafwendbaar naar de dood voeren, de
motivering van het dichten in de

behoefte tot gemeenzaamheid en
in de weerloosheid en onmacht
tegenover het leven en de maatschappij, enz. Enkele aspekten
evenwel uit de eerste bundels
Soetja (1956) en Rood en groen
(1957) treden gaandeweg sterker
op de voorgrond en zullen dit
werk zijn typisch kachet bezorgen: het gevecht met de taal die
veroverd moet worden, de aandacht voor de vernietigende
krachten van de taal, het inzicht
in de nutteloosheid van de poezie die slechts een „ziekelijk gedicht" oplevert, maar bovenal het
onbegrip en de onverschilligheid
bij de maatschappij.
Pamflet 1 poëtische nota's over
het bewustzijn, dat pas drie jaar
later verschijnt, legt de aksenten
reeds duidelijker. De maatschappij wordt erin voorgesteld als bevolkt met zelfgenoegzame, onbewogen en op materialisme en
burgerlijke rust terende wezens.
De dichter heeft hun niets te vertellen: toen hij in hun midden
leefde, had hij er geen enkele
binding mee en liep hij er alleen
kwetsuren op. Als reaktie op deze onmenselijke realiteit is bij
de dichter „het idee (gekomen)
van in-schelp-kruipen ". De dichter provoceert de burger, hij stelt
zichzelf voor als „filosoof uit de
twintigste eeuw ", noemt zich
openlijk een vijand van de staat
en een verloren zoon van slechte
wil. Tegelijk opteert hij voor de
„bezetenheid" en verheerlijkt hij
de onrust. Hij trekt zich in zichzelf terug en wil zich een „nieuwe toekomst" scheppen.
Poëzie wordt een middel tot provoceren en epateren, maar tegelijk krijgt zij de funktie toebedeeld een beschrijving te leveren van de pijn die maatschappij
en realiteit hem hebben aangedaan. Zij is een terapeutisch
middel dat het leed moet temperen of zelfs geheel wegnemen.
De dichter gaat zijn pijn

systematisch eksploiteren in zijn
werk. De poëzie herijkt de traditionele waarden van een wereld
die verpest is door de Westerse
maatschappijstrukturen en een
burgerlijke moraal en levensbeschouwing. Van Maele wil vooral
afrekenen met het stereotiepe
tweeledige denken in tegenstel
zoals zien (ook) „het-linge:
tastbaar begeren van onwerkelijke dingen" is, zo ook is de basisvoorwaarde tot het dichterschap, nl. de bezetenheid „het
bezitten en met rust overwoekeren van alle gevoelens ". De dichter ontvlucht de kwetsende en
opdringerige Westerse beschaving en kuituur. Reeds in Rood
en groen luisterde hij naar „voorhistorische mensen" en in Pamflet 1 heet hij te „luisteren naar
de bosjesmannen ". In Ik ben
een kannibaal uit 1961 en in de
erop volgende bundels is hij op
zoek naar een nieuw, levensvatbaar primitivisme. De dichter
trekt zich terug in zijn primitieve zang en tegelijk wordt hij een
„taalkannibaal ". Een „ander
denken" vraagt uiteraard om
een „andere taal ". De doodgewone, door iedereen gehanteerde en misbruikte taal is te tam
en te banaal. De poëzie werd
door gemeenplaatsen ontwaard
en het uitzeggen van het onuitsprekelijke kan alleen gebeuren
d.m.v. een gevecht met de taal.
Ook vroeger reeds had hij het
over de „op hol geslagen woorden" en heette hij zijn lied in de
ruimte te slingeren en „daverende woordenreeksen" te schrijven, maar de gedichten die hij
dan schreef, beantwoordden nog
niet aan zijn persoonlijke beleving en omgang met de taal, die
er één is van onmacht en hulpeloosheid in het vinden van de
adekwate uitdrukking. De naar
woorden hongerende dichter
wordt een primitief bezetene en
een „nieuwe toverman ". Dichten
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wordt huilen, schreeuwen, krijsen en razen en de dichter van
pamfletten en „woedende gedichten" hanteert scherpe en giftige woorden en een harde, op
de aanval gerichte taal. Van Mael e interesseert zich niet voor wat
zg. poëtisch toelaat- of aanvaardbaar wordt geacht. Hij laat alle
logika varen, verlaat zich eenzijdig op het onbewuste en de associatie, smeedt neologismen en
doorbreekt de syntaksis. Poëzie
en kunst zijn voor de poète mau dit slechts één middel om zichzelf uit te drukken en te bevestigen. Zijn poëzie vormt een onlosmakelijk deel van zijn persoonlijkheid en zij vindt haar ultieme rechtvaardiging niet in het
(zg. poëtisch geslaagde) resultaat, maar in de daad (van het
schrijven) zelf. Als bohémienachtig kunstenaar in de rand van de
maatschappij, als miskende en
uitgestotene heeft de poète maudit ook geen behoefte aan het
„schone woord" dat slechts binnen die maatschappij gewaardeerd wordt. De dichter schept
zijn bestaan en zijn werk tot een
levende legende. Zijn kunst is
op de vernietiging van de traditionele waarden, denkpatronen en
taalvormen gericht. De poète
maudit wordt de spreekbuis van
het onuitsprekelijke, hij legt alle
nadruk op de destruktieve
krachten, hij zweert bij de zwarte
magie, schrijft „zwarte gedichten " en streeft de heiligheid na
in het kwaad.
Deze opvattingen liggen ten
grondslag aan Marcel van Maeles werk tussen 1961 en 1966. Van
een schuchter post-eksperimenteel dichter in de jaren 1956-57
evolueerde hij via zijn Pamflet 1
naar een steeds hardnekkiger en
eigengereider poète maudit-houding, die in No man's land uit
1968 haar hoogtepunt maar tevens haar eindpunt bereikte.
Vooral vanaf de centrale bundel
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Zwarte gedichten ( 1963) heeft
Van Maele gepoogd een wisseloplossing te vinden voor het afgewezen Westerse denken: uitdrukkingen en wendingen als
„geef ons een ander tuig om te
/ denken" of „hoera ik kreeg
een bloem om te denken / hoera mijn hersenen rotten in mijn
hand" zijn typisch voor deze poging. In de bundel No man's land
en in de romans en de toneelwerken die hij sedert dezelfde
tijd ongeveer schrijft staat het
archaïsche of mytische denken
centraal. De nadrukkelijke aksentuering van het denken en de
geest is een konstante in zijn
werk en dit maakt hem wel sterk
verwant aan „le dernier des poètes maudits" Antonin Artaud. De
dichter onttrekt zich aan het gewone leven en het dagdagelijkse
tijdsverloop. Hij werpt alle dualisme en logika overboord en
hanteert symbolen. Deze archaïsche en metaforische symbolen taal biedt de mens de mogelijkheid taal en ervaring terug te
vinden van het verloren paradijs.
De individuele en historische tijd
wordt doorbroken en vervangen
door een sakrale tijdservaring,

die hij tot uitdrukking brengt
d.m.v. paradoksale formuleringen
als „het ontijdelijke nu-moment"
of „het ontijdelijke eeuwige nu".
De dichter poogt tijd en eeuwigheid te verzoenen en aan de verzoening der tegenstellingen
wordt een sakrale waarde toegekend. Zodoende onttrekt de
dichter zich aan het gewone leven en stijgt hij uit boven de
zintuiglijke wereld. Tegelijk
schrijft Van Maele als een ware
poète maudit in een bondgenootschap met het kwaad: zijn
taal wordt gevoed door de „groene schoot van de hel ". Zijn hellevaart is echter slechts een middel tot heiliging en een uiting van
zijn verlangen naar de onherroepelijk verloren gegane, paradijselijke onschuld en zuiverheid,
die alleen nog in de roes en in
de taal benaderd kan worden.
Tegenstellingen en paradoksen
zijn hier schering en inslag want
zij alleen vormen de diepste wezensaard der dingen.
De grond der dingen wordt tegelijkertijd gevormd door de schijn
en door de werkelijkheid, door
de tijd en door de eeuwigheid.
Het taalgebruik van Van Maele
zit vol onverhoedse wendingen, schijnbare tegenstellingen
en polariteiten. In zijn hardnekkige en eigengereide poging zijn
visie te verwoorden, schuwt hij
a- poëtische wendingen noch citaten, groteske voorstellingen noch
platitudes.
Centraal in zijn werk tot plm.
1968 staat de zelfverwekking: de
dichter verheft zichzelf tot god
en verwekt zichzelf steeds opnieuw in zijn eigen werk. Zo parafraseert hij in No man's land
de verzen van Artaud: „Moi, Antonin Artaud, je suis mon fits, /
mon père, ma mère / et moi", tot
een hulde aan zijn dichterlijke
„vaderfiguren ": „het hoofd openbloedt na hete cirkelmartelmars
/ (marathon goedheid en geduld)
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arabal artaud / michaux / en ik ",
maar in de roman Scherpschuttersfeest, die een soort reprise
is van reeds in zijn poëzie ontwikkelde ideeën, wordt de zelfverwekking kategorisch uitgesproken.
Parallel met het schrijven van
proza en toneel loopt een stijgende sociale belangstelling. De
poète maudit rangeert zich. Van
deze gewijzigde levensvisie legt
ook No man's land reeds opvallend getuigenis af. Terwijl hij ziet
hoe het gedicht „in zuignappen"
stikt en „in kwalen" wegkwijnt,
vraagt hij zich af of hij nog „op
de gouden hoorn de revolutie
(zal) blazen? / waar moet ik boren, welke hersenschors te klieven, / op zoek naar een geloof
in deze dode stad ?". Was poëzie vroeger allereerst een daad
die zijn inspiratie uit het kwaad
haalde, dan wordt thans een
evenwicht nagestreefd tussen
woord en daad, en tussen goed
kwaad. De „vloekende geest"
heeft uitgediend, maar hoezeer
hij hier de berusting en het geduld gaat kultiveren of hoezeer
hij de dichter wijst op zijn rechten en op zijn plichten, en hij,
weg van de „oerwoudvlam",
heet „mee" (te) duiken naar / de
goede manieren (en) het lieverleven", toch is „nog () alles niet
aanvaard ". Zes nooduitgangen
en één hartslag (1968) is stilistisch een laatste herhaling. De
poète maudit is op zoek naar geborgenheid en gemeenzaamheid:
„zoeter worden woorden (thans)
doorgrond" en „er dagen slappe
dagen en zinkende nachten ",
maar rouwig is hij daar niet om,
en hij schikt zich reeds in het
„bunkerhuis"van de maatschappij
en haar „lieve leugens ". Hoera,
wij hebben een bloedeigen heilig
tuintje, De hamster van Hampstead en Winteralbum uit de jaren 1969 en 1970 leggen getuigenis af van zijn grotere maat-

schappelijke gerichtheid en zijn
meteen ook in een minder duistere schriftuur gesteld. Hij gaat
meer belang hechten aan de situatie van de dichter in de maatschappij en hoewel niemand in
deze „hergeboorte" geloofde,
wordt hij een „lief lievelingsdiertje". De pijn is geleden, maar
zijn protest heeft hem ook uitgehold en de ouder wordende
dichter die de maatschappelijke
vrijheid van de vogelvrijverklaarde voor lief neemt, opteert voor
de gehoorzaamheid als „wissel op
de toekomst" en voor de „waakzaamheid van buiten het geweld
geboren woorden ". De dichter
die een oeuvre wilde opbouwen
tegen de maatschappij in en ter
meerdere glorie van zichzelf wil
niet alles meer overboord gooien, „Maar het geheim tot het
bouwen van een nieuwe wereld /
in deze verpeste lucht blijft ". Hij
wil zichzelf vollediger ontplooien
in de richting van een „wijder /
warmer wilder / weten ". Treffend
vat Marcel van Maele de dubbelzinnige overgangsfase waarin
hij zich thans bevindt samen in
de eerste strofe van het openingsvers van Hoera, wij hebben
een bloedeigen heilig tuintje:
„Holle waarden inademen, in lege huiden stappen,
dwangbevelen omhelzen.
Zo worden de voorhistorische
woorden afgezonderd
en het laatste greintje hoop vergoten."
Georges Wildemeersch
Marcel van Maele: Gedichten 19561970. Standaard Uitgeverij, Antwerpen;
Nijgh & Van Ditmar, Den Haag, 1972.

Felix Timmermans,
een man van Belofteland.
Het Timmermans- herdenkingsjaar 1972 (25 jaar na zijn overlijden op 24 januari 1947) heeft
drie publikaties in boekvorm opgeleverd. Ze zijn alle drie merk-

waardig genoeg van het dokumentaire en informatieve type.
Een uitvoerige kritische monografie in de trant van André Demedts' studie over Stijn Streuvels zit er niet tussen, al deed
L. Vercammen wel een poging in
die zin. Er is bij de eerste herdenkingsgelegenheid (in 1957)
reeds een en ander verschenen
over Timmermans, en de wezenlijke appreciaties lijken langzamerhand geijkt te zijn. Ik denk
aan de bijdragen van A. Westerlinck (1957), J. de Ceulaer (1957,
1959 en 1967), H. Lampo (1961)
en aan de informatief zeer leerrijke studie van L. Vercammen
over Vijftig jaar Pallieter. Een
historische terugblik ( 1966). In
elk geval is het tegenwoordig
mogelijk geworden op een onbevangen manier over Timmermans
te schrijven, in een heel ander
en serener klimaat dan bij zijn
afsterven. Met „onbevangen" bedoel ik: vrij van verdachtmakende polemiek én ook van een bepaalde gêne die kort na de oorlog aan het geval Felix Timmermans vastzat, alsof het mensen
die iets van hedendaagse literatuur afwisten en het goed voorhadden met de Zuidnederlandse
literatuur, niet te best sierde zich
met Timmermans' werk in te laten, laat staan daar waarderend
over te schrijven. Over de polemiek rond Timmermans kan men
iets lezen in het Spectator-artikel (22 september 1972) van A.
Westerlinck en bij L. Vercammen. Juist A. Westerlinck heeft
er sterk toe bijgedragen om het
gênante klimaat te doorbreken
en te verdrijven, niet door de
schrijver Timmermans beaat en
door dik en dun te rehabiliteren,
maar door een nieuwe („innerlijke") manier van hem te lezen
te presenteren die in de recente
literatuur over de vader van Pallieter sporen naliet. De Lierenaar
die om allerlei redenen steevast
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in èèn adem genoemd werd met
de eveneens drukgelezen en
veelvertaalde Ernest Ciaes, had
ten volle recht op een met kundigheid en gezag ondernomen
revaluatie. 25 jaar na zijn dood
worden ernstige lezers en onderzoekers niet meer geremd door
het onbehagen dat als een twijfelachtig aureool aan de naam
Felix Timmermans kleefde. Ik
merk dat o.m. aan het aantal li
dat de-centiasvrhdlg
laatste jaren (opnieuw) aan hem
gewijd wordt. Er is inmiddels, in
een serener klimaat en los van
een meestal superlatieve herden
zoveel te doen.-kingsote,
Zijn vroege poëzie, zijn grafisch
werk, zijn relaties met de muziek, de plagiaatkwesties (Pallieter en De familie Hernat), de vertalingen...: allemaal onderwerpen die een wetenschappelijke
aanpak verdienen. Het zopas opgerichte Felix Timmermans -Genootschap, dat zich tot doel stelt
de kennis van zijn werk te bevorderen en alle initiatieven in
die richting te stimuleren, kan
daarop waakzaam toezien. Een
veelgelezen auteur als Timmermans mag ook wetenschappelijk
„gelezen" worden. Hij is het
waard en kan ertegen.
In de reeks literaire levenskronieken van Orion-Desclée de
Brouwer, waarvan de grote nuttigheidswaarde niet meer onderstreept hoeft te worden, verscheen na de afleveringen over
St. Streuvels en F.A. Snellaert
de Kroniek van Felix Timmermans (1886-1947), samengesteld
door José de Ceulaer, naar mijn
mening de belangrijkste bijdrage
uit het herdenkingsjaar. José de
Ceulaer behoeft zijn geloofsbrieven in deze niet meer aan te
bieden. Wat de bio- en bibliografische informatie over Timmermans betreft, is er geen betrouwbaarder gids te vinden. Naar het
door Luc Schepens met zoveel
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sukses voorgehouden patroon
verzamelde hij jaar voor jaar en
dag voor dag alle beschikbare
gegevens, zodat van en rond de
schrijver een uitermate gestoffeerd historisch referentiekader
ontstaat, waarnaar voortaan met
gerust gemoed verwezen kan
worden. De Kroniek is immers
allereerst een dokumentatie- en
werkboek, waarin de samensteller geen ander ordeningsbeginsei huldigde dan het kronologische, de opschriften bovenaan de
bladzijden, die overigens de
tijdsorde volgen, buiten beschouwing gelaten. Uit de aard der
zaak komen aldus perifere biografische realia op dezelfde lijn
te staan als zoveel belangrijker
gebeurtenissen (bij voorbeeld
eerste publikaties, bundelingen
van teksten, incidenten en allerlei voorvallen die de mens en de
schrijver tekenden). Wie deze
kroniek gebruikt, doe dit met de
gave des onderscheids tussen
het feit en de gebeurtenis. En
bovendien: wie kan a priori uitmaken of een droog gerapporteerd feit geen evenement geweest kan zijn voor de mens en
relevant kan zijn voor de produktie en lektuur van het werk?
José de Ceulaer had het geluk
gebruik te kunnen maken van
fragmenten uit Timmermans'
dagboek (zoals Luc Schepens
ook ongeopende archiefstukken
op het Lijsternest kon inzien). Hij
verlucht daarmee zijn kroniek die
door Timmermans' aanwezigheid
een bij momenten zeer menselijke en ontroerende inslag verkrijgt. Bovendien was Timmermans een onbedaarlijk briefschrijver. Uit de vele korrespondenties die van en aan hem bewaard bleven, kan De Ceulaer
ruimschoots citeren. Zo zien we,
als het ware aan de schrijftafel,
sommige werken groeien. Timmermans informeert bij vrienden,
schaft zich dokumentatie aan,

gaat op reis en op bezoek, stuurt
eerste proeven, wint adviezen in,
test teksten in periodieken of op
leesavonden uit, enz. Deze informatie weegt zwaarder dan perifere biografische „Kleinkram ",
waarmee de positivisten van weleer die de kreatie van een werk
als een soort spijsverteringsproces beschouwden, een boek
meenden te kunnen „verklaren ".
De kroniekschrijver draagt grote
en kleine bouwstenen aan, in
schijn ongesorteerd, maar zeer
kostbaar in het licht van verder
onderzoek. Ik moge in dit verband ook de voordrachtgever
Timmermans vermelden. Wat
voor betekenis heeft het, zo kan
men zich afvragen, te weten
wanneer hij gesproken heeft te
Zele of te Breslau en waarover?
Maar het zou kunnen blijken dat
dit onwaarschijnlijk hoge aantal
lezingen en voordrachten de
mens en de schrijver inniger typeren en aangaan dan men op
het eerste gezicht vermoedt. Hij
was een volksschrijver (in de
respektabele zin van het woord),
en stond met zijn grote innemende eenvoud zeer dicht bij het
volk, in Lier en elders. Uit die
vele kontakten en omzwervingen
blijkt alvast in welke opslorpende proporties Timmermans een
schrijvers-leven heeft geleid,
maar dan allerminst een schrijvers-leven in een beloken ivoren toren of in eksklusieve artiestenkapellen zoals nu zo vaak
gebeurt.
Aan de Kroniek gaat een Inleiding vooraf, door Bertus Aafjes
geschreven in Tokio. Veel nieuws
zal men er niet in vinden. De
tekst werd uit de volheid des
harten geschreven met weemoed
en vriendschap voor de mens,
maar eigenlijk op een wat te
grote afstand van het werk. Dat
Timmermans „een literair ontvangstapparaat" geweest is, „dat
zo volstrekt zichzelf was, dat het
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dingen registreerde die voordien
nimmer geregistreerd waren en
nadien nooit meer geregistreerd
zullen worden" (blz. 5), is wel
een aardig klinkende formule,
waar een halve waarheid in kan
zitten, maar ze kan toch ook
misleidend zijn. Timmermans registreerde inderdaad in zijn beste momenten op een unieke manier met een speciaal begaafd
en gericht zintuigelijk apparaat,
maar er is hier toch meer in het
spel dan een mechanisch-fysiologische apparatuur. De unieke
registratie van een eigen universum heeft meer te maken met
een visie dan met een zenuwstelse l , al zijn die twee wel nauw
verbonden bij een natuurtalent
als Timmermans die zowel op
papier als op doek „volstrekt
zichzelf" kon zijn, niet mechanisch registrerend, maar zijn
werkelijkheid interpreterend en
kreërend. Dat Timmermans-universum bouwt men niet alleen op
al registrerend, welke op z'n Japans elektronisch-verfijnde apparatuur daartoe ook ter beschikking moge staan. Een oppervlakkig verkeerd gelezen Timmermans is immers alleen maar een
zinnelijk „zwelger ", een buiten
zonder innerlijk--bordpaliet
held, a fortiori zonder „brains".
Men behoeft niet door slaafse rehabilitatiezucht geblinddoekt te
zijn om achter dat geflonker van
kleuren en geuren de „inwendige" Timmermans te kunnen zien.
Men hoeft ook niet op Adagio te
wachten om die regenbogen van
Gods stilte in zijn werk te zien
glimmen. Die oppervlakkig gelezen Timmermans is een te gemakkelijk Objekt van kritiek. Het
image van de Lierse „sappigaard" die met zijn vlaaikens op
de Vlaamse (en buitenlandse!)
lezer is afgegaan, is lelijk vertekend. En zolang wij geen „literatuurgeschiedenis van de lezer"
(kunnen) schrijven, mogen wij

ook de vraag stellen of die
Vlaamse lezer die daar massaal
van smulde soms ook niet door
die verdroomde innigheid en poezie geraakt en aangesproken
werd, bewust, onbewust of subliminaal, of hoe het ook moge heten? Wat weten wij vooralsnog
over de „rezeptionspsychologische" verwerking van een tekst
door de lezer, bij voorbeeld door
de lezer van Pallieter of Boerenpsalm? Tot nader order mag men
wellicht stellen dat de Vlaamse
volkslezer in Timmermans' boeken iets van de poëzie méé
heeft „geregistreerd" samen met
het smullen, ruiken, zoenen van
de bomen, en dat geleerde polemisten die Vlaamse lezer misschien hebben onderschat? Wie
weet? In de laatste jaren is gelukkig een vollediger Timmermans in het vizier gekomen, en
het kan voor mijn part geen
kwaad dat Pallieter, meer dan
Juffrouw Symforosa of Boerenpsalm, zijn populairste boek
blijft. De onpeilbare lezer is eerbiedwaardiger dan de Lord Mayor of London.
Bij een andere leuke opmerking
van Bertus Aafjes wil ik nog
stilstaan. Hij vraagt wat hem zo
aantrekt in Timmermans, en zijn
gedachten belanden via een smakelijk surprise-effekt bij... een
begaafd topvoetballer: „Ik lees
enkele regels en daar zegt hij
plotseling iets dat, met alle zintuigen waarover een mens beschikt, zo raak geobserveerd, betrapt en geformuleerd is dat ik
geneigd ben op te springen van
entoesiasme, zoals ik dat doe
wanneer ik zie hoe onze voetballer van het jaar, Johan Cruyff,
plotseling een doelpunt scoort,
op een wijze zoals dit voor hem
nog nooit gescoord werd" (blz.
71). Zo scoort ook Timmermans
op een volstrekt eigen wijze, zoals niemand het kan nadoen of
leren. Om in dezelfrio sfeer te

blijven: een Nederlands joernalist schreef over Cruyff dat hij
met respekt voor alle regels al
spelend het voetballen uitvindt,
omdat hij in zijn beste momenten
altijd nieuwe, ongeziene en ongehoorde mogelijkheden van het
aloude spel blijkt uit te proberen; van Timmermans zou men
kunnen zeggen dat hij al doende
de metafoor uitvindt. Ik weet het:
op verre na niet met elk beeld,
in elke regel van zijn poëzie, of
in alle beeldsektoren met even
verrassend „brio". Maar hij heeft
metaforen gescoord die hij alleen kon uitvinden. En het wonderlijke is: plaats die in de kon tekst van een ander, en de poëtische surprise is zoek. Die metaforiek van Timmermans is een
wonderlijk iets. De meest geslaagde vondsten zijn staaltjes
van taalkreativiteit en taalkritiek
zoals weinig „vernieuwers" van
ons proza er kunnen voorleggen.
Ze zijn zo verrassend-ongewoon
dat zij zowel de taalkode als de
literaire konventies van toen radikaal doorbreken met een ludiek plezier waarvan de linguïstische mechanismen ternauwernood achterhaalbaar zijn. Dit is
een autentieke vorm van taalkritiek waarvoor men een geboren
dichterlijke taalgebruiker moet
zijn. Anderzijds blijkt deze metaforiek ook dicht bij het ludieke
taalgebruik van de „ongekultiveerde" volksmens te staan. Wat
wij, gestroomlijnde taalgebruikers, als zo poëtisch-verrassend
ervaren, heeft Timmermans misschien in kroeg of beemd gehoord. Zou het niet tot zijn kunnen als natuurtalent behoren dat
hij als schrijver bepaalde punten kon skoren op een manier
die niet hijzelf alleen, maar het
dragende volk in zijn diepste
autenticiteit heeft uitgevonden?
In Timmermans gaan het gekultiveerde en het oernatuurlijke in
elkaar op, niet altijd even har-

115

literatuur

monisch, want een Timmermansvondst is soms maar een slordig opraapsel en soms in zijn naiviteit banaal. Zijn tekeningen en
schilderijen mogen nu hoog gewaardeerd worden nu er zoveel
werk gemaakt wordt van „naïeve
schilderkunst ", maar de naïviteit
van zijn tekeningen en teksten
heeft echter een dubbele bodem.
Het is niet zo makkelijk naief te
doen, zeker niet als men het artistiek talent heeft van Timmermans. Hij heeft - in zijn beste
prestaties - een evenwicht gevonden dat moeilijk te beschrijven is en waarvan hij het geheim
meedroeg in zijn graf. Ik geloof
niet dat hij zo gemakkelijk te
kopiëren of na te volgen is. Laat
maar eens iemand gewild-naïef
een „lieken" op een bugel blazen: het klinkt vals.
Louis Vercammen, ook een goede kennis van de familie, heeft
zijn jarenlange opzoekingen bekroond met een monografie Felix Timmermans. De mens - het
werk (Heideland -Orbis). Het boek
volgt ook de kronologische gang
van leven . en werk. Het plaatst
evenzeer het werk in het leven,
en dat lijkt me er de grootste
verdienste van. L. Vercammen
biedt veel kostbare achtergrondinformatie over de mens en de
schrijver, die in geen enkel ander boek over Timmermans bij
mekaar heeft gestaan. Men kan
weliswaar een zeker gebrek aan
perspektief in de monografie betreuren. Wat José de Ceulaer
ongefilterd onder elkaar mag
schrijven, moet Louis Vercammen kritisch wegen. De monografie dringt hem een andere orde op, nl. de kritisch-evaluerende. Daarin heeft hij te goedschiks en te veel aan de vereerde meester toegegeven, zodat
het boek zich nogal monotoon en
zonder reliëf afrolt. Maar dit
neem ik er graag bij, omdat ik
in geen enkel ander boek de
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eenheid van leven en werk zo
overtuigend heb gedemonstreerd
gezien. Er moeten aan de aandacht van L. Vercammen weinig
beschikbare stukken ontsnapt
zijn. Speciaal de plaatselijke geschiedenis en de relaties van de
jonge Timmermans met velerlei
vrienden en middens pluisde hij
onverdroten uit. Als feitelijke dokumentatie is deze studie dan
ook biezonder verdienstelijk. Hoe
nauw Timmermans met Lier is
verbonden, hoefde niet bewezen
te worden, maar de vele, vele
verstrengelingen van zijn verbeeldingswereld met de „inspiratiebron" van stad en land worden
hier met tientallen voorbeelden
geïllustreerd. „Neem Lier weg
uit het werk van Timmermans en
er blijft slechts een zielloos geval over" (blz. 108), schrijft L.
Vercammen. Dit moge wat kras
klinken, al mildert de auteur deze
uitspraak wel: „Timmermans is
geen schrijver van reisgidsen,
maar een volbloed kunstenaar
die beelden en landschappen
kan oproepen met een suggestieve kracht, die alles echt laat lijken. Het is ook echt... in de
ogen van de dichter. Een greintje verbeelding en dichterlijkheid
is vereist om Lier schoon te zien,
zoals Timmermans het zag"
(blz. 110). Hoezeer hij ervan
overtuigd is dat Timmermans niet
kopieert maar interpreteert, toch
toont hij aan hoe sterk dit oeuvre
vanuit het leven werd geschreven en stalt hij voor ons zeer
nuttige vindplaatsen uit die ons
de transformatieprocessen tussen kopie en kreatie laten vermoeden. Wat hij schrijft over de
wordingsgeschiedenis van Symforosa (blz. 82) of over Anne-Marie (blz. 85), moge als voorbeeld
geciteerd worden. Notaris Pirroen is zo'n fiktioneel wezen dat
L. Vercammen als detektive achter het boek is gaan naspeuren,
indachtig wat Timmermans zelf

zei over het ontstaan van zulke
personages: „Zo een figuur bestaat soms uit drie of vier personen die de fantasie tot één
persoon omschept. Ik laat hen in
een gans ander bedrijf of stiel en
andere omstandigheden en lotgevallen optreden" (blz. 85). Zo plegen bij hem ook dezelfde personen onder andere namen in verschillende werken voor te komen
(blz. 142). Goed, men mag dit
speurwerk marginaal noemen,
maar het valt niet te versmaden.
Biezonder leerrijk vind ik verder de informatie over Timmermans' jeugd (met o.m. zijn teosofisch interesse) en over zijn kon takten met vrienden als R. de la
Haye, Fl. Van Reeth, R. Kimpe,
R. Veremans. De ontstaansgeschiedenis van Pallieter wordt
deskundig uit de doeken gedaan,
evenals de bronnen voor De
harp van Sint Franciscus, o.m. de
kontekst van de Pelgrimsidee.
Het hoofdstukje over de schilder
Timmermans was voor mij grotendeels nieuw. Men zou er goed
aan doen, de teksten van Timmermans over schilders eens in
een „schilderboek" te bundelen.
Ook de verschillende toneelbewerkingen van zijn boeken (en
de vele perikelen en mislukkingen die daarmee gepaard gingen) zouden een boeiend onder
opleveren, evenals-zoeksbjt
zijn bewerkingen van bijvoorbeeld Karel en de Elegast of De
Vier Heemskinderen. Daarover
geeft L. Vercammen allemaal interessante gegevens die hij natuurlijk niet uitputtend kan behandelen, maar die anderen kunnen uitwerken en kritisch afwegen. Wie deze monografie leest,
beseft pas goed hoe weinig wij
nog van Timmermans afweten en
hoe onrechtvaardig en eenzijdig
een etiket kan zijn waarmee iemand de vergetelheid van de
leerboeken kan worden ingestuurd.
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Wat de kern van Timmermans'
schrijverschap betreft, meen ik
dat men het met L. Vercammens
opvatting eens kan zijn, waar hij
schrijft dat het werk vanaf het
begin gekenmerkt wordt door
een dualiteit van zwaarmoedige
mijmerij en entoesiast (kunst-)
genot; een persoonlijkheidsstruktuur die wellicht niet zo uniek is,
maar die de omtrekken van Timmermans kreeg door de (in de
tijd variërende) legeringen en
aksentverschuivingen die de
kunstenaar er naar gelang van
de omstandigheden (ups en
downs) in aanbracht. Nog eens,
deze monografie is een boek
over omstandigheden en omstaanders inzake Timmermans.
Na het vele werk dat Louis Ver
dat anderen vóór-camen
hem (en voor hem) op dit gebied
presteerden, komt het gestook
tegen Timmermans ronduit onrechtvaardig voor, zoals het smalen op de sappige volksschrijver
wat faciel is geworden. Ik heb
hier voor mij een uitspraak van
Louis-Paul Boon in Mijn kleine
oorlog: „Ik weet niet waarover
gij schrijft, ik heb het niet gelezen, maar zoals Ernest Timmermans, dat zijn boeken die de
mensen in slaap wiegen maar het
is juist hen wakker maken wat
men in een boek moet doen ".
Met alle respekt voor de bedoelingen van schrijvers die mensen
met boeken willen wakker maken
(om hoe laat? en om wat te
gaan doen ?), zou ik toch de bescheiden vraag willen stellen of
een echte lezer door de beste
boeken van Timmermans in slaap
wordt gewiegd. Er is natuurlijk
geen probater literair slaapverwekkend middel dan het etiket.
Bekennen wij niet te gemakkelijk met onze Vlaamse nederigheid dat Timmermans „ondanks
zijn innemende menselijkheid, de
gemancheteerde Europeër altijd
wat te eenvoudig zal blijven "?

Gerard Walschap geeft de Vlamingen de raad niet te overdrijven met dergelijke zelfonderschattingen, in zijn Ten Geleide
bij het Felix Timmermans-boek
van het Mercator-fonds, samengesteld door Julien van Remoortere met bijdragen van Lia Timmermans, José de Ceulaer, Hubert Lampo en van Hilda Van
Assche en Richard Baeyens voor
de bibliografie. Deze publikatie,
de zesentwintigste in de reeks,
is opnieuw een prachtig kijkboek
voor kunstminnende en kapitaalkrachtig gemancheteerde bibliofielen . Ik moet toegeven dat ik
minder gehaast was om de teksten in dit herdenkingsboek te
lezen dan om de bijna 300 kleuren zwart-witillustraties van Timmermans zelf te bekijken en opnieuw te bekijken. En telkens
als ik dit boek, dat ik nergens
in een boekenrek kan plaatsen,
opensla, waan ik mij weer in de
tentoonstelling van Timmermans
schilder. Moeten wij betreu--de
ren dat zo'n boek „stukken van
mensen" kost en gemaakt schijnt
om als prestige-objekt de wachtkamer van topmanagers te sieren? Is het niet wat vreemd dat
men een boek over een „volksschrijver" zo pronkvol en duur
maakt dat men er bijna niet in
durft te bladeren uit angst het
te beduimelen? Ik stel vast dat
kinderen verslingerd zijn op Timmermans „naïeve" tekeningen,
maar dit is geen boek om te
laten slingeren. Ik ben hoe dan
ook blij met publikaties als deze
die wij ons wellicht in de lukse
van de welvaartmaatschappij
moeten kunnen permitteren, al
blijf ik me door die „beduime!schroom" wel wat geremd voelen.
Lia Timmermans wijdt in haar
bekende gevoelvolle stijl een bijdrage aan haar vader, de tekenaar en schilder; José de Ceulaer komprimeert in een nieuwe

levensbeschrijving wat hij elders
schreef; Hubert Lampo schrijft
met diepe bewondering over „de
grootste schrijver (...) die wij in
deze eeuw mochten bezitten"
(b'z. 172) en geeft op zijn beurt
een overzicht van het werk, zij
het meer in de vorm van persoonlijke kanttekeningen; J. Van
Remoortere stelt de beeldende
kunstenaar voor. Misschien komen deze bijdragen, zoals het
bij deze gelegenheid past,
een beetje te opgetogen, in
feeststemming, over - het hele
boek is overigens gemancheteerd-feestelijk. Zakelijke dokumentatie vindt men dan weer in
de Timmermans-bibliografie en
in de Katalogus van het plastisch werk. De „muzikant" Timmermans ontbreekt hier, maar
dat wordt het tema van het eerste Jaarboek van het Genootschap.
Zo blijkt het herdenkingsjaar niet
een eind, maar een begin te kunnen zijn voor het dankbaar bewaren en doorproeven van een
erfstuk waarover wij Vlamingen
trots mogen zijn. Het gesprek
omtrent Timmermans heeft niets
te winnen bij een kultus, maar
ales bij een zo zake'ijk mogelijke toetsing, in dit tijdperk van
managers en hippies, van wat H.
Lampo noemt „onze diepe bewondering ". Marcel Janssens
J. de Ceulaer: Kroniek van Felix Timmermans, Orion/DDB, 1972.
L. Vercammen: Felix Timmermans. De
mens - het werk. Heideland -Orbis 1972.
J. van Remoortere e.a.: Felix Timmermans, Mercatorfonds N.V., 1972.

Over Gerrit Achterbergs

„Zestien ".
In korte tijd heeft Prof. Dr. Martien J.G. de Jong een tweetal
boekjes over Gerrit Achterberg
gepubliceerd. In het eerste, Bewijzen uit het ongerijmde, besteedt hij aandacht aan enkele
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feiten uit het leven van de dichter, en aan de cyklus Zestien.
Het tweede boekje, Nogmaals inzake Achterberg, is niet veel
meer dan een apologie van en
een aanvulling op het eerste.

Gedichten is het centrale tema
van Achterbergs poëzie, waarover al zo veel is gezegd, maar
dat nog nooit goed is onderzocht.

In verband met de beschikbare
ruimte moet ik van detailkritiek
afzien. Ik beperk me daarom tot
wat naar mijn mening de hoofdzaken zijn.

Asyl - ten onrechte Blauwzuur

Het uitgangspunt van De Jongs
werkwijze meen ik gevonden te
hebben in Bewijzen uit het ongerijmde, pag. 38: „Zonder dat dit
ons ontslaat van de taak der
zorgvuldige analyse van afzonderlijke gedichten en bundels,
geloof ik dat het poëtisch wuvre
van Achterberg ergens wel vráágt
om wat de Fransen „la critique
thématique" noemen. Maar die
kritiek is niet goed mogelijk aan
de hand van de tans bekende
bundel Verzamelde gedichten.
Een tematisch onderzoek van
Achterbergs poëtisch oeuvre
heeft pas zin wanneer men rekening houdt met alle varianten,
met de chronologie der afzonderlijke gedichten, en met de kom positie van alle bundels en verzamelbundels." Als dat zo was,
dan zou Achterberg als dichter in
gebreke gebleven zijn. Maar de
bedoelde kritiek is wel degelijk
mogelijk, alleen... Martien de
Jong leest Achterberg niet goed.
Neem dit simpele feit: Achterbergs Verzamelde Gedichten is
een bundel, een gaaf geheel, een
cyklus, en geen samenraapsel.
Verzamelde Gedichten is geen
verzamelnaam, maar de titel van
deze bundel, die nog door de
dichter is samengesteld. Door te
spreken van „de tans bekende
bundel Verzamelde gedichten"
en elders van „Achterbergs Verzameld werk ", bewijst De Jong
dat hij dit facet geheel veronachtzaamt.
Het tema van de Verzamelde
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Tijdschriftpublikaties, de bundel
genoemd, dat ben ik met De
Jong eens - en de Drie ongebundelde gedichten zijn alleen van
betekenis bij een onderzoek naar
Achterbergs dichterlijke ontwikkeling.
Is het onmogelijk een onderzoek
naar het centrale tema en vervolgens een onderzoek naar Achterbergs dichterlijke ontwikkeling
aan de hand van de gedichten
tot een goed einde te brengen,
dan kan men ten einde raad biografische hulpmiddelen gebruiken. Bij een dichter als Achterberg moet dat echter niet nodig
zijn. In een van de laatste gedichten uit de bundel Verzamelde
Gedichten, Draaiboek, lezen we:
„en ik voel een kabelbericht
door mijn biografie heen gaan ",
met andere woorden: de Verzamelde Gedichten zijn Achterbergs biografie, waar doorheen
het kabel-bericht, de rode draad
van het centrale tema loopt. Aan
de lezer deze draad te ontdekken en te volgen.
In beide boekjes besteedt De
Jong vrij veel aandacht aan de
cyklus Zestien. In Nogmaals inzake Achterberg herziet of verduidelijkt hij een aantal zaken
uit zijn eerste boekje, waarna hij
konstateert, „dat het in Achterbergs poëzie voltrokken initiatieoffer van de bovenaardse animagestalte, waardoor de ik-figuur
tot leven" (!) „wordt herboren en
zich kan bevestigen in zijn poëzie, een soort biografische parallel heeft." Een merkwaardige redenering: het tema van de poëzie is bekend, en dan wordt van
daaruit nog iets over de biogra-

grafie opgemerkt. Wat heeft dit
nog met „la critique thématique"
te maken?
Het laatste gedicht van de afdeling, resp. bundel Zestien, Cherubijn, wordt door De Jong geinterpreteerd. De keuze wordt
niet gemotiveerd, maar de bedoeling is in elk geval aan te tonen dat er „in deze bundel nog
wel wat anders aan de hand" is
„dan de verbeelding van een
„gematerialiseerd, verwezenlijkt
samenzijn ", zoals Dirk de Witte
meende.
De Jong begint als volgt: „Een
cherubijn is een engelachtig
mengwezen, en een engel fungeert niet zelden als bode van
God. Achterbergs engel is ook
het klaar liggend „beginsel des
levens" (Zestien) dat de cherubijn uit zijn androgyne toestand
van ongeborenzijn zou moeten
verlossen, maar zich aan het slot
juist met hem verenigt ", enz.
Ik wil niet beweren dat Martien
de Jong het allemaal verkeerd
ziet, al vind ik zijn interpretatie
weinig verhelderend, maar wel
ben ik van mening dat hij het
verkeerd dóet. Wil hij met enige
zekerheid iets omtrent een dichtbundel zeggen, dan zal hij die
hele bundel moeten analyseren,
en in bepaalde gevallen de Verzamelde Gedichten in zijn beschouwing moeten betrekken.
Van dit laatste een voorbeeld, uit
het zojuist gegeven citaat. De
Jong schreef:... „een engel fungeert niet zelden als bode van
God". Zo'n opmerking is een
slag in de lucht. Het zou meer
voor de hand liggen, dat de „lezer-interpreet-kritikus" een onderzoek had ingesteld naar het
begrip „engel" in Achterbergs
poëzie. In zijn interpretatie benadrukt De Jong het embryonaal
aspekt van de bundel Zestien,
tegenover Dirk de Witte, die de
bundel „de zang van een ont-
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maagding" noemde, en die sprak
van een „gematerialiseerd, verwezenlijkt samenzijn ". Verder
dan het slaken van een kreet
komt De Jong echter niet: hij
lanceert het embryonaal aspekt
en gaat over tot de orde van de
dag.

riaal aan te dragen. Daarom toch
een kleine uitweiding.
Dat de ontmaagding een belangrijke plaats inneemt, blijkt uit de
ontwikkeling van „meisje" (Zes-

In Bewijzen uit het ongerijmde
(pag. 39) deed hij dat in nog
sterker mate: „de naam" (bedoeld wordt: de titel Embryo)
„doet tussen haakjes denken aan
een interessant tema bij Achterberg." Meer niet. Waarom toch

leeft de „ik", de dichter, het samenzijn, gematerialiseerd in de
poëzie. (Bijv. Zestien: 1, IV, V,

tien: Ill, IV, Het meisje en de
tijd) via „bruid" (Rok) tot
„vrouw" (Danaide). Met haar be-

Rok).
Ontmaagden is man worden, of
toch in elk geval zich als man
bevestigd weten. De ontmaagding in deze bundel is de bevestiging van het dichterschap:
„Laat mij aan u ontstaan ".

(Zestien: 1)
Dit samen opnieuw beginnen
spreekt o.m, uit V:
„Om het bloed dat in haar parelt,
heilig u, mijn handen.
Dit is het eerste in de wereld.
Hierom is niet veranderd
het paradijs: Adam wandelt
met God; noemt, slaapt en vindt
hetzelfde lichaam dat ik vind.
Dezelfde wondere warande
gloeit buiten in de wind."
En eveneens uit het gedicht Liezen en regenbogen: de regen-

zulke „interessante" opmerkinkingen? Als het werkelijk zo belangwekkend is, laat De Jong
daar dan studie van maken.
Daar staan ze dan naast elkaar:
Dirk de Witte met zijn meergenoemde typering, door De Jong
terloops tot ontmaagdingsaspekt
gereduceerd, en Martien de Jong
met zijn embryonaal aspekt. Dit
is niet de plaats voor een analyse van de bundel Zestien, maar
anderzijds zie ik niet, hoe ik bovengenoemde „aspekten" moet
beoordelen zonder bewijsmate-

boog is immers het teken dat
het oude vergeven en vergeten
is, het symbool van het nieuwe
leven, van Gods belofte die de
mens vertrouwen geeft voor een
toekomst waarin hij weer, als
Henoch voor de zondvloed, kan
wandelen met God.
Centraal in deze bundel, kwa
plaatsing en kwa betekenis, staat
het gedicht dat op Liezen en regenbogen volgt: Rok.
Dit is voor de dichter en voor
„de bruid" het nieuwe begin,
alle knellende banden worden afgelegd:
„De rok, om het middel gesmeed,"

„Zij heeft de spangen afgelegd,
„Een zoete knel, die zich ontspande".
De dichter en zijn bruid kunnen
samen-zijn nu zij alle knellende
banden heeft afgelegd, kompakt
uitgedrukt in de titel Rok. Alles
hing kennelijk uitsluitend van
haar af, door haar bereid(willig)heid wordt het samenzijn mogelijk:
„Ik ben de bruid, heeft zij gezegd.
Ik ben gereed. Dit is mijn huid."
Dankzij de bruid komt de dichter tot leven, tot dichten. (Zie 1
en V). Wie is zij dan anders, dan
de Muze?
Op de eenwording volgt de onherroepelijke scheiding, op Rok
volgt Kraakbeen:
„Je hebt je van mij losgemaakt
met elleboog en schouderblad."
Niet bepaald erotisch getinte lichaamsdelen. Maar ook de gedachte aan een geboorte dringt
zich nu niet direkt op. Elleboog
en schouderblad zijn lichaamsdelen waarmee je je tegen iemand afzet, je duwt hem weg.
De Muze schudt de dichter van
zich af,
„alsof ik brak tot deze twee,
die in mij waren zoek geraakt."
Ze maakt zich van hem los. De
twee-eenheid duurt maar kort bij
Achterberg; aan het eind van
elke bundel staat hij weer alleen.
Herboren? Nee, dat is te veel gezegd. Maar wel heeft hij zijn
dichterschap bevestigd gezien in
het gedicht, in het „gematerialiseerd, verwezenlijkt samenzijn ".
„Een troubadour kwam aan het
haardvuur teder zingen
romances, nooit gehoord. Een
buidel gelds ontving hij."

(Sprookje)
De dichter zingt zijn nooit gehoorde, zijn ongehoorde gedich-
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ten, krijgt zijn beloning en kan
gaan.
Het gedicht waaruit ik zoëven citeerde, Sprookje, is onze aandacht meer dan waard. We vinden er namelijk het hele „verhaal" van de bundel in de vorm
van een „Sprookje" terug. Ik zal
er enkele punten uit lichten.
In dit Sprookje
„stapten wij door de bladen in
het boek.
En zijn terstond getrouwd, koning en koningin."
In het boek, in de bundel beleven zij het samenzijn.
„Zij heeft oprecht en koninklijk
geschreid,
wijl een van hare pages viel al
in den strijd."
Wat zou dit anders zijn dan een
ontmaagding?
„Des nachts, in kameren, is het
gerucht vernomen
van goede geesten, kobolden en
gnomen."
Er is gerucht, (in)fluistering, inspiratie. Maar daarmee zetten
de dichter en zijn Muze heel wat
op het spel:
„Maar ook de heksen rijden door
de lucht;
dan slaakt de hoge vrouwe zo
menig diepe zucht."
Inspiratie is een „diepe zucht",
geluid uit een diepe afgrond, geuit door de „hoge vrouwe ", de
verheven Muze.
De dichter tracht soms de wording van zijn gedicht te forceren, en met geweld het kontakt
tot stand te brengen, maar dat is
verkrachting van de Muze:
„Soms brachten zij een sterk rabauw naar binnen.
Tegen den avond werd hij in de
slotpoort opgehangen."
De slotpoort, de nauwe ingang
waardoor hij naar binnen wil, kan
120

duiden op verkrachting, maar is
in elk geval op te vatten als de
kleine opening in de scheidingswand tussen het gebied van de
„u" en de „ik" die in - laat ik
het voorzichtig zeggen - een
groot deel van Achterbergs poezie het centrale punt is. Deze
poging tot binnendringen, tot
forceren, is bij voorbaat, reeds
„tegen den avond" tot mislukken
gedoemd. De dichter moet afwachten of zij hem ter wille zal
zijn. (Vgl. Rok)

René De Coninck.

„Dat van de tinnen de klaroenen
schallen:
heden is de vorstin van enen
prins bevallen."
De prins is in sprookjes symbool
van het nieuwe begin: het oude,
de koning heeft afgedaan. Met
de prins begint alles opnieuw;
hij is er al om de volgende nooit
gehoorde romance, het volgende
ongehoorde dichtavontuur voor
zijn rekening te nemen. Zijn uitgangspunt is tevens zijn ingangspunt:
„mijn dood uit en mijn oorsprong
in,
waar ik u ken, o cherubijn."
(Cherubijn)
Het oude liedje kan weer beginnen, maar in een nieuwe vorm;
hetzelfde tema, in een nieuwe,
nog nooit gehoorde romance;
het centrale tema, in een nieuwe
bundel. In de figuur van de prins
maakt de dichter zich gereed
voor de volgende ronde = cyklus.
Willem M. Visser, Almelo
Martien J.G. de Jong: Bewijzen uit
het ongerijmde - Het probleem Achterberg, Nigh & Van Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam - J. Sonneville,
Brugge, 1971.
Martien J.G. de Jong: Nogmaals inzake Achterberg, idem, 1972.
Dirk de Witte: Een wedloop tussen
taal en tijd. Nieuw Vlaams Tijdschrift,
1971, jrg. 24, pag. 75 t/m 98.

René De Coninck (foto Paule Pia, Antwerpen).

De etser René De Coninck werd
geboren te Bredene, bij Oostende, op 24 januari 1907. Zijn 65e
verjaardag heeft aanleiding gegeven tot de publikatie van een
kunstalbum dat terecht de kenmerken van de hulde draagt:
fraai formaat, veel woorden van
lof, uitgebreide illustraties.
De inleiding van Karel Jonckheere heet Groet bij 65. Hij onderzoekt „wie en wat de grote
spiegelogen van René De Coninck hebben leren zien ". Hij
noemt allereerst de zee: „Bij
laag tij is zij een verre en lage
reusachtige zinken plaat waarop
elks verbeelding het etsen vrij
krijgt ". Ook andere faktoren hebben meegespeeld: het fantastische van Ensor en Spilliaert,
het diabolische van Ensor, mogelijk ook invloed van Bosch en
Breughel. Maar ook iets Spaans,
vermoedt Jonckheere: een spanning tussen getormenteerd mysticisme en negatief cynisme, die
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op bepaalde bladen terug te
vinden is.
De biografische noot van samensteller Albert Dusar en de lijst
van bijna veertig tentoonstellingen in binnen- en buitenland,
verschaffen essentiële gegevens
om de artiest te kunnen benaderen binnen zijn eigen tijdsbeeld:
de kinder- en jeugdjaren te Oostende, zijn familiale omstandigheden, de akademische studies
in Bornemouth, later in Brussel en in Antwerpen waar hij ook
is blijven wonen. Terwijl de
Oostendenaar Jonckheere met
enige voorkeur De Coninck ziet
in zijn relatie tot de zee en de
haven, beschrijft Dusar hem
vooral te Antwerpen waar hij als
leraar aan de akademie jarenlang het erfgoed van Jules De
Bruycker en Louis Peeters doorgeeft aan een generatie van volledig tegenover hem onafhankelijke etsers.
Op dat inleidend tweeluik volgen appreciërende opstellen in
het Engels van Guy Van Hoof, in
het Frans van Jacques Sojcher,
en in het Duits van Wolfgang
Frieben, ook een drietal uitspraken van De Coninck zelf waaruit
o.m. melancholie opklinkt. Hij
zegt het naïeve beeld niet te
schuwen omdat hij gewoon realist wil zijn. Zijn karikaturen zijn
niet bedoeld om de mensen te
bespotten. Het einde van de
dingen die hij gekend heeft,
jaagt hem vrees aan, waarop hij
etsend reageert. Hij bekent veel
te dromen en te lijden aan
hoogtevrees. Diepte -psychologen
kunnen daarin misschien een
verklaring zoeken voor de
soms beklemmende perspektieven waarin zijn figuratie zich
voortbeweegt. Enkele foto's uit
het atelier sluiten bij deze teksten goed aan.
Op bladzijde 23 staat de eerste
ets afgedrukt. In totaal gebeurt
dit met 70 ervan, alle recht-

Ets van René De Coninck (1965)

streeks gereproduceerd van het
origineel. Zij worden afgewisseld
met een kunstkritische bloemlezing van uiteraard ongelijk gehalte, waarbij de auteurs onvermijdelijk in herhaling vallen. Op
bladzijde 33 wordt zelfs een
reeks perskritieken uit de jaren
tussen 1942 en 1969 ingelast, die
door haar vaagheid overbodig
lijkt.
Wij weten dat René De Coninck
slechts in zeldzame gevallen zijn
bladen van een titel voorziet. Om
de lezer niettemin te helpen bij
een identifikatie binnen het oeuvre is achteraan in het boek een
lijst opgenomen waarin, naast de
verwijzing naar de betrokken
bladzijde, ook de afmetingen en
het jaar van herkomst worden
vermeld.
Over de struktuur van het boek
zijn er wel een paar vragen te
stellen. Het is namelijk niet duidelijk of en eventueel hoe de
afgedrukte teksten samengaan
met de gereproduceerde etsen.

Tegenover bijvoorbeeld twee
werken uit 1969 staat o.a. een
tekst uit 1966, zodat men daaruit
kan konkluderen dat de relatie
meestal niet strak is aangehouden. Of de prenten ook op grond
van tematische verwantschap gegroepeerd werden, staat evenmin
vast. Wij vinden de onzekerheid
die daaruit voortspruit jammer,
omdat zij de persoonlijkheid
van de artiest enigszins ve rtekent of altans de indruk wekt dit
te doen. Het samengaan van
tekst en platen zou integendeel
meer diepgang hebben verschaft.
Ons belangrijkste bezwaar komt
voort uit het voorgaande. Hoewel men op grond van estetische motieven en een subjektieve voorkeur een bepaalde groepering zou kunnen aanvaarden
(al zou deze in het boek moeten
worden toegelicht), kan men niet
gelukkig zijn met deze selektie
die o.i. kronologisch aanzienlijke
leemten vertoont. Een overzichtelijk lijstje van de afbeeldingen
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brengt aan het licht dat er van
de 70 werken 62 gedateerd zijn
na 1964, en dat de overige acht
ontstaan zijn in 1935 (1), 1940 (1),
1955 (1), 1957 (1), 1960 (2), 1961
(1) en 1963 (1). Dit lijkt een eigenaardige spreiding die nader
verklaard zou moeten worden.
Zelfs wanneer de voorkeur uitgaat naar meer recent werk, lijkt
de huidige verhouding binnen
het oeuvre van een 65-jarige toch
niet zo gelukkig. Men verwacht,
na de hooggestemde inleidingen,
een retrospektieve tentoonstel
waarin men-lingabumvor
de groei en de verdere ontwikkeling van de kunstenaar zou
kunnen terugvinden, en nu laat
men de lezer achter met het gevoel dat er vóór 1965 nauwelijks
iets belangrijks zou zijn gebeurd.
Voor de periode vóór 1945 kan
de duidelijke leemte ten dele
verklaard worden door de bom
René De-bardemntschi
Coninck te Antwerpen geleden
heeft, maar daarna gapen er
toch ruim twintig jaren, een nergens gemotiveerd en overigens
ook moeilijk te motiveren vakuüm.
Waarom heeft men deze mooie
gelegenheid en voortreffelijke
technische middelen niet aangegrepen om voor en over de jarige kunstenaar een degelijk opgebouwd boek op de markt te brengen dat als kritisch kataloog zijn
gehele werk en persoonlijkheid
in kaart zou hebben gebracht?
Wij hadden bijvoorbeeld meer
willen vernemen over de stilistische ontwikkeling van dit oeuvre,
over de integratie van motieven,
gevleugelde en andere, die geregeld in de loop der jaren terugkeren, over het samenbrengen van droom en realiteit, over
zijn relatie tot andere artiesten,
voorgangers en tijdgenoten, een
Leon Spilliaert bijvoorbeeld van
wie de verlaten zeedijk De Coninck op grond van gelijkaardige
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plastische argumenten fascineerde enz. Maar blijkbaar moet de
kunstkritiek zich in dit geval
neerleggen bij de dooddoener
op de ekspositiefolder uit 1969:
„It is impossible to capture the
result into words and the hidden
terror is purely plastic".
Gaby Gyselen, Brugge
Samenstelling: Albert Dusar. Teksten:
Jonckheere, Wolfgang Frieben, Jacques Sojcher, Guy Van Hoof, Willem
Doevenspeck, Remi De Cnodder e.a.
Foto's: Paule Pia, Piet Sterks en Paul
van den Abeele. Lay-out: Urbain Mul kers. Uitg. Lannoo, Tielt- Utrecht, 1972,
27x23, 88 blz., 80 ill.

gym

:II?

De Kannibalen.
„Elke zoon zou ooit wel eens
zijn vader willen vermoorden,
maar als anderen dat voor hem
opknappen - zoals in mijn geval
- en hij zich verlamd voelt omdat hij niet kiezen kan tussen een
zucht van verlichting en de zucht
naar wraak.., wat dan ?"
Aldus leidt de schrijver George
Tabori zijn stuk „De Kannibalen"
in dat in de vertaling van Peter
Verstegen door de toneelgroep
Centrum onder regie van Peter
Oosthoek wordt opgevoerd. De
schrijver is de zoon van een in
1945 in Auschwitz omgekomen

Hongaarse Jood, hij werd in 1914
in Boedapest geboren en woont
sinds 1949 in New York waar dit
stuk „The Cannibals" in 1969 in
première ging. Behalve toneelstukken schreef hij ook een aantal romans en filmscenario's.
Het bovengenoemde stuk, door
hemzelf ook wel een „zwarte
mis" genoemd, probeert een rekonstruktie te geven van gebeurtenissen in het koncentratiekamp
waar onderlinge spanningen en
honger de mensen drijven tot
moord en kannibalisme. Tabori
zelf is de centrale figuur,
's avonds stelt hij zich voor dat
twee overlevenden en een aantal nabestaanden als gasten de
gebeurtenissen in het kamp al
improviserend nabootsen, waarbij hijzelf de rol van zijn vader
speelt. Gezeten in zijn kamer,
een grote open ruimte, roept hij
a.h.w. de beelden op, de medespelenden komen van alle kanten
vanuit de zaal naar hem toe en
spelen de gruwelijke scènes
van vernedering, angst, honger,
moord op een medegevangene,
het klaar maken van de soep met
mensenvlees die zij onder
dwang, als het ontdekt wordt
door de kampbeulen, moeten
nuttigen terwijl er dan foto's van
genomen zullen worden. De
meesten weigeren tenslotte, ook
de vader van de schrijver, wat
hen het leven kost, alleen de
twee overlevenden gaan door de
knieën.
„Ik neem de doden au serieux
en daarom meende ik me te
kunnen veroorloven hun menselijkheid in al zijn smaad en walging te laten zien voor aan het
einde hun verzet triomfeert," aldus de toelichting van de schrijver. Maar wat dan te denken van
de overlevenden? Een van hen
legt in het stuk de volgende verklaring af: „Ik droomde dat ik
een kind zag in een rijstveld. Hij
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had een gapend gat op de plaats
van zijn ene oog, zijn neus was
weggebrand, zijn tong uitgesneden, maar ...en dat was het
fascinerende van het geval... Ik
was gelukkig omdat het tot mij
doordrong dat iedereen moordenaar is, niet alleen ik, maar iedereen, versta je ?"
Een onthutsende uitspraak in
een onthullend drama dat in zijn
opbouw en presentatie biezonder
sterk overkwam. De regie en het
spel van de groep was helder
open en doeltreffend.
Het was biezonder jammer dat
de publieke belangstelling voor
de voorstelling in Tilburg zo gering was! Piet Simons

oorlogssituatie meer als een eksperimentele situatie wordt gehanteerd, gekreëerd om inzicht te
verschaffen, m.a.w. de toeschouwer wordt tot studerende. Wil nu
de toeschouwer van het stuk iets
leren, dan moet het toneel een
manier van spelen zien te ontwikkelen die niet gericht is op
de identifikatie van de toeschouwer met de hoofdfiguur(heldin)!"
Dit n.a.v. Moeder Courage en
haar kinderen.

Motief voor „Moeder Courage en
haar kinderen" van Bertolt Brecht.

Ik heb moeder Courage al eens
vergeleken met moeder Knier, in
allebei de figuren ontmoeten we
aan -het- bestel-meewerkende personen, en als zodanig ontmoeten
we misschien wel onszelf. Iedereen nl. doet mee aan wat moet
gebeuren omdat er geld in de
la, brood op de plank moet zijn
en huis-, tuin- en keuken -, kinderen- en ander belang gediend
moeten worden. Als Knier of
Courage schuldig zijn, dan ook
wij. Wat drijft ons? Wie drijft
Knier er toe alles op te offeren
aan de zee en de visserij, wie
drijft Courage achter de troepen
aan? Zij blijft de harde vrouw die
haar kar met negotie voortzeult
als in een cirkus.

De mensen leren niets. De Watergate- affaire: iedereen heeft er de
mond vol van. Iedereen leest,
kijkt en luistert naar alles wat uit
die riool komt, maar alles gaat
rustig verder. Oorlog en geweld,
het zijn realiteiten van opstijgende vliegtuigen, bommen, verwoesting, ellende.., alles gaat
door! Bertolt Brecht is er steeds
mee bezig geweest en als hij nog
leefde, zouden Watergate, Vietnam, Cambodja, het Midden-Oosten, enz. voor hem aanleidingen
zijn geweest om er toneel van te
maken omdat voor hem een toneelstuk een leermiddel was. In
1949 schreef hij: „Een toneelstuk
is daarom leerzamer dan de werkelijkheid, omdat in een stuk de

In de opvoering van „Moeder
Courage" door de toneelgroep
Theater onder regie van Theo
Kling was de open ruimte, afgebakend als een soort cirkuspiste,
een goed gekozen toneelbeeld.
Daarin bevond zich de ronddraaiende kar van moeder Courage achter de rondtrekkende
legers tijdens de 30-jarige oorlog in Polen, Beieren, Zweden.
Een groenachtige landkaart gaf
met aanflitsende lichtjes op de
achtergrond de plaats van handeling aan, terwijl een doorlopende lichttekst de scène-situatie aangaf. Wat Bertolt Brecht
met dit historisch gesitueerde
episode-drama wilde duidelijk
maken, geeft hij zelf aan als hij

„Moeder Courage leert
niets."

schrijft: „Dat het niet de kleine
mensen zijn die tijdens oorlogen
de grote zaken doen. Dat de oorlog, die een voortzetting is van
het zaken-doen met andere middelen, de menselijke deugden
doodt, ook de bezitters ervan.
Dat de kleine man de nederlagen betaalt en de overwinningen. Dat voor de bestrijding van
de oorlog geen offer groot genoeg is." Dit alles werd duidelijk
via de voorstelling en de teksten
in het begeleidend programmaboekje, waaraan ik deze uitspraak en de titel van dit onderdeel van de kroniek heb ontleend.
Wat nu te zeggen van de opvoering zelf. Op de eerste plaats zet
Theater haar jaarlijkse Brechttraditie met dit stuk voort. Het
blijft natuurlijk voor een gezelschap altijd moeilijk het stuk dat
zoveel rollen vraagt goed te bezetten, zwakke plekken zijn dan
ook onvermijdelijk, ik heb bijv.
wel eens een betere veldprediker gezien (vertolkt door Han
Bentz van den Berg), maar de figuur van moeder Courage van
Henni Orri vond ik voortreffelijk
en ook de kok van Bernard
Droog was biezonder plastisch.
Met deze voorstelling heeft de
groep Theater naast haar Lutherproduktie (zie vorige aflevering)
een lofwaardige toneelprestatie
geleverd. Piet Simons

Centrum met Kwartet
en de prijzen in Nederland.
Tot slot nog twee onderwerpen:
Allereerst de eenakter Kwartet
van de toneelgroep Centrum. Dit
was een korte navrante uitbeelding van een dagje in de duinen:
twee jongens en twee meisjes
in hun sterk seksueel bepaald
denkpatroon van versieren, naaien en neuken met stoere taal en
overmoedige reakties. Stoere
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jongens die zich wel willen uitkleden en giechelende meiden
met poederdoos make-up en
haarlak die wat onthutst en tegelijk uitdagend het geheel bijwonen. Dit alles te midden van een
duinpan die aardig in het dekor
van schuimplastiek werd uitgebeeld binnen een soort schilde
Een moderne wrange-rijenlst.
klucht van de Engelse schrijver
E.A. Whitehead die het goed
deed binnen het raam van de
korte dialogen die telkens met
een korte pauze werden onderbroken, als alinea's in een kort
prozaverhaal. Het viertal akteurs
slaagde volledig in deze korte
milieuschets van „de verloren
massajeugd ". De aftocht van
een misverstand was het einde.
Op de tweede en laatste plaats:
de prijzen. André van den Heuvel kreeg de Louis d'Or voor de
rol van George in „Wie is bang
voor Virginia Woolf" en Petra
Laseur verwierf de Theo d'Or
voor haar vertolking van Hedda
Gabler. Bij mijn weten zijn ze
niet door de onderscheidenen
geweigerd. Piet Simons

Een milde Ben Jonson.
De Antwerpse K.N.S. opende
het teaterseizoen met Ben Jonsons Volpone. Indien het de bedoeling was op die manier de
vierhonderste verjaardag van de
geboorte van deze Elizabethaanse auteur ook in ons land in het
licht te stellen, dan hadden wij
toch liever gezien dat men voor
deze produktie van de oorspronkelijke tekst vertrokken was. De
hier gebruikte versie van Joris
Diels staat immers wel erg ver
van het origineel verwijderd. In
1925 maakte Stefan Zweig een
zeer vrije adaptatie van Jonsons
stuk, die in 1928 door Jules Romains in het Frans werd vertaald.
Deze laatste versie dan ligt aan
de basis van J. Diets' tekst.
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Luc Philips als Volpone en Dirk Decleir als Mosca.

Met de recente opvoeringen van
De Alchemist nog bewees het
Nederlands Toneel Gent dat
Jonsons werk beslist geen pedant maakwerk is zoals men wel
eens heeft beweerd, maar integendeel boordevol spelelementen en knap getekende personages zit. De bruisende humor
bleek bovendien nog een bittere,
wrange ondertoon te bezitten.
Dit laatste kenmerk treedt in nog
veel hogere mate aan het licht
in zijn Volpone. Dit stuk is een
bijtende, haast wrede satire tegen hebzucht en schijnheiligheid.
Anders als in de Reinaert bievoorbeeld, waar dieren met
menselijke gebreken ten tonele
worden gevoerd, verschijnen in
Volpone de mensen zelf als dieren. Volpone, of De Vos, steeds
belust op grotere rijkdom, veinst
doodziek te zijn om op die manier zijn erfenisjagers, (Voltore,

Corbaccio, Corvino) te kunnen
afpersen. Geholpen door zijn
sluwe knecht Mosca brengt hij
deze „roofvogels" tot de uitzinnigste daden. Zo wordt de jaloerse Corvino ertoe overgehaald
zijn eigen vrouw aan Volpone af
te staan en de hebzuchtige Cor
wordt zelfs bereid ge--bacio
vonden zijn eigen zoon te
onterven. Uiteindelijk echter
wordt ook Volpone zelf door
Mosca bedrogen. Hebzucht en
eigenliefde domineren dit wereldje zo zeer dat zelfs de natuurlijke verhoudingen tussen vader en zoon, tussen man en
vrouw, er door verstoord zijn. De
genadeloze wreedheid en het
cynisme van Jonsons stuk zijn
echter fel afgezwakt in Stefan
Zweigs versie. Het door het korrupte gerecht aangedane onrecht wordt hersteld. Volpone
kan ten slotte zijn hachje wel
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redden en Mosca, die allen te
slim af is, kan het geld vrijgevig
laten rollen. In Jonsons versie
richten zij elkaar ten gronde!
De tekst van St. Zweig leidde
regisseur Willy Vandermeulen
uiteraard naar een „lichtere" opvoering waarin tragische implikaties vaak uit de weg gegaan
werden. Voortdurend leunde men
zelfs aan bij de commedia
dell'arte. Dirk Decleir vertolkte
de rol van Mosca op een biezonder beweeglijke, speelse wijze.
De zoon van Corbaccio (Jan Decleir) werd hier zelfs voorgesteld
als een „Capitano", de traditionele potsierlijke, woeste militair.
Ook alle overige personages
werden uitgesproken karikaturaal uitgebeeld. Op Corbaccio
(Marc Janssens) na echter, misten zij wel de nodige kleur. Ook
het tempo van deze produktie
lag dikwijls al te laag om de
commedia dell'arte-stijl werkelijk door te zetten.
Luc Philips kreëerde een overtuigende Volpone: voortdurend
schepte hij een duivels welbehagen in zijn spelletjes. Vooral
vanaf het ogenblik dat Volpone
zijn laatste plannetje bekend
maakt - hij laat namelijk het gerucht verspreiden dat hij inderdaad gestorven is -, groeit hij uit
tot een sardonische figuur. Hooghartig sloeg hij de waarschuwingen van Mosca in de wind om
zijn duivels opzet uit te werken.
De scènes waarin Volpone vanuit zijn bed de gesprekken tussen Mosca en de erfenisjagers
aanhoort bieden uiteraard schitterende mogelijkheden tot stil
spel die door Philips ten volle
werden benut. Wanneer hij ten
slotte ziet dat het getij zich tegen hem keert, krijgt hij, ondanks het hier afgezwakte slot,
toch nog een tragisch tintje.
Mosca is de figuur die allen
doorziet. Nadat hij Corvino er

toe gebracht heeft zijn eigen
vrouw te prostitueren - het stuk
is dan ongeveer halfweg - wordt
hem een ietwat moraliserende
speech over de rol van het geld
in de mond gelegd. Dirk Decleir
ging hierbij de zaal in, tikte veelbetekenend op de handtassen
van een aantal dames en zei de
monoloog voortreffelijk in een
enigszins Brechtiaanse toon. Onzes inziens was het procedee geslaagd: de toeschouwers die
zich vermaakten met al die karikaturale figuren werden ook
eens verplicht zich af te vragen
of ze eigenlijk allen geen kleine
Volponeetjes waren. Hiermee
echter raken we de tere plaats
van deze produktie. Als satire op
een overdreven hebzuchtige
maatschappij heeft het stuk nog
steeds - misschien zelfs meer
dan ooit - zijn volle betekenis.
Indien het de bedoeling was
deze visie op het stuk ook volledig waar te maken, dan had
men zich niet mogen tevreden
stellen met een prettig stukje
commedia dell'arte; dan had
men ook beter naar de harde
tekst van Ben Jonson zelf gegrepen. Het boven beschreven
Brechtiaans toemaatje en het genuanceerde spel van Luc Philips en Dirk Decleir bewijzen
dat men de opvoering toch zo
maar niet als een lachertje
heeft opgevat. Door deze tweeslachtigheid echter heeft de
produktie beslist aan overtuigingskracht moeten inboeten.
Het zeer neutrale dekor - een
enorm wit doek - en een cirkelvormig uitgetekend speelvlak
waren er kennelijk op afgestemd heel veel aan het spel
van de akteurs over te laten.
Daar het echter onmogelijk bleek
de speelse stijl volledig te doen
domineren, werd deze lakune
niet helemaal aangevuld.
Deze verzorgde produktie, ge-

kenmerkt door enkele knappe
individuele prestaties is niet kunnen uitgroeien tot een volledig
overtuigend geheel. Misschien
was het ontbreken van een geschikte Nederlandse versie wel
de belangrijkste oorzaak hiervan.
Nadat wij deze bespreking geschreven hadden, heeft het Amsterdams Toneel de première
gebracht van Hugo Claus' bewerking De Vossenjacht. Hoewel enkel „gebaseerd op incidenten en personages van Volpone" blijkt dit stuk volgens
V.R. in De Nieuwe (nr. 457), de
geest van Jonsons werk veel
dichter te benaderen dan St.
Zweigs versie.
Drs. Jozef De Vos

Een huis voor Gent.
In het Kultureel Jaarboek van de
provincie Oost-Vlaanderen 1971
wordt het tweede deel, volle 312
pagina's dik, ingenomen door
een studie van Jaak Van Schoor,
die, onder de toch wel al te ekspansionistische titel „Een huis
voor Vlaanderen ", een relaas
poogt te geven van, zoals de ondertitel bescheidener en korrekter aangeeft, „honderd jaar Nederlands beroepstoneel te Gent".
Wie de publikaties over het teater in Vlaanderen, systematisch
of historisch, tracht bij te houden, weet meteen dat hierdoor
reden tot vreugde is ontstaan.
Niet alleen blijkt het een hele
krachttoer te zijn een studie van
enige omvang en/of diepte gepubliceerd te krijgen, bovendien
is het aantal publikaties, zowel
in tijdschrift als in boekvorm, erg
zeldzaam. Regelmatig moet je
als geïnteresseerde tot de konkluzie komen dat de geschiedenis
van het teater in Zuid -Nederland
een volslagen onbekend domein
is gebleven; de incidentele behandeling van selektieve perio-
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des of figuren onderstreept deze
vaststelling nog, omdat dergelijke belangstelling tot evokatie of
evaluatie blijkt te kunnen overgaan zonder voldoende op de
hoogte te zijn van een kontinue
ontwikkeling, van achtergronden
en impulsen, van perspektieven
en krachtlijnen. Nee, we kennen
de herkomst van het teater echt
niet voldoende. Terwijl je niet
eens sporadisch daar iets aan
ziet gebeuren.
Daarom ben ik blij dat Jaak Van
Schoor zich eraan gezet heeft.
Iets is wellicht beter dan niets.
Is dat zondermeer waar? Kun je
je echt nog voorstellen dat deze
propvolle eeuw ontwikkeling van
het beroepsteater in haar integrale omvang en betekenis door
één enkel individu kan worden
opgevangen? Ik wil er geen principe van maken en er dus van
uitgaan dat dit haalbaar moet
worden geacht. Maar dan wel onder nauwkeurige voorwaarden.
Je moet als historiograaf van het
teater kunnen terugvallen op een
uitgebreide en gedifferentieerde
reeks voorstudies, zowel over
het teater als over de maatschappelijke en kulturele konjunktuur.
Bestaat dit rek publikaties dat
er ons toe in staat kan stellen
overlegd en kundig over deze
eeuw teater te oordelen? Nee,
dat rek bestaat niet. En dat heeft
uiteraard konsekwenties bij de
beoordeling van Van Schoors
vlijtige werk.
Want deze studie is een gelegenheidsopdracht. Aan Van Schoor
werd de vererende opdracht uitbesteed op zijn dooie eentje het
verleden van het Gentse beroepsteater uit te pluizen, terwijl
dit klusje eigenlijk alleen nog
kan opgeknapt door een hele
bende vorsers. Altans indien je
met deze publikaties enige ambitie wil inleggen. Als het er maar
om begonnen is een soort van
laudatief vlugschrift over het in-
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tieme leven van de Gentse teaterfamilie bij elkaar te pennen,
dan kan een eenzaam bronnenzifter deze taak wel aan. Maar en ik wil hem daarin principieel
bijvallen; Van Schoor is er zich
maar al te goed van bewust dat
onze teaterhistoriografie nog nergens staat - dit slag gemakkelijk
karweitje heeft hij geweigerd uit
te voeren. Zijn behoeften liggen
elders, ze zijn in se fatsoenlijk,
ze wensen meteen ook reële resultaten uit te werken. En daar
wreekt zich de situatie. Van
Schoor heeft in een moeizaam
avontuur getracht de hele voorbije eeuw zelfstandig onder het
kaft te krijgen. De bronnen die
hem ter beschikking hebben gestaan, zijn in overgrote hoeveelheid strikt aktualistische bronnen, waarvan de meeste auteurs
dan nog in de burenruzie waar
het teater bljikbaar niet zonder
kan, betrokken zijn geweest. Ik
zie te weinig enige afstand
groeien tussen de afwegende historikus die bezig is een historisch-eksakte weergave op te
bouwen en de betrokken evaluator die uit deze realia ook nog
een gerichte bestemming moet
zien te distilleren. Te veel wordt
de tekst een parafrase van diverse historische getuigenissen.
Van Schoors klakkeloze geloof
in deze geëngageerde bronnen
neemt echter af naarmate hij
tijden en aspekten nadert waarin hij werkelijk ook thuis is.
Daarom zal - en het verrast dan
ook niemand - de opinie over
Arie vanden Heuvel stukken steviger uitvallen dan, om iemand
te noemen, Hippoliet Van Peene.
Van Schoor heeft vanzelfsprekend onvoldoende de tijd gekregen om dezelfde ernst en gedegenheid die hij in meer recente hoofdstukken (zij het ook
niet integraal) demonstreert,
over de gehele historische lijn
toe te passen. Het dilemma indi-

vidu-team blijft levensgroot bestaan. Het resultaat dat nu gepubliceerd is, houdt een pleidooi in
voor de kollektieve onderneming.
Van Schoor heeft, niet onwetend
van dit dilemma, zijn voorzorgen
genomen. In een Woord vooraf
heeft hij een aantal standpunten
vooropgezet die hem hebben geleid bij het schrijven van dit
werk. Nadruk krijgt het uitgangspunt dat hij onder geen voorwaarde een inventaris heeft willen voorleggen van deze honderd jaar. Weliswaar is hij er
zich van bewust dat hij feiten en
motieven slechts in grote trekken kan meedelen, maar deze
noodzakelijke selektie heeft hij
dan willen interpreteren in een
verklarende kontekst; meer bepaald heeft hij de evolutie getracht te plaatsen in haar maatschappelijk verband. Dat zijn allemaal eerbare voornemens. Wat
is er echter van terechtgekomen?
Maatschappijhistorisch zit Van
Schoor voldoende veilig; daarover werd inderdaad al voldoende gepubliceerd. De verwijzingen naar die historische momenten of bewegingen gebeuren
keurig, zij het - wellicht nog terecht ook - summier. Kultuurhistorisch of „geistesgeschichtlich" echter kent Van Schoor de
19e eeuw onvoldoende en dat
leidt herhaaldelijk tot te simplistische stellingen, erger nog tot
standpunten die elk historisch reliëf verwaarlozen en uitsluitend
- dat wil toch zeggen ontoelaatbaar - vanuit een hedendaagse
interpretatie oordelen. Ik weet
wel dat deze hele 19e eeuw op
onverantwoorde wijze onbekend
terrein is gebleven, maar kun je
dit nu inroepen als ontlastende
omstandigheid, waar Van Schoor
het dan toch zonder skrupules
gewaagd heeft tot oordelen over
te gaan? De funktie van August
von Kotzebue weet hij niet te
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plaatsen in een evolutieve fase
van zowel het Europese drama,
beter nog het teaterrepertoire, als
het Zuidnederlandse geestesleven. De mentale fundering evengoed als de dramaturgische vakkundigheid van deze over de gehele wereld druk gespeelde auteur ontsnappen zijn inzicht. H.
Consciences Siska van Rosemael wordt andermaal ondergebracht in de konventionele flamingantisch- nationalistisch - antifranse temahoek, terwijl hier
toch veel ernstiger op te vatten
mentale stromingen in het geding zijn. Bovendien ontgaat Van
Schoor ook de dialektische techniek van het demonstratiedrama
dat altijd vanuit de negatieve illustratie als dramatisch procedee te werk is gegaan en, wanneer dit inderdaad te zelden tot
overweldigende dramatische resultaten heeft geleid, in elk geval op zijn historische betekenis
dient te worden getakseerd.
Daarom herhaalt hij dat Hippoliet Van Peene het model van
Scribe zondermeer heeft gekopieerd; dat is weliswaar erg aan
maar werd dit totnogtoe-nemlijk
zo onweerlegbaar aangetoond
dat we de vroegere roddel tans
als de definitieve waarheid mogen doorgeven? Als hij het nationalisme aangeeft als een eksponent van de internationale
romantiek, dan herhaalt hij enkel
wat decennia lang als waarheid
heeft gegolden. Ondertussen is
de diepte-interpretatie (kultuurhistorisch, niet eens maatschap
toch wel zo nuan--pijhstorc)
cerend geworden, dat deze stevige overtuiging voorzichtiger
dient te worden geformuleerd.
Enzovoort. Enzovoort.
Wat Van Schoor ontbreekt i.v.m.
de 19e eeuw, is kennis en visie.
Mag het dan zijn bedoeling zijn
geweest een inventaris te vermij.
den, tot niet meer dan precies
dat is hij gekomen. Inderdaad

geen opstapeling van feiten, data en personen. Maar toch zo
opvallend positivistisch georiënteerd dat je het betreuren moet
dat hij niet konsekwent met het
opstellen van lijsten en data is
doorgegaan; dan altans zouden
we in het bezit zijn gekomen van
eksakte realia, terwijl nu de overzichten te veel uitgespaarde elementen vertonen om niet met een
zucht tot de konkluzie te komen
dat, wil deze teatergeschiedenis
wetenschappelijk - bruikbaar worden, alles moet worden overgedaan.
Ik wil nog over het opvallende
feit heenstappen dat deze geschiedenis zo duidelijk werd geschreven door iemand die zelf
ook Gentenaar is. Een bepaalde
vorm van chauvinisme is wellicht
niet helemaal ongezond, ofschoon ik daar wetenschappelijk
verder geen blijf mee weet. Te
bar maakt hij het alleszins toch
wel in de dichtst bij ons liggende periode. De tijd van het Nationaal Toneel, toen Gent bespeeld werd door KNS-Antwerpen in zijn NT- opdracht, blijkt
een aanleiding om met parafrases op onkontroleerbare geruchten overwegend negatief te
gaan doen. Nog sterker wordt
zijn partijdigheid wanneer hij het
verschijnsel Arca behandelt. De
historikus gooit hier helemaal de
spons als hij begint te dazen
over „een, misschien zelfs (.)
HET, Vlaamse avantgardegezelschap bij uitstek" (229). Deze de persoon, niet de vakman sierende - overtuiging wordt dan
ingekleed in termen als ,,grondige voorbereiding ", „kreatief vermogen", „homogeniteit", „blijvende en diepe indruk" (230). Dit
zijn zulke wazige, ineksakte termen dat ze als argumentatie nergens geldig zijn. Even opvallend
is de eulogie van Fred Engelen
(224) van wie hij de Brechtmontages „hoogtepunten" noemt en

die „ons Brechts werk met het
grootste respekt voor diens politieke en artistieke ingesteldheid
(heeft) leren kennen" (235). Dat
is alvast betwistbaar. Ik herinner
me bepaald dat Engelen, ter
inleiding van zijn produktie van
„De Kaukasische krijtkring" begin maart 1961, een voordracht
hield in de zaal van de K.N.S.,
waarin hij het bestond uitsluitend
over de estetische betekenis en
waarde van deze grote auteur
te praten en de politieke funktie
netjes liet verdwijnen. Ik herinner me bovendien dat Engelen
op een perskonferentie voor deze
zelfde produktie aankondigde dat
hij het eerste tafereel (De strijd
om het dal) in zijn voorstelling
niet zou spelen, omdat hij het
onfunktioneel achtte, terwijl het
in waarheid, als voorpaneel van
een raamvertelling, in hoge mate
onmisbaar is. Toen ik het niet
kon laten deze opmerking te
plaatsen tijdens die perskonferentie (Hubert Lampo heeft me
er maandelang op aangekeken,
omdat hij in mij een ruilredakteur van „De Rode Vaan" ver
kon ik het enkele da--moed),
gen later op de première meemaken dat Roger Coorens (meen
ik) uit een soort sprookjesboek
de inhoud van dit proloogtafereel voorlas (omdat de tijd te
kort was geweest om het alsnog
te ensceneren). Ik kan hier ook
maar mijn mening geven, aangezien geen gezaghebbende studie
over Engelen bestaat, maar ik
heb uit zijn werk precies menen
op te maken dat hij langs alle
kanten de maatschappelijk-politieke konsekwenties pleegde te
ontlopen. Als Van Schoor zo
geschiedenis schrijft over nog
perfekt kontroleerbare gegevens,
waar blijven we dan met ons
wantrouwen tegenover de vergeelde momenten?
Er zitten gelukkig ook voldoende
boeiende gegevens in Van
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Schoors tekst. Hij deelt met gulle hand kwistige informatie uit
over talloze minuskule facetten;
hij slaagt er herhaaldelijk in de
portrettering van vele Gentse lievelingen fris en persoonlijk in te
kaderen; hij deelt royaal mee
over gebouwen, subsidie, dekor
e.d. waarvan de inhoud gewoon
obskure voetnoten ver--lijkn
borgen wordt. Hij blijkt op ieder
moment in het volle bezit te zijn
van wat de dag-in-dag-uit-geschiedenis van het teater is geweest. Maar hij plaatst deze materiële elementen onvoldoende in
een gefundeerde orde. De reden
van het ontstaan en van het in
stand houden van dit beroeps
wordt te eenzijdig herleid-tear
tot een optekenen van data, personen en stukken. De geesteshistorische begeleiding, die meer
dan achtergrond heeft uitgemaakt, is op pijnlijke wijze uit dit
boek afwezig gebleven. Het is
niet uitgesloten dat de geschoolde auteur Van Schoor deze elementaire interpretatie en kom
opzet heeft verme--mentar
den. Bijvoorbeeld omdat hij zichzelf juist aanslaat en heeft ingezien dat van hem deze rechtvaardige „Deutung" niet mag verwacht worden. Had hij dit met
simpele woorden uitgeschreven,
dan zou hij niet op dit stuk kunnen terechtgewezen worden. Nu
poseert deze publikatie toch met
een aureool van geldigheid en
duurzaamheid die wetenschappelijk onvoldoende waar is gemaakt. Ik vermoed dat het opdrachtkomitee hier met meer dan
een toevallige blaam moet gaan
strijken. Maar de teatergeschiedenis is uiteindelijk andermaal
het slachtoffer. Wie ziet zo vlug
de gelegenheid en de publikatie mogelijkheid terugkeren waardoor een verantwoorde geschiedenis kan worden geschreven en
uitgegeven? Tegelijk merk je met
stijgende weerzin dat deze om-
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standigheden en voorwaarden de
konstanten van ons teater uitmaken: half werk, vrijetijdsbesteding, ongefundeerd oordeel. Of
is het ook al niet meer toegelaten in de sektor van de weten
omtrent het teater volwas--schap
sen werk te verlangen?
Dr. C. Tindemans

Teaterbloei of krisis?
-

Ik hoop dat de lezer mij niet van
chauvinisme zal verdenken als
ik beweer dat Gent op dit ogenblik het belangrijkste teatercentrum is van Vlaanderen. Ik hoop
deze stelling te bewijzen met objektieve gegevens. Bovendien
zal ik trachten in verband hiermee enkele gedachten te formuleren die betrekking hebben op
het teaterbestel in ons land.
Tot het seizoen 1965-66 bestond
er in de Arteveldestad weliswaar
een professionele teateraktiviteit
en werden er links en rechts
goede initiatieven genomen,
maar van een echt toneelleven
was en kon er geen sprake zijn.
De K.N.S. werd immers bespeeld
door het Antwerpse gezelschap.
Dit ensemble zette zich goed in,
maar uiteindelijk was het slechts
een vreemde groep die optrad in
een receptieve schouwburg,
waar weinig of geen zelfstandige
artistieke bedrijvigheid werd ontplooid. Daarnaast waren er bemoedigender kernen, waarover
straks meer. Zij richtten zich
evenwel tot een beperkt publiek.
Met de stichting van het N.T.G.
en de start van dit gezelschap
op 9 oktober 1965 veranderde
alles in één slag. Van een museumsfeer werd de K.N.S. omgetoverd tot een van dynamisme
tintelend toneelcentrum Dit dynamisme straalde uit naar de andere sektoren van het plaatselijk
teaterleven. Overal ontstonden er
boeiende nevenaktiviteiten. Niet

alleen bracht het N.T.G. elk
speeljaar zijn eigen repertoire,
tevens werd de „draaischijf" ingevoerd (optreden van K.N.S.Antwerpen, K.V.S.- Brussel en ook
het G.L.T.). Daarnaast worden er
geregeld buitenlandse gezelschappen uitgenodigd. Er worden tentoonstellingen, voor- en
nabesprekingen georganiseerd.
Er ontstonden verenigingen die
aan teaterpromotie doen, o.m.
Teaterklub en Jeugd en Toneel.
Uit deze kringen groeiden tijdschriften en informatiebladen. Na
het vijfde seizoen werd door het
N.T.G. een eerste Lustrumboek
uitgegeven, waarvan de dokumentaire waarde onbetwistbaar
is. Er kwamen bemoedigende
vormen van samenwerking met
kulturele organisaties tot stand.
Uit die samenwerking ontstond
in 1971-72 de grootse viering
van honderd jaar beroepstoneel
Gent: een weergaloos sukses
waarover een afzonderlijk hoofdstuk te schrijven zou zijn. Vermeldenswaard is bijv. de stichting van een Dokumentatiecentrum van dramatische kunst dat
nauw zal samenwerken met de
Rijksuniversiteit te Gent, waar
nu ook een kursus over teaterproblematiek wordt gegeven, het
publiceren van studies, een aantal interessante voordrachten
door specialisten uit het buitenland, een uitgave van een serie
kunstwerken, het organiseren
van een tentoonstelling en het
inrichten van wedstrijden voor toneelschrijfkunst, enz. Ten slotte
dient vermeld te worden dat de
aangroei van het publiek biezonder groot was. Deze stroming
blijft na zeven jaar werking aan
-houden.
Naast het N.T.G. ging er een
verrassende stootkracht uit van
het Arcateater dat op avant-garde-gebied baanbrekend werk
verricht. In Vertikaal kon men
een gelijkaardige opgang vast-
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stellen. Een paar jaren geleden
startte een nieuw ensemble, nl.
Teater Arena, dat een eigen
funktie vervult en dat er zelfs
- zij het onvrijwillig - in geslaagd
is de gerechtelijke instanties
stelling te doen kiezen in het zo
aktuele knelpunt van het vertonen van naakt op de planken.
Op het terrein van het progressief toneel speelt Proka (Kon.
Akadem'.e voor schone kunsten)
een lofwaardige rol omdat aldaar eksperimenten worden vertoond die men nergens elders te
zien krijgt. Er werd een Nationaal Jeugdteater gesticht. Drie
mimegezelschappen ontplooien
een sterke aktiviteit. Voor het
eerst ging dit jaar een internationaal Mimefestival door dank
zij de inzet van M.A.J. Hostes
Sabbattiniteater. Zowel in de
K.N.S. als in andere zalen
getuigen voortreffelijke amateurverenigingen van vitaliteit. De
open teaterdagen in de K.N.S.
verliepen uitstekend. De toneelklas van het Kon. Konservatorium heeft met alle plateaus
kontakt. Er ontstonden pittige
kabaretgroepen. Romain Deconinck evolueert in de Minardschouwburg naar een volkstoneel op voorbeeldig niveau, hierbij gepatroneerd door een geestdriftige vriendenkring. Kortom,
een teaterbijenkorf zoals Gent
die nooit gekend heeft - en ik
was nog lang niet volledig in
mijn opsomming -, waarbij het
af en toe ontbreekt aan behoorlijke koördinatie bij het uitstippelen van de aktiviteiten. Het
wordt hoog tijd dat de direkties
aan overleg doen, want momenteel zijn er te veel manifestaties
die elkaar overlappen.
De reakties tegenover het geheel van deze verschijnselen
zijn uiteenlopend zowel in de
kringen van de spelers als bij
het publiek en de pers. Van felle, soms kritiekloze bewondering

over alle vormen van optimisme
tot genuanceerde en scherpe
kritiek.
Bij de teaterpraktici treft men
diverse instellingen aan: entoesiasme, ontmoediging en vinnige veroordeling van de teaterpolitiek op grote of kleine
schaal. Over één faktor is men
het eens, nl. dat de overheidssubsidiëring ontoereikend is.
Meer dan andere kunstgenres
is het teater aangewezen op
toelagen van de steden, de provincies en het rijk. Zelfs
een bloeiende toneelonderneming verkeert in de volstrekte
onmogelijkheid zichzelf te bedruipen als zij op professionele
basis werkt. Vandaar de kwetsbaarheid en de verschillende
zienswijzen van de direkties over
de te volgen politiek. Het ene
uiterste meent dat men in aanzienlijke mate tegemoet dient te
komen aan de smaak en de voorkeur van het bestaande publiek.
Het andere uiterste is van oordeel dat men geen toegevingen
mag doen. Tussen deze polen
liggen allerlei meningen die neigen naar de middenweg. Een
belangrijk facet is wel dat het
teater, opnieuw in tegenstelling
tot andere kunsttakken, zich richt
tot een publiek dat uitermate
heterogeen is en alle lagen van
de bevolking omvat; wegens het
ontbreken van een diepgaand
sociologisch onderzoek weet
men er ook weinig van. Bovendien is het zo, dat men in het
duister tast over een potentieel
publiek dat misschien het teater
zou bezoeken indien er andere
repertoires vertoond werden, indien de produkties op een lager
of hoger artistiek niveau zouden
liggen, enz. Er is evenzeer het
feit dat wij in Vlaanderen leven
en dat er in onze steden geen
sprake kan zijn van grote gespecialiseerde teaters die zich
elk tot een apart publiek richten

zoals dat in wereldsteden het
geval is.
Bij dat alles voegt zich een bezinning op alle aspekten van het
toneelleven. Het is overigens de
vraag hoevelen in Gent en in
heel België - en hier verlaat ik
dan het lokaal vlak - prijs stellen op een tot de kern van de
zaak peilende bezinning, een
bezinning die zou leiden tot een
nieuwe aanpak als mocht blijken dat alles tans op een verkeerde basis funktioneert.
Ik werd mij van dat alles opnieuw met verontrusting bewust
toen Jeugd en Toneel te Gent
een gespreksavond organiseerde
waarop de plaatselijke teaterdirekties hun repertoire zouden
toelichten, verdedigen en vragen beantwoorden. Ondanks de
ruime ruchtbaarheid, die men
aan het initiatief gegeven had,
was de opkomst bedroevend.
Weliswaar waren de afgevaardigden van de gezelschappen
op het appel verschenen, maar
de belangstelling was beneden
alles. Slechts enkele leden van
de Jeugd en Toneel-werkgroep,
een paar recensenten, hooguit
tien bezoekers. Geen regisseurs,
geen dramaturgen, geen akteurs,
geen amateurs, geen schrijvers,
geen teaterpubliek, geen vertegenwoordigers van de groepen
die het altijd beter of best weten als er over teaterproblemen
gediskussieerd wordt, evenmin
woordvoerders van de kontestatiebewegingen, geen leden van
de inrichtende vereniging, geen
overheidspersonen of mandatarissen van de nu overal opgerichte raden van beheer en advies... noem maar op. Deze onverschilligheid, precies in een
stad waar een overvloed aan teateraktiviteiten ontplooid wordt,
lijkt mij symptomatisch voor een
geestesgesteldheid, waarop ik
vooralsnog geen etiket zou durven plakken, maar die in elk ge-
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val stof kan verlenen voor talrijke overwegingen.
Kenmerkend was de gamma opvattingen die door de schouw
werden toegelicht.-burgdiekts
Voor het N.T.G. telt vooral het
bereiken van een ruim publiek
omdat het officieel teater werkt
met fondsen van de gemeenschap en dus tot plicht heeft alle bevolkingslagen aan te spreken en aan te trekken. Arena
verdedigt een andere opvatting:
teater moet bijdragen om de
mysteries van het bestaan te
helpen verklaren. Daarom werd
het e.v. seizoen in het teken gesteld van de demystifikatie, ook
deze van het begrip teater zelf.
Arca, die steeds vereenzelvigd
wordt met avant-garde, beseft
dat het hedendaags toneel onmogelijk een allesomvattend
beeld kan schetsen van onze ingewikkelde en snel evoluerende
maatschappij. Daarom drong er
zich een beperking op, dit jaar
gericht op het betrekken van de
jeugd bij de dramatiek. In Vertikaal wil men op een kleiner
schaal een ruim publiek bereiken met moderne stukken, liefst
Nederlandse kreaties van werken die tot dusver niet werden
opgevoerd in ons land.
Ik beperk mij tot de weergave
van de standpunten, zonder kritisch kommentaar, hoe groot de
verleiding ook is. De lezer oordele zelf over de waarde van de
verkondigde opvattingen.
Nadien ontspon er zich, onder
leiding van moderator Drs. Jaak
Van Schoor, een gedachtenwisseling over onderwerpen, waarover ieder verwoed teaterliefhebber piekert: dient elk gezelschap een eigen gelaat of stijl
te hebben, moet men een bruuske of geleidelijke vernieuwing
doorvoeren, kan men de instelling van het publiek veranderen
of dient men een publiekververschuiving na te streven, dient
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de toeschouwer beter te worden
voorgelicht, welke middelen
kunnen aangewend worden om
aan publiekwerving te doen, is
kommercieel teater of „vedettenkultus" per se verkeerd, moet
men naar het publiek toespelen,
enz.
Belangrijk leek mij de overweging van Arca-direkteur JeanPierre De Decker die zich afvroeg of ons publiek beschouwd
kan worden als een eisende partij en of het niet veeleer zo is
dat tans de toeschouwers een
teater wordt opgedrongen waaraan ze in feite geen behoefte
hebben of dat niet geschikt is
diep door te werken. Onmiddellijk rijst een tweede vraag, ni.
of onze teaterpraktici niet opgesloten zitten in hun eigen wereld,
waarin ze hun kreativiteitsdrang
uitleven en waarbij men te weinig rekening houdt met het bestaand publiek of een publiek dat
naar de schouwburg zou komen
indien er aldaar produkties in
een andere stijl vertoond werden. Een derde vraag dringt zich
op, nl. of de bij het teater betrokken personen niet vastgeroest zitten in hun initiatieven,
zodat ze onverschillig worden
voor ales wat hun wereldje niet
raakt.
In Vlaanderen kan niemand op
deze vragen gefundeerde antwoorden geven. Men kan alleen
meningen formuleren. Het is
trouwens niet onmogelijk dat op
dat soort vragen nooit algemeen geldende antwoorden gegeven
kunnen worden. Wellicht is er
geen sprake van DE waarheid
of EEN standpunt, maar slechts
van waarheden en standpunten.
Het is allesbehalve uitgesloten
dat het vast teaterpubliek of de
potentiële toeschouwers ongemeen uiteenlopende verlangens
koesteren en dat hun zienswijzen over de opdracht van de
dramatische kunst net zo onver-

zoenbaar zijn als die van de
teaterpraktici. Eén zaak is m.i.
onbetwistbaar en wel deze dat
we in de huidige stand van zaken in het duister zullen blijven
tasten omdat niet ernstig gepoogd wordt het publiek metodisch te bestuderen, de funktie
van het teater in een brede sociale en morele kontekst te ontleden, te onderzoeken waarom
de mensen die slechts sporadisch of nooit de schouwburg
bezoeken zo'n houding aannemen, enz.
Ik zou niet durven beweren dat
dergelijke studies ofwel HET antwoord, ofwel verschillende steekhoudende antwoorden zullen opleveren die aanwijzingen kunnen
geven. Ik durf evenmin te stellen, dat, indien die antwoorden
gevonden zouden worden, ze
ons veel wijzer zullen maken,
uitvoerbaar zouden zijn of door
de bevoegde instanties au sérieux genomen worden om een
andere taktiek te volgen. In elk
geval verwacht ik dat pogingen
in die richting het inzicht in de
teaterfenomenen kunnen verruimen. En ik vraag mij af wie tegen een dergelijke verbreding
van onze horizon gekant zou
kunnen zijn.
Dat men voor zo'n onderneming
een beroep zal dienen te doen
op bevoegde specialisten - zowel in als buiten de teaterwereld
- is te vanzelfsprekend om erover uit te weiden. Ik stip terloops aan dat alles wat tot op
heden op dit vlak werd verricht
te eenzijdig en te beperkt bleef.
Blijven de ultieme vragen: wie
zal de initiatieven nemen in een
land waar men de kultuur blijft
vereenzelvigen met vrijetijdsbesteding, wie beschikt er over
voldoende mogelijkheden, fondsen en gezag om met maksimale
kans op welslagen zo'n studie te
laten uitvoeren?
Rik Lanckrock
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Lodewijk de Vocht:
85 jaar!

„Onschatbaar is de gave van het
leven, en de zich altijd vernieuwende schoonheid ervan bewust
te mogen beleven, stemt tot eindeloze dankbaarheid "; dat waren de blijde woorden die Lode
de Vocht op 22 december II. tijdens een huldebetoon in het
Osterriethhuis te Antwerpen aan
zijn bewonderaars toestuurde.
Zijn vriend en medewerker las
de boodschap voor, omdat de
vijfentachtigjarige dirigent-komponist wegens ziekte de viering
en het kontert te zijner ere niet
kon bijwonen. Bert Peleman
deelde toen officieel mee dat
aan de jubilaris twee duurzame
geschenken werden aangeboden:
de oprichting van het Lodewijk
de Vocht-fonds en de uitgave
van een hulde -album.
Het Lodewijk de Vocht-fonds
werd gesticht met het doel de
figuur van deze Vlaamse prominent levendig te houden en zijn
komposities te doen kennen en
verspreiden door middel van uitgaven, fono-opnamen en koncerten. Daar Lode de Vocht zich

steeds heeft ingezet om het koorwezen te stimuleren en te bevorderen wil het fonds een driejaarlijkse koorwedstrijd organizeren, waaraan de naam van de
dirigent van de Chorale Caecilia
verbonden blijft. Zowel buitenlandse als eigen koren mogen
daaraan deelnemen. Dat een
dergelijk groots opzet ruime financiële middelen vergt, zal iedereen licht begrijpen. De leden
van het fonds hopen daarvoor te
mogen rekenen op de spreekwoordelijk geworden generositeit
van het Vlaamse mecenaat, te
meer omdat de vérstrekkende
muzikale en algemeen kulturele
betekenis van zulke manifestatie
een dergelijke inspanning ruimschoots waard is.
Het hulde-album, het tweede geschenk, kwam zo pas van de
pers (Hulde -album Lodewijk de
Vocht in de reeks Flandria nos tra, J.E. Buschmann, Antwerpen,
450 fr.). In een vrij luksueuze
prezentatie worden leven en
werk van Lodewijk de Vocht
voorgesteld. Na vijf huldetelegrammen speciaal voor deze gelegenheid geschreven door vooraanstaande politici publiceerde
Bert Peleman enkele interessante geschriften die Lodewijk de
Vocht van andere kunstenaars
mocht ontvangen: o.m. Stijn
Streuvels, Antoon Van De Velde,
Paul Claudel en Arthur Honegger, die in 1955 getuigde: „II a
créé toutes mes oeuvres chorales
en Belgique et chaque fois ce fut
pour moi un événement. En lui
j'ai trouvé comprehension, sensibilité, intelligence de I'eeuvre a
laquelle il se dévoue avec une
entière abnégation". Ook vele
prominenten uit de Vlaamse muziekwereld hebben in de loop
van de jaren hun dank en bewondering uitgesproken tegenover deze „ongenadig veeleisende en meer dan eens moeilijke

man die bij het vertolken van het
werk van anderen of het scheppen van eigen werk, ontbrand in
in het vlammende spoor van Peter Benoit, voor alles zichzelf
wou zijn en blijven" (uit het
voorwoord): René Bernier, Leon
Jongen, Daniël Sternefeld, Leonce Gras, Renaat Van Zundert,
Paul Tinel, René Bernard Lenaerts, Jacques Stehman, Marcel Poot, Paul Collaer, Charles
Van den Borren e.a. Een dertigtal foto's roepen herinneringen
op uit het familieleven, de vriendenkring en de drukke artistieke
karrière.
Een korte biografie, een overzicht van de belangrijkste werken van de toondichter en een
vroegere bijdrage van Ignace De
Sutter over de kerkmusikus geven aan dit huldeboek ook een
zekere muziekhistorische waarde. Doch naar onze smaak heeft
men precies op dat domein een
kans laten ontglippen. Hoe boeiend verzorgd en vaak origineel
de fotodokumentatie ook is, en
hoe aangenaam -vleiend al die
dank- en huldewoorden ook klinken, toch hadden wij graag
daarnaast enkele substantiële
bijdragen gelezen over de belangrijke historische waarde van
De Vocht als dirigent van de
„Nieuwe Koncerten" of van zovele Belgische kreaties en wereldpremières tussen de twee
wereldoorlogen. En waarom niet
meer aandacht besteed aan het
specifieke kompositorische werk?
Enkele stijlkritische kommentaren over de vele orkestwerken,
de profane koormuziek, het liedceuvre, de oratorium- en kantateliteratuur hadden o.i. niet mogen
ontbreken.
Lodewijk de Vocht (Antwerpen,
21 september 1887) heeft zich op
diverse terreinen verdienstelijk
gemaakt: als dirigent, als kom
als direkteur van het Ko--ponist,
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ninklijk Vlaams Muziekkonservatorium (1944-1952), als stichter
van verschillende koncertverenigingen, als geestdriftig pionier,
die vele nieuwe partituren van
Arthur Honegger, Darius Milhaud,
Igor Stravinski, Zoltan Kodaly,
e.a. voor het eerst in België interpreteerde, als oprecht bezield
kunstenaar die de schoonheid
van de muziek met gans zijn
hart en voelen op de luisteraars
wilde overdragen. Daarover is
reeds heel wat geschiedenis te
schrijven.
De vijfentachtigjarige De Vocht
heeft dat vuur en entoesiasme
nog steeds niet geblust. Toen wij
hem onlangs konden interviewen
over zijn leven en werk sprak hij
met dezelfde bezieling als voorheen over de intense schoonheidsontroering die hij uit de
muziek van grote meesters putte,
want „als ge muziek beluistert
en ge zijt er echt van doordrongen, dan zult ge u altijd als verheven voelen, en die verhevenheid, dat verheffen van uw hart,
dat is een vorm van bidden".
Vooral met zijn befaamde Chorale Caecilia heeft hij vele van die
begenadigde momenten kunnen
smaken: „dat waren hoogtepunten in mijn leven. Daar heb ik
kunnen werken met een element
als de Caecilia, dat zo plooibaar
was, zo ontvankelijk dat ik er
kon van gedaan krijgen wat ik
wilde voor wat de uitvoering en
de interpretatie betreft. Ik dacht
altijd, dat er een soort van tover
in het spel was. En die tover
ging niet uit van mij, maar van
het werk dat we zongen, dat ik
belichtte en waarover ik sprak,
en waar zij zo in opgingen ".
Het is voor die Chorale Caecilia
dat Lodewijk de Vocht vele van
zijn werken heeft geschreven,
speciaal voor de mogelijkheden
en in de geest van dat ensemble. Niettegenstaande Lodewijk
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de Vocht vele orkestwerken
heeft gekomponeerd en hij in
een vroeger interview (Harop,
1968, nr. 2) uitdrukkelijk zei dat
hij liever voor instrumenten
schrijft, omdat alleen dan loutere
muziek ontstaat, toch heeft het
woord een centrale plaats gekregen in zijn oeuvre; de tientallen liederen en koorbladzijden, de vele grote koorpartituren
met orkest bewijzen dat overtuigend. Als komponist van vokale
muziek heeft hij het altijd als
een heilige plicht gezien het
woord - „dat wonder als belichaming van de geest ", zoals hij
het zelf formuleerde - met zijn
volle gedachteninhoud en rijke
gevoelswereld zo beeldend en
persoonlijk mogelijk in muziek
om te zetten. Helemaal in die
geest lag ook zijn „romantische"
interpretatie van Bachs Matthäus-Passion, een vertolking die
er vooral op gericht was de diepere inhoud van de tekst, zoals
hij zelf die zeer oprecht en innig
aanvoelde, op zijn toehoorders
over te dragen.
Er is in het oeuvre dat de komponist tot op heden samenstelde
één aspekt dat ons steeds heeft
verwonderd. Lodewijk de Vocht
is destijds als geen ander toondichter in direkt en hecht kon takt getreden met de nieuwste
muziek van zijn tijd. Als dirigent
heeft hij bladzijden van Arthur
Honegger, Darius Milhaud, Igor
Stravinsky, e.a. tot op de draad
ingestudeerd; als een revolutionair in het traditionele muziekleven heeft hij ze met de ganse inzet van zijn dynamische persoonlijkheid geïnterpreteerd en overal uitgedragen. En eigenaardig
genoeg, van die vernieuwde stijl
en eigentijdse uitdrukking is
weinig of geen neerslag terechtgekomen in zijn eigen scheppingen. Want in de grond is
Lodewijk de Vocht steeds een

zuivere romantische ziel gebleven. Naar konceptie en stijl
heeft hij zo goed als niets van
zijn geliefde tijdgenoten overgenomen. Voor hem moet de muziek op de allereerste plaats
zingen; de melodie is het hoofdbestanddeel van zijn schepping.
En die lyrische vlucht wordt dan
a.h.w. ingebed in een orkestratie
die de aangepaste atmosfeer en
het juiste klimaat schept. Die
houding kan ons op dit ogenblik vreemd voorkomen; één
zaak staat echter buiten kijf: Lodewijk de Vocht is altijd zichzelf
gebleven. „Mijn werk is absoluut
niet modern, omdat ik er andere
gedachten op nahoud dan bijv.
Honegger met al zijn grote en
goddelijke genialiteit. Ik heb me
laten leiden in al wat ik deed
door te willen echt zijn d.w.z. uit
te drukken wat ik aanvoel, wat
van de tekst uitgaat."
Hugo Heughebaert

Internationaal konkours
voor vertolkers van
muziek van onze tijd.
Eén van de verheugende aspek ten aan het konkours dat Gau
voor de 10e maal-deamusnl
organiseerde, is het grote aantal ensembles dat zich de laatste
jaren in laat schrijven. Men trof
eind april onder meer de volgende bezettingen aan: hoorn- duo,
fluit- harp-duo, hobo-cello-pianotrio, een trio voor fluit, cello en
piano, een strijkkwartet, een
blaaskwintet, een hoornkwartet
en als meest kurieuze uitschieter
een ensemble van 5 hobo's.
„Die Bauernhand ", samengesteld
uit Hans Elhorst, Thomas Inde
Koten, Mi--mühle,Frankv
chael Kühn en Dieter Salewski,
drong door tot de 2e ronde. De
leden bespelen hobo, oboe
d'amore, althobo, heckelphon en
zelfs piccolo-heckelphon. Deze

muziek

tendens (voorkeur voor oude
instrumenten met merkwaardige
timbres) is in feite niets biezonders, sterker: men kan er zich
alleen maar over verwonderen
dat het zo lang heeft geduurd alvorens bijvoorbeeld een ensemble voor oude muziek als dat van
René Clemencic zich is gaan
specialiseren tevens in de eigentijdse muziek. Mauricio Kagels
„Muziek voor renaissance-instrumenten" (1965-66) gekomponeerd in memoriam Claudio Monteverdi, heeft niets te maken met
een kwasi-stilering: 23 musici
bespelen instrumenten zoals ze
beschreven staan in Michael
Praetorius' „Syntagma Musicum"
zonder dat er verwezen wordt
naar oude muziek, de toepassing is strikt eigentijds. Naar
mijn gevoel kwam dit werk
(vastgesteld op DGG 104 993)
eenvoudigweg te vroeg. Want pas
de laatste jaren ontstaat een
steeds grotere behoefte naar
autentieke uitvoeringspraktijken,
waardoor ook steeds meer musici van gespecialiseerde ensembles naar repertoire- uitbreiding
en -tegenstelling (zullen) verlangen. Tot de bewustwording van
de koloristische waarden van al
die oude instrumenten kan de
moderne muziek bovendien in
niet geringe mate bijdragen: hier
ontstaat een heel bijzondere
wisselwerking!
Vanzelfsprekend zijn dergelijke
ensembles als „Die Bauernhand"
geheel aangewezen op nieuwe
werken. Geen eenvoudige zaak
om dan te voldoen aan de eisen
van dit konkours: een programma van minstens één uur samengesteld uit tenminste zes komposities die na 1920 moeten zijn
ontstaan en waarvan tenminste
een tweetal na 1955 behoren te
zijn geschreven, waarvan weer 2
van de hand van een Nederlandse komponist moeten zijn. Gelukkig komponeert men heden

ten dage niet zelden werkstukken waarvan de bezetting variabel is: dè oplossing. Dit was het
opgegeven repertoire:
Gilbert Amy: Jeux voor 4 hobo's
(1970), Pierre Boulez: Explosantes Fixes voor 4 hobo's in de
versie van Heinz Holliger (alle 5
de leden studeren bij deze meester-hoboïst), Vinko Globokar:
Discours III voor 5 hobo's (1969),
Boguslaw Schäffer: Quartet SG
voor 4 hobo's (1965), Nico
Schuyt: Alla Notturna voor 4 hobo's (1972) en Koos Terpstra:
Out of Control voor 5 hobo's
(1973).
Een zeer goede indruk maakte
voorts, over ensembles gesproken, het jonge Studenten- strijkkwartet van Warschau. Zowel
Miroslaw Lawrynowiz (viool), als
Maciej Rakowski (viool); Janusz
Nosarzewski (altviool) en Tadeusz Wojciechowski (cello) studeren nog aan de Muziekakademie. Ze kregen de derde prijs
alhoewel velen ze hoger hadden
geklassificeerd. Overigens hóórt
dat bij een konkours: een beetje
opwinding over verschil van mening mag niet ontbreken. De Polen hadden als Nederlanders
uitgekozen: kwartetten van Ton
de Leeuw en Enrique Raxach
(onlangs genationaliseerd). Vooral „Fases" van laatstgenoemde
maakte indruk: haarscherp van
profilering, uiterst eksakt ritmisch, immers doorgaans hèt
struikelblok in de moderne muziek, ook professionele ensembles maken maar al te graag
een afspraak met de dirigent, zo
in de trant van: slaat u alstublieft de ritmes vóór, dan spelen we ze wel op gevoel wat na.
Jazeker!
De tweede prijs ging naar het
fluit-piano-duo André Salm-Jean
Koerner. Salm is een typische
leerling uit de school van JeanPierre Rampal: nogal onbewo-

gen, zeer virtuoos en to the
point. Hij is een veelzijdig musikus: bij Messiaen nam hij kompositielessen en ook orkestdirektie heeft hij gevolgd. Ook Koerner studeerde trouwens bij Mes
Ik vond het duo op zijn-siaen.
best in Garak (1963) van Isang
Yun, misschien aanvankelijk wat
nuchter, maar wel degelijk bezwerend in de slot- „scène ". Er
waren trouwens meer fluitisten
ver doorgedrongen: een duo uit
de Verenigde Staten (Sara Miranda Vargas-Marcella Faine)
ook onder meer gevormd door
Rampal en de Nederlandse Nine
Sligter, uit de voortreffelijke
school van Koos Verheul.
Ten slotte de wèrkelijke verrassing (afgezien van het voortreffelijke peil van de ensembles):
de Japanse marimbafoon-virtuoze (sic) Michiko Takahashi, gevormd in Tokio. De verplichting
van twee Nederlandse werken
betekenden in haar geval het
verlenen van twee opdrachten:
één aan Henk Badings (Toccata)
en één aan Ton de Leeuw (Midare). Haar repertoire bleek wat
wisselend van niveau, het Concertino van Mayuzumi tendeerde
ronduit naar Circus Renz: heerlijk banaal. Midare leek me het
enige „fatsoenlijke" stuk, maar
met zo'n uitzonderlijke musicienne is uitbreiding van het repertoire zonder meer gegarandeerd.
Haar techniek is verbijsterend:
minutenlang kan ze een tremolo
machinaal eksakt aanhouden.
Maar ook aan haar muzikaliteit
hoeft niet getwijfeld te worden.
Volledigheidshalve, ter wille van
de statistiek zoals dat heet: aan
het Gaudeamus-konkours voor
vertolkers van eigentijdse muziek (25-29 april te Rotterdam)
hadden 73 deelnemers zich ingeschreven afkomstig uit de volgende (15) landen: Engeland,
Verenigde Staten, Frankrijk, Ne-
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derland, D.D.R., Denemarken,
België (het meest ver kwam de
saksofonist Norbert Nozy uit
Haien), Japan, Duitse Bondsrepubliek, Italië, Roemenië, Polen,
Zweden, Luxemburg en Chili. De
jury bestond uit Johan van den
Boogert, Harrison BirtWi'stle,
George Caraël, Lothar Faber en
Jacques Parrenin.
Ernst Vermeulen

Stichting Jonkheer Jacob

van Eyck.
Op 29 december 1972 werd bovengenoemde Stichting opgericht
met als doelstelling: „de koördinatie en organisatie van alle aktiviteiten en de dokumentatie m.b.t.
de muziek die is geschreven in
de periode van de Middeleeuwen
tot en met de Barok (plus minus
500-1750) en het betrekken van
de sociaal- kulturele kontekst van
deze muziek in de aktiviteiten.
Het is een landelijke organisatie,
sekretariaat Prins Hendriklaan 40
te Bilthoven, met een dokumentatie- en informatiecentrum op de
Oude Gracht 407 te Utrecht. Het
inaugurale koncert vond plaats
op 26 april van dit jaar in de Pieterskerk in genoemde stad. Er
was sprake van een wandelkoncert waarbij de diverse plaatsen
in de kerk in diverse onderdelen
werd benut. Echt iets voor een
avantgarde- uiting, maar Studio
Laren, gespecialiseerd in oude
muziek, heeft dit type „concerten" meermalen gegeven. Het interessante van deze manifestatie
school voorts in het doorbreken
van de kaders professioneel/
amateuristisch: ook liefhebbers
komen aan hun trekken. Dat kenmerkte ook de opzet van de zg.
fietskoncerten die Jacob van
Eyck heeft gepland in plaatsen als
Vianen (Gotische kerk), Waardenburg (plaatselijk kasteel) en
Blauwkapel (Romaanse kerk),
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bedoeld voor de maanden juli,
augustus en september op elke
eerste en derde zondag van de
maand in samenwerking met instanties als ANWB en VVV. Wederom kunnen amateurmusici
bij de professionals betrokken
worden in de bekroning van een
dagje uit. Een kwestie dus van
broodjes en oude instrumenten
meenemen.
Dan dient nog gewezen te worden op de samenspeldag in Vianen in het kader tevens van het
Holland Festival, waarin zoveel
mogelijk ook de plaatselijke kul
verenigingen zullen wor--turel
den betrokken: dit lijkt me typerend voor de sociaal gerichte
tendensen in deze Stichting. Aan
het uitvoerige programma wat
wordt afgerond met een volksfeest in historische kostuums
ligt een uitgebreid onderzoek ter
grondslag dat ter zijner tijd in
boekvorm zal worden gepubliceerd. Een feit is dat Vianen
mag bogen op een rijke historie.
De muziek speelt een rol reeds
in de kruistochten - periode vanaf
1250 in de hofhouding van de
Van Beusichems. De bloeitijd
wordt afgesloten in 1725 bij de
laatste Heer van Bredero, tevens
Heer van Vianen. Hendrik van
Bredero liet een inponerende instrumentenverzameling na (gedateerd 1567) met onder meer 3
staartsukken, een volledige set
kromhoorns en vele fluiten. Een
centrum vormde ook de kerk uit
de 14e eeuw, die na een brand
in de 16e eeuw herbouwd werd.
De beeldenstorm ging aan Vianen
voorbij, opvallend is dat de katolieke kerkdienst gekontinueerd
werd gedurende de Reformatie!
De burgerij toonde zich aktief in
gilde-verband, vanaf de 16e eeuw
heeft Plantijn er niet voor niets
een opmerkelijke vestiging gehad. Kortom, alle reden om niet
alleen muziekhistorisch deze

boeionde plaats eens in het zonnetje te zetten.
Persoonlijk vind ik de geschetste
aktiviteiten daarom interessant,
omdat ik altijd op koncerten met
oude muziek het onbevredigende
gevoel heb gehad dat de kon tekst ontbrak: wanneer de funkties wegvallen wordt het een
zweverig -estetiserende aangelegenheid. En wat blijft er over
wanneer het engagement niet
overkomt?
Ernst Vermeulen

Slingerbewegingen.
„En zo er zangers en dansers
en fluitspelers komen - koopt
ook van hun gaven. Want ook zij
verzamelen vruchten en wierook
en wat zij brengen, ook al is het
gevormd uit dromen, is kleding
en voedsel voor uw ziel. En voor
gij de marktplaats verlaat, ziet
toe dat niemand met lege handen heengaat. Want de geest der
aarde zal niet vredig op de wind
inslapen, tenzij de behoeften van
de minsten onder u bevredigd
zijn ".
Dit schrijft Khlil Gibran in „De
Profeet", als een koopman hem
vraagt „Spreek tot ons over Kopen en Verkopen ". (Voor wie
Gibran niet kent: zijn boek „De
Profeet" is aan zijn veertiende
druk in Nederlandse vertaling
toe. Hij is een dichter, denker
en schilder, geboren in Libanon.
Miljoenen Arabieren die met zijn
geschriften vertrouwd zijn, beschouwen hem als de grootste
geest van zijn tijd. Hij stierf in
1931). En wij beginnen deze korte kroniek met zijn visie over
„kopen en verkopen ". Zangers,
fluitspelers en dansers verzamelen vruchten en wierook. Wat zij
brengen, ook al is het gevormd
uit dromen, is voedsel en kleding voor de ziel. (Klein)kunstenaars hebben in Gibran een
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bondgenoot... Ook de kortzichtige Jan Publiek kan er zijn voordeel mee doen. Als hij denkt dat
er maar één vraag belangrijk is
- de vraag: wat kóóp ik ervoor? dan blijven zijn aspiraties op het
niveau van de sjacheraars. Dat
is net hetzelfde niveau waarop
bijv. plannenmakers van autosnelwegen zich bewegen, als ze
betonbanen door een landschap
trekken, zonder zich af te vragen wat er aan landschapsschoon verloren gaat.
Zitten we hiermee ver van de
„kleinkunst"? Neen toch. Immers: welke ZIN heeft die kleinkunst, als ze, om het met Gibran
te zeggen, geen „voedsel en
kleding is voor de ziel "? Met
andere woorden: aan een hersenloze bedoening van artiesten
hebben we geen boodschap.
Hersenloos betekent dan: afgestemd op het vlugge, kommer
er trots op gaan-ciëlesuk;
feilloos te kunnen „inspelen op
wat het grote publiek wil "; zonder verpinken ideeën of meningen laten vallen, omdat blijkt dat
Jan Publiek ze niet lust. Of dit

ook in de kleinkunst het geval is
(en niet alleen in bijv. een
hersenloos, niveau -loos Eurovisie- songfestival van Luxemburg)?
Zeker is dat zo. En het zijn niet
de geringsten die er zich toe (enen. Of wat doet een talentvolle
kabaretier als Paul Van Vliet anders, als hij handig inpikt op het
hippie-verschijnsel, maar het alleen maar aanwendt om „de lach
uit de zaal te halen "? En waar is
de Guus Vleugel van Lurelei, nu
hij met Jasperina de amusements-toer is opgegaan?
Of het dan niet mag, dat amusement? Natuurlijk mag het.
Mensen doen lachen is even belangrijk (en moeilijker) dan mensen doen huilen of vloeken. Maar
d'r moet wel eerlijkheid in de
uitgangspunten zitten. Als ik ze
hoor, de spitse konferenciers,
dan krijg ik vaak het rotgevoel
van „als jullie er niet méér over
weten, hou dan jullie bek ". Homofilie is zo'n onderwerp, en milieuvervuiling. Eksploitatie van
angsten en frustraties, zonder er
een zinnig woord aan toe te voegen.

Ik bedoel maar: kleinkunstenaars
zijn geen haar beter dan de door
hen vaak geminachte kommer
„vedetten ", als ze (welis--cièle
waar in soepeler Nederlands en
véél spitser en geestiger), bij
goed beluisteren OOK niks te
vertellen hebben. Jan Publiek
was - tenminste bij ons in Vlaanderen - jarenlang al opgetogen
over de kleinste woordspeling,
tot applaus bereid ook bij de
minder geslaagde maar snedig
bedoelde formuleringen. Die tijd
moet maar voorbij zijn. We moeten maar 'ns opnieuw kritisch Ieren luisteren. Iedereen in het
genre is kwetsbaar; een grote
„naam" hoeft op zichzelf niks te
betekenen. Het komt er op aan
de miskleunen te herkennen. Ik
geloof nogal in de slingerbeweging: een tijd lang kan het lijken
alsof je ongestraft het publiek
kan beduvelen, maar de slinger
keert terug, de kwaliteit gaat bovendrijven. Artiest en Jan Publiek moeten geduld oefenen.
Het is óók waar dat „geduld" in
dit vak voor velen een té moeilijk woord is...
Jaak Dreesen

15-28 juli

Zomerkursus Nederlands 1973
voor studenten van buitenlandse universiteiten die tenminste twee semesters Nederlands hebben gestudeerd en de Nederlandse taal reeds min of
meer beheersen.
Ingericht door het Postuniversitair Centrum Limburg, Elfde Liniestraat 24,
3500 Hasselt (België), telefoon 011/250.09.
De deelnemers betalen slechts 1.000 B.F. voor de eigenlijke zomerkursus.
Zij genieten tijdens twee weken gratis huisvesting en maaltijden.
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Dialoogcentrum van de Stichting Ons Erfdeel v.z.w. te Rekkem (foto Paul Vanden Abeele).

Naast méér dan vijfhonderd partikuliere woningen, zowel in Noord - Frankrijk als in
België, bouwden wij in 1972, in een periode van nauwelijks drie maanden, ook het
Dialoogcentrum van de Stichting Ons Erfdeel vzw.

Indien u bouwproblemen hebt, dan hebben wij beslist ook voor uw problemen een
interessante oplossing.
Vraag ons daarom geheel vrijblijvend gratis dokumentatie en inlichtingen:
Bouwmaatschappij S.V. Kijk en Bouw - Kortrijksestraat 248, 8600 Menen, België
Telefoon: 056/531.60 en 056/531.82

steun aan de stichting ons erfdeel vzw
De uitgave van de tijdschriften Ons Erfdeel en Septentrion, revue de culture néerlandaise en de aktiviteiten in het Dialoogcentrum van de Stichting Ons Erfdeel vzw,
worden mede mogelijk gemaakt door de steun van overheidsinstellingen, partikulieren, verenigingen en bedrijven. De Raad van Beheer zegt hartelijk dank aan allen die
door hun financiële steun de publikaties en de aktiviteiten van de Stichting Ons Erfdeel vzw mogelijk maken. In ieder nummer van dit tijdschrift worden de ontvangen
steunbijdragen vermeld.
A. Caenen, Berchem
N.V. Asphaltco, Brussel
Provinciebestuur van Antwerpen
M.H. Lummerzheim & Cie V.G.N., Gent
N.V. Primus, Gullegem
Gebroeders Cappelle N.V., Menen
M. Van Lerberghe, Brussel
N.V. Vandekerckhove, Ingelmunster
Provinciebestuur van West- Vlaanderen

1.000 fr.
1.000 fr.
15.000 fr.
1.000 fr.
5.000 fr.
5.000 fr.
5.000 fr.
5.000 fr.
175.000 fr.

N.V. Brouwerij Maes, Waarloos
Noordstarfonds vzw, kulturele stichting van
de Vlaamse verzekeringsmaatschappij
„De Noordstar en Boerhaave", Gent
Mevr. R. Coussement, Brussel
N.V. Van Doorne's Automobielfabriek DAF, Oevel
Etn. A. De Meyer N.V., Deinze
(voorlopig afgesloten op 15 juni 1973)

5.000 tr.
30.000 fr.
1.000 fr.
2.000 tr.
1.000 fr.

nederlandse
taal- en kultuurpolitiek

kulturele integratie en benelux

Door omstandigheden onafhankelijk
van de auteur, wordt in deze aflevering geen kroniek „Kulturale betrekkingen tussen Indonesië en Nederland" van Drs. G. Termorshuizen opgenomen. N.v.d.r.

De moeizame oplossing
van de
Belgisch Nederlandse
waterwegenproblemen.
-

Baalhoek en Bath worden nog
niet zo vlug uitgevoerd.
Het gunstig advies dat de Nederlandse Raad van Waterstaat
op 11 februari 1972 inzake de
tracékeuze van het Baalhoekkanaal en de Scheldebochtafsnijding bij Bath uitbracht, werd in
Antwerpse kringen goed onthaald.
Deze gunstige beslissing ten
aanzien van de tracékeuze dezer
beide projekten houdt echter
niet in dat de Nederlandse regering tans definitief besloten zou
hebben dat er inderdaad een
Baalhoekkanaal en een bochtafsnijding bij Bath zal komen.
Vooraleer er sprake kan zijn
van een begin van uitvoering
dient de huidige kwaliteit van
het Scheldewater aanzienlijk te
verbeteren. Om deze verbetering te bekomen zullen alle bestaande industrieën aan de rechteroever van de Schelde in Antwerpen, en de nog op te richten
nijverheden langs de linkeroever, van zuiveringsinstallaties
dienen voorzien te worden. Wie
zal deze dure voorzieningen financieren? Zal men een onderscheid maken tussen de reeds
bestaande industrieën en de nog
op te richten fabrieken? Zal de
Belgische Staat bij de reeds bestaande nijverheden financieel
tussenkomen? In welke mate?
Zal men aan de nog op te richten industrieën de voorwaarde
stellen op eigen kosten vooraf
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de nodige zuiveringsinstallaties
te bouwen? De antwoorden op
deze vragen zullen heel wat dis
tijd vergen. Dit-kusie,gldn
staat reeds vast: de operatie
„zuiver Scheldewater" zal vele
jaren in beslag nemen. En eerder is van Nederland geen toestemming voor het graven van
het Baalhoekkanaal en de bochtafsnijding van Bath te verwachten.
Maar er is meer. Ook in België
zijn er heel wat gezaghebbende personen die het met deze
plannen voor de verbetering van
de Antwerpse haven niet eens
zijn. Zij vragen zich af of het wel
zin heeft in Baalhoek een sluis
van 125.000 ton te programmeren wanneer de Schelde slechts
toegankelijk is voor schepen
van 70.000 ton. Geen zinnig
mens denkt er aan Antwerpen
met zijn belangrijke haven en
groot industriegebied te laten
verkwijnen. Maar velen zijn er
van overtuigd dat er, gezien de
geringe diepgang van de Schelde, een oplossing voor onze havenproblemen in een andere
richting dient gezocht te worden. Eén van de elementen van
deze andere richting zou zijn:
het uitbouwen van Zeebrugge tot
een volwaardige zeehaven. Aangezien het er in ons artikel over
het „Westerscheldebekken als
toetssteen voor Benelux" (zie
Ons Erfdeel, nr. 4, 1972) alleen
om te doen was een eksposé te
geven van de huidige stand van
zaken zowel op het gebied van
de aan gang zijnde revolutie in
het zeeverkeer als van de huidige bestaande officiële Belgische
plannen ten opzichte van Antwerpen, maar ook tevens een
pleidooi te houden voor de naar
onze overtuiging noodzakelijke
nauwere samenwerking tussen
België en Nederland op gebied
van havens en waterwegen, hebben wij ons onthouden van alle

kritiek. Wij hopen echter onze
visie op het geheel van de ontwikkeling van het Westerschel
-debkn(Zrugils)
een der volgende nummers te

kunnen weergeven.
Naar aanleiding van officiële en
private bijeenkomsten en besprekingen in verband met havenproblemen, verschenen er in
de laatste tijd heel wat artikels
in kranten en tijdschriften en
werden er zelfs heftige polemieken gevoerd. Wij vonden dat
goed omdat op deze wijze de
aandacht gevestigd werd op het
belangrijk vraagstuk van onze
waterwegen met al de daarmee
samenhangende problemen. Tot
nu toe zijn de Vlamingen veel te
weinig hiermede bezig geweest.
Zij hebben dan ook in deze materie heel wat achterstand in te
halen tegenover de Nederlanders, die al deze onderwerpen
aanhoudend en grondig -wetenschappelijk bestuderen. Het
wordt wel wat te licht over het
hoofd gezien, dat het scheidingsverdrag van 1839 heel wat
gevolgen heeft gehad op het
gebied van de waterwegen, die
gedurende lange tijd een oorzaak van naijver, konkurrentie
en wrevel zouden zijn tussen de
gescheiden delen van de Nederlanden. Om de breuk tussen
Noord en Zuid weer goed te maken diende uiteraard de eenheid
van taal en kultuur beklemtoond
en nagestreefd te worden. En
dat liep niet altijd van een leien
dakje. Maar evenzeer moesten
de moeilijkheden weggenomen
worden waarmede onze industriëlen en handelaars iedere dag
te kampen hadden in hun zake
betrekkingen met het Noor--lijke
den. Zolang deze in sommige
omstandigheden meer dan vervelende zaken bleven voortbestaan kon er bezwaarlijk een gevoel van samenhorigheid groeien
tussen Noord en Zuid.

kulturele integratie en benelux

NOORDZEE
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BELGIE

Filologen, letterkundigen, historici hebben ontegensprekelijk een
grote rol gespeeld in het wakker
houden van het besef van de
eenheid van Noord en Zuid.
Daarvoor verdienen zij onze
dank en hun werk dient voortgezet te worden. Maar ik geloof dat wij in het proces van onze eenwording onze ekonomisten en ingenieurs niet mogen
vergeten. Zij immers hebben gezorgd voor het oplossen van
zware problemen, waaraan dikwijls onaangename financiële
aspekten verbonden waren, die
voor beide partners een voortdurende uitdaging betekenden
en een ernstig beletsel vormden
voor een betere kontaktname.
Deze mannen dienen meer op
de voorgrond te treden.
Dr. A. van de Poel en de Schelde-Rijnverbinding.
Zo'n man is de Vlaamse Nederlander Dr. Albert van de Poel.
Op 2 oktober 1973 zal het juist
twee jaar geleden zijn dat hij
stierf te Breda. Wij maken gebruik van deze verjaardag om
hem dankbaar te gedenken in

I.
verband met het tot stand komen
van de Schelde-Rijnverbinding
waaraan hij dertig jaar lang met
grote bekwaamheid en volharding heeft meegewerkt. Zeker,
er zijn nog anderen die daaraan
hun beste krachten hebben gewijd, o.a. de historikus Prof.
Gerretson en de waterbouwkundige Ir. van Konijnenburg die
samen met Dr. A. van de Poel
het bekende „driemanschap"
vormden. Albert van de Poel
werd geboren te Diest in 1898,
studeerde in Leuven en Gent,
kwam in 1918 naar Nederland,
waar hij in Amsterdam en Nijmegen zijn studies voortzette. Hij
trad in dienst bij verscheidene
bladen en werd hoofdredakteur
van het Dagblad voor NoordBrabant en Zeeland, welke krant
later overging in het dagblad
De Stem. Gedurende wereldoorlog II werd hij door de Duitse
bezetters gearresteerd en opgesloten in het koncentratiekamp
van Neuengamme, waaruit hij in
1943 ontslagen werd maar waarvan hij gedurende zijn verdere
leven de noodlottige gevolgen

ondervonden heeft. Van de Poel
was 65 jaar oud op het ogenblik
van de ondertekening van
het Belgisch -Nederlands verdrag
over de Schelde-Rijnverbinding.
Zijn twee vrienden en medestrijders Gerretson en Van Konijnenburg waren reeds gestorven. Het zal voor hem zeker een
grote vreugde geweest zijn de
verwezenlijking van zijn droom
nog te hebben mogen beleven.
Om de grote betekenis van het
vraagstuk van de Schelde-Rijnverbinding duidelijk te maken,
kunnen wij alvast beginnen met
te zeggen dat de onderhandelingen hierover een eeuw hebben
aangesleept en dat dit probleem
gedurende al die jaren de atmosfeer tussen België en Nederland heeft vertroebeld en op
sommige ogenblikken vergiftigd.
Door de vrede van Munster op
30-1-1648 werd de Schelde gesloten. De stroom die door zijn
ligging voorbestemd was om
voorspoed en welstand te brengen in het Deltagebied van de
Nederlanden, zou voortaan een
twistpunt worden tussen Noord
en Zuid. In 1795 kwam de Schelde door Napoleon weer vrij. Onder zijn bewind werd het Noor
ontworpen dat zou-derkanl
voorzien in een rechtstreekse en
veel kortere verbinding van Antwerpen met de Rijn over Venlo.
Dit kanaal was niet voltooid
vóór de beslissende slag van
Waterloo. De twee reeds gegraven panden van deze vaart werden na 1815, tijdens de Verenigde Nederlanden onder Koning
Willem I, in andere waterwerken ingeschakeld. Na de muiterij van 1830 kwam een gedeelte van Limburg bij Nederland
(het huidige Nederlands -Limburg) en werd het dus onmogelijk voor de pas gestichte Belgische Staat nog een vaart te graven naar de Rijn. Dat hoefde ook
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niet, want de schepen voeren
langs de eeuwenoude Rijnvaartweg van Antwerpen, namelijk
door de Kreekrak naar de Oosterschelde. In het scheidingsverdrag van 19-4-1839 nam Nederland de verplichting op zich
om, indien door natuurlijke gebeurtenissen of kunstwerken
de Rijn- en Scheideverbindende tussenwateren onbruikbaar
mochten worden, aan de Belgische scheepvaart andere wegen
aan te wijzen, die even veilig,
goed en gemakkelijk zouden
zijn. Wanneer nu in 1867 de Oosterschelde door Nederland aan
het Sloe (d.i. de waterweg tussen Walcheren en Zuid -Beveland) en de Kreekrak (d.i. de
waterweg tussen Zuid -Beveland
en West-Brabant) werd afgedamd teneinde de spoorweg
Bergen op Zoom-Vlissingen te
kunnen aanleggen en zo de Ruhr
te verbinden met Vlissingen,
was de vaart op de Rijn vanuit
Antwerpen en vice-versa langs
de Kreekrak onderbroken. Ingevolge dit artikel in het vredesverdrag van 1839 was Nederland
verplicht het kanaal van Hansweert naar Wemeldinge te graven, teneinde de scheepvaart
van Antwerpen toegang te laten
behouden naar de Rijn. De vaart
over het kanaal Hansweert-Wemeldinge was lang en gevaarlijk.
Om de Rijnvaart naar Antwerpen
ekonomisch aantrekkelijk te maken, verleende België Rijnpremies. Voor België betekenden
ze een belangrijke uitgave, voor
Nederland waren ze een doorn
in het oog.
Na de eerste wereldoorlog kwam
het tot een scherpe kontroverse
over de Schelde-Rijnverbinding
tussen België en Nederland. In
1919 kwam een Belgisch „Comité de Politique nationale" op
voor anneksatie van de Nederlandse gebiedsdelen Zuid -Limburg en Zeeuws-Vlaanderen uit
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wrevel om de neutraliteit van Nederland in de volkerenstrijd van
wereldoorlog I. De Belgische regering verklaarde zich akkoord
met deze eisen en legde ze neer
op de vredeskonferentie van Parijs. De heer Van Karnebeek,
toenmalig Nederlands minister
van Buitenlandse Zaken, trad in
Parijs met grote bekwaamheid
op, zodat zijn argumenten voor
behoud van beide landsdelen
sterker bleken dan die van zijn
Belgische kollega Hijmans. In
deze atmosfeer van agressiviteit
tegenover Nederland eiste België nu een Schelde-Rijnverbindend kanaal van de Antwerpse
dokken naar de Moerdijk, dwars
door West-Brabant, het z.g.
Moerdijk- kanaal. Nederland gaf
als tegenargument dat het
slechts verplicht was ingevolge
het scheidingstraktaat van 1839
tot aanwijzing van een goede en
veilige weg voor de Antwerpse
Rijnvaart in de tussenwateren,
dat zijn de zeearmen tussen de
uitmondingen van de Rijn, met
de Maas, en de moderne Westerschelde. Op 3-4-1925 werd tussen Nederland en België een
verdrag gesloten waarbij o.a.
een kanaal van Antwerpen naar
de Moerdijk in uitzicht werd gesteld. Na heftige politieke en
ook buitenparlementaire strijd
werd dit traktaat op 24 maart
1927 door de Eerste Kamer in
Nederland verworpen.
Na wereldoorlog II werd door
België het vraagstuk van de
Schelde-Rijnverbinding opnieuw
te berde gebracht. Op de ministerkonferentie van 10-13 maart
1949 werd besloten een kommissie in het leven te roepen die de
problemen van de waterwegen
zou bestuderen. Voor Nederland
had o.a. Mr. M.P.L. Steenberghe
en voor België o.a. Frans Van
Cauwelaert zitting in deze kom missie. In 1954 werd het rapport dat deze kommissie Van

Cauwelaert-Steenberghe inmiddels had gepubliceerd, besproken. De kommissie adviseerde
te komen tot een oplossing van
de drie waterwegenkwesties tezamen, nl. voor de ScheldeRijnverbinding, de Stop van Ternaaien en de verbetering van
het kanaal Gent-Terneuzen. Wat
de Schelde-Rijnverbinding betreft werd door België weer geopteerd voor een Moerdijkkanaal
en tevens voor een gezamenlijke
oplossing van deze drie kwesties. De Belgische Minister van
Buitenlandse Zaken Spaak zag
onmiddellijk in dat de voorgestelde gezamenlijke oplossing
van deze problemen de mogelijkheid schiep om al deze dringende vraagstukken op de lange
baan te schuiven. Hij distancieerde zich dan ook van het
standpunt van de kommissie en
kon een akkoord bereiken over
de opheffing van de Stop van
Ternaaien en de verbetering van
het kanaal Gent-Terneuzen. Het
Moerdijkkanaal liet men maar
onbesproken terzijde liggen tot
betere omstandigheden zich zouden voordoen. En deze lieten
niet lang op zich wachten.
West-Brabant wou mordikus beginnen aan dringend uit te voeren waterstaatswerken, die eventueel ingeschakeld hadden kunnen worden bij het aanleggen
van een Moerdijkkanaal, nl. de
verbinding van Mark en Vliet.
Minister van Buitenlandse Zaken Luns liet weten, dat bij verder uitstel van de oplossing voor
de nieuwe Schelde-Rijnverbinding men met deze nieuwe toestand rekening zou dienen te
houden.
Na de ramp van 1953 werd het
Deltaplan ingediend. Dit voorziet
in een afsluiting van de zeegaten. Daardoor zou de getijbeweging verdwijnen en op deze
wijze een over het algemeen
meer gunstige toestand ontstaan
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op de oude Antwerpse Rijnvaartweg door de Tussenwateren.
Daarbij bestond de mogelijkheid
om de weg veiliger en korter te
maken.
De provincie Noord -Brabant (samen met Zeeland) maakte haar
Kreekrakplan bekend. Doel van
dit plan was een haven- en industrieontwikkeling te schetsen
in het Kreekrakgebied ten zuiden van Bergen op Zoom, gezien in het kader van de ontwikkeling van het gehele Westerscheldebekken. Opmerkelijk was
hierin het lanceren van het idee
van een Beneluxkanaal van Zandvliet naar de Oosterschelde door
de nu afgedamde Kreekrak en
het voorstel van een zeehaven,
die verbonden zcu zijn met de
Westerschelde via de Belgische
zeesluis van Zandvliet. Feitelijk
stemde dit Beneluxkanaal overeen met het zuidelijk deel van
het omstreden Moerdijkkanaal
uit het advies van de kommissie Van Cauwelaert-Steenberghe.
Naast het feit dat in 1959 de Nederlands- Belgische onderhandelingen hervat werden door de
kommissie De Gruben -Van Starkenborgh Stachouwer, dient echter vooral vermeld te worden, dat
de grootste antagonisten in de
Schelde-Rijn- kontroverse, namelijk de Kamers van Koophandel
van Rotterdam en Antwerpen,
zich inmiddels bereid hadden
verklaard om aan de konferentietafel plaats te nemen. Daar kwamen zij tot de overtuiging dat
een oplossing voor de ScheldeRijnverbinding diende gezocht te
worden in een heropening van
de oude vaarweg door de Kreekrak die geschikt gemaakt zou
moeten worden voor de moderne scheepvaarttechnieken, en in
een verbintenis van België de
Rijnvaartpremies geleidelijk af te
schaffen. Door deze overeenkomst voelden de officiële onderhandelaars zich sterk gerug-

gesteund. Antwerpen van zijn
kant drong steeds meer aan op
een spoedige oplossing, omdat
de oude vaarweg langs het kanaal Hansweert-Wemeldinge niet
geschikt was voor de moderne
duwvaarttechniek.
In het begin van de jaren dertig
had Ir. Emiel van Konijnenburg
- een Nederlands waterbouwkundige met wereldreputatie - een
plan op tafel gelegd dat de uitweg aanwees voor de oplossing
van de Schelde-Rijnverbinding,
namelijk een vaarweg binnen de
geografische en historische grenzen van de tussenwateren, die
zijn weg zou vinden langs de
Westerschelde, de heropende
Kreekrak, de Oosterschelde, via
een Eendrachtskanaal en een
doorsteek ten Oosten van SintPhilipsland naar het Vo;kerak.
Nederland, bij monde van de bekende historikus Prof. Gerretson,
hield zich aan een strikte interpretatie van de Nederlandse
verplichtingen uit hoofde van
het scheidingstraktaat van 1839.
Hieruit kon geenszins afgeleid
worden dat een grensoverschrijdend kanaal als het Moerdijkkanaal tot de verplichtingen van
Nederland behoorde. Dit zou een
opoffering betekenen van Noordbrabants grondgebied ten gerieve van een buitenlands havenkompleks en daarbij een bron
zijn van wrijvingen en moeilijkheden met België. Het plan
van Konijnenburg ontweek deze
moeilijkheid. Het te Breda verschijnende Dagblad van NoordBrabant (en Zeeland) had dit
plan hardnekkig verdedigd.
Na Wereldoorlog II en Benelux
waren de betrekkingen tussen
België en Nederland inmiddels
zodanig in gunstige zin geëvolueerd dat uiteindelijk een oplossing gevonden kon worden
voor het probleem van de Schel
Inderdaad op-deRijnvrbg.
13 mei 1963 werd te Den Haag

het „Belgisch- Nederlands verdrag over de Schelde-Rijnverbinding" ondertekend door de Belgische eerste minister Lefèvre
en zijn Nederlandse ambtgenoot
De Quay. Er zal een nieuwe
vaarweg worden aangelegd die
de monding van de Schelde met
die van de Rijn verbindt, en wel
door het nieuwe zeekanaal van
de Antwerpse dokken naar het
sluizenkompleks van Zandvliet,
door het oostelijk van de Westerschelde gelegen schorrengebied naar de vroegere Kreekrak,
over de Oosterschelde, langs
het Eendrachtkanaal, door een
doorstoot ten oosten van Philipsland, door het Volkerak (langs
Willemstad) naar de Waal. De
uitvoering van de werken zal zeven à tien jaar in beslag nemen
en voor 90 /o door België worden bekostigd. Deze vaarweg zal
een bodemdiepte hebben van
5 m, een bodembreedte van
90 m en een waterspiegel van
124 m. Na de voltooiing van de
werken zal België de Rijnpremies afschaffen, die het verleent
om de Rijnvaart naar Antwerpen
te stimuleren. Terecht wordt dit
verdrag beschouwd als de grondslag waarop een gemeenschappelijke Benelux- politiek met betrekking tot het Deltagebied gebouwd kan worden.
Opgemerkt moet worden dat de
vaarweg waarover een overeenkomst werd bereikt toch een
grensoverschrijdend kanaal is.
Nederland heeft hierin toegegeven, niet alleen als gevolg van
de verbeterde Nederlands-Belgische verhouding ontstaan door
Benelux, maar ook door de tegenprestatie van België, die al
zijn sinds 1839 gekoesterde aanspraken op zeggenschap ten
aanzien van de tussenwateren
opgeeft met de voltooiing
van deze Schelde-Rijnverbinding. Tussen partijen was het
een wederzijds geven en nemen,

°
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zodat er geen overwinnaar en
geen overwonnene was, zoals
Minister Luns en schepen Delwaide terecht opmerkten. Tevens werd hiermee voldaan aan
de voorwaarde van volkenrechtelijke reciprociteit, waarop Prof.
Dr. C. Gerretson steeds met nadruk had gewezen.
Door dit akkoord wordt feitelijk
de eeuwenoude Rijnvaartweg
van Antwerpen opnieuw in gebruik genomen, zoals hij bestond
vóór het graven van het kanaal
Hansweert-Wemeldinge. Maar nu
is hij aangepast aan de moderne
eisen van de binnenscheepvaart,
duwvaart en snelvaart inkluis.
Gelukkig maar dat er geen Moerdijkkanaal kwam; het zou tans
al hopeloos verouderd en ontoereikend zijn. Deze Schelde-Rijnverbinding zal tenslotte een einde maken aan het zeer hinderlijke samenvaren van zee- en binnenvaartschepen in het nauw
van Bath.
De Stop van Ternaaien.
Op de 17e Limburgse Havenen Industriedag op 7-9-72 te
Hasselt hield goeverneur Roppe
een krachtig pleidooi voor de opheffing van de Stop van Loozen
en voor een aanpassing van het
Cabergkanaal en het Julianakanaal. Tijdens deze zelfde studiedag sprak eveneens de heer Van
Rooy, kommissaris van de Koningin van Nederlands Limburg.
Het Cabergkanaal moet een einde maken aan de miserie van de
Stop van Ternaaien, die zowel
voor Nederland als voor België
een vervelende affaire is geworden. Het Albertkanaal loopt van
Monsin bij Luik, waar het uitmondt in de Maas, naar het
noorden evenwijdig met de
Maas. Het volgt hierbij de oude
vaart van Luik naar Maastricht
tot Klein-Ternaaien, waar twee
sluizen het in verbinding stel-
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len met het Nederlands gedeelte
van het oude kanaal Luik -Maastricht. Het doorsnijdt dan de
heuvelrug tussen Maas- en Je
korte afstand van-kervaliop
de Nederlandse grens en volgt
verder die grens tot Briegden,
waar een aftakking het verbindt
met het Zuid -Willemskanaal te
Neerharen. Het Albertkanaal
wordt dus met de Nederlandse
waterwegen in verbinding gesteld bij Klein-Ternaaien en door
een verbindingskanaal met twee
sluizen van Briegden naar Neerharen (Zuid -Willemsvaart). Beide verbindingskanalen zijn geschikt voor schepen van 600 ton.
Welnu het Albertkanaal is gebouwd voor een verkeer met
schepen van 2.000 ton. De verbinding van Ternaaien is dus
werkelijk een stop, aangezien
deze vernauwing op Nederlands
grondgebied van het oude kanaal Luik- Maastricht de doorvaart belet van grotere schepen
tussen het Albert- en Julianakanaal. Daarbij dient te worden opgemerkt dat deze sluizen overbelast zijn en dat er dus kostbare
wachturen voor de schepen verloren gaan. Als men daarbij rekening houdt met een stijging
van het vervoer in de toekomst,
vooral na de modernisering van
het Albert- en Julianakanaal,
dan is het evident dat hier een
oplossing voor dit probleem
dringend geboden is. Zowel de
Belgische als de Nederlandse
autoriteiten hebben dit begrepen
en na jarenlange onderhandelingen kwamen zij op 11-12-1961
tot een overeenkomst voor een
verbinding van het AlbertkanaalMaas-Julianakanaal, waardoor in
feite en officieel de Stop van
Ternaaien opgeheven zou worden. Er werd een kommissie in
het leven geroepen, bestaande
uit scheepvaartdeskundigen om
deze verbinding praktisch uit te
werken. Na een grondig onder-

zoek sprak deze kommissie zich
uit tegen uitbreidingswerken aan
het kompleks van Ternaaien die
volgens haar geen zin hadden,
maar voor een kanaal dat het
Albertkanaal bij Briegden zou
verbinden met de Maas ten
Noorden van Maastricht, ter
hoogte van de bovenmond van
het Julianakanaal, door het vroegere dorp Caberg (tans grondgebied Maastricht). Vandaar de
naam Cabergkanaal. De kommissie wordt in haar advies gesteund door de Kamers van
Koophandel van Aken, Maastricht, Heerlen, Eupen, Verviers,
Luik en Hasselt. Zij raamt de totale aanlegkosten van dit Cabergkanaal op 1,3 miljard fr.
maar is van oordeel dat de uitvoering van dit projekt talrijke
voordelen zal bieden, zoals: het
oost-westverkeer wordt met 215
km verkort; Antwerpen wordt
voor de scheepvaartcentra van
Born, Stein en Maastricht de
kortst bijgelegen en best bereikbare zeehaven; Nederlands
Zuid- Limburg krijgt een verbinding met Rotterdam die gunstiger is dan de huidige via de
Waal, dit natuurlijk in de veronderstelling dat de verbeteringswerken aan het Albertkanaal zijn
uitgevoerd en de nieuwe Schel
waarmee-deRijnvrbg
men reeds is begonnen - is voltooid; door dit Cabergkanaal zou
de sluis van Ternaaien zodanig
ontlast worden dat het noordzuidverkeer o.a. vanuit Luik veel
beter zou funktioneren; de openingen van de St.-Servaasbrug
voor hoge schepen te Maastricht, waarvan het drukke verkeer zo'n hinder ondervindt,
zouden wegvallen.
Dit is zeker een indrukwekkende
lijst van voordelen, die zowel aan
België als aan Nederland zouden
ten goede komen.
Reeds in 1939 schreef dr. Ch.

vlaamse beweging

Theurissen van Maastricht in
zijn promotiestellingen: „Het aanwijzen van de Maas als staatsgrens is in strijd met de aardrijkskundige, historische, volkenkundige en ekonomische situatie van het Limburgse Maasgebied." Als er morgen tientallen
artikels, brochuren en boeken
verschijnen over de aardrijkskundige, historische, volkenkundige en ekonomische eenheid
van het Limburgs Maasgebied
dan zullen wij dat toejuichen.
Maar dat alleen volstaat niet om
de beide Limburgen dichter bij
mekaar te brengen. Ook de
„barrières" als de Stop van Ternaaien en de Stop van Loozen
waarmee de fabrikant, de handelaar, de schipper, de bevrachter,
de ekspediteur en nog anderen
in hun dagelijkse bezigheden
gekonfronteerd worden, dienen
te verdwijnen. Dan moet er niet
meer gepraat worden over samenwerking en integratie. Men
zal ondervinden dat het werkelijk zo is. Het pleit voor goeverneur Roppe dit te hebben ingezien. Wij hopen dat zijn fors
pleidooi voor de opheffing van
deze belemmeringen die tans
geen reden meer hebben van
bestaan, de passende nuttige
gevolgen zal krijgen.
P.G. Ruysschaert

Westvlaamse
taalgrensgemeenten.
Hoe Vlaams voelen de Vlamingen? Aangenomen dat het antwoord op zo'n vraag mogelijk is,
kunnen we aanwijzingen vinden
in de gegevens van 'n bescheiden onderzoek naar het aantal
schoolplichtigen dat Franstalig
of Nederlandstalig lager onderwijs volgt in de Westvlaamse gemeentes of vroegere gemeentes gelegen aan de grens met de
provincie Henegouwen, dit wil

zeggen: aan de grens met Komen-Moeskroen.
Deze gemeentes hadden in 1970
samen ongeveer 55.000 inwoners,
in 1957 was dat nauwelijks duizend minder. Daaronder zijn er
drie met faciliteiten voor Franstaligen, namelijk Helkijn, Mesen en
Spiere, maar de naburige Franstalige scholen, voornamelijk die
van Komen en Moeskroen, hebben op de Vlaamse inwoners in
het zuiden van West-Vlaanderen
altijd 'n sterke aantrekkingskracht uitgeoefend.
Nieuwkerke, Wulvergem, Mesen,
Hollebeke en Zandvoorde, met 'n
gezamenlijke bevolking van 4.500
à 5.000 inwoners, grenzen aan
het kanton Komen. In Nieuwkerke blijft het percentage leerlingen in het Franstalig lager onderwijs te Komen, Ploegsteert of
Belle (Frankrijk) min of meer op
10 0/0. In Wulvergem is het al jaren de gewoonte dat alle leerplichtigen L.O. naar 'n Nederlandstalige school gaan, de meesten ter plaatse, enkelen naar
Nieuwkerke. Naar Wulvergem komen ook wel leerlingen uit Wijt
zelfs Ploeg -schate,Mn
kanton Komen. Me--sterinh
sen is 'n faciliteitengemeente:
volgens de talentelling van 1947
waren er 31,1 0/o Franstaligen.
Het aantal schoolkinderen in het
Franstalig onderwijs (in Mesen is
er geen Franstalige school) varieert van 0 0/0 tot 10 0/0• We moeten bij de beoordeling van de
toestand in deze kleine gemeentes ermee rekening houden dat
één leerling tot 3 0/o van de hele
schoolbevolking kan vertegenwoordigen. Er zijn dus gemakkelijk grote schommelingen in o/o.
Hollebeke en Zandvoorde hebben sinds enkele jaren alleen
nog schoolplichtigen in Nederlandstalige scholen.
De grootste gemeentes zijn Wervik, Menen en Rekkem, die alle

drie aan Frankrijk grenzen; samen tellen ze ongeveer 40.000
inwoners. Wervik en Menen kennen 'n gestadige vernederlandsing mede dank zij de invloed
van 'n Vlaams-overtuigde generatie gestudeerden. Rekkem
neemt 'n biezondere plaats in
onder deze grotere gemeentes.
De talentelling leverde 26,3 0 /0
Franstaligen op. Globaal genomen zitten de laatste drie schooljaren ± 25 0/0 van de schoolplichtigen L.O. in Franstalige
scholen! Het past hier erop te
wijzen, dat de plaatselijke omstandigheden 'n belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de
beslissing van de ouders om hun
kinderen ofwel naar de lokale
Nederlandstalige school ofwel
naar de Franstalige school buiten de eigen gemeente of wijk te
zenden. Het is inderdaad genoeg
dat een of ander Franstalige onderwijzer gaat ronselen en kinderen meeneemt naar zijn (Franstalige) school buiten Rekkem, om
'n sterke daling van de leerlingen in het Nederlandstalig lokale onderwijs te veroorzaken.
Aalbeke, Rollegem en Bellegem
hebben ongeveer 9.000 inwoners.
Op deze drie plaatsen stijgt het
aantal leerlingen in het plaatselijke onderwijs boven de 95 0 /0
uit. Van de plusminus 140 kinderen geboren in 1966 zijn er maar
'n paar in Franstalige scholen.
Sommige kunnen natuurlijk in de
loop van hun lager onderwijs nog
van school veranderen, maar de
laatste jaren gebeurt dat toch
zelden. Dat de toestand in deze
gemeentes zich gunstig ontwikkelt, wil hier niet zeggen dat er
geen problemen zijn - sommige
afgelegen wijken liggen vlak bij
Moeskroen - maar de waakzaamheid van enkele mensen levert
goede resultaten op.
De vierde en laatste groep gemeentes waarop dit onderzoek
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De Provincie West- Vlaanderen met in het zuiden de in 1963 naar de Franstalige provincie Henegouwen overgehevelde
kantons Komen en Moeskroen.
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De kantons Komen en Moeskroen en de aangrenzende Westvlaamse gemeentes
De gemeentes in de kantons Komen en Moeskroen: a. Ploegsteert; b. Waasten; C. Neerwaasten; d. Komen; e. Houtem;
f Moeskroen; g. Lowingen; h. Herzeeuw; i. Dottenijs.
De aan de kantons Komen en Moeskroen aangrenzende Westvlaamse gemeentes: 1. Nieuwkerke; 2. Wulvergem;
3. Wijtschate; 4. Mesen; 5. Hollebeke; 6. Zandvoorde; 7.Wervik; 8. Menen; 9. Rekkem; 10. Aalbeke; 11. Rollegem;
12. Bellegem; 13. Kooigem; 14. Spiere; 15. Helkijn.

betrekking heeft, bevat Kooigem,
Spiere en Helkijn, samen ongeveer 2.500 inwoners, drie betrekkelijk kleine gemeentes dus
in het geheel van dit overzicht,
maar niet onbelangrijk, want
twee ervan verschaffen faciliteiten aan Franstaligen, namelijk
Spiere en Helkijn. In Kooigem is
er weinig verandering merkbaar
in de cijfers over de laatste dertien jaar. Ongeveer 14 0/o schoolplichtigen van het lager onderwijs bezoeken de school in het
(nu) Waalse Dottenjjs. Op te
merken valt dat deze kinderen
verspreid wonen over de gemeente; er is hier geen wijk met
Franse „gezindheid ", het betreft
veeleer 'n beperkt aantal traditioneel Franstaligen en enkele
Vlaamse gezinnen die op de bekende manier 'n hogere sociale
status trachten te verwerven.
Volgens de talentelling van 1947
had Spiere 63 0/0 Franstalige inwoners, in feite betreft het 'n
Waalse minderheid. Niet alle Wa-

len sturen hun kinderen naar
Franse scholen buiten de gemeente. De laatste zeven jaar vinden we ongeveer 35 0/o van de
scholieren in het Franstalig onderwijs. Natuurlijk moeten we
ook hier rekening houden met
het kleine aantal leerlingen en
de grote schommelingen in de
procenten; toch blijft de toestand wankelbaar, vooral als we
vaststellen dat vele scholieren
na de Nederlandstalige lagere
school Franstalig voortgezet onderwijs gaan volgen. Dat Helkijn
'n faciliteitengemeente is moet
nog altijd verwondering wekken.
Welke ijverige veldwachter heeft
hier in 1947 49,9 o/o Franssprekenden ontdekt? 13 0/o van de
schooiplichtigen geboren in de
jaren 1960 tot 1965 volgt of volgde Franstalig lager onderwijs.
Wanneer we de toestand globaal bekijken, kunnen we allicht
geneigd zijn tot groot optimisme:
van de veertien besproken gemeentes zijn er maar 'n paar met

'n noemenswaardige groep leerlingen in het Franstalig lager onderwijs. Toch lijkt de situatie niet
zo rooskleurig en geruststellend.
Hoe komt het dat er meer als tien
jaar na de „vastlegging" van de
taalgrens nog (vele) Franstalige
inwoners in Vlaamse gemeentes
zijn die zich afzijdig houden van
het plaatselijke sociale en kulturele leven, dat er nog zo vele
Vlamingen zijn die menen dat
de toekomst van hun kinderen
beter verzekerd wordt door verfransing? Dat we de vele Vlamingen die in Moeskroen wonen
voor de Nederlandse kultuur
hebben laten verloren gaan, is
pijnlijk; maar dat we de Franstalige inwoners in de Vlaamse
gemeentes niet winnen, en - wat
erger is - sommige Vlamingen in
Vlaamse gemeentes niet Vlaams
kunnen houden, is m.i. vernederend.
Kan het zijn dat het kulturele je ven op de plaatsen waar 'n
Franstalige of Fransgezinde min-
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derheid leeft, 'n te lokaal- Vlaamse kleur heeft, d.w.z. onvoldoende algemeen - Nederlands is, ook
wat de taal betreft? De ervaring
in Brussel en elders heeft ons nu
toch al voldoende geleerd dat,
gekonfronteerd met de Franse
taal en kultuur, alleen de alge
Nederlandse taal en kul --men
tuur het behoud van onze „eigenheid" kan verzekeren.
Wat kunnen we doen? Misschien
is er meer kontakt mogelijk tussen de kulturele organisaties van
die „grensgemeentes" en die
van het Westvlaamse „binnenland". Er worden op vele plaatsen toneelopvoeringen, klein kunstavonden, koncerten en studievergaderingen georganiseerd:
zou het 'n zware inspanning vergen om het beste in de grensgemeentes over te doen?
Wellicht wordt ook bij de planning of inplanting van scholen
onvoldoende rekening gehouden
met de specifieke noden van de
Vlamingen op de taalgrens. En
verschaffen we voldoende informatie over de studiemogelijkheden in het middelbaar en het hoger onderwijs in het zuiden van
de provincie West- Vlaanderen?
0. Vandeputte, Marke

Brusselaria 2.
-

commune à facilités dans Ia périphérie" (Nr. 112, april 1973),
een „selekte" bloemlezing uit de
Nederlandstalige pers, artikels

van o.a. L. Defosset, publiciteit
over F.D.F.-aktiviteiten, een artike l van ene Erasme, meine à Anderlecht... en dies meer. Onder
de titel Sainte Parité, priez pour
nous wijdt het weekblad een artikel aan de taalpariteit in de

Gemeente

Fr.

Ndl.

Vak.

Anderlecht
Brussel

18
64
20
13
5
4
11
2
12
4
21
12
13
7
13
13
6
12

13
46
7
4
4
3
7
2
8
4
11
9
8
2
9
4
4
8

4
14
18
2

250
53,3

153
32,6

Elsene
Etterbeek
Evere

Ganshoren
Jette
Koekelberg
Molenbeek
Oudergem
Schaarbeek

Sint-Gillis
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe
Ukkel
Vorst
Watermaal-Bosvoorde
Andere gemeenten
Totaal
Totaal procent

Taalparitelt bij de Brusselse
Gemeenteambtenaren.
Bruxelles Vérité is een Franstalig Brussels weekblad met de ondertitel „Journal d'Information de
la region de Bruxelles". Nergens
vind je een uitgesproken pa rt ijpolitieke klausule in de aard van
Organe du F.D.F. of Journal pour
les Bruxellois francophones. Vele
teksten zijn echter duidelijk voor
wat de basistendens betreft. Zo
vind je een advertentie: „Soutenez un assureur qui se consacre depuis des années à la
cause francophone dans une
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Brusselse gemeente- administratie als antwoord op een desbetreffend artikel in de Gazet van
Antwerpen ( 26 maart 1973). Graag
stonden wij even stil bij dit probleem waarover veel wordt gepraat maar waarover men zelden
konkrete cijfers vindt.
Welke is de huidige situatie? Een
tabel zal een duidelijk beeld geven van de toestand.

De zaak lijkt duidelijk. Op 19 gemeenten zijn er 250 Franstalige
ambtenaren, 153 Nederlandstalige en 66 vakante betrekkingen.
In vier gemeenten is de pariteit
reeds bereikt: Evere, Ganshoren,
Koekelberg en Oudergem. In enkele andere gemeenten kan ze
bereikt worden dank zij de nog
vakante betrekkingen: die moeten dan ook toegekend worden
aan Nederlandstaligen: Anderlecht, Brussel (op 4 na), Elsene,
Molenbeek, Schaarbeek, Ukkel

—
—

1
—

4
—

11
—
—

2
6
3
1
—

66
14,1

en Watermaal-Bosvoorde. In de
overige gemeenten kan ze niet
worden bereikt, zelfs als men alle vakante betrekkingen aan Nederlandstaligen toekent: Etterbeek (F.D.F.), Vorst (F.D.F.), Jet-

te, Sint-Gillis, Sint-LambrechtsWoluwe (F.D.F.) en Sint-PietersWoluwe (F.D.F.). De partijpolitieke overheersing in de gemeentebesturen van de laatste gemeenten is een aanwijzing...
Het gaat hier over ambtenaren
vanaf de graad van afdelings-
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chef. Volgens art. 21 § 7 van de
taalwet moeten vanaf 1-9-1973 alle betrekkingen vanaf de graad
van afdelingschef in een gelijk
aantal bezet worden door ambtenaren van beide taalgroepen. 10
jaar geleden werd de wet goedgekeurd; u kan zich een idee
geven van de weerklank die hij
heeft gevonden bij bepaalde gemeentebesturen! De Heren Burgemeesters hebben nu nog enkele maanden de tijd om alles te
regulariseren vo;gens de wet, zoniet zou de Minister van Binnenlandse Zaken optreden. Wij vragen ons wel af wat hij kan doen.
Blijkbaar zijn de F.D.F.-burgervaders het niet eens met de wet,
niet alleen omdat ze talmen om
de zaken op punt te stellen, maar
ook omdat o.a. de Heren Lepaffe
(Vorst), Persoons (Sint-PietersWoluwe), Defosset (Etterbeek) en
Nols (Schaarbeek) oordelen dat
in die gemeenten waar 85 0/0 van
de bevolking uit Franstaligen bestaat er 70 à 80 0/o Franstalige
ambtenaren dienen te zijn. Dit is
nu reeds het geval in Vorst, SintPieters-Woluwe en Etterbeek. Wij
noteren terloops dat bewuste
burgemeesters spreken over 85 0/0
Franstaligen, maar dat ze aan
een volkstelling weigeren mee te
spelen omwille van het feit dat
het niet een volks- maar wel een
talentelling is! Blijkbaar hebben
zij de volkstelling niet nodig om
het effektief Franstaligen te kennen!
Wij hebben dus nog iets te verwachten in Brussel! Een krachttoer tussen de F.D.F.-burgemeesters, de Nederlandstalige partijen
en... de Minister van Binnenlandse Zaken.
Verschillende organismen in en
buiten Brussel steunen deze eisen die in feite niets anders zijn
dan de vraag de wet stipt uit te
voeren. Er werden reeds voldoende toegevingen gedaan. On-

der deze verenigingen tellen wij
het Vlaams Komitee voor Brussel. Het is onze bedoeling in
Brusselaria regelmatig een of
meerdere instellingen voor te
stellen die met het lot van de
Nederlandstalige kultuur in Brussel begaan zijn.
Het Vlaams Komitee voor Brussel, vzw (Rijkeklarenstraat 45, te
1000 Brussel) is de voortzetting
van het voor de oorlog werkende
„Vlaams Verbond voor Brussel ".
Het VKB werd opgericht in 1946
onder de naam „Comité tot bevordering van het Vlaams leven
te Brussel' 'met als oprichters de
Heren J. Clottens, eerste voorzitter van het VKB, H. Fayat, J. Tordeur, F. van Hoorick en A. Wau te rs.
Het is een overkoepelend orgaan
dat de meeste vooraanstaande
Vlaamse verenigingen in de
hoofdstad groepeert en ook belangrijke Brusselse Vlamingen
onder zijn leden telt, dit zonder
partijpolitieke gebondenheid en
op pluralistische basis. Het is
dan ook als vereniging representatief voor het Vlaams leven
in Brussel. Het organiseren van
allerlei aktiviteiten behoort tot
zijn taak: jaarlijkse Guldensporenfeesten, het steunt het Nederlandstalig onderwijs in Brussel,
bewerkstelligt de vernederlandsing van het Brussels bedrijfsleven, enz. Onlangs nog verzorgde
het VKB de uitgave van een „Memorandum omtrent Brussel" samen met het Komitee der Randgemeenten en de VVB. Daarin
trekken deze verenigingen de
aandacht op de wettelijke maatregelen die gelijkheid en taalvrede moeten waarborgen tussen
de twee taalgemeenschappen in
Brussel. Zij wijzen ook op de akkulturatie van de Vlamingen in
Brussel en vragen aandacht voor
de Brusselse problematiek aan
gans Vlaanderen.

Het Komitee had een belangrijk
aandeel in de oprichting van De
Brusselse Post, Maandblad voor
Vlamingen te Brussel en Elders.
Het is een zeer rijke bron van inlichtingen over het Vlaams leven
in Brussel. Thans heeft de Heer
A.G. De Cuyper de leiding van
het VKB in handen.
In onze vorige bijdrage (Ons Erfdeel, 1973, 2, pp. 145-147) hadden wij het over het Nederlandstalig onderwijs te Brussel. Bijna
tegelijkertijd met het verschijnen
van Ons Erfdeel, nr. 2, heeft de
Vereniging van Vlaamse Leerkrachten (VVL) een uitgebreid
dossier aan de Nederlandstalige
pers voorgesteld. Zo bleek uit
het onderzoek dat verschillende
Franstalige scholen de door de
wet vanaf de 2de graad voorziene tweede landstaal niet op het
onderwijsprogramma staan hadden; Elsene, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Joost, Evere, Vorst en
Sint-Lambrechts-Woluwe hebben
geen Nederlandstalige middelbare scholen. In Ukkel krijgen
Nederlandstalige vriendenkringen
van de onderwijsinstellingen
geen rooie duit daar waar de
Franstalige parallele organisaties
ruim 100.000 BF toegespeeld
krijgen. Ook werden de cijfers
uit onze vorige bijdrage bevestigd. In dit verband noteren wij
nog dat aan de Nederlandstalige
scholen in Brussel geen taallaboratoria werden toegekend, wat
echter duidelijk werd beloofd bij
de onderhandelingen over de
taalverklaring. Is het te verwonderen dat sommige Nederlandstalige Brusselaars zenuwachtig
worden? Andere wantoestanden
zijn niet moeilijk te vinden: in
Anderlecht weigert de gemeente
de door de wet toegestane
Vlaamse schooldirekties aan te
stellen. De gemeente verkiest
ruim 150 miljoen uit de (ledige)
gemeentekas te tappen om hulp-

147

frans-vlaanderen

direkties te laten fungeren. En
dan maar de subsidies schrappen aan de Socio -Kulturele Raden... Onze volgende bijdrage
zal volledig worden gewijd aan
het VVL-dossier.
Nog enkele losse nieuwsjes: het
zijn niet alle slechte! De Kultuurkommissies hebben eindelijk 50
miljoen bijgekregen dank zij het
gezond optreden van Minister
Chabert. Hopelijk draaien de gemeentebesturen nu de kranen
niet dicht (Anderlecht ?). In enkele Brusse!se gemeenten blijkt
het toch dat de Nederlandstalige kultuuraktiviteiten niet loos
zijn. Gelukkig maar. Ter illustratie de zeer aktieve Jeugdkom missie van Oudergem. In SintPieters-Woluwe heeft de Vlaamse gemeenschap een zeer aktief
leven in nochtans niet gemakkelijke omstandigheden. In SintLambrechts-Woluwe werd in mei
een Nederlandstalige Kultuurraad opgericht. Met verschillende werkgroepen bereikt de Socio-Kulturele Raad van Sint-Gillis alle lagen van de neder
Gemeenschap. Vorst-landstige
heeft echter nog moeilijkheden
om zijn Raad te laten erkennen.
Het is ook allemaal zo nodig dat
er iets wordt gedaan voor onze
Vlaamse mensen die zich hier in
Brussel niet thuis voelen... De
Vlaamse gemeenschap heeft werkelijk een enorme achterstand
op socio-kultureel gebied in
Brussel. In COO-ziekenhuizen
van Anderlecht, Elsene, Etterbeek, Schaarbeek en Sint-Gillis
vindt men slechts 6 Nederlandstalige geneesheren (U leest goed:
zes) op 230... minder dan 3 °/ o.
In een grootwarenhuis in de
Brusselse Nieuwstraat kan je zo
maar eventjes 50 verkoopsters
vinden die noch Nederlands praten noch Nederlands begrijpen,
enz.. enz.
Drs. Alex Vanneste
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Allereerst m'n verontschuldiging
voor m'n grove fout (of drukfout)
tegen het ABN in de vorige taaltuin. Over de Halewijnse pastoor staat er dat hij niet aangenomen werd omdat hij geen
Vlaams „kon" (i.p.v. „kende "). In
m'n klad (en in de voetnoot)
komt die fout niet voor.
Ondertussen heb ik in Jean Dalles „Histoire de Bousbecque"
niet alleen op grond van toponiemen, maar zelfs van Nederlandse teksten uit 15e en 17e
eeuw kunnen opmaken dat ook
dat dorp pas in de laatste twee
eeuwen helemaal verfranst werd.
Enkele toponiemen als voorbeeld (de mooiste): Berckhofsteede, Cromplancke, Drooghen dam, Moorbusch, Pylbusch, Wi
-demrschbu,nz.(1)
Dankbaar wil ik hier twee overdrukjes vermelden uit het Album
Willem Pee, die ik ontvangen heb
en die ik ter lezing aanbeveel,
ni. dat van Prof. Dr. V.F. van
Acker over „Een onnederlandse
konstruktie in zuidwestelijke dia lekten", waarin het gaat om het
doorbreken van de eindgroep,
vooral dan in de Zuidvlaamse
dialekten, maar ook soms in de
Westvlaamse: de niet-werkwoordelijke eindgroep bij werkwoorden van beweging kan daar achter de werkwoordelijke komen te
staan. Bijv. „'k en ga nie mee(r)
gaan no Lourdes" i.p.v. de vereiste ABN -struktuur: „ik zal niet
meer naar Lourdes gaan ". U
merkt de onnederlandse plaats
van de woordgroep „no Lourdes". Voor een keertje wijkt het
Zuidvlaams dus wat meer af van
het ABN als het gewone Westvlaams, naast het geval natuurlijk van het niet toepassen van
de inversie zoals in „Gister 'k
wos na Duunkerke". Een ander

boeiend onderwerp dat in de talloze bandopnamen van Prof. van
Acker bestudeerd zou kunnen
worden is het vooropplaatsen
van het scheidbaar voorvoegsel
als er verschillende onbepaalde
wijzen in de werkwoordelijke
eindgroep voorkomen. Een ABN
wat Vlamingen-strukdiehl
ten onrechte .Hollands" of
„Noordnederlands" noemen. Ten
bewijze hier weer een voorbeeld.
Het is een variante op een goedmoedig spotversje dat hier vroeger al voorgekomen is (2). De
tekst is onverdacht eigenhandig
neergeschreven door onze goede
Mevrouw Fermaut:
Meer Paster choet in astre
Meer Caploun ging ne gon bron
Meer ne Deken ginc op gon ete

Fonetisch:
Mneeër paster sloot en aster
Mneeër Kaplón gienk 'n gón

brón
Mneeër 'n Deeken gienk 'n op
gón eetn
In het ABN vertaald: Meneer
pastoor schoot een ekster, Meneer Kapelaan ging hem braden
en Meneer de Deken ging hem
op (gaan) eten. Het gaat dus om
dat op gaan eten en niet: gaan
opeten. Wedden dat die kon
meest voorkomende-strukied
is in Frans-Vlaanderen en zelfs
in een deel van West-Vlaanderen
(waar ze er door de school uitgeoefend wordt, zoals „ham" er
vervangen wordt door hesp...).
Het andere overdrukje is van de
hand van Drs. H. Ryckeboer, die
de vorming van de OVT bij zwakke werkwoorden in Frans-Vlaanderen nagegaan heeft. Naast de
normale uitgangen -de en -te,
vinden we er ook hier en daar
-dede of -tede en tamelijk veel
op -ste (dus naast bakte of wilde, ook: wildede, en vaak bakste). Ryckeboer moet konstateren
dat de Frans-Vlamingen doorgaans over een keuze van ver-
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schillende uitgangen beschikken,
maar dat de uitgangen -tede of
-dede zowat beperkt blijven tot
de streek van Kassel en Hond schote. H. Ryckeboer heeft ondertussen in het Nationaal Biografisch Woordenboek een flinke studie laten verschijnen over
de liefhebber-taalkundige Bellenaar C.D. Carpel die in 1891 een
studie over het Bets uitgegeven
heeft die nog altijd het erop naslaan waard is.
Inspekteur K. de Busschere is
m'n trouwe, bevriende korrespondent, die ook graag de etymologie van Pietmaand zou willen kennen en bij verder nazoeken ook geen resultaat geboekt heeft. Als oud-imker wijst
hij er mij terecht op dat: 1. biebuik nog levend Westvlaams is,
en 2. dat het alleen gebruikt
wordt voor strooien korven.
Waarvan akte. Of die beperking
in betekenis van biebuik ook
voor Frans-Vlaanderen geldt, zullen we moeten vernemen of navragen.
K. de Busschere heeft bovendien vroeger al eens in het Poperingse een uitdrukking genoteerd die heel dicht komt bij die
van Mevrouw Fermaut uit vorige
taaltuin: Je kiekt lik e puut die
op zien teeën ettor(t)n ewwist
(h)et. NI. E stoeg te kijken lik
en puud die op ze(n) kop etorten
is. (Spelling van K. de Bus-

schere).
Zoals naar gewoonte spitsen we
onze oren in Frans-Vlaanderen
als we ABN -woorden horen die
vaak niet meer in West-Vlaanderen voorkomen. Zo wees een
man in Hondschote ons de weg
naar het huis van de burgemeester en sprak van het tweede
kruuspunt. Ik stel eerlijk de
vraag: er zijn bij ons kruisstraten en zelfs kruiskalsijden genoeg, maar kennen we het woord
kruispunt van uit ons dialekt? Ik

in elk geval niet. Een tweede
ABN-woord hoorden we uit de
mond van J. Fermaut. Hij vertelde het grapje van de metselaar die een oven gemetseld
had, die al instortte toen hij een
paar straten ver was, terug op
weg naar huis. Toen ze het
kwamen melden zei hij flegmatiek: er is niets wat blijft duren... Hoe werd nu zo'n oven
gemetseld? Natuurlijk met een
speciale soort baksteen en met
leeëme, zei Jacques. Lemen muren heten bij ons: muren van
plak en stak, en in Frans-Vlaanderen vaak: lanten meuren (land
in de betekenis van „aarde ").
Het derde ABN-woord hoorden
we uit de mond van Paul van
Haecke uit het prachtigste lemen huisje tussen Erkelsbrugge
en Arneke, op grondgebied Bol
vele bloemen, het-lez,mtd
weelderige huislook (dunderbore) en echte „biebuiken", Meneer
de Busschere. Hij vertelde over
z'n schooljaren en dat de „sjolekoster" hem gestraft had omdat hij het „signe" had en dus
Vlaams gesproken had op de
speelplaats. Wien (h)eje uuterricht? vroeg z'n moeder toen hij
vertelde dat hij strafwerk moest
maken. Ook dat woord „uitrichten " heb ik in de boeken geleerd als vervanging voor jets
uitsteken "... Om kort te gaan:
Pauls moeder heeft het houten
balletje (het signum) gewoon in
de kachel gegooid en aan de
meester laten zeggen dat - als
hij zin had - hij de volgende dag
wel de asse mocht komen halen;
dat er van strafwerk wegens
Vlaams spreken geen sprake kon
zijn.
Is kievit Westvlaams? Gezelle
schrijft een lang artikel in z'n
Loquela over piewitte: blijkbaar
de meest verspreide naam bij
ons voor deze sympatieke vogelsoort (3). De Bo vermeldt pie-

wit niet. Gezelle vermeldt wel
„kiviteiers" voor sproeten, in het
noorden van Brugge. Maar toen
ik voor kort Kievit Bier zag als
de zoveelste Vlaamse biernaam
uit Frans-Vlaanderen (naast Reuze Bier, Kasteel Bier, Kasselberg
Bier en Rosen Pils), vroeg ik me
toch af of kievit een streekeigen
naam was. De Koudekerkse brouwer nl. heet Vannoorenberghe;
als je nu die naam afkort, dan
bekom je vanno, en als je in je
vertaalwoordenboek kijkt, dan
vind je daar als vertaling: kievit.
Maar daar is toch ook de vrij
goed bekende R. van de Meule
met z'n Praatjes uit het KievitVeld (in Spijker). Dat toponiem
staat niet bij K. de Flou, maar
wel een Kievitstraete in Stene
(Fr.-VI.) naast heel wat kievit-toponiemen in West- Vlaanderen.
Onder een groot houten Mariabeeld in een kapel in Stapel lees
je de volgende (18e-eeuwse? Rederijkers?) verzen, die nog eens
bewijzen dat de schrijftaal ook in
Frans-Vlaanderen bij een Algemeen Nederlands aansloot.
O Maria, noyt volprezen
Wilt toch onzen bystand wezen
Red uw dienaer, werder maegd
Al wat u zoon mishaegt,
Christus mouder, koniginne
Zondaers toevlucht, ziel vrindin-

ne
Morgen ster van t'eeuwig goed
Hoort ons aen en weest gegroet
AMEN
Met een mooie krul eronder. Drie

dingen vallen op. 1. U zoon: in
tegenstelling met uw dienaar,
zonder w. 'n Bewijs dat die w
altijd hyperkorrekt geweest is?
2. Wezen voor zijn, is zeker geen
Westvlaams. 3. Hoort ons aen en
niet: aenhoort ons, zoals in
praktisch alle zuidelijke dialekten. Komen bepaalde regels u
ook niet vertrouwd voor? Is hier
de Noordnederlandse invloed op
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aanraden van Andries Steven
van Kassel merkbaar?
We sluiten met enkele nieuwe
aanwinsten voor onze taalschat.
Paul Desmet uit Hazebroek zegt
van een kleinzerige, ingebeelde
zieke: E slacht van Kobas' veugel, en is dooëd van de tan(d)piene. „Hij lijkt op Kobas vogel,
hij is dood van de kiespijn." ( Al
spottend omdat vogels natuurlijk
geen kiezen of kiespijn hebben.)
In Stapel vernamen we de
streekeigen naam voor bruidskrans: (h)u(w)krooëne. Dezelfde
persoon had het over een
vrouwmaarte: een soort huishoudster bij „mans(h)oofden",
d.i. (ongetrouwde of alleenstaande) manspersonen. Haar
uitspraak voor bloemen was
bluumn. „Nadat ik getrouwd
was" luidde bij haar: „Achter ek
ik (h)uwd woren ". Tevergeefs
zocht ze naar de Vlaamse straatnaam: „'t Wul in me zin nie
komn" zei ze. In het café Erkelsbrugge bij de brug over de IJzer
in Bollezele hebben we een Zuidvlaams woord vernomen voor
boemerang, ni.: krom(h)oet. Het
woord kromhout bestaat anders
wel in het ABN als scheepsterm,
en in Loquela in de betekenis
van „snaak "... Mevrouw Fermaut
kent ons ABN-woord toumatche
zoals zij dat spelt, nl. toemaatje;
maar het heeft meestal een betekenis van geldelijke toegift of
bijverdienste.
Nu nog een paar sappige zegswijzen van Mevrouw Fermaut. Zin
boo/l mowe zin derlegtig in comme. Fonetisch: Zien bóóimouwen zien deurluchtig ekkomn.
Z'n truimouwen zijn ,,doorluchtig" (d.i. zo dun dat je erdoor
kunt kijken) geworden. Wat zegt
Zijne Doorluchtige Hoogheid
daarvan?
Tea tweerc di n botericq leart.
Fonetisch: 't Is 't werk die d'n
botterik leeërt. M.a.w.: het werk
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„leert ", ofte maakt de botterik
(domkop) wijs. Of: al doende
leer je, of nog: al smedend word
je smid.
We kennen allemaal het woord
voedstervader. Maar in FransVlaanderen hoor je ook (bij Mevrouw Fermaut in Winnezeele althans) voustre kint, fonetisch:
voesterkiend: d.i. voedsterkind:
het kind dat iemand (op)voedt
zonder z'n moeder te zijn.
Graag kreeg ik wat meer brieven uit Frans-Vlaanderen zelf.
Waar blijven bijv. de FransVlaamse pastoors en kapelaans
die zo goed de taal kennen en
ze ook kunnen schrijven. Inmiddels dank ik hier nog eens van
harte Mevrouw Fermaut en haar
zoon Jacques, en al degenen die
me iets stuurden en zeker nog
zullen sturen.
C. Moeyaert,
Deken de Brouwerstraat 3, 8900 leper
(1) J. Dalle, Histoire de Bousbecque,
Wervik, 1880, blz. 117 en passim.
(2) Zie O.E., 15e jg., nr. 1, blz. 137.
(3) G. Gezelle, Loquela, Tielt s.d.,
blz. 390.

Frans Vlaanderen:
Aktualiteiten.
-

a) Informatieve bijdragen in de
pers:
In de korte tijdspanne tussen de
vorige en deze kroniek vond ik
stukken van Marcel Verheecke
over de Frans-Vlaamse Kultuurdag te Rotterdam in De Standaard ( 15 mei 1973) en van E.V.
over het onderwijs van het Nederlands in Frans-Vlaanderen in
Gazet van Antwerpen (22 mei
1973). De overige artikels kwamen uit de weekbladpers: over
de taalminderheden in Frankrijk,
met inbegrip van de FransVlaamse, in Wij (28 april 1973) en
korte stukken over allerlei
Vlaamse initiatieven in verband
met Frans-Vlaanderen van André

Lammertyn in Kortrijks Handelsblad (13 en 27 april, 4 en 11 mei
1973). Ik vermeld nog graag een
vroeger vergeten artikel: een interview afgenomen door Anthony
Mertens van Dom André Louf,
Vlaamse abt van de Trappisten abdij op de Katsberg, in de
Standaard der Letteren, De
Standaard ( 20 oktober 1972).
b) Publikaties:
• Een ploeg wetenschapslui van
de Rijselse universiteiten bestaande uit drie historici (YvesMarie Hilaire, Bernard Ménager
en Robert Vandenbussche), een
aardrijkskundige (Henri Adam),
een jurist (André Legrand), twee
kartografen en drie studenten
geschiedenis, hebben een At/as
de géographie électorale. Nord Pas-de-Calais. 1946-1972 samen
boek is einde 1972-gest'd.H
uitgegeven door de Université de
Lille III (9, rue Auguste Angellier)
en de Editions Universitaires te
Parijs. Het telt 172 blz., waarbij
talrijke kaarten en tabellen, en
het kost 25 FF.
De politieke voorkeur van de
Frans-Vlamingen zoals die tot
uitdrukking kwam bij de verkiezingen voor de Nationale Vergadering, tijdens de IVe en Ve Republiek, tijdens de referendums
(met uitzondering van twee over
Algerië) en de presidentsverkiezingen van de Ve Republiek, is
hier in kaart gebracht en van een
vergelijkende en verklarende
kommentaar voorzien. De meest
markante figuren onder de ver
kregen telkens een kor--kozen
te biografische aantekening. In
de bijvoegsels kan de lezer nagaan per kanton welk percentage iedere partij en ieder kandidaat behaalden, respektievelijk
bij de wetgevende en de presidentsverkiezingen. Het boek bevat ook een vier bladzijden tellende bibliografie.
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De auteurs kwamen tot het besluit dat de politieke krachten
van de IVe Republiek in de Ve
aanwezig gebleven zijn: enerzijds de kommunistische en de
socialistische partij die beide
in hoofdzaak de ontkerstende
arbeidersmassa vertegenwoordigen, anderzijds een praktizerende kiezersgroep, voor een belangrijk deel uit arbeiders bestaande, die zich politiek herkende in de M.R.P., en een meer
heterogene groep van Gaullisten
en Indépendants. Met de Ve Repub!iek heeft zich een polarisatieverschijnsel voorgedaan tussen beide groepen, die niet uitsluitend door het veranderde
kiesstelsel (uninominaal meerderheidsstelsel) te verklaren is.
De scheiding op basis van religieuze praktijk is een steeds
k!einer rol gaan spelen en de
Gaullisten hebben in aanzienlijke
mate de overige rechtse en
centrum - rechtse krachten opgeslorpt.
De schrijvers hebben een tweede publikat`e aangekondigd,
een gelijkaardige verkiezingsatlas
voor de Ille Republiek.
• Ik vestig de aandacht op twee
totaal uiteenlopende publikaties
waarvan hier voorlopig alleen de
titels volgen. Georges Duby, professor aan het College de France, demystifieerde de Franse nationale visie op 1214 in het boek,

27 juillet 1214. Le dimanche de
Bouvines, uitgegeven in de reeks
„Trente journées qui ont fait Ia
France", door Gallimard, Parijs,
1973. Een Atelier régional d'études économiques et d'aménagement rural (A.R.E.E.A.R.) stelde
een tweedelig Livre verf Nord
- Pas de Calais (Ministère de
('Agriculture et du développement rural, 1973, 20 FF per deel)
samen, dat bedoeld is als aanvulling op het Livre blanc van
het O.R.E.A.M. van 1968.

c) Kulturele en andere manifes-

taties:
• Het Dosfelinstituut vzw, erkende instelling voor volksopleiding,
organiseert een weekeind te leper (van vrijdagavond 17 tot zondagavond 19 augustus 1973),
waarin de deelnemers de gelegenheid krijgen Frans-Vlaanderen beter te leren kennen door
middel van uitstapjes, bezoeken
en uiteenzettingen door en gesprekken met deskundigen. Dit
weekeind wordt geleid door E.
Vandewalle. Voor meer inlichtingen: Dosfelinstituut vzw, Tri
Brussel, tel.-bunestra14,0
02/19.12.02.
• Cyriel Moeyaert sprak over
het Vlaamse streekeigen van
Frans-Vlaanderen te Groot-Sinten
(bij Duinkerke) voor leraren en
leden van de Michiel de Swaenkring (7 december 1972) en te
Halewijn (22 mei 1973) voor de
leerlingen van de vrije kursus
Nederlands aldaar. C. Moeyaert,
G. Vanryckeghem en P. de Ver
deden het zelfde op 31-rewa
maart 1973 te Velsen (Nederland)
voor leden van de Vereniging
voor Vlaggenkunde.
• Op zondag 13 mei 1973 had
voor de 18e keer een FransVlaamse Kultuurdag plaats in Nederland, en dat te Rotterdam en
onder de auspiciën van de afdeling Rotterdam van het A.N.V.
Prof. Dr. P.C. Paardekooper verwelkomde een zestigtal deelnemers die uiteenzettingen beluisterden van P. de Leersnijder en
E. Vandewalle. De volgende
Frans-Vlaamse Kultuurdag in Nederland zal vermoedelijk te Huist
(Zeeuws-Vlaanderen) een plaats
krijgen, waarmee dan weer wordt
aangeknoopt bij de traditie van
de beginjaren.
• Op het voorjaarsweekeinde
van de Nederlandse Vereniging
voor de Wetenschappelijke Film
en Televisie (sekretariaat: Hen-

geveldstraat 29, Utrecht) is een
tien minuten durende kleurdokumentaire vertoond die de titel
draagt Oud Nederlandstalig gebied in Frankrijk, een fi'm van
Jan Brusse gemaakt in opdracht
van AVRO-televisie. De vertoning was aanleiding tot een uitvoerige diskussie over dit onderwerp, mede dank zij de deelname en de uitleg van C. Moeyaert, G. van Ryckeghem en P. de
Verrewaere. Wij vernamen dat
AVRO -televisie toestemming verleent aan de N.V.W.F.T. om een
kopij te maken. De vereniging is
hiertoe bereid op voorwaarde dat
zij een instelling of persoon
vindt die de helft van de kosten,
zijnde 300 f, op zich wil nemen.
Inlichtingen: Dr. C.G. Sluijter,
Neumannlaan 20, Eindhoven, telefoon 040/434073.
• Het Volkstoneel voor FransVlaanderen, geleid door Flor
Barbry uit Westouter, dat in de
voorbije winter weer 14 keer optrad in Frans-Vlaanderen, ontving
op 20 mei 1973 uit de handen
van meester Gilbert Claus van
het Noordstarfonds de Prijs Staf
Bruggen. De prijs, een bedrag
van 10.000 BF geschonken door
het Noordstarfonds, wordt door
het Staf Bruggenkomitee toegekend aan die vereniging die de
jongste tijd het best de geest
van Staf Bruggen heeft voortgezet.
• De Vereniging Bachten de Kupe organiseerde op 6 mei 1973
zijn 9e Frans- Vlaams Landfeest
te Broksele en te Rubroek.
• De VVV van Koksijde zorgt
voor een Frans- Vlaamse Veertiendaagse (georganiseerd door
Bert Bijnens) in het gemeentelijk Casino, met o.m. een toeristische tentoonstelling waaraan
talrijke Frans-Vlaamse VVV's hun
medewerking verlenen.
• Op 12 mei 1973 maakten de
leerlingen van het C.E.G. te Bel-
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le die Nederlands studeren bij
de heer D. Volatron een reis door
West-Vlaanderen o.l.v. Paul Kernpynck.
• Zoals bekend wil Rijsel zijn
funktie van regionale hoofdstad
waar maken, maar lijdt de stad
aan onderbezetting in de tertiaire sektor. Ook hier hebben bijgevolg de bouwpromotoren hun
intrede gedaan. Een oplossing
heet „Diplodocus", een handels en kantoorruimte die ingeplant
zal worden in het oude stadsgedeelte, vlak bij de rue Nationale, tussen de rue de I'HBpital
Militaire en de rue de Pas. Enkele cijfers: 40.000 vierkante meter
kantoor- en evenveel handelsruimte in een gebouw van 72
meter hoog met ondergrondse
parkeermogelijkheid voor ca.
1.100 auto's. De „Diplodocus" hij werpe toch nog maar zijn
kroon naar Brussels WTC - kreeg
de zegen van alle officiële instanties: stadsbestuur, agglomeratieraad en prefektuur, die in
1970 de hele onderneming het
etiket „van openbaar nut" meegaf wat de bouwers de mogelijkheid bood in de omliggende,
al te smalle straten te onteigenen ten bate van de aanleg van
de wettelijk voorgeschreven brede toegangswegen. Enkele bedreigde maar koppige eigenaars
hebben nu van de administratieve rechtbank te Rijsel verkregen
dat die het drie jaar oude besluit van de prefekt over het
„openbaar nut" nietig verklaarde (april 1973), wat teoretisch althans het bestaan van de „Diplodocus", waarvoor nu al een reusachtige krater bestaat, onzeker
maakt.
• Al bestaan er plannen om van
het gebied tussen Duinkerke en
Kales één groot haven- en industriegebied te maken, en al
komt de Kanaaltunnel eerlang bij
Kales op het vasteland, toch is
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de bevolking in en rond deze
stad niet optimistisch gestemd.
De ongerustheid over de plaatselijke tewerkstelling, voortdurend bedreigd door de teleurgang van de kantindustrie, kwam
tot uiting op 18 mei 1973 in een
massademonstratie voor werkgelegenheid.
• Te Rijsel blijft het operaleven
zeer bloeiend, maar met het
toneel gaat het niet zo best.
De Rijselse agglomeratie telt
twee beroepsgezelschappen: het
Théátre du Lambrequin uit Torkonje, en het Théátre Populaire
des Flandres (T.P.F.), geleid en
gesticht (in 1953) door Cyril Robichez en gevestigd in de rue du
Pont-Neuf te Rijsel. Het T.P.F.
staat aan de rand van de afgrond
en begon einde mei 1973 met een
steunkampagne onder de leuze
On ne meurt pas à vingt ans ".
Cyril Robichez en zijn T.P.F.
zorgden eertijds voor de kreatie
in Frans-Vlaanderen van Hugo
Claus' „Suiker".
• De Internationale Jaarbeurs
1973 te Rijsel (17 tot 28 mei)
stond dit jaar in het teken van
het leefmilieu. De Belgische
deelname te Rijsel is altijd zeer
aanzienlijk. De aanwezigheid op
de Frans- Belgische dag (op 25
mei) van Minister A. Dubois, mag
gezien worden als simbolisch
voor de Franstalige Belgische
aanwezigheid.
• In oktober 1973 treedt voor
de Frans-Vlaamse (de depa rt ementen Noorden en Nauw van
Kales) en voor 20 andere Franse
regio's de regionale hervorming
in werking die op 5 juli 1972
goedgekeurd is.
Wat die zal inhouden?
Twee vergaderingen of raden en
een regioprefekt.
Een eerste raad zal samengesteld zijn uit 105 leden, niet
rechtstreeks verkozen, maar voor
de ene helft uit volksvertegen-

woordigers en senatoren, voor
de andere helft uit vertegenwoordigers van de departementen,
grote steden en agglomeratieraden bestaande. Bevoegdheid: adviezen verstrekken en beraadslagen over het plan, over ruimtelijke ordening en regionale
ekonomie, en dat met de voorzitter van de raad, zijnde de regioprefekt, een ambtenaar benoemd door Parijs. Deze regionale raad of vergadering zal
over zowat 60 miljoen Franse
francs inkomsten beschikken (in
Belgische munt: ruim een half
miljard).
Daarnaast zullen vertegenwoordigers van werkgevers, vakbonden, landbouworganisaties, kul
verenigingen, enz. zitting-turel
hebben in een ekonomisch-sociaal-kulturele raad. Bevoegdheid: adviezen verstrekken ter attentie van de eerste raad en van
de regioprefekt.
Entoeziasme of hooggespannen
verwachtingen behoren niet tot
de reakties in de regio, zo die
er al zijn. Sommigen hopen dat
een rationeel gebruik van het
half miljard toch enig rezultaat
kan hebben. Ik geloof niet dat
Brussel en Parijs elkaar uit het
oog verloren hebben bij het werken aan de regionalisatie van
hun respektievelijk land.
Erik Vandewalle

Band

-

Wat? Waarom?

Overvloed aan kopij heeft meegebracht dat in Ons Erfdeel tot
nu toe geen aandacht werd besteed aan een kleine, maar belangrijke brosjure, in juni 1972
uitgegeven door Band, organisatie van en voor de Vlamingen in
Wallonië en samengesteld door
haar voorzitter en haar beide ondervoorzitters.
Op een ogenblik dat de algemene trend van het politieke le-
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ven in België duidelijk een federaliserende richting uitgaat, met
als homogeen beschouwde Nederlandse en Franse taalgebieden, is het goed zich te bezinnen
over de huidige en toekomstige
positie van de Vlamingen in Wal
een standpunt tegen--loniëe
over de evolutie op taalgebied
te bepalen. Dat is wat de brosjure Band - Wat? Waarom? namens de organisatie Band doet.
De 20 mini- bladzijden van de
brosjure beginnen met een blik
in het verleden, met de oorzaken
van een Vlaamse inwijking in
Wallonië die nauwelijks in cijfers uit te drukken is. Er waren
vroeger verschillende losstaande
pogingen om tot een of andere
vorm van vereniging te komen,
maar de grote stoot tot een
groepering op ruimere schaal
kwam in 1958 door het maandblad Band, dat in 1963 zijn naam
ook aan een samenwerkende
vennootschap zou doorgeven.
Vanaf 1959 werd een jaarlijks
kongres georganiseerd, waar
sprekende onderwerpen behandeld werden als bijv. „Hoe behouden wij onze kinderen ?",
„Wij en de Waalse bevolking"
en „Wel aanpassing, nooit zelfverloochening".
En zo zitten we volop in de materie van de brosjure, die achtereenvolgens de ontvangst van
Band schetst, de doelstellingen,
de voornaamste verwezenlijkingen sinds zijn ontstaan, de relatie tussen S.V., organisatie en
maandblad, en, in grote lijnen,
de plannen voor de toekomst.
De opvattingen van Band zijn als
volgt samen te vatten:
1. Wij eerbiedigen de eentaligheid van Wallonië. Band heeft
nooit vooropgesteld dat er voor
Vlamingen in Wallonië faciliteiten moesten zijn... Wij moeten
ons aanpassen aan het Waals
leefmilieu.
2. Eerbied voor Wallonië bete-

kent echter niet dat wij afstand
moeten doen van ons Vlaams zijn... Het eerbiedigen van de
Waalse bevolking betekent niet
dat de Vlamingen in Wallonië verloren mogen gaan voor de Vlaamse volksgemeenschap... Een Vlaming die zichzelf blijft wordt
door de Waalse bevolking wel
gewaardeerd.
Wat wil Band voor de nabije toekomst? Kort en goed: een „Maison de la Culture Néerlandaise"
te Namen, een centrum dat zou
openstaan voor alle in Wallonië
wonende Vlamingen, voor de Walen die de Vlaming eerbiedigen
en voor Vlamingen op doortocht.
Het spreekt vanzelf dat Band dat
niet alleen kan rooien. Daarom
suggereert de brochure dat de
werking van de organisatie in
Vlaanderen beter bekend zou gemaakt worden door het oprichten van Vriendenkringen, die
voor Band de gewenste sympatie zouden moeten opwekken en
zodoende de nodige steun losmaken.
Het „Maison de la Culture Néerlandaise" is natuurlijk een zo belangrijk projekt dat er via meerdere media ruchtbaarheid aan
moet worden gegeven. Intussen
is de kleine brochure Band Wat? Waarom? ten zeerste aanbevolen lektuur.

Jan Deloof

Band - Wat? Waarom ?, samengesteld
door G. Sevenants, R. Hauben en R.
Nijskens. Uitg. Band, organisatie
van en voor de Vlamingen in Wallonië, 5181 Annevoie, 1972, 20 blz.

Van het Litouws naar het
Nederlands, van het Nederlands naar het Litouws, en
vandaar over de hele
wereld.
Als er één land een geschiedenis van onderdrukking kent, is
het wel het kleine Baltische

staatje Litouwen. Bezet door Polen, Duitsers en Russen, alleen
reeds ná 1920, werd het tenslotte ingelijfd in de USSR, waar
het één van de zoveel delen van
werd. Vanaf dat moment, tijdens
de Tweede Wereldoorlog, trok
ongeveer één vierde deel van de
bevolking het land uit en verspreidde zich over de gehele wereld. Men schat het aantal vrijwillige en onvrijwillige ballingen
van Litouwse herkomst momenteel op één miljoen!
Niemand weet hoeveel Litouwers
er zich in het Nederlandse taalgebied bevinden, maar zij die
er zijn, hebben hun oude kultuur
nog niet losgelaten, een kultuur
heel wat ouder dan de onze,
want de sporen ervan gaan terug
tot drieduizend jaar voordat de
Batavieren de Rijn af kwamen
zakken. Sieraden van amber, het
versteende hars van bomen, geven ook nu nog een beeld van
het handwerk dat reeds lang
voor onze jaartelling aan de
Oostzeekust bestond.
De oude beschaving is ook duidelijk terug te vinden in de
poëzie van dat zozeer geteisterde land. De jong gestorven dichter Algimantas Mackus (19331964) laat bijvoorbeeld zien dat
niet alleen de amberen sieraden
verdwijnen, maar ook:

Wij spreken met verdwijnende

woorden
van onze stervende taal
Het water stroomt in de boot
waarin onze familie vaart
Op de lege kade
verwacht ons niemand
Wij spreken met de overgebleven woorden
van onze gestorven taal.
Op de lege kade van de havenstad Antwerpen, waar niemand
haar verwachtte, is jaren geleden een vrouw gestrand: Zenta
Tenison; een vrouw met slechts
één geliefde: haar land. Zij
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woont nog steeds in Antwerpen
met nog steeds dezelfde geliefde die ze alleen kan oproepen
door middel van haar taal, want
haar geliefde is vér, een ijzeren
gordijn sluit hem van haar af.
Een miljoen landgenoten, zwervend over de wereld, moeten er
zijn. In West-Europa en de Verenigde Staten, in Canada, ZuidAmerika, Australië, all over the
world. Honderd bladen moeten
er zijn, tijdschriften waarin de
Litouwers in den vreemde elkaar
in hun eigen taal nog kunnen bereiken, waarin ze hun oude kul tuur blijven uitdragen, over alle
grenzen heen. Liederen vol symboliek, droevige herinneringen
worden doorgegeven en vormen
een inspiratiebron voor de kinderen van de Litouwse ballingen
die in de kuituur van de ouders
worden opgevoed. Litouwen leeft
nog, ondanks de melancholische
woorden van de dichter Mackus.
Litouwen leeft, óók In het Nederlands taalgebied, dank zij het
werk van Zenta Tenison.
Binnen enkele jaren verschenen
er een aantal publikaties van
haar hand, eerst in tijdschriften
in Canada en de Verenigde Staten, daarna in boekvorm, in Nederland en Engeland, waarin de
wisselwerking Litouwen- Nederland, Nederland- Litouwen, speciaal op het gebied van de poëzie, tot stand komt.
In 1971 verscheen bij de uitgeverij Orion-Desclée De Brouwer te
Brugge, als nr. 3 van de 19e jrg.
van „De Bladen voor de Poëzie"
de bundel „Een steen heeft
geen hart", een bloemlezing uit
de hedendaagse Litouwse poëzie, samengesteld door Zenta
Tenison. Voorin vindt men een
overzicht van de Litouwse letterkunde door de eeuwen heen
en daarna volgt een keuze uit
gedichten vanaf 1900 tot heden,
een keuze waaruit ik hier tot
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mijn spijt ook slechts een keuze
maken moet. Zelf zal de lezer
misschien een andere keuze maken, maar voor mij is het ontroerendst:
M. Jurgita Saulaityte (geb. 1941)
Aan de broer
Wij waren kabouters
in een sprookje.
Jij bent groot geworden
ik bleef alleen
in een wereld
veel te groot.
Er staan meer van dergelijke gedichten in de bundel, zoals het
onvergetelijke „Liefde" van Danute Paskeviciute:
Ze kwam bij mij met een blik
En... stierf,
Omdat alles sterft op onze aarde.
Ze kwam bij mij met een blik
En onder haar bedwelmend gewaad
Fluisterde ze mij duizend dromen
En... stierf,
Omdat alles sterft op onze aarde...
Door Zenta Tenison weet de Nederlandstalige lezer dat er (nog)
Litouwse poëzie bestaat, maar
het zal niet lang meer duren of
de Litouwse lezer zal ook te weten kunnen komen, dat er in
Nederland en Vlaanderen nog
steeds gedicht wordt, dank zij
de ook weer door Zenta Tenison
samengestelde bloemlezing XXjo Amiiaus Nederlandu Poezijos
Rinktine, een door de Engelse
„Nida Press" uitgegeven vertaling van Nederlandse gedichten
vanaf Guido Gezelles Ego F/os
tot en met Het kind van Catharina van der Linden. We zien in
deze bundel vertalingen van
Claus, Hans Lodeizen, Lucebert,
Paul Snoek, Eddy van Vliet en
vele anderen. Men ziet de
„Vlam" van Marsman in het Litouws omhoogstijgen en dat
moet voor de toekomstige lezers

van deze bundel - maar meer
nog voor ons - toch wel een
vreemde ervaring zijn.
In Australië leest iemand die
misschien nog nooit van Nederland gehoord heeft, een Nederlands gedicht in het Litouws:
Muzikos Ruduo en dat is dan
„Herfst der muziek" van Lucebert. Hij leest hoe
(...)eentonig het eenzame zingt
de dag breekt en de nacht smelt
de zon en de maan gaan heen
het woord zingt alleen.
Misschien ondergaan de Litouwse ballingen dezelfde ontroering
als wij ondergaan bij het lezen
van hün poëzie.
Misschien heeft Zenta Tenison
haar werk wel niet voor niets
verricht. Misschien vindt deze
bundel inderdaad zijn weg, zijn
lange, lange weg, all over the
world.
Uit een brief van Zenta Tenison
citeer ik:
De Stichting voor Vertalingen
was zo vriendelijk mij een subsidie van 750 gulden te verlenen
om de uitgavekosten te verlichten. De uitgavekosten heb ik zelf
gedragen, het initiatief voor deze
bloemlezing kwam van mezelf.
Tja, daar sta je dan als Nederlander, als liefhebber van Nederlandse poëzie, beschaamd omdat een vreemde aan vreemden
jóuw dichters doorgeeft, de
dichters die in hun vaderland
nog niet bij tien miljoen potentiële lezers verkoopbaar blijken
te zijn en waarvan een Litouwse
mevrouw denkt, dat er genoeg
belangstelling voor zal bestaan
bij één miljoen Litouwse ballingen, verspreid over de gehele
wereld. Zij neemt het initiatief en
draagt zélf de kosten van uitgave, ja, zij vermeldt zelfs vriendelijk de vriendelijke fooi van de
Stichting voor Vertalingen!
Dit werk van Zenta Tenison is
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weer eens een mooi voorbeeld
van waarin een klein land groot
en een klein land klein kan zijn.
Aldert Walrecht

Een keuze uit de
Nederlandse poëzie in de
20e eeuw.
Er leven, over de wereld verspreid, een vrij groot aantal Li-

touwers buiten hun vaderland.
Ze geven eigen tijdschriften en
boeken uit en het is niet de
eerste keer dat ze daarin aandacht schenken aan de Nederlandse literatuur. Zo heeft Vincas Kazokas in Australië Nederlands geleerd om Timmermans'
Boerenpsalm uit de originele
tekst in het Litouws te kunnen
vertalen. (Het boek verscheen in
1957 in Londen bij Nida Press).
Dichter bij ons maakt mevrouw
Zenta Tenison, in Antwerpen
woonachtig, zich biezonder ver-

dienstelijk als bemiddelaarster
tussen haar en onze literatuur.
Zenta Tenison publiceerde in
1971 een bloemlezing Litouwse
poëzie in Nederlandse vertaling,
onder de titel Een steen heeft
geen hart (uitg. De Bladen voor
de Poëzie, Brugge). Omgekeerd
plaatst zij al sedert enkele jaren vertalingen van Nederlandse
gedichten in de Litouwse pers,
zoals een kleine keuze modern

lyrisch werk uit Noord en Zuid in
Aidai, een magazine van de paters Franciskanen in Brooklyn,
en vertalingen van Gezelle, Hadewych en een zevental hedendaagse Vlaamse dichteressen in

Moteris, een Litouws damesblad
dat in Toronto het licht ziet.
Einde 1972 heeft Zenta Tenison
dan een ruimere selektie uit de
Nederlandse poëzie van de 20e
eeuw gepubliceerd. Het is een
sober, maar toch verzorgd uitgegeven boekje, waarin meer
dan 130 gedichten opgenomen
zijn. In haar kort „Woord tot de
lezer" verklaart de vertaalster
nadrukkelijk dat de bundel niet
representatief is voor de gehele
moderne Nederlandse poëzie en
dat er bepaalde dichters ontbreken die voor haar onvertaalbaar
bleken. Daarover zegt zij: „Een
groep vertalers zou dit soort
bloemlezingen moeten samenstellen, als men een panoramisch
beeld van de poëzie zou willen
geven. Maar deze bundel is het
initiatief en het werk van slechts
één persoon ".
Ik sluit me bij die zienswijze aan,
zelfs al ontbreekt bijv. een Karel
Van de Woestijne. Het persoonlijk aanvoelen van een vertaler
van poëzie mag geen geweld
aangedaan worden. Het is trouwens ten zeerste de vraag of het
wel mogelijk is een echt repre-

sentatieve bloemlezing van modern werk samen te stellen, ook
al zouden meerdere vertalers er

aan meewerken. Zijn niet alle
gedichten opgenomen die we
steevast in onze officiële bloemlezingen aantreffen, van de andere kant zijn hier toch niet minder dan 74 dichters ve rt egenwoordigd, zodat de nieuwe antologie beslist niet eenzijdig kan
genoemd worden.
Naast het voorwoord van de vertaalster is er ook een summiere
inleiding van José De Ceulaer,
waarvan de eerste helft zonder
kaartje bij de hand wel niet zal
te begrijpen zijn en waarvan de
tweede helft al bij al weinig inzicht geeft in de onderscheiden
literaire stromingen. De inzet en
het doorzettingsvermogen van
de vertaalster hadden wel een
inleiding verdiend die wat dieper graafde. Daarom doet het
mij genoegen dat zij desondanks kan berichten dat haar
bloemlezing bij haar taalgenoten
in de V.S.A., Kanada en Australië een zeer gunstige indruk nagelaten heeft.
Jan Deloof
XX-jo Amziaus Nederlandu PoeziJos
Rinktine ( Een keuze uit de Nederland-

se poëzie in de twintigste eeuw), samengesteld en vertaald door Zenta
Tenison, met een inleiding van José
De Ceulaer. Uitg. Nida Press, 1 Ladbroke Gardens, London, W11 2PU. Z.j.
175 blz. - US$ 2.50.
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voor een biljet
van 5.000 fr. krijgt u nooit meer
dan 5.000 fr.
Maar voor een
ASLK - Kapitalisatiebon van 5.000 fr.
krijgt u
na 12 jaar 11.500 fr.
Uw kapitaal wordt meer dan verdubbeld met
kapitalisatiebons van de

A$LK

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

NOORDSTARFONDS
v.z.w.

steunt voortdurend het Vlaamse kultuurleven
U kunt hieraan meehelpen
door U te laten verzekeren bij
de Vlaamse verzekeringsmaatschappij

«De Noordstar en Boerhaave»
Groot-Brittanniëlaan 121, 9000 Gent, tel. 09/25.75.15

ZOEK UW PROFIJT
Open een rekening bij de

KREDIETBANK
en geniet de voordelen van het

COMBI

-

SPAREN

A
Trouwe spaarders bij de Kredietbank zijn gerust voor de toekomst. Op
gunstvoorwaarden en met een minimum aan formaliteiten kunnen zij zeer
vlug kredieten bekomen, mochten zij die verlangen
Betaalkrediet
voor gewone, dagelijkse uitgaven

Gezins- of Beroepskrediet
ter financiering van duurzame gebruiksgoederen of voor ekstra- uitgaven

Woningkrediet
voor nieuwbouw of voor de aankoop van grond en woning

Stel niet uit. Loop vandaag nog aan bij de

KREDIETBANK
en vraag inlichtingen over Combi - Sparen, een spaarformule met niets dan
voordelen.

1973 het jaar van de abdijen en begijnhoven

Binnenzicht Abdijkerk van Grimbergen (foto C.G.T. - Photo News).

U bent natuurlijk wel eens in het Begijnhof van Brugge geweest. Maar dat van Turnhout? En kent u het
magnifiek gerestaureerde Groot Begijnhof van Leuven, een middeleeuwse stad -in-de-stad?
Met abdijen krijgt u dit jaar een buitenkansje. Vijftig Belgische abdijen zijn dit jaar toegankelijk voor
bezoekers. Heel ekseptioneel - omdat dit het jaar is van adijen en begijnhoven.
Vraag de geïllustreerde brosjure en het programma bij het

COMMISSARIAAT GENERAAL VOOR TOERISME
-

Centraal Station, 1000 Brussel, telefoon 02/13.90.90.
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Wij bieden u veel meer dan
¢¢n vriendelijk onthaal...
... uiterst praktische depositoboekjes, de automatische betaling
van uw rekeningen, financieringen
(en leningen) zonder vervelende formaliteiten, persoonlijke adviezen voor

uw beleggingen, enz... Kort en goed,
het volledige dienstbetoon van de
Bank van Brussel. In uw buurt. In één
van de nagenoeg 1.000 agentschap pen van de Bank van Brussel.

Kom eens praten met een vriend

Bank van Brussel
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Jan Deloof, Reginald De Schryver, Omer Vandeputte,
Eric Vandewalle
106

politieke partijen in belgië

1. Christelijke Volkspartij (CVP) - Parti
Social Chrétien (PSC).
Tot vóór enkele jaren kenmerkte het Belgische partijenstelsel zich door een opvallende stabiliteit. De Tweede Wereldoorlog had weinig verandering gebracht
in het overwicht van de triade, gevormd
door de katolieke, socialistische en liberale partij. De kommunistische partij
bleef weinig belangrijk. De verdwijning
van de rechtse partijen, Vlaams Nationaal
Verbond (VNV) en Rex, had geen weerslag op de politieke machtsverhoudingen,
behalve in zoverre ze een versterking
betekende voor de katolieke partij. Deze
bleef zo de stevige pijler van het Belgische parlementaire leven, die ze reeds tijdens de vóóroorlogse periode was geweest. Praktisch zonderonderbreking sedert Wereldoorlog I was zij immers aan
de macht. Ondanks haar naamverandering in Christelijke Volkspartij - Parti Social Chrétien die plaats had ter gelegenheid van de bekendmaking van haar zgn.
nieuw Kerstprogramma eind 1945, bleef
de sociologische basis van de vóóroorlogse katolieke partij in feite ongewijzigd.
Die basis bleef bestaan uit de zgn. „standen" en hun organisaties (middenstanders, bedienden, arbeiders, boeren). Haar
ideologische basis bleef in het algemeen
eveneens konstant, ondanks de vooral
teoretische dekonfessionalisering die in
1945 afgekondigd werd. In feite bestond
de fundamentele doelstelling van de CVP PSC er nog steeds in om binnen het kader van een gelaïciseerde staat gunstige
voorwaarden te scheppen voor de realisatie van de spirituele doelstellingen van
de katolieke Kerk. Rekening houdend met
de heterogene sociale samenstelling van
haar kiezerskorps ontwikkelde deze par-

prof. dr. adriaan verhuist
Geboren te Gent op 9 november 1929. Licentiaat geschiedenis (1952), doctor in de letteren en de wijsbegeerte (geschiedenis) aan de
Rijksuniversiteit te Gent (1956). Was aspirant
en navorser van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, assistent aan
de Rijksuniversiteit te Gent (1958-1961) en is
sinds 1965 gewoon hoogleraar aan dezelfde
universiteit. Is algemeen voorzitter van het
Willemsfonds, voorzitter van de Raad van Beheer van de Belgische Radio en Televisie (Nederlandstalige uitzendingen), en eerste ondervoorzitter van de Kultuurraad voor Vlaanderen.
Publiceerde: De Sint-Baafsabdij te Gent en
haar grondbezit (1958), Le compte général de
1187 connu sous te nom de Gros Brief et /es
institutions financières du comté de Flandre
au Xll siècle (1962), Het landschap in Vlaanderen in historisch perspektief ( 1965), Medieval Finance (1967).
Adres:
Rijksuniversiteit, Blandijnberg 2, 9000 Gent
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tij dan ook een politieke strategie die er
op gericht was alle klassen van de bevolking te verzamelen rond het zgn. algemene belang. Hierbij werd zij niet alleen gediend door haar bijna voortdurende deelneming aan de regeringsmacht, maar ook
door de afzwakking van de klasseverschillen die het gevolg was van de toegenomen sociaal-ekonomische welvaart.
De meerderheidsambitie die de CVP-PSC
in de jaren 1950-'58, dank zij een versteviging van haar elektorale posities door
koningskwestie en schoolkwestie, gekoesterd had, heeft zij na 1958 geleidelijk
opgegeven ten gevolge van haar voortdurende achteruitgang in ieder van de drie
landsdelen bij de verkiezingen van 1961,
1965, 1968 en 1971, die uit de hiernavolgende tabel valt af te lezen:
Wetgevende
verkiezingen

1958
1961
1965
1968
1971
Verschil

Vlaanderen

56°/o
51 °/o
44 °/o
39 °/o
37°/o

°

1 958- '71 —19 /o

Wallonië

Brussel

35°/o
30 0/0
24 0/0
21 0/0
20°/o

34O/
28 °/o
20 °/o
27 /o(*)
190/0

—15 °/o

°

—15°/o

(*) Persoonlijk verkiezingssukses van P. Van den Boeynants.

Als oorzaken van deze konstante elektorale achteruitgang worden over het algemeen genoemd: de voortschrijdende dekonfessionalisering van het openbare leven, de door het schoolpakt van 1958 ontstane schoolvrede, de normale slijtage
door een praktisch onafgebroken rege
diepere in--ringsdelamz.Ovr
terpretatie ervan bestaan echter, ook binnen de partij, meningsverschillen. Sommigen interpreteren deze achteruitgang
eenvoudig als een konjunktureel feno-

meen van voorbijgaande aard, dat zij in
verband brengen met de vrij belangrijke
plaats die de taal- en kommunautaire
problemen tijdens de verkiezingskampagnes hebben ingenomen, vooral in 1968 en
1971. Zowel de CVP in Vlaanderen als de
PSC in Wallonië en Brussel verloren hierdoor inderdaad veel stemmen aan de zgn.
taalpartijen, Volksunie (VU) en Front des
Francophones - Rassemblement Walton
(FDF-RW).

Anderen daarentegen zien in deze achteruitgang een fundamenteler struktureel
probleem dat zich trouwens in vele landen van West-Europa openbaart en stellen de vraag naar de zin van een konfessionele partij in ons huidig politiek bestel.
Al naar de kijk op het probleem verschilt
natuurlijk de politieke strategie die wordt
voorgesteld om de elektorale achteruitgang te stabiliseren of ongedaan te maken. De meeste aanhangers van de eerste
interpretatie stellen hun verwachting in
de herovering van het traditionele katolieke kiezerskorps, versnipperd door de
taal- en kommunautaire geschillen, door
het opnieuw beklemtonen van de kriste
waarden rond strijdvragen zoals de-lijke
herziening van het schoolpakt en de oprichting van pluralistische scholen of zoals de etische problemen i.v.m. voorbehoedsmiddelen, vruchtafdrijving e.d. De
vrees is niet ongegrond dat een dergelijke
strategie slechts tijdelijke taktische voordelen oplevert en dat het gevaar voor
een reaktie op langere termijn niet denk
gezien de mentale evolutie in-beldigs,
de katolieke wereld. Daarom zijn degenen
die het oog op deze mentale evolutie gericht houden en aan de elektorale achteruitgang van de CVP-PSC een diepere
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betekenis toekennen over het algemeen
van oordeel dat de partij een meer uitgesproken politieke keuze aan haar kiezers, in linkse of rechtse richting, zou
moeten voorleggen i.p.v. de traditionele
politiek van het zgn. algemeen belang.
Vanzelfsprekend houdt deze optie eveneens gevaren in, zowel voor de doktrinale
eenheid van de partij, die tot nu toe min of
meer werd gehandhaafd, als voor haar nationale eenheid die reeds sterk gehavend
werd. De tenuitvoerlegging van een der-

gelijke strategie zou immers onvermijdelijk de standen - solidariteit binnen de partij verbreken en deze aldus een deel van
haar aanhang doen verliezen, terwijl in
Vlaanderen, waar de CVP meer volksgezind is en in Wallonië, waar de PSC meer
burgerlijk- rechts georiënteerd is, uiteenlopende en diametraal verschillende reakties op een dergelijke strategie in de
ene of andere zin te vrezen zijn.
De moeilijke keuze waarvoor de CVP PSC staat, mede wegens het afbrokkelen
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van een overkoepelende struktuur tussen
beide taalvleugels, verklaart haar immobilisme en inertie. De etische en politieke
vragen die de gewezen CVP-PSC -voorzitter Houben kort voor en bij zijn aftreden
aan de twee jonge voorzitters van CVP
en PSC, de heren Martens en Nothomb,
voorlegde, hebben van hen, ondanks het
dynamisme waarmee zij het voorzitterschap op zich namen, nog geen ondubbelzinnig antwoord gekregen. Het ziet ernaar uit dat de deelname van de CVP PSC aan de drieledige regering Leburton
de vervaldatum voor dit antwoord voor
enige tijd heeft opgeschoven.
2. Belgische Socialistische Partij (BSP) Parti Socialiste Beige (PSB).

De tweede grootste zgn. „traditionele"
politieke partij in België, de Belgische
Socialistische Partij (BSP) bevindt zich in
vele opzichten in dezelfde situatie als de
CVP-PSC: haar sociologische en ideologische basis bleef sedert de vóóroorlogse
periode praktisch onveranderd, terwiil zij
sedert meer dan tien jaar elektoraal voortdurend achteruitgaat.
Sociologisch bestaat de BSP nog steeds,
zoals vóór WO II, overwegend uit de
groep van de loontrekkenden of arbeiders, waarvan het grootste deel bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks deel
uitmaakt van de verschillende socialistische mantelorganisaties (syndikaten, mutualiteiten, koöperatieven enz.) die samen
de zgn. Gemeenschappelijke Aktie vormen. Ideologisch houdt de BSP het nog
steeds onveranderd bij de laat- negentiende-eeuwse principes van het Charter van
Quaregnon. Ten dele is dit het gevolg van
de naoorlogse reaktie op de doktrinale
vernieuwingspogingen van Hendrik De

Man en Paul-Henri Spaak tijdens de laatste jaren vóór WO II. Na de Bevrijding
keerden de vóóroorlogse tegenstanders
van De Man, die het toen voor het zeggen
hadden in de BSP (Buset, de Brouckère
e.a.), terug naar de traditionele socialistische ortodoksie. Dit jarenlang ideologisch immobilisme heeft in de jongste tijd
een aantal scherpzinnige socialistische
intellektuelen aan het denken gezet. Door
de publikaties van Henri Simonet, Henri
Janne, Guy Spitaels en de publieke stel
gewezen partijvoorzit--lingamevd
ter Collard is er binnen de BSP een groeiende belangstelling ontstaan voor de dok
problemen van het socialisme. -trinale
De weerklank van deze vraagstellingen
binnen het partijapparaat en onder de militanten wordt verklaard door de ernstige
achteruitgang van de BSP op elektoraal
gebied, die in de volgende cijfers weerspiegeld wordt:
Wetgevende
verkiezingen

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

1954
1958
1961
1965
1968
1971

29 0/0
29 /o
29 0/0
24 °/o
25 °/0
24 0/0

49 0/0
47 °/o
46 °/0
36 0/0
35 0/0
34 °/0

45 /o
42 /o
41 °/o
27 °/o
20 °/o
19 /o

—5 °/ o

—15 /o

°

Verliezen

1954-197 1

°

°
°

°

—26 °/o

Zoals voor de CVP-PSC blijft de absolute
meerderheid voor de BSP onbereikbaar.
De oorzaken hiervan komen uit de cijfers
duidelijk naar voren. In Vlaanderen is de
BSP er niet in geslaagd het plafond van
30 °/o, te doorbreken, ondanks de intense
industrialisatie van Vlaanderen tijdens dezelfde periode en de voortschrijdende
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deklerikalisatie van de Vlaamse bevolking. Anderzijds is de socialistische achteruitgang in Wallonië en vooral in Brussel aanzienlijk, zelfs in de traditioneel socialistische bastions.
Zo tekent zich voor de partij een dubbele
bedreiging af: de achteruitgang in de traditioneel socialistische en geïndustrialiseerde streken van Wallonië en Brussel
wordt niet gekompenseerd door de door
de socialisten lang verhoopte verovering
van nieuwe posities in het zich industria-

liserende Vlaanderen, waar integendeel
sedert 1965 eveneens een achteruitgang

valt waar te nemen.
De oorzaken van deze algemene en konstante achteruitgang zijn niet zo duidelijk
als in het geval van de CVP-PSC. Onwillekeurig denkt men aan een verlies van
kohesie van de sociologische basis van
de partij, die lange tijd haar sterkte 'tegenover de andere partijen uitmaakte. De
oorzaak hiervan moet waarschijnlijk gezocht worden in het gestegen welvaarts-
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peil van deze groep. Het bestaan van
sterke socialistische mantelorganisaties
kan deze ontwikkeling blijkbaar niet tegenhouden. Een andere oorzaak van de
achteruitgang van de BSP ligt wellicht in
een verzachting en vervlakking van de
ideologische tegenstellingen in België.
Zoals bij de CVP-PSC, maar dan in omgekeerde zin, lag de sterkte van de BSP lange tijd in de beklemtoning van haar identiteit als laïciserende, antiklerikale arbeiderspartij tegenover de machtige katolieke partij.

T.a.v. deze situatie heeft de partij de keuze tussen twee sterk verschillende opties
inzake de politieke strategie die zij zou
kunnen volgen om de gekonstateerde ontwikkeling in een voor haar gunstige zin
te beïnvloeden. De eerste zou men de horizontale optie kunnen noemen, omdat zij
een opening inhoudt naar de andere ideologische groepen binnen de arbeidersbeweging, kristen -demokraten en kommunisten. Zij beantwoordt min of meer aan
de zgn. progressieve frontvorming waartoe oud - partijvoorzitter Collard zijn bekende oproep deed. Om realiteit te worden impliceert zij echter een voortschrijdende en volgehouden institutionele binding met de andersgerichte arbeidersorganisaties en veronderstelt dus tamelijk
ingrijpende organisatorische wijzigingen,
ook van de zijde van de socialistische arbeidersbeweging. Daartegenover kan men
de vertikale optie stelten, die een opening
betekent naar boven, naar de hogere socio-professionele groepen, de zgn. kaders, de middenstand en dgl. Het zou een
evolutie zijn in de richting van het type
van sociaal -demokratie dat in Zweden en
West- Duitsland bestaat. Zij veronderstelt
minder wijzigingen op het organisatori10

sche vlak, maar des te meer op het ideologische.
De keuze tussen de twee opties is zeer
moeilijk en een kompromis tussen beide
ligt niet voor de hand. Evolueert de BSP
naar een vorm van modern socialisme,
dan riskeert zij, vooral sedert de opkomst
van het zgn. „gauchisme ", aan haar linkerzijde verlies te lijden. Houdt zij vast
aan de traditionele linkse standpunten,
met de onvermijdelijkheid van een verscherping ervan (vgl. ideologische verstrakking binnen het socialistische Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV - onder leiding van Debunne), dan moet zij er
niet op hopen de nieuwe hogere maatschappelijke groepen voor zich te winnen. Het gevaar voor verdeeldheid binnen
de BSP bij het uitstippelen van een nieuwe politieke strategie is dus reëel. Het
wordt nog verhoogd door de verschillende gerichtheid van het Belgisch socialisme in Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen heeft het socialisme sedert de laatste decennia van de 19e eeuw een meer
pragmatisch-reformistisch karakter, waarvan vader Anseele de typische eksponent
is geweest. De jongere en meer dynamische maatschappelijke evolutie die in
Vlaanderen aan de gang is, zou er dus
kunnen leiden naar een zgn. modern socialisme naar Zweeds of Westduits model.
In Wallonië daarentegen heeft het socialisme sedert de tweede helft van de 19e
eeuw steeds de nadruk gelegd op de ideologische grondslagen van het socialisme. Een beklemtoning van deze grondslagen in meer linkse zin - met als konsekwentie op het praktische vlak ingrijpende zgn. „struktuurhervormingen" - lijkt
voor vele socialistische Walen een oplossing te bieden voor de problemen gesteld
door het stagnerende maatschappelijke
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patroon in Wallonië. Het feit dat deze tegenstelling Vlaanderen -Wallonië op het
politiek- ideologische vlak bovendien om
diverse redenen samenvalt met een verschillende visie van de socialisten in de
beide landsdelen op de Belgische staats
waarbij de Vlamingen meer uni -struk,
Walen meer federalistisch-tarischend
denken, kan enkel de spanningen binnen
de BSP rond de fundamentele politieke
keuze nog verhogen. Daarom vermijdt de
leiding van de BSP de laatste jaren angstvallig het dilemma duidelijk te stellen en
wordt het sedert lang geplande ideologisch kongres van de partij steeds weer
uitgesteld. De leiding van een drieledige
regering door de socialisten, onder het
premierschap van Edmond Leburton, die
meer dan eens heeft laten blijken dat hij
zich van het fundamentele probleem voor
de BSP duidelijk bewust is en daarom de
keuze tussen beide grote opties hardnekkig bestrijdt, geeft de socialistische partij, in ruimere mate nog dan dit voor de
CVP-PSC het geval is, uitstel. Hiervan
maakt de partijleiding gaarne gebruik
om, in de lijn van de traditionele BSP-politiek, haar machtsposities in het staatsapparaat te versterken en er nieuwe, o.m.
in het sociaal -ekonomische leven (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen, ValSaint-Lambert, Ibramco), te veroveren.
3. Partij voor Vrijheid en Vooruitgang
(PVV) - Parti pour Ia Liberté et le Progrès
(PLP).

In tegenstelling tot de twee hiervóór behandelde traditionele partijen heeft de
vroegere Liberale Partij, in 1961 omgevormd tot Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV), zeer grondige wijzigingen
ondergaan tijdens de afgelopen tien jaar.

Het ging dus niet alleen om een naam verandering, maar de stichter-voorzitter
van de PVV, Omer Vanaudenhove, heeft in
1961 werkelijk een nieuwe partij gesticht
en getracht de grondige vernieuwing die
hij beoogde, waar te maken. Door deze
operatie werd in de eerste plaats een verbreding van de sociologische basis beoogd, nl. in het doorbreken van de grenzen van de traditionele liberale bourgeoisie en kleine burgerij om door te stoten
naar de katolieke burgerij. In ideologisch
opzicht werden de historisch gegroeide
laïciserende en antiklerikale opvattingen
van de Liberale Partij verlaten en vervangen door een streven naar pluralisme van
de levensbeschouwelijke opvattingen binnen de nieuwe partij. Op het terrein
van de politieke strategie wilde de
PVV de rol opgeven van aanvullende
politieke macht die de Liberale Partij
ten overstaan van de twee andere traditionele partijen sedert het einde van
WO I steeds had gespeeld. De PVV streefde ernaar een grote politieke partij te
worden van het Britse konservatieve type
en had in die lijn ook duidelijk meerderheidsambities. Haar taktiek bestond erin
de zgn. kaders uit de rechterzijde van
CVP-PSC aan te trekken en hun vertegenwoordigers reële invloed te geven binnen de nieuwe partij en in het parlement.
Laatstgenoemde operatie slaagde in belangrijke mate, zodat de PVV in vergelijking tot de vroegere Liberale Partij een
duidelijke zwenking naar rechts deed.
Het elektoraal sukses van de PVV bij de
verkiezingen van 1965 scheen de juistheid van de visie van Omer Vanaudenhove te bevestigen. De stagnatie bij de verkiezingen van 1968, die in schrille tegenstelling stond tot de door Vanaudenhove
voorspelde voortzetting van de doorbraak
11

politieke partijen in belgië

van 1965 en dan ook diens ontslag als

partij-voorzitter meebracht, evenals de
sterke achteruitgang van de PVV in Brussel en Wallonië in 1971, deden de ouverture-politiek van de partij stranden. Desondanks kan de balans toch positief genoemd worden, want de PVV is de enige
traditionele partij die haar elektorale posities sedert 1954 verbeterd heeft.
Wetgevende
verkiezingen

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

1954
1958
1961
1965
1968
1971

13°/o
12 °/o
12 °/°
17 °/o
16 0/0
16 0/0

15°/o
13 °/0
12 °10
26 0/0
27 °/°
18 0/0

20 0/0
18 °/o
17 °/o
33 °/o
26 /o
16 /o

+ 30/0

+ 3 °/o —4 °/o

°
°

Verschil

1954-1971

Niettemin kan de partij, met 16 °/o van de
stemmen, onmogelijk nog verder ambieren een grote meerderheidspartij te worden, zodat men teruggekeerd is naar de
traditionele aanvullingspolitiek van de
vroegere liberalen met het doel deel te
hebben aan de regeringsmacht. Intussen
echter had de hele operatie en de meerderheidsambitie van de PVV haar tot een
rivale gemaakt van de twee andere traditionele partijen, wat niet alleen het samengaan van CVP en BSP bevorderde,
maar deze partijen er tevens toe bracht
de uitsluiting van de PVV van de politieke
macht op alle niveaus na te streven. Nu
is juist de uitoefening van de politieke
macht één van de levensvoorwaarden
van de PVV, die minder dan de andere
partijen kan steunen op mantelorganisaties en dus aangewezen is op het behoud
van een wisselvallig kiezerskorps door de
mogelijkheden die de deelname aan de
12

macht daartoe biedt. In plaats van zich
nog bezig te houden met een politieke
strategie op lange termijn - die ze in feite
al in 1966 had verlaten toen ze regeringsmacht met de CVP-PSC verkoos boven de
oppositie - moest de PVV zich tevreden
stellen met loutere taktiek. Dit deed ze,
na de teleurstelling van 1968, door in een
eerste faze haar medewerking te verlenen
aan de grondwetsherziening van de CVPBSP-regering Eyskens-Cools I.
Daar de partij hiervoor, vooral in Wallonië
en te Brussel, slecht beloond werd tijdens de verkiezingen van 1971, zou ze in
een tweede faze, in het teken van de gewestvorming, haar medewerking hieraan
door haar opneming in de drieledige regering Leburton doen betalen.
Zoals aan de CVP-PSC en de BSP biedt
dit aan de PVV de gelegenheid om niet
alleen haar interne struktuurproblemen
op te lossen maar ook om zich te beraden over haar toekomst. Het is vooralsnog
niet duidelijk welke daarbij de opties zijn
waarover de partij zich zal moeten uitspreken, mede omdat de standpunten op
politiek en ideologisch gebied vrij grondig
beginnen te verschillen, omdat de partij
in feite in twee partijen, een Vlaamse PVV
en een Waalse PLP uiteengevallen is, met
tussenin de brokstukken van het eens zo
glorierijke Brusselse liberalisme.
Terwijl de PVV in Vlaanderen van het
vroeger weinig invloedrijke Vlaams liberalisme meer en meer het progressief karakter overneemt dat dit laatste steeds
heeft gekenmerkt (o.m. op sociaal gebied)
en deze progressiviteit tans vooral op levensbeschouwelijk gebied beklemtoont
(etische problemen, kultuurpakt), schijnt
de PLP in Wallonië, waar de doorbraak
naar rechts reeds in 1965 meer uitgesproken was dan in Vlaanderen, vooral in
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rechtse richting verder te willen evolueren, hoewel zij hier gehinderd wordt door
een gebrek aan eenheid, ook in dit opzicht, tussen haar aanhang in de industriegebieden van Luik en Henegouwen
en in de meer agrarische streken van Namen en Luxemburg.
4. Volksunie (VU).
Het verschijnen van de Volksunie en het
FDF-RW op het politieke toneel heeft het
krachtenspel binnen het Belgische politie-

ke systeem tijdens de jongste jaren aanzienlijk gewijzigd.
Toen de Volksunie in 1958 voor het eerst
enige politieke betekenis kreeg door in
Vlaanderen 3 °/o van de stemmen te halen, heette zij nog Christelijke Vlaamse
Volksunie. Deze naam wijst op haar sociologische en ideologische basis: het
was een partij die haar aanhang overwegend verwierf in het katolieke milieu en
ook in dat opzicht was zij de rechtstreekse erfgenaam van het vóóroorlogse
13
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Vlaams nationalisme. Haar programma beperkte zich aanvankelijk tot de traditionele eisen van de Vlaamse Beweging, federalisme en amnestie voor de politieke kol
uit WO II. Haar politieke stra--laborteus
tegie was hoofdzakelijk erop gericht druk
uit te oefenen op de CVP door zich op
Vlaams gebied steeds radikaler op te stellen dan deze partij, tegenover wie de
Volksunie zich dan bij de verkiezingen als
konkurrent opwierp. Dit leverde haar elektoraal sukses op, zodat zij in 1968 de getalsterkte van de vóóroorlogse nationalisten overtrof en de PVV in Vlaanderen
voorbijstreefde.
Wetgevende verkiezingen

Vlaanderen

1958
1961
1965
1968
1971

3°/o
60/n
12°/o
17°/n
19°/o

verschil 1958-1971

+16°/o

Het gevolg van dit snelle sukses, dat vanaf 1968 niet alleen meer ten koste van de
CVP maar ook van de andere traditionele
partijen geboekt werd, was dat de partij
zich organiseerde tot een werkelijke politieke partij, haar kristelijke inspiratie door
een pluralistische roeping verving en een
programma op sociaal -ekonomisch gebied ontwierp dat het haar mogelijk zou
moeten maken zich kandidaat te stellen
voor deelname aan de macht. De verkiezingen van 1971 leverden desondanks aan
de VU niet de stemmenwinst op die ze ervan had verwacht: de partij scheen haar
plafond bereikt te hebben. Twee verklaringen kunnen hiervoor gezocht worden.
De verzwakking van het sukses van de
VU kan het gevolg zijn van de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen van de
14

Vlaamse Beweging door de grondwetsherziening: kulturele autonomie, beperking van de tweetalige Brusselse agglomeratie tot negentien gemeenten, grondwettelijke erkenning van de gewesten
enz. Maar het is even goed mogelijk dat
de omvorming van de partij tot volwaardige politieke partij met een programma
op sociaal -ekonomisch gebied door haar
jonge kiezers nog als onvoldoende werd
beschouwd. In het licht van deze mogelijke verklaringen reageerden de leiders
van de VU in tegengestelde zin. De traditionele Vlaams -nationalistische groep
drong aan op een verscherping van de
eisen op Vlaams gebied en prees een volgehouden oppositie aan tegenover de
nieuwe zich ontwikkelende staatsstrukturen. De jongere leiders in de partij daarentegen ijverden voor een versnelling en
verdieping in de omvorming van de VU
tot een partij die zo vlug mogelijk zou
kunnen deelnemen aan de macht. Zij will en van de VU de nieuwe, open, pluralistische en vooruitstrevende partij maken
waar in Vlaanderen blijkbaar plaats voor
is, maar zij worden geremd door de kon
nationalistische vleugel (vgl.-servati
de interne partijmoeilijkheden over de
Vietnam- betoging te Antwerpen, over het
abortusprobleem enz.). De keuze tussen
deze twee tegengestelde opties zal de
toekomstige strategie van de partij bepalen: ofwel zal de VU doelbewust streven
naar deelname aan de politieke macht ofwel wenst zij het „Vlaamse geweten" van
de andere partijen te blijven. Vanzelfsprekend heeft ook de houding van de
drie traditionele partijen tegenover de VU
hierop een invloed. Voorlopig is deze houding afwijzend, zodat de VU van het samengaan van de drie traditionele partijen
in de regering Leburton gebruik kan ma-
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ken om zich te beraden over haar toekomstige doelstellingen en strategie.
Aansluitend bij deze beschouwingen over
de VU en haar interne moeilijkheden tussen progressieve jongeren en konservatieve nationalisten van de oude stempel,
kan de vraag gesteld worden of de linkse
kontestatie in Vlaanderen door de jongeren de rol zou kunnen overnemen die het
Vlaams nationalisme voorheen als kontestatiebeweging voor de jongeren heeft gespeeld, maar dat deze nu afwijzen. Hierop

moet geantwoord worden dat het progressistisch verschijnsel in Vlaanderen zeer
kompleks is en dat zijn ontwikkeling
waarschijnlijk overwegend zal afhangen
van de evolutie van de ideologische krisis
binnen de katolieke wereld. Zolang zich
hierin geen duidelijke lijnen en groepsvormingen aftekenen ziet het er niet naar
uit dat het „gauchisme" in Vlaanderen bij
de jongeren die aanhang zal krijgen waardoor het politiek belangrijk zou kunnen

worden.
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5. Front des Francophones (FDF) - Ras semblement Wallon (RW).
Het verschijnsel Front des Francophones
- Rassemblement Walton (FDF-RW) vertoont in zijn recente ontwikkeling grote
overeenkomsten met die van de VU, maar
toch ook opmerkelijke verschillen. In tegenstelling tot de VU, die een vóóroorlogse basis had, is het FDF-RW een geheel
nieuwe politieke groepering. Met opzet
gebruiken we de term „groepering" daar
16

ook uit de officiële naam van de partij
(„front", „rassemblement") blijkt dat zij
zich aanvankelijk niet beschouwde als
een echte politieke „partij ". Zij scheen
eerder uit een samenloop van omstandigheden geboren, als konglomeraat van
zeer uiteenlopende elementen die zich op
een bepaald ogenblik rond het probleem
van het federalisme konden verenigen. De
elektorale suksessen die haar houding inzake het federalisme het FDF-RW opleverde, dank zij haar elektorale druk t.o.v.
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de traditionele partijen, brachten deze politieke formatie ertoe, evenals de VU in
Vlaanderen, zich als een echte partij te
gaan organiseren, een breder politiek
programma te ontwerpen en de tot dan
toe gevolgde indirekte strategie van de
elektorale druk om te buigen tot een direkt politiek machtsstreven.
Elektoraal had de eerste doorbraak van
het FDF-RW in 1965 plaats, haar eerste
grote sukses in 1968. Het werd bevestigd
door de gemeenteraadsverkiezingen van
1970 en vooral door de parlementsverkiezingen van 1971
Wetgevende verkiezingen Brussel Wallonië

1965 10,5 0/0 30/0
1968 19 0/0 11 0/0
1971 28 0/o 21 0/0
De omvorming van het oorspronkelijke
FDF-RW tot partij gebeurde door een uitbreiding van de basis. Nieuwe leden werden vooral in socialistische en kristen -demokratische rangen, te Brussel ook in liberale kringen, gerekruteerd. Het kiezerskorps van het FDF-RW kan gekarakteriseerd worden als jong, stedelijk en intellektueel.
De opstelling van een breder eigen programma op sociaal -ekonomisch gebied
werd vergemakkelijkt door de steeds groter wordende gelijkenissen tussen de programma's van de traditionele partijen en
werd niet gehinderd, zoals bij de VU,
door het bestaan van een oude nationalistische vleugel, noch door een overwegend
konfessioneel karakter van het kiezerskorps. Het FDF-RW poogt aldus de kern
te worden van een politieke hergroepering van het pluralistische en progressieve type, waarvoor in Wallonië en te Brussel, evenals in Vlaanderen, plaats is. De

toekomst zal moeten uitwijzen of de partij
inderdaad meer is dan een toevallig en
tijdelijk politiek samenraapsel. Hiertoe
krijgt zij een gunstige gelegenheid dank
zij de nieuwe grondwettelijke staatsstrukturen (kultuurraad, agglomeratieraad en
federaties van gemeenten) die het FDF RW dichter bij de politieke macht hebben
gebracht en waarvan zij te Brussel reeds
gebruik maakt.
6. Belgische Kommunistische Partij (KP) Parti Communiste de Belgique (PC).
Dit overzicht zou niet volledig zijn zonder
een behandeling van de Belgische Kom
Partij (K.P.), hoewel deze, na-nuistche
haar kortstondige opbloei bij de Bevrijding en haar aanzienlijke achteruitgang
tijdens de eerste jaren van de koude
oorlog, sedertdien in een stagnatie verkeert waarvan het einde nog niet te zien
is. De KP is daarom van weinig belang op
het politieke toneel. Haar ideologische
basis bleef ongewijzigd, haar sociologische basis eveneens. Dit laatste heeft als
ernstig gevolg dat, ondanks het vrij jonge
karakter van de partijleiding, de groep
der basismilitanten sterk veroudert, mede
omdat de KP geen aantrekkingskracht
uitoefent op jonge revolutionairen of op
kontesterende socialisten.
De enig mogelijke strategie van de partij
bestond er dan ook in steun te verlenen
aan de idee van de progressieve frontvorming, hoewel ze hierdoor aan haar militanten vaak te zeer de indruk gaf achter
de BSP en Collard aan te lopen. Een
merkwaardig verschijnsel in dit verband
was het spektakulaire sukses van een vrij
spontane en ongewone progressieve
frontvorming van kommunisten en linkse
kristen -demokraten (UDP) te Mons, de
stad van Collard, o.l.v. de kommunistische
;
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senator Noël. Aanvankelijk had de KP deze formatie veroordeeld, maar onder de
indruk van het sukses ervan wijzigde zij
haar houding. Het verschijnsel UDP heeft
echter vooralsnog slechts een plaatselijke
en dus beperkte betekenis. Met de gauchistische bewegingen daarentegen heeft
de KP, ingevolge een doelbewuste politiek, geen kontakt. De partij staat dus,
o.m. ook door haar volgzaamheid t.o.v. de
Sovjet- politiek, vrij geïsoleerd binnen het
Belgische politieke bestel, ondanks de
waarde van haar leiders en de trouw van

haar militanten.
Uit dit overzicht moge gebleken zijn dat

alle politieke partijen in België, inbegrepen zelfs de nieuwe partijen zoals VU en
FDF-RW, op een belangrijk punt gekomen
zijn in hun evolutie. De drie traditionele
partijen die op dit ogenblik de regeringsmacht delen en ook daarbuiten, ongeacht
de samenstelling van de regering, in feite
de macht op diverse vlakken (parastatalen, interkommunales enz.) in handen
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hebben, stellen de beslissende keuze
doelbewust uit, wat onrechtstreeks ook
de VU en het FDF-RW tijdelijk niet ongelegen komt. De vraag is echter hoelang
zij dit kunnen volhouden. De centristische
kompromis- politiek en de neutralisatie of
bevriezing van de grote politieke problemen die hiervan het noodzakelijke gevolg
is, duurt in feite reeds sedert 1968, toen
door de verkiezingssuksessen van VU en
FDF-RW, een grondige wijziging in het
partijensysteem, bv. de vervanging van de
klassieke triade door een vijfpartijenstelsel, voor het eerst sedert decennia tot de
mogelijkheden ging behoren.
De vraag dient ook te worden gesteld of
de doelbewuste bevriezingspolitiek van
de grote partijen, indien ze te lang zou
duren, uiteindelijk, via de depolitisering
en desensibilisering van de publieke opinie die er het gevolg van is, niet een „krisis van het regime" dreigt te verwekken,
waarover sommige politieke kommentatoren het de laatste tijd steeds vaker
hebben.
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bare tijd de nodige afgestudeerden ter
beschikking stellen voor de ekonomische
omschakeling. Bovendien zou zij een bevestiging en versterking inhouden van de
Nederlandse kultuur in deze drielanden hoek met in de onmiddellijke nabijheid
de Duitstalige universiteit te Aken en de
Franstalige universiteit te Luik. Iedere
universiteit bezit uiteraard een internationaal karakter maar zij behoort ook tot
een bepaald kultuurgebied. In het groeiende Europa zal de Nederlandse kultuur een
minderheidspositie innemen en daardoor
onvermijdelijk risiko's lopen. De Nederlandse universiteiten vormen een belangrijke faktor om deze risico's tot een minimum te beperken.
Daarom werden velen overtuigd van de
dringende noodzaak om een universiteit
in Limburg zo vlug mogelijk te vestigen.
En onmiddellijk werd de vraag gesteld:
één universiteit voor de beide Limburgen
of één in ieder van deze twee provincies?
Tegenover deze mogelijkheden stonden
voorstanders en realisten.
De voorstanders van de eerste mogelijkheid argumenteerden terecht dat zich hier
een goede gelegenheid voordeed om een
stukje Benelux en Europa te verwezenlijken. De tijd van de mooie woorden en de
goedkope loflitanieën op deze toekomstige politieke verwezenlijkingen moest nu
maar eens voorbij zijn. De tijd dat men
de oplossing van dezelfde behoeften aan
hoger wetenschappelijk onderwijs zou
zien in het enge kader van het staatsnationalisme behoorde tot het verleden. In
het perspektief van het groeiend Europa
zouden de politieke grenzen langzaam
aan vervagen en de kulturele grenzen
meer op de voorgrond treden. Daarbij
werd de zeer prozaïsche bedenking ge-

maakt dat de vestiging van twee universiteiten, een in Hasselt en een in Maastricht, gelegen op een kwartier autorijden
van mekaar, een onnodige geldverspilling zou betekenen.
De realisten daarentegen stemden wel
principieel in met de formule van één
universiteit voor de beide Limburgen,
maar ze leek hen in de huidige omstandigheden niet haalbaar en tans misschien
ook niet gewenst. Niet haalbaar, omdat
zowel in het Belgisch als in het Nederlands parlement geen beslissing daarover
op korte termijn verwacht kon worden om
de juridische en financiële problemen op
te lossen die de vestiging van één universiteit voor de beide Limburgen met zich
zou meebrengen. Daarover waren de beide parlementen te weinig op de hoogte
van de toestand in het Limburgs grensgebied en hadden ze te weinig interesse
voor het probleem. Deze interesse opwekken zou nog heel wat tijd in beslag
nemen en er kon niet langer gewacht
worden om dit dringend vraagstuk op te
lossen.
En ook tans niet gewenst, omdat de Limburgse bevolking studentenreserven bezit die de kapaciteit van één universiteit
ver te boven gaan en binnen een twintigtal jaren twee of drie universiteiten zal
vergen om deze reserven op te vangen.
Dat er tans reeds een gezamenlijk aanbod voor de beide Limburgen van 500
eerstejaarsstudenten voor medische studies bestaat, waarvoor twee medische
fakulteiten vereist zijn, wijst duidelijk in
die richting. Eén centraal gelegen universiteit voor de beide Limburgen zou
daarom later moeilijkheden kunnen opleveren bij de splitsing in twee gebieden
met elk hun universiteit.
Daarbij is er in België en Nederland een
39
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psychologisch verschil in aanpak om iets
tot stand te brengen. In Nederland maakt
men eerst uitvoerige rapporten die kritisch besproken worden, men noteert opmerkingen, men rektifieert en vult aan,
men wacht geduldig en omzichtig op
goedkeuringen en toestemmingen. In België laat men zich minder beïnvloeden
door de bureaukratie. Men pakt de zaken
direkt aan, men improviseert, maakt gebruik van gunstige gelegenheden, men
doet het en redigeert dan een degelijk
rapport. Dit werd kernachtig uitgedrukt
door de Nederlandse gedeputeerde Mr.
Schlingemann die er zich over beklaagde
dat er in Zeeuws - Vlaanderen zo weinig
fabrieken gevestigd worden, terwijl de
Belgen in het Waasland en het Antwerpse
de industrieën aantrekkeljike faciliteiten
bieden. Hij stelde: „Het klimaat voor industrievestigingen in België is veel gunstiger dan in Nederland. Hier moet je
drie jaar wachten op papieren alvorens te
kunnen gaan draaien. In België begin je
gewoon en na drie jaar krijg je je papieren" (Vrijheid en Demokratie, 27/4/73).
Zo eenvoudig zal het wel niet zijn maar
het geeft misschien wel goed de geest in
de beide landen aan. Met de vestiging
van een universiteit in Limburg zou het
enigszins op dezelfde manier gaan. Niet
één universiteit echter voor de beide
Limburgen, maar één bij Hasselt en één
bij Maastricht.
De aktie in Nederlands Limburg.

Op 4 november 1957 namen de Gedeputeerde Staten van Nederlands- Limburg de
beslissing een kommissie in te stellen
„ter bestudering van het vraagstuk van de
verruiming van de mogelijkheden tot het
volgen van hoger of daarmede op één lijn
40

te stellen onderwijs voor Limburgse studenten". In september 1958 publiceerde
deze kommissie haar eerste rapport, in
1960 het tweede en in 1962 het derde. Zij
kwam tot de konklusie dat een instelling
voor hoger onderwijs in Limburg gevestigd diende te worden. Gezien de kon
provincie op--fesionltrukvade
teerde zij voor een katolieke instelling,
die een dochterinstelling zou kunnen zijn
ofwel van de R.K. Universiteit te Nijmegen ofwel van de Ekonomische Hogeschool te Tilburg. Er zouden opleidingen
dienen te komen in de rechten, de klassieke talen, het Nederlands, de geschiedenis, later ook in de psychologie, de
scheikunde en de wiskunde maar alleen
tot het kandidaatsexamen. Maastricht
werd als de meest geschikte vestigingsplaats voorgesteld. De Kommissie Piekaer, door de Nederlandse minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
ingesteld met de opdracht oplossingen
uit te werken voor de problemen gesteld
door het sterk groeiend aantal studenten
in Nederland, wees echter de Limburgse
eis voor een universitaire instelling van

de hand.
Toen nu in 1964, uit het rapport van
de Kommissie voor statistisch onderzoek Artsenbehoefte en artsenvoorziening
1963-1983 bleek dat de bestaande medische fakulteiten het grote aantal studenten dat zich hier aanbood niet meer zouden aankunnen, nam Limburg deze gelegenheid gretig te baat om de achtste
medische fakulteit voor zich op te eisen.
Door degelijke rapporten van de Stichting
Wetenschappelijk Onderwijs Limburg, diverse publikaties in de regionale pers en
de aktie van diverse plaatselijke komité's
werd sterke druk uitgeoefend om deze
eis kracht bij te zetten. In november 1969
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was de kogel door de kerk: principieel
werd beslist de achtste medische fakulteit in Maastricht op te richten. De Minister van Onderwijs en Wetenschappen stelde bij besluit van 27 februari 1970 een
„Commissie Voorbereiding Medische Fakulteit te Maastricht" in onder voorzitterschap van Dr. J.G.H. Tans, met als opdracht de hoofdlijnen uit te werken van
een plan voor de vestiging en het opmaken van een tijdschema voor de realisatie
van een Medische Fakulteit als onderdeel
van een te Maastricht op te richten Rijksuniversiteit. In oktober 1970 legde deze
kommissie haar interimrapport neer. Als
begindatum werd september 1974 voorgesteld. Daarin kwam zij nu ook op voor een
studierichting maatschappij- wetenschappen en natuurwetenschappen, evenals
voor een eksperimentele lerarenopleiding.

wat tijd in beslag nemen. Men schat hiervoor tien jaar nodig te hebben. Nog andere belangrijke kloosterbiblioteken in Limburg zouden overgenomen worden, zoals
de biblioteek van de Duitse Jezuïetenorde
in Valkenburg, het boekenfonds van de
Redemptoristen te Wittem en de biblioteek van de Broeders van de Beyaert te
Maastricht. Omdat er uiteraard veel teologische boekwerken zouden voorkomen in
de biblioteek van de nieuwe universiteit
vindt de heer Tans het logisch dat er ook
een teologische fakulteit gevestigd zou
worden. De Hogere School voor Teologie
en Pastoraat te Heerlen zou hierin geintegreerd kunnen worden. Het gebouw

De Kommissie Tans voert nu onderhandelingen met de Nederlandse Jezuïetenorde over de overname van de biblioteken van deze orde in Maastricht, Nijmegen en Warmond door het Rijk, voor de
op te richten universiteit in Limburg. Het
advies van de Rijksadvieskommissie voor
het biblioteekwezen om deze drie biblioteken in Maastricht te integreren werd
door het Rijk overgenomen. Het gaat hier
over een boekenbestand van ongeveer

In Belgisch- Limburg was men ook niet bij
de pakken blijven neer zitten. Sinds lang
was men er zich van bewust dat Limburg
inzake universitair onderwijs heel wat achterstand had in te halen. Het was immers
de meest kinderrijke provincie met de
kleinste deelname van haar jeugd aan
hogere studiën. Reeds in 1954 wees goeverneur Roppe op, dit specifiek Limburgs
probleem. Door de zorgen van de Stichting
Lodewijk De Raet en het Davidsfonds
mocht dit probleem weldra rekenen op
een zeer ruime belangstelling, terwijl de
provincieraad en de Bestendige Deputatie van Limburg uitdrukkelijk en herhaalde malen pleitten voor het inrichten van
kandidaatsopleidingen in hun provincie.
Er diende iets gedaan te worden en men
was niet van zin te wachten totdat de logge officiële administratie van Brussel in
beweging kwam. Aangezien men eerst

vierhonderdduizend banden. Omdat hier
echter veel dubbele eksemplaren in voorkomen zal eerst overgegaan dienen te
worden tot een selektie. Deze selektie zou
het Rijk dan in huurkoop overnemen. De
biblioteek te Maastricht bevat zeer kostbare werken waarvan sommige een grote
waarde zouden hebben. In de kollektie
Warmond bevinden zich een groot aantal
belangrijke historische werken. De inventarisatie van deze drie biblioteken zal heel

van het Canisianum in Maastricht is reeds
aangekocht voor de nieuwe universiteit.
De aktie in Belgisch Limburg.
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dacht aan een provinciale instelling keurde de Limburgse provincieraad een krediet goed tot oprichting van een Postuniversitair Centrum, dat reeds in januari
1965 officieel gesticht werd. In oktober
1965 kon het zijn aktiviteit beginnen met
opleidingen in Toegepaste Linguïstiek en
Fysica van de vaste stof. Het kende in de
loop der volgende jaren een groot sukses.
Tans werkt het een dertigtal programma's
uit en telt circa duizend studenten uit België en Nederland. Snuggere geesten hadden inmiddels ontdekt dat er een mogelijkheid bestond om, zonder speciale tussenkomst van de wetgever, een ekonomische opleiding op universitair niveau op
te richten. Men kon zich hiervoor beroepen op wettelijke regelingen uit 1933. Die
mogelijkheid werd door de op 12 augustus 1968 opgerichte vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs in Limburg gebruikt. Met toelagen van de provincie
zou zij de Ekonomische Hogeschool Limburg oprichten en later het Postuniversitair Centrum overnemen. De Ekonomische
Hogeschool begon haar werkzaamheden
op 30 september 1968. Er waren 115 eerstejaarsstudenten. in zijn akademische
openingsrede stelde direkteur Professor
Wieërs het volgende: „Deze hogeschool is
wel eens betiteld als de universiteit zonder grenzen. Wij staan inderdaad speciaal open voor Nederlands- Limburg, een
provincie met dezelfde volksaard, dezelfde ekonomische, kulturele en onderwijskundige problemen. Apart zijn deze
provincies steeds randgewest, samen liggen zij op het centrale punt in het grote
ekonomische krachtcentrum van WestEuropa, de vierhoek Amsterdam, Londen,
Parijs en Keulen. Het is gewoon een eis
van rationaliteit dat beide Limburgen
samengaan. Wanneer men de kaart be42

kijkt waarop het universitaire onderwijs
van Europa is uitgestippeld, dan blijkt
duidelijk dat hier een hiaat ligt, een witte
vlek, een onverkend gebied. Deze witte
vlek is essentieel te wijten aan de grens
die ons scheidt. Voor de wetenschap mogen echter geen grenzen bestaan. In het
Nederlands kultuurgebied kunnen wij
ons trouwens niet de lukse veroorloven
kulturele grenzen in stand te houden. Samen met Nederlands- Limburg willen wij
werken aan de opvulling van het vacuum
van wetenschappelijk onderwijs in dit gebied."
Ieder jaar werd de Ekonomische Hogeschool verder uitgebouwd. De akademische staf bestaat tans uit meer dan vijftig
professoren, lektoren en wetenschappelijke medewerkers, die instaan voor de
opleiding van ruim 300 studenten. In 1971
waren 70 percent van deze studenten afkomstig uit de zogenaamde lagere standen. Einde 1968 werd een begin gemaakt
met het aanleggen van een wetenschappelijke biblioteek. In het kuratorium zetelen Nederlanders. Nederlandse professoren geven les en ook Nederlandse studenten zijn er ingeschreven. Bij dit alles
werd het grote doel niet uit het oog verloren, namelijk het tot stand komen van
een universitaire instelling in Limburg.
In oktober 1967 maakte gouverneur L.
Roppe in zijn rede bij de opening van de
provincieraad het ontwerp bekend dat de
vier politieke partijen vertegenwoordigd
in de Limburgse provincieraad, uitgewerkt hadden. Daarin werd gekozen voor
een onafhankelijke universitaire stichting
waarin de diverse ideologische en politieke opvattingen geëerbiedigd zouden worden, en werd tevens een opsomming gegeven van de gewenste universitaire op-
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leidingen. In mei 1970 besliste de Belgische regering principieel dat er universitaire opleidingen in Belgisch- Limburg ingericht zouden worden in de wiskunde,
natuurkunde, scheikunde, biologie en geneeskunde, voorlopig tot het kandidaatsniveau, in het vooruitzicht deze later tot
het licentiaats- of doktoraal niveau door
te trekken. Door de wet van 28 mei 1971
werd aan het Limburgs Universitair Centrum (L.U.C.) rechtspersoonlijkheid verleend en het statuut ervan bepaald. Oorspronkelijk was het de bedoeling reeds in
1972 te starten met de leergangen. Dit
was echter onmogelijk door een gebrek
aan lokalen. Op 1 augustus 1972 werd begonnen aan de bouw van de nieuwe uni

universitair Centrum organisatorisch met
het L.U.C. verbonden worden.

Het L.U.C. te Hasselt omvat tans een Fakulteit Wetenschappen en een Fakulteit
Geneeskunde op het niveau van de kandidaturen. In oktober 1973 zal begonnen
worden met het eerste kandidaatsjaar van
de volgende studierichtingen: Wiskunde
(studieduur twee jaar), Natuurkunde (studieduur twee jaar), Scheikunde (studieduur twee jaar), Biologie (studieduur twee
jaar), Geneeskunde (studieduur drie jaar)
en Tandheelkunde (studieduur twee jaar).
Tot eerste rektor van het L.U.C. werd de
Leuvense fysikus Prof. L. Verhaegen benoemd.

-versitopdCamuvnDiebk,
gelegen tussen Hasselt en Genk aan de
geplande industrieweg, op 3,5 km van de
markt van Hasselt. Daar werd een terrein
van 26 ha. aangekocht, maar aan de gemeente Diepenbeek werd een onteigeningsplan van 365 ha. gevraagd voor de
hele Miezerik (zo heet deze wijk) om
grondspekulatie te voorkomen. Hierop
zal geen woonkampus, maar een werk kampus verrijzen, bestaande uit werkkamers, werkruimten, hoor- en werkkolleges, laboratoria, diskussieruimten, biblioteken, een restaurant, kantoren voor
administratie- en sociale diensten, waar
studenten en professoren in een prettige
atmosfeer kunnen samenwerken. Dank zij
een subsidie van 80 miljoen van de provincie zal in deze Limburgse Universitaire
Campus het Centrum voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek gevestigd
worden. Het zal gebouwen verhuren aan
de Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs Limburg en eventueel aan het
L.U.C. Op deze wijze zullen zowel de
Ekonomische Hogeschool en het Post-

Samenwerking.
Het is echter in het belang van zowel Belgisch- als Nederlands- Limburg dat er een
duurzame samenwerking tot stand zou
komen tussen de universitaire centra van
Hasselt en Maastricht.
Niet alleen zou men algemene maatregelen dienen te nemen om zoveel mogelijk
de nog bestaande verschillen tussen de
Belgische en Nederlandse universiteiten
weg te werken, o.m. door het realiseren
van de totale eenvormigheid van titels en
funkties, de uitwisseling van professoren
en studenten, de uitbreiding van de redaktieraden van Nederlandstalige tijdschriften met medewerkers van over de
grens, de egalisering van de programma's
van vakken als geschiedenis, filologie,
letterkunde e.a.; maar ook zouden er
volgens Professor Wieërs, direkteur van
de Ekonomische Hogeschool van Hasselt,
de volgende bijzondere schikkingen getroffen kunnen worden voor een op het
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welzijn van heel de Limburgse regio afgestemd universitair beleid.
J. Wat elk van beide provincies op dit
ogenblik inzake universitair onderwijs
binnen het nationale beleid aan mogelijkheden ter beschikking krijgt, wordt zo
snel mogelijk in konkrete realisatie omgezet, in de buurt van Maastricht enerzijds
en in de buurt van Hasselt anderszijds.
2. Voor de disciplines die in de nabije
toekomst kunnen gerealiseerd worden,
wordt een overleg tot stand gebracht in
geïnstitutionaliseerde vorm; overleg dat
gericht is op het tot stand brengen van
een zekere gelijklopendheid in de programma's voor die studierichtingen die
bestaan aan beide zijden van de grens,
wat een wederzijdse uitwisseling van
professoren en studenten zal vergemakkelijken. Hetzelfde geldt voor de postgraduate richting. Het wetenschappelijk
onderzoek wordt gestimuleerd in de
richting van gemeenschappelijke projekten, waaraan de wetenschappelijke staven van beide universiteiten deelnemen.
3. Voor disciplines die voorlopig aan één
zijde van de grens ingericht worden moet
het overleg ertoe leiden dat het programma zodanig wordt opgevat en de wetenschappelijke staf zodanig samengesteld,
dat studenten van beide Limburgen zonder bezwaar deze studies kunnen volgen
hetzij te Hasselt hetzij te Maastricht.

4. De universiteiten van Maastricht en
Hasselt gelden als universitaire groeipolen voor wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek. Telkens aan een studierichting, die slechts aan één van beide universiteiten bestaat, het optimale studentenaantal aanwezig is, dan wordt deze
U

discipline ook aan de andere universiteit
ingericht. Zodra in funktie van het studentenaanbod eenzelfde discipline aan
beide zijden van de grens beoefend
wordt moet het overleg erover waken dat
het curriculum de uitwisseling van studenten vergemakkelijkt, dat er een taakverdeling aangehouden wordt voor de
specialisatierichtingen en dat het wetenschappelijk onderzoek zoveel mogelijk op
basis van samenwerking gebeurt.
5. Na verloop van tijd zal het studentenaanbod zodanig zijn gegroeid dat beide
universitaire groeipolen zich ontwikkeld
hebben tot twee volledige universiteiten.
Voor het niveau van de gewone akademische studie tot het diploma van licentiaat
of doctorandus, zullen beide universiteiten dan min of meer identieke tweelingen
vormen" (Neerlandia, april-mei 1971,
blz. 56-57).
Dat die samenwerking geen verre wensdroom is, blijkt uit de volgende mededeling die de heer Croux en Professor Ver
voorzitter van de-haegn,rspktivlj
raad van beheer en rektor van het L.U.C.
gaven te Hasselt op donderdag 24 april

1973:
„Op korte termijn kunnen konkrete projekten van samenwerking worden opgezet tussen het universitair onderwijs in
Belgisch en Nederlands Limburg. De
eerste projekten voorzien samenwerking
op het medische vlak, in para - universitair
en post- universitair verband."
Met het oog op de verdere uitbouw van de
onderwijskundige basis werd de heer J.
Daniels, afkomstig van Diepenbeek (Belgisch- Limburg) en tans waarnemend
hoofd van de medische fakulteit van de
Erasmusuniversiteit te Rotterdam, be-
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Samengesteld door de Koninklijke Bibliotkeek te 's-Gravenhage en de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel.
Onder redaktie van E. Van Raan, Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, met medewerking van dr. F. de Vrieze, Koninklijke Bibliotheek te Brussel, R. Gabriel, Koninklijke Bibliotheek te Brussel, mej. drs. H. van Assche, Brussel, J. Deleu, Rekkem,
J. Pauwels, Beersel, J. Andriessen s.j., Antwerpen.
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Hij is niet langer een individu,
maar een deel van de maatschappij. En voor haar wil hij
thans de strijd opnieuw aanbinden:
de valk is opgestegen
uit mijn moerasland
niet langer meer
de lust tot doden uit de ogen
geweerd
maar spoedig klinkt het:
de pen
wordt de duimschroeven aangezet
Het woord is opnieuw onmachtig als wapen, de dichter zelf
een machteloze, en zo ook de
vrouw die hem vergezelt. Zij is
thans een onvruchtbare:
zij baart slechts bloed
maand na maand
haar matematisch ontgaan
En onbewust begint het wapen
van de taal effektief te worden,
treft het doel. De dichter verlaat
zijn strijdersuitrusting en wordt
openbare aanklager. Voortaan
stelt hij aan de kaak en laat hij
de eksekutie aan ons over. Zijn
beschuldigingen treffen de oorlog, de geldverkwisting voor nukleaire doeleinden, de massamoorden in Viëtnam, de milieuvervuiling. De taal wordt realistischer en nuchterder:
het landschap staat op een kier
zwaveldioxyde
brandt de bladvezels witter dan
boudoirs vol gif.
Met diezelfde nuchterheid evolueert de bundel Van bittere tranen
kollebloemen e.a. blozende
droefheden (1971) over drie cykli. In het eerste deel, „van bittere tranen" is het opnieuw de
dichter die centraal staat: de
dichter in de moderne maatschappij, de dichter op zoek
naar kreativiteit in een dorre omgeving, vol techniek, wetenschap, ekonomie. Als syntese
kan het gedicht ,.tien tot schizofrenie leidende vragen" gelden.

In het tweede deel, ,,kollebloemen", komen de romantische tema's van leven en dood tussen
hun ekstremen (geboorte en aftakeling) aan bod, maar dan op
een cynische manier behandeld:
zo er iets mis mocht lopen
- maar dit zal wel niet krijgt u het voorschot op de wieg
terug
de drukkosten van
„wij melden met vreugde"
blijven echter verschuldigd
De laatste afdeling „e.a. blozende droefheden" is een vermenging van gedicht en aforisme.
Hier moet opnieuw de maatschappij het ontgelden, en zij
wordt nog direkter als vroeger
aangeklaagd voor de milieuvervuiling en -vernieling:
welke wolk heeft de laatste sperwer gedood?
of:
geruislozer dan de kleuren van
klee
wachten de musea
tot zij gesloopt worden.
naar men hoopt
is er plaats voor wel
tweeduizend nieuwe parkeerplaatsen.
Uiteindelijk blijkt Van Vliets poezie maksimaal gerelativeerd te
worden. Hij werkt zijn ideeën niet
meer uit, maar noteert ze kortweg en verbindt ze. Zo bereikt
hij een aforistische stijl. Of het
nog poëzie is, is een andere
vraag! Wat mij betreft zijn het
allemaal ideeën die aanleiding
tot poëzie kunnen worden, want
het zijn flitsen, gekondenseerde
gedachten, „vaststellingen" zoals hij ze zelf noemt:
er is ook vlees zonder hormonen
beweren de kannibalen
Maatschappijkritiek? Jawel, en
hoe! Poëzie? Misschien!
Dat Eddy van Vliet een dichter
is, kan niemand ontkennen. Daarvan getuigen zijn eerste drie
bundels. Zijn laatste bundel is

daar niet zo'n overtuigend bewijs
van. De keuze van teksten voor
De vierschaar is goed, toont op
een schitterende manier de evolutie van Van Vliet. Maar ik vind
het wel jammer, dat de „blozende droefheden" zijn dichterlijk
talent enigszins overschaduwen.
Bert Leyns
Eddy van Vliet: De Vierschaar ( Ge
dichten 1962-1972). Grote Marnixpocket,
nr. 82, 185 BF. Uitg. Paris-Manteau,
Brussel.

De dichter Walter Haesaert,

;

Net als de vorige bundels Droevig feest, Koudbloedig is Walter
Haesaerts Over warme en koelere gronden, die in het najaar
1972 verscheen, een uitgave van
Orion-Desclée de Brouwer. Haesaerts poëzie kan integraal omschreven worden als sterk verhullende parlando -poëzie, eksistentieel betrokken gevoelspoëzie, subjektieve, plastische poëzie. Vanaf de eerste bundel, de
in eigen beheer verschenen
Kleine Prins, waren dit kenmerkende distinktieven. Dat betekent echter niet dat er geen evolutie aan te wijzen zou zijn in
Haesaerts werk. Deze voltrok
zich hoofdzakelijk in het levensbeschouwelijke vlak.
Kleine Prins handelde vooral
over de ontluisterende tijd, waartegen de dichter zich moest wa-
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penen met „momenten ", geluksmomenten die hij verdichtte. De
titel, met zijn reminiscentie aan
Saint-Exupéry, verwees naar de
kindertijd. Hoofdgevoel was - en
blijft ook in later werk - de melancholie, het elegische levensgevoel. Dat brengt zijn poëzie
trouwens in de gevoelswereld
van talloze in het Nederlands
maar ook in andere talen schrijvende dichters. In ons taalgebied
zijn Paul Snoek (ten dele), Hans
Lodeizen en Anton van Wilderode misschien wel het meest met
Haesaert verwant. Maar ook een
dichter als Hans Andreus, die
later meer cerebraal is geworden, kan hieraan worden toegevoegd.
In de titels van Haesaerts bundels komt duidelijk een tegenstelling naar voren tussen leven
en dood. De sleutelwoorden van
de dichter bewijzen let. Leven
is feest, zomer, bloed, vuur,
vreugde, warmte. Dood is droevig, sneeuw, ijs, verdriet, koud,
koel. Deze tegenstelling, d.m.v.
sleutelwoorden in de gedichten
opgeroepen, maar vaak ook
d.m.v. beelden die in een van
beide sferen thuishoren, wijst op
spanningen tussen leven en
dood, op een dualistische levenshouding en levensvisie. Aanvankelijk is die bijzonder scherp:
het feest van het leven wordt
droevig door de slagschaduw
van de dood maar is een feest.
De struktuur van de bundel
Droevig feest wees er op dat de
dood beklemtoond werd: de in
de bundel konsekwent volgehouden vijfstroferige gedichten eindigden op de uit de band springende antiklimaks (en dit zowel
naar bouw als naar verwoording,
die ineens naakter was) van het
slotgedicht „Dood ". De titel van
de volgende bundel Koudbloedig
wees op een poging van de dichter om de tegenstellingen samen
te smelten tot één levensaanvoe-
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len: koud en bloedig d.i. dood en
leven. Overigens is koudbloedig
een eigenschap van reptie--heid
len en amfibieën. Het is in feite
een (schijnbaar) kenmerk van
Haesaerts poëzie: ze doet koel
aan, schijnbaar kil, met een zo
gering mogelijke direkte gevoelsontlading. Deze poëzie is ijs dat
zoals men weet brandwonden
verwekt en dus ook vuur is. Dit
vuur - een zeer grote gevoeligheid, herfstig en melancholisch wordt zorgvuldig verhuld, ingekapseld d.m.v. visuele beeldspraak. Bovendien meen ik nauwelijks aan hineininterpretierung
te doen wanneer ik in de titel
Koudbloedig een kijk op de mensen, ook op het ik, meen te onderkennen: hun gescharrel, hun
kleinzieligheid mondt bij de dichter soms uit in akute misantropie. Mij lijkt het toch niet toevallig dat Haesaerts bundel Over
warme en koelere gronden besluit met:

Ach ja, er zijn de lieve dieren,
nergens bijten ze je mond in
bloed.
Ook leven nog de mensen, waarvan
ik denk dat ze niet echt
en er niet eens meer nodig zijn.
In deze jongste bundel gaat Haesaert nog een stuk verder in zijn
poging om de tegendelen te verzoenen. „Warm" en „koeler" zijn
nu geen tegenstellingen meer,
maar gradaties van warmte. En
wanneer we aannemen dat
„warmte" een sleutelwoord is
voor leven, net als „grond" en
„aarde ", dan kunnen we hieruit
deze inhoudelijke evolutie afleiden: de dichter evolueert in eksistentiële zin blijkbaar naar levensaanvaarding en relativeert
de dood, juister misschien, is
bij machte het leven te stellen
boven de dood. Hij evolueert
naar een levensvisie waarin de
dualiteit afneemt en de tegende-

len met elkaar worden verzoend.
Doorlopend blijkt uit de jongste
verzenbundel dat dit de eigenlijke inhoud is van Haesaerts
poëzie. Tevens is er een naar de
vorm toegenomen versoepeling
waar te nemen, wat beslist toe te
juichen is, want het streng gekonstrueerde van Droevig feest
onderdrukte in niet geringe mate de spontaneïteit, die in Haesaerts gedicht uiteraard al niet
sterk is. Het verhullende karakter
van zijn poëzie is echter gebleven, zelfs nog toegenomen.
Evenwel is, juist door een versoepeling van de versvorm, de
tegenstelling tussen de sterk
emotionele inhoud en de geserreerde koele vorm (die duidde
op een dualistische, zelfs antitetische levenshouding en die het
scherpst was in Droevig feest)
grotendeels weggewerkt. Op dit
vlak én op het inhoudelijke vlak
van de meer positieve levenshouding ligt m.i. in hoofdzaak de
evolutie t.a.v. vorige bundels.
Men zou natuurlijk kunnen onderzoeken in welke mate die
evolutie ook te merken is in de
beeldspraak, vnl. uit de dierenwereld. Ik volsta hier met erop
te wijzen dat de beelden uit de
dierenwereld talrijk blijven, maar
alle betrokken worden op het
leven. Dat zal trouwens duidelijk
worden in de geciteerde gedichten. Zo bv. in het doodsgedicht
„Dan op je lichaam ", een van de
mooiste en tevens eenvoudigste
uit de bundel. Het gedicht is opgedragen aan de eind vorig jaar
bij aan auto-ongeluk omgekokomen jonge dichter Jan de
Roek. In dit gedicht komt, naast
de gewone beeldspraak die ambivalent blijft maar toch in hoofdzaak verwijst naar het leven,
vooral Haesaerts poging tot uiting om het leven te beklemtonen, tegen de dood in. Het slotvers van dit gedicht luidt: „er is
weer niets verloren" (allusie
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overigens op de slotregel van
een gedicht van Jan de Roek).
Wat wel schokkend aankomt in
een soort „in memoriam". Voor
Haesaert is dit een middel om
de dood van zijn dreiging te ontdoen, zodat die hem niet langer
afschrikt.
Dan op je lichaam.
voor Jan de Roek
Ik hoor je stappen als het rustig
schuiven van de poten van een
schildpad
aan de eerste trede van een
eindeloos terras.
Je bent er niet, het zijn je woorden.
Aarzelend worden zij stem, geluid, bezoek.
Je zegt: tot zaterdag. De donkere uilen
weten echter dat je liegt met al
je ogen,
want zaterdag is voor de mensen
rust
en evenwicht, zonder de hinderlijke
vlinders op hun jammerende lippen.
Voor jou is het rendez-vous, de
liftdeur van dit ogenblik schuurt
één keer open.
Dan op je lichaam gaan de paarden
en de ruiters, de grote en de
kleine kikkers
liggen. De wolken krijgen honger.
Ik ga naar huis en weet het wel:
er is weer niets verloren.
Naast de verhullende verwoording: „Ik dacht de woorden zijn
het nachthemd van mijn tong"
(18) en de poging, gedicht na gedicht, om de tegenpolen bij elkaar te brengen: „Vuur is aan
de oorsprong ijs dat echter één
nacht vloeibaar wordt" (12) en
„Ach lieve god, het dwaas insekt / dat aarde heet en aan uw
vingers gonst / en tussen beide
polen poogt te evenaren / goedheid, angst en het weerbarstig

strelen,..." (13) waarin tevens het
prachtig beeld opvalt, één van
de vele want Haesaert is een bijzonder beeldend dichter, naast
die beide opvallende kenmerken
is er de poging van de dichter
om zijn subjektieve gevoelswereld van melancholische vergeefsheid, ervaring van het voorbijgaan van de tijd, illuzieloze
moed en hoop- desondanks en
tegenbeter-weten-in te verruimen door een vergroten van het
ik. Het spreekt wel vanzelf dat
deze poging aansluit bij zijn opzet om de tegendelen met elkaar
te verzoenen. „Zo sprak de zon,
of de geliefde" is de titel van het
aanvangsgedicht; een ander gedicht draagt als titel „Ik aarde of
geboeide "; in een derde gedicht
is ik het water. Meteen is én in
het zon -gedicht én in het aardegedicht een tegenstelling aanwezig: zon-aarde en geliefde-gevangene. De hele bundel door,
verwijzen motiefwoorden naar
deze tegenstelling. Haesaerts
poëzie is er een van motiefwoorden, eigenlijk verbeelde dingen
uit de werkelijkheid, vaak uit de
natuur, die dan een idee of een
gevoel visualiseren, niet verduidelijken, veeleer omschrijven, inkapselen. De belijdenis - want
Haesaert schrijft tenslotte belijdenisgedichten - komt op deze
wijze slechts onrechtstreeks tot
uiting. Men kan dan ook deze
poëzie schroomvallig noemen en
het is een feit dat de koelte
slechts schijn is. In het aanvangsgedicht nu van Koudbloedig werd een a.h.w. surrealistisch gevecht geleverd tussen
„de dove netel" (de dood) en de
„zon" (het leven). De zon verloor het pleit: „na een kort geding / wordt ze in het oosten opgeknoopt" luidt het slotvers van
het gedicht „Visueel ". Dit vers is
natuurlijk misleidend dubbel: de
zon wordt opgeknoopt, maar dit
gebeurt in het oosten. In dit ver-

band is het interessant te signaleren dat Haesaerts tijdbeleven
cyklisch is: het motiefwoord
„kring" komt in Koudbloedig vaker voor. Tevens is het interessant te vermelden dat zijn beeldspraak heel vaak - maar in de
jongste bundel in mindere mate surrealistisch, zelfs absurdistisch
aandoet. Dat heeft natuurlijk te
maken met zijn levensgevoel.
Wanneer we nu het aanvangsgedicht van Over warme en koelere gronden, nl. „Zo sprak de zon,
of de geliefde" met het openingsgedicht van Koudbloedig, nl.
„Visueel" vergelijken, zien we
o.a. dat beide handelen over de
zon, maar in het aanvangsgedicht van de jongste bundel
heerst de zon letterlijk over de
aarde. Met toegenomen zelfvertrouwen ervaart ik = de zon =
de dichter de aarde als „een
klimplant zonder achterdocht".
De zon is „de razernij ", is evenwel ook „een onweer dat slechts
bliksem kent". De levenskracht
van de dichter is toegenomen:
zijn geloof in de aarde, in het leven, zijn geloof zonder meer
haalt het op de zekerheid van de
dood. Het spreekt overigens vanzelf dat men niet enkel een kosmische, persoonsvergrotende, betekenis hoeft te zoeken in dit gedicht. Hier wordt ook een liefdesrelatie van man -vrouw behandeld.
Zo sprak de zon, of de geliefde
In dit versteende bed dacht ik
aan u,
mijn koel bewaarde, groene aarde.
Ondanks de wind die uit mijn
vlammen
trad, ondanks de zekerheid
dat ik mezelf verschroei,
ervaar ik u als dorst en water,
als klimplant zonder achterdocht.
Niet dat ik aardig ben, verwijzend
naar de lijnen, de gedroomde,
in uw hand, ben ik de razernij,
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een onweer dat slechts bliksem
kent:
Maar ik kon niet vermoeden
dat de eenzaamheid uw lichaam
aaide,
dat evenaar en keerkring als verlichte
slangen rond uw middel dwalen,
en langzaam uiterst langzaam
met het gif de dood herhalen.
Soms, in een droevig ogenblik,
verduister
ik mijn brand, gooi ik naar u
met regenvlagen, neem me niet
kwalijk.
Ik kom u halen, aarde
op mijn allermooiste schop.
Maar wacht tot morgen,
mijn laatste zintuig staat nu stil.
Toegenomen zekerheid komt tot
uiting in de persoonsvergrotende
beeldspraak, de elementaire
machtsontplooiing van de taal en
de visie, die ook bij Paul Snoek,
maar heel wat minder problematisch want daar meteen bewust
als een „luchtkasteel" gekultiveerd, aan de orde is gekomen.
De vergankelijkheid blijft uiteraard de zonne- dichter Haesaert
kwellen, vandaar de aarzelingen,
de onzekerheid. De droom en
slaap zijn dan ook redm'.ddelen
tegen de voorbijgang van de tijd,
die overigens bij ieder ontwaken
weer wordt opgenomen in een
onaflaatbare cirkelgang. Droom
en slaap zijn in feite een roesbeleving, middelen om de stilstand, de rust, het evenwicht te
stabiliseren, vandaar in het geciteerde gedicht, de vraag naar
uitstel: „wacht tot morgen ".
Haesaerts gedicht ontstaat dan
ook in een soort roes, een
droomtoestand. Dit is de inhoud
van „Anderen weten ", het tweede gedicht van de bundel, uiteraard opzettelijk dàár geplaatst
omdat het iets verduidelijkt van
de relatie van de dichter tot zijn
eigen gedicht en ook tot de
woorden, die door „de droom"
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worden veroverd „zonder tegenstand". Het is dan ook aannemelijk dat het in deze droomsfeer
ontstane gedicht verdroomd, ingekapseld, omfloerst wordt uit
kt.
-gedru

Anderen weten
Anderen weten de wanden van
mijn stem:
niets is zo vloeibaar als de
vloeistof
na de zondvloed van je adem.
Ik open traag de morgen, vang
de middag
en in het trillend lichaam van
vanavond overleeft het licht; de
nacht
is schuw, bedwingt zich in een
gracht
en nagelt angst aan hoge muren.
Verslaafd ontstaat de droom, verovert
zonder tegenstand de woorden,
ook van dit naar roze honig
ruikende gedicht. Ik ben een
warme
evenaar, waarop de zachte pels
van dieren
neerhangt, rustig als een litanie
over de hoofden.
Rustig, litanie, zachte pels, evenaar d.i. het midden tussen beide polen d.i. ook evenwicht, samenvoeging van tegenstellingen:
de dichter suggereert hier een
gemoedstoestand die in deze
bundel alsmaar nadrukkelijker
wordt. Hij geeft ook in deze motief- of sleutelwoorden weer hoe
zijn gedicht zich aan de lezer
voordoet: een rustige stroom van
taal, zonder veel stemverheffingen voortgaand op een spreekritme. De charme van Haesaerts
gedicht ligt trouwens allereerst
in de prachtige beeldspraak en
de vaak verrassende associaties.
Over warme en koelere gronden
is opnieuw een belangrijke bundel met een aantal aangrijpende
gedichten. Geduldige, indringende poëzielezers zullen ervan genieten! Willy Spillebeen

Lewe en werk van
Prof. G. Dekker
(11.11.1897-10.4.1973)
Prof. Gerrit Dekker is op 11 november 1897 in Pretoria gebore
uit Nederlandse ouers wat na
Suid-Afrika geëmigreer het. Hy
het sy skoolopleiding in Pretoria
gehad. In 1918 het hy die B.A.graad aan die Universiteit van
Pretoria behaal en in 1919 die
M.A. aan dieselfde inrigting.
Reeds as student het hy 'n leidende rol gespeel in die studentegemeenskap en deelgeneem
aan die Afrikaanse taalstryd teen
Engels. In 1920 word hy lektor
in Afrikaans- Nederlands aan die
Universiteit van Pretoria, maar al
you vertrek hy in 1921 na Nederland om aan die Gemeentelike
Universiteit in Amsterdam te
gaan studeer, onder die bekende hooglerare Prinsen, Boer,
Stoett, Swaan en Six. Prof. Prinsen het sy promotor geword, en
in 1926 promoveer hy cum laude
op die proefskrif Die invloed van
Keats en Shelley in Nederland
gedurende die negentiende eeu.
Dit is tot vandag nog 'n gesaghebbende werk oor dié aspek
van die Tagtigerbeweging.
Met sy terugkeer in Suid-Afrika
aanvaar Dekker in 1925 'n betrekking as lektor aan die Potchef
Universiteit vir Christe--strome
lijke Hoër Onderwys. In 1932
wordt hy professor aan hierdie
inrigting. In 1963 het hy sy emeritaat aanvaar. As hoogleraar het
prof. Dekker in drie vakke kollege gegee: Afrikaans- Nederlands,
Frans, Kunsgeskiedenis en -waardering. Hy was 'n veelsydige geleerde, 'n uitnemende dosent en
'n ywerige navorser. Hy het 'n
groot aantal verdienstelike publikasies gedurende sy lewe gelewer. Die bekendste daaronder is
sy Afrikaanse Literatuurgeskiedenis wat sy eerste druk in 1935
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G. Dekker.

beleef het. Die jongste druk van
hierdie voortreflike boek het sy
huis bereik in die paar dae tussen sy oorlye en begrafnis (12e
druk, bygewerk tot 1966). Met sy
Afrikaanse Literatuurgeskiedenis
het Dekker die grondlegger geword van die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing. Dit was die
eerste werk wat die Afrikaanse
letterkunde van sy oorsprong af
saamgevat het en dit het tot vandag 'n leidende plek in die Afrikaanse literatuurstudie. Die eerste druk daarvan het verskyn in
die tyd toe die Louw-digters gedebuteer het en dit is 'n boek
wat eintlik saam met die ontluikende Afrikaanse literatuur gegroei het.
Dekker het 'n belangrike rol in
die Afrikaanse letterkundige lewe
gespeel deur sy meelewing met
die snel groeiende Afrikaanse literatuur; sy dinamiese kritiek het
die opkoms van die Afrikaanse literatuur begelei. As kritikus het

hy in die vroeë twintiger jare na
vore getree en spoedig die
grootste Afrikaanse literator geword. Vóór horn was daar werklik geen Afrikaanse literator van
naam nie, en dié wat na hem
gekom het, het almal in mindere
of meerdere mate iets aan hom
te danke en geprofiteer van sy
insigte, al het hulle nie onder
hom gestudeer nie en hom net
uit sy publikasies geken. Toe hy
in die Twintigerjare begin het
met sy kritiese werksaamheid,
was ons literatuur nog in sy kinderskoene. Voor hy gesterf het,
het hy dit gesien uitgroei tot op
'n internasionale vlak.
In N.P. van Wyk Louw se Lojale
verset word die naam van G.
Dekker saam met dié van H.A.
Mulder genoem as een van die
weinige kritici uit die Dertigerjare wat begrip gehad het vir die
destydse nuwe literatuur wat soveel verskil het van die ouer patriotiese poësie.
Onder die tairyke publikasies wat
daar uit Dekker se hand verskyn
het, verdien veral vermelding sy
essaybundels Causerie en kritiek (1934) en Oordeel en besinning (1964) asook sy pragtige
studie oor Die Afrikaanse psalmberyming (1938). Die letterkundige studies wat hy geskryf het en
die teksuitgawes wat hy versorg
het vir die bekendstelling en begrip van die Nederlandse letterkunde in Suid-Afrika (en veral
Vondel het sy liefde gehad) is
nie hier op te noem nie.
Dit is ondoenlik om hier selfs 'n
verkorte lys van G. Dekker se publikasies te gee. Dit is miskien
verkieslik om die terreine waarop
hy hom begeef het en die veel
belangstelling-sydighevan
te illustreer. Hy het nie alleen
oor die Afrikaanse literatuur gepubliseer nie maar ook veel oor
die Nederlandse. Niemand het
meer as Dekker gedoen vir die

instandhouding en bekendstelling
van die Noord- en Suid-Nederlandse letterkunde in Suid-Afrika
as Dekker nie, en met sy afsterwe het die saak vir Nederlands
in Suid-Afrika 'n onherstelbare
verlies gely. Hy het taue uitgawes vir Suid-Afrika van bekende
Nederlandse romans, dramas en
poësie versorg, met inleiding,
toeligting, aantekeninge, woord
-verklaings.
Hy het voortreflike bloemlesings
uit die Nederlandse liriek saam gestel. Voorts het hy veel oor
die Franse literatuur gepubliseer
en oor die skilder- en beeldhoukuns van Suid-Afrikaanse én bui
kunstenaars. Hy het al--telands
tyd verbande gesoek en gevind
tussen die literatuur en die skilder- en beeldhoukuns. Daarvan
getuig reeds sy inougurele rede,
Die Impressionisme in die Nederlandse letterkunde (1933), sy monografie Lodewijk van Deyssel as
„skilder" ( 1950) en sy opstel oor
Franse skilderromans in Standpunte 1, 3 (Julie 1946).
Prof. Dekker het veel gedoen in
die waardering van Suid-Afrikaanse kunstenaars (byvoorbeeld
Maggie Laubser en Fanie Eloff)
wat vanweë die geavanseerdheid
van hulle kuns aanvanklik onaanvaarbaar was vir die publiek.
Miskien het hy net soveel gedoen vir die Suid-Afrikaanse skilder- en beeldhoukuns as vir die
Afrikaanse literatuur. En wat die
literatuur betref, het hy nie net
die Afrikaanse, Engelse en Nederlandse geken nie maar ook
die Duitse en Franse, en veral
vir Frans het hy veel in Suid-Afrika gedoen. Hy het oor die Franse literatuur geskryf en mooi ver
uit Frans gemaak, ook uit-talings
Oud -Noors.
In 1959 het die Suid- Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns
die Stalsprys vir Geesteswetenskappe aan prof. Dekker toege-
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ken vir sy geesteswetenskaplike
arbeid op sovele terreine.
Hierdie energieke man was ook
tydskrifredakteur. Van 1929 tot
1933 was hy mede-redakteur van
Die Nuwe Brandwag, die eerste
betekenisvolle Afrikaanse tydskrif
vir kuns en lettere.
Sy studente, wat hom nie net uit
sy boeke en artikels geken het
nie, weet dat prof. Dekker 'n onoortreflike dosent was. Dit is algemeen bekend dat sy kolleges
gekenmerk is deur deeglike voorbereiding; dit was altyd van 'n
hoë standaard, bevatlik en intens boeiend. Min hooglerare het
miskien soveel lof ingeoes vir hui le boeiende voordrag as G. Dekker. Hy het 'n gestrenge indruk
gemaak op sy studente en altyd
groot ontsag ingeboesem, maar
hy het ook hulle liefde en waardering gekry. Hy het vele vriende gehad onder sy oudstudente.
Hulle het hom twee keer gehuldig: in 1957 met sy 60ste verjaarsdag, toe 'n huldigingsbundel
aan hom opgedra is: Beskouings
oor poësie (onder redaksie van
T.T. Cloete, A.P. Grové en H.
v.d. M. Scholtz) en in 1972 toe
hulle met sy 75ste verjaarsdag
vir horn en sy gesin 'n feestelike
maaltyd aangebied het. By albei
geleenthede het hy met dankbaarheid daarvan getuig dat sy
gevorderde studente sy vriende
geword het. Hy het 'n merkwaardige goeie verhouding met hulle
geskep. Van hulle is vandag 'n
hele aantal as hoogleraars werksaam aan verskillende Suid-Afrikaanse universiteite.
Prof. Dekker het as akademikus
nie 'n kluistenaarsbestaan gevoer
nie. Hy het in taue openbare liggame gedien en het dikwels in
die openbaar opgetree. Met die
instelling in 1963 van die statu
Raad van Be--têreligam,d
heer oor Publikasies, het prof.
Dekker die eerste voorsitter
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daarvan geword (tot 1968). Hy het
in die Raad van Advies van die
Transvaalse Biblioteekdiens gedien en onder andere ook in
die Matrikulasieraad. Prof. Dekker het in talle kommissies gedien wat literatuur, skilderytentoonstellings of beeldhouwerk
moes beoordeel. Prof. Dekker
was 'n aktiewe lid van die SuidAfrikaanse Akademie vir Weten
sedert 1930, hy het-skapenKu
in die Akademieraad gedien en
het sedert die dertigerjare talle
kere (dikwels as voorsitter) gedien in die letterkundige komitees van die Akademie en aanbevelings gemaak vir die toeken
van die Hertzogprys. Die strenge
eise wat hy vir die toekenning
van hierdie prys gestel het, het
oor die jare die toekenningsnorme van die Hertzogprys help bepaal.
Die S.A. Akademie het prof. Dekker in 1969 vereer deur 'n erelidmaatskap aan horn toe te ken.
Prof. Dekker het ook in die beherende en beleidsliggame van
sy universiteit 'n leidende rol gespeel, as dekaan van die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, as
Senaatsverteenwoordiger op die
Universiteitsraad ens. Hy het nie
alleen as dosent in die kollegesaai en seminaarkamer by die
universiteit gedien nie maar as
uitbouer daarvan op vele terreine. Daarvoor het die Potchef
Universiteit hom vereer-strome
deur in 1969 die graad Doctor
Litterarum honoris causa aan
hom toe te ken. Ook sy alma mater, die Universiteit van Pretoria,
het horn 'n eregraad toegeken na
die aanvaarding van sy emeritaat.
Prof. Dekker was 'n bekende geleerde in die Nederlande, wat hy
(benewens ander Europese lande) herhaaldelik na sy studente
-jarew bsoekht,pieonkoste, of met regeringsstipendia
of as genodigde onder die Kul-

turele verdrae met Nederland en
België, of as gasprofessor. Hy
was lid van die Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde en van
die Zuid -Nederlandse Maatschappij voor Taal en Letteren.
Prof. Dekker was 'n oortuigde
Calvinist. Hy het die Gereformeerde Kerk aktief gedien as gewone lidmaat en as ouderling. Hy
was 'n stoere Afrikaner wat vir
sy land op vele terreine gedoen
het wat hy kon. Vir die Afrikaanse Bybelvertaling en Psalmberyming het hy as reviseur en adviseur opgetree.
Ten slotte wil ek dit noem dat
hierdie groot geleerde ook 'n
pragtige gesinsman was. Sy eggenote, Hendrika Gezina, het hy
in sy studentejare in Nederland
ontmoet. Die gelukkige verhouding wat tussen hulle bestaan het,
was besielend. Uit hulle huwelik
is gebore twee dogters, Trieksie
en Riekie, en een seun, prof.
Leendert Dekker. Die huislikheid
van prof. Dekker het geblyk uit
sy liefde vir sy tuin. Somer en
winter het hy ongestoord vroeg
soggens dag na dag in sy tuin
gewerk. Miskien is dit een van
die dinge wat hom tot op sy hoë
leeftyd so verbasend sterk en energiek gehou het. As emeritus
het hy bly klas gee, tot enkele dae
voor sy dood; hy het opgetree
in die openbaar, met voordragte,
met die Opening van tentoonstel
-lingsvakilderynbldhouwerk, as voorsitter van verskeie
openbare liggame ens. En in sy
studeerkamer het hy ewe aktief
as altyd bly voortwerk. Heelwat
werk het hy onvoltooid nagelaat,
onder andere 'n uitgawe van Vondel se Gijsbrecht vir studente in
Su i d-Afrika.
In prof. Dekker het nie net die
Afrikaanse letterkunde nie maar
ook die Noord- en Suid-Nederlandse literatuur 'n kenner en
dienaar verloor. T.T. Cloete,
Universiteit Potchefstroom, Suid- Afrika
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Latemse kunst uit
Nederland.
Barbizon, Latem, Laren, Worpswede, Faenza en nog zoveel andere vaak kleine steden of dorpen hebben in de kunstgeschiedenis van de laatste decennia
een zo belangrijke plaats ingenomen, dat ze bijna merknaam
zijn geworden of zelfs aanduidingen van bepaalde tendensen
in de hedendaagse kunst.
In ons land spant Sint-MartensLatem op dit gebied de kroon. Al
veertien jaar lang wordt in dit
kleine Leiedorp gewerkt aan een
ruimer en dieper verkennen van
de kunst die een aantal begenadigden in twee op elkaar volgende groepen aldaar hebben gemaakt en die nog steeds een biezonder groot publiek blijkt aan
te spreken. In de artiestenzolder
van het gemeentehuis, werden
sinds 1960 goed gedokumenteerde tentoonstellingen gehouden
over het Latemse kunstleven
rond 1900, rond 1910 en rond
1920, over figuren als Minne, De
Saedeleer, Van den Abeele, Ser
-vaes,GutvVandeWostijn
of over tema's als het landschap
in de kunst van Latem. Dat is
het werk van een zeer aktieve
groep mensen, waarvan Raf Van
den Abeele, burgemeester en
voorzitter van de Latemse kunstkring, de spil is en waarvan Jan
d'Haese het kloppende hart kan
worden genoemd.
Dit jaar werd de horizon aanzienlijk verruimd: Wat is er van
het Latemse kunstgebeuren in
Nederland merkbaar? Op deze
vraag wordt geantwoord met een
dubbele tentoonstelling: „Latemse kunstenaars in Nederlandse
verzamelingen" (19 augustus 23 september 1973) op de Latemse artiestenzolder, „Albijn
Van den Abeele en de schilders
van het Leielandschap" ( 15 sep-

tember - 4 november 1973) te
Venlo. Deze tweede tentoonstelling is een hernemen van de tentoonstelling die wij in 1972 te
Latem zagen, met de nadruk op
de spilfiguur Albijn Van den
Abeele. De eerste, „Latemse
kunstenaars in Nederlandse verzamelingen", is een biezonder
belangwekkend en indrukwekkend geheel geworden van 37
schilderijen en tekeningen, stammend uit Nederlandse musea of
partikuliere verzamelingen en
die praktisch nog nooit in België
te zien zijn geweest.
De relatie tussen Latem en Nederland zijn legio geweest en
ook dat blijkt ten overvloede uit
dit gebeuren. Twee voorname
Latemse kunstenaars, Gust De
Smet en Frits Van den Berghe,
verbleven in Nederland tijdens
de Eerste Wereldoorlog, onze
eerste ekspressionist Albert Ser
kreeg zijn eerste steun in-vaes
Nederland in de persoon van
pastoor Kwakman; in Nederland
werden en worden geregeld in
alle grote steden tentoonstellingen van Vlaamse, van Latemse
kunstenaars georganiseerd; Nederlandse artiesten, om maar
Leo Gestel en Maurits Niekerk
te noemen, verbleven en werkten te Latem. Wanneer de briefwisseling tussen Constant Permeke en Tinus van Bakel ooit
gepubliceerd zal worden, zal op
dit gebied wellicht nog meer aan
het licht komen. Lang vóór de
officiële stimulans en steun van
een kultureel akkoord, was er
dus door de schilders, hun
vrienden, kopers en verdedigers,
al heel wat pionierswerk geleverd.
Er waren op de Latemse zolder
een serie uiterst belangrijke werken te bekijken van acht Vlaamse kunstenaars. Allereerst twee
biezonder fraaie, gevoelvolle
moeder-en-kind-tekeningen van
George Minne, twee winterse

Petrus de boer door Constant Per-

meke.

Paard op binnenplaats door Gust De

Smedt.

landschappen van Valerius de
Saedeleer, vooral veertien voorname werken van Gust De Smet,
een van de ware groten van Latem. Daarbij een interieur, twee
stillevens en een bloemenstuk
tijdens de Eerste Wereldoorlog
geschilderd; vooral het Stilleven
met beeldje (1917) uit de verzameling Verhaegen te Venray is
een werkelijk kurieus schilderij
van deze meester. Het staat in
kleuren afgebeeld op de fraaie
katalogus van deze tentoonstelling. Een werk in sfeervolle
halve tonen, van roze naar paars
evoluerend en naar de vorm een
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aarzeling tussen Jan Sluyters en
Le Fauconnier. Alleen al voor een
werk als deze Gust de Smet was
de Latemse ekspositie een revelatie. Even revelatief een klein
werk van Gustave Van de Woestyne uit het Museum Boymans
van Beuningen te Rotterdam:
Mijn dochterken als vluchtelinge
in Wales. Voorts een typisch
werk van Leon De Smet, een aantal religieuze werken en enkele
landschappen van Albert Servaes
en tenslotte vooral zes werken
van Frits Vanden Berghe uit het
Stedelijk Museum te Amsterdam,
waarbij de gouache De kaartlegster uit de Kermis-serie en eveneens zes schilderijen van Constant Permeke. Uit de verzameling van Tinus van Bakel een
groot werk in krijtverf op papier
Petrus de boer uit 1935, een indrukwekkende donkere verschijning, een stoer uitgewerkte kop
op blokvormige schouders, een
openstaand hemd, handen die
de stam van het werktuig omklemmen. Witte toetsen over het
werk verspreid onderstrepen de
ruimtelijkheid ervan, een waarachtige voorafbeelding van de
beeldhouwer Permeke.
Uit dit alles blijkt eens te meer
dat de Vlaamse kunstschilders
op een biezonder aktieve en
kreatieve wijze het avontuur van
de moderne kunst hebben ervaren. En dat ze dit op een geheel
eigen, aparte wijze hebben gepresteerd, waardoor zij afwijken
zowel van het Duitse ekspressionisme, dat in het algemeen
dramatischer ingesteld is, als van
de Nederlandse equivalenten, kon
wederom worden afgelezen aan
de biezonder gevoelige kleurenzetting, aan de bij alle krisperende deformatie, krachtige en sfeervolle vormentaal van een De
Smet en een Permeke. Hoe meer
er ontdekt en gekonfronteerd zal
worden, hoe duidelijker dat zal
blijken. Fernand Bonneure
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De serene tragiek van
Jan De Smedt.

Lentedroom door Jan De Smedt.

Van 14 tot 30 september wordt
te Mechelen in de Galerij Begijnhof een overzichtstentoonstelling gehouden gewijd aan het
werk van de schilder en beeldhouwer Jan De Smedt, die in
1954 op negenveertigjarige leeftijd overleed, maar die een rijk
oeuvre heeft nagelaten, een oeuvre dat van een grote veelzijdigheid en een ongewoon talent
getuigt.
Hij werd geboren te Mechelen
op 7 februari 1905. Hij was nauwelijks drie jaar oud toen zijn
vader, die musikus was, op 29
februari 1908 in het Franse stadje Condom (Gers) overleed. Dit
overlijden en zijn gedwongen
verblijf in Engeland tijdens de
Eerste Wereldoorlog hebben Jan
De Smedt waarschijnlijk voor het
leven getekend.
Reeds vroeg legde hij belangstelling aan de dag voor de plastische kunsten. Na gedurende
vier jaar de kursussen gevolgd

te hebben aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten
te Brussel, waar hij belangrijke onderscheidingen behaalde, werkte hij enkele jaren onder
de leiding van de Mechelse kunstenaar Theo Blickx, maar spoedig ontdekte Jan De Smedt zijn
eigen stijl en niet zonder tegenwerking maakte hij zich los van
de invloed van zijn meester, om
zijn eigen weg te kunnen gaan.
In 1939 trad hij in het huwelijk
met Camilla van Peteghem, die
eveneens aan beeldhouwkunst
deed, en werd hij benoemd tot
tekenleraar aan de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten te Mechelen.
Gedurende meer dan twintig
jaar legde hij een ongewone
werkkracht aan de dag en toen
hij overleed liet hij driehonderdvijftig doeken, zesennegentig
beeldhouwwerken en een zeshonderdtal tekeningen na. In
zijn atelier aan de Battelsesteenweg te Mechelen worden door
zijn vrouw en zijn zoon, met ontroerende eerbied, de nagelaten
werken van de kunstenaar bewaard. Hier hangt een sfeer van
stilte en wijding en het lijkt wel
of hier alles, sedert zijn al te
vroege dood, onaangeroerd gebleven is. Ontelbare werken
staan hier opgestapeld: landschappen, figuren, interieurs,
marines, bloemstukken en beeldhouwwerken. Wij kijken naar een
donker zeegezicht van grootse
afmetingen, waarvan Herman
Teirlinck eens getuigde dat het
„voor de eeuwigheid geschilderd
werd ".
Men ontkomt niet aan de indruk
dat Jan De Smedt over verrassende artistieke mogelijkheden
beschikte en men kan het alleen
maar betreuren dat hij ons al
te vroeg ontviel.
Reeds in 1939 schreef Clement
Morro, naar aanleiding van een
tentoonstelling in de hoofdstad,
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waarop, naast landschappen en
stillevens, ook een zelfportret
van Jan De Smedt geëksposeerd
werd. „oeuvre sobre, directe, qui
dépouille le modèle de tout détail inutile pour n'en traduire que
l'essentiel". En enige jaren later
getuigde de Vlaamse romancier
Staf Weyts van hem: „Zowel in
het schilderwerk als in het
beeldhouwwerk van Jan De
Smedt treft ons een gevoelszuiverheid en een technische onderlegdheid, zoals wij die bij
weinig andere jongeren aantreffen".
Sommigen hebben Jan De
Smedt een animist genoemd en
hij heeft inderdaad met de kunstenaars die in het begin van
deze eeuw het levenslicht zagen
gemeen wat René Turkry onlangs van de animisten getuigde: „Al die jaren hebben zij hun
huik nooit naar de wind gehangen. In hun fundamentele eerlijkheid zijn ze obstinaat zichzelf
gebleven ". Al heeft ook Jan De
Smedt zich afgezonderd om in
de eenzaamheid trouw te blijven
aan zijn persoonlijke kunstopvatting, zijn vormentaal leunt dichter aan bij het impressionisme
dan bij het animisme. Een van
zijn meest karakteristieke portretten, het portret van een jong
meisje met gouden lokken moge
dit aantonen door de ekspressieve direktheid die het uitstraalt.
Misschien is Jan De Smedt in
de eerste plaats beeldhouwer
geweest. Hij specialiseerde zich
voornamelijk in het boetseren
van figuren: jonge, dromerige,
ietwat weemoedige meisjes; met
verwondering naar het leven opkijkende kinderen; stoere, soms
ietwat getormenteerde mannen,
of sierlijk opgebouwde naaktfiguren, waarin de zuivere lichamelijkheid bijna tastbaar aanwezig blijft. Zijn deze naaktfiguren
haast traditioneel van opvatting

en vormgeving, in zijn overige
beeldhouwwerken ligt vaak iets
krampachtigs, dat ons aan de
beste werken van onze ekspressionisten doet denken.
Zijn beeldhouwwerk is boeiend.
Het leunt aan bij de natuur en
getuigt van een ontroerende
waarachtigheid en intense diepte. Het is traditioneel met een
lichte eigentijdse toets. Het was
trouwens in het beeldboetseren
dat hij, onder de leiding van H.
Van Perk, E. Rombaux en V.
Rousseau zijn eerste belangrijke
onderscheidingen behaalde. Zijn
serene kinderkopjes vormen een
scherp kontrast met zijn aangrijpend zelfportret, waarin als het
ware een donker voorgevoel aanwezig is.
Maar juist dit donker voorgevoel
wijst op de dramatische visie die
wij ook in de doeken van Jan De
Smedt terugvinden, vooral in zijn
landschappen en marines met
weidse luchten, geschilderd in
donkere kleurtonen, die aan
Rembrandt herinneren. Maar
Laatste zelfportret (1954) door Jan

De Smedt.

naast deze doeken, die op een
innerlijke onrust wijzen, schil
hij ook flonkerende bloem--der
stukken, intieme, poëtische tafereeltjes in rustieke interieurs
en karaktervolle, aangrijpende
portretten. Ik denk aan de portretten van zijn moeder, zijn
vrouw en zijn zoon, waarin een
ontroerende sereniteit tot uitdrukking komt. En ik denk ook
aan het mooie doek waarop een
jonge vrouw in een kader van
antieke voorwerpen, bij het
haardvuur van de rust en de
stilte geniet. Het getuigt van een
zuivere sfeerschepping, een grote technische bedrevenheid en
een persoonlijk kleurgevoel.
Jan De Smedt was een onrustige natuur. Hij reageerde die onrust af in schilderen en boetseren, of hij ging op reis om nieuwe indrukken op te doen. Herhaaldelijk verbleef hij in Parijs,
Middelburg, Amsterdam, Vlissingen, Zwitserland en Denemarken. Hij was maar pas teruggekeerd van een reis naar Bad
Neuenahr en Linz toen hij op
17 september 1954 overleed.
Wie het werk van Jan De Smedt
in zijn geheel overschouwt,
wordt telkens weer getroffen
door de dualiteit, die hem tot
het scheppen van zijn beelden
en doeken dwong: enerzijds de
dramatische levensvisie en anderdeels het verlangen naar
rust en ingetogenheid. Deze dualiteit kwam het sterkst tot uitdrukking in zijn kleurpatroon.
Soms nam hij zijn toevlucht tot
heldere en vlammende tinten,
maar in andere doeken zocht hij
naar donkerder kleuren, die harmonisch in elkaar vloeien, maar
zijn innerlijke onrust weerspiegelen.
Zonder twijfel bewoog zijn leven
zich tussen deze twee polen en
aan de geladenheid die daaruit
ontstond danken wij enkele zeldzame kunstwerken.
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Guy Delmarcel heeft Jan De
Smedt een onbekend Mechels
animist genoemd. Maar helemaal onbekend is hij niet gebleven, want dank zij zijn vrouw
en zijn zoon kwam zijn ceuvre
nog vaak in de belangstelling.
Tot driemaal toe werd werk van
hem geëksposeerd te Mechelen,
terwijl schilderijen en tekeningen aangekocht werden door het
Rijk en door het Prentenkabinet
van de Koninklijke Bibliotheek
Albert I te Brussel. Maar tot een
overzichtstentoonstelling kwam
het niet. Dat dit thans gebeurt
bijna twintig jaar na zijn dood, is
de schoonste hulde die men hem
kon brengen. Pieter G. Buckinx

Een profiel van
Frans Minnaert

ratie. We zouden het anders kunnen stellen en preciseren dat hij
momenteel vertoeft aan de grens
van het non-figuratieve. De figuren in zijn werken zijn steeds
gesuggereerd, nooit scherp afgelijnd. Het hoofd van de mens
is dikwijls vervangen door de
kop van een vogel, alsof hij al
het ernstig gedoe van de wereld
in twijfel wil trekken, er even om
glimlachen of mededelen dat hij
vaak de dieren meer waardeert
dan de mens. Een eventuele
achtergrond of omgeving van de
figuur is vrijwel onbestaand.
Maar deze evolutie is niet zo
snel verlopen. Reizen naar het
buitenland zijn ervoor van deterrninerend belang geweest, evenals zijn eigen scheppingsdrang
en onstuimig karakter. Verbeten
als velen die vechten moesten
om een levensideaal in werkelijkheid om te zetten, is hij zijn
eigen weg gegaan.

Zandbergen.

Frans Minnaert.

De pikturale wereld van Minnaert verkennen is een hele ontdekking van een eigen vormgeving en een zeer persoonlijk
talent.
Oorspronkelijk beïnvloed door
het monumentale ekspressionisme van Permeke, is hij sindsdien
geëvolueerd tot een eigen figu-
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Het pikturaal avontuur van Minnaert begon en ontplooide zich
te Zandbergen in het zuiden van
Oost-Vlaanderen, nadat hij in
1929 te Idegem geboren werd.
Het zet zich nu voort te Heikruis
in het groene Payottenland, waar
hij met vrouw en kinderen in een
gerestaureerde hoeve woont.
Aanvankelijk schilderde deze
kunstschilder naar vorm en inhoud onder invloed van Permeke. Zijn doeken waren meestal
groot van afmeting; later zou
evenwel blijken dat deze omvang
overeenkwam met zijn artistiek
elan en temperament, zodat tot
op heden de kleinere werken
een zeldzaamheid vormen.
Zijn thematiek - de mensen van
het platteland, vierkant en donker - leunt sterk aan bij de
meester van Jabbeke. Minnaert
schildert ze echter op een eigen
pikturale wijze, maar zal pas
langzaam zich van deze invloed

bevrijden. Deze Sturm und
Drang -periode duurt tot 1965.
Het is de tijd meteen waarin
deze onrustige natuur zijn eigen
gestalte zoekt en men hem
zwaarmoedig pleegt te noemen.
In 1965 ontvangt hij een reisbeurs en vertrekt hij naar Joegoslavië. Dit verblijf in het zuiden dat enkele maanden duurde,
zou zich weerspiegelen in zijn
oeuvre. Zijn doeken zijn voortaan
van zon overgoten en hebben
definitief het donkere koloriet
van voorheen verbannen. Vanaf
die tijd schittert zijn palet van
helderwitte en zonnige kleuren.
De doeken van die periode beelden vooral figuren uit die ergens
naar zee blijken te wandelen,
of naar wat zon in het leven. De
silhouetten worden vaag en zouden de voorbode zijn van de
evolutie die hij de jongste jaren
heeft doorgemaakt, al zal de
mens uiteindelijk het centrale
motief in zijn werk blijven. Een
aanzienlijk deel van deze lyriek
zingende doeken heeft hij in
1966 in de Galerij Nova te
Mechelen geëksposeerd.

De mens centraal.
Maar waar anderen stilstaan,
daar begint pas de evolutie van
Minnaert. De gestalten van zijn
figuren worden vage schimmen
en geven de indruk zich ergens
in het oneindige te bewegen. Ergens op deze aarde. Een mens
in beweging, steeds op zoek of
dolend. Zijn doeken baden in
een onvatbare ruimte en glanzen
van zon en licht.
In 1969 vertrekt hij naar Zuid Afrika en schildert er veel. Hij
brengt van deze reis talrijke tekeningen terug. Het wordt de
aanvang van een fundamentele
kentering in zijn eeuvre.
Wanneer zijn werk na de reis
naar Joegoslavië vooral in estetisch opzicht een wijziging had
ondergaan, dan zou nu vooral
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kleine sfinx. Een tengere gestalte met daarop een vinnig hoofd
en lange bruine haren.

Kritikus en schilder door Frans Minnaert.

de thematiek grondig veranderen. Zijn figuren dragen een bol
of dierenkop als hoofd. Dit fenomeen kan worden geïnterpreteerd als de ekspressie van
zijn ironische visie op de mens
en de hem omringende wereld.
Minnaert schildert inderdaad
hetgeen hem opvalt. Zo vertoont
in één van zijn doeken de figuur
slechts een hoofd en twee benen. Elders zoals in De militair
legt hij de nadruk op de hoge
soldatenboord, terwijl het hoofd
alleen een onwezenlijke bol
vormt, of onderstreept hij het
protserige van de vestimentaire
opgesmuktheid van de beide figuren in De burgemeester en
zijn vrouw. Hierin wil hij dan het
vaak a-sociale karakter van de
mens met een zekere maatschappelijke status aan de kaak
stellen.
Deze kunstenaar is door geen
be'inhedendaagse stroming

vloed. Hij heeft zijn eigen stijl
en vormgeving. Zijn komposities
zijn groots en hoofdzakelijk monumentaal. Zijn thematiek is algemeen menselijk en meestal
ietwat sociaal geëngageerd. Zijn
palet is subtiel van kleur geworden en de verf ligt voortaan
sober op het doek. Alleen de
omvang is groot gebleven naar
de maat van zijn armslag en
impulsen.
„De mens is het interessantste
schepsel dat er rondloopt ", zegt
hij ons glimlachend. Met zijn
doordringende blik kijkt hij rond
zich, speurend naar gevoelens
en reakties. Even precies is
trouwens zijn blik wanneer hij te
Heikruis 's morgens het venster
opengooit om lucht en zon binnen te laten en te luisteren naar
de onsterfelijke zang van de
leeuwerik. Zoals hij daar in zijn
atelier rondloopt, doet hij ons
een ogenblik denken aan een

Vogels en vegetate elementen.
Sinds zijn verre tocht naar Zuid Afrika is de kunst van Minnaert
steeds meer vergeestelijkt, zodat zijn palet het des te beter
met steeds minder kleuren stelt.
Zo neemt het doek De laatste
humanist het rassenprobleem op
de korrel en is het tevens een
reaktie op dergelijke absurde situatie. Het is, even kategoriek
als het tema, in zwart-wit geschilderd. En kwa kleur even
nuanceloos als de schreeuwende sociale aanklacht die het inhoudt.
Men kan in dezelfde lijn best
begrijpen dat hij sedert 1970 op
niet-geprepareerde doeken schildert. Hij gebruikt nu een dubbel
geweven doek waarvan de tonaliteit zweeft tussen vuil wit en
lichtgeel. Deze ondefinieerbare
kleur als achtergrond van zijn
figuren draagt er in zekere mate
toe bij een sfeer te kreëren die
de geestelijke geladenheid van
zijn doeken nog aksentueert.
Parallel hiermee lopen enerzijds
de bollen of dierekoppen waarmede hij het hoofd van de figuren vervangt, en anderzijds de
vegetale elementen die als het
ware reusachtig rond de figuren
groeien. Aldus komt opnieuw
zijn sterke verbondenheid met de
natuur tot uiting.
Slechts sporadisch - en dan zeer
sober en subtiel - zal hij de
kleur in zijn doeken ten volle
aan bod laten komen, vooral
okergeel, donkerbruin, engels
rood, blauw en groen. En zwart
wordt gebruikt voor het schetsen van personages en vogels,
zoals in Vreemde vogels waarmee hij uiteraard steeds mensen bedoelt. Maar pejoratief is
het nooit helemáál bedoeld,
want hij houdt van vogels die
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Denkend door Frans Minnaert.

voor hem de meest vrije schepsels zijn.
Biezonder boeiend was voor ons
de meesterlijke diptiek Kunstenaar en criticus die de noodzakelijke dialoog tussen beiden
uitbeeldt. Het ene is een groot
Zelfportret (1,60x1m), terwijl het
tweede de kritikus voorstelt die
zijn werk tracht te benaderen en
te begrijpen. Wanneer beide
doeken naast elkaar zijn opgesteld, merkt men duidelijk hoe
scherp deze dialoog pikturaal is
onderstreept: de figuren kijken
in mekaars richting en de vege-
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tale elementen rond beide gestalten groeien naar elkaar toe
en blijken haast vergroeid met
beide personages. Deze diptiek
blijft voor ons één van de belangrijkste werken uit de jongste
jaren. Zijn meesterschap kwa
tematiek en techniek heeft hij
hier op magistrale wijze bewezen.

In de vert geboren.
Minnaert werd als het ware in
de verf geboren. Zijn grootvader
was landbouwer, maar zijn vader huisschilder die niet wou

dat zijn zoon „artiest" werd. Hij
wou het echter tegen wil en
dank worden, zelfs toen er eerst
vele magere jaren kwamen.
In 1953 trouwt hij met Mieke, die
lachen kan om zijn vitaliteit en
impulsief karakter en ook in
donkere tijden zijn trouwe levensgezellin gebleven is. Vier
kinderen bevolken sedertdien
het grote huis dat iets overgenomen heeft van de voorvaderlijke
rust die vroeger op het landbouwbedrijf heerste. Ruimte en
rust, elementen die de kunstenaar broodnodig heeft en die op
hem bovendien inspirerend werken, want sedert hij te Heikruis
woont, beleeft hij één van zijn
meest produktieve perioden. Alsof de tijd dringt, werkt hij onophoudelijk verder.
In januari jl. eksposeerde Minnaert te Tokio en had er veel
sukses. Lang en uitvoerig vertelt hij ons over deze reis naar
Japan, die voor hem een verkenning van het Oosten geweest is.
Na een maand keerde hij terug
en greep onmiddellijk naar zijn
penseel. Dit verre mysterieuze
land heeft blijkbaar een biezondere indruk op hem nagelaten.
Maar of hij in het Oosten of in
het Westen verblijft, steeds zoekt
hij de mens, die overal dezelfde
is, gezeten op een hoge stoel of
op een tatami. En alleen de universele mens is in zijn doeken
weergegeven.
Minnaert heeft in relatief korte
tijd een grote evolutie doorgemaakt. Hoe zijn werk zich verder zal ontwikkelen, kan niet
voorspeld worden. Hij is een intuïtief kunstenaar die nooit vooraf denkt aan wat hij schilderen
zal. Door de Commissie Plastische Kunsten van het Ministerie
voor Nederlandse Cultuur werd
hij onlangs samen met Jan Burssens uitgekozen voor de Biënnale van Venetië 1974.
Juliette Waeyenborghs
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Jos De Mey.
De abstrakte schilderkunst is een
eigen kenmerkende bijdrage van
onze twintigste eeuw. Andere, nu
heersende stromingen, ekspressionisme en surrealisme, blijven
verbonden
met voorafgaande
stromingen zoals het realisme
en het symbolisme. Zij betekenen geen breuk in de figuratieve traditie van de westerse plastische kunsten. Zij zijn een evolutie. De abstrakte kunst echter
is een revolutie. De reakties van
de gemeenschap waren dan ook
heftig en talrijk. Over geen enkele richting voorheen zijn zoveel giftige grapjes verteld! Men
was pas gelukkig toen in een
dierentuin een temperamentvolle,
artistiek begaafde aap werd ontdekt, die met krachtige poot nonfiguratieve meesterwerken borstelde. De groei en de bloei van
de abstrakte kunst verliep niet
zonder doek-scheuren. Het was
een volwassen worden met pijnlijk vallen voor vele pioniers en
met moedig opstaan na de tweede wereldoorlog. Talrijke verstandelijke vooroordelen dienden
overwonnen te worden voor men
de nieuwe plastische taal wilde
aanvaarden en begrijpen. Veel
bleef voor velen echter nog lange tijd ongrijpbaar. Een en ander was trouwens niet zo eenvoudig. Reeds vroeg was er een
tweevoudige stroming merkbaar.
Eerst is er het lyrisch-abstrakte
van Kandinsky met zijn verwijzingen naar de muziek en zijn
zoeken naar een volledig vergeestelijkte religieuze kunst tegengesteld aan het materialisme.
Daarna komen de diverse vormen
van de geometrische abstraktie
die mogelijkheden openen voor
de integratie in de architektuur,
de kunstambachten en de kunstnijverheid. Denk maar aan de interieurs, de meubelontwerpen en

Tuinmuur te Gent. Beschildering
(1956-57, foto Claerhout).

wit- zwart-rood-geel -blauw,

door

Jos

De Mey

Wandschilderijen in blauw, violet en blauwgroen. Derde nationaal salon voor
moderne meubelkunst te Gent (1957). Zithoek in woonkamer stand „Luxus"
Kortrijk. Ontwerper Jos De Mey (foto Photosynthese, Gent).
de tegelvloeren van „De Stijl".
Het is duidelijk dat hier een
nieuwe weg wordt ingeslagen.

Het lijkt mij nuttig even te blij ven stilstaan bij deze niet onbelangrijke tegenstelling die er be-
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staat tussen deze twee richtingen in de abstrakte kunst. De
eerste groep komt, wat de inhoud
betreft, uit het geestelijk klimaat
van het symbolisme met zijn laatromantische inslag: geraffineerd
gevoelsleven, verfijnde kleurensymboliek, oosterse mystiek. De
tweede groep echter is verwant
met de rationele vormproblematiek van Cézanne, van pointillisme en kubisme. Belangrijk is hier
ook het bestuderen en het herwaarderen van de non -figuratieve ornamentiek in tapijten en
keramiek. De twee richtingen
blijven verder leven tot vandaag.
Aan de ene zijde de warme Dionysische lyrische abstrakten met
klemtonen op de eigen subjektieve schrijfwijze in een uiterst genuanceerde materie; aan de andere zijde de Apollinisch geometrische koud - abstrakten die evolueren naar op- en minimal-art.
Het is duidelijk dat in deze tegenstellingen mogelijkheden liggen om verwarring te stichten in
een gesprek over abstrakte kunst
in het algemeen. Men doet er
goed aan meteen de twee groepen afzonderlijk te behandelen.
Vereenvoudigd voorgesteld is er
enerzijds de lyrisch-abstrakte
richting met het autonome kunstwerk dat een individuele uiting is
van het persoonlijk gevoelsleven
en is er anderzijds de geometrisch-abstrakte richting met het
geïntegreerde kunstwerk dat rationeel opgebouwd is en gericht
wordt op het gemeenschappelijk
beleven. Maar het is natuurlijk
niet zo eenvoudig! Meer en meer
wordt het voor mij duidelijk dat
„vorm" en „inhoud" in de hedendaagse kunst vaak een afzonderlijk leven leiden. De snelle opeenvolging van richtingen
werkt dit ongetwijfeld in de hand.
Vroeger heb ik, onder meer omwille van het hernemen van vroegere vormen en inhouden, de
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Kwartet nr. 1, olieverf op doek, door Jos De Mey (1969, foto Claerhout).

kunst van na Wereldoorlog II
„het Secundum" genoemd. Kunstenaars volgen in meerdere of
in mindere mate de evolutie in
de wereld van de plastische kunsten, maar aanvaarden niet noodzakelijk terzelfdertijd en de gewijzigde inhoud en de veranderde vorm. Soms worden zij getroffen door een inhoud in verband
met de overrompelende welvaartmaatschappij maar daarom grijpen zij niet allen naar montage
en kollage! Een andere maal geraken zij in de ban van een hel
en hard koloriet doch gebruiken
dit in de hun vertrouwde figuratieve wereld! Zo ook is het in de
bonte wereld van de abstrakte
kunst.
In den beginne was Kandinsky...

maar hoeveel lyrisch-abstrakten
na de tweede wereldoorlog waren zich bewust van zijn mystieke doelstellingen? En in „De
Stijl" was er Mondriaan met zijn
streng religieus-filosofische achtergrond! Wat bleef er nog over
van de zware gedachten in de
lichte „Mondriaan-jurkjes" van
de op-art- modegolf enkele jaren
geleden?
Om alles nog even onduidelijker
te maken is het absoluut noodzakelijk, tot slot van deze gedachtengang, even te wijzen op
de wisselwerking „Symbolisme Jugendstil". Sommige uiterst gestyleerde bloemen neigen overduidelijk naar het abstrakte. Op
de verfijnde kunstambachtuitingen van de „Stijl 1900" zijn vele
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dergelijke „abstrakte versieringen" merkbaar.
Samenvattend kunnen wij vaststellen dat zowel in de lyrisch als in de koud- abstrakte richting
een traditie van integratie als
van niet- integratie aanwezig is
en dat men zich eens te meer
moet hoeden voor al te eenvoudig veralgemenen.
Voor- en tegenstanders zijn het
eens over het bestaan van de
abstrakte kunst. Een belangrijke
vraag is echter: „Waarom schildert men abstrakt ?" Hier ook
wil ik even bondig aantonen dat
een enkelvoudig antwoord te enenkelvoudig is voor het veelzijdig
gebeuren. De opvattingen van
Wilhelm Worringer in zijn „Abstraktion und Einfühlung ", alhoewel meer dan een halve eeuw
oud, blijven uiterst belangrijk. De
mens schildert abstrakt om zich
te verdedigen en te bevestigen
tegenover de ingewikkelde figuratieve wereld die hem omringt.
Maar er is natuurlijk nog meer.
Geen enkele van de voorgaande
eeuwen was een en al rozengeur
en maneschijn en toch is het
zonneklaar dat men figuratief
schilderde! Het verliezen van een
duidelijke opdracht in de maatschappij door de ekspansie van
de fotografie en de film is overbekend maar was, is en blijft
een niet te onderschatten werkelijkheid. Voor de generatie na de
tweede wereldoorlog was het
ontbreken van een algemeen
aanvaarde en bezielende figuratieve boodschap zeker mede oorzaak tot het vlugger aanvaarden
van de abstrakte richting. De
kunstenaars van deze periode
vonden de bestaande maatschappij te goed om ze negatief af te beelden (dit in vergelijking met de oorlog) maar niet
goed genoeg om ze te verheerlijken (dit in vergelijking met de
gekoesterde idealen). Naast deze

Claustra-ruine, olieverf op doek, door Jos De Mey (1972, foto Claerhout).

reeks bedenkingen uit het negatieve zijn er echter ook positieve
verklaringen mogelijk. Aldus is er
het streven van de schilderkunst
om naar analogie van de muziek
een eigen kleurentaal te ontwikkelen. Zo is er het zoeken om,
zoals in de architektuur, een eigen vormenwereld op te bouwen.
Enkele recente tentoonstellingen
hebben de aandacht gevestigd
op de abstrakt -schilderende Jos.
De Mey (Rich. Foncke Gallery,
Gent, 1971 - Galerij Molenhuis,
Bachte-Maria-Leerne, 1972 - Kor
-rekld,Bug1972-Msem
Mevr. J. Dhondt-Dhaenens, Deurl e, 1973).
Hoe en waar situeert zich het
werk van deze kunstenaar in de
voorgaande algemene beschouwingen?
Geboren te St.-Denijs-Westrem in

1928 behoort hij tot de grote
golf van het abstrakte na de
tweede wereldoorlog. In tegenstelling met de andere schilders
van zijn generatie is hij niet gegroeid uit de figuratieve beeldende kunst. Bij hem treffen we niet
de evolutie aan van figuratief,
over ver doorgedreven abstraheren van het ons omringende
beeld, naar volledig abstrakt.
Door zijn opleiding als binnen
komt hij veel meer-huisarctek
uit de wereld van de architektuur. Hij zal trouwens eerst als
binnenhuisarchitekt en meubelontwerper faam verwerven. Door
het architektenatelier van Robert
Rubbens (t) waar hij werkzaam
was komt hij reeds vrij vroeg in
kontakt met de vooroorlogse
avantgarde architektuur o.a. van
Gaston Eysselinck (t).
Na de oorlog zal Jos. De Mey in
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ons land tot de eersten behoren
die de werken van „De Stijl" en
„Bauhaus" zal bestuderen en
propageren Zijn eerste ontwerpen behoren tot die geest van
integratie die enkelen hier opnieuw bezielde. Kenmerkend zijn
in 1954 de eerste tuinmuurschildering voor de eigen woning te
Gent, in 1955-1957 het konkreet
schilderwerk voor de tentoonstellingen van de avantgarde-ateliers
Van den Berghe-Pauvers te Gent
en Linea Luxus te Kortrijk. De
klemtoon valt hier volledig op de
dialoog tussen de beschilderde
muur en de omgeving. Belangrijk
ook is het bergmeubel ontworpen voor Linea Luxus. De schuifdeur is een konkreet ontwerp
uitgevoerd in verschillende houtsoorten. Helaas waren de tijden
niet rijp (zoals men dat met bittere volle mond pleegt te zeggen). Deze belangrijke totaaluitvoeringen kregen niet de aandacht waarop zij recht hadden.
Intussen werd Jos. De Mey benoemd tot leraar binnenhuisar
kleurenharmonie-chitekurn
aan de Kon. Akademie voor
Schone Kunsten te Gent. De
ideeën die niet onmiddellijk aanvaard werden konden hier verder uitgewerkt worden. Naast de
vorming door de architektuur
worden enkele belangrijke gebieden toegevoegd waarvan de
bevruchtende gunstige invloed
nu merkbaar is. Er zijn de opeenvolgende reeks uitgebreide
studies over de mogelijkheden
van de Modulor van Le Corbusier, over de ombouw van vlak
tot ruimte, over de symmetrie in
het vierkant, over de symmetrische beweging in het vlak, over
de ruimtelijke geometrische volumes, over de koördinerende
cirkelmotieven. De studie van de
kleurenharmonie wordt ondertussen steeds meer uitgediept: in
1958 is Jos. De Mey voorzitter
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Symbool, olieverf op doek, door Jos De Mey (1972, foto Claerhout).

van de Belgische Vereniging voor
Kleurenadviseurs - V.B.K.A., in
1960 is hij vice-president International Association for Color Consultants - I.A.C.C. en in
1970 gastleraar aan het „Institut für Farbenpsychologie" Marquartstein (Did.) en Salzburg
(Oostenrijk).

Uit dit zich vormen al vormend is
er een abstrakt kunstenaar gegroeid met een uitzonderlijke
vorm- en kleurervaring die aan
de basis ligt van het tegenwoordig scheppen. Opvallend in het
werk van Jos. De Mey is de overvloed aan inspiratie, aan inventie. Terzelfdertijd bouwt hij ver-
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Jos De Mey (1928 - foto Claerhout).

schillende reeksen uit in diverse kleurpaletten. Al te dikwijls
vergeten jonge schilders dat de
geometrisch abstrakte kunst niet
enkel een zaak van de rede is
maar ook van het redeneren. Bij
de aanvang van de abstrakte periode dacht men dat de volledige
vrijheid van de kunstenaar nu
een ware eksplosie van vormen
zou verwekken. Hoe groot echter
was de teleurstelling toen men
zag hoe talrijke zogenaamde
meesters jarenlang troosteloos
hetzelfde vlekje herhaalden in
dezelfde persoonlijke kleur. Vroeger al heb ik geschreven dat
een abstrakt schilder de opleiding zou moeten hebben van een
toondichter. Door de studie van
de vormentaal en van de kleurenpsychologie vervalt Jos De
Mey niet in de gemakkelijke herhaling.
Een heel opmerkelijke evolutie in
zijn werk is het verschijnen van
het autonome schilderij. Duidelijk hiervan bewust zoekt hij
deze werken als dusdanig te aksentueren door ze gepronon-

ceerd te omlijsten. Het werk
wordt een gesloten eenheid. Het
doek is begin en einde. De
geraffineerde kleurenkombinaties
vormen een zelfstandige harmonie. De verzorgde geduldige
schilderwijze met talrijke dunne
verflagen doet het koloriet trillen zelfs bij getemperd licht. De
vormenwereld met zijn trompeI'oeil van vluchtende en vooruitschietende balken, houdt het
oog gevangen. Er ontstaat een
soms geladen atmosfeer die naar
de op-art evolueert. De middelen
zijn echter niet zo wit-zwart zodat het geen verbazing wordt,
veroorzaakt door de verrassing,
doch er ontstaat een ontroering
gevoed door intens beleven en
ondergaan. Met deze werken
doorbreekt Jos. De Mey ergens
de hopeloze toestand waarin
een gedeelte van de geometrische abstraktie was verzand.
Verschillende ontwerpen waren
als muurschildering ontworpen
maar werden op kleine afmetingen op doek geschilderd en als
dusdanig tentoongesteld. Aldus
ontstond een soort kunst die tussen twee mogelijkheden bleef
dwalen. Aan het zinvolle van integratie wordt door Jos De Mey
niet getwijfeld maar de konkrete
mogelijkheden zijn helaas zo
schaars zodat hier het zekere
zelfstandig wordt uitgewerkt.

Alle historische verschillen in
acht genomen doet Jos. De Mey
mij denken aan de 16e-eeuwse
Hans Vredeman de Vries met zijn
veelheid aan mogelijkheden
en belangstellingssferen: meubelontwerper, schrijver van traktaten over perspektief, architekt,
schilder en tekenaar! De jongste
tien jaar heeft men de grote betekenis van deze kunstenaar erkend. Ik hoop dat de erkenning
van Jos. De Mey niet zo lang op
zich laat wachten!
Jan Pieter Ballegeer

Holland Festival 1973.
Het teaterprogramma van het
afgelopen Holland Festival (15
juni - 7 juli 1973) was biezonder
schraal, waarbij al direkt opgemerkt dient te worden dat De
Nieuwe Scène uit Antwerpen
voor een verrassing zorgde. Er
was solotoneel van Jules Croiset,
een soort toneelportret van Vincent van Gogh. De Stichting
Nieuw Rotterdams Toneel had
een voorstelling „Eva Peron". Er
was de reeds genoemde Antwerpse groep en daarmee was
de Nederlandstalige koek op,
daarnaast waren er nog enkele
buitenlandse groepen.
In totaal heb ik drie voorstellingen bezocht: ,, Mistero Buffo",
„Eva Peron" en een produktie
die onder het hoofdstuk Opera
in het programma was opgenomen: „De wonderen van de Heilige Nicolaas ", een middeleeuws
kerkspel.
De Nieuwe Scène uit Antwerpen
bracht met veel inzet en enthousiasme „Mistero Buffo" van Dario Fo, in de Nederlandse versie
van Lode Verstraete met muzikale bewerkingen van Wannes
Vandevelde, onder regie van Arturo Corso. Reeds in 1972 was
de groep met dit stuk in Brussel.
U vindt van dat optreden een uit
verslag van Johan T!ele--voerig
mans in Ons Erfdeel 2/73 (maartapril 1973). Ik weet niet of die
opvoering toen identiek was aan
die van het Holland Festival,
maar ik zal proberen zonder in
herhaling te vervallen een korte
impressie van het spel te geven.
Het geheel bestaat uit een aantal
korte scènes, die op een of andere manier verband houden met
het optreden van Kristus en het
Kristendom. De volgorde der episoden is aldus: 1. De moord op
de onnozele kinderen, een suggestieve uitbeelding die soms
deed denken aan het bekende
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schilderij van Breughel. 2. De geboorte van de kunstemaker, een
prachtig staaltje solotoneel van
Charles Cornette, een soort parabelverhaal van menselijke uitsloverij, onderdrukking, bedrog
en taaie volharding. 3. De opwekking van Lazarus, een klowneske scène rond wondergegoochel
en het handeltje er om heen. 4.
De Zot en de dood uitlopend op
5. Het laatste avondmaal. Deze
scènes riepen bij mij herinneringen op aan het volkse ekspressionistische toneel van H.
Teirlinck (Vertraagde Film - Ik
dien). Het tweede deel na de
pauze begon weer met een Breugheliaanse scène 6. De lamme
en de blinde. 7. Maria verneemt
het lot van haar zoon, rond de
gevangenneming en de ter dood
veroordeling van Kristus, wat zoals bij August Vermeylen in zijn
„Wandelende Jood" volkomen
onverwachts en absurd aankomt,
daarna volgt 8 als een satirische
parodie een pausscène rond Bonifatius VIII, tenslotte nog twee
taferelen rond de kruisiging en
dood van Kristus. Dit alles was
gelardeerd met zang en dans,
sarkastische volksliederen over
het menselijk wel en wee rond
geboorte, arbeid, vrijage en
dood.
Zoals reeds gezegd, alles werd
met volledige inzet en enthousiasme en op een zeer eenvoudige maar suggestieve wijze gespeeld. Maar vooral naar het
einde viel het allemaal te lang
uit. Men bleef spelen en zingen,
als kon men er zelf niet genoeg
van krijgen. Met name de drie
laatste scènes zouden drastisch
ingekort kunnen worden, het
wordt daar te loodzwaar. En als
men bij twaalven de schouwburg
verlaat is men moe gekeken.
Verschillende keren heb ik vergelijkingen gemaakt met werk
van Vlaamse kunstenaars en inderdaad is het werk van de Ita-
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liaanse schrijver Dario Fo, volkomen Vlaams-volks geworden
met een sterke satirische inslag,
waar het Vlaamse (Antwerpse ?)
dialekt van de voorstelling zeker ook toe bijdroeg. Door dat
laatste was het voor Nederlandse oren soms moeilijk de monoen dialogen te volgen. Maar nogmaals het was ongetwijfeld een
hoogtepunt in het Holland Fesi
-val.
Namen noemen uit deze jonge,
homogene groep is eigenlijk zinloos, voor twee wil ik een uitzondering maken, zonder de anderen te kort te doen nl. de
reeds genoemde Charles Cornette in zijn biezonder beweeglijke
rol van kunstemaker en zot en
Hilde Uiterlinden als o.a. de zotte en Maria.
Hoe met eenvoudige middelen:
zeer sober dekor (wat stoelen en
tafels (zeer sobere kleding en
eenvoudige attributen (o.a. stokken) toneel gespeeld kan worden
werd hier wel duidelijk gedemonstreerd. Ook de muziek, eenvoudige volksdeuntjes, paste zich
daar goed bij aan. De volledige
tekst van het stuk is uitgegeven
door het Frans Masereel Fonds
(Brussel, 1973).
In de Geertekerk in Utrecht had-

den een aantal opvoeringen
plaats van twee middeleeuwse
kerkelijke spelen, gevonden in
een twaalfde eeuws handschrift
dat zich op het ogenblik in de
biblioteek van Orleans bevindt.
Twee zangspelen in het Latijn
rond de Heilige Nicolaas, samengebracht onder de titel „De wonderen van de Heilige Nicolaas ".
Zij werden gespeeld onder regie van Eddy Habbema en onder muzikale leiding van Jan
Boogaerts en Leo Meilink. Op
een platform midden in de
prachtig gerestaureerde Geertekerk werden de scènes gespeeld. Het platform was in
tweeën gedeeld, gescheiden
door een loopplank en een soort
orkestbak. Aan de ene kant, afgeschermd met een zeer dekoratief wandtapijt, een grote koormantel, waarin aanvankelijk Nicolaas verhuld staat opgesteld,
aan de andere kant een grote
troon met Apollo- afbeelding, het
paleis van de wrede koning Marmorinus. Deze koning speelt een
belangrijke rol in het tweede
spel: „Filius Getronis". In dit stuk
geeft de tiran opdracht het volk
uit Excoranda te overvallen, en
de soldaten ontvoeren na een
slachting onder de bevolking, de
zoon van Getron. De koning probeert de gevangengenomen jongen te imponeren met zijn machtige god Apollo, maar deze blijft
trouw aan zijn ware god en weerstaat de tiran. Na veel geklaag,
bidden en smeken van het Kristenvolk uit Excoranda, is het Nicolaas die de jongen redt en terugvoert naar zijn vaderland. Hier
in deze vroege spelen staan heel
duidelijk twee werelden tegenover elkaar: de Kristelijke en
en de heidense. Iets wat we ook
in onze abele spelen terugvinden, alleen zijn die spelen meer
verwereldlijkt. Taal en muziek
zijn hier aan de kerk gebonden
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nl. Latijn terwijl de muziek gregoriaans aandoet.
Ook het eerste korte spel „Iconia Sancti Nicolaï" is in dezelfde stijl maar het is minder massaal van regie. Het is het verhaal van de rijke Jood die door
Nicolaas in bescherming wordt
genomen, hij is het nl. die dieven
dwingt de gestolen goederen
van de Jood terug te brengen.
Het ware geloof heeft dan gezegevierd, of de Jood zich ook
werkelijk bekeert is niet duidelijk. Maar het kan ook zijn dat
kontakt met het ware geloof
bekering bijna automatisch insluit, zoals ook Damiet in het
abelspel Esmoreit zonder meer
het ware geloof „omhelst". Beide middeleeuwse zangspelen in
deze autentieke uitvoering, vormden een belevenis, gezien ook
de suggestieve regie, de zang en
het spel van de groep en met
name van Marius van Altena als
Jood in het eerste en tiran in
het tweede spel en van Max van
Egmond als Nicolaas en Getron.
Tenslotte het als absurde politieke satire aangekondigde stuk:
„Eva Peron" van de Argentijnse
Fransman Copi. Het was een
regiedebuut van Paul Vermeulen-Windsant en het werd opgevoerd in het Piccolo-teater te
Rotterdam.
Een klein podium met groene
grasachtige tapijtvloer, 3 rode
pluche stoelen, tafeltje met ventilator, op de achtergrond 3 kastdeuren waarvan de middelste
een kamerdeur blijkt te zijn. Bij
de openingsscène een kleine
kaptafel met spiegel op de voorgrond, daarvoor, terwijl de bezoekers binnenkomen, Evita Peron, travesti -rol van Hidde Maas,
die zich opmaakt en kleedt.
Naast deze figuur komen in het
stuk nog voor: een gangsterachtige minnaar-manipulator, een
mondaine moeder, de protserige
generaal Juan Peron en tenslot-

te een argeloze verpleegster die
later het slachtoffer blijkt te worden van de intriges rond de wegkwijnende Evita. Het stuk is
vooral voor de pauze biezonder
matig, ondanks de soms wat
brute taal. Na de pauze enkele
boeiende scènes o.a. een soort
sterfscène van Evita in de verlichte deuropening, en de onverwachte ontknoping rond de
verpleegster die wordt vermoord
en prachtig in Evita's kostuum
wordt opgebaard. Verder was het
stuk en het spel niet biezonder
enerverend, gelukkig was het
kort, ik noteerde voor mijzelf
2 x 3 kwartier toneel waarvan
een half uur boeiend. Het geheel werd bekommentarieerd en
gedokumenteerd door een radiostem uit een grote, in een hoek
opgehangen ouderwetse radio,
met gebeurtenissen uit het leven
van Evita en haar man de diktator Juan Peron. Deze laatste ontpopte zich in de slotscène als
een soort Hitler-Mussolini in zijn
radiotoespraak tot het volk bij
de dood van Evita anno 1952. Intriges, geld, volksmisleiding,
machtsmisbruik zijn de peilers
waarop macht en gezag stoelt.
Helaas was deze Nederlandse
produktie niet sterk genoeg om
dit alles scherp over te dragen.
Zo, dag Holland Festival! Zien
we je nog terug? Er is nogal wat
kritiek geweest, dus maar afwachten. Piet Simons

Informaties over
publikaties.
Ter informatie een aantal aankondigingen van recente uitgaven over toneel en toneelhistorie.
In het dubbelnummer van Toneel-Teatraal Juni 1973 (Jr. 94,
nr. 6/7) is opgenomen een uitvoerig artikel van André Rutten
over „18 jaar Studio". Studio is
het Nederlandse toneelgezelschap geweest dat vooral in de

60 -er jaren modern avant-gardistisch toneel heeft gebracht,
waarbij o.a. Kees van lersel een
belangrijke rol heeft gespeeld.
Rutten onderscheidt bij het gezelschap drie perioden, waarvan
de middelste o.l.v. Kees van Ier
meest opvallende is ge--seld
weest. Bij het lezen en in herinnering brengen van de diverse
voorstellingen van Studio in het
recente verleden, overvalt je een
soort heimwee naar de 60 -er jaren met bijv. stukken van Beckett
met de biezondere voorstelling
van „De wijze Kater" van H.
Heijermans (1964), „Hoera Amerika" van J.C. Itallie, en verschillende stukken van Arrabal. Na
die tweede periode kwamen de
onzekerheden, de moeilijkheden,
tot 1972 het einde betekende.
Men kan het alles nalezen in
het goed gedokumenteerd en geillustreerd artikel van A. Rutten.
In hetzelfde nummer ook een en
ander over het hierboven besproken „Eva Peron".
Er is een uitvoerige dokumentatie-map verschenen over moderne toneeleksperimenten. In de
inleiding schrijft de samensteller
Marian Hofland: „De opzet is om
via het geven van informatie over
de belangrijkste toneelvernieuwers en toneelvernieuwende
groepen uit het buitenland, min
of meer eksperimentele groepen
in Nederland de revue te laten
passeren." Na een hoofdstuk
historische achtergronden waarin o.a. Artaud, Piscator en Brecht
ter sprake komen, volgen er een
drietal hoofdstukken gewijd aan
eksperimenten in het buitenland
en Nederland. De map bevat samenvattingen van artikelen, verslagen en interviews, eerder verschenen in diverse boeken, tijdschriften en kranten. Het geheel
wordt besloten met een uitvoerige literatuurlijst. De map telt
146 bladzijden en is uitgegeven
door Dokumentatie en Informa-
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tie centrale de Horstink Amersfoort, voor België BorgerhoutAntwerpen. Een zeer handzame
map voor wie een overzicht wil
hebben over teater-eksperimenten van de laatste jaren.
Bij de uitgeverij Sun in Nijmegen verscheen een studie (oorspronkelijk een Duitse uitgave):
„Bertolt Brecht, teatereksperiment en politiek" samengesteld
door en in vertaling van Wim
Notenboom en Jacq. Firmin Vogelaar (Nijmegen, 1972). Het bevat allerlei materiaal rond o.a. het
leerstuk en het episch teater van
Brecht. Het bevat ook vele markante uitspraken en is verlucht
met aktiefoto's en politieke tekeningen.
Het tijdschrift Levende Talen (Nr.
298, mei 1973) wijdt een geheel
nummer onder de titel Dramatica
aan toneel en dramatische ekspressie op diverse typen scholen. Allerlei dramatische werkvormen en eksperimenten worden beschreven en toegelicht.
Onder de titel „Schooltoneel,
mag het nog?" breekt Eug. van
der Heijden, terecht een lans
voor het zgn. ortodokse schooltoneel.
Op de valreep nog een aankondiging van een studie van Ben
Stroman: „De Nederlandse toneelschrijfkunst, poging tot verklaring van een gemis" (Amsterdam-Antwerpen, 1973).
Genoeg publikaties dus rond het
toneel en het dramatisch gebeuren! Wat het nieuwe seizoen in
de praktijk gaat brengen moeten
we afwachten, maar te oordelen
naar aankondigingen van nieuwe
produkties belooft het een goed
teaterseizoen te worden. Laten
we het hopen. Piet Simons

Harold Pinter:
Praten tegen het niets.
In het kader van het Festival van
Vlaanderen - Internationaal Dub-
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belfestival presenteerde de Royal
Shakespeare Company op 28 en
29 mei te Antwerpen twee eenakters van Harold Pinter. A Slight
Ache, dat bij ons reeds onder
de titel Korte Pijn met sukses
werd opgevoerd door het E.W.T.teater, werd in 1959 voor het
eerst uitgezonden via de B.B.C.Third Programme. Dit stuk behoort nog net tot Pinters eerste
periode, waarvan men het werk
terecht bestempeld heeft als
„comedies of menace". In al
zijn vroege stukken poogt Pinter
inderdaad een fundamenteel eksistentiële situatie weer te geven
door enkele mensen samen in
één kamer te plaatsen. En telkens wordt dit ene (veilige ?)
plekje van buiten uit bedreigd. In
A Slight Ache is de kamer uitgebreid tot het hele landhuis dat
Edward en Flora bewonen: er
zijn scènes aan de ontbijttafel,
in de tuin en in de studeerkamer. De bedreiging komt hier
van de geheimzinnige, zwijgende
lucifersverkoper, die zich al enkele maanden voor hun tuinhek
ophoudt en die de zichtbaar
naast elkaar levende echtgenoten verontrust. Het verschil met
Pinters vroegste werken zoals
The Room en The Birthday Party bijvoorbeeld is, dat de bedreiging hier duidelijk verinnerlijkt
is, want eigenlijk fungeert de lucifersverkoper slechts als een
objekt waarop Flora en Edward
hun eigen innerlijk bestaan projekteren. In de oorspronkelijke
radiouitzending was er uiteraard
geen personage - alleen maar
stilte - zodat het abstrakt karakter van de lucifersverkoper beslist nog duidelijker geweest
moet zijn. Edward, die bij het
begin van het stuk slechts „een
lichte pijn" aan de ogen ondervindt, wordt via de mysterieuze,
zwijgende oude man gekonfronteerd met zijn eigen lege persoonlijkheid en onzekerheden,

en gaat hieraan ten onder. Er
zijn aanwijzingen in het stuk dat
hij eigenlijk blind wordt. Flora
daarentegen projekteert op de
lucifersverkoper haar moederlijke en seksuele verlangens en
verwisselt ten slotte haar echtgenoot voor hem.
Twee van Engelands grootste akteurs, Peggy Ashcroft en David
Waller, brachten in de regie van
Peter James een ongemeen sekure, vrijwel smetteloze vertolking van dit stuk. Waller wist de
geleidelijke desintegratie van Edward biezonder treffend uit te
beelden. Bij de aanvang is hij
een in zijn middelmatigheid
enorm zelfverzekerd man. Maar
ook hier reeds suggereert hij slechts door een oogopslag of
een subtiel handgebaar - zijn innerlijke onzekerheid. Geleidelijk
aan worden deze uiterlijke tekens duidelijker. Wallers interpretatie was bovendien gekleurd
door een ingehouden wreedheid,
die wellicht ingegeven werd door
de aanvangsepisode waarin hij
op vakkundige wijze een wesp
doodt.
Voortdurend bleek uit Peggy
Ashcrofts subtiele vertolking dat
onder haar dagelijkse, banale
woorden en handelingen een verlangen naar een intenser bestaan schuil ging. Haar als een
leidmotief terugkerende woorden, „It's the longest day of the
year", klonken als een gewone
opmerking, maar lieten tevens
een uit haar diepste wezen opduikende, vage levensvreugde
doorschemeren. Terwijl Edward
vanaf het begin beangstigd is
door de oude man, is het duidelijk dat zij zich op een of andere wijze tot hem aangetrokken
voelt. Wanneer ze ten slotte tot
hem zegt: „I'm going to keep
you. I'm going to keep you, you
dreadful chap, and call you Barnabas", dan is dit geen onverwachte wending voor de toe-
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schouwer. Want hoewel steeds
op afstand, heeft Peggy Ashcroft
op dat ogenblik - voor zichzelf
altans - een nauw kontakt bereikt met de oude man. Daar
deze echter volhardt in zijn stilzwijgen wordt haar houding ten
opzichte van de lucifersverkoper
pijnlijk-tragisch.
Peter Schofield was de oude
man, onbewogen en uiterst sober gedurende het hele stuk,
slechts af en toe door een traag
opslaande blik een geheimzinnige kracht suggererend.
Landscape is een recenter werk
dat in 1969 samen met een andere eenakter, Silence, in het
Londense Aldwych-teater ge
werd in de regie van-kreëd
Peter Hall. Deze produktie werd
ook nu gebracht. Dit korte stuk
doet wel wat schraal aan in ver
vroegere-gelijknmtPrs
belangrijke werken. Wel bevat
het enkele essentiële karakteristieken van zijn oeuvre. Er is in de
eerste plaats de onmogelijkheid
- of is het onwil? - tot kommunikatie. De twee personages, Beth,
een huishoudster en Duff, de
chauffeur, voeren hier eigenlijk
elk hun eigen monoloog. De man
vertelt over zijn dagelijkse belevenissen - in een pub bijvoorbeeld - en over zijn ontrouw ten
opzichte van Beth. Hij richt zich
voortdurend tot haar, maar zij
staart slechts voor zich uit en
evokeert haar herinneringen aan
een ontmoeting met haar geliefde op het strand. Er zijn enkele
elementen in de tekst die er op
kunnen wijzen dat haar geliefde
in feite Duff is, maar eigenlijk
blijft alles in het ongewisse. En
wellicht is juist dat essentieel,
zoals zo vaak bij Pinter: men
kent de waarheid niet, men kent
de andere niet, men weet niet
wat werkelijk is en... de toeschouwer deelt in deze fundamentele onzekerheid. De regie
van Peter Hall was hier nog veel

strakker dan die van P. James.
Beide personages zaten gedurende het hele stuk, haast onbewogen, van elkaar gescheiden
door een dwarsstaande tafel.
Overigens onderstreepte dekorontwerper John Bury de kloof
tussen de twee personages door
een schuinlopende verdeling in
de achterwand van het dekor.
Peggy Ashcroft was duidelijk in
zichzelf teruggetrokken, zorgvuldig haar woorden afwegend terwijl ook David Waller de rol van
Duff uitzonderlijk beheerst en
niet zonder een onderdrukte
wrok vertolkte.
Hoewel Landscape niet tot Pinters sterkste werk behoort, zijn
beide eenakters wel representatief voor zijn oeuvre. De Royal
Shakespeare Company presenteerde ze bovendien in een superieure, door een uiterste precisie gekenmerkte uitvoering.
Jozef De Vos

Levend teater aan de rand.
Sedert het einde van de vorige
eeuw reeds wordt het Europese
teater gekenmerkt door een opvallende kloof tussen het „grote", officiële toneel en de vrije,
onafhankelijke, kleine, „eksperimentele" groepen. De amateurtoneelspeler André Antoine opende in 1887 te Parijs zijn Théátre
Libre, dat grondig afrekende
met de konventionele, deklama
wijze van akteren en-torische
een aan het realisme aangepaste
stijl ontwikkelde. Te Berlijn was
het Die Freie Bühne die deze
taak op zich nam en in Londen
stichtte de Nederlander J.T.
Grein in 1891 zijn Independent
Theatre dat onder meer Ibsen
en G.B. Shaw bij het Britse publiek zou introduceren.
We kunnen hier, wat Vlaanderen
betreft, ook herinneren aan de
diepgaande vernieuwing die J.O.
De Gruyter en Johan De Mees-

ter via het Vlaamse Volkstoneel
tot stand brachten. In onze meer
recente toneelgeschiedenis krijgen de kleine kamergezelschappen de eer toegewezen het absurde en het geëngageerde drama te hebben ingevoerd. De ka
-mertonlbwegin,dtasl
een paar decennia oud is, heeft
intussen aan vitaliteit en revolutionair elan ingeboet. Toch zien
we dat ook nu het belangwekkende teater, het teater dat zoekt
naar nieuwe vormen en tekens,
het levend toneel zich vaak aan
de rand van het officiële teatergebeuren afspeelt. Misschien
kunnen we hier in de eerste
plaats wijzen op de kreatie van
Mistero Buffo (zie Ons Erfdeel,
16e jrg., nr. 2). Intussen heeft de
ploeg die deze produktie verwezenlijkte zich georganiseerd
als De Nieuwe Scène. Zij wil
een maatschappelijk geëngageerd volksteater uitbouwen.
Het is opvallend hoe vrijwel alle
eksperimenten nog steeds in de
eerste plaats kampen met wat
wellicht het eeuwige kernprobleem van het teater is: het kon takt met het publiek, het nauw
betrekken van de toeschouwers
bij het gebeuren. Het meest kenmerkende aspekt van het teater
is immers juist het gemeenschappelijk beleven. Het wordt ook
langzamerhand duidelijk dat men
dit niet zo maar verwezenlijkt
door een paar akteurs vanuit de
zaal te laten opspringen of door
het publiek grondig uit te schelden. Wel zal men moeten zoeken naar een gemeenschappelijke nieuwe taal van woorden en
handelingen, een nieuw ritueel.
Nauw hiermee verbonden is de
idee dat een produktie niet mag
verstarren. Dit gevaar bestaat
uiteraard in de eerste plaats bij
het produktiesysteem van de
grote teaters: men werkt een bepaalde kreatie - eventueel perfekt - af en men kan deze dan
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tientallen of honderden malen
re-produceren. Het werkelijk
kreatief en autentiek beleven
echter gaat op die manier vaak
verloren. In dit verband suggereerde John Russell Brown in
een voordracht, Shakespeare's
Drama and Our Own (1), dat het
hedendaagse teater zich zou kunnen laten inspireren door de Elizabethaanse werkwijze. Omdat
in die periode geen eigenlijk regisseur de produktie in handen
had en de akteurs niet eens de
volledige tekst van het stuk ontvingen, ontstond er uiteraard een
grote vrijheid in de vertolking en
bood de produktie steeds ruimte
aan kreatieve impulsen van elk
moment. Juist om dit unieke,
kreatieve element te waarborgen
stelt men tans vaak de eis tot
improvisatie.
Het Amsterdamse Werktheater
dat tijdens het vorige seizoen
ook in België te gast was en in
november 1972 op uitnodiging
van Proka te Gent optrad, gaat
er van uit dat het hedendaagse
teater losgegroeid is van mens
en maatschappij. Deze op kooperatieve basis georganiseerde
groep konstateerde in haar
„werknota" dat er niet zozeer
een behoefte bestaat aan vernieuwing van het bestel van bovenaf, maar wel van de akteur
van binnenuit. Daartoe wil men
de gekonditioneerde refleksen,
routine en klichés van de akteur
doorbreken en zoeken naar ieders autenticiteit door middel
van fysische training, stemontwikkeling, training van reakties
en impulsen, mentale training en
improvisaties. Tevens stelt men
zich tot doel het funktioneren
van elk akteur binnen de groep
en het funktioneren van de groep
als totaliteit te onderzoeken.
Kenmerkend ten slotte is de bekommernis om de toeschouwers
in het werkproces te betrekken
en ze bewust te maken van hun
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rol in het teatrale gebeuren (2).
Te Gent presenteerde deze jonge groep, die intussen reeds enkele opvallende projekten op zijn
aktief heeft, een programma onder de titel Toestanden, gebaseerd op de boeken van de psychiaters Foudraine en Laing. Het
werd een aaneenschakeling van
vrij korte scènes die alle te maken hebben met de problematiek van geestelijk gehandikapten. Er wordt gespeeld met een
strikt minimum aan rekwisieten:
haast alles wordt in het spel zelf
gekreëerd. Men ziet een meisje dat weer thuis komt uit
een psychiatrische instelling en
maakt de van weinig begrip getuigende reakties van haar huisgenoten mee. We horen mensen
praten over demokratisering binnen de instelling. Een vooruitstrevend dokter die met begrip
zijn patiënten tegemoet treedt,
organiseert met zijn zieken een
piknik, maar wordt gedwarsboomd door een andere, argwanende, autoritair optredene kol
menselijke relatie van-lega.D
de jonge dokter tot zijn patiënten kwam biezonder scherp en

aangrijpend tot uiting in dit zeer
sterke tafereel. In een andere
scène praten enkele dokters
over een patiënt als over een
louter materieel voorwerp van
studie. Een aantal toneeltjes
waarin de zieken optreden zijn
verder als psychodrama opgevat
en dus terapeutisch bedoeld. Het
Werktheater speelt deze stukjes
zonder tekst; slechts enkele gegevens liggen vast die improvisatorisch uitgewerkt worden.
Via dit autentiek spel wordt
de toeschouwer gekonfronteerd
met belangrijke maatschappelijke problemen.
Uitgaande van dezelfde onvrede
met het bestaande teater waarop het Werktheater haar „werknota" baseerde, hebben F. Coppieters, L. De Bruyne en L. Dobbelaere hun persoonlijk eksperiment, Fragmenten van Liefde, als
alternatief aangeboden. Dit programma, dat in december 1972
te Gent gedurende een volle
week liep (opnieuw georganiseerd door Proka in de Zwarte
Zaal van de Koninklijke Akademie) en ook te Brussel en Antwerpen werd gepresenteerd,
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was samengesteld uit een reeks
situaties geïnspireerd door de
lektuur van het werk van Hugo
Raes. In hun uitvoerige verantwoording reageren ook deze
mensen tegen het produktie-konsumptie-systeem van het traditioneel teater waarin noch de
kreativiteit van de akteur noch
de werkelijke kommunikatie met
de toeschouwers een kans krijgt.
Ook zij zoeken een vernieuwing
bij de akteur van binnenuit. „Wij
brengen een demonstratie van
ons eigen proces van bewustwording en het nieuwe bewustzijn dat hieruit resulteert: telkens
opnieuw improviserend onszelf
durven zijn en intentioneel een
sfeer kreëren waarin het bewust
samenzijn met het publiek een
tastbare realiteit kan worden."
Teater moet een kommunikatief
gebeuren zijn waarin „akteurs en
toeschouwers informatie aan elkaar overdragen ".
Fragmenten van Liefde was duidelijk beïnvloed door het teater
van Grotowski. De maksimum 30
toegelaten toeschouwers zaten
over de gehele speelruimte verspreid, en de twee akteurs bewogen zich voortdurend tussen
hen. Ook poogde men de toeschouwer soms als het ware een
bepaalde funktie in de opgeroepen situatie te geven. Dit was
een bijna volledig „arm" teater,
waarin vrijwel uitsluitend lichaam
en stem als ekspressiemiddelen
aangewend werden. Om de volledige autenticiteit te waarborgen, - de akteur wil spontaan
zichzelf zijn - en om de unieke
kommunikatie met het publiek
veilig te stellen had men enkel
het situationeel verloop van de
produktie vastgelegd dat echter
bij elke voorstelling opnieuw improvisatorisch werd uitgebouwd.
Uit het geheel van opgeroepen
beelden klonk een verlangen op
naar een oer-zuiverheid, naar
een ongeschonden liefde. Het

werd een gezamenlijk zoeken
naar een nieuwe wereld. De uiteindelijke boodschap luidde: „de
liefde als enige uitkomst om te
overleven ".
Het belangrijkste bezwaar dat
wij tegen dit boeiend eksperiment konden inbrengen is wel
dat - in onze ogen altans - de
lichamelijke ekspressie, die wellicht steeds een onmiddellijke
weerspiegeling van innerlijke impulsen diende te zijn, soms in
het stereotiepe dreigde vast te
lopen. Ook de lyrische tekst
trouwens leek nog al eens in clichee- beeldspraak te verzanden.
Een problematiek die wel verwant is aan de hierbovenbesproken Toestanden van het
Werktheater wordt ook behandeld in Anna Lusa van de Schotse auteur David Mowat, dat tijdens het voorbije seizoen met
veel sukses werd gekreëerd in
het Gentse Arca-teater. Dit stuk
werd in 1968 voor het eerst opgevoerd door het in workshop
werkende Traverse Theatre te
Edingburgh. Biezonder scherp
wordt hier het innerlijke leven
getekend van Anna Lusa, een
blind meisje, dat in een instelling vertoeft waar allerlei gehandikapten „verzorgd" worden.
Het gaat hier om een psychodrama in die zin dat men gehandikapten als terapie een bepaald toneeltje laat opvoeren. Zo
spelen zij bijvoorbeeld dat zij bij
de kleermaker komen. Wat daarbij opvalt echter is het volslagen
onbegrip van de monitors voor
de werkelijke implikaties van het
spel, meer in het biezonder Anna Lusa's seksuele frustratie.
Deze frustratie is eigenlijk de
kern waarrond het stuk is opgebouwd. Anna Lusa vraagt het andere blinde meisje dat bij haar
verblijft met aandrang naar haar
ervaringen. Wanneer Roy, de „leraar", van haar misbruik maakt,
leidt dit tot een werkelijk drama.

Zij beeldt zich in dat zij zwanger is en een kind ter wereld
brengt. Op totaal onverantwoorde wijze organiseert men oefeningen voor de gehandikapten. Later
blijkt dat deze op een vergissing
berustten en eigenlijk zwangerschapsoefeningen waren. Daarbij
heerst er een latent konflikt onder de monitors en loopt een
oude, ietwat kindse kleptomaan
voortdurend te leuteren.
Regisseur J.-P. De Decker is er
voortrefrelijk in geslaagd om de
vereiste gespannen sfeer op te
roepen die geleidelijk naar het
hysterische groeit. Die spanning
bereikt haar klimaks wanneer
Anna Lusa zich inbeeldt dat zij
haar kind baart. De monitrice
die wel enig menselijk gevoel en
begrip kan opbrengen weigert
nu de illusie van het meisje te
verbrijzelen. De leraar echter
treedt opnieuw harteloos en ongepast op.
De hechte betrokkenheid van het
publiek die onmiskenbaar gerealiseerd werd in deze produktie
werd hier bereikt met enigszins
traditionele middelen. Zoals door
de regisseur in het programmablad vooropgesteld wordt, beleefden, ondergingen en animeerden de akteurs het gebeuren met hun eigen persoonlijkheid en emoties en trachtten zij
elk „teatraal" woord of gebaar
te verbannen. Laurette Muylaert
die de rol van de blinde Anna
Lusa aangrijpend echt wist te
vertolken, slaagde onafgebroken
in deze zware opdracht. Wellicht
droeg ook de kleine ruimte van
de Arca- kelder bij tot de intense
sfeer van deze produktie. Dit
was geen holle aanklacht, geen
pamflet, maar een waarachtig
menselijk drama dat de ogen
opent.
Eveneens op initiatief van Proka, dat als receptief teater voor
progressief toneel langzamerhand een belangrijke funktie is
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gaan vervullen te Gent, kon men
in november 1972 kennis maken
met een van de Londense „Fringe" groepen. De Richmond Frin-

ge Theatre Group (Orange Tree)
stelde twee eenakters voor van
James Saunders. Games behandelt de houding van regisseur
en akteurs ten opzichte van een
politiek tema dat zij dramatisch
moeten uitbeelden. In dit geval
gaat het om een proces naar
aannleiding van de massamoord
in My Lai. Daarbij wordt dan de
funktie van het toneel en van de
akteur opnieuw ter diskussie gesteld. Tijdens de opvoering van
dit stuk trachtte men het publiek
nauw bij deze problematiek te
betrekken: de spelers richtten
zich vaak rechtstreeks tot de
toeschouwers. Hoe briljant deze
voorstelling ook was, bij dergelijke procédé's rijst steeds de
vraag in hoeverre dit uitdagen
van het publiek geen trukje is,
zodat de opzet gewoon spaak
zou lopen zo gauw enkele toeschouwers werkelijk hun woordje mee gaan spreken. Na de
voorstelling verzekerden de akteurs ons dat het stuk bij een
Engelstalig publiek in Londen
wel degelijk zo inwerkte dat een
gesprek met de toeschouwers
op gang gebracht werd.
De tweede eenakter die de groep
voorstelde, After Liverpool, zal
in oktober 1973 zowel in Brussel,
Antwerpen als Gent nogmaals
gespeeld worden als bijdrage tot
de Britse Europalia. Dit bijzonder
spitse stukje bestaat uit een hele
reeks situaties waarin mensen,
meestal man en vrouw, naast elkaar praten. De verschillende
tafereeltjes leggen op geestige
wijze de zinloosheid van onze
dialogen bloot en tonen het gebruik (of misbruik) dat de mens
van de taal maakt om zich zelf
te verbergen eerder dan om zich
te uiten. Een welbekend tema
dus, dat echter met ongewoon
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veel „wit" en veel zin voor onderhuidse spanning benaderd
werd door regisseur Sam Walters.
De taal zelf is ook het tema van
Peter Handkes Kaspar dat in februari van dit jaar, dank zij de
sekure regie van Walter Tillemans en de feilloze vertolking
van Julien Schoenaerts een sublieme opvoering kreeg in het
Antwerpse Ringteater.
Het wantrouwen in het uitdrukkingsvermogen van de taal is
een typisch kenmerk van het absurde teater: we vinden het bij
Beckett, Ionesco en Pinter bijvoorbeeld. Handke echter heeft
de taal zelf tot tema van zijn
stuk gekozen. De relatie tussen
Kaspar en de taal staat hier centraal. De toeschouwer is immers getuige van een hele ontwikkeling. Aanvankelijk zien we
Kaspar als een onmondig wezen; zijn omgeving is hem
vreemd. Geleidelijk echter leert
hij via de taal de dingen rondom
hem kennen. Bij het begin herhaalt hij steeds weer de zin: „Ik
zou willen worden zoals ooit ie-

mand anders is geweest" (Julien
Schoenaerts deed dit in een onvoorstelbaar gamma van toonaarden en stemwisselingen).
Kaspar tast zichzelf en zijn omgeving af. Dat is echter slechts
mogelijk via de taal. Vijf stemmen die in Tillemans' produktie
vanop een geluidsband tot Kaspar kwamen zijn hem hierbij
behulpzaam. Zij werken op hem
in als een „taalfoltering" zoals
P. Handke het zelf noemt. Zo
raakt Kaspar stilaan ingekapseld
in het maatschappelijk burgerlijk bestel en wordt hij „zoals
ooit iemand anders geweest is".
Het tweede gedeelte van het
stuk - eigenlijk één enorme monoloog - toont ons dan een Kaspar die de konventionele taal
meester geworden is maar daarin zelf verstrikt raakt. Hij praat
en praat maar door: het wordt
nu als het ware een spreekfoltering voor de toeschouwers die
uiteindelijk nog slechts woorden
horen. Intussen treden een zestal
andere, identiek geklede Kaspars op - hij is immers geworden zoals de anderen -, die uit
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een hele reeks witte kubussen
een muur achter Kaspar optrekken. Op elk van deze blokken
staat een letterteken, maar deze
tekens vormen helemaal geen zinvol geheel, niet eens een woord.
De taal is nu niet langer het middel om de werkelijkheid te leren
kennen; eerder verbergt zij de
werkelijkheid. Terwijl de dubbelgangers van Kaspar de muur
bouwen neuriën zij onafgebroken
de frase „Al mijn zinnen kan mijn
kat ook spinnen ". Hoezeer de taal
ons „zijn" bepaalt blijkt dan ten
slotte uit Kaspars slotzin: „Ik
ben slechts toevallig ik" (3).
Bij de aanvang van het stuk bevond Julien Schoenaerts zich
achter het grote witte doek dat
in een halve cirkel over de hele
breedte van de scène gespannen
was. We zagen iemand tasten
en duwen en uiteindelijk het
doek scheuren: duidelijk werd
hier een geboorte gesuggereerd. De voorwerpen die hij
dan rond zich zag vormden
met opzet geen vertrouwde omgeving. Een stoel, een taboeret je, een schommelstoel, een tafeltje, een canapé en een kleerkast stonden opzettelijk los van
elkaar als vreemde voorwerpen:
de te ontdekken wereld.
J. Schoenaerts verscheen in de
rol van Kaspar als een klowneske figuur. Het dragen van een
masker verleende hem een algemeen geldende, haast allegorische betekenis en suggereerde
wellicht ook de massamens die
hij wordt.
W. Tillemans voerde een koele,
rationele regie waarin geluid en
licht funktioneel werden aangewend. J. Schoenaerts bracht een
volgehouden subtiele en beheerste vertolking. Ten slotte
willen we er nog op wijzen dat
de vertaling van J. Hanssens opvallend sekuur leek. Dit alles
maakte deze produktie tot een
der merkwaardigste prestaties

van het Vlaamse teater der jongste jaren.
Jozef De Vos
(1) Voordracht gehouden in de Vrije
Universiteit te Brussel op 13-3-1972.
(2) De „werknota" van het Werktheater opgenomen in de DC -map nr. 30,
Teatereksperimenten, Documentatie- en
Informatiecentrale De Horstink, Amersfoort, p. 59-60.
(3) Handke zelf liet deze zin echter
weg in latere edities van het stuk.

Tine Balder.
Twaalf jaar lank was Suid- Afrika
bevoorreg om te deel in die kun
-stengawsvnTieBaldrtwaalf jaar waarin sy in groot gedeeltes van die Republiek opgetree het as een van die fynste
verhoogkunstenaars wat nog ons
verhoë betree het.
Nou gaan sy terug na haar vaderland. Nie om uit te tree of op
haar louere te gaan rus en terug
te kyk na haar bedrywige verlede nie, maar om verder te gaan
werk. Op die verhoog van die
Koninklike Nederlandse Skouburg in Antwerpen, miskien. Of
voor die televisiekameras, saam
met ou vriende soos Mark Liebrecht, en andere.
Tine Balder ken geen terugsittery
nie. Daarvoor is sy te geesdriftig
en 'n te natuurlike werker. En
haar geesdrif en werklus is aan steeklik. Dit word tewens ook
baie duidelik in haar speelstyl
weerspieël: die fyn, afgeronde
vertolking wat spruit uit onberispelike tegniek, sterk geroetineerd. Sy is by uitstek 'n professionele mens, die soort verhoogkunstenaars waarmee regisseurs maklik oor die weg kom
omdat hulle hul werk ken, omdat hulle stiptelik is en omdat
hul taak vir hut erns is.
Toen sy in 1961 Suid- Afrika toe
gekom het, om haar hier te kom
vestig, was Tine Balder op die
toppunt van haar loopbaan as
Vlaamse aktrise. Sy was toe
reeds sewentien jaar getroud met

Fred Engelen, 'n bekende regisseur-toneelspeler wat aan die
Universiteit van Stellenbosch
aangestel is as Suid- Afrika se
eerste professor in die dramakuns. Sy was toe reeds die moeder van drie kinders: Bie, Jan en
Katryn. Sy was toe reeds 'n Ridder van die Belgiese Kroonorde.
Dit was nie haar eerste besoek
aan Afrika nie. In 1950 al het sy
as lid van die Nationaal Toneel
van België besoek gebring aan
die destydse Belgiese Kongo en
ook aan Suid- Afrika, waar hulle
onder andere Anouilh se Antigone en Timmermans-Vetermans
se Leontientje opgevoer het. Drie
jaar later is 'n soortgelyke toer
aangepak; toe is twee Anouilhwerke (Media en Cecile) en Tennessee Williams se Glazen
Speelgoed aangebied. In 1960
het sy as gasspeelster van die
Nasionale Toneelorganisasie en
die Universiteit van Stellenbosch
opgetree in Johanna, soldaat van
God, 'n vertaling deur W.E.G.
Louw van Shaw se Saint Joan.
Toe professor Fred Engelen sy
taak op Stellenbosch begin het,
is by deur sy eggenote bygestaan as lektrise en aktrise. In
hul eerste jaar het sy in 'n Afrikaanse weergawe van Sophokles
se Antigone opgetree. Vir dié
opvoering het sy nog boonop
die kostuums en hooftooisels
ontwerp en ook voorligting in
grimering gegee. Daarop het 'n
volwaardige loopbaan as aktrise
in Suid- Afrika gevolg. Tine moes
twee nuwe tale aanleer - een
van hulle goed genoeg om in
toneel te kan speel. En om van
Vlaams na Afrikaans oor te
slaan, kon nie te maklik gewees
het nie; as die breë klanke van
Nederlands in jou gegroef word
met jare lange spraakkuns-opleiding en -toepassing, raak jy nie
maklik daarvan ontslae ten einde
Afrikaans met 'n inheemse ak-
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afgeronde spel met deeglike on-

derleg wat aan hul voorgedra is.
Niemand het hut toe gesteur aan
die onafrikaanse aksent nie; die
„koningsdrietal" het alte „ade lik" geklink!
Vir Kruik het Tine Balder in sewe produksies opgetree, waaronder in Schiller se Maria Stuart,
waarin sy ook die Elizabeth -rol
behartig het.
Prof. Engelen is op 3 Desember
1966 in die buiteland oorlede.
Sy weduwee het by die Universiteit van Stellenbosch aangebly

en voortgegaan met haar werk
as lektrise.
In 1968 het die vloerligte en grimeerverf egter te sterk geroep
en het sy besluit om voltyds aktr^se te word. Sy het 'n uitnodi-

ging aanvaar om by Truk se Toneelafdeling aan te sluit. Hier het
sy in 'n lang reeks stukke opgetree, sommige waarvan in bitter
klein rolletjies.

Maar dit is nou een aspek van
die samestelling van dié kunstenaar: of sy nou in 'n ondergeskikte rol soos in P.G. du Piessis se Siener in die Suburbs
speel of in 'n hoofrol soos dié

van Mary Cavan Tyrone in Eu-

Tine Balder.

sent te kan praat nie. Nou nog,

na twaalf jaar, het Tine 'n sweem
van vreemde uitspraak in haar
Afrikaans, maar dit hinder aller
Elektra-mins.I1965,toeyd
vir Truk kom speel het en ook
die daaropvolgende jaar, toe sy
Elisabeth in Sukovs se Don Carlos vertolk het, was Vlaams nog
sterk in haar tongval.
Dié twee rolle sal egter vir bale
mense wat die Suid- Afrikaanse
loopbaan van Tine Balder gevolg

het, in die voorste ry van haar
groot prestasies staan. Elektra is
opgevoer onder spelleiding van
die Griekse meester- regisseur
Costis Michaelides. Dit is in
Afrikaans gespeel, hoewel Mi-

chaelides g'n woord daarvan ge-
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ken het nie (en bale min Engels!). En hier het ons Tine leer
ken as die gedissiplineerde klassieke aktrise, tegnies voortreflik,
elke beweging, elke gebaar korrek - en tog met warm bloed in
haar are. Michaelides self het erken dat sy land maar min kunste-

naars van die omvang van Balder kan lewer.
Fred Engelen het Don Carlos afgerig en self die naamrol teenoor sy eggenote gespeel. Sy

Afrikaans was altyd Vlaams gekleur, maar toe dié twee Beige
in die grootse Schiller -rolle 'n
kragtige, murg-en-bloed vertolking kon gee (met Jo Gevers in
die prinsrol), kon die gehoor onder die besef gebring word van

na die Nag, verleen sy aan elk
van hulle dieselfde mate van
deeglike afronding.
Want dit is haar erns, haar roeping.
Haar rolletjie van die goedige
tante in Ampie is net so netjies
versorg as haar Julia in André
P. Brink se Elders Mooiweer en
Warm of haar Moeder in Andorra.
Die toneelkuns is vlugtig en die
toneelganger kan sommige groot
vertolkings net so maklik vergeet as wat by deur die jare
heen oor ander kan romantiseer
en aanlas. Vir my, egter, sal Tine
Balder se redelik onlangse be-

setting van die naamrol in Bartho Smit se Christine seker die
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langste bybly. Want hier, vir die
eerste keer na my wete, het ons
'n pragtige, grootse samesmelting gehad van Balder die tegnies vaardige kunstenaar en
Balder die mens wat jou innerlik
raak, jou beweeg en oortuig. Jou
voer. Sulke merkwaardige ver
ons toneeljonge-tolkings
land maar baie, bale yl gesaai.
Benewens haar toneelspel het
Tine Balder ook 'n paar vertalings waargeneem: Babbelkous
en Bruidegom van Robert Thomas het sy uit die Frans in Afrikaans omgesit; Vrijdag van Hugo
Claus is saam met Louis van
Niekerk uit die Nederlands vertaal; Christine is deur haar in
Nederlands verwerk.
Sy het ook in rolprente en heelwat oor die radio opgetree, laasgenoemde onder andere, in
Claus se Mama, kyk, sonder han de! en Cocteau se Die Tweekoppige Adelaar.
Ook het sy 'n paar skole-toneelprogramma afgerig en een van
haar groot liefdes geopenbaar
toe sy vir die kleingoed 'n poppekasprogram voorberei en aan gebied het. Hiermee het sy geraak aan een van haar lewensfilosofieë: Begin by die kinders
en jy sal 'n gesonde toneel kan
bou.
En nou, terwyl haar onlangs
getroude seun Jan hier in
Suid-Afrika agter bly as 'n veel
toneelspeler- geselskapbe--sydige
stuurder by Truk, terwyl haar
jonger dogter Katryn nog aan
die Universiteit van Stellenbosch studeer en die oudste,
Bie, in verre Toronto woon, gaan
Tine terug na haar Vlaandere,
waar sy vir haar 'n lappie grond
en 'n plaashuisie gekoop het,
daar waar haar moeder al 91 jaar
oud is.
Ons hoop sy sal ook terugverlang Suid-Afrika toe.
Ulrich Stark, Silverton, Transvaal

Het Holland Festival 1973.
Het Holland Festival opende en
sloot vorig jaar op straat, en ook
dit jaar trachtte men in ieder geval aan begin en eind er een
echt volksfeest van te maken: de
straat is immers van iedereen.
Daartussen blijft het festival toch
een elite-feest, maar dat ligt
zeker niet aan de samenstelling
van de programma's, waarin
naast kurioziteiten voor de ingewijde fijnproever wel degelijk
ook een breder publiek aansprekende onderwerpen zijn verwerkt: een festival voor elk-watwils. Maar kan het festival dat
ook allemaal aan? Het budget is
al drie jaar bevroren, dit in flagrante tegenstelling tot de subsidies aan opera, orkesten, ballet en toneel, instituten die wel
degelijk elk jaar met de hogere
kosten mee oplopen. Vandaar
dat dit jaar het genre „aktueel
muziekteater" volledig de mist in
moest gaan: de projekten als onder meer Holligers Der magische
Tanzer en La Passion se/on Sade van Bussotti (kosten schommelend rond de 60.000 gulden
voor elk) konden niet verwezenlijkt worden. Tegenover de overstelpende hoeveelheid aan muziekteater-evenementen van 1972
stond nu slechts Peter Schats
Het vijfde Seizoen (een soort
vervolg op To You) en het optreden van het Ensemble MW 2 uit
Krakau. En eigenlijk hoorde
MW 2 daar niet in thuis, want het
is primair een muziek-ensemble,
de twee akteurs en een danseres
bungelen er maar zo'n beetje bij.
Toch bood het interessante informatie en wel over de ten onrechte zeer zelden geprogrammeerde avangardist-van-het- eerste-uur
Boguslaw Schäffer, ook zonder
meer Polens meest vooraanstaande teoretikus. Hij heeft niet
alleen een twintigtal werken geschreven waarbij teater-elemen-

ten in de stijl van Cage en Kagel
zijn verwerkt, maar overdacht tevens alle konsekwenties van dit
genre in enkele doorwrochte essays (Over audiovisuele muziek
en Over handelingsmuziek) die
beide in het programma waren
opgenomen.
Met veel spanning werd ook
Schats Het vijfde Seizoen tegemoet gezien. Het raakte in de
(voor) - publiciteit doordat het bestuur van de Eduard van Beinum
Stichting niet toestond dat in de
tuin van Huize Queekhoven te
Breukelen een proefballonnetje
werd opgelaten. De politieke
strekking werd niet op prijs gesteld. Het vijfde Seizoen is dan
ook het symbool voor de vernietiging in Vietnam: het zwartgeblakerde seizoen van de mens,
of in de woorden van de komponist: „Het rijk van de dood en
zijn onderdanen: zwart is het vijfde seizoen ". Die kleuren speelden een belangrijke rol in een
vroegere konseptie in de vorm
van de natuur-symfonie: bruin
voor de herfst (nu de kleur van
de reaktie), enz. Een berichtje
in de NRC - Handelsblad opende
zijn ogen voor een nieuwe toepassing van deze kleurensymboliek, want daarin las hij dat de
ondertekenaars van het vredesbestand in Parijs elk hun kleurenmap kregen toegewezen:
bruin voor Saigon, blauw voor
Amerika, groen voor het Bevrijdingsfront (Schat: „Het gewas
van de lente is groen en opnieuw
voedsel voor partizanen ") en
rood voor Hanoi („In de zomer
van de revolutie verbrandt een
rode zon.
Evenals in To You
diende ook nu een gedicht van
de Engelse undergrounddichter
Adrian Mitchell als uitgangspunt
voor een verklanking voor sopraan-solo met enkele (versterk
instrumenten. Alleen waren er-te)
nu zo'n 300-tal tekstdia's en enkele films (van het Medisch Co").
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Het Concertgebouworkest.

mité Nederland-Vietnam en van
de hand van Roger Pic en Heinz
Müller) aan toegevoegd, geprojekteerd op een reusachtige ballon (van het Amsterdams Electrisch Circus, direkteur: Floris
Guntenaar, tevens verantwoordelijk voor beeldvorming en beeld
middels een zestal scher--regi)
men in drie groepen van twee,
waarbij iedere groep zijn eigen
taal heeft. Dit laatste niet overbodig voor het publiek in het
Amsterdamse Vondelpark, dat in
het gras gehurkt zat te wachten
tot het donker werd, in uiterst
welwillende stemming.
De partituur wordt ook al gekenmerkt door de nodige (onverhulde) symboliek. „Lanceer deze
raketten" leest men bijvoorbeeld
in de partij van de elektrische
piano (Reinbert de Leeuw) wanneer een uitbarsting in A groot
volgt. Vrolijke, optimistische
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klanken in majeur kent het stuk
wel degelijk. Er is een ouverture (in moordend tempo), dan volgen zes zangen, zes dialogen en
een refrein met een tweede ouverture aan het slot. Naast het
Nederlands Blazers Ensemble
nemen nog een belangrijk aandeel de gitarist Rolf Hock en de
basgitarist Bob Zimmermann.
Veel is uitgeschreven maar er is
variatie van ritme en dynamiek
mogelijk zoals in het vierde deel.
Kompositie-technisch is Het vijfde Seizoen een uitbouw van werken als Anathema en Thema: uitbreiding door herhaling. Helaas
is dit soort werken sterk afhankelijk van al dan niet volmaakte
apparatuur en wat dat betreft
zit het de komponist niet mee,
evenals in To You was de geluidsweergave verre van onberispelijk. Toch was dit zonder
meer één der hoogtepunten van

het festival en trok het projekt
ook sterk de aandacht op het
slotfeest.
Opmerkelijk was ook de bijdrage van het Nederlands Blazers
Ensemble in een dubbelportret
van Hans Eisler en Kurt Weill
onder leiding van de in dit genre gespecialiseerde Otto Ketting,
waarbij eveneens het visuele element gekultiveerd werd. Werd
het vorig jaar aandacht gewijd
vooral aan één komponist, te
weten Luciano Berio, dit jaar had
men een aantal komponistenportretten ontworpen. Het Concertgebouworkest beet de spits
af met een avond gewijd aan
Gyorgy Ligeti: Ramifications voor
strijkorkest (twee maal uitgevoerd), Atmospheres en Melodien voor orkest, geïnjekteerd
door bijdragen van het niet minder sublieme NCRV Vocaal Ensemble met Lux aeterna en
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Nacht- Morgen voor gemengd
koor a cappella en het Danzi
Kwintet in de Tien stukken voor
blaaskwintet. Bruno Maderna dirigeerde deze werken vanuit de
enig mogelijke grondtoon: melancholie, resignatie, afstand. Een
indrukwekkend koncert.
Ook Olivier Messiaen kreeg een
hommage, toebedeeld door het
Radio Filharmonisch Orkest:
L'Ascencion voor orkest, Réveil
des Oiseaux voor piano (Yvonne
Loroid) en orkest en Chrono chromie voor groot orkest. Ook
dirigent Jean Fournet bleek een
waardig pleitberzorger.
Het komponistenportret dat
Utrenja, een dubbelmis voor soli, jongenskoor, twee gemengde
koren en orkest van Krzysztof
Penderecki, opleverde was minder flatteus, maar dit werk in
het voetspoor van de Lucas Passie, mist dan ook de kracht en
dramatiek van genoemd werk.
De inzet door Poolse solisten en
ensembles (het Szymanowski
Philharmonisch- en Jongenskoor)
was in ieder geval voorbeeldig.
Jerzy Katlewicz toonde een vaste greep ook op het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. Dat orkest zat niet in de bak voor Ver
Aïda, maar was voor ieder--di's
een zichtbaar opgesteld aan de
zijkant van teater Carré vooreen
monsterproduktie, geregisseerd
door de nieuwe chef- regisseur
van de Nederlandse Opera
Stichting, Götz Friedrich. Het toneel was afgesloten door een
strak -zilveren wand waar de
priester-maatschappij heerste: afgeschermd en ordelijk. De farao
werd daar tegenover geplaatst,
met de rug naar het publiek, in
feite een machteloze figuur in
klater-goud gestoken. Koor en
solisten opereerden naast het
orkest in de piste op een achtkantig plateau met belichting
vanuit de vloer in Wieland Wagner- stijl. Allemaal hoogst effekt-

vol. Uiteraard prevaleerde bij
Friedrich de aktie (de Egyptenaren als onderdrukkers, de Ethiopiërs die een bevrijdingsoorlog
voeren, nauwelijks minder ge
vertaald als in Het-engard
vijfde Seizoen!) ver boven de
zang. Hij liet bijvoorbeeld als
hem dat zo uitkwam de solisten
op de grond zingen, met hun
hoofd naar omlaag, wat weer
prachtige plaatjes opleverde
van boven af gezien. Kortom:
teater Carré is zelden zo doeltreffend geëksploiteerd op zijn
mogelijkheden als in deze indrukwekkende Aida. Indrukwekkend vooral ook door de knappe
bijdrage van Pauline Tinsley in
de titelrol en het schitterende orkestspel onder Edo de Waart.
Het tweede opera- hoogtepunt
betekende Händels Rodelinda
waarin niet Joan Sutherland de
grote verrassing betekende, maar
de Canadese alt Huguette Tourangeau in de rol van Bertarido,
de teruggekeerde vorst: zo'n
moeilijk te bezetten kastratenrol. Regisseur Tito Capobianco
had van enige aktie dan ook afgezien en er een strikt gestyleerde ballet-opera van gemaakt
vol sierlijke révérences in rococo-stijl. Ook de snoeperige dekors en kostuums (José Varona)
waren daar op afgestemd. Overigens had ik Rodelinda liever
in echte barok-stijl ondergaan.
Maar misschien is daar de tijd
nog niet helemaal rijp voor.
En dat voert ons naar de autentieke stijl in de serie „Barok
en Renaissance" met gespecialiseerde ensembles als Les Ménestrels (Aucassin et Nicolette)
en Concentus Musicus (dat ik bij
voorkeur in de orkestbak van
Rodelinda had zien zitten!). Zeer
fraai was ook de bijdrage van
Pro Cantione Antiqua uit Londen met liefst drie perfekte
countertenors gekombineerd met
leden van de Hamburgse Bläser-

kreis für Alte Musik. Indrukwekkend met name in het nieuw ontdekte magnificat Praeter rerum
seriem uit 1582 van Orlando di
Lasso.
Tot slot wil ik nog wijzen op een
spektakulair koncert georganiseerd door de Nederlandse Omroep Stichting met vele ensembles van de radio op 6 juli in
het Amsterdamse Concertgebouw. Van 11 uur tot 12 uur geheel gewijd aan werken van Ton
de Leeuw, zo meldde het programma, „groeit de muziek van
het podium, in de zaal, in meerdere zalen, in de gangen, in de
foyers. Muziek is geen verhaal
meer, maar een groot, levend
organisme, dat middels levende
mensen en elektronische apparatuur een vol uur voor middernacht in het Concertgebouw zal
ademen." Zo klonk in de foyers
de band van Spatial Music I en
had de Kleine Zaal de musici
verzameld benodigd voor Spatial
Music II aangevuld met verschillende versies van de fluitsolo
Reversed night (Abbie de Quant
en Koos Verheul respektievelijk),
terwijl in de Grote Zaal het Radio Kamerorkest in een kruisvorm midden in de zaal stond
opgesteld voor Spatial Music III
en later IV, aangevuld met Night
music (weer in twee versies) met
tegen het slot als finale-element
Midare voor marimbafoonsolo.
Dirigenten: Paul Hupperts en
Jos Verkoeyen. Regisseur van
dit gekompliceerde simultaan plan: Ton de Leeuw-zelf. De
vraag die daarbij gesteld was:
„Welke dimensie kan de ruimte
toevoegen aan de muziek ?"
bleef enigszins open, want iedereen was min of meer murw na
wat er aan was voorafgegaan:
een viertal Nederlandse premières waaronder zelfs een allereerste uitvoering te weten van
Maderna's Derde Hobokoncert,
magnifiek geblazen door Han de
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Vries in overwegend melancholieke, elegische lijnen boven een
onopdringerig orkestfond. Subliem in één woord. Over de
werken van Sylvano Bussotti (1
semi di Gramsci), Pierre Boulez
(Le soleif des eaux) en Bernd
Alois Zimmermann (Ekklesiastische Aktion) kon verschillend
geoordeeld worden, maar hier
was sprake van een duidelijke
éénheid van uitdrukking en materiaal: een superieur evenwicht.
Het sukses was ongewoon groot,
het nam Aïda- en Rodelinda-vormen aan... Ernst Vermeulen

Mgr. Jules Van Nuffel
herdacht in Limburg
Wie zoekt, die vindt. Elk jaar opnieuw weet Camille Swinnen,
festivaldirekteur van de Basilicakoncerten in Limburg, de muziekwereld te verrassen met een of
ander ongewoon tema, waarrond
een heleboel koncerten worden
geprogrammeerd. Een dergelijke
programmakeuze lijkt ons heel
wat interessaner en verantwoorder dan het los naast elkaar
plaatsen van heterogene koncertprogram ma's.
Dit jaar werd te Tongeren, SintTruiden en Hasselt op twee kom
volle licht gewor--ponisteh
pen. Naar aanleiding van zijn
vijfenzestigste verjaardag werd
de belangrijkste levende Franse
komponist, Olivier Messiaen, gehuldigd met een drietal koncerten, waaronder de uitvoering
van de Turangalilasymfonie door
het Nationaal Orkest van België
o.l.v. Daniël Sternefeld. Van groter betekenis voor ons eigen
Vlaams muziekleven was de herdenking mgr. Jules Van Nuffel,
die twintig jaar geleden overleed.
Volledigheidshalve moeten we
er nog aan toevoegen dat naast
die twee prominenten uit de
twintigste-eeuwse muziek andere komponisten een vooraan-
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staande plaats kregen in het
jongste festivalprogramma. We
vermelden slechts Wil;em Kers
wie Laudes voor ko--ters,van
pers en slagwerk en de liederencyklus Het gevecht (tekst van
Bob De Nijs) werden gekreëerd,
en Francois Joseph Gossec uit
Henegouwen, wiens Grande messe des morts ongeveer tweehonderd jaar na haar ontstaan voor
het eerst in België werd uitgevoerd.
Tegelijk met de ontluistering van
de muziekpraktijk in de katolieke kerk is het oeuvre van Jules Van Nuffel zo goed als volledig in de vergeethoek geduwd.
Er is wel veel veranderd! Destijds, bij de kreaties of grootse
uitvoeringen van die partituren
stond de hele Vlaamse pers vol
met lovende kommentaren. Zelfs
twintig jaar geleden nog kwamen
zijn kleinere werken herhaaldelijk voor op de programma's van
vele kerkkoren. En nu tijdens de
uitvoering in de basiliek te Tongeren of de seminariekerk te
Sint-Truiden maakten vele muziekliefhebbers voor het eerst
kennis met dat werkelijk imponerend oeuvre van deze Mechelse toondichter. Het was een revelatie!
Mgr. Jules Van Nuffel werd te
Hemiksem geboren op 21 maart
1883. Hij studeerde aan het Klein
en het Groot Seminarie te
Mechelen, waar hij in 1907 tot
priester werd gewijd. Een tijdlang gaf hij les aan datzelfde
Klein Seminarie, tot hij in 1918
benoemd werd tot direkteur van
het Lemmensinstituut. Na een
schitterende karrière en een rusteloze bedrijvigheid stierf hij te
Wilrijk op 25 juni 1953.
Voor de katolieke-kerkmuziekbeweging in Vlaanderen is Jules
Van Nuffel in de periode tussen
de twee wereldoorlogen de grote
promotor en de drijvende spil
geweest. Op diverse terreinen

Jules Van Nuffel ( tekening door Ign.
Kennis).

heeft hij zich verdienstelijk gemaakt; zijn invloed heeft zich
daarbij niet beperkt binnen de
enge grenzen van het Mechelse,
waar hij zijn veelzijdige aktiviteit gedurende een dertigtal jaren heeft ontplooid.
Toen hij in 1918 tot direkteur
van het Lemmensinstituut werd
benoemd, bestond zijn taak erin
dat leeggebloede en zieltogende
instituut weer op te richten. Hij
is daarin schitterend geslaagd.
In korte tijd maakte hij van het
Lemmensinstituut het belangrijkste kerkmuziekcentrum in Vlaanderen. Hij omringde er zich met
bekwame professoren en vernieuwde de programma's. Hij
zorgde ervoor dat jaar na jaar
vakkundig geschoolde organisten en kerkmusici van daaruit
over heel Vlaanderen uitzwermden om in eigen milieu de kerkmuziekpraktijk nieuw en gezond
leven in te blazen. Met de heroprichting van het tijdschrift Musica scara en de uitgave van de
muzikale bijlage voldeed hij aan
een grote behoefte: nl. door middel van een richtinggevend orgaan de katolieke muziekmilieus,
zowel in de kerk als in de school,
voor te lichten en op nieuwe
richtingen te wijzen.
Twee jaar voordien, in 1916,
had hij samen met kan. F. Des-
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Na een uitvoering door het Sint-Romboutskoor te Mechelen wordt Jules Van
Nuffel, gefeliciteerd door Koning Leopold en Koningin Astrid (1935).

sain te Mechelen het Sint-Romboutskoor gesticht. Hij bouwde
die falanks uit tot het belangrijkste katedraalkoor in eigen land,
dat tevens tot model diende voor
andere soortgelijke ensembles.
Aan het hoofd van „zijn" SintRomboutskoor oogstte hij in binnen- en buitenland vele suksessen. Niet alleen zijn eigen kom posities kwamen voor op die
koncerten, als geen ander programmeerde en kreëerde hij verscheidene werken van vele an-

dere Vlaamse komponisten. Namen als Joseph Ryelandt, Joseph Jongen, Robert Herberigs,
Arthur Meulemans, Marinus de
Jong, Lodewijk de Vocht, Flor
Peeters e.a. prijkten herhaaldelijk op zijn programma's. Kerkmuziekwerken van Alfons Diepenbrock, Ralph Vaughan Williams en Anton Bruckner voerde
hij met dat koor voor het eerst
in ons land uit.
Ook als musikoloog heeft Jules
Van Nuffel een belangrijke rol

gespeeld. Samen met Charles
Van den Borren en dr. G. Van
Doorslaer ging hij op ontdekking
uit naar het oeuvre van de Mechelse polyfonist uit de laat-renaissance, Philippus de Monte.
Wat hij op dat domein verzamelde en verwezenlijkte is van onschatbare betekenis geweest.
Van 1927 tot 1939 publiceerde
hij niet minder dan eenendertig
uitgaven met madrigalen, missen, motetten en magnificats,
waarvan hij zelf verschillende
bladzijden met het Sint-Romboutskoor voor het eerst opnieuw uitvoerde. Het mag dan
waar zijn, dat die publikaties
tans niet volkomen meer beantwoorden aan de eisen van de
huidige muziekwetenschap, toch
blijven het kostbare en vaak
unieke uitgaven. Hun betekenis
reikt veel verder dan de oorspronkelijke bedoeling om een
praktisch bruikbare editie ter
beschikking te stellen. De hele
opzet mag worden bestempeld aldus dr. Jozef Robijns - als een
daad van nationale en zelfs internationale betekenis.
Jules Van Nuffel heeft zich nog
verdienstelijk gemaakt op verschillende andere gebieden: als
voorzitter van de door hem heropgerichte Gregoriusvereniging,
als voordrachtgever o.m. op internationale kongressen van
kerkmuziek, als lektor muziekgeschiedenis aan de Katolieke Universiteit te Leuven, als medestichter van de Koninklijke
Vlaamse Akademie enz.
Als komponist was Jules Van
Nuffel een autodidakt. Buiten enkele bescheiden privé- muzieklessen op het Klein Seminarie heeft
hij in feite nooit systematisch of
langdurig muziekonderricht genoten. Als student op het Lemmensinstituut hield hij het er
amper drie maanden uit. Ten gevolge van een konflikt met direkteur Edgar Tinel verliet hij al te
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vroegtijdig die instelling. Herhaaldelijk heeft men geschreven
dat hij wekelijks privé-onderricht
ontving van Joseph Ryelandt.
Laatstgenoemde heeft die legende uitdrukkelijk tegengesproken.
Wel vroeg Jules Van Nuffel, vooral in verband met orkestratie,
raad aan Joseph Ryelandt en
aan zijn vriend mgr. Th. Rehmann, de leider van de Capella
Carolina te Aken. In de manuskripten van de toondichter ontdekt men nog tal van suggesties
door beide „konsulenten" eigenhandig genoteerd. Zijn kompositiestijl en - idioom heeft Jules
Van Nuffel zelfstandig opgebouwd door o.m. persoonlijke
studie en direkt kontakt met grote meesterwerken en belangrijke
partituren. Hij had een uitgesproken voorliefde voor J.S. Bach, R.
Wagner en Cl. Debussy. Vooral
de harmonische vernieuwingen
van het impressionisme genoten
zijn voorkeur; en hij aarzelde
niet o.m. op het internationaal
kongres van katolieke kerkmuziek te Torkonje in 1919 zijn
terughoudende kollega's aan te
manen in hun eigen kerkmuziek
gebruik te maken van de nieuwe
harmonieën van de moderne
grootmeesters, van wie heel wat
geleerd kon worden „pour la
formation du style religieux moderne et pour ('inspiration de
('artiste chrétien". Hij zelf gaf
hen in zijn vele psalmen, motetten en missen het stimulerende
voorbeeld.
Uit dat tamelijk omvangrijke
oeuvre werd tijdens het jongste
Festival van Vlaanderen in Limburg een kleine bloemlezing gemaakt. Psalmen met orkest (Dominus regnavit; Ad te levavi oculos meos) werden uitgevoerd
op zaterdag 2 juni door enkele
koren, de Filharmonie van Antwerpen o.l.v. Leonce Gras. Het
koor van het Lemmensinstituut,
geleid door Paul Schollaert, ver-
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Tentoonstelling Jules Van Nuffel (Tongeren, 1973).

klankte op donderdag 7 juni
kleinere motetten, enkele misfragmenten, de psalmen Super
(lumina Babylonis, Voce mea ad
Dcminum clamavi en het feestmotet Satuit ei Dominus. Hoe
bescheiden die antologie ook
bleef, toch gaf het geheel een
mooi overzicht van de uitdruk
-kingsmoeljhdvatondichter en tegelijk een precies
beeld van diens karakteristieke
taal en persoonlijke tekstverklanking. We kunnen alleen betreuren dat men deze herdenking heeft laten voorbijgaan zonder Van Nuffels toneelmuziek bij
Vondels Lucifer voor koor, solostemmen en orkest te programmeren. De vijf reizangen, gekomponeerd in 1922, werden tot
nog toe slechts eenmaal uitgevoerd.
De muziek van Jules Van Nuffel
is van een zuiver artistiek niveau; zij ademt bovendien een
oprechte godsdienstige bezieling. Naar struktuur geeft de
toondichter de voorkeur aan een
homofone schrijfwijze boven
een doorgedreven kontrapuntische lineariteit. Streng fugatische passages komen zelden of
nooit voor. Wel plaatst hij graag
twee stemmengroepen in melodisch en ritmisch kontrast tegen
elkaar. Die schrijfwijze is wellicht
het gevolg van zijn zorg om zo
getrouw mogelijk de pauselijke

voorschriften na te leven: nl. de
verstaanbaarheid van de tekst te
laten primeren op de muzikale
substantie. Een suggestieve,
maar allesbehalve bombastische
tekstverklanking is trouwens één
van de hoofdeigenschappen van
zijn werken. Terwijl hij in zijn
jongere, kleinere motetten vooral
syntetisch de algemene inhoudssfeer oproept en zijn melodie
edel en voornaam laat uitdeinen,
konstrueert hij in vele van zijn
grote psalmen echte fresko's,
waarbij de tekst analytisch geinterpreteerd wordt. Woordaksent
en muzikaal ritme dekken elkaar
volkomen. De melodie en de
rijke modulatorische harmonie
staan volkomen in funktie van
die teksttekening. Met die middelen bereikt Jules Van Nuffel vaak
een sfeer van „grandezza" en
„horribilia".
Eén van de geniaalste bladzijden
uit de voornoemde bloemlezing
was de achtstemmige en dubbelkorige a- capella-psalm Voce
mea ad Dominum clamavi, gekomponeerd in 1935. We betwijfelen of Jules Van Nuffel de
bladzijden van een Heinrich
Schütz of zelfs een Giovanni
Gabrieli heeft gekend. Het valt
echter dadelijk op hoe de
Vlaamse toondichter een zelfde
konceptie huldigt inzake woord
tekstverklanking en-deklamti,
stembehandeling, zonder ook
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maar één ogenblik in een dor
plagiaat te vervallen.
Wie de muziek van Jules Van
Nuffel voor het eerst of opnieuw
beluistert, staat versteld van de
rijke muzikale inhoud en de intense religieuze ontroering, die
zich vaak uit in een geladen,
ietwat mystieke gloed. Het kan
daarom niemand verbazen dat
ook beroemde dirigenten in het
buitenland zoals Th. Rehmann,
W. Pitz, W. Furtwängler en H. von
Karajan hun bewondering voor
het oeuvre van de Mechelse toondichter herhaaldelijk hebben uitgedrukt en sommige van zijn
werken hebben uitgevoerd. Herbert von Karajan typeerde vroeger - en bevestigde onlangs die
uitlating - het werk van Jules
Van Nuffel als volgt: „Van Nuffel
spreekt uit zijn werk als de personifikatie van de strijdende
kerk."
De Limburgse festivaldirektie had
zich niet beperkt tot een tweetal
konterten. De jaarlijkse tentoonstelling in het kader van het Festival van Vlaanderen was nu gewijd aan de figuur en het werk
van mgr. Jules Van Nuffel. Heel
de maand juni konden belang
Romeins-stelndihGaoMuseum aan de hand van dokumenten, uitgaven, brieven, foto's,
geschriften e.d. van nabij kennis
maken met de veelzijdige aktiviteiten van Jules Van Nuffel. Daaruit bleek op overtuigende wijze
de invloedrijke betekenis en het
„stilbildend" karakter van deze
prominent uit ons Vlaams muziekleven.
Twintig jaar na zijn overlijden
werd Jules Van Nuffel herdacht
in Limburg. (Ook het Lemmensinstituut te Leuven en het gemeentebestuur van Hemiksem hebben
elk in hun eigen milieu een
bescheiden herdenkingsplechtigheid georganizeerd.) Daarmee
zal het dan weer eens gebeurd
zijn. Dokumenten, manuskripten

komposities kunnen nu, zoals
dat gebruikelijk is, opnieuw voor
enkele jaren veilig opgeborgen
worden. En niemand die er wel
aan gedacht heeft als blij--licht
vende herinnering bij deze gelegenheid een grammofoonplaat
te persen. Uit het hele ceuvre
van Jules Van Nuffel werd tot
nog toe slechts één werk op de
plaat vastgelegd: In convertendo
Dominus, eenmaal in een uitvoering o.l.v. Th. Rehmann, daarna
in een vertolkig o.l.v. W. Pitz.
Beide platen zijn reeds lang uit
de handel. Intussen maar wachten op een eventuele volgende
herdenking! Hugo Heughebaert

De breuk tussen
hedendaagse muziek en
het publiek.
(Bedenkingen bij een concert met hedendaagse muziek, Sint-Pietersabdij te
Gent, 8 februari 1973).

Het is een normaal verschijnsel van alle tijden dat veranderingen inzake kunstsmaak uitgaan van enkelen, die nieuwe
ideeën trachten te verspreiden
om zo te komen tot het sukses
van een algemene waardering.
Zo zijn de stijlkenmerken van de
barokkunst vervangen door de
idealen van het klassisisme, die
op hun beurt dienden te wijken
voor de ideeën van de Romantiek, enzovoort. Daarbij zijn er
altijd vooruitstrevende geesten
geweest die revolutionair gingen
vernieuwen, en konservatieven
die angstvallig bleven zweren bij
het oude. Daarbij zijn ook telkens overgangsperiodes nodig
geweest, waarbij de smaakverandering zich geleidelijk kon voltrekken: de vroegere stroming
verdween en de nieuwe kreeg
steeds meer aanhangers, zowel
echte overtuigden die streden
voor de ideeverruiming, als meelopers die er slechts een mode

in zien maar niet achter willen
blijven.
De laatste decennia echter is de
evolutie inzake stijlopvatting,
komponeer- en musiceermetodes zo snel gegaan dat we een
kloof kunnen vaststellen tussen
het kleine groepje ingewijden en
de grotere massa muziekliefhebbers. Bij het begin van onze
20e eeuw was de vernieuwing
zo revolutionnair dat de aarzeling van het publiek om het nieuwe te aanvaarden, voor het eerst
de balans naar de kant van de
behoudsgezinden deed doorslaan. Het verlaten van de tonal iteit, hoewel logisch gevolg van
de evolutie rond de eeuwwisseling, bleek een te grote sprong te
zijn. En de onmisbare aanpassingsperiode om aan smaakvorming of estetische heropvoeding
te doen, werd hen ook niet gegund: na de polytonaliteit (1906)
kwamen atonaliteit (1912), dode
seriële en multi--kafonie(1923),
seriële (1930) en tenslotte (?)
aleatorische muziek (1950). Daarbij kwamen dan nog de nieuwe
sonore fenomenen als konkrete
en elektronische muziek. De gevolgen bleven niet uit: een groot
deel van het publiek wendde
zich af van de „kunstmuziek" en
gaf meteen een stoot tot de enorme opbloei van de ontspanningsof lichte muziek. Een tweede
groep bleef trouw aan de verworvenheden van vorige generaties en poogt de evolutie te
volgen, maar dan in een vertraagd tempo. In deze groep
wordt muziek uit 18e en 19e
eeuw vrij gemakkelijk gewaardeerd. Naarmate we echter via
een Stravinsky, Bartok, Schönberg, Webern, Stockhausen komen tot een Cage, Henze, Clemencic... krijgen we een enorm
percentage afvalligen, tot uiteindelijk slechts een zeer beperkte
derde groep overblijft. Deze enkelen volgen de nieuwe theo-
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rieën op de voet, morgen verbrandend wat ze gisteren aanbaden. Ook bij de komponisten
konden velen de nieuwe normen niet volgen, maar verwierven wel een verruimde tonaliteit.
Zij kwamen zo tot de verschillende strekkingen van het ekspressionisme of grepen terug naar
het verleden in een zogenaamde
neo-stijl, zoals neo-klassicisme
en neo- barok.

Niet alleen wendde dus een
groot percentage muziekliefhebbers zich tot de lichtere muze,
maar ook voor het grote deel
van de getrouwen aan Vrouwe
Musica blijft het impressionisme
of de laat-romantiek de verste
toegeving die ze willen doen tegenover de klassieke tonaliteit
en sonoriteit. Slechts langzaam
beginnen sinds enkele jaren Honegger, Poulenc, Prokovief, om
er maar enkelen te noemen, ook
ruimer gehoor te vinden. We kunnen het zo stellen dat in de snelle evolutie van de voorbije decennia het publiek, dat tenslotte
„afzetgebied" is voor de musici
heel eenvoudig „ter plaatse" is
gebleven, uitgezonderd een deel
dat nog kan volgen tot (en met)
de dodekafonie.
Blijkbaar schort er dus wat! Ligt
de fout bij het publiek? We kunnen de luisteraars in twee groepen indelen: een eerste, en wellicht grootste groep, die vooral
met het gevoel luisteren en vooral estetische voldoening zoeken,
en een tweede groep voor wie
het verstandelijke op de voorgrond staat, die vooral waardering hebben voor kompositieplan,
tematische struktuur en instrumentenbehandeling. Het is uiteraard niet volledig verkeerd dat
het publiek in de kunst vooral
het schone of het aangename
gaat zoeken, zonder dat al te
grote inspanningen worden vereist om ook nog iets van struk-
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turen te gaan begrijpen. Iemand
die voor het eerst op een koncert
komt waar seriële en aleatorische muziek wordt gespeeld,
waar de uitvoerders slagwerk tegen de grond gooien, binnenin
een klavecimbel zitten te morrelen, een blokfluit achterstevoren
„bespelen ", een strijkstok ondersteboven gebruiken, papier tussen de snaren van een harp
vlechten, en tussendoor nog zitten te roepen, zuchten, brommen, stampen, en dergelijke dingen meer, moet dit alles op zijn
zachtst uitgedrukt toch wel
vreemd vinden. Wellicht kan die
persoon tot enige waardering
komen als hem uitgelegd wordt
dat een bepaalde kompositie op
die en die serie berust, dat de
uitvoerders die en die bedoeling
hebben, dat ze zus of zo op
elkaar inspelen, maar tot een
estetische beleving zal het niet
komen en naar een volgend dergelijk koncert gaat hij zeker niet
luisteren.
Ligt de fout dan bij de muziek?
Herhaaldelijk is reeds de vraag
gesteld in hoeverre scheppingen, zij het nu beeldend, literair
of muzikaal, nog tot de kunst
kunnen worden gerekend wanneer zij een hele teoretische uitleg behoeven om begrepen of
gewaardeerd te worden. Of eenvoudiger: moet een kreatie begrepen (kunnen) worden? Het
kan allemaal heel mooi klinken
met een kunstwerk filosofische
ideeën of formele of sonore problemen te willen uitdiepen; wanneer het voor de meeste mensen
als onbegrijpelijk voorkomt mist
het zijn doel. Denken we bijvoorbeeld aan het surrealisme, de
konkrete poëzie of de elektronische muziek, die eigenlijk
nooit echt hebben kunnen doorbreken. Het publiek prefereert
het estetische boven het rationele. Een kunstvorm die zeer sterk
op rationele elementen steunt

wordt slechts aanvaard wanneer
het estetisch aspekt ook is vertegenwoordigd. Een barokfuga,
die bijna wiskundig in elkaar zit,
heeft toch verschillende generaties stand gehouden totdat de
estetika van het kontrapuntideaal
door deze van de homofonie
werd verdrongen. Een richting
als het pointillisme, die steunt
op wetenschappelijke kleurontleding, is na enkele jaren uitgebloed bij gebrek aan schoonheidsappreciatie. Dat ook de dodekafonie, die eveneens zeer
sterk struktureel gebonden is,
zich heeft kunnen laten gelden,
is ook te danken aan de estetische waarde die enkele komponisten op deze rationele manier
konden bereiken. Seriële, multiseriële en aleatorische muziek
kunnen met de nodige voorstudie of uitleg van de komponist
verstandelijk gevolgd worden,
maar zolang dit slechts een beperkte groep ingewijden aanspreekt, moet hun estetische
waarde nog bewezen worden.
Hier ligt waarschijnlijk juist de
fout van de hedendaagse muziek.
Enerzijds een al te verstandelijke konceptie van de werken, zodat ze slechts kunnen begrepen
worden door wie vertrouwd is
met de werkwijze en bedoelingen van de komponisten en
anderzijds een schoonheidsidee
dat al te revolutionnair is voor
mensen die nog maar aarzelend
atonaliteit en dodekafonie kunnen aanvaarden. We schreven al
dat kunststromingen tijd vragen
om in brede lagen te worden opgenomen. Een te snelle evolutie
bij de kunstenaars moet noodzakelijker wijze een vervreemding
tot het publiek met zich meebrengen. Of bewijst het voortdurend verlaten van het bereikte
voor nieuwe eksperimenten, niet
juist het onvolmaakte en onbevredigende van dit bereikte?
Hendrik Willaert
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De Nederlandse Filmkeuring en „Frank en Eva

".

De Nederlandse rijksfilmkeuring
heeft zich op een allervermakelijkste manier vergaloppeerd met
de jongste film van het duo Wim
Verstappen / Pim de la Parra.
Deze film heet Frank en Eva en
zij heeft hetzelfde lot moeten ondergaan als de voorafgaande
films van het duo, VD en
Blue movie. Het is me niet
meer bekend of ook de
dààraan voorafgaande films van
Pim en Wim moeilijkheden van
de kant der kieskeurige heren en
dames hebben ondervonden,
want de produktie van „Scorpio
films" (de filmmaatschappij
waarin Verstappen en De la Parra
hun aktiviteiten hebben ondergebracht) verloopt in een dermate
snel tempo, dat het al of niet ingrijpen van de Nederlandse rijksfilmkeuring (steeds „in eerste
instantie ") doodeenvoudig niet
meer is bij te benen. Maar haal
ik me de verschillende films
voor ogen, dan acht ik ingrepen
niet waarschijnlijk, want zelfs het
oude karkas dat de Nederlandse
rijksfilmkeuring is, blijkt nu en
dan last te hebben van goddeloze verjongingsstuipen.
Ik wil daarvoor herinneren aan
de hartekreet, die de voorzitter
van de rijksfilmkeurings-kommissie na de eerste afwijzing van
Frank en Eva tegenover Sonja
van Proosdij voor de radio slaakte: „zelfs een Last tango in Paris hebben we doorgelaten, nu
vraag ik u... !" Je zag als het ware voor je, hoe de goede man
's avonds in pyjamabroek voor
zijn bed geknield de Here God
om vergiffenis smeekt, dat mede
door zijn toedoen dat Gomorraanse gedoe niet van het filmdoek verwijderd is gehouden. En
dat allemaal, omdat de rijksfilmkeuring, volgens het jongste ima-

go op haar oude bekje, seks een
onschuldig volksvermaak moet
vinden.
Seks is niet erg meer. Dat is
verbruiksgoed geworden, in Nederland zelfs zo gedevalueerd,
dat de shoppies - voor zover ze
dan geen dure privé-adresjes
kunnen toespelen - een enigszins
verarmd bestaan beginnen te
leiden. Die shoppies zullen de
soepeler houding van de rijksfilmkeuring ten opzichte van de gematigde bloot- en vrijfestijnen
die in de Nederlandse bioskopen
worden vertoond zonder meer
betreuren.
Men zal zich dan wellicht verbaasd afvragen: waarom niet de
reële konsekwenties uit de bestaande situatie getrokken?
Waarom niet tante Betje gedeponeerd waar zij hoort: in een
schrijn van het rariteitenkabinet?
De verklaring daarvoor is me een
keer gegeven door de heer
Geertsema, toen nog minister
van binnenlandse zaken.
De heer Geertsema is een liberaal en hij vond het kennelijk
verdomd vervelend om als liberaal opgeknapt te zitten met een
verzuurd vroomheidskoppie; en
het montere uiterlijk van de heer
Molly G. in aanmerking nemend,
is dat heel begrijpelijk. Hij verzekerde dat als het aan hém had
gelegen de keuring al lang (dit
is nu nota bene twee jaar geleden!) van het Nederlandse bevittingstoneel zou zijn verdwenen. Maar er is, volgens de deskundigen op het gebied van het
Nederlandse partikuliere leven,
iets dat (voor de ogen des Heren) nog gruwelijker is dan seks:
dat is sadisme. Zelfs Geertsema
keek bezorgd. Als de hel ooit de
kans krijgt om via het bioskoopdoek haar poorten voor het sadisme open te gooien, berg je
dan maar.
En wie zit er nu te sleutelen aan
de uitbannings- of op zijn minst

de beteugelingsformules voor
deze helse dreigingen? Minister
Van Agt. Volgens de heer Geert
fijnslijpertje Van Agt-semahd
uitgedokterd, dat er in heel de
wet geen mogelijkheid bestond
om tegen de vertoning van sadisme in filmvorm, behalve wanneer
er kennelijk porno bij betrokken
was, van leer te trekken. En nu
wilde Van Agt in de nieuw in te
dienen bioskoopwet (de nieuwste
al voorgestelde maar nimmer behandelde wet is al weer verouderd!) iets onderbrengen, waardoor meteen het vertoningsrecht
van sadistische handelingen onder rechterlijke bevoegdheden
zou komen te staan.
Waar gaat het in wezen om? Het
is eigenlijk te lachwekkend om
er maar een moment bij stil te
staan. Maar er wórdt bij stil gestaan. Er wordt al jaren bij stil
gestaan. Iedereen roert zijn
mond, maar niemand - die echt
iets zou kunnen doén - verzet
een poot. In wezen gaat het om
een denkbeeldige bezwering van
denkbeeldige gevaren. Ik wil
proberen dit eerst even anekdotisch te verhelderen.
Het is bijzonder opvallend, dat
de films van Pim de la Parra en
Wim Verstappen steeds in eerste
instantie worden afgewezen om
daarna - „onverkort" - te worden
toegelaten. Gekscherend heb ik
al aan De la Parra gevraagd of
hij misschien met de rijksfilmkeuring onder één hoedje speelde, om bij voorbaat ruime publiciteit te krijgen. Natuurlijk is dat
niet het geval, op zijn hoogst
zou de schatkist ermee gemoeid
kunnen zijn, om zoveel mogelijk
vermakelijkheidsbelasting uit zondige beelden te kunnen opstrijken. De zaak ligt eenvoudiger en
nu kom ik toe aan mijn anekdotische verklaring.
Toen in Nederland de zogenaamde katolieke nakeuring nog bestond, heb ik een tijdje, als film133
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Willeke van Ammelrooy en

Hugo Metsers in de

journalist, zitting daarin gehad.
Voor goedkeuring was eenstemmigheid vereist (elk lid van een
kommissie had recht op het aanvragen van herkeuring), zodat de
waarde van één stem overduidelijk was. Nu ontmoette ik nu en
dan een heer, die bijzonder gebeten was op de akteur Daniel
Gelin en, vergis ik me niet, Ava
Gardner. Zodra, voor het begin
van een film, de namen van een
van die twee op het doek verschenen, zei hij meteen: die film
keur ik af. Hij (of zij) speelt altijd aanstootgevende rollen, dus
voor mij is het al gezien. Nu kon
er bij het einde van de film hoog
of laag worden gesprongen, maar
onvermijdelijk verscheen het zinnetje: „moet als niet in overeenstemming met de goede zeden
worden beschouwd ". Dit was een
zakelijk foefje, want als er herkeuring vanuit de kommissie zelf
werd aangevraagd, dan diende
de katolieke nakeuring voor de
daaruit voortvloeiende kosten op
te draaien.
De tweede anekdote. Bij herkeuring van een in het Nabije Oosten speende film, die door de
katolieke nakeuring niet voor
„het zuiden des lands" was toegelaten, begrepen wij, herkeur134

nieuwe film Frank en Eva.

ders, niet wat er aan de film
mankeerde. Het oostelijke naakt
was kuis bedekt met, zij het dan
gedeeltelijk doorzichtige, harembroeken en haremhesjes en de
etos van het veelvrouwendom
was nu eenmaal een beproefd
mohammedaans etos. Bij bespreking kwam een fervent tegenstander van de film echter
met een zeer spitsvondig bezwaar op de proppen. De dame
en de heren zullen het misschien
niet hebben opgemerkt, zei hij,
maar als de sjeik zijn harem binnengaat, strijkt hij zijn snor op.
En? vroegen we. Dat is zeden
zei hij. Zodra mijn-kwetsnd,
soldaten (de man was majoor)
dat zien, gaat er een hoeratje
bij ze op. Iemand zei, dat hij vermoedelijk wel iets anders zou
opstrijken en dat mopje redde
de film voor het zuiden des
lands.
Men zal begrijpen wat ik bedoel:
in de loop der jaren is er een
keuringsdogmatisme ontstaan de leer van de keuring is heilig
en de enige verklaarders van die
leer zijn de leden van de keu
zelf. Zij leven in-ringskolave
een zo begrensde wereld van afweer en begripsintering, dat zij
niet meer in normaal humanitaire

zin kunnen reageren. Zonder het
te beseffen, nemen ze op den
duur het uitsluitingsbeginsel aan
als een levensbeginsel: ze moeten afweren, verdedigen. Ze kijken niet eens meer naar wie of
wat. Ze zien zichzelf als „representanten", niet omdat ze het
zouden zijn, maar omdat zij de
funktie hebben. En dat leidt tot
een visie -vervalsing. Het „wat"
zien zij ook niet als een individueel werkstuk, maar als iets dat
uit een tegengestelde wereld
komt, of in elk geval uit een wereld, waaraan zij grenzen dienen
te stellen. Je krijgt daardoor onvermijdelijk een frustratie. Deze
frustratie op zich zou al een
principiële afwijzing van het
(geestelijk) keuringsstelsel moeten inhouden: omdat dogmatische willekeur de overhand krijgt
op de individuele morele en
geestelijke vriiheid.
Hoe frustrerend de aanvaarding
van een uitsluitingsbeginsel als
levensbeginsel moet werken,
blijkt ook heel duidelijk uit de
motivering, die de voorzitter van
de rijksfilmkeuringskommissie
gaf van de afwijzing van Frank
en Eva. Hij grondde voor de radio de afwijzing op een bepaalde
paringsscène in de film, waarbij
- volgens zijn eigen woorden, ik
herhaal ze uit mijn geheugen,
omdat ik ze bij toeval via de radio hoorde - niet de scène qua
talis kwetsend was. Het kwetsende kwam voort uit de suggestie, dat niet Frank en Eva bij een
paring betrokken waren (dat zou,
omdat het een echtpaar was, gemogen hebben!) maar de aktrice
Willeke van Ammelrooy en de
akteur Hugo Metsers. De tweede
kommissie heeft hiermee kennelijk geen moeite gehad en vertoning aanvaard.
Maar die aanvaarding achteraf
is verder van geen betekenis.
Was er alsnog een verbod gevolgd, dan zou De la Parra mis-
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schien een proces voor schadevergoeding en inkomstenderving
tegen de staat der Nederlanden
zijn begonnen (wat een interessant precedent zou hebben geschapen). Waar het in wezen om
gaat is, dat een officiële keu
te werk gaat vol--ringskome
gens de norm van de persoonlijke ontsteltenis. Want hoe is de
uitspraak van de voorzitter van
de rijksfilmkeuringskommissie
(ongeveer heet van de naald gedaan) te analyseren? Alleen zo:
objektief genomen is er geen bezwaar, want de scène waarop
ons verbod is gebaseerd, is op
zich genomen niet kwetsend;
maar volgens onze (of mijn)
dogmatistisch subjektieve opvatting is de scène wel stuitend,
want ik zie twee personen wier
gezicht me bekend is en wier
namen ik ken met elkander in
parende vereniging.
Met een dergelijke motivering is
het hek volledig van de dam.
Dan wordt elke keuring een eindeloos ge(stoet)haspel van subjektivismen naar aanleiding van
a!s niet smadelijk erkende objektiviteiten. Met dit geval heeft
de Nederlandse rijksfilmkeuring
zichzelf, bij monde van de voorzitter van haar keuringskommissie, het brevet toegekend van de
benependste willekeur, die men
maar kan noemen: de wil;ekeur
van het persoonlijke aanvoelen:
Daniel Geiin, Ava Gardner, het
snor opstrijken. Als onder dergelijke lachwekkende omstandigheden een filmkeuring wordt gehandhaafd, zit elke regering die
niet zo snel mogelijk ervoor zorgt
dat deze handhaving wordt ingetrokken, voor aap. Ook als er op
het ministerie van justitie ijverig
aan de tegenformule van het helse sadisme wordt voortgeslepen.
Dat de voorzitter van de rijks
bij de pa--filmkeurngso
ringsscène niet langs de twee

parende figuren heeft kunnen kijken, kan overigens herleid worden tot de kwaliteiten zelf van
de film Frank en Eva. De scène
is ofwel zo overtuigend in beeld
gebracht, dat de kijkende voorzitter geschokt meende bij een
echte paring aanwezig te zijn, ofwel, de scène is zo slap van makelij, dat de voorzitter niet in de
werkelijkheid van de figuren
Frank en Eva heeft kunnen geloven, zodat hij het beschaamde
gevoel kreeg wat te intiem te zijn
betrokken bij een schijnbaar wat
uit de hand lopende partijtje vrijen van Willeke van Ammelrooy
en Hugo Metsers.
Dit laatste is het aannemelijkst.
De la Parra is er namelijk geen
moment in geslaagd om aan zijn
figuren ook maar enige schijn
van niet-verzonnenheid mee te
geven. Het hele verhaal is, met
alle figuren die erbij betrokken
zijn, één gedachtenspinsel: uitgekiend verdeeld, zodat er bijtijds ontspannen gelachen kan
worden. Niet om een situatie of
een persoon, maar omdat er zo
doorzichtig naar een situatie
wordt toegespeeld of omdat een
persoon in een klassiek karikaturale houding wordt gebracht
(b.v. vluchtend in je nakie proberen je onderbroek en je broek
aan te trekken, waarbij rug en
achterwerk natuurlijk een razend
potsierlijke indruk maken).
Het verhaal in Frank en Eva gaat
over een jonge kerel die, getrouwd, vrijwel alle minuten van
de dag achter een of andere
griet aan zit. En zijn levensweg
is geplaveid met bereidwillige
grieten. Voor het gemak van het
verhaal heeft Eva, de vrouw van
Frank (over hem gaat het namelijk), een soort konfektiezaak,
zodat Frank geen zier hoeft uit
te voeren en van jeneverkast
naar een of ander bed en van dat
bed naar de jeneverkast kan ]even. Waarom hij dat doet? Dat

zal Pim de la Parra een zorg
zijn, als zo'n imaginair leven
maar tafereeltjes oplevert, die
door bloterigheid en gein voldoende centen in het laatje zullen brengen.
Op de keper beschouwd is Frank
en Eva een stom vervelende film,
omdat er voor niets een karakterologisch of zelfs maar een zakelijk motief bestaat. Er zijn geen
komediemotieven te vinden, de
figuren zijn er alleen maar om
even ontkleed voor de dag te
komen, het spel van de seks op
te voeren (de arme voorzitter,
zelfs het skandalerende scènetje
is technisch zo'n klunzig spel,
dat je haast aan wensdromen
zou gaan denken), elkaar scheldwoorden naar het hoofd te gooien en verder, en masse, Amsterdammerig te geinen. Het typerendst daarvoor zijn de kroegjool
en de feestelijke begrafenis van
een kroegbaas, alles berstend
van zielige kleinburger- humor, de
mannetjes van dit en de vrouwtjes van dat: Carmiggelt- mannetjes en vrouwtjes in de la Parraanse seks. Bloterig maar nooit
naakt, zogenaamde seksgeluiden
voortbrengend maar nooit verstild of verhevigd in het genot
van al dan niet legale liefde,
mensachtig maar nooit mens, komedieachtig maar nooit fonkelend van komedie. En ondanks
alle zogenaamde gewaagdheid gewaagd noem ik, spel op het
scherp van het menselijke, wat
de normen of gevolgen ook mogen zijn - een kermisspiegeltje
van de moraal.
Jammer dat de rijksfilmkeuring
door haar manier van optreden
talentvolle filmers als De la Parra (hij vergaloppeert zich filmisch
talentvol) blijft stijven in de mening, dat zij met hun b!otesken
tegen de haren instrijken. Ze
strijken nergens tegenin. Ze doen
voorlopig alleen maar aan navelstaren. D. Ouwendijk
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De Vlaamse Gids
Hoe ouder hoe jonger

Het gezaghebbende kulturele maandblad „De Vlaamse Gids" is tans aan
de 57ste jaargang toe.
Hoe ouder hoe jonger echter, want het tijdschrift werd, kortgeleden nog,
qua presentatie volledig vernieuwd.
De literaire redaktie volgt de moderne stromingen in de schrijverswereld
op de voet. Ook daarmee wordt de lijn doorgetrokken, want steeds stond
„De Vlaamse Gids" in de avant-garde.
In de opeenvolgende jaargangen treft men onder de medewerkers dan ook
alle literatoren uit ons taalgebied aan, die toen reeds faam genoten of
achteraf als groten onder schrijvers en dichters erkend werden.
Bovendien wordt meer de nadruk gelegd op de Noordnederlandse inbreng.
De kuituur echter beperkt zich niet tot de letterkunde, en evenmin tot de
kunst alléén. Naast rubrieken gewijd aan beeldende kunsten en toneel
bestrijkt „De Vlaamse Gids" dan ook alle domeinen van het geestesleven
en volgt de redaktie op de voet de ontwikkeling van de kulturele autonomie
in onze gewesten.
Bij herhaling worden tema's behandeld, zoals dit jaar het dossier abortus
en de massa-kommunikatie.
„De Vlaamse Gids" heeft tevens haar lezerskring sterk weten uit te
breiden, dank zij de samenwerking met het Willemsfonds. Het tijdschrift

bereikt vandaag ruim 8.000 gezinnen in Vlaanderen en daarbuiten. Verheugend is het aantal Waalse belangstellenden die via het tijdschrift met
de kultuur ten Noorden van de taalgrens kennis willen maken.
U kunt zich op „De Vlaamse Gids" abonneren door storting van 350 fr. op
P.C.R. 969.92 van „De Vlaamse Gids ", Korte Nieuwstraat 28, Antwerpen of
via de plaatselijke afdelingen van het Willemsfonds.

nederlandse
taal- en kultuurpolitiek

nederlandse taal en kultuur in het buitenland

Kulturele betrekkingen
tussen Indonesië en
Nederland.
Begin mei 1973 verliet Mr. Hugo
Scheltema Jakarta na 4,5 jaar
Nederlands Ambassadeur te zijn
geweest in Indonesië. Begin augustus vertrok drs. Roland van
den Berg van hier: gedurende de
afgelopen 4 jaar vertegenwoordigde hij Nederland als attaché
voor pers- en kulturele zaken.
Onder andere t.a.v. de kulturele
en wetenschappelijke betrekkingen tussen Indonesië en Nederland was hun ambtsperiode van
biezonder belang. Aan het eina
van de jaren zestig was de verhouding tussen Indonesië en Ne
wel weer zo prettig, dat-derlan
er ook op kultureel en wetenschappelijk gebied mogelijkheden werden geopend om de
goede betrekkingen te verstevigen door een daadwerkelijke bevestiging daarvan. Scheltema en
Van den Berg stonden in veel
opzichten aan het begin van een
nieuwe periode. Scheltema had
niet alleen een wezenlijke belangstelling voor de historische,
wetenschappelijke en kulturele
relaties tussen beide landen,
maar zag deze ook als een belangrijk onderdeel van zijn taakvervulling. Ik meen terecht, want
veel meer dan de ekonomische
en technische betrekkingen zullen zij in de toekomst van gewicht blijken te zijn. Juist door
de raakvlakken ligt hier een
werkterrein dat zeer specifiek
gebonden is aan de samenwerking tussen Indonesië en Nederland. Een erfenis van het verleden, waar beide landen nauw bij
betrokken zijn en zullen blijven,
maar ook een erfenis die t.a.v.
verschillende facetten problemen
oplevert voor Indonesië. We denken dan bijv. aan de z.g. Indonesian Studies en het deels
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daarmee verbonden probleem
van het Nederlands bij het universitair onderwijs (1).
Mede dank zij Scheltema's positieve houding werd aan de grote
werkkracht van Van den Berg alle ruimte gegeven. Op tal van
gebieden zijn onder zijn leiding
of begeleiding de eerste en soms
moeilijke stappen gezet, zijn Pro jekten begonnen en voor een
deel uitgevoerd of de grondslag
werd gelegd waarop een verdere uitbouw mogelijk is.
Een aanzienlijk deel van wat in
deze kroniek sinds 1970 werd
gememoreerd en gekommentaricerd, betrof aktiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van
Van den Berg plaats vonden.
Onder andere uit perskommen
blijkt, dat Scheltema en-taren
Van den Berg hier indruk hebben gemaakt: bewondering voor
hun energie en sympatie voor de
manier waarop zij de weg naar
Indonesië en de Indonesische
gesprekspartner wisten te vinden. De zakelijke relatie kon
daardoor vaak worden tot een
persoonlijke en vriendschappelijke.

•

Ook de redaktie van dit tijdschrift heeft zich eens vergist in
de tijdsafstand tussen België en
Jakarta. Haar verzoek om kopij
voor het vorige nummer bereikte
mij te laat. Vandaar dat ik nu
soms over zaken spreek die al
weer vrij ver achter ons liggen.
In mijn vorige kroniek had ik
graag een afzonderlijk verhaal
willen doen opnemen over het
fenomeen „Heintje in Indonesië". Ik beperk me nu tot een
paar opmerkingen. U moet weten dat Nederlandse (of Duitse
of Belgische) Heintje in Indonesië een populariteit heeft die
gewoon onvoorstelbaar is, al
houd ik het wel voor mogelijk,
dat deze roem na zijn optreden
hier in april wel wat is uitgesle-

ten. Het aantal bezitters van
grammofoonplaten en vooral tapes met zijn „suara mas", zijn
gouden stem, is enorm. De films
waarin Heintje de hoofdrol speelt,
trekken honderdduizenden. Het
betreft hier dan natuurlijk vooral
de steden. Voer voor sociologen,
die dan hier wel een tijdje goed
moeten hebben rondgekeken.
Heintje legde na aankomst in
Jakarta de 15 km lange weg tussen vliegveld en hotel af in een
open auto, door tienduizenden
toegejuicht, door tieners en
grootmoeders respektievelijk omhelsd en geknuffeld.
In het stadion gaf hij twee op
elkaar volgende voorstellingen
die bij elkaar bijna 90.000 mensen trokken. Je houdt het niet
voor mogelijk. Nu liep het voor
die velen toch wel met een ka
af, want men was ken--tergvol
nelijk vergeten dat Heintje inmiddels was uitgegroeid tot een
boomlange Hein van 18 jaren en
zulks kan een kinderstem wel
eens aantasten, vooral als die
vokaal-technisch helemaal niets
voorstelt. Het was eigenlijk een
malle vertoning. Op de tribunes
ontstonden diskussies over zijn
„stijl" en je kreeg gewoon te
doen met al die moeders en
grootmoeders die zich hun idool
hoorden ontvallen. Het jeugdsentiment werd duchtig ondergraven. In sappig Jakartaans
klonk overal de kritiek op zijn
smartlappen, zoals hij eet te veel
kaas en hij is haltdood en ook
wel welterusten. Nee, daar waren de kranten het ook wel over
eens: Heintje van nu is niet meer
het Heintje van vroeger. Alles
bij elkaar een leerzaam avondje!
Heintje kwam hier natuurlijk
niet onder de paraplu van enig
kultureel beleid. Het was alles
strikt kommercieel. Ook „op eigen gelegenheid ", maar zonder
enige kommerciële bijbedoeling,
was hier in de Nederlandse ka-
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baret- en filmwereld populaire
artieste Tonny Huurdeman. Zij
gaf hier voor haar eigen plezier
en voor dat van de velen die
naar het Erasmushuis gekomen
waren een voorstelling voordat
zij elders in Indonesië ging uitrusten. Joop... (ja wie ?) begeleidde haar op de piano en bleek
bovendien een groot verteller.
We! op kosten van Nederland,
nl. met een subsidie van het ministerie van C.R.M., maakten de
poëtische romantikus Dimitri van
Toren - op de Nederlandse hitparade, hoorde ik - en de meer
ekstraverte Peter Blanker een
toernee door Java. Een gelegen
dus, zoals insiders zul--heidsuo
len weten. Behalve in het Erasmushuis traden zij in Jakarta ook
op in Taman Ismael Marzuki, het
grote kulturele centrum hier. Zij
brachten een repertoire van in
het algemeen Nederlandse liedjes, zichzelf begeleidend met de
gitaar. Daar zit dan zo'n publiek,
voor het merendeel jonge mensen, dat natuurlijk voor een groot
deel van dat gezongen Nederlands geen bal begrijpt. Peter
Blanker gaf zich nog de moeite
zijn liedjes vooraf te laten gaan
door een korte introduktie in het
Engels, bij Dimitri van Toren was
daar geen sprake van: hij zat en
zong. Er is wel eens meer opgemerkt, ook in deze kroniek,
dat een buitenlands publiek (en
dat is het Indonesische toch
ook!) zeer gebaat is bij een
programma (bijv. in stencilvorm)
dat toelichting verschaft, te meer
daar in dit geval de gezongen
liedjes vaak uiting geven aan typisch westerse problemen die de
Indonesiër niet of nauwelijks
kent. Maar ook nu weer, zoals
eerder bij het optreden van Miel
Cools, was daarvan geen sprake. Als de leiding van het Erasmushuis dit soort essentiële zaken niet regelt of niet kan regelen omdat de artiesten niet mee-

werken, dan zou ik met vele jon-

„nationale heldin" verklaard. De

ge Indonesiërs zeggen: laat die
jongens maar thuis. Die irritatie
drong ook door in de pers. Ik
citeer een passage: „Zodoende
moeten zij inderdaad het risiko
aanvaarden dat het applaus alleen komt van een aantal bezoekers dat Nederlands verstaat ".
Dezelfde kritikus beoordeelt dan
de hele aangelegenheid met een
zesje dat ik dan maar interpreteer als een staaltje van Indonesische voorkomendheid. Overigens was het optreden als zodanig helemaal niet slecht. Bovendien is er een ruime belangstelling onder jonge mensen voor
dit genre. De kritiek geldt de
service aan het publiek.

brieven van deze buitengewoon
boeiende en ook tragische vrouw
zijn deels en (vaak) fragmentarisch vertaald in het Indonesisch
door Armijn Pane. 21 april betekent in Indonesië officieel
„Kartini- dag ". Ik was verrast, dat
de Indonesische (staats)televisie
mij voor haar Kartini- programma
uitnodigde om d.m.v. een vraaggesprek over haar werk te spreken. Oud zeer van Indonesië ten
opzichte van Nederland blijkt
ook t.a.v. de realisering van een
dergelijk programma geen belemmering meer.

•

In het Erasmushuis werd het tonee!spel Ariadne. Een draad in
het donker van Hella Haasse in
de Indonesische vertaling van
Dick Hartoko vertoond. Men kan
het met de opzet volkomen eens
zijn: westerse kultuur gebracht
in het Indonesisch. Er waren veel
toeschouwers, Helaas werd de
uitvoering een fiasko: artistiek
bleek het Sanggar Theater weinig verantwoordelijkheidsgevoel
op te kunnen brengen. Daarbij
komt dan nog, dat dit op zich
zelf boeiende werkstuk van
Haasse meer een lees- dan een
speeldrama is.
Kartini, op 21 april 1879 uit adellijke ouders geboren en in 1904
zeer jong gestorven, is, zoals bekend, een van de eerste Europees gevormde Javaanse vrouwen geweest èn een van de
eerste strijdsters voor de emancipatie van de Javaanse vrouw.
Dank zij de uitgave door Abendanon van haar in het Nederlands geschreven brieven „Door
duisternis tot licht ", dat was in
1911, kon Kartini worden tot
„symbool voor de ontwaking
van het inicnesische volk ". Ofrlcieel werd zij in Indonesië tot

•

Een gebeurtenis van belang was
het optreden van Henk van Ulsen in verschillende steden op
Java. Hij bracht Gogols „Dagboek van een gek ". Het is onnodig om het zeer hoge niveau
van Van Uisens vertolking te onderstrepen. Dat het vrij velen nog
al boven de pet ging, hoeft niet
te verwonderen voor wie het
stuk kent. Het aantal onbezette
plaatsen na de pauze kwam in
ieder geval de akoestiek in Taman Ismaël Marzuki zeer ten
goede. Waar ik dan ook wel mee
wil zeggen, dat de ruimte waarin
Van Ulsen in T.I.M. speelde veel
te groot en dus nogal ongeschikt
was. Maar goed, je kunt niet alles van te voren weten. Wat de
leiding van het Erasmushuis wel
kon weten (en ook wel wist) was
dat toegangsprijzen tussen 4 en
12 gulden veel en veel te hoog
zijn voor Indonesië. Dat zijn bedragen die vele Indonesiërs,
waaronder vele intellektuelen en
bijna alle studenten, niet op kunnen brengen. Het argument dat
de uitvoering in T.I.M. (want al
eerder hadden 200 mensen het
„dagboek" gratis in het Erasmushuis kunnen zien) duidelijk was
toegespitst op de Nederlandse
gemeenschap (en uiteraard de
financieel bevoorrechte Indone-
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siërs) moet principieel van de
hand worden gewezen. Van Ulsen stond hier buiten: hij kreeg
een van te voren door C.R.M. bepaald honorarium, en deelde niet
in eventuele recettes.
Van Ulsen kan terugblikken op
een geslaagd Indonesisch toernee. We zien hem hier waarschijnlijk nog wel eens terug;
ik denk dan met name aan het
vruchtbare kontakt dat hij had
met de bekende en boeiende
Indonesische dichter en dramaturg Rendra.

•

In een afzonderlijk artikel in ditzelfde nummer van Ons Erfdeel
vindt u de reportage „Terug naar
Lebak" (voorzien van een introduktie). Deze reportage werd geschreven n.a.v. de fototentoonstel!ing „Terug naar Lebak",
door Bert Vinkenborg en mijzelf
samengesteld en eind juni in
het Erasmushuis geopend door
de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Indonesië, Mr. Jalink.
Bij die gelegenheid werd een
toespraak gehouden door een
achterkleinzoon van Karta Nata
Negara (de regent uit de Max
Havelaar van Multatuli), Wiwiek
Sastranegara. De ekspositie is nu
„op reis" door Java.

•

In het Erasmushuis vond een
Nederlands filmfestival plaats.
Het ministerie van Buitenlandse
Zaken had de films gestuurd.
Oordeelt u zelf: vertoond werden
Fanfare, Kermis in de regen,
Het ganstermeisje, De inbreker
en Geen paniek. Ook Taman Ismaël Marzuki had belangstelling,
zodat voor een reprise kon worden gezorgd.
Biezonder suksesvol was het optreden van 14 professionele dansers en danseressen o.l.v. de
hier heel bekende Farida Syuman. Hun programma was een
mengeling van Westers ballet en
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Indonesische dans. Musici uit
Sumatra en Jakarta zelf zorgden
voor de begeleiding. Een zeer
groot en entousiast publiek was
bij deze op hoog peil staande
uitvoering in het Erasmushuis
aanwezig.

De reeks tentoonstellingen in het
Erasmushuis werd ook in de afgelopen maanden voortgezet. Ik
vermeld er hier twee. In de eerste plaats de ekspositie van moderne beeldende kunst van leer-

lingen van het Institut Teknologi
(Technische Hogeschool) in Bandung. Behalve de kwaliteit viel
weer eens op hoe sterk de vormgeving bij deze jonge kunstenaars wordt bepaald door Westerse invloeden. Een andere tentoonstelling bevatte werk van 5
leden van het Erasmushuis. Twee
ervan wil ik graag noemen: Els

van der Goot en Roelande Nieuwenhuis, beiden gerijpte talenten met bovendien een zeer gedegen opleiding. Els van der
Goot liet haar fraaie batikschilderijen zien (op zichzelf al bie zonder, dit soort werk van een
Europese) en Roelande Nieuwenhuis toonde haar eveneens
erg mooie wandkleden.

•

Nog wat ander nieuws:
De bekende pre-historikus Dr.
Van Heekeren heeft zijn zoveelste verblijf in Indonesië afgesloten en afscheid genomen van
zijn vele vrienden hier. Op kosten van het ministerie van C.R.M.
werd hij een jaar geleden in Jakarta gestationeerd als adviseur
van de afdeling Prehistorie van
de Oudheidkundige Dienst in Indonesië. Samen met zijn opvolger drs. Sujono (hoofd van de
genoemde afdeling Prehistorie)
zet hij de studie voort aan het

Netherlands institute for advanced sciences in Wassenaar.
De Nederlandse schilder Rudolf
Bonnet is eveneens een beken-

de figuur in Indonesië, vooral op
Bali. In de jaren dertig richtte hij
daar, in het plaatsje Ubud (een
centrum van de Balinese schilderkunst), een vermaard geworden museum op. Al eerder, in
1972, kwam Bonnet naar Bali om
te adviseren bij de uitbreiding
van genoemd museum. Voor hetzelfde doel verblijft hij nu weer
op Bali. Hij bood het museum
bovendien 60 schilderijen en
beelden aan, Balinese kunst,
voordien in het bezit van Bonnet
zelf en andere Nederlandse
kunstliefhebbers. De Garuda betaalde zijn reis en het ministerie
van C.R.M. bekostigt zijn verblijf
op Bali.
Joke van Kregten (piano) en Letty Kleipool (klarinet) maken op
dit ogenblik een toernee door
Java. De aantekeningen bij hun
optreden bewaren we voor een
volgende keer.
Gerard Termorshuizen,
Jakarta, 31 juli 1973
(1) Gerard Termorshuizen: Het Nederlands: een probleem op de Indonesische universiteiten (dit artikel ver-

schijnt binnenkort in het algemeen
Nederlands tijdschrift Near/and/a).

Het vijfde
Colloquium Neerlandicum
in het Congrescentrum
De Leeuwenhorst
te Noordwijkerhout.
Wat een vereniging als de IVN
is en bedoelt te zijn, staat ongetwijfeld duidelijk beschreven in
haar statuten. Hoe ze bovendien werkt, kan blijken uit haar
halfjaarlijkse kontaktblad Neerlandica extra muros, waaraan het
bestuur de grootste zorg besteedt. Wie echter met het leven

van de Internationale Vereniging
voor Nederlandistiek kennis wil
maken, heeft daartoe een uitstekende, zij het dan beslist niet de
enige, gelegenheid tijdens een
samenkomst van haar leden. Uit
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de aktiviteiten die een goede zeventig docenten Nederlands uit
vele landen tijdens zo'n colloquium ontplooien, en uit hun
reakties op de verscheidene
programmapunten kan elk open
en tegelijk ook kritisch waarnemer zich makkelijk een beeld
vormen van wat vaak noodgedwongen te algemeen Neerlandistiek in het buitenland moet
heten.
Al in de eerste regels van zijn
Ten geleide bij het programma
van dit Vijfde Colloquium Neerlandicum ( augustus 1973) getuigt de voorzitter van de IVN,
professor dr. Walter Thys (Rijsel) van een scherp inzicht daaromtrent: de hoogleraren, lektoren en andere docenten in de
neerlandistiek komen volgens
hem samen om zich te bezinnen
over het onderwijs van onze taal,
literatuur en (beschavings-)geschiedenis buiten onze landsgrenzen. Dit is een belangrijke
optie, waarin het woord onderwijs geen wezenlijker belang
hoeft te hebben dan het feit dat
het er staat: de leden van de
vereniging houden zich in het
buitenland in de eerste plaats
bezig met het onderwijs van onze taal, letterkunde, enz. Als ik
dit toelicht met de stelling dat,
behalve een aantal professoren
en docenten, velen onder die leden geen neerlandici in engere
zin, dus geen, of enkel in bescheiden mate, beoefenaren van de
wetenschap der Nederlandse
taal- en letterkunde zijn, dan
houdt dit geen waardeoordeel in,
evenmin als de vaststelling dat
een Colloquium Neerlandicum
geen wetenschappelijk kongres
is, tijdens hetwelk specialisten
binnen streng afgebakende disciplines hun laatste onderzoeksbevindingen aan elkaars kritisch
denken komen toet--metodisch
sen. Ook veroorzaakt het samenzijn van vakspecialisten en on-

derwijsmensen binnen dezelfde
kring helemaal geen dubbelzinnigheid: wetenschap en onderwijs vullen elkaar niet alleen aan,
ze hebben elkaar ook nodig. Hoe
kan een buitenlander immers tot
de neerlandistiek in engere zin
komen, indien hij in een voorafgaande fase geen goed onderwijs van de praktische-taaldocent
heeft genoten? En waar staat de
didaktikus als hij geen gebruik
kan maken van de inzichten die
de taalkundige hem moet verschaffen?
Bovendien is het een eenvoudige
waarheid, dat er op vele plaatsen in de wereld mensen te vinden zijn die weliswaar belangstelling hebben voor de Nederlandse taal, literatuur en kuituur,
deze echter veeleer als gebruiksinstrumenten of als hulpwetenschappen beschouwen dan als
strikte studieobjekten. Het zou
op zijn minst van een gebrek
aan realiteitszin blijk geven als
men met dit grootste gedeelte
van het publiek geen rekening
hield, hoewel dit van de andere
kant ook weer niet hoeft te betekenen dat de (echte) studie
van de Nederlandse taal- en letterkunde door buitenlanders en
in het buitenland niet in ruime
mate gestimuleerd en gesteund
zou moeten worden. Tot misverstanden zou het enkel komen indien men het laatste in vergelijking met het eerste zou gaan
overwaarderen, indien de conditio sine qua non verwaarloosd
zou worden in funktie van een
op illusorische gronden te hoog
gesteld doel.
Op gevaar af dat ik ervan verdacht word de organisatoren in
het gevlei te willen komen, geef
ik nu meteen mijn mening over
dit programma van het vijfde
colloquium te kennen: de beschikbare tijd werd op biezonder
evenwichtige wijze verdeeld tussen de neerlandistiek in engere

zin, de taal en letterkunde, waaraan telkens twee lezingen werden gewijd, de meest verscheiden aspekten van de didaktiek,
waarvoor een hele dag was uitgetrokken, en de ruimere inhoud
van de ekstramurale opdracht,
een omschrijving die ik weer aan
het reeds genoemde Ten geleide
van voorzitter professor dr. Thys
ontleen.
Uiteraard kan zowel op elk van
deze drie grote rubrieken als op
de daarin ondergebrachte programmapunten kritiek worden
uitgebracht. Maar wie bijvoorbeeld meer over letterkunde
en/of taalkunde had willen horen, zou veel beter op een filologenkongres aan zijn trekken
zijn kunnen komen. En wie zich
afvraagt waarom het bij de aktuele vraagstukken nu o.m. over
De ontwikkelingen van het geestelijk leven in Nederland, met name binnen de Rooms-Katolieke
Kerk, in de laatste tien jaar
moest gaan, kan alleen maar hopen dat een volgende keer een
andere stem aan het woord mag
komen. De diskussie die na deze
lezing van professor dr. Haarsma
ontstond en die in de wandelgangen nog werd voortgezet,
wees in elk geval op een levendige belangstelling vanwege een
groot aantal deelnemers. Niemand zal betwisten dat een dergelijke voordracht op een kon gres van neerlandici in engere
zin niet zou thuishoren; dat ze
hier als een vorm van informatie
over geestelijk-sociale stromingen die buiten Nederland allerlei reakties uitlokken en dus internationale weerklank hebben,
wel op haar plaats was, onderstreept eens te meer het eigen
karakter van de IVN.
Meer dan de helft van de aan het
eind van het colloquium geformuleerde resoluties zijn ontstaan naar aanleiding van de dis
-kusieovrl-enhupmide-
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len. Hieruit blijkt heel duidelijk
een belangrijke behoefte van de
meeste docenten Nederlands in
het buitenland: informatie over
de manier waarop en over het
materiaal waarmee zij hun onderwijs kunnen stofferen. Men kan
dit interpreteren als een gebrek
aan kreativiteit, maar evengoed
als een bekommernis voor de
eigen taak, die niet zelden in
moeilijke omstandigheden moet
worden uitgeoefend: van een lektor die op zijn post zowel taal- en
letterkunde als de kennis van
land en volk in de meest ruime
zin moet doceren, mag niet verwacht worden dat hij op elk van
die gebieden onderzoekswerk
verricht en voortdurend zelf gekoncipieerd en/of verzameld materiaal presenteert. Dat de IVN
deze noden in de vorm van resoluties wil bekendmaken, is
voor hen die in bepaalde leemten
kunnen en willen voorzien, een
duidelijke uitnodiging.
In de loop van het colloquium
heeft de vereniging ook een ledenvergadering gehouden, een
vrij lange vergadering in twee
delen zelfs, want 's ochtends
kwam men nauwelijks klaar met
de voorgestelde statutenwijziging, zodat de overige punten
van de dagorde, o.m. de aanstelling van een nieuw bestuur,
na thuiskomst van de ekskursie
naar Rotterdam in een supplementaire nachtzitting afgehandeld moesten worden. In een ondeugend ogenblik heb ik zitten
denken dat de IVN daarmee in
het slechte spoor liep van sommige Europese en andere internationale instellingen. Op de
keper beschouwd lag het echter
alleen maar aan het grote plichtsbewustzijn van enkele leden, die
ten aanzien van procedurekwesties nogal kritisch waren.
De top van het bestuur blijft aan.
Niet omdat Professor dr. Thys
als voorzitter, dr. De Rooij als
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sekretaris en drs. Thomassen als
penningmeester de IVN willen
monopoliseren, doch gewoon
omdat er zich geen andere kandidaten hadden gemeld. Indien
er aan de top dus geen wijzigingen zijn, dan is er toch een
aanvulling: de IVN krijgt in de
persoon van professor dr. Meijer
(Londen) nu ook een ondervoorzitter.
Vanuit het kongrescentrum De
Leeuwenhorst ( een vrij afgelegen
kompleks dat als seminarie voor
de opleiding van r.-k. priesters
werd gebouwd, daarvoor echter
nooit is gebruikt) is er maar weinig mogelijkheid tot verkenning
van de omgeving. De ekskursie
naar Rotterdam voorzag echter
in de eventuele toeristische behoefte van die deelnemers, die
liever niet wilden spijbelen tijdens een of ander punt van het
gevulde programma. In het Rotterdamse Bouwcentrum hield drs.
Den Dunnen een uiterst levendige uiteenzetting over de problematiek van het Rijnmondgebied,
waaruit o.m. te onthouden viel
dat je het best kunt werken in
Rotterdam, wonen in Den Haag,
en uitgaan in Amsterdam. Bovendien hoorden enkele van ver gekomen docenten uit zijn mond
voor het eerst woordvormigen
als snuffelpaal en stanklijn. Dit
laatste begrip werd tijdens de
havenrondvaart trouwens prompt
op guitig -wetenschappelijke wijze met het jurkje essoglosse opnieuw aangekleed. Wel achtte
men de kans gering om een dergelijk neologisme vrij vlug in het
Woordenboek der Nederlandse
Taal te laten opnemen. De avond
tevoren had men in Leiden immers met dit gigantische werk
kennis gemaakt, vol bewondering, doch ook met een stel vragen en twijfels in het achterhoofd. Hoe dan ook, aan het eind
van het colloquium werd aan het
WNT een resolutie gewijd.

Om de verbondenheid van de
buitenlandse neerlandistiek met
die in het moederland te beklemtonen was de openingszitting al
in de aula van de Rijksuniversiteit te Leiden gehouden. In hetzelfde historische auditorium
werd het colloquium eveneens
gesloten, o.m. met een lezing
van professor dr. Coppé, die in
het belang van het Nederlands
in Europa en in de wereld voor
samenwerking met organisaties
als de British Council en de Alliance Frangaise pleitte. Meertaligheid vond hij verder een noodzakelijke voorwaarde voor het
welslagen van de EEG. De tolk
en vertaaldiensten kosten wel
veel, doch uit ervaring is gebleken dat de vrees van de kleinere volken pas verdwijnt als de
ekonomische integratie hun kul
autonomie niet aantast.
-turel
En na de ernst van de gastspreker mocht de jeugd onder de
deelnemers de aktiviteiten en de
sfeer van het colloquium in een
paar indrukken samenvatten. Lektor Rigelsford uit Liverpool deed
dat op een spirituele manier: hij
vond dit colloquium het meest
vermoeiende van de voorbije vijf,
stelde dat er eigenlijk te weinig
tijdverlies was geweest, maar dat
dit geenszins de vlotte kennismaking tussen jongeren en habitués had gehinderd.
Dat er in de loop van vijf dagen
Leeuwenhorstafzondering hard is
gewerkt, zal ook niemand in twijfel trekken. De realisatie van wat
de IVN zich in Leiden heeft voorgenomen, zal het Nederlands
extra muros bovendien een stuk
verder brengen. En wat dat allemaal is, moge blijken uit een
aantal van de hierna afgedrukte
resoluties. Jos Wilmots, Hasselt

Resoluties 5e Colloquium
Neerlandicum - 1973.
1. Het Colloquium heeft met verbijstering kennis genomen van
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het feit, dat het onvervangbare en
onschatbaar waardevolle materiaal van het W.N.T. in zijn geheel
in één gebouw bewaard wordt,
en acht het voor de Nederlandistiek in zijn volle omvang van
groot belang dat er een gesprek
begonnen wordt over de mogelijkheid, minstens één kopie op
mikrofilm van dit materiaal te
maken om elders onder te brengen.
2. Het Colloquium verzoekt het
Bestuur van de I.V.N. er bij de
uitgevers van woordenboeken op
aan te dringen dat bij hun uitgaven gelet wordt op de bruikbaarheid voor niet-Nederlands
-taligen.
3. Het Colloquium konstateert de
behoefte aan een Nederlands Roemeens / Roemeens- Nederlands woordenboek en een vernieuwd Ned.- Italiaans / Italiaans Nederlands woordenboek. Een
onderzoek naar de wegen ter
realisatie daarvan is wenselijk.
4. Het Colloquium heeft met instemming kennis genomen van
de bestaande plannen voor de
samenstelling van een Algemene
Nederlandse Spraakkunst en
spreekt de wens uit dat de uitvoering van deze plannen spoedig ter hand wordt genomen.
5. Het Colloquium spreekt zijn
dank uit aan het instituut van
prof. Van Es te Groningen voor
de regelmatige toezending van
de publikaties van dit instituut
aan de docenten neerlandistiek
in het buitenland. Het Colloquium
vestigt de aandacht van de
neerlandistische instituten in België en Nederland op de geïsoleerde positie van de docenten
extra muros, die daarom graag
in aanmerking komen voor toezending van publikaties op het
gebied van de neerlandistiek, van
welke aard dan ook.
6. Het Colloquium verzoekt het
Bestuur van de I.V.N. te bevorderen dat er een losbladige uit-

gave wordt samengesteld waarin
alle voor de Nederlandse docent
extra muros bruikbare materiaal
kan worden opgenomen, materiaal dat periodiek aan de docent wordt toegezonden. De belangrijkste aspekten van dit materiaal moeten zijn: aktualiteit,
onmiddellijke bruikbaarheid in
het onderwijs en vervangbaar
bij veroudering.
-heid
7. Het Colloquium verzoekt het
Bestuur van de I.V.N. te bevorderen dat er een evaluatie tot
stand komt van de bestaande
audio- linguale kursussen.
8. Het Colloquium geeft het Bestuur der I.V.N. ter overweging
de nodige stappen te ondernemen om een objektieve vaardigheidstoets Nederlands voor bui
te verwezenlijken.
-tenladrs
9. Het plan te komen tot een officieel erkend eksamen Nederlands voor anderstaligen, met
daaraan verbonden getuigschrift
wordt door het Colloquium volledig ondersteund.
10. Het Colloquium stelt vast,
dat er behoefte bestaat aan een
eenvoudig, niet te uitgebreid en
niet te duur, in het Nederlands
geschreven leerboek voor de
kennis van land en volk (betrekking hebbend op België en Nederland) en dringt er bij het Bestuur van de I.V.N. op aan het
tot stand komen hiervan te bevorderen.
11. Nu het voortbestaan van het
tijdschrift Delta bedreigd lijkt te
worden, dringt het Colloquium
- gezien het grote belang van
deze publikatie voor de bevordering van de neerlandistiek in
het buitenland - erop aan, dat de
betrokken Belgische en Nederlandse ministeries de nodige
stappen nemen om dit voortbestaan te waarborgen.
12. Het is in het belang van de
Nederlandistiek in het buitenland
dat aan de Docentschappen,
meer dan tot nu toe het geval

was, informatiemateriaal wordt
verstrekt betreffende vakatures
en betrekkingen, die geschikt
zouden kunnen zijn voor afgestudeerde buitenlandse neder
-landiste.
13. Het Colloquium spreekt zijn
dank uit aan het Bestuur van de
I.V.N. voor de organisatie van
het Colloquium en aan de Belgische en Nederlandse ministeries
voor hun subsidies, en materiële en morele steun.

De Michiel de Swaenkring.
De Michiel de Swaenkring kwam
tot stand op 13 januari 1972 te
Kassel in Frans-Vlaanderen, ten
huize van Michel Galloy. Van hem
en van de leden van de kring
rond Le Courrier LrUois waren
trouwens het idee en de eerste initiatieven afkomstig. Voor
de stichtingsvergadering aanving, had een voor velen nog onbekende jongeman, Pascal de
Leersnijder, een leeuwevlag binnengebracht en de volkskunstgroep de Kadullen uit Belle zong
en danste. Meester N. Bourgeois,
auteur van het werk Les Hexagons hield een toespraak over
het leven en werk van Michiel de
Swaen. In die hartverwarmende
stemming werd het programma
ontworpen en besproken van de
Michiel de Swaenkring. Dat
stond ons allen duidelijk voor
ogen: de Michiel de Swaenkring
zou op elk gebied het Nederlands karakter van de Franse
Westhoek verdedigen.
Vanzelfsprekend werd het een
en ander geschrapt en herschreven. Zo vielen enkele zinnen
weg over het Nederlands in de
kerk, omdat de kring los wil
staan van elke religieuze of filozofische binding. Het gebeurde
niet zonder oppositie, o.m. van
mej. Vandamme, wat haar evenwel niet belette de beweging in
ruime mate financieel te steunen
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en de opinie van de meerderheid
te respekteren. En het stond al
evenzeer vast dat wij elke politieke binding zouden vermijden.
Michel Galloy werd tot voorzitter verkozen. Het feit dat hij
noodgedwongen te Parijs vertoeft, wordt ruimschoots gekompenseerd door de vele kwaliteiten en het helder inzicht van
deze man, evenals door zijn talrijke Parijse konnekties: met
„Défense et promotion des langues de France", waarvan A.
Chamson van de Académie Française voorzitter is, met de
U.F.C.E.E. (Union fédéraliste des
communautés ethniques européennes) en met de A.I.D.L.C.M.
(Association internationale de
défense des langues et cultures
menacées). Jacques Fermaut
werd ondervoorzitter en de vereniging kreeg een uitstekend algemeen sekretaris in de persoon
van de al genoemde Pascal de
Leersnijder.
De nog jonge Michiel de Swaenkring heeft geluk met zijn jonge
sekretaris: dank zij zijn vindingrijkheid, zijn welsprekendheid
en zijn openheid wist hij spoedig
ons aanvankelijk aantal van 16
(stichtende) leden tot ongeveer
230 op te voeren! Onder hen zijn
twee volksvertegenwoordigers,
enkele burgemeesters en nog
meer personaliteiten. En dat allemaal na anderhalf jaar aktiviteiten. De heer Dominique Neyrinck is al bezig zich in de funktie
van sekretaris in te werken zodat
de kontinuïteit verzekerd wordt
als Pascal de Leersnijder straks
zijn legerdienst moet vervullen.

Het is nooit de bedoeling geweest het Comité Flamand de
France de kaas van het brood te
eten. Het Comité is bij de stichting nooit ter sprake gekomen.
Toen het gevaar voor misver-
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standen aan het licht kwam, hebben wij altijd de mening verdedigd dat al het bestaande even
eerbiedwaardig is en aan een
veelzijdige werkelijkheid beantwoordt. De Michiel de Swaenkring streeft wederzijds begrip
en waardering na en wenst zich
te hoeden voor elke steile houding, wel wetend hoe groot de
verleiding kan zijn om als gevolg van teleurstellingen een uitdagende positie te gaan innemen, wat wel een soort zelfvoldaanheid kan schenken maar
een beweging elke ruimere weerklank ontzegt.
Opvallend is wel dat de Michiel
de Swaenkring niet gebukt wenst
te gaan onder allerlei kompleksen en schuldgevoelens, die de
meeste leden trouwens niet eens
begrijpen. Ze zijn geboren na de
Tweede Wereldoorlog en ze hebben evenmin de school doorlopen die van het staatsnationalisme een nieuwe en strenge
godsdienst wilde maken. Van op
afstand bekeken lijken de fouten van enkelen minder erg en
zeker niet van aard om de verantwoordelijkheid ervoor door
een jongere generatie te laten
dragen. Deze jonge leden begrijpen evenmin waarom ideeën
die door talrijke Franse auteurs
en staatslieden gehanteerd worden plots gevaarlijk zouden zijn
voor eigen gebruik.
Een ander punt waarop de leden van de Michiel de Swaenkring van mening verschillen met
oudere Vlamingen, is dat van de
taal. Het is nu voldoende bewezen dat wij ons met een ZuidVlaams dialekt niet kunnen redden. Aan de oude tegenstelling
tussen dialekt en A.B.N. gaan wij
voorbij om resoluut te opteren
voor het aanleren van het A.B.N.,
waarin wij het rijke instrument
herkennen dat ons in kontakt
brengt met het verleden, maar

ook met dat volk in beweging en
die natie in wording die Vlaanderen heet. Het zou een vergissing
zijn geen rekening te houden
met ervaringen in Vlaanderen.
De jonge Frans-Vlamingen van
de Michiel de Swaenkring zijn
eerlijk. Ze vragen gewoon dat de
staat zijn eigen beginselen zou
naleven. Wat streven ze anders
na wat Frankrijk niet ten bate
zou komen?
Hun enige doelstelling bestaat
erin hun streek te doen herleven.
Van alle oude bronnen die weer
tot leven moeten komen, is die
van de taal de belangrijkste.
Ideologieën komen er niet bij te
pas, idealisme wel. Het openstaan voor de ervaringen van
anderen zal alle simpatieke onstuimigheid wel temperen.
Wat heeft de kring totnogtoe verwezenlijkt?
Er is gestart met de publikatie
van een verzoekschrift dat tevens ons programma bevat. Dit
verzoekschrift waarin gepleit
wordt voor tweetaligheid op
school en in het openbare leven,
kreeg nu al meer als duizend
handtekeningen achter zich.
In dezelfde lijn ligt uiteraard ook
de belangstelling voor Nederlandse kursussen. De kring organiseerde zeven vrije kursussen
(te Belle, Rijsel, Duinkerke,
Steenvoorde, Halewijn en SintWinoksbergen) met een totaal
van ongeveer 150 ingeschreven
leerlingen.
Ook de zorg voor het milieubehoud staat vooraan. Er is al een
kampagne gevoerd voor het behoud van de tipische hagen en
onze leden zetten nu een aktie
op touw om met de steun van de
burgemeesters 30.000 bomen te
planten. Er zijn nog meer belangstellingspunten en aktiviteiten:
akties om feesten en karnavals
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(Kassel en Duinkerke) hun oud
karakter te doen behouden; uitstapjes door West-, Zeeuws- en
natuurlijk ook Zuid -Vlaanderen;
restauratie van oude molens en
hoeven - in die van Ochtezele is
een aanvang genomen met opbouwwerk; een koor dat zoveel
mogelijk Vlaamse liederen instudeert; het volgen van vakantie
(te Gent en aan de-kursen
volkshogeschool te Uithuizen);
kontakten en uitwisselingen met
andere minderheidsgroepen; de
organisatie van Vlaamse feesten;
enz. Om de karakterloze hedendaagse huizenbouw tegen te
gaan heeft de kring al een map
klaar met projekten voor H.L.M.
(habitations à loyer modéré)-woningen. En een van onze leden,
Eric Vanneufville, heeft zich aan
het schrijven gezet van een handboek voor de geschiedenis van
Vlaanderen bestemd voor het onderwijs. Er staan nog meer plannen op het getouw, want het ontbreekt niet aan ideeën en stuwkracht. Hoofdzaak is thans nog
een breder publiek te bereiken
en de passiviteit van de FransVlamingen te overwinnen.
Jacques Fermaut

Frans- Vlaanderen:
Aktualiteiten.
a) Informatieve bijdragen in de
pers en op de radio:
• ,,...dat de klok er nog langer
heeft stilgestaan." Zo eindigt een
stuk van rk in De Standaard ( 5
september 1973) over een toeristische rondrit in enkele FransVlaamse grensgemeenten. Het
bevat eigenlijk bitter weinig informatie en ik zou er niet mee
beginnen ware het niet dat het
goed illustreert hoe er in de vakantiemaanden weinig geschreven is over Frans- Vlaanderen in
de dagbladpers. De meeste

Vlaamse kranten geven dagelijks
een of twee regionale bladzijden
over West- Vlaanderen, waarin
Frans-Vlaanderen dan af en toe
of eerder toevallig ter sprake
komt, zo bijv. de bijdragen in
de Westvlaamse edit'e van Het
Nieuwsblad ( 13 en 23 juli 1973)
gesigneerd bn.
Vóór de vakantieperiode heeft
Erik Verstraete in Gazet van Antwerpen ( 2-3 juni 1973) een volle
bladzijde gewijd aan J.M. Gantois n.a.v. de vijfde verjaardag van
diens overlijden. V. Van Cutsem
schreef over de vaste konferentie van de kamers van koophandel en nijverheid van het FransBelgische grensgebied en de aldaar naar voren gebrachte eisen,
in Het Laatste Nieuws (20 juni
1973). Een verslag over de dag
van Ekelsbeke en een stuk over
het Frans-Vlaanderenweekeind
van het Dosfelinstituut verschenen in Gazet van Antwerpen (11
en 27 juli 1973).
• Traditiegetrouw brachten enkele Westvlaamse regionale weekbladen informatie over Vlaamse
aktiviteiten in of met betrekking
tot Frans-Vlaanderen, met artikelen van Luc Verbeke in Kortrijks
Handelsblad ( 17 augustus 1973),
van C. Moeyaert in Het Wekelijks
Nieuws (8 juni en 3 augustus
1973), en vooral van André Lammertyn in Kortrijks Handelsblad
(8 en 29 juni, 6 juli en 31 augustus 1973) en in Brugsch Handelsblad (1 september 1973).
o Voor het maandblad De Perlecoop (juni 1973) schreef R. De
Cnodder een uitvoerige bijdrage over de vijftigjarige beeldhouwer en tekenaar Eugène Dodeigne. In het maandblad van de
K.A.V., Vrouw en Wereld (augustus 1973) verscheen een toeristische verkenning doorheen FransVlaanderen.
• Het gebeurt niet vaak dat Franse bladen met zoveel simpatie

over het Nederlands karakter
van Frans-Vlaanderen schrijven.
Het stuk „Les Flamands de
France: à la frontière de deux
cultures" van Christian Rudel is
het vermelden waard. Hij schreef
het voor het nr. 4727 (tweede
helft juni 1973) van het Franse
katolieke weekblad Le Pélerin du
20e siècle (adres: Bayard-Presse, 5, rue Bayard, Paris 8e). En
in La Croix Dimanche du Nord
(28-29 juli 1973), een regionaal
katoliek weekblad, publiceerde
Catherine Roy een entoeziast
stuk over het Frans-Vlaamse
landschap, waarbij zij ook het
Comité Flamand de France betrekt. Ik schreef daaruit de volgende zin over: „Sans entrer
dans une querelle autonomiste, le
Comité Flamand de France entend rendre à la région son
identité culturelle".
• Een heel ander geluid, uit
frankofoon België dan, moet ongetwijfeld ook verme;d worden.
In „Le Courrier de Belgique"
(wekelijks bijvoegsel van 1 bladzij, dat alleen in België verschijnt) van de Franse krant Le
Monde ( 13 juli 1973) schreef
Jacques Guyaux in een artikel,
getiteld „La Wallonie ne pourra
que resserrer les liens qui I'unissent au nord de la France", dat
Wallonië dank zij de regionalisatie nu de handen vrij zal hebben. Een revelerend voorbeeld
noemde hij de havenpolitiek: het
unitaire België verplichtte Wallonië mee te betalen voor de uitbreiding van de haven van Zeebrugge, terwijl het erg waarschijnlijk is dat Wallonië zijn welvaart beter veilig zou stellen via
Duinkerke of Le Havre. De auteur pleit verder voor een verbetering van de grensoverschrijdende water-, spoor- en autowegen. Zijn besluit: „Entre Wallons
et Frangais du Nord, voici l'aube
d'une collaboration qui concré-
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tisera davantage une très ancien ne amitié".
• De Gewestelijke Omroep WestVlaanderen, B.R.T. 2, streeft ernaar op geregelde tijdstippen
een gevarieerde informatie over
Frans-Vlaanderen te brengen.
Hierbij volgen hierover enkele gegevens voor de maanden juni, juli en augustus 1973, met vermelding van datum van uitzending,
aard van de informatie, naam van
de korrespondent en naam van
het programma waarin de informatie opgenomen werd: 7 juni,
korrespondentie over de Rijselse
Jaarbeurs, Derluyn, Splinternieuws; 14 juni, korrespondentie
over het Frans- Belgisch handelsverkeer, J. De Bruyne, Splinternieuws; 10 juli, uitvoerig klankbeeld over de kultuurdag van
Ekelsbeke, Luc Declercq, Focus;
13 juli, korrespondentie over de
regionalisering in Frankrijk, Zeger van Cappel, Splinternieuws;
7 augustus, uitvoerig vraaggesprek met de Belgische Konsul generaal te Rijsel, de heer G.
Jacques, J. De Bruyne, Focus;
27 augustus, klankbeeld over het
Werk der Vlamingen te Rijsel,
J. De Bruyne, De Kinkhoren.
b) Publikaties:
• Omer Vandeputte die in het
kader van de sektie Jeugd
van het Waregemse Komitee
de korrespondentie tussen FransVlaamse en Vlaamse scholieren
aanmoedigt, verzorgt nu voor
deze „penmaats" ook een kon
dat de naam Vlonder-takbld
meekreeg en waarvan vlak voor
de grote vakantie het eerste
nummer verscheen. Hij zorgde
alvast voor een prettige titel en
een prettig woord vooraf bij een
moeilijke en ondankbare onderneming. Adres: Vlonder, p/a
Omer Vandeputte, Watervalstraat
14, 8510 Marke.
• Het Komitee voor Frans-Vlaan-
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deren heeft zijn vroegere uitnodigingen voor de jaarlijkse kul
vervangen door de for--turdag
mule van een driemaandelijks
tijdschrift, KFV - Mededelingen,
dat voor zijn tweede nummer de
vorm kreeg van een 32 blz. tellende programmabrosjure van de
26e Frans- Vlaamse Kultuurdag.
Deze brosjure bevat een aantal
korte bijdragen over wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de werking van
het Komitee. Ze zijn van de
hand van A. Demedts, L. Verbeke, L. Vanackere, J. Fermaut, F.
Barbry, E. Vandewalle en E. Defoort. Adres: Luc Verbeke, Vanderhaegenstraat 46, 8790 Waregem.
• In Verschaeviana ( Eerste deel,
aflevering 3, p. 333-341; adres
Jozef Lootensfonds vzw, Baron
Ruzettelaan 433, 8320 Brugge)
publiceerde André Demedts een
bijdrage Le Lion de Flandre en
Verschaeve. Het orgaan van het
V.V.F. begon tijdens zijn vier
laatste jaargangen over Ver
te schrijven. Geen enke--schaev
le figuur is in die jaren zo sterk
op de voorgrond geschoven. De
auteur van die stukken was J.M.
Gantois die Verschaeve vermoedelijk voor het eerst ontmoet
heeft op het Nationaal Zangfeest
te Brugge, in mei 1939.
• Het feit dat het Gulden Vlies
500 jaar geleden te Valencijn zijn
12e bijeenkomst hield was aanleiding voor het tijdschrift Toison
d'Or (Belliardstraat 220, 1040
Brusse;) om een volledig nummer (5e jrg., april-mei 1973) te
wijden aan deze stad onder het
motto „Valenciennes. Ville de la
Toison d'Or (1473-1973)".
• Een fraai geschenkboek is
Terra oblita (Kempische Boekhandel, Retie, 1973). André Gaillaerde maakte ongeveer 50 tekeningen van Frans- Vlaamse land-

schappen en monumenten die
telkens een volle bladzijde van
310 bij 215 mm of zelfs twee
bladzijden beslaan. Het is een
mooie evokatie van het oude
Frans- Vlaanderen waarin de melankolie de toon aangeeft. Links
van die tekeningen is o.a. het
vierde boek van Sanderus Ver
deel, af--herlycktVand,3
gedrukt, nl. „De algemeene beschryving van Fransch-Vlaandre". De overige bladzijden bevatten teksten van André Demedts, Mgr. H. Dupont, E. Looten,
en Dr. F. Verachtert (met
een Duitstalige voorstelling van
Frans-Vlaanderen). André Demedts schreef een korte inleiding, zoals altijd met een mak
aan informatie in een-simu
beknopte tekst, die verder in het
boek een Engelse vertaling kreeg
van Dorothy Westermann. Voor
wijlen Mgr. Henri Dupont is dit
ongetwijfeld de laatste tekst geweest waarin hij zijn liefde voor
Vlaanderen neerschreef; alsof hij
dat besefte, heeft hij van de gelegenheid gebruik gemaakt om
er zijn grote waardering voor Demedts bij te betrekken. Van Emmanuel Looten zijn drie gedichten opgenomen, telkens geïnspireerd door een Frans-Vlaams
dorp en verder een tipische Lootenprozatekst, vol mistieke verheerlijking van poëzie en geboorteland en vol grimmig verzet:
„ce Flamand, il doit enfin exiger".
• Van Luc Schepens nieuwste
werk Van Vlaskutser tot Franschman. Bijdrage tot de geschiedenis van de Westvlaamse plattelandsbevolking in de negentiende eeuw (verschenen in de reeks
Studies van het Westvlaams Ekonomies Studiebureau, Baron Ruzettelaan 33, Brugge 4; 1973;
295 p., 1 losse bijlage, illustraties; prijs: 350 BF), moet allereerst de titel verklaard worden.
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„Vlaskutsers" of „koordekopers"
definieeert L. Schepens op blz.
25 als kleinhandelaars, „meestal
opkopers volgens het truck-sisteem (betaling in natura) en
leveranciers van de grondstof
voor spinsters en wevers ". Op
blz. 205 kan men lezen dat
de „Franschmans" de ,,Vlaamse landbouwarbeiders grondwerkers en steenbakkers" zijn. „die
vanaf de lente naar Frankrijk
trekken ". Zij vormen de belangrijkste groep van de Vlaamse en
vooral Westvlaamse seizoenarbeiders. De verklaring van beide
termen zal de niet-Westvlaming
al wat beter op weg helpen naar
een beter begrip van de inhoud
van dit werk. De auteur ervan,
die wetenschappelijk assistent is
bij het Provinciebestuur van
West- Vlaanderen, schreef het in
opdracht, naar aanleiding van
het optrekken van een monument
ter ere van de „Westvlaamse
sjouwer" (hier inderdaad in de
dialektische betekenis van „arbeider die veel zwoegt zonder
veel te winnen "). Het is hoofdzakelijk een boek geworden over
de Westvlaamse emigratie, de
definitieve zowel als de tijdelijke,
en tot deze laatste behoorde de
seizoenarbeid. Gezien dit verschijnsel in zijn oorsprong en
zijn verklaringen niet gescheiden
kan worden van de ekonomische
en de voedselkrisis die vooral
Oost- en West- Vlaanderen teisterden tussen 1840 en 1850, heeft
Luc Schepens in het eerste deel
die krisis ontleed en heeft hij
onderzocht hoe de overheid reageerde. In het tweede deel, over
de eigenlijke emigratie, behandelt hij - na onderzoek van het
beschikbare cijfermateriaal, waarvan een en ander hier voor het
eerst gepubliceerd is - achtereenvolgens de interkontinentale
en de kontinentale emigratie. De
studie is beperkt tot de 19e
eeuw en de periode tot 1914.

Ons interesseert hier vooral de
emigratie naar Noord - Frankrijk
of Frans- Vlaanderen (blz. 191239 en een deel van de konkluzie: blz. 241-247). Een groot deel
van de hier aanwezige gegevens
waren ook al te vinden in de
studie van J. Theys (Een analyse van de Westvlaamse grensarbeid in Noord-Frankrijk, 1969).
Maar bij L. Schepens is het onderwerp tevens ruimer: niet alleen de door Theys al bestudeerde grensarbeid, ook de definitieve emgiratie naar Frankrijk. Hoe
zijn deze West-Vlamingen in
Frans- Vlaanderen en elders in
Frankrijk onthaald? Je kan moeilijk buiten de konkluzie dat de
Westvlaamse emigratie naar
Frankrijk weinig heeft bijgedragen tot de versteviging of vestiging van kulturele banden, dat
de sociale noden zo dwingend
waren dat dit aspekt nooit van
tel kon zijn, tenzij negatief, en
dat niet alleen in Frans-Vlaanderen, maar in heel Frankrijk, een
negatief beeld over de Vlaming
gemeengoed werd (zie blz. 205
en 238). Het zou natuurlijk interessant zijn te onderzoeken in
hoeverre dat laatste nog nawerkt en al of niet gevoed is
door nieuwe elementen. Die
problematiek behoorde vanzelfsprekend niet tot de opdracht
van L. Schepens. Maar het is na
de lektuur van zijn boek toch
duidelijk hoe onrechtvaardig zo'n
negatief imago wel was en hoezeer het voortsproot uit onwetendheid. De zakelijke aanpak
van de stof heeft niet belet dat
dit boek ook een eerbetoon post
factum is, dat mij veel liever is
als het fraaiste monument. Waarom? Wie Schepens boek las beseft dat de gastarbeiders van
Noord -West-Europa in de 19e
eeuw Vlamingen waren.

c) Kulturele en ander manifestaties:
• Een Groupe de recherches
d'Histoire Moderne en een Groupe de recherches sur les Sociétés Contemporaines van de universiteit van Straatsburg II organiseert op 11 en 12 oktober 1974
een kolloquium over het regionalisme. Men zal het onderwerp
beperken tot het Franse grond
maar het zowel politiek,-gebid,
kultureel als ekonomisch belichten. Nu al hebben 31 wetenschapslui hun medewerking toegezegd. Hun teksten die niet
langer als 20 blz. mogen zijn,
zullen samengebracht worden in
4 rapporten die telkens een bepaalde periode bestrijken: het
Ancien Régime, Revolutie en
Tweede Keizerrijk samen, de Ille
Republiek tot 1914, de jaren tussen beide wereldoorlogen, en
tenslotte de huidige periode vanaf 1939. Tot de medewerkers aan
dit kollocuium behoren L. Trénard (Rijsel), J.M. Mayeur (auteur van een uitgebreide studie
over priester J. Lemire) en E.
Defoort (sekretaris van de Bibliotheek De Franse Nederlanden, Kulak). Deze laatste gaf als
onderwerp op: „Le mouvement
flamand beige et le régionalisme
flamand en France; l'abbé J.M.
Gantois". De algemene rapporten voor elk van de vier onderscheiden periodes zullen vooraf
op stencil gezet en aan de deelnemers toegestuurd worden.
o De studiegroep Mens en Ruimte organiseert op zaterdag 24 november 1973 te Brussel een
kolloquium „Taaltoestanden in
België, mede in Europees verband". Aan dit kolloquium verlenen hun medewerking: Dr. P.
van der Plank, Leiden (Factoren
van verandering en stabilisering
bij taalgroepen in West-Europa),
Prof. Dr. H. Draeye, Leuven (Taaltoestanden in Nederlandstalig

147

frans-vlaanderen

België), Prof. Dr. M. Piron, Gent
en Luik (Taaltoestanden in Wallonië), Em. Prof. Dr. W. Pée,
Gent (Taaltoestanden in FransVlaanderen), Dr. A. Verdoodt,
Leuven (Taaltoestanden in Duitstalig België). Prof. Dr. M. Neirynck (Leuven) zorgt voor een
algemeen besluit. Dit kolloquium
is georganiseerd in het kader
van een fundamenteel onder
dat de naam draagt-zoeksprjt,
van „Sociologie van talenkennis
en talengebruik. Benadering van
het domein van de scoiale Iinguistiek en de talensociologie"
en de steun geniet van een
Fonds voor Kollektief Onderzoek.
Meer inlichtingen kan men verkrijgen door te schrijven naar:
Mens en Ruimte vzw, Froissartstraat 118, 1040 Brussel (tel.:
02/35.01.81 - 35.01.82).
• Op 17, 18 en 19 augustus 1973
had een Frans-Vlaanderenweekeind plaats georganiseerd door
het Dosfelinstituut. Er waren 50
deelnemers, wat wijst op een
grote belangstelling voor deze
formule. Het weekeind bestond
uit een teoretisch en informatief
gedeelte en anderzijds uit uitstappen naar Rijsel, de FransVlaamse Westhoek en Artezië.
Hieraan werkten van Vlaamse zijde J. Deleu, A. Demedts, C. Moeyaert en E. Vandewalle mee, van
Frans-Vlaamse zijde P. De Leersnyder, P. De Verrewaere, P.
Martin, G. Pauwels en F. Seyd1 itz.
• De Frans-Vlaamse kunstenaar
Eugène Dodeigne stelde tekeningen en skulpturen tentoon te
Antwerpen in de Galerij van de
Antwerpse Waterwerken (8-29 juni 1973) en te Rijsel in de galerij Nord (11 mei - 23 juni 1973).
Dezelfde kunstenaar was ook
vertegenwoordigd, samen met
andere Frans-Vlamingen, zoals
Paul Hemery, Eugène Leroy en
Arthur Van Hecke, op de ten-
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toonstelling Religieuze Tematiek
te De Panne (3-31 augustus
1973). Deze tentoonstelling was
een initiatief van de Vrienden
van de Moderne Religieuze
Kunst, waarvan Jan Ghekiere de
promotor is.
• Op 18 juni 1973 hielden de
Kamers voor koophandel en nijverheid uit de Frans- Belgische
grensgebieden hun algemene
vergadering te Belceil. De naar
voren gebrachte desiderata die
vooral betrekking hebben op de
verbindingen tussen de grensgebieden, zijn ook in het Nederlands gepubliceerd door de Reqionale Kamer voor Handel en
Nijverheid Nord - Pas-de-Calais.
• Aan de vakantiekursus aan de
Gentse Rijksuniversiteit (1-24 augustus 1973) hebben dit jaar vier
Frans-Vlamingen deelgenomen.
Voor de vakantiekursus „Ontmoeting met de Noordelijke Nederlanden" (Volkshogeschool 't
Oldorp, Uithuizen, Friesland) waren vijf Frans-Vlamingen ingeschreven.
• In de loop van 1973 is de
Frans-Vlaming Jacques Fermaut,
redakteur van dit tijdschrift en
van Septentrion, lid geworden
van de Maatschappij van de Nederlandse Letteren, te Leiden.
• Het gemeentebestuur van Koksijde zorgde voor een „Quinzaine
francaise de la Flandre et de
('Artois" (14-29 juli 1973), met allerlei toeristische festiviteiten. De
organisatoren gingen van de
vaststelling uit dat meer als 85 /o
van de Franse toeristen te Kokslide uit het Noorderdepartement afkomstig zijn en van de
gedachte dat aan deze festiviteiten meer moest vastzitten als pure berekening. Daarom is via tentoonstellingen en de opening
van een Houtland I-route die
West- en Frans- Vlaanderen aandoet, de nadruk gelegd op de
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historische bindingen met FransVlaanderen.
• Op 21 juli 1973 overleed op 81jarige leeftijd Mgr. Michel Devos 0 Wijlder, 1892). Hij bezat
een uitstekende kennis van het
Nederlands dialekt van zijn geboortestreek, iets waar hij trots
op ging en wat hij tenvolle gebruikt heeft, vooral tijdens de jaren tussen beide wereldoorlogen
toen hij „missies" in de volkstaal ging preken. Hij behoorde
dan ook tot die Frans- Vlaamse
priesters die het betreurden dat
het Nederlands uiteindelijk ook
uit de kerken verdween. Hij heeft
nog meegewerkt aan een uitzending op de gewestelijke omroep
West-Vlaanderen. De tekst van
het vraaggesprek verscheen in
Ons Erfdeel 8e jrg., nr. 3, maart
1965).
(

(

• Op 24 juni 1973 hield de Michiel de Swaenkring te Sint-Winoksbergen zijn eerste Vlaams feest. Op dezelfde dag maakte
het Westvlaams Verbond voor
Heemkunde zijn jaarlijkse uitstap onder leiding van Cyriel
Moeyaert en A. Lowyck naar
Frans-Vlaanderen en Sint-Winoksbergen.

o De 12e Vlaamse Kultuurdag
te Ekelsbeke op 8 juli 1973
deed voor het eerst denken aan
een flamingantische manifestatie. Vroeger, net als nu, stak een
leeuwevlag op het kasteel, maar
zijn spreuk „vaincre ou mourir"
simbolizeerde meer een halfslachtigheid. Wie in het feest alleen maar een knusse bijeenkomst van folkloristische en klerikale aard wilde zien, kon dat
zonder grote moeite. Voor een
manifestatie van Vlaams bewustzijn moest je tussen de regels
lezen, en de duidelijkste taal
kwam dan nog meestal uit de
mond van wijlen Mgr. H. Dupont.
Of het ooit anders had gekund,
is een moeilijk te beantwoorden
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vraag. Er zijn immers zoveel
remmen op een in onze ogen
normaal regionaal en Vlaams bewustzijn.
De namiddagzitting had plaats
in de feestzaal van een school.
Pastoor Devendeville uit Arneke,
Mevr. S. Spillmaeker uit Ekels
organisator pastoor De--bekn
calf uit Ekelsbeke zorgden voor
de traditionele blik naar het verleden. De eerste bracht niet zonder stekelige humor hulde aan de
nagedachtenis van Mgr. Dupont,
de volkse humor herleefde in de
Vlaamse spreuken die de beide
laatsten opdiepten. Ze deden het
alle drie om het vlotst in hun Nederlands dialekt, daarmee bewust of onbewust onderstrepend
hoe tragisch het is als een jongere generatie de taal van zijn
ouders en grootouders verliest.
Humor is bovenal hier een „lachen trotzdem "!
Voor het ander facet van de
Ekelsbeekse dag zorgden een
duo uit Rozendaal dat Vlaamse
liederen zong, en twee vlotte
sprekers. De eerste was Nicolas
Bourgeois uit Hazebroek die de
waarde van de Duinkerkse dichter Michiel de Swaen belichtte
in het Frans. Jacques Fermaut
had het, eerst in keurig Nederlands, vervolgens in het Frans,
over de werking van de Michiel
de Swaenkring. Hij kon een flinke reeks aktiviteiten van deze
jonge vereniging voorleggen en
er op wijzen hoe een relatief
hoog aantal Frans-Vlamingen bereikt worden. Het is duidelijk dat
de Michiel de Swaenkring in een
korte tijdspanne het best geslaagde initiatief is gebleken van
de Frans-Vlamingen ten gunste
van hun taal.
Zowel het zingende duo, als Nicolas Bourgeois en Jacques Fermaut, waren getuigenissen van
een Vlaams en regionalistisch bewustzijn, die inderdaad bij tijd

en wijle de atmosfeer van vroegere flamingantische vergaderingen in Belgisch -Vlaanderen opriepen. Senator Leo Vanackere
voelde het ook zo aan toen hij de
waardering van de Vlamingen
uitsprak voor Kan. A. Lescroart
die precies een halve eeuw ge
flamingantische tijd--lednht
schrift „De Vlaemsche Stemme
in Vrankrijk" stichtte, en toen
hij volksvertegenwoordiger Frans
Van der Eist verwelkomde onder
de aanwezigen.
Het tweeslachtig karakter van de
Ekelsbeekse dag heeft al heel
wat kritiek uitgelokt. Rekening
houdend met de vele remmingen
waarmee de Frans-Vlamingen te
kampen hebben en met de mogelijkheden om er, zoals bij de
twaalfde uitgave, toch een andere, soms gesmoorde stem te laten horen, kan Ekelsbeke zin
zijn. Erik Vandewalle-vol

Overmaasgids.
Verleden zomer heeft de Bond
der Vlamingen van Oost- België
een keurige Overmaasgids uitgegeven, waarin de Voerstreek,
Aubel en het Montzenergebied
zijn beschreven. De gids werd
samengesteld door J. Gouverneur, onder het motto: „Dit land,
waar drie kuituren samenkomen,
is geroepen om een bindteken,
geen scheidingsmuur, te zijn ".
De tekst van de gids is in het Nederlands gesteld, maar alle essentiële onderdelen zijn in het
Frans en het Duits samengevat.
In een notedop heeft de belang
lezer hier alles bij me--stelnd
kaar: een eerste deel verstrekt
inlichtingen over de geschiedenis en de taal van het gebied,
waarbij een paar overzichtelijke
kaartjes afgedrukt staan; een
tweede deel bevat, per dorp, een
beschrijving van het toeristisch interessante van de streek, ge-

illustreerd met een reeks foto's;
een derde deel is heterogener
van inhoud, beschrijft mogelijke
wandelingen, bevat een tekst
van J.M. Gantois over „Overmaas en Frans-Vlaanderen" en
een drietal andere korte stukken,
resp. over Moresnet-Eikske, de
inwoners van Steversdorp en zes
Nederlandse Overmaasdorpen.
Naast de Overmaasgids werd
ook een bijvoegsel gepubliceerd,
dat apart of samen met de gids
gekocht kan worden. De voornaamste bedoeling van het bijvoegsel is aan te tonen dat met
het verschijnen van de gids alles
niet een einde nam en dat de
opzoekingen niet afgesloten zijn.
Het roept ook op tot samenwerking tussen de Frans-, Duits- en
Nederlandstaligen, om uitgaande
van een gemeenschappelijke liefde voor het „Drielandengebied"
te komen tot wederzijds begrip.
Het bijvoegsel bevat onder meer
inlichtingen over het kerkelijk
leven in Overmaas, een eerste
blik op het onderwijs in de Voerstreek en informatie over de
Bond der Vlamingen van OostBelgië. Jan Deloof
Overmaasgids en Positief - Bijlage
van Overmaasgids. Uitg. Bond der
Vlamingen in Oost - België, Hasseltse straat 41, 3700 Tongeren - 1972 - Resp.
106 en 20 blz. Prijzen: Overmaasgids:
120 BF, Positief: 40 BF (voor kopers
van de gids: 20 BF).

Een radikaal onder de
gematigden. De Vlaamsgezinde voorman Dr.
Alfons van de Perre en zijn
tijd (1872 1925).
-

In 1972 was het honderd jaar
geleden, dat Dokter Alfons van
de Perre geboren werd te Geel.
Een komitee dat zijn naam
droeg, wenste deze verjaardag
niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, en gelastte derhalve, in
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1971, de Gentse hoogleraar Dr.
Theo Luyckx, aan de Vlaamsgezinde voorvechter een monografie te wijden. De auteur diende
dus in een rekordtempo met zijn
opdracht klaar te komen; niettemin heeft hij ernstig en degelijk
werk geleverd met zijn ruim driehonderd bladzijden tellende studie: Dr. Alfons van de Perre en
zi/n tijd 1872-1925) (1). Afgezien
van het lijvige werk dat Marcel
Cordemans, een voormalig medewerker van Dokter van de Perre,
aan diens oorlogsjaren 1914-1918
heeft besteed (2), was de historische literatuur over hem tot op
heden zeer schaars gebleven en
was een studie over de hele Van
de Perre nog steeds niet verschenen. Dit is nu grotendeels
goedgemaakt dank zij professor
Luyckx' boek, dat meteen een
„samenvattend overzicht van de
gehele bedrijvigheid" wenst te
bieden.
Voor deze monografie heeft prof.
Luyckx overvloedig onuitgegeven
bronnen geraadpleegd: in de
eerste plaats de in het Archief
en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven (Antwerpen) gedeponeerde nalatenschap van Dokter van de Perre, in de tweede
plaats het archief Frans van Cauwelaert (Antwerpen) waarin een
belangrijke briefwisseling tussen
beiden bewaard gebleven is. Als
uitgegeven bronnen werd vooral
gebruik gemaakt van de talrijke
politieke artikels van Van de
Perre, in dag- en weekbladen
verschenen, en waaruit gretig
wordt geciteerd. Historische werken kwamen voor deze studie
minder in aanmerking, omdat de
literatuur m.b.t. dit onderwerp nu
eenmaal nog niet zoveel titels
kan samenbrengen. Uit dit alles
is wel duidelijk, dat professor
Luyckx zijn boek vooral, ja bijna
uitsluitend, vanuit de bronnen weliswaar vooral Van de Perredokumenten - heeft geschreven,
(
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en dit behoort toch nog steeds
tot de definitie van een goede
historische monografie. Het indrukwekkende en op zich vaak
zo interessante notenapparaat
onderstreept overduidelijk het
oorspronkelijk karakter van dit
werk. Als wetenschappelijk gepresenteerd zakelijk relaas, is
Luyckx' werk bovendien ook een
zeer leesbaar boek. In één adem
heb ik het uitgelezen. Maar dit
komt natuurlijk ook van het
boeiende onderwerp en de bewogen kwarteeuw die erin wordt
opgeroepen.
Laattijdig in de Vlaamse Beweging.
Het eerste wat opvalt is, dat Dokter van de Perre, die eerst in
Geel en vanaf 1900 in het Antwerpse als arts werkzaam was,
pas vanaf 1906 aan de Vlaamse
Beweging deelnam, en het werd
zelfs zo, dat hij ook nog nadien,
tot 1912, toen hij tot volksvertegenwoordiger werd verkozen,
zich vooral op zijn dokterspraktijk heeft toegelegd. Hij was dus
reeds rond de veertig, alvorens
hij volledig in de Beweging en
de politiek opging; en meteen
werd het ook een echte Sturmund-Drang -.periode. Dit laattijdig
engagement is des te opvallender
als men het vergelijkt b.v. met
het leven van zijn jongere strijdgenoot, Frans van Cauwelaert
0 1880). Deze was reeds als
scholier bijzonder aktief in de
Vlaamse studentenbeweging, en
zijn rol hierin tijdens zijn universiteitsjaren (1899-1905), toen hij
een der leiders zo niet dé leider
was van de katolieke Vlaamse
studenten, is genoegzaam bekend. Een gelijkaardige „jonge
van de Perre" is er dus kennelijk niet geweest. Toch blijft dit
verwondering wekken, als men
bedenkt in welke tijd deze jonge
Van de Perre geleefd heeft, nl.
die van een grote sociale, politie(

ke en Vlaamsgezinde bewogenheid vanaf ca. 1890. Later in het
boek verneemt men wel dat Van
de Perre eraan herinnert, dat in
het kollege te Geel alles verfranst was, dat men er z'n Nederlandse moedertaal niet mocht
spreken en dat, zo men het
toch deed, ervoor gestraft werd.
Maar voor de rest nauwelijks
iets. Van de Perre was dus tot
1906, en goeddeels ook nadien,
vooral de toegewijde arts. Maar
over dit aspekt en dit stuk van
zijn leven is professor Luyckx
zeer vlug heengegaan, al somt
de bibliografie nogal wat medische literatuur van Van de Perre
op. Op dit punt wordt de opzet:
„de gehele bedrijvigheid" dus
niet heemaal verwezenlijkt; ze
wordt het echter ruimschoots en meer dan „samenvattend" m.b.t. het openbare politieke leven van Van de Perre vanaf 1906.
Vooroorlogse bedrijvigheid in de
Vlaamse Beweging.
Het was naar aanleiding van de
strijd rond het wetsvoorstel
dat ook in het-Coremans(1906),
vrij sekundair onderwijs in
Vlaanderen een gedeeltelijke
vernederlandsing wilde verplichtend maken, dat Van de Perre
zich voor het eerst als een kordaat Vlaams voorvechter ontpopte. Opnieuw echter stel ik de
m.i. niet duidelijk beantwoorde
vraag: waarom precies naar aanleiding daarvan? Tot 1912 situeerde zich Van de Perres
Vlaamsgezinde aktiviteit nog geheel buiten het parlement. Aanvankelijk wenste hij niet in het
parlement te zetelen. Ook strookte het niet met zijn geaardheid,
om daar op uit te zijn; persoonlijke ambities had hij niet. Hij is
het die in 1910 Frans van Cauwelaert, toen nog hoogleraar in
Fribourg - maar die reeds wist
dat hij wegens zijn Vlaamsgezindheid in eigen land niet kon
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benoemd worden en daarom
ook, sedert 1909 te Leuven opnieuw student (in de rechten)
was geworden - wist over te halen, te Antwerpen plaatsvervangend kamerlid te worden; door
toevalligheden werd Van Cauwelaert echter meteen verkozen (en
zou tot zijn dood in 1961 in de
Kamer blijven zetelen). Twee
jaar later heeft Van de Perre
dan toch een parlementair mandaat aanvaard, net als Van Cauwelaert voor de katolieke partij
en in het arrondissement Antwerpen. Van Cauwelaert heeft
toen op zijn beurt al zijn overredingskracht moeten aanwenden, om Van de Perre dat mandaat te doen aanvaarden.
Van de Perres visie op de Vlaamse Beweging sluit aan bij die
van de andere grote voormannen
uit die tijd. Ook hij zag ze als
een strijd voor de geestelijke en
materiële verheffing van het volk.
Met Van Cauwelaert en anderen
verwachtte hij niet zo erg veel
van politieke aktie („de wetten
maken de zeden niet"), en met
hem, en vooral in het spoor van
Lodewijk de Raet, aanzag hij de
stoffelijke welvaart a!s een inherent deel van de Vlaamse Beweging. In het biezonder heeft
Van de Perre zich blijvend beziggehouden met de ekonomische belangen van Antwerpen,
Vlaanderens metropool.
Op politiek vlak heeft hij ontstuimig, onbaatzuchtig en zonder omwegen - want zo is hij
steeds geweest - gestreden voos
het wetsvoorstel -Cooremans en
voor het grote programmapunt
van die jaren, de vernederlandsing van de Gentse universiteit,
wat, vooral vanaf zijn intrede in
het parlement (1912), een groot
deel van zijn verder leven in beslag genomen heeft; a!s parlementair heeft hij zich ook bie-

zonder ingespannen, om in het
leger afzonderlijke Vlaamse regimenten te bekomen. Maar van
het oorspronkelijke voorstel van
Cooremans bleef niet veel over,
de Vlaamse regimenten kwamen
er niet, en Gent was in 1914 nog
steeds een volledig Franse universiteit.
Groot was ook Van de Perres geloof in het geschreven woord.
Belangrijk was zijn rol bij de
stichting van het hoogstaande
weekblad Ons Volk ontwaakt
(1911) en kort daarop bij de
stichting van het algemeen
Vlaamse dagblad voor intellektuelen De Standaard 1914), dat
behalve van hem vooral een realizatie werd van Van Cauwelaert
en van apoteker Arnold Hendrix. Door het uitbreken van de
oorlog moest het verschijnen van
het blad uitgesteld worden. Van
de 599 aandelen nam Van de
Perre er niet minder dan 103
voor zijn rekening, waardoor hij
zich, net als voor zovele andere
Vlaamse manifestaties en initiatieven, eens te meer als mecenas liet kennen. Professor Luykx
geeft meer voorbeelden van aanzienlijke sommen, waarmee Van
de Perre, uit zijn persoonlijk bezit, de Beweging steun verleende; ook na de oorlog zou menig
vervolgd Vlaams aktivist dit kunnen ondervinden. Hierbij rijst bij
de lezer wel als nevenvraag op:
waar had de dokter zijn persoonlijk fortuin vandaan? Hij bleef
slechts tot 1912 arts, toen hij ter
wille van de Beweging zijn praktijk opgaf; met een parlementaire
vergoeding van toen kon men
zich moeilijk rijk maken; famHiebezit? weinig waarschijnlijk: Van
de Perres ouders hadden er een
winkel op na gehouden en Alfons was de zesde van acht kinderen, en werd zelf vader van
een talrijk kroost. Het antwoord
op de vraag is me niet duidelijk.
(

Wereldoorlog t en de na- oorlog
We hebben Dokter van de Perre in de vooroorlogse jaren leren
kennen als een rusteloze, meestal radikale werker voor de Vlaamse zaak. Het eerste echter wat
tijdens de oorlog opvalt is dat hij
zich biezonder lang buiten de
Vlaamse problematiek heeft gehouden. Zijn zending naar Zuid Afrika (december 1914 - maart
1915) in opdracht van de Belgische regering, om er de zaak
van de geallieerden en die van
het onder de voet gelopen België te bepleiten en de Duitse
propaganda en invloed aldaar te
ontkrachten, legt dit maar gedeeltelijk uit. Want na zijn terugkeer bleef hij nog meer dan
een half jaar buiten de diskus
augustus luidt het bij-sie.In
hem nog: „Eerst de Duits neervellen. Daarna zullen we spreken om ons recht als beloning
op te eisen ". De volledige rechten als beloning voor het aan
liet front gegeven Vlaamse
bloed? een illusie die hij - vreemd
genoeg voor hem - nog maandenlang bleef koesteren, tot hij
in november het stilzwijgen verbrak. Dit alles is des te merkwaardiger als men bedenkt dat
de nochtans gematigdere Van
Cauwelaert in augustus 1915 met
Julius Hoste jr. - om het met een
uitdrukking van H.J. Elias te
zeggen - door de stichting in
Nederland van het weekblad Vrij
België de weg van een „aktief
passivisme" was uitgegaan. Maar
eens Van de Perre zich opnieuw
in de Vlaamse strijd heeft gegooid, gebeurde dit opnieuw met
zijn welbekende vrijmoedigheid
en rusteloosheid: harde aanval
aanklachten tegen de of--len
ficiële anti- Vlaamse gezagdragers, haast een tegemoetkomende houding tegenover de Vlaamse aktivisten in bezet België en
de radikalen aan het front. An-
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ders dan Van Cauwelaert, die
zijn gezag in de Vlaamse Beweging aan het front niet kon handhaven en door de aktivisten al
evenzeer werd aangevallen als
door de franskiljons en de Belgische patriotten, werd Van de
Perre zelden door de aktivisten
aangevallen en bleef hij met de
leiders van de Frontbeweging de
beste betrekkingen onderhouden.
Niettemin bleef hij toen, zoals
na de oorlog, behoren tot de
groep van Van Cauwelaert c.s.
en heeft hij, naar het zeggen van
professor Luykx, in diens weekblad Vrij België (1915-1918) zijn
belangrijkste oorlogsliteratuur gepubliceerd. Maar dit sloot geen
verschil van mening uit; en,
wat Van Cauwelaert betreft, verscheidene artikels van Van de
Perre werden door hem verzacht
of gecensureerd. Maar uiteindelijk zou na de oorlog ook de gematigde Van Cauwelaert bedrogen uitkomen. Radikaal of gematigd, „het uur van Vlaanderen"
was toen nog niet geslagen.

en Lodewijk Dosfel na hem was er nog niet veel Vlaamse
oogst ingehaald en was weinig
gerealizeerd van alles waarvoor
hij zich zelfvergeten en altruïstisch had ingespannen. Op betrekkelijk korte tijd - een „openbaar leven" van niet eens twintig
jaar - had hij niettemin enorm
veel geijverd en bezield; maar
de invloed die hiervan is uitgegaan, valt natuurlijk niet te meten. Van de Perre, die al te
vroeg gestorven is, behoort tot
die generatie flaminganten, die
niet heeft mogen meemaken tot
welke verwezenlijkingen haarbedrijvigheid heeft geleid.
Zonder enig patos, wel met een
verantwoorde simpatie, heeft professor Luykx ons over Alfons
van de Perres leven een zakelijke uiteenzetting gegeven. Hij
liet de feiten spreken, en deze
feiten zijn biezonder sprekend.

De eerste bekommernis na de
oorlog en dit zou zo blijven tot
een jaar voor zijn dood, was de
uitgave van De Standaard (vanaf
4 december 1918). Tot het voorjaar 1924 bleef Van de Perre het
beheer en de materiële leiding
ervan verzorgen en publiceerde
er bovendien ook veel strijda rt ikelen in. Vanaf 1919, toen hij het
parlement vrijwillig verliet, kon
hij zich volledig aan de uitgave
van dit dagblad wijden. Steeds
was hij zeer bekommerd om
de Vlaamse eensgezindheid en
bleef, zoals tijdens de oorlog,
een middenpositie innemen tussen de gematigdere minimalisten
(vooral in de Katolieke Partij) en
de maksimalisten van het Vlaamse Front.
Toen Van de Perre in 1925 stierf
- in hetzelfde jaar als Emiel Vliebergh en Joris Helleputte vóór

daard Wetenschappelijke Uitgeverij,
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Reginald De Schryver
(1) Prof. Dr. Th. Luykx, Dr. Alfons van
de Perre en zijn tijd (1872-1925), Stan1972,
330 blz.,
Antwerpen/Utrecht,
600 BF.
(2) M. Cordemans, Dr. A. Van de Perre's oorlogsjaren, 1914-1918, Wetteren,
1963.

Het antwoord van
Brugmans.
In de reeks gesprekken die Paul
Van de Meerssche optekende
vernemen we weinig of niets
over het privé-leven van rector
Brugmans - dat gaat geen mens
aan, zegt Brugmans zelf - maar
krijgen we 'n syntese van diens
zienswijzen in verband met de
problemen van onze tijd, de toekomst van Europa en de gehele
wereld.
Volgens Brugmans is de hele Europese geschiedenis er een van
krisissen met negatieve en positieve gevolgen. Aan elke krisis

kunnen we twee facetten onderscheiden: die van de vorm en
die van de gedachte die daarachter staat. De politieke vorm
die heden los is geraakt is de
natiestaat, die dringend vervangen moet worden door ruimere
(Europese en mondiale) én door
kleinere (regionale) organen. De
krisis van de gedachte herleidt
hij tot de krisis van de „religie ",
d.w.z. van onze waardeschaal.
Hij treurt niet, zegt hij, om 'n
heleboel dingen die verloren
gaan, maar hij wil dat wat verwoest wordt ook wordt vervangen.
Zowel op bovennationaal als op
regionaal vlak zullen er gezagsinstanties nodig zijn, alleen moeten de burgers zorgen dat het
gezag voortdurend bekritiseerd
wordt. Verwijzend naar de „Pentagon Papers" en de Vietnamese
oorlog drukt Brugmans zijn geloof uit in de mogelijkheid voor
individuën en kleine groepen om
door hun kritiek en optreden de
leiders te dwingen tot duidelijke
standpunten en beslissingen. Wat
we nodig hebben, zegt hij, zijn
politici die de gegevens van onze problemen herleiden tot het
essentiële en de burgers of hun
vertegenwoordigers 'n gedragslijn laten kiezen, zo bijvoorbeeld
i.v.m. de hulp aan de Derde Wereld.
In het tweede gesprek pleit
Brugmans voor religieuze tolerantie, waaraan volgens hem
twee dingen ten grondslag liggen: eerlijkheid en vrijheid. Zijn
eigen vastheid vond hij in de
Bijbel en later, over marxisme en
leninisme heen, in de R.K. Kerk.
Brugmans gaat dan dieper in op
zijn houding tegenover de Joden die voor hem als Amsterdammer 'n dageljikse realiteit zijn
geweest. Hij steekt zijn sympatie
en liefde voor het Joodse volk
niet onder stoelen of banken.
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Vanuit zijn geloof blijft hij hen
beschouwen als het uitverkoren
volk en aanvaardt hij de staat
Israël; wat hem er niet van weerhoudt zich vriend van de Arabieren te noemen. De uitweg uit de
konfliktsituatie ziet hij in het federalisme, dat het recht op eigen
leven verbindt met de wil om de
anderen te ontmoeten.
In het volgende gesprek doorloopt Brugmans de verschillende etappes van zijn politieke bewustwording en engagement:
Vlaamse problematiek, socialisme en marxisme, afkeer van het
stalinisme, gerelativeerd socialisme, anti-fascisme en de idee
van de funktionele decentralisatie. Dit laatste betekent: het streven naar het opheffen van de
tegenstelling tussen socialistisch
internationalisme en dito nationalisme. Het is de toepassing van
een van de federalistische principes (Troelstra, Proudhon), het
wil namelijk niet één overheid,
maar verschillende ,,doelorganen", zowel infra- als supranationaal, die verschillende opdrachten volbrengen, en niet
noodzakelijk piramidaal- hiërarchisch gegroepeerd zijn.
In het vierde gesprek wordt teruggegrepen naar onderwerpen
die terloops al aan bod zijn gekomen en waarvan sommige nu
enigszins worden uitgediept:
Brugmans' overgang naar de
R.K. Kerk, „waarnaar hij het hele protestantisme heeft meegenomen", zijn gevangenschap tijdens de tweede wereldoorlog, de
verzetsgroep „Je maintiendrai",
zijn visie op München 1938 en
de ideeën van Hendrik De Man.
Het vijfde hoofdstuk handelt over
Brugmans' inzet voor 'n federaal
Europa en belicht meteen de verschillende federalistische strekkingen na de tweede wereldoorlog, in het biezonder Dr. Salingers Verenigd Europa op de

grondslag van natuurlijke regionen. De mislukking van dit programma is volgens Brugmans te
wijten aan de houding van de
Britse Labour Party en van de
Oosteuropese landen, die onder
zware druk stonden van de Sovjet-Unie. Na 1947, d.w.z. na
Brugmans' kontakten met „linksen" in Londen en Praag bleef
de Europese federalisten in
West-Europa alleen nog de mogelijkheid zich aan te sluiten
bij de Europese Beweging van
rechts in het spoor van Churchill.
Brugmans meent dat de vorming
van Europese partijen pas kansen krijgt als er Europese verkiezingen zijn voor 'n Europees
parlement met beslissingsrecht.
(Zie de verhouding Ministerraad
en E.E.G.-kommissie.) Verder
spreekt Brugmans over de
scheuring in de Europese Unie
der Federalisten in 1956 en verwerpt hij Spinelli's (vroegere)
voorstelling van het Europese federalisme naar het model van
de Amerikaanse revolutie.
In het voorlaatste gesprek verantwoordt rektor Brugmans het
bestaan en de aard van het Europa-kollege in Brugge. In 1950
kwam hij tot de konklusie dat er
iets gedaan moest worden voor
de vorming van 'n overtuigde
elite en de bestudering van de
problemen in verband met de
eenwording van Europa.
Sprekend over zijn werk Histoire
de I'Europe poneert hij de (niet
nieuwe) stelling dat voor wie
zichzelf en de anderen en in zekere zin de toekomst wil kennen,
de studie van het verleden 'n
noodzaak is. (Zo zijn Pompidou's
plannen voor 'n Europese Kon federatie niet geloofwaardig, omdat de Franse president niet zegt
waarom 'n konfederatie nu zou
werken, terwijl dat in het verleden nooit het geval is geweest.)
Het derde tema van dit gesprek

is de reïntegratie van de verschillende disciplines tot 'n syntese van de fundamentele problemen van leven en dood, waarbij gevraagd wordt naar waarden
en normen, met andere woorden
naar 'n geloof.
In het laatste gesprek drukt
Brugmans zijn geloof uit in 'n
persoonlijke God, en noemt hij
de kontestatie 'n protest tegen
de religieuze leegte van onze
tijd. De regeneratie van onze samenleving ligt volgens hem in
het ideaal van het Koninkrijk
Gods, meteen het kriterium voor
goed en kwaad. Hij waarschuwt
ondertussen voor ekstreme stellingen, die in tijden van krisis en
revolutie 'n grote aantrekkingskracht hebben.
In verband met het beleid van
de R.K. Kerk maakt de rektor 'n
onderscheid tussen de progressieve houding t.o.v. nieuwe problemen zoals de Derde Wereld,
en de konservatieve refleksen op
terreinen waar de Kerk 'n denktraditie heeft, zoals ten opzichte
van huwelijk en seks en ten opzichte van het socialisme. De
fouten die de Kerk in het verleden heeft begaan, kunnen volgens hem teruggebracht worden
tot formalisme, individualisme
gepaard gaande met puritanisme
inzake seksualiteit, konservatisme voortkomend uit ongepaste
binding aan een of andere groep,
en gebrek aan profetische houding waar het fundamentele zekerheden en geboden betreft.
De tegenstelling tussen horizontaal en vertikaal kristendom
noemt Brugmans 'n vals probleem. Hij drukt verder zijn geloof uit in de „gemeenschap der
heiligen ". Lijden en dood, goed
en kwaad verwijzen naar opstanding en hiernamaals. De konklusies van de Club van Rome
meent hij te kunnen zien als tekenen van de nakende Apoka-
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lyps. Wat evenwel niet mag leiden tot angst of paniek, want
voor wie in de liefde leeft, besluit rektor Brugmans, zal alles
terecht komen.
Veel van wat we hebben gelezen
was ons bekend uit artikels en
intervleNs, maar dit boek biedt
de lezer de gelegenheid de samenhang van Brugmans denken
en handelen te beoordelen.
Woorden als geloof- hoop- liefde
en socialisme-federalisme zijn
geen slogans, maar begrippen
die 'n levensvisie en 'n konsekwente levenshouding dekken.
De gemoedelijke toon waarop
Brugmans vertelt en argumenteert wordt slechts enkele keren
onderbroken door scherpe verwijten aan het adres van hen die
alleen oog hebben voor hun eigen voorbijgaand voordeel en
blind zijn voor de toekomst van
de mensheid.
Prof. Paul Van de Meerssche
heeft er beslist goed aan gedaan het antwoord van Brugmans op te tekenen zo direct als
het werd gegeven; we horen inderdaad Brugmans stem en overtuiging in elk gesprek doorklinken. Wel jammer dat deze direktheid op bepaalde plaatsen
schade doet aan de samenhang
en overzichtelijkheid: het vierde
hoofdstuk bijvoorbeeld doet nogal rommelig aan. Wat daar ter
sprake komt kon wellicht in andere gesprekken worden geïntegreerd zonder te schaden aan
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de samenhang en de levendigheid van Brugmans antwoord. En
kon 'n naam- en zaakregister de
bruikbaarheid van het boek niet
verbeteren?
Omer Vandeputte
Prof. Dr. Paul Van de Meersche: Het
antwoord van Brugmans, 1973, Uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer,
Brugge.

Vlaams manifest inzake
Brussel.
„Het uiteindelijk resultaat van de
staatshervorming met betrekking
tot de hoofdstad is dat de Vlamingen zware toegevingen deden en in ruil daarvoor waarborgen zonder waarde kregen. Die
scheve situatie moet in de toekomst worden rechtgetrokken ".
Dit kan men lezen in het Vlaams
manifest inzake Brussel, een initiatief dat al dateert van juni
1972 en uitgaat van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Het bevat een zeven puntenprogramma, „een gematigd
urgentieprogramma, waarover alle niet- partijpolitieke Vlaamse
verenigingen van het Overlegcentrum het volledig eens zijn ".
Vierennegentig personaliteiten die
tot uiteenlopende filosofische en
politieke denkrichtingen behoren, hebben het ondertekend.
Een aantal politici of leiders van
politieke partijen hebben er hun
volledige of gedeeltelijke instemming mee betuigd. In oktober
1972 heeft het Overlegcentrum

dit manifest in brosjurevorm gepubliceerd, met de lijst van personaliteiten, met de reakties van
politieke leiders en met reakties
uit de pers.
De brosjure verscheen dus in
een periode die aan de vorming
van de huidige regering voorafging, met de vanzelfsprekende
bedoc'ing drukking uit te oefenen bij het totstandkomen van
een nieuw regeringsprogramma.
Prof. A. Gerlo, voorzitter van het
socialistische Vermeylenfonds en
van het Overlegcentrum, gaf in
maart 1973 uiting aan zijn ontgoocheling. Bij de regeringsvorming, aldus Prof. A. Gerlo,
heeft de Vlaamse Beweging een
grote nederlaag geleden. Geen
enkel punt van ons programma
inzake Brussel is terug te vinden in de regeringsverklaring.
Een vernieuwde kennismaking
met dit manifest is dus aan te
bevelen aan al wie politiek geheugenverlies wenst te vermijden. De lektuur ervan en de wetenschap wat ervan terecht kwam
in de regeringsverklaring bieden
stof tot nadenken over de zo broze macht van de Vlaamse Beweging.
Erik Vandewalle

Vlaams manifest inzake Brussel, 1972,
42 p., uitg. Kultuurraad voor Vlaanderen, 20 BF (over te schrijven op prk.
1419.29 van de Kultuurraad voor Vlaanderen, Jan van Rijswijcklaan 28, Antwerpen; bij overschrijving van 100 BF
krijgt men de brosjure met het manifest én het Verslag van het Algemeen
Vlaams Congres, Brussel, 13 juni 1971,
toegestuurd.

Dialoogcentrum van de Stichting Ons Erfdeel v.z.w. te Rekkem (foto Paul Vanden Abeele).

Naast méér dan vijfhonderd partikuliere woningen, zowel in Noord - Frankrijk als in
België, bouwden wij in 1972, in een periode van nauwelijks drie maanden, ook het
Dialoogcentrum van de Stichting Ons Erfdeel vzw.
Indien u bouwproblemen hebt, dan hebben wij beslist ook voor uw problemen een
interessante oplossing.
Vraag ons daarom geheel vrijblijvend gratis dokumentatie en inlichtingen:
Bouwmaatschappij S.V. Kijk en Bouw - Kortrijksestraat 248, 8600 Menen, België
Telefoon: 056/531.60 en 056/531.82

steun aan de stichting ons erfdeel vzw
De uitgave van de tijdschriften Ons Erfdeel en Septentrion, revue de culture néerlandaise en de aktiviteiten in het Dialoogcentrum van de Stichting Ons Erfdeel vzw,
worden mede mogelijk gemaakt door de steun van overheidsinstellingen, partikulieren, verenigingen en bedrijven. De Raad van Beheer zegt hartelijk dank aan allen die
door hun financiële steun de publikaties en de aktiviteiten van de Stichting Ons Erfdeel vzw mogelijk maken. In ieder nummer van dit tijdschrift worden de ontvangen
steunbijdragen vermeld.
Jan Gewilde, Machelen
Koninkl. Nederl. Akademie v. Taal & Letterkunde
Gemeentebestuur van Sint-Baafs-Vijve (W.-VI.)
Komitee voor Frans- Vlaanderen, Waregem
N.V. MBLE, Roeselare
N.V. Comet, Mevr. Descamps, Mechelen

2.000 fr.
Naamloos, Amsterdam
12000 fr.
Gemeentebestuur van Heule (West-VI.)
1.000 fr.
N.V. Ecovel, Dilbeek
10000 fr.
Notaris Y Guillernyn, Lauwe
2.500 fr.
Dr. P Carpentier, Berchem
5.000 fr.(voorlopig afgesloten op 15 september 1973)

f

77,2.500 fr.
5.000 fr.
10.000 fr.
1.000 fr.
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Steunabonnementen.
Tine Balder (Tiegem), A. Willems (Gent), W. van Bennekom (IJselstein).

Ter overname aangeboden: Ons Erfdeel, kompleet vanaf de 4e jaargang. Aanbiedingen aan
Drs. J.H.G. de Graaf, W. Kalfstraat 44, Enschede (Nederland).

SEDERT1881
Hugo Verriest, man van zijn tijd.

Vijftig jaar geleden overleed
Hugo Verriest. Naar aanleiding
hiervan verscheen een fraai uitgegeven gedenkboek: Hugo Ver riest, man van zijn tijd door Gilbert Depamelaere en uitgegeven
door Davidsfonds Deerlijk (West-

Vlaanderen).
Het boek bevat naast een vlot
geschreven biografie van Hugo
Verriest méér dan honderd dokumenten en is voorzien van een
woord vooraf door André Demedts.
De eerste druk van het boek was
reeds voor het verschijnen volledig uitverkocht. Tans is de
tweede druk verschenen.

Het gedenkboek kan worden besteld bij M. Vergote, Braamakkerstraat 27 te 8740 Deerlijk
(België), door storting van
160 BF (of 250 BF voor een luk
editie) op postgiro 53.55.39-se
van M. Vergote, Deerlijk.

hebben honderdduizenden spaarders en toekomstige eigenaars
hun vertrouwen geschonken aan
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nederlandse kultuurinvloed en europese
kultuuroriëntatie in indonesië

Jakarta is de enige hoofdstad in heel
Zuidoost-Azië waar men naast een Centre
culture! Francais, een Zweigstelle van
het Goethe- Institut en een vertegenwoordiging van de British Council ook nog een
Pusat Kebudayan Soviet een Russisch
kultuurcentrum - en een Erasmushuis
heeft.
Dit brede aanbod van West- en Oosteuropese kulturele aktiviteiten hangt samen
met de aktieve zelfstandige buitenlandse
(kuituur -) politiek van de Indonesische
regering, die de bekende vroegere minister van Buitenlandse Zaken, oud- ambassadeur aan het hof van St. James en tans
hoogleraar Sunario terugvoert op het Nederlandse buitenlandse beleid voor de
tweede wereldoorlog, waarvoor hij een
werk van Struycken uit 1923 als autoriteit
citeert. Veel dichter bij deze tijd en bij de
Indonesische juristen, die na Sunario invloed hebben kunnen uitoefenen op Indo
buitenlandse politiek en die stu--nesië'
dent kunnen zijn geweest aan de Rechtshogeschool in Batavia of daarna in Leiden staat Van Asbeck met zijn opmerkingen in The Netherlands Indies Foreign
Relations uit 1939: „The Netherlands' policy in the Pacific may be summed
up as follows: political integrity, as
a basis for national independence, and
international co-operation, which the whole country desires to support. The Netherlands wishes to maintain complete independence amid, ad vis -à -vis political combinations and alliances. The
Netherlands' people has purposely avoided allying itself with any given
combine of great powers and it has
supported the League of Nations, because
this organization seemed to promise
systematic co-operation and peace instead of the old balance of power, allian-

g.j. resink
Geboren te Yogyakarta (Indonesië) op 11 oktober 1911. Studeerde af als jurist aan de
Rechtshogeschool in voormalig Batavia, tans
Jakarta, in 1936. Adjunkt referendaris ter
Provinciale Sekretarie van West-Java (19361940) en ter Algemene Sekretarie van de
Goeverneur- Generaal van Nederlands Indië
(1940-1942). Van 1947-1950 gewoon hoogleraar
aan de Universiteit van Indonesië, en sinds
1950 gewoon hoogleraar aan de Universitas
Indonesia te Jakarta.
Publiceerde o.m. Indonesia's History between
the Myths (1968), de verzamelbundel Kreeft en
steenbok (1963, Van Oorschot). Is sinds 1950
Indonesisch staatsburger; lid van de Board
of National Editors (van het tijdschrift Conradiana, U.S.), lid van de redaktieraad van Dutch

Studies.
Adres:

Jalan Sutan Syahrir 45 pay., Jakarta,
Indonesia.
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ces and war. The country does not wish to

retire into an indefensible position of isolation, but neither does it desire to form
part of a political system limited to a
certain group of states.
Furthermore the Netherlands will endeavour to maintain international co-operation, to increase it and strengthen it. The
great majority of the people of that country cling to this policy for two reasons. In
the first place from motives of self-interest, since for the small nations safety is
impossible without co-operation, and in
the second, because we believe that there can be no stable peace and prosperity
in the world except on the basis of that
the French have so beautifully termed:
,,L'organisation de la paix".
Vervang „The Netherlands" door „Indonesia" en „the League of Nations" door
„the United Nations" en men heeft de
Indonesische buitenlandse politiek van
heden geformuleerd door een vooruitziend Nederlander 35 jaren geleden.
Dit beleid brengt mee allerlei buitenlandse
kulturele bedrijvigheden in Jakarta maar
ook in andere meer in het binnenland
gelegen steden als Bandung en Yogyakarta welkom te heten, zoals dat voor de
oorlog trouwens ook reeds in Batavia het
geval was, waar een afdeling van de Al-

liance Frangaise, een Dante Alighieri-vereniging een Deutsche Verein en een
Engelse Club van zich lieten horen en
spreken.

Nu zouden de Europese kultuuruitingen,
door de bedoelde instituten en de kulturele afdelingen van de desbetreffende
ambassades gebracht toch niet zo aanslaan, indien men niet ook op andere wijze daarop voorbereid en daarvoor gevoe-

lig was gemaakt en wel door een tweede
vorm van Nederlandse kultuurinvloed: het
onderwijs in meer dan één Westeuropese
taal aan scholen vóór en na de oorlog
waar Nederlands middelbaar en hoger
onderwijs gegeven werd alsmede aan
die universitaire instellingen, waar sinds
1950 Nederlandse hoogleraren en andere
docenten in het Nederlands bleven doceren tot de meesten van hen in 1958
het land moesten verlaten. Kregen immers reeds alle Indonesiërs, die z.g.n.
„Europees" of anders „Hollands-Inlands"
onderwijs genoten dat onderwijs in het
Nederlands, dus in één Europese taal te
verwerken, allen die na de lagere school
nog westers middelbaar onderwijs volgden, kregen daar nog twee tot vijf andere
Europese talen bij te leren en wel naast
Engels, Duits en/of Frans ook nog wel Latijn en Grieks. Er is zelfs in 1920 een speciale voor Indonesische, Chinese en
(Indo -) Europese jongelui, die M.U.L.O.
onderwijs hadden gevolgd, bestemde

A(Igemene) M(iddelbare) S(chool) in het
leven geroepen, waar men onderwijs
kreeg in de talen der Westeuropese antieke wereld.
Dit onderwijs in één of meer West-Europese talen is bij het tegenwoordig middelbaar onderwijs gehandhaafd gebleven
waar men naast algemeen verplicht Engels nog Duits of Frans en aan sommige
onderwijsinrichtingen ook Nederlands als
keuzevak heeft ingesteld. Waar dit mogelijk is, is Nederlands nu ook verplicht bijvak voor studenten in de rechten en studenten in de zogenaamde Indonesische
studierichtingen van de literaire fakulteiten zoals die voor geschiedenis, archeo-

logie, Indonesisch en Indonesische regio-talen, - alleen al aan de Gajah Mada
Universiteit in Yogyakarta waren vorig
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jaar ongeveer 850 zulke studiosi- -, terwijl het ook als keuzevak kan worden gekozen door hen, die een andere Europese
taal als hoofdvak kiezen. Aan de literaire

fakulteit van de Universitas Indonesia in
Jakarta is zelfs een studierichting Nederlands verbonden als een „voedster "-instelling voor toekomstige docenten, Indonesische Nederlandici dus, die Nederlands aan andere universiteiten zullen
gaan doceren.

Dat bij het onderwijs in de geschiedenis
van Indonesië sinds de komst der Spanjaarden en Portugezen de Nederlandse
kultuurinvloed het besef van een meer algemene Europese kultuurinvloed met zich
bracht en brengt, wordt duidelijk indien
men weet, dat de naoorlogse Indonesische geschiedenisboekjes de vooroorlogse Nederlandse dito min of meer overgeschreven hebben en dat ook wel moesten
doen, omdat voor het schrijven van zulke
werkjes, gebaseerd op eigen vorsing en
visie de tijd tot nog toe ontbroken heeft.
In het interbellum nu heeft slechts één
man, F.W. Stapel, eerst in samenwerking
met A.J. Eijkman en later alleen de leerboeken over de geschiedenis van de archipel voor het meer uitgebreid lager en
middelbaar onderwijs geschreven, waarin

vier hoofdstukken aan de Portugezen (en
Spanjaarden), Daendels (en zijn Franse
meesters) en het Engelse Tussenbestuur
(vooral onder Raffles) gewijd waren. Ook
in het eerste grotere, meer voor intellektuelen bestemde werk over die geschiedenis van zijn hand - de zgn. „kleine
Stapel" van 1930 - en later in de vijfdelige
Geschiedenis van Nederlandsch Indië
door hem tegen het einde der dertiger
jaren geredigeerd - bekend als de „grote

Stapel" - bestemd voor een nog meer intellektueel en zelfs akademisch gevormd
lezerspubliek komen de andere Europeanen die in de geschiedenis van Indonesië
hun rollen speelden goed tot hun recht.
Colenbranders driedelige Koloniale Geschiedenis uit 1925-1926 plaatste de Nederlandse koloniale geschiedenis in Indonesië zelfs duidelijk in een algemeen Europees kader. Na de tweede wereldoorlog zijn de twee enige werken, die de gehele geschiedenis van Indonesië proberen te bestrijken weer van Nederlandse
geleerden: H.J. de Graafs Geschiedenis
van Indonesië uit 1949 en B.H.M. Vlekke's
Nusantara, dat in eerste uitgave uit 1943
nog de ondertitel droeg A History of the
East Indian Archipelago maar in de
„Wholly revised Edition" uit 1959 nader
aangeduid is als A History of Indonesia.
In het eerstgenoemde boek is een onderdeel II geheel gewijd aan „De Westerlingen in Indonesië (1511-1800)", terwijl in
onderdeel V, getiteld „De Indonesiërs in
«Nederlands Oost Indië» (sedert 1800)"
één chapiter zelfs handelt over „Het leven der Europeanen in de XIXe eeuw ",
waarbij onder „westerlingen" en „Europeanen" toch in hoofdzaak Nederlanders
moeten worden verstaan, die niettemin
met „Europees verlof" en „Europees" gekleed gingen; hun kinderen naar „Europese" lagere scholen zonden en „Europees eten" onderscheidden van „Hollandse pot" en „Indische rijsttafel ". Vlekke,
hoogleraar in de leer der internationale
betrekkingen wijdde aan de geschiedenis
van de niet - Nederlandse blanken - om
een derde term te gebruiken - in Indonesië met name Portugezen, Spanjaarden, Fransen en Engelsen bijna 3 van
de 16 hoofdstukken. Als dan in 1965 het
eerste wetenschappelijke werk over de
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stand der historiografie betreffende Indonesië uitkomt, dan in hoofdzaak geredigeerd door Indonesiërs, worden daarin
afzonderlijke hoofdstukken gewijd aan
Portugese en Spaanse, Nederlandse, Engelse en Russische bronnen en dragen tot
het geheel vijf Nederlandse, vier Engelse,
één Franse en twee Indonesische historici
van Nederlandse afkomst bij. Vrijwel alle
jongere Indonesische historici zijn behalve in Nederland - waar het meeste
bronnenmateriaal voor de in Zuidoost Azië unieke heteronome geschiedenis
der Europeanen in Indonesië te vinden
is - ook in andere Westeuropese landen
geweest, veelal met Nederlandse studiebeurzen, die de bursalen in staat stelden
(archief)onderzoek te doen tot in Spanje
en Portugal toe. Indonesië's meest bekende historikus-van- professie Sartono Kar

-todirjsn1965Amterdagpomoveerd; de direkteur en de onderdirekteur van het Nationaal Archief in Jakarta
verwierven hun diploma in de archiefwetenschap in Den Haag en 's lands praehistorikus par excellence Soejono komt
in het studiejaar 1973/74 in het Nederlands Instituut voor Voortgezet Wetenschappelijk Onderzoek in Wassenaar te

werken.

Uit Teeuws Modern Indonesian Literature
van 1967 blijkt hoe voor de oorlog het
bureau voor Volkskultuur, dat door zijn
publikaties zo stimulerend heeft gewerkt
op de groei van het moderne Indonesisch
en zijn letterkunde, niet alleen Nederlandse maar ook andere Europese werken in
Maleise vertaling uitbracht van A. Dumas,
H. Malot, Baronesse Orczy, R. Kipling,
Jules Verne, Pierre Loti, R.L. Stevenson,
H. Sienkiewicz, H.C. Andersen, A. Conan

Doyle en Grant Allen. Ook hebben Indonesische vertalers van werken in andere
Europese talen dan het Nederlands dikwijls van Nederlandse vertalingen als intermediair gebruik gemaakt. En tenslotte
heeft de abrupte afschaffing van het Nederlands als ambtelijke taal en taal bij het
onderwijs de taalscheppende intelligentsia maar al te dikwijls gedwongen Nederlandse woorden te verindonesiseren, welke woorden dan al even dikwijls barbarismen waren, in het Nederlands uit
andere Europese talen binnengeslopen.
Dat naar deze neerlandismen c.q. gallicismen en germanismen enz. nog geen diepgaand onderzoek is ingesteld hangt
waarschijnlijk samen met de vrees dat de
resultaten van zo'n onderzoek te duidelijk
zouden aantonen hoe zeer het modern Indonesisch met „europeanismen" gevuld
is, gegroeid als het is uit het Maleis, dat
volgens Hooykaas vroeger wel de „bahasa Belanda", de „taal der Nederlanders
(of „vreemdelingen ")" of wellicht beter
de „taal der blanken" werd geheten, onder welke blanken men nu nog wel „Belanda Russia" en „Belanda Amerika" van
„Belanda" - sec onderscheidt. Van Indo
meest bekende essayist en kriti--nesië'
kus H.B. Jassin, die Max Havelaar in het
Indonesisch vertaalde en daarvoor dit
jaar de Martinus Nijhoff-prijs ontving, ter
gelegenheid waarvan hij zei dat de Indische belletrie „niet alleen eigendom
van Holland, maar ook van Indonesië" is,
weet ik in ieder geval hoe hij betreurt dat
er nu ook zoveel „anglicismen" in het
modern Indonesisch doordringen: de
„hollandismen" zijn eigen gemaakt, andere barbarismen (nog) niet.
Nu wij het toch over taalkundigen hebben
moet hier worden gememoreerd dat de
enige gedoktoreerde Sanskritiste Harya-
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ti Soebadio haar titel verwierf in Amsterdam en dat de niet minder enige schrijfster Boen Oemarjati haar doctorsgraad
in Leiden behaalde op een dissertatie
over Indonesië's meest bekende na-oorlogse dichter Chairil Anwar, die behalve
door Nederlandse ook door andere Europese auteurs beïnvloed werd.

Zoals alle nog levende Indonesiërs, die
voor of na de oorlog Nederlands of Nederlands beïnvloed middelbaar of hoger onderwijs genoten, niet - Nederlandse,
„Europese" bijgeluiden hebben kunnen
opvangen uit wat hen bij geschiedenisen taalonderwijs werd voorgereciteerd,
zo zullen duizenden juridische studenten
en afgestudeerde juristen, niet alleen aan
tientallen juridische fakulteiten maar ook
aan de Politie Akademie en de Militaire Rechtsakademie niet- Nederlandse Europese boventonen hebben beluisterd bij
het onderwijs over de geschiedenis van
de overigens nog steeds in het Nederlands geschreven en nog niet door officiële vertalingen in het Indonesisch vervangen, uit 1848 daterende wetboeken
voor „Europeanen" en wel het Burgerlijk
Wetboek en het Wetboek van Koophandel, waarna en waarnaast van 1866 tot
1918 nog een Wetboek van Strafrecht, ook
al weer voor die „Europeanen" gegolden
heeft. Die wetboeken gaan immers via
oudere Nederlandse wetboeken uit de vorige eeuw in allerlei onderdelen terug op
de Franse Napoleonistische kodes, het
Nederlandse oud -vaderlandse recht, Germaanse rechtsinstellingen en Romeinse
juridische instituties, waardoor een meerstemmig Europees rechtsverleden tot op
heden in die wetboeken doorklinkt.
Nu gelden de privaatrechtelijke wetboe-

ken alleen voor „Europeanen ", waaronder ingevolge een nog geldend wetsvoorschrift in het algemeen allen worden begrepen „die de nationaliteit hebben van
een staat in Europa of van zo'n persoon
afstammen dan wel nationalen zijn of afstammen van een land waar een familierecht geldt in hoofdzaak berustende op
de zelfde beginselen als het Nederlandse". Maar voor Indonesische staatsburgers van Chinese en Arabische herkomst
zijn die wetboeken eveneens geheel of
gedeeltelijk van kracht, terwijl Indonesiers van inheemse afkomst zich geheel of
gedeeltelijk of voor eon bepaalde rechtshandeling dan wel stilzwijgend - voor
het wissel- en chequerecht - aan dat Europees privaatrecht kunnen onderwerpen.
Het sinds 1918 uniforme wetboek van
strafrecht geldt tegenwoordig zelfs voor
iedereen, nu de adatstrafrechtspraak,
waar die voor 1950 nog te vinden was, in
de jonge republiek geheel is afgeschaft.
Belangrijker echter dan dit Europese
rechtsverleden, dat zich in zijn Nederlandse verschijningsvorm vooral op de
gebieden van het strafrecht en het handelsrecht manifesteert, is de hernieuwde
oriëntatie op het recht in Europa, waarvan o.a. getuigt het zenden van delegaties van waarnemers naar de XIe en Xlle
Haagse Konferentie voor internationaal
privaatrecht, wier sekretaris-generaal een
Nederlander is. Van die konferentie zijn
alle staten van West-Europa en zelfs enkele Oosteuropese staten lid, wat hen
een meerderheid verzekert tegenover de
vier lidstaten uit de twee Amerika's, alsmede Egypte, Israël en Japan.
In Den Haag zetelt ook het Internationaal
Gerechtshof, welks jurisdiktie in bilaterale
traktaten t.a.v. bepaalde materies door
Indonesië erkend is, alsmede het Perma-
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nente Hof van Arbitrage, welks sekretarisgeneraal een Nederlander is. In de residentie bevinden zich ook de Académie de
Droit International en het Institute for Social Studies, waaraan meer dan eens en
meer dan één Indonesische jurist kolleges heeft gevolgd. Aan het T.M.C. Asser
Instituut aldaar zijn zelfs twee uitstekende
Indonesische juristen verbonden, die afstudeerden aan de juridische fakulteit
van de Universitas Indonesia.
Die oriëntatie op het recht in Europa blijkt
ook uit de plannen tot samenwerking tussen juridische fakulteiten in Nederland en
Indonesië, die voortgevloeid zijn uit individuele kontakten tussen Indonesische en
Nederlandse hoogleraren, waarvan er
één, Gautama (Gouw Giok Siong) in 1967
naar Nederland ging om er een gastprofessoraat te vervullen en er twee, De Winter uit Amsterdam en Wiersma uit Leiden,
resp. in 1971 en 1972 naar Indonesië kwamen om kolleges te geven in onderscheidenlijk het internationaal privaatrecht dat, in Europa gegroeid, toch nog steeds
van Europese signatuur is - en het Nederlandse verbintenissen- en vennootschapsrecht, echter in Europese samenhang,
zulks op uitdrukkelijk verzoek van de
gastheren der juridische fakulteit van de
Universitas Indonesia. Die samenwerking
is reeds tot uiting gekomen in kort geleden in Jakarta en Yogyakarta georganiseerde „seminars" waar Nederlandse
hoogleraren uit Leiden, Groningen en Tilburg naast Indonesische docenten kol leges hebben gegeven in respektievelijk
strafrecht en kriminologie en verbintenissen- en handelsrecht voor oudere stafleden van de juridische fakulteiten der
staatsuniversiteiten. Aan Wiersma is zelfs
gevraagd om de regering van advies te
dienen over een nieuw vennootschaps10

recht - waarvoor overigens een ontwerp
op het Ministerie van Justitie in Jakarta
reeds gereed lag - dat het bestaande verouderde vennootschapsrecht „voor Europeanen", waaraan zich echter steeds
meer Indonesiërs onderwerpen, moet vervangen.
Dit vasthouden aan een geschreven „sta
handelsrecht-tuebasd",rglijkn
van Europees - kontinentale origine valt
dubbel op waar Indonesië aan alle kanten
omgeven is door staten - Australië, de
Philippijnen, Singapore, Malaysië - waarin min of meer het „common law system"
met zijn „judge made law" is gerecipieerd, al is de tegenstelling tussen deze
twee rechtsstelsels wat het hedendaagse
recht betreft niet zo scherp meer als hier
moest worden voorgesteld.

Ook de samenwerking tussen de Gajah
Mada Universiteit in Yogyakarta en de
Rijksuniversiteit te Leiden en de Vrije
Universiteit van Amsterdam op het gebied
van het hoger onderwijs in de filosofie in
door Nederlandse hoogleraren en andere
leerkrachten sinds enkele jaren gegeven
en nog verder te brengen kolleges aan de
filosofische fakulteit van de oudste Indonesische staatsuniversiteit, die op haar
beurt weer docenten voor verdere studie
naar Nederland zendt, is weer een bewijs
voor de bemiddelingsrol, welke men Nederlanders wil laten spelen in het samenbrengen van wereld- en levensbeschouwingen van toch in hoofdzaak niet -Nederlandse Europese wijsbegeerte met
Indonesische, in hoofdzaak Javaanse
wijsgerigheid. Indonesië's meest bekende kultuurfilosoof Takdir Abisjahbana, die
dikwijls in Europa en ook in Nederland is
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geweest is ook duidelijk Europees georiënteerd in zijn ideeën over de wijze
waarop Indonesië zich kultureel moet ontwikkelen.

Nog op één gebied is de samenhang tussen Nederlandse kultuurinvloed en algemeen-Europese kultuuroriëntatie duidelijk
aanwjisbaar en wel op het terrein van de
kristelijke godsdienst, met name het protestantisme, dat in Indonesië meer aanhangers telt (± 8 miljoen zielen) dan in
enig ander land in Zuidoost-Azië en de
staat ook in dit opzicht naar buiten toe
een aparte trek geeft. Men behoeft bijv.
slechts te lezen wat in het onder leiding
van Stibbe in 1929 uitgekomen werk
Neerlands Indië geschreven is over de
zending en dat dan te vergelijken met wat
in 1968 daarover gerapporteerd is door
Enklaar om te beseffen hoe de vroegere
oriëntatie op zendingscentra als Oegstgeest, Barmen en Bazel het is gaan verliezen van de gerichtheid van de Indonesische Raad van Kerken op de Wereldraad van Kerken, in 1948 in Amsterdam
opgericht, maar nu zetelend in Genève.
Haar eerste Sekretaris- Generaal was een
Nederlander, zoals haar huidige vertegenwoordiger in Jakarta ook een Nederlander is. De missie, altijd al Europeser van
herkomst in Indonesië dan de zending,
heeft haar Mekka uiteraard vanouds in
Rome gehad. Duidelijker nog dan de Nederlandse zendelingen, die in de moeilijke jaren tussen 1958 en 1963 vrijwel
allen Indonesië verlieten, konden de Nederlandse priesters en nonnen - waarvan
ongeveer tweederde deel in de jaren 1950
en 1951 door optie het Indonesisch staatsburgerschap had verworven, zoals nu nog
meer dan de helft van de Indonesische
bisschoppen van Nederlandse afkomst
is - hun „Europese" bemiddelingsrollen

blijven vervullen. Zij doen dat vooral in
hun lagere en middelbare scholen en in
hogeronderwijsinstellingen maar ook in
pers en periodiek. Het dagblad met het
grootste aantal abonnees, Kompas, is een
door katolieken geleide krant, - wier naam
volgens haar tegenstanders een akronym
zou zijn voor „Kommando pastoor" - en
het oudste en best uitgegeven kulturele
tijdschrift Basis is ook van katolieke
signatuur. In beide namen ziet of beluistert men ook Duitse en Engelse dus „Europese" termen voor wat via het radikaal
afgeschafte Nederlands het Indonesisch
dat de spraakmakende gemeente zich
had aan te schaffen, is binnengedrongen.
Dat de tegenwoordige nuntius Mees, die
op het vinketouw moet zitten ter behartiging van de belangen van het Vatikaan
een Nederlands sprekende Belg is, lijkt
weer tekenend voor de „Europese" rol,
die Rome zingt in Jakarta.

Hiermee zijn we dan weer teruggekeerd
tot de buitenlandse (kultuur)politiek van
de republiek, die in geen werelddeel
zoveel diplomatieke vertegenwoordigers
heeft als in Europa en in geen land zoveel
zichzelf als haar staatsburgers erkennende Indonesiërs heeft zitten als in Nederland. Ben ik goed ingelicht dan bevinden
er zich momenteel ± 60.000 warganegara
in het Nederlandse koninkrijk, vrouwen
en kinderen meegerekend; Ambonnezen
en Zuidmolukkers die zich geen onderdanen van de republiek achten, dus niet
inbegrepen. Ook de meeste internationale
organisaties en instituten, waarbij Indonesië aangesloten of vertegenwoordigd is,
zijn voornamelijk in West-Europa te vinden en niet zelden vervullen Nederlanders of Nederland daarbij een biezondere
•1
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rol. Zo worden de halfjaarlijkse konferenties van de zgn. „donorlanden ", verenigd in de l(nternational) G(overnmental) G(roup) l(ndonesia) steeds in het land
van Tinbergen gehouden, en voorgezeten
door een Nederlander, terwijl de meerderheid der leden weer uit Westeuropese
staten bestaat. In het in meerderheid Nederlandssprekend België heeft de Indonesische regering een in Nederland afgestudeerde ekonoom zowel bij de Belgische als bij de E.E.G. als ambassadeur
geakkrediteerd, van welke gemeenschap
Indonesië door Nederlandse tussenkomst
bepaalde preferentiële rechten hoopt te
verwerven. De sekretaris-generaal van de
in Rome zetelende F.A.O., waarbij onze
nog steeds agrarische staat de grootste
belangen heeft, is ook al weer een Nederlander. Indonesische akademici zullen ook wel studies voortzetten aan de
Europese Universitaire Instelling in Florence, waarvan de eerste rektor eveneens een Nederlander is. Indonesië's
meest bekende kultuurfilosoof Soedjatmoko is lid van het Centre for Strategic
Studies in Londen, waarvan ook weer een
Nederlander direkteur is.
Dat Nederlandse ministeries en instituten,
die studiebeurzen aan Indonesiërs ver
zich hun Europese bemidde--strekn,
l ingsrol bewust zijn blijkt uit het financieren van studiereizen naar West- en ook
wel Oosteuropese landen, waaraan ook
Indonesische studenten deelnemen en
uit het gelegenheid geven aan Indonesische bursalen om ook buiten Nederland binnen Europa kennis op te doen.
Het meest eklatante en ook meest recente voorbeeld daarvan is wel de groep van
negentien in Nederland „post graduate
studies" verrichtende Indonesische Iinguïsten en historici en één jurist geweest,
12

die dank zij de hulp van Nederlandse autoriteiten het jongste Oriëntalistenkongres
in Parijs heeft kunnen bijwonen en daar
met drie afgevaardigden uit Indonesië zelf
een „présence Indonésienne" heeft kun
opbrengen zoals nog nooit op vorige-ne
kongressen mogelijk is geweest. Het symboliseert tevens hoe ruim een kwart eeuw
na de Onafhankelijkheidsproklamatie de
Nederlandse wetenschap betreffende de
Indonesische talen en literaturen, de Indonesische geschiedenis en het Indonesische recht nog steeds „second to none"
is, wat van de in Nederland beoefende
sociale wetenschappen betreffende de
archipel (al) niet meer gezegd kan worden. Indien in Nederland niet voor alle
op Indonesië te richten kultuurwetenschappelijke aktiviteiten volop geld en
geestdrift beschikbaar is, dwingt dit feit
hulp in financiën en figuren te koncentreren op die drie hiervoor genoemde gebieden van de menswetenschappen, wier
beoefening ook van nut kan zijn voor de
strijd om het vinden van een eigen kulturele Indonesische identiteit, vooral naar
buiten toe, op gebieden van buitenlandse
(kultuur)politiek, onderwijs, geschiede
talen, recht en kristelijk geloof.
-nis,
Op die gebieden komt een Europese kul
uiting, die zich uitstrekt-turoiënae
van het meest simpele peil, waarop Libelle-n fladderen en Margriet -en bloei
niveau van de Club van Rome,-entoh
waarvan de zoëven genoemde Soedjatmoko lid is.
Maar het gaat ook niet zo zeer om de
allure als wel om de richting van die
oriëntatie. En het is nu juist die richting
in de buitenlandse kulturele oriëntatie
waarin de Indonesische intelligentsia zich
onderscheidt van de leidende élites in
Indonesië's nabuurlanden, die via één
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wereldtaal - het Engels of het Frans -

veel meer gericht zijn op de kultuur van
één voormalig moederland, dus op de
,,English way of life" of op de „civilisation
franpaise", dan wel de Amerikaanse be-

schaving.
Toen ik indertijd de Nederlandse ambassadeur Mr. Hugo Scheltema - een eksellente kulturele gezant - voorstelde het in
Jakarta te stichten Nederlandse Kulturele Centrum de naam Erasmushuis te geven, dacht ik daarbij niet alleen aan de
figuur of de myte van de grote humanist
zelf, maar ook aan zijn geboorteland en
aan de naar hem genoemde kultuurprijs,
die jaarlijks aan vooraanstaande Europese figuren wordt uitgereikt alsmede aan
het Maison d'Erasme in Anderlecht. De
naam Multatulihuis heb ik toen ook wel
geopperd, maar zij leek mij toch minder
geschikt omdat zij tezeer zou kunnen
heenwijzen naar een specifiek Nederlands
en zelfs koloniaal verleden en omdat Douwes Dekker toch een te weinig waarlijk
Europese figuur is om in de naamgeving
van het Nederlandse kultuurcentrum ook
die Europese kultuuroriëntatie tot uiting
te brengen, waarin Nederland Indonesië
als geen ander Westeuropees land van
dienst kan zijn.
Wanneer bovendien Nederland en Suriname en de Nederlandse Antillen van elkaar onafhankelijk worden, kan men ook
dáár Erasmushuizen vestigen, waar een
Multatulihuis echter geen zin zal hebben.
Nu Nederland bovendien ook op een
Erasmusuniversiteit en zelfs een Erasmustrein kan bogen, is er alle reden om
een naam te handhaven, die geen gedachtenassociaties aan specifiek Neder
Indonesische relaties oproept.
-lands
Maar wel wekt die naam op de Neder-

landse kulturele aktiviteiten in Indonesië
zo Europees mogelijk te richten. Dit kan
door ook lezingen en voordrachten in het
Engels te laten houden, zoals het Goethe Institut reeds lang doet; door in de boekerij vooral ook meer werken uit de grote
Europese literaturen in Nederlandse vertaling op te nemen als van Oorschots
Russische biblioteek; door meer Nederlandse kunstuitingen op Europees niveau
te brengen - zoals die gebracht werden
door het muziekensemble Syntagma Musica en het Nederlands Danstheater. Men
zou - om een paar voorbeelden te noemen - met het Centre Culturel Frangais
een tentoonstelling kunnen organiseren
betreffende de Impressionisten, Jongkind
en Van Gogh; met het Goethe - Institut hetzelfde kunnen doen over „Dürer in de
Nederlanden "; met het British Council
iets dergelijks kunnen entameren met betrekking tot Thomas More en Erasmus of
Barbara Hepworth en het Hoge Veluwe
Museum.
Ben ik goed ingelicht dan komen de ambassadeurs van de in Jakarta vertegenwoordigde landen van de Europese Economische Gemeenschap één maal in de
maand bijeen om over gemeenschappelijke zaken en belangen te praten. Zouden
de attachees voor pers- en/of kulturele
zaken van hun ambassades dat ook niet
kunnen doen om eens te overwegen hoe
naast regionaal - nationale ook algemeen
Europese kulturele manifestaties te brengen? Zou men die attachees niet kunnen
vragen lezingen te houden over de kul
hun staten met betrek--turpoliekvan
king tot de E.E.G.? En zouden in ieder
geval niet in het Erasmushuis aan alle Erasmusprijswinnaars tentoonstellingen en lezingen kunnen worden gewijd
in samenwerking met de ambassades of
13
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de kulturele instituten van de landen van
herkomst van die winnaars?
Waar de Nederlandse kultuurinvloed afneemt omdat de kennis van de Nederlandse taal terugloopt - ik schat het aantal Nederlandssprekende Indonesiërs dat
voor de oorlog tegen het halfmiljoen liep
nu hooguit op honderdduizend mensen zie ik voor Nederlandse kulturele aktiviteiten slechts één eervolle strategie weggelegd en wel, om het in Statenbijbelse
termen te zeggen: Nederlandse kultuurinvloed „minder" te doen worden door
Europese kultuuroriëntatie in Indonesië te
helpen „wassen"

Alleen indien de Nederlandse kulturele
politiek in Indonesië naast brede (Belgisch)- Nederlandse trekken ook een meer
algemeen Europese fysionomie gaat tonen zal zij haar gezicht niet verliezen.
Wassenaar, augustus 1973.
Netherlands Institute for Advanced Study
in the Humanisties and Social Sciences.
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Onder een breed publiek is er in de afgelopen jaren veel belangstelling ontstaan
voor de grafische kunst. Een enkel voorbeeld kan deze bewering reeds verduidelijken. De kunstredaktie van N.R.C.-Handelsblad organiseert met veel sukses een
grafiekeditie, namelijk de prent van de
maand, van telkens een andere jonge Nederlandse kunstenaar. Deze prenten, die
tegen een aantrekkelijke prijs aan de
abonnees aangeboden worden, blijken
steeds geheel verkocht te kunnen worden.
Hiermee illustreert zich al een van de
voordelen van het werken in de grafische
technieken, namelijk de mogelijkheid om
in serie te werken, dat wil zeggen, men
kan van één ontwerp een oplage van
x-stuks maken, afhankelijk van de gekozen grafische techniek en de afzetmogelijkheden, maar men kan ook een aantal
ontwerpen tesamen voegen tot een grafiekmap die eveneens als serie aangeboden kan worden. Een van de redenen
dat er voor grafiek een toenemende belangstelling waar te nemen valt, is zeker
gelegen in de omstandigheid dat grafiek
zich ertoe leent om vermenigvuldigd te
worden, dus minder eksklusief is dan een
schilderij of een beeldhouwwerk waarvan er in de regel maar een bestaat, en
over verschillende afzetpunten gedistribueerd kan worden aan de potentieel geinteresseerden.
In dit artikel zal dit aspekt nog nader onderzocht worden, evenals de rol van de
grafiek binnen de beeldende kunst en de
ontwikkeling en het gebruik van de verschillende grafische technieken.

jerven ober
Geboren in 1942 te Leeuwarden. Studeerde
ekonomie en kunstgeschiedenis. Werkte als
assistent van de kunstpromotor Dr. L. Gans,
organiseerde verschillende eksposities en is
momenteel hoofd edukatieve dienst van het
Van Abbemuseum.
Publiceerde in de tijdschriften Museumjournaal, Scheppend Ambacht, Skrien en Bulletin
Galerie Collection d'Art.
Adres:
Tarwelaan 47, Eindhoven.

De situatie direkt na 1945 geeft een beeld
van heroriëntering waarin met name de
Experimentele groep een dominerende
rol gespeeld heeft. Het is een periode
15
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waarin tamelijk individualistisch gewerkt
wordt. Men verzet zich tegen de Stijl
(Constant bijvoorbeeld in het tijdschrift
Reflex). Na de uitbarstingen van de Cobra- bewegingen komt ook de grafiek in
een rustiger vaarwater terecht van een
door Cobra beïnvloede lyrisch abstrakte
kunst, welke gevolgd wordt door een figuratieve tendentie die zich in de jaren
zestig laat beïnvloeden door de Pop Art
en het Nouveau Realisme. Min of meer
gelijktijdig speelt zich een tegenstroom
af, namelijk een die relaties onderhoudt
met de Nul/zero-groep. De invloed van de
Stijl wordt pas officieel erkend door de
tentoonstelling van 1953 in het Stedelijk
Museum te Amsterdam. Mede door de
utopische projekten, New Babylon, zal
Constant zich niet zoals in zijn Cobraperiode verzetten tegen de Stijl en de
betekenis van de Stijl op het gebied van
de schilderkunst, architektuur, typografie
en vormgeving. Een geometrisch abstrakte richting tekent zich omstreeks 1965
onder een aantal jonge kunstenaars af:
Ad Dekkers, Peter Struycken, Bob Bonies welke in die tijd door de Amsterdamse galerie Swart als groep naar voren gebracht worden. Het beeld zoals hierboven
geschetst, geeft slechts een aantal bekende delen van de legpuzzel die ontstaat wanneer getracht zou worden de
gehele situatie op het gebied van de grafische kunst in kaart te brengen. Evenals
de toestand binnen de wereld van de Nederlandse dichtkunst van dit moment kan
men stellen dat het beeld heterogeen is.
,,Hot printing ".
Van het hoge der a in de stad Groningen,
waar de drukker, typograaf en grafikus
Herman Nicolaas Werkman tot vlak voor
de bevrijding in 1945 zijn uitzonderlijke
16

Kompositie met letter U door H.N. Werkman (12).

grafische eksperimenten verrichtte, tot
bijvoorbeeld het Grafisch Atelier in Amsterdam of de ateliers van de vele individuele kunstenaars is een tamelijk grote
sprong die gemaakt moet worden. Niet
alleen in tijd gezien, maar ook door verschil in mentaliteit. Werkman kon op een
heel individuele basis zijn werk maken,
terwijl nu het werk, hoe verschillend ook
de basis is, meer ingepast wordt binnen
het gebeuren van deze tijd. De belangstelling voor grafische technieken is aanzienlijk verbreed en ook de kwaliteit heeft
zich kunnen verbeteren. In de oorlog
stond Werkman tamelijk eenzaam met
zijn werk. Er waren slechts enkelen die
de kwaliteit ervan zagen. Werkman was
voor de situatie na de oorlog een unieke
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persoon. In feite geldt dat ook nog voor
deze tijd waarin zijn werk volledig erkend
is. Over Werkman schreef de oud- direkteur van het Stedelijk Museum te Amster-

dam W. Sandberg in Hot Printing (1):
„in het leven ontmoeten we weinig vrije mensen
die geen slaaf zijn van de nuttigheid der dingen
die handelen om een verder deel te realiseren
zich niet laten leiden door gevestigde meningen
of door het streven naar persoonlijk voordeel
maar onafhankelijk hun weg gaan
die gezien hebben
het gestalte proberen te geven
daaraan alles ondergeschikt te maken
bereid zijn alle consequenties te aanvaarden
daarvoor zijn nodig
vitaliteit, karakter, volharding
en weinig behoeften
zo'n man was werkman ".

Na 1945, de relatie grafiek en beeldende
kunst.

Er bestaat een zeer nauw verband tussen
de ontwikkeling van de beeldende kunst
na 1945 en de te schetsen ontwikkelingslijn op het terrein van de grafische kunst.
In de praktijk bewijst de onderverdeling
van de beeldende kunst in een aantal
deelgebieden zijn nut. De juiste afpaling
van deze gebieden wordt er in de laatste
jaren echter bepaald niet makkelijker op.
Er zijn namelijk technieken, zoals de
zeefdruk, die zowel als puur grafische
techniek gehanteerd wordt, maar ook in
de schilderkunst zijn toepassing vindt.
Voorbeelden van dit laatste zijn met name enkele Engelse en Amerikaanse Pop
art- kunstenaars als Andy Warhol en Robert Rauschenberg die aan het gebruik
van dit procedee een grote bekendheid
en populariteit gegeven hebben. Dit
neemt niet weg, dat het maken van een
onderscheid, niet alleen vanuit het gezichtspunt van de gehanteerde techniek,
maar met name van het gebruik van het
beeldend medium zinvol is.

Voor ons is het voor dit opstel van belang
te weten wat de uitgangspunten van de
kunstenaars na 1945 zijn ten aanzien van
het hanteren van de verschillende grafische technieken.
De vraag kan gesteld worden of het hierbij gaat om de grafische techniek, zoals in
het geval van Werkman (in zijn geval ook
sterk het gebruik ervan in kombinatie
met de ekspressiviteit van de gebruikte
middelen, die op een eksperimentele wijze verkend werden), dan wel om een
„verhaal ", ontwerp, etc., dat al dan niet
met behulp van de gekozen grafische
techniek in een grotere oplage vermenigvuldigd kan worden. Deze verschi!!en
in benadering en toepassing van de verschillende grafische technieken zullen we
in dit artikel nog tegenkomen.
Binnen het kader van de ontwikkeling
van de beeldende kunst in ons land vormt
m.i. grafiek een duidelijk facet, zonder
evenwel een hoofdrol in deze ontwikkeling te spelen.

Waaro m grafiek?
„Kunst is overal. Zij wordt door den
mensch als het ware door de vogels op
de jas geworpen" [Werkman (2)]. Wanneer er een zo nauwe relatie tussen de
verschillende deelgebieden van de beeldende kunst bestaat, zou de vraag gesteld kunnen worden: wat is eigenlijk
grafiek, welke technieken bestaan er, welke worden er toegepast en waarom?
De kunstkritikus Cor Blok (3) schrijft hierover: „Prenten zijn vellen papier waarop
een afdruk is gemaakt, en die in meerdere gelijke exemplaren verspreid worden
- zoals affiches, kranten en boeken - ge

-ilustredmhogavs(finder
vaak litho's) ". Lange tijd heeft er verschil
bestaan tussen de zogenaamde originele
17

grafiek van nederlandse kunstenaars na 1945

druk en de ets als reproduktie. Pas na de
„ontdekking" van de etsen van Rembrandt
ontstaat er in de negentiende eeuw belangstelling voor de etstechniek gezien
als een zelfstandig medium. Eerst vooral
in zwart -wit en pas later wordt kleur in
de etstechniek toegepast. Naar deze
techniek wordt vooral teruggegrepen
wanneer er niet homogene maar genuanceerde, tonige en kleurige, vlakken in het
spel zijn.
Stanley William Hayter heeft via zijn werkplaats in Parijs, waar ook enkele Nederlandse grafici gewerkt hebben, een geweldige impuls gegeven aan de ontwikkeling en de beoefening van de grafische technieken. Niet alle technieken
worden evenwel tegenwoordig nog toegepast. Zo is bijvoorbeeld de houtsnede ook
in het buitenland in onbruik geraakt, ondanks het werk van de bekende Duitse
kunstenaar H.A.P. Grieshaber.

Litografie.
De litografie is in de negentiende eeuw
uitgevonden en dus niet, zoals de etstechniek, „herontdekt ". Aanvankelijk was
de toepassing van de litografie in het zelfde vlak gelegen als de etstechniek, namelijk het reproduceren van schilderijen.
Het bleek echter nogal moeilijk om de gewenste getrouwe afbeelding, met dezelfde
glans als van olieverf, na te bootsen. De
litografie heeft in feite zoveel mogelijkheden meer dan die van reproduktie alleen, dat het wel degelijk als een geheel
eigen medium beschouwd kan worden.
Dit laatste blijkt ook duidelijk uit de toepassing ervan door hedendaagse kunstenaars die bij voorkeur van de lito gebruik
maken.
„Sinds Alois Senefelder op het eind van
de 18e eeuw de techniek van het litogra18

feren uitvond," schrijft J. Leering (4) in
de inleiding van de publikatie bij de tentoonstelling van het bekende Amerikaanse huis „Gemini", „is deze vanwege de
snellere werkwijze, de meer konstante
kwaliteit van de afdrukken en de mogelijkheid van grotere oplagen vooral toegepast in de kommerciële wereld van
kranten, tijdschriften, affiches (ToulouseLautrec), spotprenten (Daumier), etc.,
meer dan als zelfstandige kunstuiting
(Redon) ".
Alois Senefelder gebruikte de litografie
aanvankelijk voor de vermenigvuldiging
van handgeschreven teksten en muziek.
„Met de ontwikkeling van nieuwe procédés in het kommerciële drukwerk verdween geleidelijk aan de litografie van
het toneel, totdat er na 1945 vergelijkbaar met de tapijtkunst, een nieuwe injektie aangegeven wordt (4)." Belangrijke
kunstenaars zoals Picasso gaan gebruik
maken van deze techniek. Parijs wordt,
zoals gezegd, na de tweede wereldoorlog
het centrum voor deze nieuwe ontwikkeling. Bekende drukkers als Mourlot, maar
ook kunstopleidingen en ateliers (Hayter)
hadden een grote aantrekkingskracht op
de kunstenaars.
Deze voorname rol van Parijs, die samenviel met de hele opleving in de beeldende kunst met de lichtstad als centraal
punt, wordt in de jaren zestig overgenomen door andere grote steden, zoals
Londen, die op hun beurt gaan funktioneren als centrum voor het kunstgebeuren.
In 1960 wordt bijvoorbeeld door twee studenten van Cambridge „Alecto"-grafiekedities opgericht. Na een fusie breidde
„Alecto" zich uit tot een grafisch centrum
waar belangrijke kunstenaars, zoals David
Hockney, mee samenwerkten en waar een
publiek zich omheen groepeerde.
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Vier kubussen (1970, houtsnede) door Carol Visser (6).

Rond 1960 is een identieke Amerikaanse ontwikkeling waarneembaar, ontstaan
dank zij de stimulerende aktiviteiten van

Mrs. Tatyana Grosman (Universal Limited
Art Editions) en die van June Wayne (Tamarind Lythography Workshop). Hun doel
was, en dat hebben ze ook zeker weten te
bereiken, de prentkunst in Amerika tot
bloei te brengen, de belangstelling voor
deze techniek te stimuleren, mede door
het gebruik maken van de know-how van
kommerciële drukkers. Ken Tyler trachtte
de techniek van het litograferen verder te
ontwikkelen. Als direkteur van „Gemini"
zou Tyler daar later sterk van profiteren.
Het onderzoek had betrekking op het gebruik van inkten, verschillende papiersoorten, en de vervanging van de litografische steen door veel lichtere en handzamere aluminiumplaten en de vergroting
van de formaten van deze platen. Steeds
werden er de bekendste Amerikaanse
kunstenaars uitgenodigd om bij „Gemini"
te werken, bijvoorbeeld Johns, Oldenburg, Stella en Rauschenberg.
Op kleinere schaal, maar in een voor

Nederland even unieke situatie als vergelijkbare buitenlandse kollega's, werkt in
Amsterdam aan de Prinsengracht Piet
Clement. In 1960, juist afgestudeerd,
werkt Clement als leerling bij de grafikus,
schilder (en versierder van de Boeken bals) Metten Koornstra. Koornstra zal
Clement het vak leren en hem een eind
opweg helpen met het opzetten van een
eigen steendrukkerij. Koornstra geeft
over deze ontwikkeling zelf het volgende
verhaal (5): „Het is allemaal lang geleden.
Ik had voor f 40,— een allerliefst lithopersje gekocht, ik had een kamer over,
ik had enige vakkennis en er was grote
belangstelling van bevriende collega's.
Op dat moment heb je een drukkerij en
ben je ondernemer, iets waarvoor ik niet
in de wieg ben gelegd, wat al vlug bleek
uit de chaotische toestanden die ontstonden.

Op dit moment, nu 10 jaar geleden verscheen Piet, jong, goed onderlegd in het
vak, en uitgerust door 2 jaar militaire
dienst. Hij kon op dat moment kiezen tussen de offset- industrie en het mechani19
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De val (1965, lito) door Jet Diederen, tekst Bert Schierbeek (12).

sche verlengstuk van de lithografie, of het
artisanschap van de steendrukker die alleen op kwaliteit let.
Hij koos het laatste, het vak waarvoor hij
was opgeleid, maar dat inmiddels niet
meer bestond ".
Begonnen met het kleine handpersje van
Metten Koornstra bleek weldra dat Clement opgewassen was tegen zowel de
20

artistieke eisen als de meer zakelijke zijden van het vak van steendrukker.
Na aanvankelijk geheel met kunstenaars
en opdrachtgevers gewerkt te hebben
gaat Clement er de laatste jaren steeds
meer toe over in eigen beheer prenten
uit te geven. Gesteund door een subsidie
van f 25.000,— van het Prins Bernard
Fonds wordt de „zaak" uitgebreid met
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het pand naast nummer 845 op de Prinsengracht. Behalve steendruk is ook zeefdruk binnen het bereik gekomen. Een
klein kollektief van 7 mensen werken aan
de verschillende grafiek -projekten. In de
„Printshop", een van de meest uitgebreide, in grafiek gespecialiseerde galerieën
in Nederland, is werk van circa 200 kunstenaars uit Europa vertegenwoordigd.
Naast prenten voor de kunstenaars die
er ter plaatse de mogelijkheid hebben om
te werken, verzorgt Clement ook boekuitgaven met prenten (met maksimaal 200
stuks per oplage), bijvoorbeeld van Lucebert (serie zeefdrukken Bühnescreens)
Raveel, Diederen, Couzijn, Montijn en
Postma.
Net als zijn buitenlandse kollega's werkt
Clement steeds voor één kunstenaar tegelijk, d.w.z. het atelier staat voor de dag of
dagen dat door een kunstenaar een litosteen gehuurd is geheel ter beschikking.
De verf wordt gemengd waar de kunstenaar bij is, er worden volledige proeven gemaakt, ook wanneer er een kombinatie van technieken, zoals zeefdruk en
lito, in het geding is. De aanwezigheid
van een goede steendrukker als Clement
heeft veel invloed gehad op verschillende kunstenaars. Hannes Postma zegt in
een interview met Bert Schierbeek (5):
„Ik heb een voorkeur voor litho's. Ik
maak ze graag, maar dat komt ook omdat
je bij Piet (Clement) de gelegenheid
hebt ". Ook Constant is door Clement gestimuleerd om grafiek te maken. Er bestond een plan om met Simon Vinkenoog
voor Wil Hoogstraten van Galerie d'Eendt
een boek uit te geven. Dat plan is echter
niet door kunnen gaan. Clement heeft in
screendruk zijn Atlas van Nieuw Babylon
uiteindelijk kunnen realiseren. Een belangrijk punt daarbij is dat grafiek het

Piet Clement's steen- en zeefdrukkerij.

grote voordeel heeft van de relatief goedkope produktiemetode en de oplage derhalve tegen „betaalbare" prijzen aan het
publiek aangeboden kan worden.
Een ander voorbeeld van stimulering van
het gebruik van de grafische technieken
is „Het Amsterdams Grafisch Atelier" in
de Jordaan in Amsterdam. De gelijknamige stichting stelt het goed geoutileerd
grafisch atelier ter beschikking voor gemeenschappelijk gebruik door beeldende
kunstenaars (grafici en schilders) die
zelf niet over voldoende apparatuur en/of
ruimte beschikken om de grafische technieken te beoefenen. Het atelier wordt
door drie kunstenaars beheerd.
Een Werkgroep uit het atelier brengt een
grafiekmap uit met o.a. werk van Loes
Gorlee, Sipke Huismans, Siet Zuyderland. Het aantal gebruikers en deelnemers aan deze grafiekmap heeft zich inmiddels uitgebreid.
Zeefdruk in vergelijking met de lito.
Zoals wij reeds zagen, heeft naast de
litografie de zeefdruktechniek een be21
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Ets met staven, 5e staat (1965) door Ko Oosterkerk (12).

langrijke positie binnen de grafische
kunst verkregen. Na de tweede wereldoorlog is er een duidelijke tendentie
waarneembaar onder beeldende kunstenaars om gebruik te maken van meerdere
beeldende technieken. Dit geldt ook voor
de grafische kunst, waarin de kunstenaar
zich eveneens niet beperkt voelt tot één
techniek. Behalve dat er ook nu nog een
aantal kunstenaars zijn die zich voornamelijk met grafiek bezig houden, zoals
bijvoorbeeld Ko Oosterkerk en Sipke
Huismans, zijn er veel meer kunstenaars
die grafiek als nevenaktiviteit beoefenen.
De litografie heeft deze ontwikkeling
sterk in de hand gewerkt. Deze techniek
22

is immers het minst gekomp!iceerd van
alle grafische technieken. Bovendien levert het de mogelijkheid om de eenmaal
op steen aangebrachte voorstelling in een
redelijk grote oplage door een gespecialiseerde drukker te laten afdrukken.
De meer recente ontwikkeling van screenprinting of zeefdrukken heeft een vergelijkbaar effekt gehad voor kunstenaar en
publiek als de lito. De techniek van het
maken en afdrukken, maar ook de resultaten die er mee bereikt worden, lopen
evenwel sterk uiteen. Op de litografische
steen kunnen zowel grote vlakken, al dan
niet in kleur, als tekeningen aangebracht
worden. Het resultaat van het laatste liikt
dan ook sterk op een originele tekening.
Er is evenwel een kenmerkend verschil
met de tekening, namelijk dat op de litosteen overal een gelijkmatige intklaag op
het papier komt, terwijl bij de tekening
direkt op het papier door geringe drukverschillen van de hand altijd verschillen
in dikte van het opgebrachte materiaal te
konstateren zijn.
De zeefdruk geeft als resultaat voorstellingen met zeer felle kleuren die echter alleen als vlakke kleuren zonder halftonen
toegepast kan worden.
Het zeefdrukken is in feite een sjabloon techniek. „De eenvoudigste sjabloontechniek is die waarbij de gewenste vorm uit
een vel papier of ander dun materiaal gesneden wordt. Daarna wordt de inkt aangebracht door de vorm van de uitsnijding
heen, op een onderliggend stuk papier.
Een moderne vorm van sjabloontechniek,
die vooral de laatste twintig jaar tot ontwikkeling kwam is de zeefdruk (als het
om prenten gaat meestal seriegrafie genaamd). Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een op raam gespannen gaas, waarop een sjabloon wordt aangebracht. De
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funktie van het gaas is het verband in het
sjabloon te bewaren, het is ook mogelijk,
om veel gecompliceerder vormen te gebruiken dan met enkel papiersjabloon
mogelijk is. Met een rubber rakel wordt
dan de inkt door de open delen van het
gaas op het onderliggende papier gestreken (gezeefd). Er is ook een methode
ontwikkeld om een beeld fotografisch op
het gaas over te brengen" (6).

Verspreiding van multipliceerbare kunstwerken.
Voor zowel de litografie als de zeefdruk
geldt dat deze techniek een doorbraak
van het eksklusieve kunstwerk voor de
enkeling naar een breder publiek mogelijk gemaakt heeft.
Door de mogelijkheid tot multipliceren, op
een grotere schaal dan tot voorheen mogelijk was bij de hoog- of diepdruktechnieken, waar dit aspekt in wezen ook veel
minder een faktor was - is de (grafische)
kunst meer bereikbaar geworden voor
een toenemend aantal geïnteresseerden.
Overheid en partikulieren hebben in het
kader van een kultuurspreiding meegewerkt aan het op gang brengen en verspreiden van multicipleerbare kunstwerken: grafiek en multiples.
De kunstenaar heeft op deze situatie gereageerd, o.a. door zich verder met de
ontwikkeling van de grafische technieken
bezig te houden. Op deze ontwikkeling
wordt evenwel ook kommentaar geleverd (4): „Er zijn de laatste tijd nogal van
elkaar afwijkende meningen over de betekenis van dit streven ten aanzien van
de veelbesproken democratisering van
de kunst te berde gebracht. Met name
wordt de vraag gesteld of het ten behoeve van een kwalitatief betere, en binnen
dit kader kwantitatief grotere participatie

van het publiek aan kunst wel noodzakelijk is het «bezit» van kunst te stimuleren. Hoe dan ook, het feit ligt er dat de
grafische kunst van deze ontwikkeling geprofiteerd heeft en zich een geheel eigen
plaats binnen de beeldende kunst veroverd heeft. Wat betreft de verspreiding
van de prenten is het onmiskenbaar dat
juist door het grotere aanbod, tegen alleszins redelijke prijzen, velen door de stap
van een kunstwerk in huis, en dit maal
een echt en geen reproduktie of kitschprodukt, zich meer betrokken zijn gaan
voelen bij het verschijnsel moderne kunst.
Samenvattend kan men zeggen dat met
name de lito en de zeefdruk deze grotere
populariteit van oe grafische technieken,
zowel onder de kunstenaars en het publiek, teweeg gebracht heeft. Offsetdrukken en fotografische procedees - zoals in
de kommerciële wereld veelvuldig reeds
toegepast worden - kunnen het arsenaal
aan mogelijkheden nog verder uitbreiden.
Hoewel er nog steeds gebruik gemaakt
wordt van andere grafische technieken,
zoals de houtsnede, lino, ets, e.d., hebben beide hierbovengenoemde technieken duidelijk de overhand gekregen binnen het terrein van de grafische kunst.
Het heterogene beeld van de Nederland-

se situatie.
Met de grafische technieken die door vele
beeldende kunstenaars bijvoorkeur worden toegepast, zijn eindeloos veel mogelijkheden te realiseren, die sterk afwijken
van de overeenkomstige toegepaste technische middelen. Dit naast elkaar voorkomen van een groot aantal dikwijls sterk
kontrasterende uitingen in de beeldende
kunst is typerend voor de naoorlogse situatie in Nederland. Zoals er geen bepaalde wijze van dichten bestaat is er
23
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ook niet één bepaalde wijze van schilderen, beeldhouwen of grafiek maken.
Zonder te willen zeggen dat het beeld
diffuus is, kan wel gesteld worden dat de
grote mate van heterogeniteit het zicht op
de kwaliteit zou kunnen belemmeren. Uit
het brede aanbod wordt hieronder, zonder te sterk te willen selekteren, een
beeld gegeven van de verschillende tendenties binnen dat aanbod.
De selektie of ordening kan volgens verschillende normen geschieden. H. Locher
(7) stelde in 1970 dat „Een gangbare visie
op de kunst van de afgelopen jaren is dat
er in deze jaren een opeenvolging van
steeds avantgardistischer stromingen
heeft plaats gehad ".
Men zou er een rijtje van kunnen opstel-

len:
Cobra, en in reaktie op deze emotionele
beweging, de Nulbeweging, Pop-Art en
de harde geometrische abstraktie van de
Hard-Edge, Conceptuele kunst en recentelijk de realistische kunststroming.
Het naast elkaar voorkomen van deze
dikwijls op het eerste gezicht tegengestelde bewegingen zou men volgens Locher
kunnen verklaren uit de individualisering
van de kunstenaar maar ook door een
zeer kleine groep „publiek" dat op individualistische wijze geniet van kunst en
het verzamelt.
„Zij hebben deze vrijheid van werken, omdat de samenleving waarvan zij deel uitmaken geen duidelijk omschreven eisen
stelt, waaraan zij kunnen of moeten voldoen. Deze samenleving reageert slechts
op wat haar als kunst gepresenteerd
wordt" (7).
Voor deze verbreking van de relatie kunst
en publiek, waardoor het omgaan met
kunst een bewust probleem gaat worden
i.p.v., zoals in de meeste niet - westerse
24

landen het geval is, dat ze een vanzelfsprekendheid wordt, wijst Locher op LeviStrauss.
Deze stelt dat het proces van individualisering in onze westerse kunst nauw verbonden is met de ontwikkeling naar een
steeds realistischer uitbeelding van de
werkelijkheid. „Deze werkelijkheid wordt
niet meer met «tekens» aangeduid maar
er wordt zo letterlijk mogelijk bezit van
genomen. Tekens funktioneren vooral
wanneer ze verstaan worden door een
omvangrijke groep. In het proces van
individualisering verdwijnt de semantische noodzaak. Het kunstwerk verliest
een duidende funktie."
Kunst wordt nu als een „probleem" ervaren. De vele naoorlogse tendenties
welke of samenvielen of elkaar in snel
tempo opvolgden, maakt de situatie naar
het publiek toe onoverzichtelijk. In plaats
van teken wordt kunst meer verstaan als
een mode vol afwisseling. In ieder geval
is het besef ontstaan dat er een pluriformiteit van mogelijkheden in het spel is.
Cobra.
Constant heeft verklaard: „De kunst kan
slechts betekenis hebben op dat uiterst
gevaarlijke punt, waar de toekomst het
heden opslokt, waar het heden de toekomst maakt ". „De culturele leegte heeft
zich nooit zo sterk en in zo algemene
mate doen gevoelen als na deze laatste
wereldoorlog. De continuïteit in de culturele ontwikkeling is in één ruk verbroken.
De enige redding voor de kunstenaars
van na deze oorlog is gelegen in een volledige losmaking van het gehele cultuur
-rudiment".
Voor de ontwikkeling van de Nederlandse grafiek is de vlak na de tweede wereldoorlog van start gegane Experimentele,
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Val d'Oiseau (1960, lito) door Corneille (12).

later de internationale Cobra- groep, van
zeer veel belang geweest. In 1948 werd
door o.a. Appel, Corneille, Constant,
Rooskens, Wolvecamp de Nederlandse
Experimentele groep opgericht. In dat
zelfde jaar ontstaat de internationale
groep Cobra, waar kunstenaars uit Denemarken, Copenhagen, België, Brussel en
Nederland, Amsterdam, zich bij aansluiten. De Cobra -groep zette zich af tegen
alles wat naar traditioneel realisme
zweemde, in feite dus tegen de generatie
van Willink en Koch, en stelde daarvoor
in de plaats een zeer direkte wijze van
uiten, ontladen misschien wel, van persoonlijke emoties. Deze op Klee en de
surrealisten geïnspireerde ekspressionis-

me terug te voeren spontaneïteit - terecht
ook wel vergeleken met de kindertekening is vooral belangrijk door de mentaliteit en de vorm waarin gewerkt is...
„het kind kent geen andere wet dan zijn
spontaan levensgevoel en heeft geen andere behoefte dan dit te uiten ".
Dit Experimentele houdt in feite een ontkenning in van de gangbare estetische
norm, alsook een verwerping van De Stijlbeweging, een afwijzing dus ook van de
geometrische abstraktie. In een manifest
dat zeer goed de ideeën van deze groep
weergeeft schreef Constant bij de oprichting in 1948: „Na de macht van keizers
en pausen te hebben begunstigd heeft
de Westerse kunst zich dienstbaar gemaakt aan de nieuwe machthebber, de
bourgeoisie, en zij is geworden tot een
instrument ter verheerlijking van de burgerlijke idealen ". In „Cobra achteraf beschouwd" (8) schetst Wim Beeren de
situatie vlak na de oorlog als volgt:
„Mondriaan, de realisten, de Bergense
school, de expressionisten Chabot en
Werkman, zij vormen de schilderkunst
waarop een nieuwe generatie zich moest
inspireren, of waartegen zij zich moest
verzetten. Natuurlijk is het „logisch" vervolg van deze Stijl- opvatting niet de Cobra, hoezeer men het achteraf zo voor
kan stellen. Mondriaan die om protest
vroeg, het expressionisme dat zijn tragiek inruilt voor een naïever, direktere interesse voor de dingen. Kandinsky en
Klee waren onbekend gebleven. ...En
Mondriaan en De Stijl waren in 1945 een
vergeten standpunt ".
Men zette zich dus eigenlijk af tegen de
utopische standpunten van De Stijl. Er
ontwikkelde zich een individualistisch getinte situatie die inging tegen de belangrijke ontwikkeling in de architektuur, ste25
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Rood- blauw-geel (1970, zeefdruk) door Bonies (6).

debouw, meubelkunst, industriële vormgeving en typografie. Deze stelde, net zoals in de jaren zestig jonge kunstenaars
als Struycken, Dekkers, Bonies, Gribbeling dit onder meer in hun grafisch werk
weer naar voren zullen brengen, funktionele eisen boven de meer individualistische en artistieke spekulatie.
Opmerkelijk is dat Constant na zijn Cobra- periode zich juist bezig gaat houden
met utopische projekten waarin hij blijk
geeft van het willen doorbreken van de
gedachte dat het schilderij als ekspressiemiddel, als een individueel doorleefde
gevoelswereld, zou moeten dienen.
Deze houding komt sterk tot uiting in zijn
architektuur-ontwerpen voor de toekomst: Nieuw Babylon. In relatie tot deze
ontwerpen, aanvankelijk als draadplastieken en vanaf 1958 in makettevorm, maakt
Constant grafiek-bladen. Met een van
deze prenten wint Constant een tweede
prijs in de grafiekwedstrijd en tentoonstelling in het kader van het Holland Festival 1968 in het Gemeentemuseum te
Den Haag gehouden. Grafiek heeft in dit
verband een dienende funktie. Nieuw Babylon is nog niet gerealiseerd. Het kan
pas funktioneren in een klasseloze maat26

schappij, in een omgeving voor de homo
ludens, de spelende mens.
Constant is een geheel eigen weg gegaan. Hij heeft zijn energie en interesse
omgebogen van een individuele kreativiteit - zoals de overige Cobra- kunstenaars
zijn blijven volhouden - in meer op de
kollektieve kreativiteit gerichte aktiviteiten: „Hoe houd je dat vol als kunstenaar.
Je moet als kunstenaar niet buiten de
maatschappij gaan staan. Dan heb je
helemaal nergens invloed op. Je moet er
midden in gaan staan en vandaar uit werken aan de vernieuwing ".
Zoals reeds genoemd werd, ontstond de
Cobra- beweging niet op grond van stilistische overeenkomsten, maar vanwege
een overeenstemmende geesteshouding.
Spontaneïteit, maar ook irrationaliteit is
de spil van hun werk. Appel, Brandt, Corneille, Constant, Lucebert, Rooskens hebben zich in hun werk - gouaches, tekeningen, grafiek en schilderijen - sterk laten
inspireren door de kindertekening. Deze
vereenvoudiging van vorm, te samen met
een zeer helder en kontrastrijk kleurgebruik komt heel sterk in het werk van
Appel naar voren. Direktheid en vitaliteit
geven een stralende kracht aan zijn
gouaches en schilderijen, maar ook in zijn
- talloze - lito's komt deze felheid waarmee de tekening en de verf aangebracht
wordt ongeremd over. In het latere werk
verlegt zich die vitaliteit naar de aktie van
het schilderen zelf. Dit blijkt uit de wijze
waarop de verf op het doek of papier
wordt aangebracht. Een dergelijke konkrete verfopbreng en gelaagdheid ervan
is uiteraard in de grafiek niet te realiseren. Toch geeft de bruuskheid waarmee
de kwast of penseel op de litografische
steen de kleurige tekening heeft aangebracht een bijna evenredige kracht. In
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zijn latere, eveneens kleurrijke, zeefdrukken gaat deze direktheid verloren. De
zeefdruk geeft alleen gelegenheid tot het
aanbrengen van egale vlakken van dikwijls primaire kleuren. Ook in dit latere
werk blijft Appel trouw aan zijn typische
Karel Appel- idioom van grof getekende
dier- en/of mensfiguren.
Ten opzichte van de krachtseksplosies
van Karel Appel staat het meer verstilde,
lyrisch poëtische werk van Corneille (van
Beverloo), in Luik uit Nederlandse ouders
geboren. Net als Appel vestigde Corneille
zich na de oorlog in Parijs om daar te
blijven wonen.
In 1953 beoefende Corneille de grafiek. In
veel van zijn schilderijen - met dikwijls
tema's als de stad o.a. als plattegrond of
labyrinth, en de aarde - komt een grafische lijnvoering voor. Zijn lito's uit de
zestiger jaren zijn kwa kleurvoering zeer
uitbundig, vol Mexicaanse zon en zuidelijke aardsheid.
Verwant aan de poëtische aspekten van
het werk van Corneille is dat van dichter
tekenaar-grafikus Lucebert. Zijn-schilder
stijl is evenwel meer lucide, zoals vooral
uit zijn pentekeningen te proeven is. In
het tweede nummer van Reflex verschijnt
van Lucebert het politieke gedicht „Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia". Ook in zijn latere werk komt deze
houding naar voren. Lucebert heeft via
teater en poëzie - vaak in kombinatie met
tekeningen of grafiek - een uitbouw kunnen geven aan zijn werk. Ook in zijn recente zeefdrukken, bijv. de map Bühnescreens, door Clement uitgegeven, blijft
zijn beeldende taal overtuigend werken.
In het voetspoor van de Cobra- beweging
traden een aantal schilders en grafici, zoals Jef Diederen, Pierre van Soest, Jan
Sierhuis, die op een bewogen, emotione-

Ie wijze de kleurrijke taal, in een abstraktere vorm dan de Cobra- kunstenaars,
voortzetten. Met name Diederen heeft
prachtige lito's gemaakt op vaak heel grote formaten. Zijn werk is, ook het sterk
grafische werk dat hij recentelijk maakt,
abstrakter dan de Cobra- prenten, terwijl
Van Soest vooral ook in zijn lito's van de
laatste jaren meer de invloed vertoont
van de harde edge-kleur en -vorm, maar
dan op een duidelijk figuratieve basis.
Ook een veel jongere kunstenaar als de
Amsterdammer Theo Blom liet in zijn etsen van omstreeks 1965 Cobra-achtige
tekens zien. Zijn latere prenten zijn echter meer figuratief te noemen met een
anekdotische, literaire inslag.
De vlak voor de bevrijding gefusilleerde
drukker en grafikus Werkman heeft met
zijn ekspressionistische bladen en publikaties grote invloed uitgeoefend op de
naoorlogse situatie. Zijn hoogst originele
eksperimenten met o.a. materiaal uit de
drukkerij - zetsel, stempels, rollers, e.d. is tot heden bijna niet geëvenaard. In de
zestiger jaren maakte de Amsterdamse
grafikus Flip van der Burgt voor het maken van geabstraheerde landschappen
eveneens gebruik van de roller zonder dit
middel diepgaand te onderzoeken. De typografische eksperimenten sluiten aan bij
een sterke Hollandse traditie, met o.a.
Piet Zwart, Alma Elfers, Sandberg. Het
streven naar vereenvoudiging van het visuele beeld, met echter nog een ekspressionistische invloed, treft men ook aan
bij een aantal grafici geboren rond 1900,
zoals Noordhoek, Sok, Bierema Oosting.
Voor de situatie na '45 zijn deze grafici
echter van minder belang.

Nieuw-figuratieve kunst.
Na de Cobra- beweging, gelijktijdig dus
27
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met het verdere verloop van het werk van
deze „Cobra"- kunstenaars dus, ontstaat
er een nieuwe belangstelling voor de figuratie. De figuratieve, of nieuw-figuratie
kunst zoals deze ook wel genoemd-ve
wordt, heeft een vaak moeilijke positie ingenomen tussen de erkende stromingen
Cobra, de abstrakt - geometrische kunst en
de Pop- stromingen. Verwant aan deze
figuratie is het realistische werk van Berserik en Westerik. De onderwerpen zijn
direkt herkenbaar, hoewel op een enigszins van de waarneembare werkelijkheid
afwijkende wijze weergegeven. Vaak, zoals in het werk van Westerik wordt een
bepaald deel uit de voorstelling iets vergroot weergegeven. De opbouw van de
kompositie is gericht op een verheviging
van het „verhaal ". Berserik geeft een
meer getekend beeld in zijn grafiek terwijl Westerik een zeer subtiel gebruik van
lijn en kleur toepast voor zijn dikwijls beklemmende beelden. Georg Hadeler, Wilbert Vaessen, Gerard van Rooy en Ben
Peters laten in hun tekenachtige grafiek
een sterk surreële sfeer overkomen. Lijnen overwoekeren de op zich duidbare
wereld en geven een onpeilbaar gevoel
van vervreemding dat in de meer matematisch geordende voorstellingen van
Escher nog sterker aanwezig is. Jorg
Remé's werk laat zich associëren met surrealistische werk bijvoorbeeld dat van
Wunderlich. Vorm- en kleurgebruik zijn
ontleend aan Duitse kunstenaars zoals
Horst Antes, Klapheck. Binnen de figuratie is een groep grafici te onderscheiden
waarvan het werk een sterk verhalend
karakter heeft. Metten Koornstra, bekend
als versierder van vele boekenbals, sluit
aan bij een romantische traditie. Zijn li
vaak in zwart -wit geven de sfeer van-to's,
Dostojewski en andere Russische schrij28

Wat te doen (1970, ets) door Sipke Huismans (6).

vers weer in vaak in zich besloten scènes.
Ton Klop en Jakob Zekveld vormen zowel
wat betreft leeftijd als gebruikte (zeef)
druktechniek een tegenpool. Hun onderwerpen zijn alledaags, vaak ook te zien
als een illustratie bij een bestaand dan
wel verzonnen verhaal. Dit eigen wereldje
spreekt nog veel sterker uit de eigen
druksels van Frans de Jong, zoon van
Germ de Jong. Zijn onderwerpen zijn wat
dromerig en naïef. Hans Wap en Kees
Spermon, beiden van een jongere generatie dan de „eenling" De Jong, geven
in hun grafisch werk kommentaar op de
zichtbare werkelijkheid. Deze wordt
deels scherp geobserveerd en nauwkeurig weergegeven, deels kwasi onhandig
geplaatst in een stijl die veel weg heeft
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van de Engelsman David Hockney. Vooral bij Spermon is deze invloed van Hockney op de figuratie groot. Vaak ook is er
een literaire inslag aanwezig. Spermon
voegt er echter een bekommentarieerde
houding aan toe. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
de prent „het paar" die hij in 1970 voor
de grafiekshow „50x50" maakte. In een
reuze crapaud verzonken zitten een man
en vrouw, terwijl een kitsch molentje dat
zelfs via het lichtnet zijn wieken in beweging kan brengen op de achtergrond,
de kleinburgerlijke wereld van dit paar
ekstra onderstreept.
Literair en verhalend zijn ook te noemen
de bladen van de beide Amsterdamse grafici Pieter Holstein en Sipke Huismans.
De vraag in het werk van Holstein is
kijken of niet kijken (tevens de titel van
een prent waarop we in de linkerhelft van
de in twee evengrote delen verdeelde
prent een mannetje met hoed op, jas aan
en aktentas in de linkerhand met de rug
naar ons toe, aan de rand van een berg
de voor ons niet zichtbare diepte zien inkijken. In de rechterhelft laat Holstein de
man naar ons toekijken. Hij staat nu met
de rug naar de afgrond toe. Deze situatie
wordt aangegeven als kijken of niet kijken. Dicht bij (mannetje met piepklein
vlaggetje in de hand kijkende naar een
verafgelegen berg met daarop een grote
vlag - „Ver weg" (een berg met een grote
vlag) geeft alweer zo'n kontradiktie. Het
werk van Pieter Holstein, schrijft Huis mans in De Waarheid van 8 mei 1971,
„gaat over het verschil tussen levensbeschouwing en leven, tussen ideologie
en praktijk. Komt dat zien doet uw voordeel. Niet zoals de beroemde Amerikaanse popkunstenaars licht-ironisch commentaar gevend, maar ernstig en met de
althans deze beschouwer in verrukking

No 159-111 (1965, ets /aquatint) door Zottin Peeters (12).

brengende schaamte en argeloosheid
van een zondagsdenker groepeert hij uitsluitend overbekende en in één opslag
herkenbare beelden tot een vraag: Doen/
Niet doen. Kijken/Niet kijken. Dichtbij/
Ver weg. Love me".

Net als Sipke Huismans schrijft Holstein
wonderbaarlijk mooie stukken proza die
29
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vaak in tentoonstellingskatalogi afgedrukt
worden of ook wel in eigen beheer, zoals
bij Huismans, in kombinatie met prenten
uitgegeven worden. De wereld van Huismans grafiek is niet in één opslag bekeken, laat staan geheel en al doorgrond.
Stuk voor stuk bekeken komen ons de
brokjes of samenstelsels van beelden bekend voor. Het zijn meestal alledaagse
situaties uit ons leven, uit de kranten, de
advertenties, sprookjesboeken, bestaande schilderijen, prenten, illustraties, foto's
van balletdansers uit de periode van
Diaghilev. Maar de kombinatie van dit
alles is zowel verwarrend als verrukkend
vanwege de herkenning en de verbazing
over deze bizarre kontekst. Alles is blijkbaar mogelijk. Fantasie en werkelijkheid
gaan hand in hand of lopen in elkaar over.
Veel meer van de direkte herkenbaarheid
vervreemd zijn de prenten van Hannes
Postma. Pandorra, vliegende dozen, koffers, lichamen, etc., bevolkten zijn gekleurde vroegere grafiekbladen. Zijn latere grafiek is meer getekend, vaak ook
minder kleurig. De kijkers attitude wordt
nog meer op de proef gesteld bij het werk
van Jeroen Henneman. Zijn grafiek is
vlakker, minder getekend. Net als in de
multiple „druppel ", waar het proces van
een vallende druppel in fases wordt ontleend en tegelijk binnen een voorstelling
samengevat, laat Henneman de kijker een
samenvattend beeld zien waarvan men
zeggen kan, er staat wel wat er staat,
maar dan toch niet letterlijk „alles ". Iets
wordt er de kijker te raden gegeven. Dat
wordt alleen maar aangeduid.
In het werk van Jan Montijn speelt de
herkenbaarheid geen rol. Vooral de lijnvoering en kleurgebruik is in de door hem
gehanteerde grafische technieken van
van veel belang. Ko Oosterkerk is al bij-

na even zo subtiel met de grafische (ets -)
technieken bezig als Montijn. Vooral bijbelse tema's speelden in zijn vroege
werk een rol. Abstrakter is het werk van
de jongere grafikus Zoltin Peeter die dikwijls grote geometrische vormen in kleur
in zijn bladen weergeeft. Wilfried Voet,
Rob Claus, Ad Willemen, Guido de
Waart en Guillaume Le Roy geven variaties aan binnen het beeld van een sprekende abstrakte „grafische" bladen. Kleur
geeft speciale aksenten aan deze abstraktie. De van origine Hongaarse kunstenaar
Flor geeft in kombinatie met vaak herkenbare beelden, zoals een auto, een
stempel op een gefrankeerde brief, impressies van een reis of een gebeurtenis
min of meer verwant aan het gevoelige
werk van Montijn. Lyrisch abstrakt werk
kennen wij voornamelijk door de steeds
in Frankrijk woonachtige Bram van Velde.

Heyboer.

Ets (maart 1960) door Anton Heyboer (12).

Anton Heyboer maakte vlak na de oorlog
naam als grafikus in een genre dat alleen
als Heyboer omschreven kan worden.
Uniek van aard van een geheel buiten de
gangbare normen van onze geciviliseerde
wereld levend mens. Ik haat de mens is
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de titel van een prent uit 1970. Het is een
kollage waarin we zowel elementen uit
zijn vroegere werk tegenkomen, namelijk de kruisende lijnen met cijfers bij de
raakpunten van deze lijnen, en uit zijn

huidige werk vaak delen uit vernietigde
prenten. Deze lijnen geven in al zijn prenten iets weer van zijn bestaan, zoals hij
dat op dat moment beleeft, de cijfers duiden op de verschillende relaties tot personen die in zijn leven van belang zijn.
Zijn haat richt zich tegen het normale leven vol kompromissen, het lijden en het
schuldgevoel. Ook zonder deze eksplikaties zijn deze lijnen, kleuren, plaksels
een beeldend element in zijn grafische
taal. Uit deze bladen spreekt zijn visie
op de wereld en laat hij ons iets weten
over zijn eigen zeer geïsoleerde bestaan.
Heyboers levenswijze heeft op jongere
kunstenaars als D'armanac, Dekkers en
Louwrien Weijers invloed gehad.
Pop.
De herkenbare wereld, met een vleugje
Pop Art zien we in het werk van Marte
Röling. Mode en reklamejargon spelen
door in haar grafiek en ook in haar monumentale opdrachten, die zij dikwijls in
glas laat uitwerken. Carla Kaper, Cardena, Gustave, Voskamp, Van Wensveen
geven ieder voor zich een variatie op dit
beeld. Cardena's troef was jaren lang
de ritssluiting die opende en verhulde,
voor Röling was dat de mond, voor Kaper
de biet, voor de vroeg gestorven Gustave
(Asselbergs) de bouwdoos, landkaart en
vliegtuig. Pop Art speelt ook een rol in de
werken van Henk Huig, Woody van Amen,
Alphons Freymuth. In tegenstelling tot
de Amerikaanse pop art maken deze Nederlanders geen gebruik van harde kleuren voor het weergeven van alledaagse

Zelf (1970, zeefdruk) door Marte Röling (6).

bijna banale voorwerpen of situaties. De
figuratie blijft schilderachtig en bedacht.
In de lito's en etsen van de musikus Han
Bennink wordt het vrolijke en vooral ook
speelse benadrukt. Een lito als doe het
zelf nodigt uit om de voorgetekende
vormpjes van een tulband, krokus, tol en
andere attributen zelf in te kleuren. In
zekere zin doet deze invitatie tot het inkleuren van voorgedrukte vormen denken
aan de nog steeds bestaande kinderkleurboeken (inkleuren maar niet buiten de
lijntjes...) en de „Do it yourself"-kleurpakketten die Andy Warhol rond 1962
voortreffelijk parodieerde door ze exakt
op groot formaat weer te geven, kompleet
met de cijfertjes in de voorstelling voor
de zelf aan te brengen kleuren.
Pat Andrea mengt Pop en de wat zoetere
kleuren van deze richting met een re31
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klameachtige stijl van tekenen, zeer habiel en tegelijkertijd vervreemdend door
z'n gladheid. Etienne Elias, Roger Raveel
en Reinier Lucassen worden vaak in een
adem genoemd als „de groep van Beervelde", vanwege de groepsopdracht aan
De Keyzer, Elias en Raveel door Graaf de
Kerkhove te Dentergem voor het beschilderen van zijn kelders, of „de Haarlemmers", vanwege de interesse voor hun
werk getoond door het Haarlemse Frans
Halsmuseum.
De samenwerking was eigenlijk incidenteel. Wel is hun werk en achtergrond
verwant. Vooral voor de Vlamingen geldt
de direkte beïnvloeding door de dagelijkse omgeving van het dorp en het land.
„Waar kan men beter het infiltreren van
het moderne leven gewaar worden dan
in een dorp op het platteland? In de stad
wordt alles direkt geïntegreerd, ziet
men niet zo scherp de isolerende en tevens kontrasterende- bevreemdende werking van de publiciteit, het benzinestation,
het beton, de auto, enz." (9). Elias is
sterk door Raveel beïnvloed. Tevens treft
men in zijn schilderijen en grafiek de invloed van de Engelse Pop- kunstenaars
Blake en Hockney. De Nederlander Lucassen citeert in zijn schilderijen het
werk van „beroemde schilders ", een soort
schilderkunst in fusie volgens persoonlijk
recept. In de beginperiode overheerste
de Cobra- invloed, daarna volgde een realistische inbreng door, net als Elias, figuren als Kuifje uit de stripverhalen in zijn
werk te betrekken.
„Niets in de wereld laat zich in één optiek vangen." De meest alledaagse voorwerpen, vaak uit tuttige interieurs genomen, worden in de meest uiteenlopende
stijlen weergegeven. Hans Sizoo die zich
steeds erg met deze richting heeft bezig
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gehouden trekt een parallel met nieuwe
dichtersstromingen, namelijk die getuigen van een eerlijke, realistische levenshouding. Roland Joris, Daniël van Rijssel
doorbreken de hermetische poëzie van de
vijftigers (9).

Grafiek van beeldhouwers.
Een hoofdstuk apart vormt steeds de grafiek van beeldhouwers, evenals tekeningen van beeldhouwers. Deze zijn wel als
prent of tekening met zelfstandige waarde te onderkennen, maar ontlenen toch
hun grootste kracht aan het onmiddellijk
ermee in verband staande beeldhouwwerk. Voorbeelden hiervan zijn het werk
van het echtpaar Wessel Couzijn en Pear!
Perlmuter, en David van de Kop. De grafiek en tekeningen van Caret Wisser heb
daarentegen een veel zelfstandiger-ben
betekenis ten opzichte van de skulptures. Zijn houtsneden op dun Japans
papier afgedrukt geven een zeer fijne ritmische neerslag van een eenvoudig lijnpatroon dat in de vlakheid van een zeefdruk echter veel vlakker en egaler wordt.

Hard edge.
Zeefdruk wordt dikwijls als middel gekozen voor het weergeven van koele strakke
geometrische vormen in kombinatie met
heldere en strakke kleurvlakken. Yvonne
Kracht toont dit duidelijk in de veel in
haar werk voorkomende band- of ringvorm. Jan van Goethem laat in zijn serie
zeefdrukken van 1972 op grof gekleurd
papier een verloop van lijnen en vormen
zien waarbij het onderliggende vlak sterk
in deze vormveranderingen meespreekt.

Frank Gribbeling en Léonard van den
Eerenbeemt geven eveneens strakke en
koele vormen weer, terwijl Hubert Herberghs lijnen en kleurvlakken op eenvou-
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dige wijze met weinig visuele spanning
in het beeld brengt. Van een hechte opbouw van kleur, en kleurmassa, t.o.v. de
gekozen vormen zoals dat onder meer in
het werk van de Amerikaan Kelly, ook in
zijn schitterende grafiekbladen, voorkomt,
treft men in het bovengenoemde werk tamelijk zelden aan. Het vroege werk van
Hans Koetsier, de cijferperiode, is verwant aan het werk van de Amerikaanse
schilder en grafikus Indiana. De zeefdruktechniek leent zich sterk voor deze tema's
vanwege het glanzende oppervlak dat ermee bereikt kan worden.
In de zeefdruk techniek werkt ook Marian
Plug. In haar recente serie kombineert zij
fotomateriaal uit kranten met beelden uit
de stad met gebruik van tamelijk felle
kleuren. Het herkenbare, vaak ook figuratieve element speelt een grote rol in het
werk van zulke uiteenlopende kunstenaars als Lucas Kuys, Wim Worm, Dick
van 't Hout, Aat Verhoog, Cees Vlag, Bouke Ylstra, Theo Daamen, Ed Dukkers,
Veldhoen, Engelman en de jonge kunstenaar Zwaansdijk. Het is helaas niet doenlijk het werk van deze kunstenaars stuk
voor stuk nader te beschrijven. Een volledige opsomming behoort eveneens tot
de onmogelijkheden binnen het kader van
dit artikel.
Het gebruik van de fotografie in de grafische kunst speelt niet zo'n grote rol.
Foto's worden wel toegepast, zoals in het
werk van Plug en dat van de landschapsfotograaf Ger Dekkers, maar toch naar
mijn gevoel minder dan in het buitenland.
Sjoerd Bakker sluit met zijn ekologische
projekten, waarvan hij in tekening en
schrift een aantal prenten uitgaf wel weer
aan bij wat er in het buitenland aan projekten in en met de natuur ondernomen
wordt.

Tamelijk recent is de herleefde belangstelling voor het realisme. Allerlei termen duiken op: fotografisch realisme, superrealisme, relativerend realisme (de titel van
een tentoonstelling in het Van Abbemuseum). Har Sanders is met zijn uitgebreide serie zeefdrukken van bolle kussens
en ingedutte kussens, lino's van de oeroude Hollandse geblokte keukenhanddoeken, zeefdrukken van stoppen en opgeplakte of ingezette stukjes stof, in tamelijk
korte tijd bekend geworden. Dit grafisch
werk heeft een geheel eigen karakter.
Wellicht door het formaat lijken ze gekoncentreerder dan de schilderijen die
vaak van veel grotere afmeting zijn en het
meer moeten hebben van het blow upeffekt van een op zich onbetekend stukje
werkelijkheid. Over de keuze van zijn
onderwerpen en zijn kijkwijze zegt Sanders: „Ik let op vergeelde kranten, gepropt in een schoorsteengat. Mij boeit
het gordijn waarmee je met een ruk de
buitenwereld kan wegvagen, of het slijtrandje op het belegsel van mijn borstzak
op mijn fijnste blouse. Met aandacht bekijk ik de uitgelubberde knieën in een
broek, de vergeelde zolen in sokken, of
de vochtige plekken in de oksel van een
overhemd" (10).
John Drenth en Henny van de Nieuwen hof treden voor wat betreft de keuze van
vaak alledaagse onderwerpen, als vlieger, pleerol, of „onze lieve vrouw van
goedenraad, bidt voor ons ", en de nauwgezette uitwerking ervan, als goede leerlingen van Sanders en de Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven naar
voren. Hun werkwijze is echter traditionel er in de zin van een tamelijk esthetisch
en kunstzinnige verbeelding m.b.tv. de
etstechniek. Erik Pape geeft aan zijn
voorwerpen, een spijkerjasje bijv. een
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Ingedut kussen (1970, zeefdruk) door Har Sanders (6).

kontekst. Sanders licht een deel van de
werkelijkheid uit z'n kontekst en bekijkt
het door een vergrootglas. Drenth en
Nieuwenhof geven binnen het kleine formaat van hun grafiek het hele voorwerp
weer in een besloten situatie van aandacht voor het ding op zich.
Konstruktieve tendenzen.

Nederland, als bakermat van de internationaal beroemd geworden „Stijl"-beweging lijkt het aangewezen land voor een
verdere uitbouw van de door Mondriaan
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en Van Doesburg in gang gezette onderzoekingen. In feite is er in de geschiedenis geen rechte lijn te trekken in dit onderzoek. Het werd doorkruist door een
tegengestelde beweging, die van de Cobra, een min of meer individualistische
stroming waarvan Constant zich later los
zal maken. Na '45 ontplooit zich in Nederland maar ook in Duitsland en Italië een
internationale stroming die bekend is onder de namen Nieuwe Tendenze, Zero,
Nul, een richting die voortkomt uit de
„informele kunst ". De ekspressie van de

grafiek van nederlandse kunstenaars na 1945

oppervlaktestruktuur en ook de tekstuur
daarvan is belangrijker dan de kompositie van de gebruikte elementen binnen
het schilderij. Rijvorming, herhaling, rit
zijn gebruikelijke middelen. Hand--mering
werk, vooral bij Schoonhoven, geeft een
gevarieerd vormpatroon met van plek tot
plek verschillende lichtdifferentiaties. Dit
in zijn reliëfs toegepaste principe verliest
zijn werking in de op dik wit papier uitgevoerde blinddrukken, die Schoonhoven
de laatste jaren maakt. Wat in deze Nul beweging nog onuitgesproken is wordt
in de abstrakt-geometrische richting van
Dekkers, Struycken en Bonies veel duidelijker. De gebruikte geometrische vormen
worden niet, zoals bij „De Stijl" het geval was, om hun symbolische betekenis
gebruikt, maar neutraal als basismateriaal tot uitdrukking gebracht. Bij Struycken ligt de nadruk op het programma,
het onderzoek naar de onderlinge betrekkingen binnen een beeldprogramma. Voor
deze betrekkingen stelt hij regels op. Voor
de verwerking ervan gebruikt Struycken
sinds enige jaren de komputer. Zijn zeefdrukken uit '67 sluiten geheel aan bij het
onderzoek naar vorm en kleur, de programmering van deze elementen, in zijn
schilderijen. Door Galerie Orez werd in
dat jaar een map met zeefdrukken uitgegeven waarin een aantal sprekende voorbeelden van dit onderzoek te vinden zijn.
Momenteel wordt door Struycken weinig
grafiek meer gemaakt. Het gaat hem er
vooral om de resultaten van zijn onderzoek toepasbaar te maken in het stedelijk
leefmilieu.
Bonies houdt zich in zijn schilderijen en
de vele grafiekmappen die door hem zijn
uitgegeven op de kwantitatieve verdeling
van kleur en vorm. Doel is het scheppen
van een nieuwe beeldrealiteit waarbij de

Zeefdruk (1967) door Peter Struycken ( 12).

ordening van kleur en vorm hun identiteit
in het werk behouden en niet verwijzen
naar een andere werkelijkheid. Vandaar
dat Bonies gebruik maakt van geometrische vormen, primaire kleuren, waarbij
toevalselementen en persoonlijk handschrift vermeden worden. Er ontstaat een
op seriële wijze opgebouwde beeldstruktuur. Ad Dekkers bedient zich eveneens
van geometrische vormen welke hij in
fases binnen een objekt een vormveranderingsproces laat ondergaan in zijn zgn.
houtgrafiek (van wit lastispan) staat het
onderzoek naar het gedrag en de betekenis van de lijn centraal. Dit is ook het geval in zijn tamelijk recente tekeningen,
witboek, en de voor „50x50" gemaakte
prent.
Ad de Keyzer, eveneens woonachtig in
Gorkum, gaat uit van een vlak met een
regelmatige, geometrische vorm, zoals de
driehoek en zeshoek. In zijn grafiekmap
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Acht jaar (1970, kollage) door J.C.J. van der Heyden (12).

zijn variaties op de gekozen in zwart en
grijs weergegeven grondvorm te zien. Het
Centrum voor Cubische Constructies van
de heren Slothouber en Graatsma gaat
ook uit van een gekozen basis waarop
allerlei variaties mogelijk zijn. Hun keuze
ligt in de kubus van 70 cm. Bij de kubische konstrukties gaan zij uit van een
systeem van verhoudingen, dat gebaseerd
is op de meest eenvoudigste wiskundige
handelingen, namelijk verdubbeling en
36

halvering. Dit princiepe is terug te vinden
in de door hen uitgegeven grafiek.
Veel minder bijzaak, eerder een hoofdelement in hun werk is grafiek voor J.C.J.
van der Heyden, Dick Cassée, Kees Buurman en Guido Lippens. De etsen van
Cassée zijn gebaseerd op indrukken van
het landschap. In de dikwijls door hem
toegepaste droge naald-techniek ontwikkelt hij een lineaire taal waarin het verhalende uitgebannen wordt. Ruimte en de
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verdeling van deze ruimte, de spanning
tussen verschillende krachten staat centraal in Cassées werk. De afgebeelde
metaaldruk uit 1964 geeft zijn zoeken naar
een evenwichtssituatie weer. Zware massieve vlakken vuilen het vlak. De elementen staan los van elkaar, maar zijn tegelijkertijd op elkaar bepaald. De blinddrukken heffen de zwaarte van zijn vormen op. De verdiepte vorm en 't lijnenspel verlegt het aksent op de spanning
van de vorm binnen de vorm. Er is in zijn
werk een beweging van abstrakt naar
konkretisering van de ervaren werkelijkheid en weer terug. Buurman laat net als
Cassée ruimte voor een ambivalente interpretatie van de gekozen vormen. Voor
Buurman is dat vaak een vierkant, een
liggende of staande rechthoekige balk of
de cirkel. Kleur wordt heel summier toegepast. Van der Heyden gebruikt geometrische vormen in zijn schilderijen, grafiek en kollages vanwege de abstrakte
notie omtrent de dingen. Daarnaast gaat
hij met subjektieve middelen, het proces
van het schilderen bijvoorbeeld, en het
invoegen van afbeeldingen van schilderijen, foto's, afbeeldingen van zijn eigen
schilderijen, in deze kaders tewerk. Figuratieve en abstrakte elementen wisselen
elkaar af. Bepaalde kleuren, geel en
blauw, worden dikwijls gebruikt voor de
kadering van het vlak. In zijn schilderijen
wordt het vlak dikwijls gevuld met beeld
zijn grafiek echter, die dik--kolages.In
wijls slechts een gering aantal drukken
telt, blijft het vlak vaak geheel blank, eronder worden door hem kleinere metaal stukken in een felle kleur afgedrukt.
Het werk van de Eindhovense kunstenaar
Guido Lippens, die in mei van dit jaar een
map met vijf zeefdrukken liet uitkomen, is
van een veel systematischer aard dan dat

van Van der Heyden: „Momenteel is het
werk gebaseerd op zwart en wit en de
daartussen liggende tonen. Deze worden
toegepast in reeksen die zowel op de
vorm als op de tonen betrekking hebben.
In de vooraf vastgestelde systematiek
worden de beeldende mogelijkheden onderzocht, echter niet alleen op mogelijke
resultaten maar evenzeer op emotionele
waarden die deze resultaten in kunnen
houden ".

Verwant aan de grafiek van Bonies is het
onderzoek naar de relatie kleur en vorm
in de zeefdrukken van Arie Berkulin. Rolf
Adel en Abram geven dit zelfde tema een
meer subjektief karakter evenals Willem
Hussem. De zeefdrukseries van Gerhard
von Graevenitz vertonen in hun reeksen
steeds visuele veranderingen. De elementen waarvan hij gebruik maakt zijn: vier-

kantjes, kruisjes, driehoekjes, strepen.
Deze zeefdrukken, te zien als gefikseerde
momentopnamen van een kontinu proces
van verandering in de tijd, hangen nauw
samen met zijn kinetische objekten waarin een, of meerdere ten opzichte van elkaar bewegende elementen de aandacht
trekken. In deze beweging veranderen de
onderlinge relaties en daardoor ook de
visuele momenten.
(1) Hot Printing, 1963.
(2) Prospectus voor „The Next Call", 1923.
(3) „Grafiek ", Hedendaagse Kunst Utrecht, 1971.
(4) „Experiment in grafiek ", Van Abbemuseum Eindhoven,
1971.
(5) „Prikkels" 320, oktober 1970. Tekst bij de opening op
30-10-1970 van een nieuwe afdeling. Uitgave Proost & Brandt
nv papiergroothandelaren en boekbinders.
(6) Katalogus „50x50" een prentshow in veelvoud, 1970.
(7) Katalogus „Kontrasten, 22 Nederlandse kunstenaars
van nu", H. Locher, Haags Gemeentemuseum, 1970.
(8) Museumjournaal , serie 7, nr. 7/8, jan. /febr. 1962.
(9) Openbaar Kunstbezit, jaargang 1972, nr. 16.
(10) Katalogus Relativerend Realisme, Van Abbemuseum
Eindhoven, 1972.
(11) Triënnale der Zuiderlijke Nederlanden 3„ Van Abbemuseum Eindhoven, 1972.
(12) Kollektie Van Abbemuseum, Eindhoven. Foto Martien
Coppens.
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Nog niet zo lang geleden, toen een stuk
van Hugo Claus een aantal geslaagde opvoeringen beleefde in een kleine Londen se schouwburg, werd het publiek bij het
binnenkomen begroet door de gebruikelijke foto's van de auteur, kranteknipsels
en stukjes biografie. Onder al die mededelingen was er één die in het bijzonder
de aandacht trok. De auteur van het stuk,

zo stond er te lezen, schreef niet alleen
in het Nederlands en het Frans, maar ook
in het Belgisch. Het was een mededeling
die een goede plaats verdient op de lijst
van de meest intrigerende en tegelijk
meest zinloze inlichtingen van de laatste
jaren. Hoe men op een dergelijke mededeling reageert, is een kwestie van temperament en misschien ook een beetje van
nationaliteit. Ik heb het gevoel dat de Belgen er over het algemeen iets kwader
over worden dan de Nederlanders, maar
de Belgen klagen dan ook wel eens over
een gebrek aan temperament bij de Nederlanders. Wat moet men doen in zo'n
geval? Zijn schouders ophalen en iets
mompelen over onnozele buitenlanders?
Een brief op poten naar The Times schrijven? Of misschien er gebruik van maken
als aanloop voor een lezing zoals ik nu
doe.

Schrijven in het Belgisch is onmogelijk
omdat er geen Belgische taal bestaat. Het
zou voor alle partijen prettig zijn als iedereen dat op de lagere school zou leren.
Er zijn twee talen in België, het Nederlands en het Frans, en als men het zo
stelt, ziet de situatie er mooi overzichtelijk uit. De zaak wordt echter gekompliceerd, vooral voor de buitenlander, doordat het Nederlands dat in België gesproken wordt, vaak aangeduid wordt als
Vlaams.
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Waarom doet men dit, en waarom willen
sommigen met alle geweld vasthouden
aan die term als aanduiding van het Nederlands in België, terwijl anderen hem
betreuren en hem het liefst uit de taal
zouden willen verbannen? Waarom die
verwarring en waarom die kontroverse?
Voordat ik overstap op de literatuur zou ik
eerst graag een paar woorden over deze
kwestie willen zeggen, aansluitend bij wat
ik bijna een jaar geleden hierover geschreven heb in The Times Literary Supplement (1).
In de Middeleeuwen, lang voordat er sprake was van een Nederlandse standaard taal, werd er in de Lage Landen een aantal Nederlandse dialekten gesproken: het
Brabants, het Limburgs, het Vlaams en
het Hollands, om alleen maar de voornaamste te noemen. Van deze dialekten
had het Vlaams de rijkste literaire traditie.
Verscheidene van de belangrijkste werken van de Middelnederlandse literatuur
waren in het dialekt geschreven. Karel
ende Elegast was Vlaams, evenals Vanden Vos Reinaerde en het werk van Jacob
van Maerlant. Het Vlaams kreeg daardoor
grote autoriteit als literaire taal. Ten gevolge van de politieke en militaire ontwikkelingen in het laatste kwart van de
zestiende eeuw verschoof het kulturele
zwaartepunt van het Zuiden naar het
Noorden. Door die verschuiving kon het
dialekt van Holland zich ontwikkelen tot
wat men nu het Algemeen Beschaafd
Nederlands noemt. Het dialekt van Vlaanderen miste die kans, hoewel het Vlaams
en het Brabants niet onaanzienlijke bijdragen leverden aan het ABN. In het
Noorden kon dit zich ontwikkelen zonder
belemmerd te worden door eksterne faktoren. In het Zuiden was de situatie an-

ders en veel minder gunstig voor de ontwikkeling van een standaardtaal.
In de zestiende eeuw werden de noordelijke en zuidelijke provincies van elkaar
gescheiden door de wisselvalligheden
van de oorlog, en noch de diplomatie van
Willem van Oranje noch de militaire gaven van zijn opvolgers konden een hereniging van het Noorden en het Zuiden tot
stand brengen. De militaire patstelling
van de jaren negentig bestendigde de
scheiding van Noord en Zuid. Het Noorden verkreeg in 1648 zijn onafhankelijkheid, terwijl het Zuiden eerst onder de
heerschappij van Spanje bleef en later
overgedragen werd aan Oostenrijk. Deze
jaren bleken van beslissende betekenis.
Het Noorden ontwikkelde zich tot de onafhankelijke Nederlandse Republiek met
een duidelijke nationale identiteit en met
een kultuur die bloeide in een atmosfeer
van betrekkelijke vrijheid en verdraagzaamheid. In het Zuiden daarentegen
werd de Nederlandse kultuur sterk onderdrukt door de Kontra-Reformatie. De Nederlandse taal, de taal van het opstandige
en ketterse Noorden, werd teruggedrongen naar de achtergrond en werd hoofdzakelijk een taal voor huiselijk verkeer.
Het Frans werd de taal van de literatuur
en van de kultuur in het algemeen, en
toen het Zuiden tegen het eind van de
achttiende eeuw onder direkt bestuur van
Frankrijk kwam, werd het nog opzettelijker verfranst dan tevoren. In die jaren
kreeg de term Vlaams - toen gebruikt als
een algemene aanduiding voor alle Nederlandse dialekten in het Zuiden - een
duidelijk ongunstige betekenis: le patois
flamand.
In 1815, na de nederlaag van Napoleon,
vond er een dramatische nieuwe ontwikkeling plaats. Het Noorden en het Zuiden
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werken samengevoegd - zowel de Nederl andssprekende als de Franssprekende
gebieden - tot een in essentie Nederlands
Verenigd Koninkrijk onder Koning Willem I. Om verschillende redenen werd de
hereniging een mislukking en vijftien jaar
later rebelleerde het Zuiden en vestigde
een afzonderlijk Belgisch Koninkrijk waar
zowel Nederlands als Frans gesproken
werd.
Maar een koninkrijk is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als een natie en het
nieuwe koninkrijk, dat in het Frans bestuurd werd, was tegen zichzelf verdeeld.
In 1840 tekenden duizenden Nederlands
een petitie waarin de rege--spreknd
ring gevraagd werd om het Nederlands te
erkennen als de officiële taal in de gebieden waar Nederlands gesproken werd. De
pers duidde deze beweging aan als „le
mouvement flamand", en de Nederlands
sprekenden namen de vroegere scheldnaam over als een eretitel, en daarmee
was, als ik het een beetje simplistisch
mag stellen, de Vlaamse Beweging geboren.
Dit is noch de plaats noch het ogenblik
om een diskussie te openen over de
Vlaamse Beweging met haar merkwaardige mengeling van idealisme en opportunisme, haar grote suksessen en de tragische fouten begaan door haar ekstremistische vleugel. Het zij voldoende hier te
zeggen dat de Vlaamse Beweging het
woord Vlaams een sterk emotionele inhoud heeft gegeven die aan de ene kant
verklaart waarom velen aan die term vast
willen houden en aan de andere kant de
reden aangeeft waarom vele anderen er
liever van af willen. Het besluit van de
Koninklijke Vlaamse Akademie voor Taalen Letterkunde te Gent om haar naam te
veranderen in Koninklijke Akademie voor
-
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Nederlandse Taal- en Letterkunde is in dit
verband veelbetekenend.
Wij houden ons hier vandaag niet bezig
met het gebruik van de term Vlaams buiten de taal- en letterkunde. Het is heel
goed mogelijk dat er gebieden zijn waar
het woord nog altijd een nuttige funktie
heeft. Met betrekking tot de taal en letterkunde ben ik echter van mening dat
het zijn tijd heeft gehad.
Het is niet altijd zo geweest. Er is wel degelijk een tijd geweest dat het zin had om
het Nederlands zoals dat in België gesproken en geschreven werd te onderscheiden van het Nederlands van Nederland, hoewel het woord Vlaams altijd al
een onnauwkeurige term was omdat er
zowel het specifieke dialekt van Vlaanderen mee aangegeven werd als de Nederlands- Belgische dialekten in het algemeen. Maar er was behoefte aan een onderscheidende term omdat er in de Nederlandssprekende gebieden in België
geen algemeen aanvaard AB bestond en
in Nederland wel. Bovendien heeft men in
België een tijdlang geaarzeld welke richting men uit zou gaan bij de opbouw van
een standaardtaal: Of het noordnederlandse AB als norm aanvaarden, Of een nieuw
zuidelijk AB kreëren op basis van de
Vlaamse literaire traditie? In de tweede helft van de negentiende eeuw
bestond er een aanzienlijke mate van
simpatie voor het tweede standpunt, dat
de geschiedenis is ingegaan als het
Vlaams partikularisme en waarvan de
dichter Guido Gezelle een van de welsprekendste verdedigers was. Toch is
het altijd een minderheidsstanpunt gebleven en de latere schrijvers aanvaardden over het algemeen het noordnederlandse AB als hun model. Deze richting is de algemene en de officiële ge-
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worden en het is misschien niet onnuttig
erop te wijzen dat dit ook de richting was
die de eerste leiders van de Vlaamse Beweging - Jan Frans Willems, Blommaert
en Snellaert - aanbevolen hadden. Er is
op het ogenblik geen twjfel meer aan
dat dit streven sukses heeft gehad. De invloed van de schrijvers, van het onderwijs, van radio, televisie, toneel en film
is zo groot geweest dat de positie van
het standaard - Nederlands in België nu
onvergelijkelijk veel sterker is dan een
jaar of veertig, vijftig geleden.
Niemand zal willen ontkennen dat er verschillen bestaan tussen de standaardtaal
zoals die gesproken en geschreven wordt
in de twee landen, verschillen in uitspraak, vokabulair en een enkele sintaktiische konstruktie. Maar die verschillen
zijn zo onbetekenend in vergelijking met
de overeenkomsten dat het gebruik van
het woord Vlaams, of welk ander woord
dan ook, als aanduiding van de Nederlandse taal in België, voor alle niet -filologische doeleinden irrelevant en ongewenst is. Ik ben het daarom van harte
eens met de vijfentwintig hoogleraren in
het Nederlands in Nederland en België
die in 1966, toen er in Duitsland verwarring ontstaan was over de juiste term
voor de Nederlandse taal in het Duits,
een soort kommunikée uitgaven, een Klarstellung, waarin zij de volgende uitspraak
deden: „Es gibt weder eine „flämische ",
noch eine „holländische" Sprache; es

gibt nur eine niederländische Sprache,
die als verbindliche Hochsprache gilt, in
Flanders genauso wie in den Niederlanden, selbstverständlich mit Schattierungen, wie sie in jeder Sprache, auch der
deutschen, vorkommen. Die Unterschiede
in Aussprache, Wortschatz und Syntax
zwischen holländischen und flämischen

Niederländisch-Sprechenden sind bestimmt nicht grösser als die sprachlichen
Unterschiede zwischen dem Wiener und
dem Hamburger. Es ginge nicht an, angesichts dieser Schattierungen von einer
abweichenden Sprachform zu sprechen"
(2). Vooral niet, zou ik hier nog aan toe
willen voegen, omdat de kleine verschillen die er nu nog zijn, door de steeds
groeiende kulturele integratie van de twee
landen ongetwijfeld nog kleiner zullen
worden.
Wat betreft de literaire taal zijn de verschillen tussen Noord en Zuid van nog
minder betekenis dan die in de gesproken
taal. Als schrijvers zoals Streuvels, Van
de Woestijne, Walschap of Boon woorden
en uitdrukkingen gebruiken die niet meteen in het Noorden begrepen worden,
dan betekent dat nog niet dat zij een andere taal schrijven. Als dat zo was, zou
men dezelfde restrikties moeten maken
voor iemand als Israel Querido die in De
Jordaan woorden en uitdrukkingen gebruikte die buiten Amsterdam niet bekend
waren, of voor Stroman die in Stad typisch Rotterdamse woorden bezigde, of
voor Anton Coolen die zich van woorden
bediende die alleen in De Peel bekend
waren. Men zou dan in feite alles moeten uitsluiten wat een lokaal of regionaal
kleurtje heeft. De Fransen zouden Giono
verliezen, de Engelsen Hardy en de
Duitsers Stifter.
Samenvattend wil ik dus zeggen dat het
onnauwkeurig en daarom ongewenst is
het Nederlands in België aan te duiden
met het woord Vlaams, daar deze aanduiding, vooral in het buitenland, de indruk
wekt dat men met twee talen te doen
heeft, terwijl er maar één is.
En dan de literatuur. Moet de literatuur
die in deze taal geschreven wordt, be41
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schouwd worden als één literatuur? Natuurlijk, zeggen sommigen. Geen sprake
van, zeggen anderen. Daar houden we
ons buiten, zeggen de vijfentwintig hoogleraren die ik zoëven noemde.
Het probleem van „twee literaturen of
één" is een probleem dat in de eerste
plaats de literatuur-historikus raakt, en in
het bijzonder de historiograaf van de Nederlandse literatuur. Wanneer hij zich
neerzet om een geschiedenis van de Nederlandse literatuur te gaan schrijven, zal
hij een besluit moeten nemen. Vele besluiten, liever gezegd. Hij moet er bijvoorbeeld van overtuigd zijn dat wat hij
op het punt staat te ondernemen deel uitmaakt van een deugdelijke wetenschap.
Als hij niet als kluizenaar geleefd heeft,
moet hij er zich wel van bewust zijn dat
juist die deugdelijkheid van de literatuurgeschiedenis de laatste jaren nogal eens
onder vuur genomen is. De kwestie van
de wetenschappelijke status van de literatuurgeschiedenis is geen specifiek Nederlands probleem, en daarom kan het hier,
voor het ogenblik altans, buiten beschouwing blijven. Laten we aannemen dat de
aanvallers op een afstand gehouden zijn
en dat onze historiograaf zich niet heeft
laten demoraliseren door degenen die de
geldigheid van zijn wetenschap in twijfel
getrokken hebben. Hij kan zich dan kon centreren op de problemen die wel specifiek Nederlands zijn, zoals de kwestie of
hij de literatuur in het Nederlands als één
geheel of als twee delen zal presenteren.
Segregatie of integratie, daar gaat het
om.
Als voorzichtig man, die volgens de Nederlandse traditie niet over één nacht ijs
gaat, zal hij willen weten hoe andere literaturen dergelijke problemen aanpakken.
Hij kijkt eerst naar zijn naaste buur, Duits42

land, en merkt dan dat er in Duitsland op
het ogenblik inderdaad een dergelijk probleem bestaat. Sommige Duitse literairhistorici hebben namelijk een breuk in de
eenheid van de Duitse literatuur gekonstateerd als gevolg van de tegengestelde
ideologieën in Oost- en West- Duitsland.
Of ze daar gelijk in hebben of niet, of die
breuk een realiteit is of gezichtsbedrog een vraag die zelfs Hans Mayer liever onbeantwoord laat (3) -, de voorstanders
van segregatie in de Nederlandse literatuur kunnen dit argument nooit gebruiken
omdat Nederland en België nu eenmaal
niet door dergelijke ideologische tegenstellingen gescheiden worden.
Vóór de splitsing van Duitsland bestond
er daar overigens geen enkel probleem.
Goed, men komt boeken tegen zoals Nagl
en ZeidIers Deutsch- Österreichische Literaturgeschichte, een reeks van vier
stoere delen, maar dergelijke boeken bewijzen niets voor of tegen segregatie.
Er bestaan nog wel heel wat meer literatuurgeschiedenissen die vanuit een specifiek regionaal standpunt geschreven
zijn. Enkele jaren geleden publiceerden
Arthur Verthé en Bernard Henry zelfs een
boek over de Vlaams- Afrikaanse literatuur
(4) en er zijn wellicht boeken die een nog
beperkter terrein bestrijken. Dat is allemaal volkomen rechtmatig en men kan er
geen enkel bezwaar tegen maken. De
kwestie is alleen: hoe doen de algemene
literatuurgeschiedenissen het? Geen Duitse literatuurgeschiedenis maakt zich zorgen over het wel of niet opnemen van
Zwitserse schrijvers zoals Jeremias Gotthelf, Salomon Gessner, Gottfried Keller,
Conrad-Ferdinand Meyer, Carl Spitteler,
Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt; of over
Tsjechen zoals Brod en Kafka; of over
Oostenrijkers zoals Grillparzer, Stifter,
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Schnitzler, von Hofmannsthal, Rilke, Musil, Trakl, Werfel enz. enz. Noch Goedeke,
noch Scherer, noch De Boor und Newald,
noch Martini suggereren zelfs maar dat
een auteur die in het Duits schrijft op
grond van zijn woonplaats of zijn nationaliteit buiten de Duitse literatuur zou kunnen vallen.
Nu ja, kan de Nederlandse historiograaf
zeggen, dat lijkt op anneksatie en daar
wil ik niets mee te maken hebben. En hij
wendt zich af van de Duitsers en richt
zich tot de Fransen. De negentiende eeuwse Franse literatuur-historici blijken
nogal kieskeurig te zijn. Het lijkt soms wel
dat een schrijver in Parijs moest wonen
voordat hij in aanmerking kwam voor een
plaatsje in de Franse literatuurgeschiedenis. De oudere boeken, die van Lanson,
Bédier en Brunetière, zijn dan ook tamelijk selektief. Rousseau nemen ze wel op,
en Benjamin Constant, maar ze trekken
de grens bij de Zwitsers en Belgen die
niet naar Frankrijk geëmigreerd zijn. Petit
de Julleville nam ze wel op, maar onder
een onverwachte titel: „Les influences
étrangères en France". Hij geeft te kennen dat hij daarmee een ereschuld aflost
want ze zijn opgenomen, zegt hij, om wat
ze aan Frankrijk gegeven hebben.
De latere Franse literatuurgeschiedenissen zijn soepeler, minder eksklusief, en
gaan niet meer uit van het standpunt: als
het niet echt Frans is, is het helemaal
niet Frans. Een recente Franse literatuur
André Lagarde en Lau--geschidnva
rent Michard (5) is ook nog wel tamelijk
selektief op dit punt maar zegt toch duidelijk dat de selektie gemaakt is op grond
van literaire kwaliteit en niet op basis van
de woonplaats of de nationaliteit van de
schrijvers. Het boek stelt met veel nadruk
dat wie in het Frans schrijft potentieel

deel is van de Franse literatuur: „Un dramaturge comme Ghelderode, un romancier comme Siménon, un poète comme
Henri Michaux ont beau être belges, ils
n'en appartiennent pas moins à Ia littérature „frangaise", tout comme tels autres
écrivains nés hors de nos frontières, le
Mauritien Malcolm de Chazal, I'Irlandais
Beckett, le Libanais Schéhadé ou le Suisse Jaccotet" (6), hetgeen men vrij zou
kunnen vertalen als: „Arme kerels. Stel je
voor dat je in zo'n uithoek geboren bent.
Maar hun Frans is in orde en daarom horen ze bij ons ". De Fransen hebben een
speciaal woord voor dergelijke gevallen
en duiden deze schrijvers aan als ,,francophones", wat volgens Larousse eenvoudig betekent: qui parle Ie frangais. Zo
komen deze schrijvers, evenals de Fransschrijvende Afrikanen en Kanadezen, terecht onder het hoofd: „Francophonie",
waar gezegd wordt dat zij behoren „de
plein droit au domaine universel des lettres frangaises". Een goed oor kan in dit
alles misschien eerder een soupcon van
paternalisme horen dan een poging tot
anneksatie, maar het is in elk geval duidelijk dat de Fransen, net als de Duitsers,
tegenwoordig alleen taal en literaire kwaliteit als kriterium gebruiken en niet meer
nationaliteit of woonplaats.
Als de Nederlandse historiograaf subtiel
wil zijn, en de Duitse houding verwerpt
als anneksionistisch en de Franse als paternalistisch, kan men hem adviseren om
eens te kijken hoe de Engelsen het aanpakken. De Engelsen zitten inderdaad met
een probleem, namelijk dat van de Amerikaanse literatuur. Of liever gezegd: ze
zaten ermee, want dat probleem is nu wel
opgelost, en wel door de Amerikaanse
literatuur zelf. Ik geloof niet dat er vandaag de dag enige History of English Lite43
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rature is die ook de Amerikaanse literatuur behandelt, ook al schreef Matthew
Arnold in de jaren tachtig nog het vol
een verbazing die maar nau--gendmt
welijks verborgen werd door zijn afgebeten zinnen -: „I see advertised the Primer
of American Literature. Imagine the face
of Philip or Alexander at hearing of a
Primer of Macedonian Literature! We are
all contributors to one great literature English literature" (7). Die tijden zijn
voorbij. Zelfs de uitvoerige Cambridge
History of English Literature onthoudt zich
van een behandeling van de Amerikaanse
literatuur, terwijl het boek wel hoofdstukken geeft over Anglo-Irish Literature, Anglo-Indian Literature, English-Canadian
Literature, The Literature of Australia and
New Zealand en South African Poetry,
vreemd bekneld tussen hoofdstukken over
The Growth of Journalism, Caricature and
the Literature of Sport, en Education,
hoofdstukken die eruit zien alsof ze ontworpen waren om de Australiërs, de
Nieuwzeelanders en alle anderen te prikkelen tot een literaire onafhankelijkheidsverklaring en tot het schrijven van hun
eigen literatuurgeschiedenissen - wat ze

ook gedaan hebben.
Afgezien van kleine probleempjes zoals
wat er met Henry James moet gebeuren, of met T.S. Eliot, of met
Ezra Pound, heerst er nu wel eenstemmigheid over het feit dat de Amerikaanse literatuur beschouwd moet worden als een aparte literatuur. De redenen
hiervoor zijn talrijk. In de eerste plaats
is het waarschijnlijk een kwestie van omvang. Maar tegelijkertijd is het ook een
kwestie van anderssoortige invloeden die
de Amerikaanse literatuur haar eigen karakter gegeven hebben, van de ontwikkeling van nieuwe vormen en tema's, en ook
44

van begrippen die moeilijker te definiëren
zijn zoals de weerspiegeling van een nationale identiteit in het werk van de
schrijvers. En dan is er ook nog altijd het
feit dat er nu aanzienlijke verschillen bestaan tussen het Engels van Amerika en
het Engels van Engeland, verschillen - en
dit is van belang voor de Nederlandse
historiograaf - die talrijker zijn dan de
verschillen tussen het Nederlands van Nederland en het Nederlands van België.
Men kan nog een stapje verder gaan en
opmerken, zoals Ludo Simons gedaan
heeft, dat „de linguistische evolutie in de
Verenigde Staten door ruimtelijke en sociaal- psychologische faktoren precies tegengesteld is aan die van Vlaanderen"
(8), m.a.w. de verschillen tussen het Amerikaans Engels en het Engelse Engels
worden steeds groter terwijl de verschil
len tussen de twee varianten van het Nederlands steeds kleiner worden. Ik zou
hier tussen haakjes aan toe willen voegen
dat om al de bovengenoemde redenen de
literatuur in het Zuidafrikaans nu ook be-

schouwd moet worden als een aparte literatuur en niet als een deel van de Nederlandse.
Aan de andere kant ken ik geen Engelse
literatuurgeschiedenis die iemand als
Robert Burns uitsluit, al wijkt zijn taal
meer af van het Engelse AB dan de taal
van Whitman of Emerson. Evenmin worden leren als Wilde, Shaw en Joyce ooit
buiten de Engelse literatuur gehouden
(norse kritici hebben dat in het verleden

natuurlijk wel eens geprobeerd, maar
geen literatuurgeschiedenis met verantwoordelijkheidsbesef heeft daar ooit aan
meegedaan). Als men alle leren buiten
zou sluiten, of ze nu in Engeland woonden of niet, dan zou dat trouwens zo'n
ernstige aderlating voor de Engelse lite-
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naar Jonckbloet, de eerste die de moed
opbracht om een Nederlandse literatuurgeschiedenis te schrijven van de Middel
eeuwen tot zijn eigen tijd. Jonckbloet nam
een lange aanloop voor hij bij zijn eigenlijke onderwerp aankwam. Hij begon zijn
boek met een genealogie van de Nederlandse taal en een bespreking van de
Oudhoogduitse poëzie omdat hij bang
was dat de Nederlandse literatuur anders
niet goed te begrijpen zou zijn. Jonckbloet was een ongegeneerde romantikus
met een stijl die wel eens aan een sprookje deed denken: „Op de bergvlakten ten
noorden van de Kaspische zee leefde in
overoude tijden een volksstam van Kaukasisch ras, die van daar uit zich zowel
naar het Verre Oosten als naar het Verre
Westen heeft verspreid" (9). Jonckbloet
met zijn romantische vérziendheid was er
de man niet naar om fijne onderscheidingen te maken tussen de Vlaamsheid en
de Nederlandsheid van de schrijvers. Hij
zette zijn principes ten aanzien van deze
kwestie niet ekspliciet uiteen. Wel bepeinsde hij in zijn Inleiding wat de beste
benaming was voor de taal waarin de Nederlanders en Vlamingen schreven. Hij
verwierp de termen Vlaams en Hollands
en Diets, en gaf de voorkeur aan het
woord Nederlands - een bewonderenswaardige keuze. Deze keuze en de manier waarop Jonckbloet haar maakte, suggereert al dat hij de literatuur in het Nederlands als een eenheid zag, en dat
blijkt inderdaad ook uit de praktijk van
zijn boek. De schrijvers uit het Zuiden
worden altijd volledig geïntegreerd in de
algemene geschiedenis, hetzij kronologisch, hetzij tematologisch. Getuige zijn
bespreking van Van der Eist, Gheschiere
en Poirters in verband met Cats, en zijn
behandeling van Jacob van Zevecote en
-

W.J.A. Jonckb loet.

ratuur betekenen dat de patiënt er niet
weer zo gauw bovenop zou komen. Wat
de reden ook moge zijn, of het een kwestie is van zelfbehoud of een overblijfsel
van imperialisme of van „absentee-landlordism", of het arrogant is of juist niet,
paternalistisch of eenvoudig gezond ver
voor de literatuur -historikus is het-stand
een onbetwistbaar feit.
Als de Nederlandse historiograaf op deze
manier driemaal om zich heen gekeken
heeft, zal hij er goed aan doen voordat
hij wegrijdt, ook nog even in het spiegeltje te kijken hoe zijn voorgangers het
probleem aangepakt hebben. Hij kijkt
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Jan ten Brink.

Guillelmus Ogier. Toegegeven, Jonckbloet had geen hoge dunk van hen en
vroeg zich op een gegeven ogenblik af
waarom hij zich nog langer in het Zuiden
zou ophouden terwijl „Phoebus met sijn
voick" in Holland gevestigd was (10).
Maar Jonckbloet stond nu eenmaal niet
bekend om zijn milde oordeel over de literatuur die hij als hoogleraar in Leiden
doceerde en er waren verscheidene noordelijke schrijvers die hij even onheus bejegende. Wat men ook mag vinden van
Jonckbloets literatuurgeschiedenis - en
wij op onze beurt hebben er geen hoge
dunk van - hem komt toch de eer toe van
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de eerste grote Nederlandse literatuurgeschiedenis te hebben geschreven waarin
Nederlandse en Vlaamse literatuur als
één geheel werd beschouwd: Eén ding
moet men daarbij natuurlijk niet vergeten: Jonckbloet publiceerde het eerste
deel van zijn boek in 1868, toen de herl eving van de Nederlandse literatuur in
België nog maar net begonnen was. Met
andere woorden, het probleem van integratie of segregatie zoals zich dat aan
hem voordeed, was eenvoudiger dan het
probleem waarmee zijn opvolgers te maken hadden.
Toen Jonckbloet aftrad als hoogleraar te
Leiden werd hij opgevolgd door Jan ten
Brink, eerst als hoogleraar en even later
ook als geschiedschrijver van de Nederlandse letterkunde. Ten Brink was niet
de meest ideale man voor deze
funkties. Achteraf gezien mogen we
nu wel aannemen dat Busken Huet
er meer van gemaakt zou hebben.
Maar Huet, die een grote vaardigheid bezat in het maken van vijanden op invloedrijke plaatsen, werd in Leiden gepasseerd
en heeft altijd geweigerd om een literatuurgeschiedenis te schrijven. Het werd
dus niet Huet met zijn grote eruditie en
verbeeldingskracht, maar de oppervlakkige en modieuze Jan ten Brink. ,,Vluchtiger gedachtenis ", noemde een tijdgenoot hem (11). Toch schijnt Ten Brink
zich verplicht te hebben gevoeld een
nieuwe literatuurgeschiedenis te schrijven. In zijn Inleiding stelde hij dat het nodig was eerst „in breede trekken te bepalen hoe wij het groote studieveld hebben te overzien ". Dat deed hij, zonder
evenwel een woord te verspillen aan de
kwestie van Nederlands en Vlaams. Toch
zou dat geen overbodige weelde geweest
zijn want juist op dat punt week hij af
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van de inzichten van zijn voorganger.
Ten Brink was namelijk de eerste, zij het
zwijgende, voorstander van segregatie.
Zijn aanpak was vreemd en inkonse
kwent. Tot aan de zestiende eeuw behandelde hij de noordelijke en zuidelijke
schrijvers, met inbegrip van Anna Bijns en
Jean Baptiste Houwaert, als behorend tot
-

één, ogenschijnlijk ondeelbare, literatuur.
Daarna ging hij over op een geschiedenis
van de noordelijke Nederlandse literatuur,
zonder het Zuiden ook maar te noemen.
Men kan hem toegeven dat er in de achttiende eeuw in het Zuiden niet veel te
behandelen was, maar het vreemde is dat
hij de zuidelijke schrijvers uit de zeventiende eeuw opspaarde voor zijn laatste
hoofdstuk waar ze met de negentiende eeuwers voorkomen onder het hoofd „De
Vlaamse Beweging ", die dus blijkbaar
veel eerder begonnen was dan wij altijd
gemeend hadden.

Jan ten Brink mag dan „vluchtiger gedachtenis" geweest zijn, maar toch niet
zo vluchtig dat hij geen traditie schiep

ten aanzien van de behandeling van de
zuidnederlandse schrijvers. Verscheidene
latere historici volgden zijn voorbeeld,
waarbij de Vlaamse schrijvers in de positie kwamen te verkeren van „poor relations" van de schrijvers uit het Noorden.
Gerrit Kalff, de derde hoogleraar Nederlands in Leiden, schreef op zijn beurt een
grote Nederlandse literatuurgeschiedenis
- het moet een soort beroepskwaal geweest zijn in Leiden. Kalffs geschiedenis
verscheen tussen 1906 en 1912. Hij bestond uit zeven flinke delen, die, met een
zekere genegenheid naar men hoopt,
door studenten nog wel „de zeven kalveren" genoemd worden, en was van
aanzienlijk hoger belang dan de geschie-

G. Kalft.

denis van Jonckbloet en Ten Brink. De
verschillen in metode tussen Kalff en zijn
voorgangers doen voor ons doel niet ter
zake, behalve dan dat in de kwestie van
integratie of segregatie Kalff dichter bij
Ten Brink stond dan bij Jonckbloet. Evenals Ten Brink begon hij na de zestiende
eeuw onderscheid te maken tussen noordelijke en zuidelijke schrijvers, een onderscheid dat in deel vijf en zes uitgroeide tot afzonderlijke hoofdstukken met titels als Literatuur en Toneel in Zuid Nederland,en Literatuur - Toneel in Vlaams -

België.
Enkele ogenblikken geleden noemde ik
47

nederlands en vlaams: twee literaturen of één?

de metode van Ten Brink inkonsekwent
en over die inkonsekwentie, die men overigens ook bij Kalff vindt, zou ik nu graag
iets meer willen zeggen. Kalff zowel als
Ten Brink schreven een algemene geschiedenis van de Nederlandse literatuur,
maar van een duidelijk noordelijk standpunt. Beiden gaven aanhangselachtige
hoofdstukken over de literatuur van het
Zuiden, maar alleen wat betreft de namiddeleeuwse periode. De Middeleeuwen
beschouwden zij als een essentieel deel
van hun literatuur. Dat is wat ik inkonsekwent noem, waarbij ik me ervan bewust
ben dat ik de term lichtelijk eufemistisch
hanteer. De Middelnederlandse literatuur
is immers overwegend zuidelijk. Wie onwillig is om de zuidelijke literatuur van de
negentiende en de twintigste eeuw te integreren in een algemene geschiedenis
van de Nederlandse literatuur, die zou
eenzelfde onwilligheid moeten tonen met
betrekking tot de Middeleeuwen. Als men
het noodzakelijk vindt om de latere zuidelijke schrijvers onder te brengen in
aanhangselachtige hoofdstukken, dan zou
men het ook noodzakelijk moeten vinden
om de Middelnederlandse literatuur in inleidingachtige hoofdstukken te behandelen. Er is geen enkele Nederlandse literatuurgeschiedenis die dat doet.
Stuiveling, een voorstander van integratie, heeft al een paar maal op deze inkonsekwentie gewezen, o.a. in zijn artikel
De Nederlandse Literatuurgeschiedenis:
Stand en Misstand: „En het is ook een
feit, wanneer wij spreken over de totaliteit
van onze literatuur en dus over ongeveer
acht eeuwen, dat wij in het Noorden
eigenlijk geen Middeleeuwen hebben. De

Beatrijs, Mariken van Nimweghen, de Abele Spelen, Hadewych, wat men kan aan48

wijzen in de Middeleeuwen, is immers
vrijwel Zuidnederlands" (12). Toch beschouwen alle Nederlandse literatuurge
schiedenissen de Middelnederlandse literatuur als deel van de algemene geschiedenis van de Nederlandse letteren, ook
als ze die vanuit een zuiver noordelijk
standpunt beschrijven. Wat betreft de zestiende en zeventiende eeuw worden ze
een beetje onzeker, en in de negentiende
en twintigste eeuw beginnen ze te segregeren. De Nederlandse historiograaf, zo
lijkt het, „wants to have his cake and
-

eat it".
Voordat we onze aandacht richten op de
moderne historiografie, dienen we eerst
nog even een blik te werpen op de laatste
van de „klassieken ", Jan te Winkel, de
schrijver van een veel belasterde maar in
mijn overtuiging onwaardeerlijke literatuurgeschiedenis. Te Winkel schreef zijn
werk ongeveer gelijktijdig met Kalff. Een
zekere wedijver zal men deze twee historiografen niet kunnen ontzeggen, hetzij
uit het oogpunt van Kalffs nadruk op estetische waardering en Te Winkels positivistische rekonstruktie van een historische ontwikkeling, hetzij uit het oogpunt
van konkurrentie tussen Amsterdam en
Leiden. Te Winkel was namelijk de eerste
Amsterdammer die het Leidse monopolie
op de Nederlandse literatuurgeschiedenis
doorbrak. Hoe dat ook zij, wat betreft de
kwestie van „twee literaturen of één" was
er weinig verschil tussen Kalff en Te Winkel. Evenals Kalff bekeek Te Winkel de
„ontwikkelingsgang der Nederlandse letterkunde" van een noordelijk standpunt.
In hoofdstukken getiteld De Oudere Dichters of De Jongere Dichters, of Het Toneel na 1850 zoekt men tevergeefs naar
schrijvers uit het Zuiden. Zij worden be-
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tooid - ook de metode van segregatie
volgt.
De kwestie van „twee literaturen of één"
kwam in een nieuw stadium in 1953 toen
Knuvelder het vierde deel van zijn Hand-

boek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde publiceerde. In zijn Woord

J. te Winkel.

handeld in afzonderlijke hoofdstukken
zoals Het Vlaamse Toneel in België, De
Vlaamse Beweging en de Vlaamse Poëzie
en De Jongere Zuidnederlandse Dichters.
In de verschillende handboeken die na Te
Winkel verschenen, vindt men geen nieuwe ontwikkelingen of teoretische verhandelingen over dit onderwerp. Alleen wil
ik in het voorbijgaan met leedwezen vermelden dat de grote Geschiedenis van de
Letterkunde der Nederlanden - de grootste tot dusver en helaas nog steeds onvol-

Vooraf overwoog hij het probleem en
deelde hij mee dat hij de Nederlandse
literatuur in Nederland en België als twee
afzonderlijke literaturen zou behandelen,
vooral, naar het schijnt, op gezag van
Marnix Gijsen, een schrijver uit het Zuiden. Maar Knuvelder citeerde ook een
uitspraak van dezelfde Gijsen waarin gezegd wordt dat „in de toekomst een aparte behandeling der Noord- en Zuidnederlandse moderne literatuur als iets artificieels en dor systematisch zal aandoen ".
Knuvelder legde maar weinig kaarten op
tafel en onthield zich ook van een beginselverklaring. Wel herinnerde hij zijn lezers eraan dat hij in een vroeger boek
„voor een aanzienlijk deel de Vlaamse
letterkunde ingebouwd had in het geheel
der „Nederlandse ". Waarom nu dan niet?
Hij zou het misschien weer op dezelfde
manier gedaan hebben, zegt hij, als er
genoeg voorstudies waren geweest. Het
ziet er dus naar uit dat zijn besluit op dat
ogenblik niet zozeer van principiële als
wel van praktische aard was. Hij voegde
er nog aan toe dat zijn metode van segregatie aan de Vlaamse letterkunde meer
reliëf had gegeven dan anders mogelijk
was geweest. Hij wilde daarmee waarschijnlijk impliceren dat hij de Vlaamse
literatuur allerminst zag als het zielige
neefje van het Noorden. Toch klinkt zijn
opmerking over dat reliëf van de Vlaamse
letterkunde een beetje als een rationalisatie, en een vraagteken lijkt me hier dan
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was op grond van het ontbreken van
voorstudies.
Het lijkt dus dat Knuvelders houding tegenover integratie in latere jaren afwijzender begon te worden. In een artikel
Literaire Integratie Mogelijk? van 1959

Dr. G. Knuvelder (foto De Standaard, Brussel).

ook wel op zijn plaats. De Vooys vond dat
ook en schreef in een bespreking van
Knuvelders vierde deel dat schrijvers als
Vermeylen, Streuvels, Teirlinck en Van de
Woestijne „naar verhouding minder plaats
kregen dan noordelijke tijdgenoten" (13).
In de latere drukken van zijn Handboek
bleek Knuvelder meer en meer geneigd
tot segregatie. Justus de Harduwijn, bijvoorbeeld, die in de eerste druk behandeld werd bij zijn noordelijke tijdgenoten,
werd in de vijfde druk verwezen naar een
specaal hoofdstuk over de Vlaamse literatuur tussen 1598 en 1780. Het zou me verbazen als die overplaatsing te verdedigen
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bevestigde hij dat vermoeden en gaf hij
enkele principiële argumenten (14). Zijn
voorbeelden hebben allemaal betrekking
op de kronologie, d.w.z. op het feit dat
bepaalde ontwikkelingen in het Zuiden later plaatsvonden dan vergelijkbare ontwikkelingen in het Noorden. Geen van
zijn voorbeelden houdt zich bezig met
taal, stijl of tema. Er is in het Noorden
een Beweging van Tachtig geweest en in
het Zuiden een soortgelijke, zij het allerminst identieke beweging ongeveer tien
jaar later. Dus, zegt Knuvelder, „de werkelijkheid dwingt tot twee paradigmata ".
Maar dergelijke voorbeelden kan men ook
uit andere literaturen citeren en daar lijken ze nooit tot zulke drastische konsekwenties te leiden. Om maar één voorbeeld te noemen: de reaktie van de Zwitserse schrijver Carl Spitteler op het naturalisme kwam heel wat eerder dan soortgelijke reakties van de schrijvers uit
Duitsland, en toch is nog geen enkele
Duitse literatuurgeschiedenis op grond
hiervan tot de konklusie gekomen dat de
Zwitsers gescheiden moeten worden van
de Duitsers (of de Duitsers van de Zwitsers).
In het zoëven genoemde artikel citeerde
Knuvelder ook met instemming een uitspraak van Herman Teirlinck: „Het is onmogelijk onze Guido Gezelle, Karel van
de Woestijne en Stijn Streuvels grondig
bij de Hollandse letteren te integreren"
(15). Maar, kan men ten antwoord zeggen,
daar gaat het helemaal niet om. Integra-
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tie veronderstelt gelijkwaardigheid. In
alle andere gevallen spreekt men van anneksatie. Het gaat er niet om Gezelle en
de anderen te integreren in de „Hollandse
letteren ", maar in het geheel van de literatuur in het Nederlands, wat iets heel
anders is. Dat is misschien niet gemakkelijk. Het is ook niet gemakkelijk om Gezelle te integreren in de literatuur van het
Zuiden, of Multatuli in die van het Noorden. Niets is gemakkelijk in deze wereld,
maar onmogelijk is een groot woord.
Toen De Vooys het Handboek van Knuvelder recenseerde, bleek hij het eens met
Knuvelders besluit om de Nederlandse
en Vlaamse literatuur afzonderlijk te behandelen en bracht hij zelf ook nog andere argumenten naar voren. Hoewel hij
het „onderling verband" en de „wisselwerking" erkende, zag hij in het Zuiden
toch een „kenmerkend onderscheid" en
„invloeden die het Noorden niet kent ". Hij
gaf daar eigenlijk maar één voorbeeld
van, en wel dat van de Vlaamse Beweging. Een jaar later kwam hij op de kwestie terug naar aanleiding van twee nieuwe
boeken over de geschiedenis van de
Vlaamse literatuur (De Bock en Lissens)
(16). De Vooys bevestigde opnieuw zijn
mening dat de Nederlandse en Vlaamse
literatuur als twee literaturen beschouwd
dienen te worden, en deze keer ondersteunde hij zijn stelling met meer voorbeelden. „Beslissend zijn in dezen ",
schreef hij, „de typerende karaktertrekken en de eigenaardige culturele achtergrond. De historische romans van Conscience verschillen hemelsbreed van die
van Oltmans en nog meer van die van
Bosboom-Toussaint. Evenmin staan de
dorpsvertellingen van Conscience en Cremer op één lijn. De letterkundige bewe-

ging te Antwerpen omstreeks 1840 is geen
weerklank van de Gids- beweging; Van Nu
en Straks vertoont andere karaktertrekken
dan De Nieuwe Gids ". Hoeveel respekt ik
ook heb voor De Vooys als een grondig
en nuchter geleerde, het lijkt mij toch dat
dergelijke voorbeelden niets bewijzen en
even zovele illustraties zijn van het misverstand waar men steeds weer op stuit
wanneer de kwestie van integratie of segregatie ter sprake komt. Natuurlijk is er
een hemelsbreed verschil tussen Conscience en Oltmans, maar er is een even
hemelsbreed verschil tussen Oltmans en
Bosboom-Toussaint, en tussen BosboomToussaint en Van Lennep, en tussen Van
Lennep en Drost, om maar even bij de
historische roman te blijven. Toch zal niemand ontkennen dat zij tot dezelfde literatuur behoren en dat ze zinvol besproken kunnen worden als vertegenwoordigers van verschillende stromingen binnen
één literatuur en één genre.
Het misverstand dat ik bedoel is dat de
literair-historikus verwacht in het Zuiden
ontwikkelingen aan te treffen die zo goed
als identiek zijn aan die in het Noorden,
en als hij die niet meteen vindt, tot de
konklusie komt dat hij dus met twee verschillende literaturen te maken heeft, terwijl hij geen spier van zijn gezicht vertrekt
als hij uiteenlopende of tegenover elkaar
staande ontwikkelingen tegenkomt, hetzij
in de literatuur van het Noorden, hetzij in
die van het Zuiden. Verschillen in stijl en
tema bij tijdgenoten vindt men toch ook
in elke andere literatuur. Er is toch ook
een hemelsbreed verschil tussen Alfred
Döblin en Thomas Mann, tussen Valéry en
Paul Fort, tussen de Amerikaanse zuidelijke schrijvers zoals Faulkner, Carson
McCullers, Flannery O'Connor en de jood51
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se „stadsschrijvers" zoals Malamud, Bellow en Mailer. Zijn die verschillen soms
niet groter dan de verschillen tussen de
gedichten van Elsschot en de parlandopoëzie van Du Perron, of de romans van
Mulisch en Claus, of de poëzie van Bloem
en Van Nijlen? Bovendien kan men laten
zien dat een bespreking van bijvoorbeeld
Van Nu en Straks aanzienlijk aan diepte
wint wanneer men dat tijdschrift in verband ziet met vergelijkbare en verwante
fenomenen in het Noorden en dat er een
dimensie verloren gaat wanneer men het
beschouwt als een geïsoleerd Vlaams
verschijnsel. Men hoeft er Stuivelings
Een Eeuw Nederlandse Letteren - een uitstekend voorbeeld van geïntegreerde literatuurgeschiedschrijving - maar op na te
slaan om te zien wat ik bedoel.
En dan is er nog iets. Zoals ik in het
begin al zei, heeft de literatuurgeschiedenis in de afgelopen jaren hevige aanvallen te verduren gehad. In Nederland is er
een memorabele botsing geweest tussen
Paul Rodenko en Evert Straat in het tijdschrift Maatstaf (1955 en 1956). Rodenko
verwierp de literatuurgeschiedenis als
een pseudo-wetenschap die zich met van
alles en nog wat bezighield behalve met
literatuur. Dat was overdreven en ook niet
helemaal bij de tijd, zoals Straat heeft laten zien. Het is niet nodig dat ik u ga vervelen met een volledig verslag van deze
en soortgelijke polemieken die niet specifiek Nederlands zijn en die mutatis mutandis in verschillende andere talen en
literaturen plaatsgevonden hebben. Ik
wijs er alleen op als de Nederlandse variant van een veel algemener debat waarin
de literatuurgeschiedenis ervan beschuldigd werd niet de intrinsieke eigenschappen en waarden van het literaire werk als
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uitgangspunt te nemen maar de biografie
en andere niet- literaire gegevens. Het is
een hevig debat geweest, maar in de laatste jaren zijn de scherpe kantjes er wel
een beetje van afgesleten. In 1967 besprak C. de Deugd de verhouding tussen
literatuurteorie en literatuurgeschiedenis
waarbij hij vaststelde dat er „weinig openlijke vijandschap meer (was), maar ook
weinig samenwerking en weinig wederzijdse waardering" (17). Wel heeft de botsing tussen historici en anti- historici o.a.
tot gevolg gehad dat de literatuurhistorici
zich bewuster zijn geworden van de
gondslag van hun vak. Velen van hen zijn
er nu van overtuigd dat in een literatuurgeschiedenis het literaire werk centraal
moet staan, en niet de biografische of
historische gegevens. Knuvelder zelf legde in twee publikaties van 1963 rekenschap af van zijn eigen veranderende
houding ten opzichte van de literatuurgeschiedenis (18) en suggereerde een syntese van de traditionele literatuurgeschiedenis en een morfologische geschiedenis
die de geschiedenis van stijlen en vormen moest beschrijven, terwijl Donkersloot - die zich zowel op het terrein van
de historici als op dat van de teoretici en
komparatisten bewoog en daardoor in
een gunstige positie verkeerde om een
onpartijdige mening te laten horen - in
1965 voorspelde dat de literatuurgeschiedenis van de toekomst steeds meer de
kant op zou gaan van de stijlgeschiedenis (19).
Men is het er op het ogenblik dus vrij algemeen over eens dat de toekomstige literatuurgeschiedenis meer aandacht moet
besteden aan het literaire werk en zijn intrinsieke eigenschappen dan tot nu toe
het geval is geweest, en dat - zoals De
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Deugd het formuleerde - „de vorm in zo'n
literatuurgeschiedenis tot het criterium
voor het ordenen van het materiaal wordt"
(20). Met andere woorden: de literatuurgeschiedenis van de toekomst moet niet
langer uitgaan van de schrijver en zijn
biografie, en zou zijn hoofdstukken over
Vondel, Hooft, Multatuli enz. moeten vervangen door hoofdstukken over het klassieke drama, lyrische poëzie in de zeventiende eeuw, het sonnet, het symbolisme enz. Het biografisch aspekt zal dan
niet langer het uitgangspunt zijn, maar
genre en stijl van het werk. Wie dit aanvaardt, en wie ook kennis neemt van wat
de vergelijkende literatuurgeschiedenis
aan resultaten geboekt heeft, die moet bereid zijn te erkennen dat dit konsekwenties heeft voor de vraag of de literatuur
van het Noorden en die van het Zuiden
gezien moet worden als één geheel of als
twee delen. Als er meer nadruk komt te
liggen op het werk zelf en minder op de
personalia van de schrijver, dan begint de
splitsing van de literatuur in het Nederlands er nog kunstmatiger uit te zien dan
zij eerst al deed, omdat de segregatie
noodzakelijkerwijs nadruk legt op de nationaliteit, het domicilie en de biografie
van de schrijver.
Er is dus een algemene tendens in de literatuurgeschiedenis om afstand te nemen van de traditionele biografische aanpak. Er is ook een algemene tendens in
andere literaturen om alleen taal en literaire kwaliteit, en niet nationaliteit en
woonplaats, als kriteria te gebruiken voor
de afbakening van een literatuur. Het zou
verkeerd zijn als de geschiedschrijver
van de Nederlandse literatuur deze twee
algemene tendensen negeerde. De Nederlandse historiograaf die de metode

van segregatie kiest, staat in internationaal verband alleen. Zijn alle anderen uit
de pas, of is hij het? Als hij het is, mag hij
er wel een goede reden voor hebben. De
redenen die men tot nu toe naar voren gebracht heeft, zijn eenvoudig niet goed genoeg. Ze houden geen stand in een kon
toestand in andere litera--frontaiemd
turen en ze zijn uit de tijd wat betreft de
ontwikkelingen in de moderne literatuurgeschiedschrijving. Op grond van deze
overwegingen leg ik u als mijn mening
voor dat de literatuur in het Nederlands
niet als twee literaturen gezien moet worden, maar als één.
(1) Commentary. TLS, 11 augustus 1972, p. 945.
(2) Leuvense Bijdragen 55 (1966), p. 137-138.
(3) Zur deutschen Literatur der Zeit. Zusammenhänge,
Schriftsteller, Bücher. Reinbek bei Hamburg 1967. p. 357.
(4) Geschiedenis van de Vlaams - Afrikaanse letterkunde.
Leuven 1961.
(5) La littérature frangaise. Bordas -Laffont 1970-72. 5 dln.
(6) o.c. di. 5, p. 88-89.
(7) aangehaald in Marcus Cunliffe, The Literature of the
United States. Melbourne, London, Baltimore 1954, p. 9.
(8) Ludo Simons, Oostnoordoost. Antwerpen 1969, p. 96.
(9) Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Groningen 1888, 4e dr., dl. 1, p. 6.
(10) o.c., le dr., 1868, dl. 2, p. 417.
(11) zie G. Brom, Geschiedschrijvers van onze letterkunde.
Amsterdam, z.j., p. 100.
(12) Derde Colloquium van hoogleraren en lectoren in de
nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten. 's-Gravenhage 1967, p. 186.
(13) De Nieuwe Taalgids 46 (1953), p. 344.
(14) Gedeeld Domein. Bulletin van de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren. April 1959, nr. 5, p. 6-7.
(15) Nieuw Vlaams Tijdschrift 10 (1956), p. 451.
(16) De Nieuwe Taalgids 47 (1954), p. 138-144.
(17) Moderne literatuurwetenschap en de geschiedenis van
erlandse letteren ": De Nieuwe Taalgids 60 (1967),
de Ned
p. 1.
(18) Problemen der literatuurgeschiedschrijving. 's-Hertogenbosch 1963, en „Aasgieren der filologie ?": Verslagen
en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde 1963, p. 127-185.
(19) N.A. Donkersloot, Wij noemen het literatuur. Amsterdam 1965, p. 77.
(20) De Deugd, o.c., p. 7.
* Dit is de Nederlandse versie van de inaugurale rede uitgesproken door Prof. Dr. R.P. Meijer op 16 mei 1973 te
Londen onder de titel: Dutch and Flemish: Two Literatures
or One?

53

de historikus pieter geyl: aktivistisch strijder en
reformistisch konservatief
`

Men kan de door de heren Van Hees en
Willemsen zo voortreffelijk verzorgde uitgave Geyl en Vlaanderen beschouwen
vanuit twee gezichtspunten: het gezichtspunt van de geschiedenis en de politiek
en dat van de mens, de politiek geëngageerde mens, en met name de historikus
Pieter Geyl. Ten aanzien van het eerste
punt meen ik hier te kunnen volstaan
met als mijn mening uit te spreken dat
de verzameling brieven, in Geyl en Vlaanderen uitgegeven, te beschouwen is als
een bijdrage van betekenis voor de geschiedenis van de Vlaamse en grootNederlandse beweging niet alleen, maar
meer in het algemeen ook voor de historie van België en Nederland in de
periode na de Eerste Wereldoorlog, met
een duidelijk aksent uiteraard op de
Belgisch - Nederlandse betrekkingen. Dit
punt dus verder latend voor wat het is,
wil ik mij in dit late middaguur uitsluitend
bezighouden met het andere aspekt. Het
zal derhalve vooral gaan om de vraag
welke plaats het nieuwe boek toekomt in
het oeuvre van de historikus Geyl.
Van een principiële tegenstelling tussen
politiek en historie heeft Geyl nooit willen weten. Wanneer een historikus gaat
verklaren, interpreteren, waarderen komt,
aldus Geyl, „het persoonlijk element in
het spel, het standpunt, dat bepaald wordt
door eigen tijdsomstandigheden en door
een individuele overtuiging" (2). Tegen
een passieve, kontemplatief-estetische
historische beschouwingswijze stond hij
dan ook afwijzend. In heden én verleden
ging het om de grote, vooral politieke
kwesties en daartegenover gold het positie te kiezen, kleur te bekennen. Typerend
voor Geyl is geweest zijn volstrekt onstuitbare behoefte en drang om zich uit
te spreken over, om zich als het ware te
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meten met de grote kwesties in heden en
verleden.
Die drang hing ten nauwste samen met
Geyls persoonlijkheidsstruktuur. Dat hij
ambitieus was en egotistisch heeft hij tegenover zijn vrienden nooit verbloemd.
Dat egotisme is overigens stellig een
noodzakelijke voorwaarde geweest voor
de totstandkoming van zijn zeer omvangrijke ceuvre. Het zette hem aan tot dat
steeds weer aktief reageren op, tot het
meespelen, zo mogelijk, in de grote zaken die hem ter harte gingen. De diskussie, de dialoog, was zijn natuurlijke uit
Ze was voor hem-drukingsmoeljh.
het middel om zichzelf te zijn en te blijven
door de fenomenen in heden en verleden
te toetsen aan zijn eigen, met hartstocht
en overtuiging beleden opvattingen. Natuurlijk dreigde hier voor de historikus
Geyl het gevaar dat het noodzakelijke
tweerichtingsverkeer tussen het verleden
en de historikus ging ontaarden in een
éénrichtingsverkeer met als resultaat: wat
te veel Geyl, wat te weinig geschiedenis.
Inderdaad is Geyl aan dit gevaar niet
steeds ontkomen. Voor grove misslagen is
hij overigens behoed gebleven doordat
hij bij al zijn felle partijkiezen en oordelen
de eisen van de redelijkheid (een groot
woord voor Geyl) en de intellektuele tucht
en ook de voorschriften van de vakmetodologie niet uit het oog verloor.
Met evenveel meesterschap als aktivistische strijdbaarheid was Geyl in de jaren
na de Eerste Wereldoorlog vanuit Londen
zijn aanvallen gaan lanceren op het in
Nederland gangbare klein - Nederlandse
geschiedbeeld en op de tegenhanger ervan: de in België dominante Belgicistische koncepties. Die aanvallen, in de
vorm van een lange reeks studies en
strijdschriften waarin gestreefd werd naar

een herinterpretatie van de Nederlandse
geschiedenis vanuit een groot - Nederlands
gezichtpunt, zijn voor de geschiedbeoefening in Noord én Zuid ongemeen heilzaam en vruchtbaar geweest. In Nederland had G.W. Kernkamp reeds enige jaren tevoren moeten konstateren dat de
wetenschappelijke diskussies waren vervlakt tot geleerdentwisten „waarbij veel
inkt stroomt, maar geen hartebloed" (3).
Met zijn polemische artikelen heeft Geyl
ongetwijfeld gezorgd voor de zo noodzakelijk geworden bloedtransfusie.
Men kan veilig stellen dat het gangbare
finalistische, protestants- klein -Nederlandse geschiedbeeld onder de mokerslagen
van Geyls felle kritiek vergruizeld is. Dit
betekent overigens niet dat zijn voorstelling van zaken in haar totaliteit momenteel algemeen aanvaard wordt. Zo kan
men opmerken dat hij de betekenis van
de taalfaktor in het proces van natie -vorming heeft overschat en aan de dynastieke, politieke en ekonomische faktoren
niet voldoende gewicht heeft toegekend.
Ook kan men zijn voorstelling niet minder
door finalisme besmet achten dan de door
hem bestreden klein- Nederlandse kon
grote betekenis van dit deel-cepti.D
van Geyls werk wordt hier echter niet
wezenlijk door aangetast. Ten aanzien
van de geschiedschrijving over een uitermate belangrijk stuk Nederlandse historie kunnen we met recht spreken van een
pre- en een post-Geyliaanse periode.
Maar laten we nu terug gaan naar de
vraagstelling aan het begin van mijn
eksposee, naar de vraag dus welke plaats
de brieven - uitgave „Geyl en Vlaanderen"
toekomt in het totale ceuvre van de historikus Geyl. Wanneer we ons Geyls aksentuering van het persoonlijke element,
van de persoonlijke overtuiging van de
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langrijk geweest dan zijn historische publikaties. Trouwens zijn roerende zorg
voor zijn archief gedurende zo veel tientallen jaren wijst er op dat hij zijn brievenverzameling ook beschouwd heeft als
een publikatie in spe. Sommige van Geyls
korrespondenten zijn zich daar, vooral in
de latere jaren, maar al te wel van bewust
geweest.
Geyl zelf is een begenadigd brievenschrijver geweest. De brief was voor hem het
ideale middel om die onweerstaanbare
behoefte te bevredigen om onmiddellijk
te reageren op de aangelegenheden die

hem ter harte gingen.
De Geyl ook als historikus typerende trekken waarop ik tot dusverre vooral de nadruk heb gelegd - zijn aktivistische strijdbaarheid en dadendrang, zijn polemisch
meesterschap -, we komen er ook in de
brieven heel wat staaltjes van tegen. Eén
voorbeeld wil ik u niet onthouden. Het betreft een oordeel over Herman Vos. Na
enkele heel positieve dingen over zijn la-

Omslag van het eerste deel (1911-1927) van de briefwisseling „Geyl en Vlaanderen" - Uit het archief van Prof. dr.
P. Geyl. Brieven en notities, uitgegeven door drs. P. van
Hees en dr. A.W. Willemsen (De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen - Utrecht).

historikus herinneren, dan is het duidelijk dat zijn geëngageerdheid met de
Vlaamse beweging een wezenlijke achtergrond heeft gevormd van zijn groot -Nederlandse historische opvattingen. We
zagen bovendien al dat het hem ging om
wat hij zag als grote zaken in verleden én
heden. De konklusie ligt dus voor de
hand: voor Geyl zelf zijn brieven als de
nu gepubliceerde zeker niet minder be56

tere vriend te hebben opgemerkt, vervolgt
Geyl: „Een bij uitstek sterke persoonlijkheid is hij niet, en behalve dat hij een zekere afhankelijkheid van het oordeel van
anderen heeft, mist hij ook, naar het mij
voorkomt, een gezonde drang tot daden.
Dat blijkt zoowel in de gelijkmoedigheid
die hij onder de perfide aanvallen van
„Vlaanderen" bewaart: hij moet een geregeld tegenoffensief onderhouden; als
uit de manier waarop hij dingen kan laten

loopen" (4).
Vervolgens wil ik nog even uw aandacht
vestigen op een heel wezenlijke trek in
Geyls persoonlijkheid, die ook zijn aktiviteit als historikus diepgaand heeft beïnvloed. Bij al zijn beeldstormerij, zijn aktivistische strijdbaarheid en zijn vaak notoir gebrek aan respekt voor autoriteiten

de historikus pieter geyl: aktivistisch strijder en reformistisch konservatief

en gevestigde reputaties is Geyl zeker
wel allerminst een echt revolutionaire
geest geweest. In zijn geestelijke persoonlijkheid stak ongetwijfeld ook een onmiskenbaar konservatieve trek. Uiteraard
denk ik hierbij niet aan konservatisme in
de zin van Van Dales woordenboek, waar
het omschreven wordt als „verkleefdheid
aan het bestaande, behoudzucht ". De
konservatief leert men vooral kennen aan
zijn houding tegenover de werkelijkheid.
Terwijl de progressieve revolutionair zijn
houding laat bepalen door een op de toekomst gericht(e) ideaal of ideologie en hij
de werkelijkheid ervaart als een „blok
gestolde inertie" (5), dat uit de weg moet
worden geruimd, zal de konservatief, met
name de reformistische konservatief (6),
de werkelijkheid, bij alle kritiek die hij er
vaak op heeft, in de regel toch niet geheel
verwerpen omdat hij haar beschouwt als
een schakel in een eeuwenlange ontwikkelingsketen. Terwijl de konservatief vaak
nogal sceptisch staat tegenover het verschijnsel mens en er zich dikwijls pessimistisch over uitlaat, ervaart hij de ontwikkeling van de mensheid, als totaliteit
beschouwd, doorgaans als zinvol.
Volgens Geyl, in veel opzichten een reformistisch konservatief, „is er een levende
orde, het leven zelf is orde. Regels zijn
daarvan de onontbeerlijke afschaduwing,
regels, dogma's, formules, zonder welke
geen samenleving en geen cultuur denk
zijn ". Daartegen kant zich, aldus-bar
Geyl, de tegengestelde tendentie, die van
„de kritiek, de op de toekomst gerichte
krachten van hervormingsdrang, ongeduld, eigenzinnigheid. Twee zijden van
één proces. Treedt er verzoening op van
beide tendenties, dan spreekt men van
wijsheid, evenwicht, harmonie" (7). Kenmerkend ook Geyls fulmineren tegen

nieuwlichters en radikale hervormers die
met historisch gegroeide verhoudingen
zijns inziens onvoldoende rekening hielden, die niet beseften dat de historie
steeds meespeelde. In verband hiermee
kan ook gewezen worden op zijn bijna
lijfelijke afkeer van systeembouwers, die
in hun waanwijsheid de veelvormige, veel kantige realiteit van het leven zijns inziens geweld aandeden. Een typisch kon
bescheidenheid, voortkomend-servati
uit een bijna religieus aandoend besef (8)
van de fundamentele beperktheid van
menselijk streven en vermogen, spreekt
uit het volgende citaat: „In mijn geschied
ik vraag verschoning voor-philose
dit gewichtig woord - staat op een centrale plaats het besef dat wij het verleden
niet volledig, niet in zijn ware wezen, kunnen kennen. ik erken het belang van formules en generaliseringen om nader aan
het geheim te komen. Maar zij hebben
pas waarde, als zij gedragen worden door
het besef dat achter hen de onvatbare
werkelijkheid staat. Dat besef leidt niet
tot onzin, het is het begin van de wijsheid.
Ik word er ook niet door ontmoedigd, want
ik weet dat het streven om het verleden te
doorgronden, al is het dan ook gedoemd
om nooit tot een finaal, tot een eeuwig of
tot een alomvattend resultaat te leiden,
een van de levensbehoeften van de mens,
of van de cultuurmens, is" (9).
Ik wil u wel bekennen dat het meest bijzondere, het meest unieke van de mens
en de historikus Geyl voor mij gelegen
is in dat merkwaardige spanningsveld, in
die curieuze polariteit tussen enerzijds
zijn aktivistische strijdbaarheid en dadendrang en anderzijds de onmiskenbaar
konservatieve trekken van zijn persoonlijkheid.
Wenden we ons aan het eind van mijn
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eksposee nog een ogenblik tot de brieven-kollektie „Geyl en Vlaanderen ". Wanneer we het boek doorbladeren worden
we al heel spoedig getroffen door uitlatingen van Geyl waaruit de door mij gesignaleerde konservatieve geesteshouding duidelijk genoeg spreekt. Toegegeven, de jonge Geyl van de jaren 1920 bezat nog niet het meesterschap in het formuleren van principiële overtuigingen,
waarover de gerenommeerde historikus
na de Tweede Wereldoorlog zou blijken
te beschikken. Bovendien hebben we hier
te maken met brieven over konkrete politieke kwesties en niet met historische essays. Over de teneur van die uitlatingen
behoeft echter geen enkele twijfel te bestaan. Zo schreef Geyl op 30 september
1921 aan zijn vriend, de radikale aktivist
Jacob, die tot tien jaren gevangenisstraf
was veroordeeld: „Mijn beste Jacob, ik
ben van nature geen extremist (ik bedoel
dit geenszins als een lofspraak op mezelf:
neem het woord extremist zonder eenige
kwade bijbetekenis). Ik kan het standpunt
van den beginselvaste idealist, die alle
tijdelijk voordeel opgeeft liever dan een
snippertje van zijn idee, waardeeren. Niet
alleen kan ik er bewondering voor gevoelen, ik weet ook heel goed, hoe waarlijk
wijs het dikwijls is en hoe het bekroond
kan worden met een succes dat voor loutere wereldwijsheid niet is weggelegd. Alleen - het gaat mij niet natuurlijk af" (10).
Uit een brief aan Jacob van een paar jaar
later citeer ik: „In jouw opvatting is politiek vaak te uitsluitend een zaak van
ideeën, te weinig een zaak van menschen.
Je hebt de neiging om systemen te construeren, in abstracte overpeinzing, die je
vervolgens in de praktijk wilt doorvoeren
zonder op of om te kijken naar wat je
medestanders ervan vinden" (11).
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Aan Borginon schreef Geyl in 1924: „Ongetwijfeld, dat behoeft niemand onder
stoelen of banken te steken, een GrootNederlandsche staat tot aan de taalgrens,
dat zou de ideale solutie zijn. Maar ideale
soluties zijn niet altijd die waarvan men
een practisch politiek program kan maken. Voor het practische politieke program moet je rekening houden met onverzettelijkheden en onveranderlijkheden,
die je in je ideale wereld zoudt wegcijferen" (12).
Ik hoop mee door middel van de door mij
gegeven citaten te hebben duidelijk gemaakt dat de brievenverzameling „Geyl
en Vlaanderen" niet gezien mag worden
als een kurieus aanhangsel bij Geyls publikaties, maar dat we dit boek dienen te
beschouwen als een wezenlijk deel van
het oeuvre van een fascinerende persoonlijkheid en een belangrijk historikus.
(1) Tekst van een voordracht gehouden te Antwerpen op
24 oktober 1973 ter gelegenheid van het verschijnen van
Geyl en Vlaanderen, Brieven en notities uit het archief
van prof. dr. P. Gayƒ, I, 1911-1927, P. van Hees en A.W.
Willemsen, ed. (Antwerpen/Utrecht, 1973).
(2) P. Geyl, Napoleon, Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving ( Utrecht, 1946), 3 vlg.
(3) Aldus G.W. Kernkamp in zijn voortreffelijke Utrechtse
oratie Van Wagenaar tot Fruin (1903), herdrukt in Van
Menschen en tijden ( Haarlem, 1931). Aldaar p. 21.
(4) Geyl en Vlaanderen, I, 373.
(5) Deze suggestieve beeldspraak heb ik ontleend aan E.
Kossmann. Vgl. Algemene geschiedenis der Nederlanden,
XI, 1885-1914 (Utrecht, 1956), 5.
(6) Aan het begin van zijn belangrijke boek The Genesis of
German Conservatism (Princeton Univers. Press, 1966) onderscheidt Klaus Epstein 3 soorten konservatieven: de
reaktionaire, de status quo en de reformistische konservatieven.
(7) P, Geyl, Reacties - Groen van Prinsterer, Fruin, Multatuli, Busken Huet, Ter Braak, Du Perron, Romein (Utrecht,
1952), 214.
(8) Tegenover godsdiensten en Kerken stond Geyl zoal niet
volkomen afwijzend dan toch uitermate sceptisch.
(9) P. Geyl, Tochten en toernooien (Utrecht, 1950), 145. Relevant in dit verband ook de volgende uitlating: „De
waarheid mag voor God één zijn, voor de mens heeft zij
vele kanten." Vgl. P. Geyl, Napoleon, Voor en tegen, 4.
(10) Geyl en Vlaanderen, I, 129.
(11) Ibidem, I, 236.
(12) Ibidem, 240.

bij de vijfhonderdste verjaring van de
boekdrukkunst in de nederlanden

In 1473 verschenen in de Nederlanden
drie boeken waarvan één, de Historia
scholastica super Novum Testamentum
van Petrus Comestor, gedrukt was te
Utrecht door Nicolaus Ketelaer en Gherardus de Leempt (1); de twee andere, Speculum conversionis peccatorum van de
Limburgse kartuizer Dionysius van Rijkel
(zie afb. 1) en De duobus amantibus van
de Italiaanse humanist Aeneas Sylvius
Piccolomini, kwamen van de pers te Aalst
bij Dirk Martens en Johan van Westfalen
(2). Er is in de Noordelijke Nederlanden
ongetwijfeld al vóór 1473 met losse letter
gedrukt. Het betreft een aantal uitgaven
zonder enige vermelding van drukplaats
of -jaar, maar waarvan een paar eksemplaren dank zij de aantekening in handschrift van een rubrikator of een koper
uitwijzen dat die edities niet na 1471 en
1472 moeten worden gesitueerd. Deze uitgaven behoren tot wat genoemd wordt de
Nederlandse Prototypografie (3), de
vroegste boekdrukkunst in onze gewesten. Vroeger werden zij ook wel Costeriana geheten omdat men ze aan Laurens
Janszoon Coster dacht te kunnen toe-

elly cockx - indestege
Geboren te Hasselt in 1933. Licentiate in de
moderne geschiedenis, kandidaat in de kunstgeschiedenis (musikologie) en geaggregeerde
Hoger Sekundair Onderwijs. Was gedurende
twee jaar lerares M.O. en is tans als bibliotekaresse verbonden aan de Koninklijke Biblioteek te Brussel.
Publiceerde Belgica typographica (in samenwerking met G. Glorieux), Eenen nyeuwen
coock boeck Kookboek samengesteld door
Gheeraert Vorselman en gedrukt te Antwerpen in 1560, uitgegeven en met kommentaar
voorzien door E. Cockx-Indestege), benevens
talrijke bijdragen in wetenschappelijke tijdschriften.
(

Adres:
Frankenstraat 54, 1040 Brussel.

schrijven. Ongeveer twintig jaar dus na
het verschijnen van de eerste met losse
metalen letter gedrukte boeken te Mainz,
werd de boekdrukkunst in de Nederlanden beoefend.
Onder „Nederlanden" is hier te verstaan
het gebied dat deeluitmaakte van het hertogdom Bourgondië op het ogenblik dat
de boekdrukkunst er werd ingevoerd, met
inbegrip van de vorstendommen Overijssel, Utrecht, Luik en het Doornikse, tans
liggend binnen de grenzen van Nederland
en België.
De beide Koninklijke Biblioteken, van Nederland en België, hebben het verschijnen van de eerste gedateerde gedrukte
59
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Dionysius van Rijkel. Speculum conversionis peccatorum.
Aalst, [Dirk Martens en Johan van Westfalen], 1473, 40,
bl. 28 ro: kolofon. Een van de drie eerste gedateerde gedrukte boeken in de Nederlanden (afbeelding 1).
Copyright Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel.

boeken binnen hun grenzen als een welkome gelegenheid beschouwd om nu, na
vijf eeuwen, deze gebeurtenis even van
naderbij te belichten (4).

De nieuwe kunst, de ars caracterizandi
modernissima naar het woord van Johan
van Westfalen (5), die het mogelijk maakte een groter aantal teksten in een vlugger tempo dan voorheen, in een groot
aantal eksemplaren en tegen een schappelijker prijs te laten verschijnen, beant60

woordde aan een reële behoefte. Het
overschrijven van teksten, ook wanneer
het door een beroepskopiist gebeurde,
was vrijwel altijd een langdurige en moeizame arbeid die de nood aan boeken
steeds sterker deed gevoelen. De blokdruktechniek, reeds geruime tijd in WestEuropa bekend en toegepast voor het bedrukken van tekstiel en het drukken van
afbeeldingen, was een poging om hieraan
tegemoet te komen. Omstreeks 1450 - misschien ook wel vroeger - is men teksten,
al dan niet met illustratie, in houtblokken
gaan uitsnijden en afdrukken; de aldus
ontstane bladen blokdruk werden samengevoegd tot een blokboek (zie afb. 2).
Deze techniek liet wel toe zonder moeite
meerdere eksemplaren van één tekst te
verkrijgen, maar het bijzonder tijdrovende
en moeizame uitsnijden van duizenden
lettertjes - die niet weer voor een andere
tekst konden worden gebruikt - maakte
het duidelijk dat ook hier de oplossing
niet lag.
Vrijwel op hetzelfde tijdstip heeft Johann
Gutenberg (6) het geniale idee gehad om
voordeel te trekken uit de techniek van
het stempelsnijden aan boekbinders en
goudsmeden reeds geruime tijd bekend -:
met losse metalen letterstaafjes, die van
de letterstempel via een matrijs in een
groot aantal konden worden gegoten, was
het hem mogelijk woorden en regels te
zetten, samen te voegen tot pagina's, te
drukken en daarna het zetsel weer af te
breken, te distribueren en voor nieuwe
tekst opnieuw te gebruiken (7).
Het geheim van het „mechanisch schrijven", zoals het is genoemd, is vrij vlug bekend geraakt en verspreid. Reeds vanaf
het begin heeft de boekdrukkunst een onmiskenbaar stempel op het geestesleven
gedrukt - zo heeft zij de verspreiding van

Biblia pauperum. Blokboek, ca. 1464-1465, fo, bl. 10 ro. Tekst en illustratie is in het houtblok uitgesneden. Dit eksemplaar
is met de hand ingekleurd (afbeelding 2).
Copyright Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel.

Boëthius. De consolatione philosophiae in de Franse vertaling van Renier van Sint-Trulden. Brugge, Colard Mansion, 1477,
fo, bl. 90 ro: Boëthius en de Wijsbegeerte. De linkerkolom is in rooddruk; de initiaal A, de randversiering en de miniatuur
zijn door een illuminator uitgevoerd (afbeelding 3).
Copyright University Library, Cambridge.
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het humanisme ten zeerste bevorderd -,
zij is een rol gaan spelen in het ekonomische leven en is tenslotte een niet te onderschatten politiek instrument geweest
in de handen van geestelijke en wereldlijke leiders. Dat de boekdrukkunst, vooral na de onrustige jaren volgend op de
dood van Karel de Stoute in 1477, zo'n
hoge vlucht heeft kunnen nemen, is mede
dank zij een andere faktor mogelijk geweest, namelijk het papier. Het in de 15de
eeuw nog veelvuldig gebruikte perkament
was beslist ontoereikend - en onbetaalbaar - geworden om folianten op zegge
tweehonderd eksemplaren te drukken.
Omdat ze nog niet in staat waren in de
15de eeuw zelf goed papier in voldoende
hoeveelheid te maken, betrokken de Nederlanden dit bij voorkeur uit Frankrijk en
Italië. Behalve de pers en het lettermateriaal betekende het papier een niet te onderschatten post bij het te investeren kapitaal voor een drukkerij.
Merkwaardig genoeg heeft de boekdrukkunst het handschrift niet meteen verdrongen en heeft dit laatste zijn eigen
plaats in de laat 15de-eeuwse en vroeg
16de-eeuwse boekproduktie weten te bepalen (8). Een beeld te geven van het
boekbedrijf in de Nederlanden tijdens de
tweede helft van de 15de eeuw, was de
doelstelling van de organisatoren van de
tentoonstelling te Brussel (9). Dit kon gebeuren dank zij het pionierswerk dat gedurende de afgelopen eeuw door Engelse
en vooral Nederlandse inkunabulisten is
verricht; het moge hier volstaan slechts
de namen te noemen van Henry Bradshaw, Marinus F.A.G. Campbell, Johan
W. Holtrop, Wouter Nijhoff, Maria-Elizabeth Kronenberg, George D. Painter, Lotte en Wytze Hellinga. Aldus kon het zestigtal drukkerswerkplaatsen, waar vóór

einde 1500 (de konventionele grens tussen wiegedrukken of inkunabelen en zestiende-eeuwse drukken) minstens één
boek is verschenen, met één of meerdere
drukken vertegenwoordigd worden (10).
Tevens diende te worden aangetoond dat
er geen breuk bestaan heeft tussen handschrift en druk, dat het blokboek hoofdzakelijk een Nederlands produkt, géén
overgangsvorm is maar, evenals het handschrift, ook na de invoering van de boekdrukkunst is blijven voortbestaan, en dat
er, tenslotte, tussen handschrift en druk
vaak een nauwe relatie heeft bestaan.
Het is opvallend b.v. hoe de oudste drukken op handschriften gelijken! De eerste
drukkers hebben het handgeschreven
boek bewust nagevolgd: de letters, gotiek
of romein, met en zonder afkortingstekens, werden nagesneden, de regels van
de bladschikking werden gerespekteerd,
de rubricering, evenals de dekoratie werd
op gelijke wijze in handschrift en druk
met de hand aangebracht. De rubricering
in het gedrukte boek in de 15de eeuw is
haast te beschouwen als iets wat er normaal bij hoort; ongetwijfeld werd zij vaak
in de drukkerij aangebracht en vermoedelijk meestal op de ongevouwen vellen,
dus vóór dat deze tot katernen en een - zij
het nog - ongebonden boek vergaard waren. Dat dit aanbrengen bij voorkeur in
rood maar ook in blauw en af en toe in
andere kleuren, van lombarden (z.g. eenvoudige geronde initialen), rubriek- of paragraaftekens en streepjes door de gedrukte kapitalen, routinewerk kon zijn,
wordt duidelijk geïllustreerd door de drie
enig bekende eksemplaren van een sextodecimo- editie van Govaert Bac, Die seven getijden in duytsche, uit 1495 (11).
Precies een eeuw geleden zijn deze drie
drukjes - voorheen volkomen onbekend 63
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uit een oude boekband te voorschijn gekomen. Het werk van de rubrikator kan
soms bijzonder kostbare informatie opleveren wat de datering betreft. Bij ongedateerde drukken - denken wij slechts
aan de 42-regelige Bijbel van Gutenberg

Petrus de Rivo. Opus responsivum. Leuven, Ludovicus Ravescot, [1488], fo, bl. 45 vo: colofon met drukkersmerk (afbeelding 4).
Copyright Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel.

en, in de Nederlanden, aan de prototypografie - betekent dit een terminus ante
quem. Helaas hebben al te weinig rubrikators hun werk van een datum voorzien!
Minder systematisch uitgevoerd is de dekoratie, de veelal met kleurig penwerk
getekende grotere en kleinere initialen en
64

de randversiering. Dit versieren gebeurde gewoonlijk in opdracht.
Wat de illustratie betreft mag men zonder
aarzelen beweren dat de 15de-eeuwse
drukkers in de regel de houtsnede aanwendden. Met de blokdruk was men reeds
jaren vertrouwd, het was bovendien een
hoogdrukprocédé evenals de typografie,
zodat het drukken van tekst en illustratie
op dezelfde pers kon geschieden. Om het
uitzicht van de miniatuur te benaderen
werden de houtsneden echter vaak, op
verzoek van de kopers, achteraf met de
hand ingekleurd. Dit neemt niet weg dat
andere illustratietechnieken zijn toegepast (12). Eens te meer blijkt de invloed
van het handschrift, in zoverre men de
druk daar helemaal op afstemt: behalve
de dekoratie is ook de illustratie met de
hand aangebracht en zijn er miniaturen
geschilderd op speciaal daartoe voorbestemde blankoruimten. Om bij voorbeelden uit onze gewesten te blijven, noemen
wij de Franse vertaling van Boëthius' De
consolatione philosophiae, te Brugge
door Colard Mansion in 1477 gedrukt (13)
(zie afb. 3), en de Latijns - Nederlandse
uitgave van het zelfde werk op de pers
gelegd door Arend de Keysere te Gent in
1485 (14). Mede dank zij de karakteristieke Bourgondische bastarda van Mansion
- vooraleer drukker te worden, was hij
kalligraaf - vertoont de druk een typisch
„handschriftelijk" karakter.
In de tweekleurendruk (rooddruk, gouddruk) is misschien ook een poging van de
drukker te zien tot benadering van het
handschrift: opschriften en kolofons werden soms in rood geschreven, resp. gedrukt, desnoods rood onderstreept. Reeds
in een druk van Johan van Westfalen uit
1474 (15) komt de uitvoerige kolofon in
rooddruk voor. Overigens is de rooddruk
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- en niet om louter estetische redenen meer en meer voor liturgische boeken
aangewend.

De wiegedruk dient niet los van het handschrift bestudeerd te worden. Aan een
eerste gedrukte editie kon moeilijk anders
als een handschrift met de uit te geven
tekst ten grondslag liggen. Er zijn enkele
voorbeelden uit de 15de eeuw bewaard
van manuskripten die de zetter als kopij
voor een te drukken tekst heeft gebruikt
(16), zoals de twee Utrechtse handschriften waarvan één afkomstig is uit de kar tuis Nieuwlicht en één uit het Utrechtse

regulierenklooster, die door Nicolaus Ketelaer en Gherardus de Leempt als kopij
zijn gebruikt (17).
Dat kopiïsten zich soms van gedrukte
teksten als kopij hebben bediend, is wellicht minder voor de hand liggend. Bepaalde omstandigheden konden er soms
aanleiding toe zijn om een tekst af te
schrijven in plaats van te drukken, of om
zich een handschrift aan te schaffen daar
waar er een gedrukte editie te verkrijgen
was. De redenen hiertoe kunnen van diverse aard zijn geweest. Misschien behoefde de oplage niet zo heel groot te
zijn: in dergelijke gevallen kon het ook
gebeuren dat men zijn toevlucht nam tot
de blokdruk(18). Of het kon om een Griekse tekst gaan: niet vóór het laatste decennium van de 15de eeuw had men de moeilijkheden overwonnen bij het zetten van
Grieks. Ofwel - en dit komt vaker voor had men een lukse- uitgave op het oog,
een pràchthandschrift met miniaturen verlucht en bedoeld als pronkstuk - niet als
Iéésboek - in de biblioteek van een bibliofiel. In dit verband kunnen twee namen
vermeld worden: de ene, abt van SintBaafs te Gent, Raphael de Mercatellis
(1437-1508), die zich een hele biblioteek

keurhandschriften had aangelegd en van
wie bekend is dat hij ze vaak van gedrukte boeken door een kalligraaf liet afschrijven en door een illuminator liet verluchten (19); de andere, Lodewijk van Gruuthuse (ca. 1420-1492), wiens biblioteek,
tans voor het grootste gedeelte in de Bibliothèque nationale te Parijs, eveneens
bestond uit prachthandschriften, stuk voor
stuk meesterwerken van kalligrafie en miniatuurkunst (20).
De pers heeft de pen vooralsnog niet verdrongen; er is waarachtig geen werkloos
ontstaan. Er zijn boven--heidsproblm
dien voorbeelden te over van kopiïsten
die taan rJrukken (Colard Mansion b.v.),
drukkers die de drukkerswerkplaats weer
ruilen voor het scriptorium (de broeders
des gemenen levens te Brussel (b.v.), binders die tevens drukten (Ludovicus Ravescot b.v.; zie afb. 4). Dit wordt misschien het treffendst geïllustreerd door de
broeders des gemenen levens, de kloostergemeenschap door Geert Groote te Deventer op het einde van de 14de eeuw gesticht, die zich vooral over de Nederlanden en Noord - Duitsland heeft verspreid.
De broeders legden zich in het bijzonder
toe op het onderwijs en het verspreiden
van godsdienstige en devote teksten, niet
dor scholastisch maar een nieuwe godsvrucht, devotio moderna genaamd, propagerend (21). In hun kloosters werd er ijverig geschreven, gedrukt, gerubriceerd
en meestal ook gebonden. Het mag het
fraterhuis Nazareth te Brussel wel als een
bijzondere verdienste aangerekend worden, er als eerste een drukkerij te hebben
opgericht.
Waarom de broeders na een tiental jaren
met drukken zijn opgehouden, is niet duidelijk. Aan vakbekwaamheid heeft het hen
niet ontbroken; misschien wel aan han65

Werner Rolevinck. Fasciculus temporum. Leuven, Johan Veldener, 1475, fo, bl. 72 vo: onderaan kolofon en drukkersmerk.
Aan deze wereidkroniek van een Duits kartuizer is een vernuftige typografische vormgeving verleend (afbeelding 5).
Copyright Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel.
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delszin. Een drukkerij oprichten was, in
de 15de eeuw zoals nu, een onderneming
waarvoor vakmanschap, koopmanszin en
kapitaal hoofdvereisten waren (22). Tijdens de 15de eeuw speelden de meeste
drukkers ook de rol van uitgever en boek.
verkoper; zodoende was de vestigingsplaats van een drukker dan ook van een
zeker belang. Begrijpelijkerwijs heeft de
universiteitsstad Leuven drukkers aangetrokken, want er bestond een grote behoefte aan boeken. Toen Johan van Westfalen zich, na een kortstondig vennootschap met de Aalstenaar Dirk Martens,
daar in 1474 ging vestigen, kwam spoedig een zekere naijver tot uiting met zijn
landgenoot, de lettersnijder en drukker
Johan Veldener (zie afb. 5) uit Würzburg.
En zij waren niet de enige drukkers te
Leuven!
,

Andere afzetmogelijkheden boden steden
als Deventer en Antwerpen. De uitgeverij
van Richard Pafraet (1477) en na hem Jacob van Breda (1485) in eerstgenoemde
stad was een groot bedrijf van waaruit
teologische en humanistische werken en
schoolboekjes hun weg vonden, voornamelijk naar oostelijk en noordelijk van de
IJsselstreek gelegen gebieden (23). Dat
de handelsstad Antwerpen al spoedig een
bloeiend drukkers- en uitgeverscentrum is
geworden, lag voor de hand, niettegenstaande het feit dat de eerste drukker,
Mathias van der Goes, er zich pas in 1481
heeft gevestigd. Toen Gheraert Leeu zich,
komend uit Gouda waar hij veel in de
volkstaal had gedrukt, in 1484 in de havenstad neerliet, werkte hij met zijn uit
Latijn en het Engels voor-gaveniht
een lokale én internationale markt. De
keuze van zijn teksten, de kwaliteit van
zijn houtsneden en het aantal van zijn
uitgaven maken van Leeu de grootste in-

kunabeldrukker in de Nederlanden (zie
afb. 6).
Afzetmogelijkheden voor boeken hangen
uit de aard van de zaak samen met het
taalgebruik. Het grote percentage 15deeeuwse boeken dat is bewaard gebleven,
is in het Latijn gesteld wat er op duidt dat
de meest gebruikte taal het Latijn was.
Boeken in de volkstaal waren voor een
beperkter gebied bestemd. In dit verband
moet ook worden genoemd de Engelsman
William Caxton, de eerste drukker te
Brugge, die er omstreeks 1473-1474 het
eerste boek in het Engels drukt. Niet lang
daarna geeft hij de oorspronkelijke
Franse versie van dit werk van Raoul Lefèvre uit: Recueil des histoires de Troyes,
het eerste boek in het Frans gedrukt (24).
In 1476 vestigt dezelfde Caxton zich te
Westminster en wordt er de eerste drukker in Engeland.
Het eerste volwaardige Nederlandstalige
boek is een uitgave van het Oud Testament, gedrukt door Jacob Jacobszoon
van der Meer en Mauricius Yemantszoon
te Delft in januari 1477 (25). Het is een
tweedelige uitgave in klein folioformaat;
de vertaling die gemaakt is „ter eren
gods, ende tot stichticheit ende lerijnghe
der kersten ghelovighen menschen" gaat
terug op een Oostvlaamse vertaling van
1360.
Welke soort boeken voor de Nederlanden
bestemd waren, is jaren geleden door Pater Kruitwagen bestudeerd (26). Nog niet
zo lang geleden heeft G.D. Painter, uitgaande van de grote kollektie Nederlandse inkunabelen in de British Museum Library statistisch aangetoond welke de
procentuele bijdrage is op de verschillende gebieden in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden (27). In acht geno67
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de verknipte fragmenten van een onbekende editie (of van een handschrift) die
uit een oude boekband te voorschijn komen. De betekenis van een dergelijke
vondst voor de bibliografie en de geschiedenis van de plaatselijke boekdrukkunst
hoeft nauwelijks te worden benadrukt .
Tot het zestigtal drukkerswerkplaatsen
die in veertien Noordnederlandse en negen Zuidnederlandse steden (28) tijdens
de 15de eeuw bedrijvig waren, behoort

Dialogus creaturarum. Gouda, Gheraert Leeu, 1480, fo, bi.
87 vo: fragment van een bladzijde met houtsnede voorstellend een gesprek tussen de koning der dieren en de
haas -jurist. Dit fabelboek is een van Leeu's suksesboeken geweest (afbeelding 6).
Copyright Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel.

men dat het hier niet om objektieve resultaten gaat, aangezien niet de totale produktie maar slechts een gedeelte daarvan
als uitgangspunt werd genomen, is het
toch treffend dat b.v. in het noorden zoveel meer grammatika's en klassieke
tekstuitgaven zijn verschenen dan in het
zuiden, terwijl hier het overwicht lijkt te
liggen bij de godsdienst en de wetenschappen.
Bij het beeld dat wij krijgen van de boe
uit het laatste kwart van de-kenproduti
15de eeuw, mogen wij niet uit het oog verliezen, dat er een - misschien aanzienlijk gedeelte drukken niet is overgeleverd. Bepaalde kategorieën teksten, zoals schoolboekjes, brevieren, kalenders, pronosticaties (voorspellingen), aflaatbrieven,
munttarieven, behoren vaak al door hun
tijds- en plaatsgebondenheid, tot het efemeer drukwerk, dat slechts dank zij louter toevallige omstandigheden voor het
nageslacht is bewaard gebleven. Het
meest typische voorbeeld hiervan zijn wel
68

een vierde anonieme drukkers waarvoor
één of enkele drukken - die niet aan een
met name bekend drukker toe te schrijven zijn - het enige bestaansbewijs vormen. Zij worden met een noodnaam genoemd: de Drukker van Sint-Rochus
(naar een tweetal boekjes die over de
heilige Rochus en het verweer tegen
de pest handelen), de Drukker van de
Kerstenspieghel (naar een devotieboekje getiteld Spieghel der kerstenen menschen) e.a. Er zijn ook een aantal weinig
honkvaste drukkers, al of niet bij name bekend, al of niet van formaat.
Ook onder de „groten" waren beweeglijke lui, te beginnen met Dirk Martens
(ca. 1446-1534) als drukker bedrijvig te
Aalst van 1472 of '73 tot 1474 en van
1486 tot 1492, te Antwerpen van 1492 tot
1497, te Leuven van 1498 tot 1501, waar hij
tot 1529 met een onderbreking van tien
jaar te Antwerpen tot de grote humanistische drukker uitgroeit, om zijn leven te
eindigen als een oud maar gelukkig man
die de mensheid iets heeft bijgebracht.
Recent onderzoek (29) heeft uitgewezen
dat Martens in de leer is geweest bij zijn
landgenoot Gerardus de Lisa te Treviso
in het Venetiaanse, vanwaar hij de rotunda, een gerond gotisch lettertype meebracht, een lettertype dat in onze gewesten nieuw aandeed. Johan van Westfalen

Jan van den Berghe. Dat Kaetspel gemoraliseert. Leuven, Johan van Westfalen, 1477, fo, laatste bladzijde met kolofon
en drukkersmerk, het portret van de drukker voorstellend. Een van de zeldzame Nederlandstalige drukken van Westfalen
(afbeelding 7).
Copyright Bibliothèque nationale, Parijs.

bij de vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de nederlanden

Tondalus visioen. Delft, Christiaen Snellaert, 1495, 40, bl.
24 vo: drukkersmerk met de eenhoorn, later overgenomen
door Hendrik Eckert van Homberch (afbeelding 8).
Copyright Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel.

is derhalve slechts zijn vennoot geweest
(1474), niet zijn leermeester zoals afgeleid
werd uit de kolofon van hun uitgave in
1474 (30): „impressum per Joannem de
Westfalia cum socio suo Theodorico Martino". Martens is het type van de geleerde
drukker geworden die de editio princeps
van verscheidene klassieke teksten en de
uitgave van geschriften van humanisten
bezorgt, van Erasmus in de eerste plaats.
Vóór Martens is Johan van Westfalen (zie
afb. 7) de officiële drukker van de universiteit te Leuven geworden. Hij legde zich
toe op het uitgeven van wetenschappelij70

ke teksten in het Latijn. Om en bij de
tweehonderd werken kwamen van zijn
pers in een periode van goed twintig
jaar. Tot de kleinere Leuvense drukkers
behoort Ludovicus Ravescot, weer een
treffend voorbeeld van iemand die in vrijwel alle takken van het boekbedrijf thuis
was: lettersnijden, boekbinden, drukken,
verluchten - het was hem allemaal vertrouwd.
Terwijl steden als Leuven, Brussel en Antwerpen zich voornamelijk onderscheiden
door de aard van de boeken die er het
licht zien, nemen Oudenaarde, Gent en
Brugge een enigszins afzonderlijke plaats
in. Drukkers als Arend de Keysere en
vooral Colard Mansion waren, in mindere
of meerdere mate, Frans gericht, konden
altans een zekere Franse invloed niet
loochenen.
Nog twee steden uit het zuiden zijn elk
met één pers in dit panorama vertegenwoordigd, nl. Valenciennes en Luik. Beide
hebben gemeen dat zij na resp. vijf drukken en één druk het geruime tijd zonder
drukkerij moeten stellen, Valenciennes
tot in de 17de eeuw, Luik tot in de tweede
helft van de 16de. Vooral de recente
vondst van de Luikse, weliswaar niet gedateerde, druk waarvan het lettertype in
een late staat ons terugvoert tot Johan
van Westfalen, is een bouwsteen meer
voor de geschiedenis van de boekdrukkunst in België.
Onder de belangrijke centra zijn te rekenen: Utrecht (humanistische literatuur),
Deventer (teologische werken en schoolboeken), Leuven (tekstuitgaven t.b.v. de
universiteit), Brugge (Franse en Engelse
literatuur), Brussel (godsdienstige werken). In Delft, Gouda en Antwerpen zijn
heel wat drukkers- uitgevers werkzaam geweest op het terrein van het volksboek
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beschadigde staat. Ook de lettertypen een belangrijk kapittel op zichzelf - werden vaak vererfd of verhandeld.

Vocabulair pour aprendre Romain et flameng. Vocabulaer
om te leerne Watsch ende vlaemsch. Antwerpen, Roland
van den Dorpe, [tussen 1496 en 1500], 40, titelpagina. Ver
verklarende woordenlijsten verschenen vrij-talend
veel; dit is een eenvoudig taalboekje met de tekst beurtelings opsommend en in dialoogvorm gesteld. De houtsnede stelt een kopiist aan zijn lessenaar voor (afbeelding 9).
Copyright Bibliothèque Mazarine, Parijs

De boekdrukkunst uit de 15de eeuw staat
aan het begin van een evolutie die op onze dagen definitief wordt afgesloten, nu
het lood de plaats moet ruimen voor de
kamera. Van deze evolutie merkt de hedendaagse lezer weinig of niets: een boek
tot stand gekomen bij middel van loden
zetsel of van fotozetsel leest hij zonder
onderscheid te maken. Evenmin was het
voor de vijftiende -eeuwse lezer van betekenis of hij een gedrukt dan wel een geschreven boek ter hand nam. Slechts bibliofielen zouden vaak meer belang hechten aan de technische uitvoering dan aan
de inhoud, toen en nu. In dit perspektief
gezien is de uitvinding van de boekdrukkunst niet revolutionair te noemen.
Dirk Martens is in dit herdenkingsjaar
een „homo informaticus" genoemd: hij
heeft literatuur en wetenschap in ieders
bereik gebracht, hij heeft inderdaad „informatie" verstrekt. Dit klinkt erg modern
maar dat ligt slechts aan de terminologie.
Dank zij de drukpers konden oude en
nieuwe ideeën spoedig en overal doordringen. En dit heeft het aanschijn van de
wereld mede helpen bepalen.

(ridderromans, middeleeuwse legenden,
devotieliteratuur), voornamelijk in de
volkstaal, en het geïllustreerde boek.
Christiaen Snellaert (zie afb. 8) te Delft,
Gotfried van Os te Gouda, Govaert Bac
en Adriaen van Liesvelt te Antwerpen en
Gheraert Leeu in beide steden, hebben
verscheidene houtsnijders in hun dienst
gehad (31). Houtblokken werden vaak uitgewisseld, overgelaten, verkocht, of opnieuw gebruikt, ev. zelfs in een enigszins

(1) M.F.A.G. Campbell, Anna/es de la typographie néerlandaise au XVe siècle. La Haye, 1874. Suppléments 1-4,
1878-1890, nr. 1404. Tentoonstellingskatalogus Brussel 1973
(zie volledige titel, noot 4), nr. 49.
(2) Campbell, op. cit., resp. nrs. 587 en 11. Tentoonstel
Brussel 1973, resp. nrs. 55 en 58.
-lingskatou
(3) W. & L. Hellinga, The fifteenth-century printing types
of the Low Countries. Amsterdam, 1966, If, p. 457-459. L.
Hellinga, Further Fragments of Dutch prototypography. A list
of findings since 1938, in: Quaerendo, 2, 1972, p. 182-199.
(4) In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage heeft de Koninklijke Bibliotheek Albert I te
Brussel een op wetenschappelijke basis gefundeerde tentoonstelling ingericht (aldaar van 11 september tot 27 oktober 1973 en van 23 november 1973 tot 2 januari 1974 in
het Centraal Museum te Utrecht). De katalogus bij deze
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gelegenheid uitgegeven, De vijfhonderdste verjaring van
de boekdrukkunst in de Nederlanden. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek Albert I, 1973, (40, XXIV - 585 pagina's, 147 illustraties) is de neerslag van de studie en de samenwerking van een aantal vakmensen uit België, Duitsland en
Nederland, uitgaande van de huidige stand van het onderzoek. De tentoonstellingskatalogus is bedoeld als syntese van de geschiedenis van de boekdrukkunst in de
Nederlanden tijdens de 15de eeuw èn als uitgangspunt
voor verder onderzoek. De stad Aalst heeft ruimschoots
bijgedragen tot de herdenking in de eerste plaats door
een historische tentoonstelling rond de figuur van Dirk
Martens (van 1 september tot 31 oktober 1973): Tentoonstelling Dirk Martens 1473-1973. Tentoonstelling over het
werk, de persoon en het milieu van Dirk Martens. Aalst,
Stedelijk Museum -Oud Hospitaal, 1973 (80, 288 pagina's,
119 platen). Verder een hoogst leerrijke boektechnische
tentoonstelling in het Belfort en tenslotte een aantal
kulturele aktiviteiten en manifestaties in het raam van het
Dirk Martensjaar gehouden. De Universiteitsbibliotheek Gent
heeft een bescheiden maar goede tentoonstelling gewijd
aan de vroegste Gentse drukkers tot omstreeks 1550. Van
de hand van J. Machiels verscheen er bij het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs (HIGRO) te Gent een
monografie gewijd aan Meester-drukker Arend de Keysere 1480-1490, 1973 (40, 215 pagina's, talrijke illustraties).
Tenslotte had er van 11 tot 14 september te Spa een
internationaal kolloquium plaats gewijd aan „Drukkerijen
en papiermolens in stad en land van de 14de tot de 16de
eeuw; ekonomische en sociale aspekten". Op uitnodiging
van Pro Civitate, de kulturele stichting van het Gemeentekrediet van België, hebben een veertigtal specialisten uit
veertien landen op het gebied van het papier, het handschrift en vooral de vroege typografie, deelgenomen aan
de diskussies die volgden op veertien referaten. Deze zullen samen met de diskussies worden uitgegeven.
(5) In de kolofon van een Aristoteles- uitgave uit 1475
(Campbell, op cit., nr. 171).
(6) Zie over Gutenberg het werk van A. Ruppel, Johannes
Gutenberg. Berlin, 1947 an V. Scholderer, Johann Gutenberg, the inventor of printing. London, 1963.
(7) Lees over het maken van boeken in vroeger tijden: Chr.
Plantin, La première, at la seconde partie des dialogues
frangois, pour les jeunes enfans. Het eerste ende tweede
deel van de Frangoische t'samensprekinghen, overgheset
in de Nederduytsche spraecke, daterend uit 1567 en in
facsimile uitgegeven door R. Nash en S. Morison, onder
de titel Calligraphy & printing in the sixteenth century.
Antwerp, 1964. Verder is met vrucht te konsulteren R.B.
McKerrow, An introduction to bibliography for literary
students. Oxford, 1927, chapter two, en P. Gaskell, A new
introduction to bibliography. Oxford, 1972. Een bezoek
aan het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen is de beste illustratie bij de beschrijvende uiteenzettingen.
(8) Een goede inleiding tot het 15de-eeuwse boek is het
werk van C.F. Bühler, The fifteenth-century book; the scribes, the printers, the decorators. Philadelphia, 1960.
(9) Zie noot 4.
(10) Hierbij is uitgegaan van W. & L. Hellin9a, The fifteenth
century printing types of the Low Countries. Amsterdam,
1966, 2 dln. De konkrete realisering van dit projekt heeft
slechts kunnen plaatsvinden dank zij de bereidwilligheid
waarmee ongeveer vijftig biblioteken, archieven en musea
enkele van hun schatten in bruikleen hebben afgestaan.
(11) Campbell, op. cit., nr. 829. Tentoonstellingskatalogus
Brussel 1973, nr. 213.
(12) B.v. de metaalsnede en de kopergravure. Een zeld-
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zaam voorbeeld van een met kopergravures geïllustreerde
inkunabel is de Franse Boccaccio- uitgave van Colard Mansion uit 1476 (Campbell, op. cit., nr. 295. Tentoonstellingskatalogus Brussel 1973, nr. 102).
(13) Campbell, op. cit., nr. 323. Tentoonstellingskatalogus
Brussel 1973, nr. 103.
(14) Campbell, op. cit., nr. 322. Tentoonstellingskatalogus
Brussel 1973, nr. 160.
(15) Campbell, op. cit., nr. 501. Tentoonsteelingskatalogus
Brussel 1973, nr. 64.
(16) W. Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas
bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Amsterdam, 1962. Met vrucht is eveneens te lezen de bijdrage van L. & W. Hellinga, Betekenis van de incunabelkunde voor de neerlandistiek, in: Dietse studies. Bundel
aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz bij geleentheid
van sy vyf-en-sestigste verjaardag. Assen -Pretoria, 1965,
p. 52-76.
(17) Tentoonstellingskatalogus Brussel 1973, nrs. 50 en 52.
(18) Ibidem, p. 80-81 en nr. 46.
(19) Ibidem, nrs. 25, 26, 74c.
(20) Ibidem, nr. 28.
(21) Over de broeders des gemenen levens en de moderne devotie, zie R.R. Post, De moderne devotie, Geert
Groote en zijn stichtingen. Amsterdam, 1950.
(22) Ter illustratie een goed voorbeeld van de gang van
zaken bij Nicolaus Ketelaer en Gherardus de Leempt te
Utrecht; zie Tentoonstellingskatalogus Brussel 1973, p. 9095.
(23) Ibidem, p. 309-311, 403.
(24) Campbell, op cit., resp. nrs. 1093a (I) en 1093b (I).
Tentoonstellingskatalogus Brussel 1973, nr. 82 en 83.
(25) Campbell, op cit., nr. 290. Tentoonstellingskatalogus
Brussel 1973, nr. 117.
(26) B. Kruitwagen, Wat men in de Nederlanden las in de
15de eeuw, in: Bibliotheekleven. 10, 1925, p. 41-45, 51-58,
87-95, 102-111.
(27) In Catalogue of books printed in the XVth century
now in the British Museum, IX. London, 1967 (Anastatische
druk met addenda en corrigenda), p. XVI, XLIII.
(28) Utrecht, Culemborg, Nijmegen, 's-Hertogenbosch, Delft,
Gouda, Deventer, Sint-Maartensdijk, Zwolle, Hasselt, Haarlem, Leiden, Den Hem bij Schoonhoven, Schiedam in het
noorden; Aalst, Leuven, Brugge, Brussel, Oudenaarde,
Gent, Antwerpen, Valenciennes, Luik in het zuiden.
(29) Zie de tentoonstellingskatalogus van Aalst (noot 4)
en K. Heireman, Alosti in Flandria anno MOCCCCOLXXIII.
Facsimile van de drie oudste Zuidnederlandse drukken
Aalst 1473 met een inleiding door K. Heireman. Brussel,
Gemeentekrediet van België, 1973.
(30) Campbell, op cit., nr. 1396.
(31) W.M. Conway, The woodcutters of the Netherlands in
the fifteenth century. Cambridge, 1884 (Anastatische druk,
1961).
De foto's werden vervaardigd door het fotografisch atelier
van de biblioteken waar het dokument berust, met uitzondering van afbeelding 9 waarvoor de foto geleverd werd
door Giraudon te Parijs.

de taal en het vlaamse bedrijfsleven: het dekreet
op het taalgebruik voor de arbeidsverhoudingen

De Kultuurraad voor de Nederlandse Kultuurgemeenschap, d.w.z. de vergadering van de Nederlandstalige volksvertegenwoordigers en senatoren
in België, die een wetgevende bevoegdheid heeft
op kultureel gebied, kan zowel eigen wetsvoorstel
dekreten worden genoemd - als wetsont--iend
werpen van de minister aannemen. Dit Vlaamse
„kultuurparlement" heeft met het dekreet over de
vernederlandsing van het bedrijfsleven, dat een
eind moet maken aan het feit dat in een aantal
bedrijven werknemers min of meer verplicht worden zich te bedienen van een vreemde taal, woedende reakties opgeroepen in de Belgische Franstalige pers, waarin met een stortvloed van argumenten het dekreet werd aangevallen. De verdediging van Vlaamse zijde was in het algemeen zwak;
tot de pers in Nederland is deze belangrijke zaak
nauwelijks doorgedrongen.
Daarom vonden wij het als redaktie van Ons Erfdeel interessant Prof. R. Blanpain, specialist in het
arbeidsrecht, uit te nodigen de lezers uitvoerig over
dit dekreet te informeren en het toe te lichten.
Daarna heeft de redaktie de tekst van Prof. R.
Blanpain voorgelegd aan een aantal politieke joernalisten met het verzoek hierop hun kommentaar
te leveren. Zij hebben, op zeer korte termijn, po
gereageerd op dat verzoek, waarvoor wij ze-sitef
hartelijk dank zeggen. We danken ook de twee
niet-joernalisten in hetzelfde gezelschap: Prof. H.
Deleeck, die vroeger de studiedienst van het A.C.W.
leidde en deze problematiek bestudeerde en beschreef, en Arseen Major, A.C.O.D.-vakbondsmilitant, die al even lang ijvert voor de vernederlandsing van het bedrijfsleven in Vlaanderen.
Redaktie.

prof. dr. roger blanpain
Geboren in 1932 te Geraardsbergen. Doctor in de
Rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven
(1956), Master of Arts aan de Columbia University
U.S.A. (1957) en geaggregeerde in het hoger onderwijs met een tesis over Collectief overleg in België
(1961). Was adjunkt- kabinetschef van de Minister van
Nederlandse Kultuur (1965-1966) en Visiting professor
aan de Michigan State University U.S.A. (1970). Is
momenteel professor arbeidsrecht aan de universiteit
te Leuven, direkteur van het Instituut voor Arbeidsrecht en voorzitter van de Belgische Vereniging voor
Arbeidsverhoudingen aangesloten bij de International
Relations Association. Publiceerde ondermeer: Codex
Arbeidsrecht - Droit du travail (1971); Sociale programmatie en Collectief overleg (1971); Industrial
Relations in E.E.C. Countries. Some key questions
(1971); „Belgique". Rapport concernant le travail
intérimaire en Belgique ( 1971) Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de syndikale afvaardiging van het personeel der ondernemingen. + Franse versie (1971); Efforts to bring about
community leve! collective bargaining in the coal
and steel community and the E.E.C. (1972); De bevoegdheid van de ondernemingsraad naar wet en
collectieƒ overleg (in samenwerking met M. Eyskens)
+ Franse versie (1972); Prevention and settlement of
collective labour disputes in the E.E.C. countries
(1972); De fondsen voor bestaanszekerheid en het
collectief overleg (1972).; 1922-1972. Na 50 jaar arbeidsovereenkomst voor bedienden. Bediende... waarheen? (1972); Syndicale Vrijheid (1972); Collectieve
Arbeidsovereenkomst (1972); Codex Arbeidsrecht Droit du Travail (1972); De juridische kwalificatie
van de verhouding geneesheer-ziekenhuis (1972);
Syndicale vrijheid in de openbare sector (1972);
De tijdelijke arbeid ( Rechtskundig Weekblad, 1972,
nr. 11, 510-515); Vastheid van betrekking in de E.G.
(1973); Het recht en de werkstaking: vergelijkende
benadering (1973); De bevoegdheid van de onder
(1973); Beinvloeding van ondernemings--nemigsrad
beslissingen door de werknemers en ondernemingsraden in België, Duitsland, Nederland en de Societas
Europaea (1973); Krachtlijnen van het Belgische afdankingsrecht (1973); Codex Arbeidsrecht - Droit du
travail (1973).
Adres:
Klein Daeienstraat 46, 3009 Winksele
(of: Instituut voor Arbeidsrecht, Tiensestraat 41,
3000 Leuven).

I. Inleiding.

Het taalgebruik in het bedrijfsleven wordt
in België vanuit verschillende bronnen
geregeld. Naast nationale en Europese
regelingen is er nu ook het dekreet van
de Kultuurraad voor de Nederlandse Kultuurgemeenschap „tot regeling van het
gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de
werknemers, alsmede van de door de wet
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en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen". Dit dekreet werd op 19 juni 1973
met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Het werd door de Koning op 19
juli 1973 afgekondigd. Het verscheen in
het Belgisch Staatsblad van 6 september
1973. Het protest van Belgische Franstalige zijde dat onmiddellijk op de publikatie
volgde, deed de gewoonte ontstaan te
spreken van „septemberdekreet", een
benaming die wij evenwel verder niet
meer zullen gebruiken.

Al deze wettelijke maatregelen, waarbij
de gaafheid van de taalgebieden op de
voorgrond wordt gesteld, hebben hoofdzakelijk sociale bedoelingen. Prof. R. Vandeputte legde er terecht de nadruk op
„dat de kulturele gaafheid van ons volk
niet beveiligd kan worden indien werkgevers en werknemers, bij de vervulling van
hun dagelijkse taak, hun eigen taal net
gebruiken als gewoon middel tot vertolking van hun denkwijze tegenover derden" (1). Het doorbreken van „sociale afscheidingen in het bedrijfsleven ", evenals
het bereiken van een grote sociale doorstroming in het bedrijfsleven: het afschaffen van „taalbarrières ", „de doorstroming
van alle afgestudeerden met een Nederlandstalig diploma tot aan de top van het
bedrijfsleven mogelijk maken ", werden
eveneens als doelstellingen voor het aannemen van het dekreet aangevoerd. (2)
De Europese regeling inzake taalgebruik
omvat art. 84,4 van de verordening van de
Raad van 14 juni 1971 inzake sociale zekerheid voor migrerende werknemers in
het kader van de E.G. (3). Het betekent
dat migrerende werknemers, onderdanen
van een lidstaat van de Europese Gemeenschappen, verzoekschriften en doku74

menten in verband met sociale zekerheid
- in ruime zin genomen - tot de genoemde instanties - eveneens in ruime zin genomen - in een andere taal dan deze toegelaten door het K.B. van 1966 en het
kultuurdekreet van, 19 juli 1973, mogen
richten. Het gaat om de andere officiële
talen van de E.G., met name, naast Frans
en Nederlands, Duits, Engels, Italiaans en
Deens.

Met het oog op de duidelijkheid moet
vooraf nauwkeurig gesteld worden welke
het toepassingsgebied ratione loci van de
verscheidene rechtsbronnen is.
1. Voor het hele land gelden.

- art. 15,i van de wet van 20 september
1948 (ondernemingsraden);
- art. 13 van de wet van 5 december 1968
(kollektieve arbeidsovereenkomsten);
- art. 836 bis van het algemeen reglement
voor de arbeidsbescherming;
- art. 84,4 van de verordening van de Raad
van 14 juni 1971 inzake sociale zekerheid
voor migrerende werknemers (E.G.).
2. Voor het Nederlandse taalgebied gelden (met uitzondering van de Neder
gemeenten met faciliteiten): -landstige
- art. 15,i van de wet van 20 september
1948 (ondernemingsraden);
- art. 13 van de wet van 5 december 1948
(kollektieve arbeidsovereenkomsten);
- art. 836 bis van het algemeen reglement
voor de arbeidsbescherming;
- art. 84,4 van de verordening van de Raad
van 14 juni 1971 inzake de sociale zekerheid voor migrerende werknemers (E.G.);
- het dekreet van de Nederlandse Kultuurraad van 19 juli 1973.
3. Voor het Franse taalgebied, Brussel-
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Hoofdstad, de gemeenten met faciliteiten
en het Duitse taalgebied, gelden:

van ons arbeidsrecht en onze arbeidsverhoudingen en van daaruit geïnterpreteerd

- de wet van 2 augustus 1963, geordend
bij K.B. van 18 juli 1966 (talen in bestuurs-

dient te worden.
Aangezien het om voorstellen van dekreet
ging en niet om ontwerpen (uitgaande van
de Regering) diende het advies van de
wetgevende afdeling van de Raad van
State niet ingewonnen te worden (vgl. art.
10 van de wet van 7 juli 1971 inzake de

zaken);

- art. 15,i van de wet van 20 september
1948 (ondernemingsraden);
- art. 13 van de wet van 5 december 1968
(kollektieve arbeidsovereenkomsten);
- art. 836 bis van het algemeen reglement
voor arbeidsbescherming;
- art 84,4 van de verordening van de Raad
van 14 juni 1971 inzake de sociale zekerheid voor migrerende werknemers (E.G.).

Het dekreet van de Nederlandse Kultuurraad stoelt op art. 59 bis § 3,3 van de vernieuwde grondwet waarbij bepaald wordt:
„Bovendien regelen de Kultuurraden, bij
uitsluiting van de wetgever, ieder wat hem
betreft, bij dekreet, het gebruik van de
talen voor 1. ... 2.

de sociale betrekkingen tussen de
werkgevers en hun personeel, alsmede
de door de wet en de verordeningen
voorgeschreven akten en bescheiden van
de onderneming."
De tekst van het dekreet is de resultante
van de samenvoeging van twee voorstellen; het eerste ging uit van Senator Vandezande, het tweede van Volksvertegenwoordiger D. Claeys (4). Het is hoofdzakelijk de laatste tekst, die uiteindelijk in
aanmerking genomen werd. En aangezien
zowel het verslag van de bevoegde kom missie als de bespreking in de Kultuurraad zelf nogal bondig uitvielen, dient
men voor de interpretatie hoofdzakelijk
naar de toelichting bij het tweede voorstel te grijpen. Daaruit blijkt o.m. duidelijk
dat het dekreet integrerend deel uitmaakt

kultuurraden).
Aangezien het dekreet strafsankties bevat
dienen de bepalingen ervan beperkend
geïnterpreteerd te worden .

II. Het toepassingsgebied.
1. Ratione loci.
Het dekreet van 19 juli geldt voor het Nederlandse taalgebied, met uitzondering
van de gemeenten met faciliteiten.
Volgens art. 59 bis § 4, lid 2, geldt het dekreet in het Nederlandse taalgebied, uitgezonderd wat betreft „de gemeenten of
groepen van gemeenten palend aan een
ander taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het
gebied waarin zij gelegen zijn, voorschrijft of toelaat ".
Het dekreet geldt evenmin ten aanzien
van „diensten" waarvan de werking „verder reikt dan het taalgebied waarin zij gevestigd zijn ". Het gaat hier vanzelfsprekend om „openbare" diensten, in de zin
van 2 augustus 1963.
2. Ratione personae.

Het dekreet is van toepassing op werkgevers, die werknemers - in de meest ruime
arbeidsrechterlijke zin van het woord - in
het Nederlandse taalgebied tewerkstellen.
Dit volgt uit artikel 1 van het dekreet dat
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in een nogal eigenaardige formulering
stelt, dat het dekreet van toepassing is op
de natuurlijke personen en rechtspersonen, die een eksploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben of die personeel in het Nederlands taalgebied tewerkstellen. In dezelfde zin leest men
evenwel dat het dekreet het taalgebruik
regelt tussen werkgevers en werknemers.
Het toepassingsgebied is dus ruimer dan
het K.B. van 18 juli 1966.
Het dekreet is dan ook van toepassing ten
aanzien van deze werknemers, die in het
Nederlandse taalgebied tewerkgesteld
zijn, ook wanneer de eksploitatiezetel in
een ander taalgebied gelegen zou zijn.
Het dekreet geldt vanaf het ogenblik dat
werknemers in het Nederlandse taalgebied worden tewerkgesteld, d.i. een arbeidsprestatie leveren, waar ook de werkgever gevestigd is.
Het is dus de plaats van tewerkstelling
van de werknemer, die bepalend is voor
de toepasselijkheid van de bepalingen
van het dekreet.

III. Taalgebruik, het beginsel.
In artikel 2 van het dekreet wordt het beginsel geponeerd -dat de te gebruiken
taal voor de sociale betrekkingen tussen
de werkgevers en de werknemers, evenals
voor de wettelijke voorgeschreven akten
en bescheiden van de ondernemingen,
het Nederlands is.
Er wordt de nadruk op gelegd dat het dekreet, net zoals trouwens de nationale
regeling van de wet van 2 augustus 1963,
de eentaligheid beoogt. Tweetaligheid is
dus niet toegelaten. Het probleem van de
vertalingen zal verder worden behandeld.
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IV. Sociale betrekkingen tussen werk gever e n werk n emer.
De sociale betrekkingen omvatten zowel
de mondelinge, als de schriftelijke kontakten tussen werkgevers en werknemers,
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de tewerkstelling; deze
kontakten kunnen zowel individueel als
kollektief zijn (art. 3).
Het gaat zowel om de betrekkingen van
boven naar onder, als van onder naar boven. De mondelinge kontakten - het gesproken woord - hebben ook betrekking
op het gebruik van mekanische middelen,
zoals de telefoon.
Buiten het toepassingsveld van het dekreet vallen dus:
a) de verhoudingen tussen de werknemers onderling. Het dekreet bedoelt immers de verhouding tussen de werkgever
en de werknemers (in het kader van het
ondergeschikt verband) te regelen;
b) de verhoudingen met derden, met klanten, e.a., voorzover deze betrekkingen
hun oorsprong niet vinden in art. 4, § 3
van het dekreet (alle betrekkingen tussen
de werkgever en privaatrechterlijke of publiekrechterlijke instellingen, die hun oorsprong vinden in de arbeidsverhouding).
In artikel 4 worden ten eksemplatieven titel als „sociale betrekkingen" (ook) opgesomd:
1. alle betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, die op het vlak
van de onderneming plaats vinden in de
vorm van bevelen, mededelingen, publikaties, dienstvergaderingen of personeelsvergaderingen, sociale dienst, arbeidsgeneeskundige dienst, maatschappelijke
werken, vervolmakingscyklussen, discipli-
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naire procedure, receptie en andere (art.
4, § 1).

- loonbladen of loonfiches en individuele

2. de betrekkingen die op het vlak van de
onderneming plaatsvinden in de ondernemingsraad, het komitee voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaats, of tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging (art. 4, § 2).

- personeelsregister;
- opzeggingsbrief;
- gezondheidsboekje;
- groepsverzekeringen;
- formulieren: aangifte van geboorte, ge-

3. alle betrekkingen tussen de werkgever
en privaatrechterlijke of publiekrechterlijke instellingen, die hun oorsprong vinden in de arbeidsverhouding (art. 4, § 3).
V. Bescheiden en dokumenten.

Alle wettelijke voorgeschreven akten en
bescheiden van de werkgever, evenals
alle boekhoudkundige dokumenten, en all e dokumenten, die bestemd zijn voor het
personeel, dienen in het Nederlands gesteld te worden.
Wat de wettelijke voorgeschreven akten
en bescheiden betreft, verwijzen we naar
de gelijkluidende bepalingen van art. 52
van het K.B. van 18 juli 1966.
Meer speciaal werd benadrukt (5) dat alle
boekhoudkundige dokumenten binnen het
toepassingsgebied vallen, dus ook alle
boekhoudkundig-administratieve verrichtingen, die in de plaats zijn gekomen van
de voorziene dagboekinschrijving.
De verplichting de dokumenten, die bestemd zijn voor het personeel, in de taal
van de streek te stellen, vinden we eveneens in art. 52 van het K.B. van 1966.
Binnen het toepassingsgebied van dit artikel vallen:

- individuele arbeidsovereenkomsten;
- kollektieve arbeidsovereenkomsten;
- arbeidsreglementen;
- dienstorders;

rekening;

zinsvergoeding, arbeidsongeschiktheid,
ziekte en invaliditeit, werkloosheid, driemaandelijkse aangifte R.M.Z., belasting,
pensioen, vakantie, verlof.
Vl. Vertaling in één of meer talen.

Het dekreet legt aan de werkgever de
plicht op eventueel berichten, mededelingen, akten, getuigschriften en formulieren, bestemd voor het personeel te vertalen.
De werkgever wordt de plicht opgelegd
voor bepaalde vertalingen zorg te dragen,
o.a. met het oog op de veiligheid in de
onderneming. Daarbij denkt men hoofdzakelijk aan gastarbeiders. Als het dekreet alleen maar de „mogelijkheid" had
voorzien, dan bestond er een kans dat bepaalde werkgevers tegen de kosten van
vertaling zouden kunnen opzien en de
vertalingen achterwege laten.
Het dekreet spreekt van toevoegen, m.a.w.
de vertaling wordt toegevoegd aan het
Nederlands origineel.

De vertalingsplicht is afhankelijk van twee
voorwaarden:

a) de samenstelling van het personeel
dient dit te rechtvaardigen;
b) de eenparige aanvraag van de werknemers -leden van de ondernemingsraad,
of bij ontstentenis van de ondernemingsraad op eenparige aanvraag van de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis van
77

de taal en het vlaamse bedrijfsleven

beide op verzoek van een afgevaardigde lingen, die in strijd zijn met de bepalingen
van een representatieve vakorganisatie,
van het dekreet: deze zijn nietig (art. 11).
Dit betekent in feite dat de werknemers Deze nietigheid geldt ook het mondelinge
zelf beslissen of er vertalingen moeten taalgebruik. Bevelen of onderrichtingen,
zijn en, op welke punten, evenals in welke die in de verkeerde taal zijn gesteld, zijn
talen. Deze plicht tot vertalen bestaat in evenzeer nietig als de schriftelijke stukfeite vanaf de aanvraag. De werkgever die ken, die niet voldoen aan de vereisten
ten onrechte op deze aanvraag niet in- van het taaldekreet. Niet naleving ervan
gaat, stelt zich bloot aan de sankties voor- is geen grond voor sankties vanwege de
zien bij het dekreet.
werkgever; eventuele afdankingen in dit
De aanvraag - (het dekreet spreekt van verband zouden ongetwijfeld „willekeueen regeling) tussen de werkgever en de rig" zijn of met misbruik van recht geondernemingsraad, de syndikale afvaardi- paard gaan.
ging, eventueel de afgevaardigde van één
representatieve vakorganisatie, inzake Het gaat om een absolute nietigheid, die
vertalingen dient op straffe van nietig- ambtshalve door de rechter wordt vastgesteld. De absolute nietigheid, eenmaal
heid, schriftelijk te worden gesteld
door de rechter vastgesteld, geldt met terugwerkende kracht, ex tunc. Dit betekent
VII.Toezicht.
dat het dokument of de handeling geacht
De artikelen 6 tot en met 9, die betrekking wordt nooit bestaan te hebben. De niehebben op het toezicht, zijn analoog met tigverklaring kan geen nadeel berokkenen
die welke het toezicht op de recente ar- aan de werknemer(s) en laat de rechten
van derden onverminderd. De werkgever
beidswetgeving regelen.
is aansprakelijk voor de schade veroorIn verband met artikel 6 werd erop gewe- zaakt door zijn nietige stukken of handezen, dat de bevoegde departementen zijn: lingen ten nadele van de werknemer of
het Ministerie van Tewerkstelling en Ar- van derden.
beid, het Ministerie van Sociale Voorzorg,
het Ministerie van Ekonomische Zaken, Het feit dat de nietigheid geen nadeel
het Ministerie van Volksgezondheid, Leef- mag berokkenen aan de werknemer kan
milieu en Gezin, het Ministerie van Justi- betekenen dat b.v. bepaalde klausules van
een individuele arbeidsovereenkomst wel
tie. (6)
geldig zijn en andere niet.
Er moet nog op gewezen worden dat
„overtredingen met alle rechtsmiddelen Deze sankties gelden evenzeer ten aankunnen worden bewezen, de getuigenis- zien van de akten en bescheiden van de
sen inbegrepen, net zoals dat het geval is ondernemingen, voorgeschreven bij wetbij de opsporing van misdrijven ". (7)
ten en reglementen, en van die welke bestemd zijn voor het personeel, die reeds
overeenkomstig art 52, § 1 van het K.B.
VIII.Sankties.
van 18 juli 1966 in het Nederlands dienen
Het dekreet voorziet in verregaande sank- te worden gesteld. Dit betekent in feite
ties ten aanzien van de stukken of hande- vanaf de inwerkingtreding van de wet van
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2 augustus 1963, waarvan het K.B. van
1966 de bepalingen ordende.
Alhoewel het dekreet dit niet uitdrukkelijk bepaalt kan de werkgever de nietige
stukken of handelingen op eigen initiatief
vervangen; deze vervanging geldt echter
niet retroaktief, maar alleen voor de toekomst!
Als een proefbeding in de verkeerde taal
werd gesteld, zal de begonnen arbeidsverhouding een definitief karakter aannemen, b.v. van onbepaalde duur, te beeindigen met de normale opzeggingstermijnen. Hetzelfde geldt, exteris peribus,
voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, bepaalde onderneming e.a.
De bevoegde arbeidsauditeur, de ambtenaar van de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht of iedere persoon of vereniging
die van een rechtstreeks of onrechtstreeks belang kan doen blijken, kan de
nietigverklaring vorderen voor de arbeidsrechtbank van de plaats waar de
werkgever gevestigd is.
„Iedere persoon" is ook de werkgever;
met „vereniging" is eveneens de vakorganisatie bedoeld (8).
De werkgever zal tot deze procedure
dienen over te gaan telkens wanneer de
vervanging de medewerking van anderen
vereist, zoals van de werknemer voor het
vervangen van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, b.v. in verband met een
niet -konkurrentieklausule.
Het vonnis beveelt ambtshalve de vervanging van de betrokken stukken. De kosten
daarvan zijn ten laste van de werkgever.
Het dekreet bevat ook strafbepalingen die
analoog zijn met de identieke regelingen
in andere arbeidsrechtelijke wetten (art.
11-16).

De publieke rechtsvordering wegens
overtreding van de bepalingen van het
dekreet, verjaart na verloop van één jaar
na het feit waaruit de vordering is ontstaan (art. 16). De burgerlijke vorderingen,
ook die in verband met de nietigheid verjaren, overeenkomstig art. 26 van de voorbereidende titel van het wetboek voor
strafvordering, na vijf jaar. In dit verband
moet opgemerkt worden dat het niet in
het Nederlands stellen van een stuk eventueel een voortdurend misdrijf vormt, dat
b.v. voortduurt tot en met aan de desbetreffende arbeidsverhouding een einde is
gesteld. Indien b.v. een individuele arbeidsovereenkomst niet in het Nederlands
is opgesteld, begint de verjaringstermijn
niet te lopen vanaf de datum van het opstellen van de overeenkomst, maar wel
vanaf het ogenblik dat het stuk in de passende taal wordt gesteld of van het einde
van de arbeidsovereenkomst.
Voor de vorderingen tot nietigverklaring
van de akten, die reeds sinds 1963 in het
Nederlands dienden gesteld, is de verjaringstermijn 30 jaar.

(1) Voorwoord De Weerdt I., Het taalgebruik in het bedrijfsleven. Kommentaar bij de gekoördineerde wetten van
18 juli 1966, 1966, (losbladige uitgave), VIII.
(2) Handelingen van de Kultuurraad, 19 juni 1973, blz. 381.
Verslag namens de Commissie voor taalwetgeving en
taalbescherming, 12 juni 1973, nr. 26/4, 2.
(3) P.B., 5 juli 1971, nr. L. 149.
(4) Nr. 26 (1971-1972)/1 en nr. 60 (1972-1973)/1.

(5) Voorstel nr. 60, 2-3
(6) Verslag Kommissie van Taalwetgeving, 12 juni 1973,
blz. 2.

(7) Verslag namens de Kommissie voor taalwetgeving en
taalbescherming, 12 juni 1973, blz. 2.
(8) Verslag van de kommissie, blz. 2.
In dit verband verwijzen we naar art. 139 van het gerechtelijk wetboek dat bepaalt dat het openbaar ministerie ambtshalve de tenuitvoerlegging vervolgt van de gerechtelijke beslissingen in verband met alle bepalingen,
die de openbare orde raken.
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reakties
Piet Van Brabant
parlementair redakteur van het liberale dagblad
„Het Laatste Nieuws"
Tot voor kort werd zelfs in Vlaamse politieke kringen enigszins smalend gesproken over de geringe
bevoegdheid van het kultuurparlement. Het dekreetgevend werk was beperkt gebleven tot vrij
onbelangrijke aspekten van het kultuurbeleid.
Het kabaal van de Franstalige pers over het dekreet tot vernederlandsing van het bedrijfsleven
heeft de aandacht van de Vlaamse opinie toegespitst op een maatregel die anders een dode letter

zou zijn gebleven.
Zonder de herrie was het dekreet van 19 juli 1973
waarschijnlijk verborgen gebleven in het Staatsblad
en zou de toestand in het bedrijfsleven in Vlaanderen weinig of geen wijzigingen hebben ondergaan.
Het hoeft nauwelijks te worden gezegd, dat het
dekreet een onderdeel vormt van de sociale wetgeving. Professor Blanpain legt hier sterk de nadruk op. Elke taalwet moet trouwens beschouwd
worden als een middel tot de sociale ontvoogding
van de Vlaamse mens. Het dekreet van 19 juli 1973
wil de resten opruimen van de hier en daar nog
overeind gebleven taalmuur in het bedrijfsleven.
Men had redelijkerwijs mogen verwachten, dat de
vakbonden aan dit aspekt van het sociaal beleid
een grotere aandacht zouden schenken. De werkelijkheid gebiedt ons echter te erkennen, dat het
arbeiderspersoneel - het gros van de vakbondsleden - nog slechts bij uitzondering te lijden heeft
van diskriminaties op grond van de taal.
De diskriminaties treffen de jongste tijd vooral de
middengroepen, de burgers die door het levercn
van een inspanning de maatschappelijke ladder
willen beklimmen, in het bijzonder het kaderpersoneel, de weinig of niet gestruktureerden. Dit
zijn de echte vergeten groepen, de burgers voor
wie de politieke partijen noch de vakbonden in de
bres springen, ook niet voor hun louter materiële
belangen.
Het gaat ook in de Vlaamse beweging niet meer
om het behartigen van de belangen van de kleine
man, maar veeleer om die van de technisch geschoolden, de gediplomeerden, de jonge universitair gevormden, de kaders.
Willen taalwetten of taaldekreten nog enigszins
doeltreffend zijn, dan zullen ze moeten bijdragen
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tot de verhoging van het talent van de Neder
getuigschriften en diplo--landstigev
ma's die afgeleverd worden door de instellingen
van hoger onderwijs en de universiteiten in Vlaanderen. Wat de dekreetgever vooral heeft nagestreefd is dus zeker de doorstroming van Neder
afgestudeerden tot op het hoogste vlak-landstige
van het bedrijfsleven. Ook daar moet het prestatie beginsel gelden „loon naar werk ", zo integraal
mogelijk en zonder dat het omgebogen wordt door
werkgevers of door welke andere machthebbers
ook, die menen hun macht te kunnen handhaven
of verstevigen door middel van hun taal.
Zonder de betekenis te onderschatten van de taal
waarin de dienstnota's, de weddebriefjes of de bij
worden opgesteld, lijkt het ons in de-dragebons

huidige omstandigheden zinrijker na te gaan welke
taal wordt gesproken aan de top van de bedrijven
- in de raden van beheer - en welke taal wordt
gebruikt bij het opstellen van de notulen van de
raden van beheer, de registers der aandelen, de
in- en uitgaande faktuurboeken, de dagboeken, de
inventarissen enz.
Het dekreet beantwoordt aan dit streven. Het moet
in die geest worden toegepast. De Vlamingen moeten zich dus hoeden voor een al te voortvarende
versoepeling van de bepalingen van het dekreet.
Het moet nu rustig onderzocht worden door deskundigen en juristen. De Vaste Kommissie voor
Taaltoezicht (Nederlandse afdeling) is met een
grondige ontleding van de tekst begonnen.
Hopelijks slaagt zij erin een juridisch verantwoord
oordeel uit te brengen, zodat een goed toezicht
mogelijk gemaakt wordt, waarbij de inspekteurs
van de taalkommissie en van de arbeidsinspektie

zonder zwakheid maar ook zonder nodeloze plagerijen kunnen optreden.
Men zou immers ongelijk hebben het dekreet aan
te wenden als een middel om het de werkgevers
systematisch lastig te maken. Het mag niet beschouwd worden als een wapen tegen de werkgever, maar slechts als een bescherming van de
werknemer.
De belangen van werkgever en werknemer zijn
overigens niet per se en niet altijd tegenstrijdig.
In een modern bedrijf lopen zij zelfs vaker gelijk
dan men wel denkt. Naarmate er in Vlaanderen
zulke moderne bedrijven tot ontplooiing komen en
naarmate er normale sociale toestanden en normale arbeidsverhoudingen ontstaan, zullen ook de
laatste kompleksen wegvallen en zullen de Vlamingen zich kunnen veroorloven een open en liberaal beleid te voeren.

de taal en het vlaamse bedrijfsleven

Emiel van Cauwelaert
politiek direkteur van het kristen - demokratische
dagblad „Het Volk"
Het artikel van prof. R. Blanpain, die ongetwijfeld
de meest gezaghebbende specialist is in Vlaanderen inzake arbeidsrecht, zal, naast de brosjure gepubliceerd door het sekretariaat van de Vlaamse
Kultuurraad, een dokument blijven waarop degenen
die de juiste draagwijdte van het taaldekreet willen
kennen in vertrouwen een beroep kunnen doen.
De Franstalige en andere aanvechters van het dekreet hebben dat jammer genoeg niet gedaan. Vermoedelijk hebben zij zich die moeite bewust niet
getroost; hadden ze dat wel gedaan, dan zou hun
foutieve kritiek ondenkbaar zijn of op pure kwade
trouw gaan berusten. Dat laatste lijkt ons overigens in sommige gevallen, vooral wat de kritiek
van het Brusselse F.D.F. betreft, onloochenbaar.
Beslist afkeurenswaardig was de kritiek achteraf
van Minister Glinne die niet enkel het dekreet
zonder enig bezwaar mede ondertekend heeft,
maar als Minister van Arbeid en Tewerkstelling
beter had moeten weten en geen enkele verontschuldiging kan inroepen, behalve de politieke druk
die hij heeft ondergaan door een aantal kwaadwillige Waalse ekstremisten in zijn kiesdistrikt.
In feite blijkt onomstotelijk, zowel uit de analyse
van prof. R. Blanpain als uit de brosjure van het
sekretariaat van de Vlaamse Kultuurraad, dat van
de bezwaren die door de Franstaligen tegen het
dekreet worden geopperd, geen enkel tegen een
ernstig onderzoek bestand is.
In verband met de weerslag van het taaldekreet
op de gastarbeiders hebben de opposanten art.
84,4 van de verordening van de Raad van Europa
van 14-6-71, inzake de sociale zekerheid van de
migrerende arbeiders, totaal veronachtzaamd,
evenals art. 5 van het dekreet dat bepaalt dat de
werknemers in hun onderneming, zo gauw de samenstelling van het personeel dit wettigt, door
toedoen van hun syndikale of andere vertegenwoordigers vertalingen kunnen eisen. In dat opzicht is het dekreet soepeler dan wat in Wallonië
nog van kracht is en ruimer dan wat vroeger in
Vlaanderen gold op grond van de taalwet van
1963. Hierin was slechts de „mogelijkheid" van
vertaling ingebouwd, terwijl de werkgevers nu tot
vertaling verplicht kunnen worden.
In de Franstalige pers wordt ook steeds opnieuw
een boom opgezet over de sankties die in het dekreet inderdaad voorzien zijn en de verplichting de
wettelijk voorgeschreven vermeldingen op de fakturen en kongnossementen bestemd voor het bui-

tenland in het Nederlands te stellen. Het is voldoende hierop te antwoorden dat de sankties uit
het taaldekreet terug te vinden zijn in alle sociale
wetten en dat dit nooit enig protest heeft uitgelokt. Wat de fakturen betreft, voegt het taaldekreet
niets toe aan wat de taalwet van 1963 al bepaalde,
uitgezonderd de sanktie van nietigheid in geval de
werkgever het dekreet naast zich neer zou leggen,
zoals sommigen met de taalwet van 1963 straffeloos hebben gedaan.
Wat de kwade trouw van sommige Franstalige
kritikasters wel in 't licht stelt is hun bewering van
enige tijd geleden, dat de Ekonomische Raad van
Vlaanderen een wijziging van het dekreet m.b.t.
sommige handelsdokumenten zou hebben geëist.
Onlangs verscheen in de pers een nadrukkelijke
logenstraffing door de Ekonomische Raad.
We willen hier slechts enkele opmerkingen van
algemene aard aan toevoegen.
Het dekreet is een noodzakelijke schakel in onze
taalwetgeving, om de sociale taalbarrière, die nog
alleen in de privé-sektor standhield, voorgoed op
te ruimen. Het is een sociale en kulturele noodzaak, zoals terecht werd benadrukt door prof. R.
Vandeputte in zijn uitspraak geciteerd door prof.
R. Blanpain. Overigens, de opruiming van deze
taalbarrière in de onderneming zal met de tijd
nog onmisbaarder blijken naargelang de inspraak
van de arbeiders in de onderneming wordt uitgebreid. De eisen die de grote vakverenigingen op
dat gebied al herhaaldelijk hebben gesteld zijn niet
los te maken van wettelijke verplichtingen als het
taaldekreet. Het verzet van sommige Franstalige
kringen is trouwens meer door deze sociale overwegingen, welke sommige werkgevers afschrikken,
ingegeven dan door loutere taalmotieven.
De Vlaamse Kultuurraad is, dat werd door de
regering erkend, zijn grondwettelijke rechten niet
te buiten gegaan door het goedkeuren van dit
dekreet. Wij vragen ons daarom steeds af of de
interpellatie die over het dekreet werd gehouden
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers door de
Waalse volksvertegenwoordiger Gillet, door de
voorzitter niet had moeten worden afgewezen als
ongrondwettelijk en dus niet ontvankelijk.
In ieder geval is de betwisting rond dit taaldekreet
een beslissende proef voor de ernst van de kulturele zelfstandigheid in haar geheel. De Vlaamse
Kultuurraad schijnt dit ook terdege te beseffen.
Hij moet dan ook onwrikbaar op zijn grondwettelijke rechten blijven staan. Aan het dekreet kan
geen enkele wijziging worden aangebracht, ook
niet door de zijweg van de zgn. „interpretaties ",
tenzij door de Vlaamse Kultuurraad zelf, indien
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zulks, wat nog steeds niet is gebleken, noodzakelijk mocht worden. Wat de „interpretaties" of
„uitvoeringsmodaliteiten" betreft, kan de Vlaamse
Kultuurraad zich b.v. niet laten omzeilen door zgn.
ministeriële „werkgroepen ", waarin dan toevallig
ook Franstalige ministers hun zegje zouden hebben. We hebben overigens de indruk dat de brosjure van het sekretariaat van de Vlaamse Kultuurraad tot doel heeft de pas af te snijden aan alle
ministeriële pogingen om het dekreet eigenmachtig te interpreteren of af te zwakken. Wij kunnen
het initiatief van het sekretariaat van de Vlaamse
Kultuurraad daarom slechts toejuichen. Het gezaghebbend juridisch advies van prof. R. Blanpain
zal het kommentaar van de Kultuurraad nog versterken.

Jan Debrouwere
hoofdredakteur van het kommunistische weekblad
„De Rode Vaan"
De uiteenzetting van Prof. Blanpain is interessant.
Gewoon door zich op het juridische vlak te houden, zet ze een en ander recht van de opwerpingen uit het bedrijfs- en zakenmilieu en uit de bekende Brusselse Franstalige pershoek. Maar ze
weerlegt andere bezwaren daarentegen niet.
Het dekreet kwam in september in de emotionele
sfeer terecht. En dan luistert niemand meer. Zij
die rustig willen argumenteren, die het dekreet in
zijn strekking maar niet in zijn huidige sociaal paternalistische vorm aksepteren, hebben het
daarom erg moeilijk om tussen hun redenering en
het Fransdolle geloei de grens zichtbaar te houden. Ook al omdat in de opgelaaide polemiek een
bepaald deel van de Vlaamse pers, die ver van de
arbeidersbeweging staat, alle bezwaren op dezelfde franskiljonse hoop wou vegen.

En dat geeft zijn volle verdienste aan Ons Erfdeel,
dat zijn lezers sereen en objektief over de verschillende standpunten wil inlichten.
We doen dus mee in het dispuut, en stellen vooraf
dat ook de Vlaamse kommunist zonder voorbehoud
achter het Nederlandstalige karakter van Vlaanderen, en dus achter de vernederlandsing van het
bedrijfsleven en de betrekkingen werkgever-werknemer staat, ook al is daarmee voor hem de kous
niet af, „but that's another story".
Maar over bepaalde artikelen van het dekreet van
19 juli 1973 fronst hij niettemin de wenkbrauwen.
Het dekreet wil bijvoorbeeld aan de werknemersorganisaties bepaalde rechten toekennen. Maar
daarbij stelt het de zaken op zijn kop. Het zou
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zeker nodig geweest zijn, vooraf met die organisaties grondig ruggespraak te houden. Zeer waarschijnlijk had men dan iets beduidend beters gevonden dan de wel erg ongelukkige formulering
van artikel 5 (het zwakste van allemaal, meteen de
kern van de zaak), dat aan één lid van de ondernemingsraad of de syndikale delegatie een feitelijk vetorecht toekent, en nog wel gericht tegen
de taalrechten van werknemers, buitenlanders of
Franstalige Belgen in Vlaamse bedrijven. En die
zijn er nu eenmaal: gastarbeiders in heel Vlaanderen, Franstalige werknemers, lang niet allemaal
bestaande uit hogere kaders, in de Nederlands-

talige omgeving van Brussel. Wie op hun kosten
de strijd voor de taalgrens wil winnen, rijdt graag
of niet door het demokratische rode licht... Tegenover hen, buitenlanders of Walen, heeft men nu
eenmaal bepaalde tegemoetkomingen in acht te
nemen, zonder ze van éénmansveto's afhankelijk
te maken. En die tegemoetkomingen dient men
vooraf te verankeren in het dekreet, natuurlijk
op een wijze dat de prioriteit van het Nederlands
aan de werkgever terdege duidelijk wordt gemaakt.
Men vergete niet dat de nu aan de regering gerichte (maar kwa konformiteit aan artikel één van
de grondwet erg bizarre) „aanbeveling aan de
regering" precies aan de werkgever de kans biedt
om eindeloze disputen aan te gaan, en het dekreet
in wezen en toepassing te blokkeren. En dat had
men beter kunnen vermijden.
Daarom heeft het kommunistische lid van de Nederlandstalige Kultuurraad voor artikel 5 de volgende formulering voorgesteld: „In artikel 5... worden lid 2 en 3 vervangen door wat volgt: Het bepaalde in lid 1 van onderhavig artikel doet geenszins afbreuk aan het recht van de Belgische werknemers die buiten het Nederlandse taalgebied wonen of van de buitenlandse werknemers, om te beschikken over een vertaling in hun eigen taal van
de berichten, mededelingen, akten, getuigschriften
en formulieren bestemd voor het personeel. De Koning bepaalt, na raadpleging van de representatieve werknemersorganisaties, op welke wijze de
werkgever de uitoefening van dit recht dient te verzekeren". En verder: „De in artikel 6 van hetzelfde
dekreet bedoelde ambtenaren maken gebruik van
de in artikel 7 vernoemde toezicht- en onderzoeksprocedures, voorzover zulks wordt vereist om de
gegrondheid na te gaan van een klacht die tegen
een werkgever is ingediend door minstens één lid
van de ondernemingsraad, een syndikaal afgevaardigde of een afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie ".
En wat dat laatste betreft: hier wordt het vetorecht
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van één man tégen werknemersrechten vervangen
door het initiatiefrecht van op zijn minst één verkozen afgevaardigde ten gunste van werknemersrechten! En dat biedt heel wat steviger demokratische waarborgen.
Men kome niet aanzetten met de stemmen der
socialistische kultuurraadsleden ten gunste van
het oorspronkelijke dekreet. Dat het tussen BSP en
ABVV lang geen koek en ei meer is, mag al voldoende bekend zijn...
Tenslotte dient ook te worden gedacht aan gelijkaardige rechten voor Vlaamse werknemers in de in
Wallonië liggende ondernemingen. Een demokratisch en sociaal waterdicht dekreet van de Nederlandse Kultuurraad maakt het heel wat makkelijker
iets dergelijks van de Franse te verwachten. Wie
dat bij voorbaat voor onhaalbaar houdt, bewijst alleen maar toch niet de juiste kijk te hebben op het
wezen van het franskiljonisme, in Vlaanderen en in
Brussel.
Voor wie wil toekijken, heeft de herrie rond het
dekreet in alle geval het voordeel gehad, dat nog
eens belicht werd waar de vijanden der Vlaamse
sociale en kulturele ontvoogding zitten: in de „vrije
onderneming" en de rond haar kringbanen draaiende politieke en joernalistieke milieus. Hoe meer
dat inzicht doordringt, des te gemakkelijker zal
het zijn in Vlaanderen kwa vernederlandsing en
bescherming van de nederlandstalige prioriteit een
volwassen en sociaalbewuste houding aan te nemen. Het gevaar komt echt niet van de werknemer,
zelfs al is hij franstalig...

Prof. Dr. Herman Deleeck
gewoon hoogleraar aan de U.I.A. (Universitaire Instelling Antwerpen) en buitengewoon hoogleraar
aan de K.U.L. (Katolieke Universiteit Leuven).
De hiernavolgende korte opmerkingen zijn, wellicht
eenzijdig, beïnvloed door negen jaren lidmaatschap
(precies tot in juli 1973) van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht (verder V.C.T. genoemd), waar in
de Nederlandstalige Afdeling de problemen van het
taalgebruik in het bedrijfsleven vaak en uitvoerig
behandeld werden.
1. Het Dekreet is de logische verdere uitwerking
van de eerste doorbraak, namelijk de twee artikelen van de taalwet van 2 augustus 1963 die het
taalgebruik in het bedrijfsleven regelden. Het verwondert mij dat velen pas thans schijnen te ontdekken dat deze door het nationaal parlement
goedgekeurde wet reeds bijzonder duidelijke en ingrijpende regelingen vaststelde. Bovendien kwam
op basis hiervan een vrij gedetailleerde interpreta-

tieve rechtspraak (adviezen) van de VCT tot stand,
waarvan de bekende publikatie van Mr. Yvo de
Weerdt, Het taalgebruik in het Bedrijfsleven, uitgegeven door het V.E.V., een voortreffelijke op de
praktijk gerichte ordening en samenvatting gaf. De
materie is dus niet nieuw; zaken zoals het begrip
eksploitatiezetel, de aanbestedingen, het feit dat
de faktuur onder de taalwetgeving valt, de mogelijke rol van de Ondernemingsraad bij het toevoegen
van vertalingen, de scheepsdokumenten enz. komen in deze rechtspraak voor. Vele van deze adviezen werden bovendien niet alleen in de Nederlandstalige afdeling van de VCT behandeld, maar
in plenaire zitting, d.w.z. met het akkoord van een
Franstalige meerderheid!
2. Het Dekreet van de Kultuurraad is, wat de wetgevingstechniek betreft, wellicht te vlug tot stand
gekomen; er was blijkbaar geen parlementaire oppositie om mogelijke bezwaren niet na, maar vóór
de totstandkoming van de wet in diskussie te brengen; en er was ook geen „tweede lezing" door een
andere Kamer.
De Nederlandstalige afdeling van de VCT heeft,
op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en vandaar ten gerieve van de Kultuurraad,
een advies over deze materie opgesteld, waarin
vele jaren gedachtenwisseling en ervaring op dit
terrein verdiskonteerd waren. Dit advies is niet in
de voorbereidende werken van het Dekreet vemeld;
op basis hiervan had men een grote kontinuïteit
met de bestaande wetgeving kunnen aantonen, wat
naar buiten toch een belangrijk argument had kunnen zijn.
3. Het verwondert mij dat het Verbond van de
Belgische Ondernemingen thans, volgens een persbericht, het Dekreet zou gaan onderzoeken in het
licht van een aantal beginselen waaronder de sociale rol van de ondernemingen; en dit terwijl dit
verbond in het verleden herhaaldelijk, maar vergeefs, officieus gevraagd werd haar leden over het
bestaan van de wettelijke bepalingen van 1963 voor
te lichten en de toepassing ervan te helpen vergemakkelijken.
4. De belangrijkste punten waarop het Dekreet verder gaat dan de wet van 1963 betreffen vooral het
mondeling taalgebruik, de voorwaarden waaronder
een vertaling kan worden toegevoegd, de absolute
nietigheid (vroeger slechts ,.relatieve nietigheid ")
en de strafsankties. Zij wijzigen o.i. niet essentieel
de aanpak van de wet van 1963, en verdienen dan
ook niet de symbolische betekenis die de tegenstanders van het Dekreet eraan hechten.
Dat strafsankties worden toegevoegd lijkt mij een
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normale reaktie tegen de houding van sommigen
die een taalwetgeving minder strikt verplichtend
achten dan een „gewone" wet; dat zo'n houding in
het bedrijfsleven vaak voorkomt heeft de ervaring
geleerd. Een regeling voor het mondeling taalgebruik, voorzover zich dat afspeelt in het raam van
de arbeidsverhoudingen, is even belangrijk als voor
het schriftelijk taalgebruik, en ligt trouwens in dezelfde lijn; wel zal de praktijk moeten leren in welke mate dit kontroleerbaar en sanktioneerbaar is.
Het invoeren van het begrip „arbeidsverhoudingen"
is o.i. trouwens de eksplicitatie en logische voltooiing van de desbetreffende bepalingen in de wet
van 1963.
Dat de ondernemingsraad of vergelijkbare vormen
van personeelsvertegenwoordiging bij het toevoegen van een vertaling (zoals bij de regeling van het
taalgebruik in het algemeen) een positieve taak te
vervullen krijgen is goed (alhoewel unanimiteit o.i.
steeds moeilijkheden oproept); ook hier zal de
praktijk moeten uitwijzen wat dit kan opleveren.
De absolute nietigheid van geschriften en van mondelinge mededelingen kan vanuit het standpunt der
doeltreffendheid verdedigd worden; opportunistisch
kunnen wel bezwaren aangevoerd worden, omdat
zo'n maatregel, ondanks beschermende bepalingen
ten gunste van niet-schuldige partijen, in de veelal
niet strikt-formalistische handelingen van een levende onderneming, wel een bron van rechtsonzekerheid en verwarring zou kunnen worden.
5. Samengevat: het Dekreet is de logische voortzetting van een bestaande wetgeving; anders gezegd, wat nu door sommigen bestreden wordt, was
reeds essentieel aanwezig, zelfs ekspliciet, in de
wet van 1963. De Kultuurraad had meer aandacht
kunnen besteden aan de voorbereiding van het
Dekreet, zodat de kontinuïteit met de bestaande
wetgeving enerzijds en de motiveringen van de
nieuwe bepalingen anderzijds sterker naar voren
gekomen zouden zijn. Wet-technisch had de tekst
dan ook een betere, o.i. meer beknopte en rustiger vorm kunnen hebben. De psychologische en
politieke reaktie van de Franstaligen gaat evenwel
aan de kern van het probleem voorbij. Wanneer
men het gesprek opnieuw op zakelijke basis
brengt, mag men zeggen dat, politiek, in het kader
van de door beide partijen gewilde, kulturele autonomie, voor het Nederlandstalig landsdeel een duidelijke keuze gemaakt is; en dat de rechtspraktijk,
zoals dit trouwens voor alle wetten nodig is en gedaan wordt, voor een billijke uitvoering en toepassing zal zorgen. Ik zou trouwens willen eindigen
met een pleidooi voor een zakelijke aanpak van
deze wetgevingsaangelegenheid, een uiting van het
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zelfvertrouwen waarmee wij deze problemen gaandeweg zullen oplossen.

Mark Grammens
direkteur van het onafhankelijke weekblad „De
Nieuwe"
Uit het goede overzicht van Roger Blanpain blijkt
duidelijk hoe noodzakelijk het dekreet van de Kultuurraad was. Vlamingen die al wat verder geëvolueerd zijn, staan er nog altijd opnieuw verbaasd
over dat maatregelen zoals het taaldekreet over
de arbeidsverhoudingen uitgevaardigd moeten worden, aangezien in Vlaanderen alleen door wetgevende normen kan worden verkregen wat men
overal elders in de wereld vanzelfsprekend vindt.
Ieder van ons kent nog bedrijven in het Vlaamse
land, die het Frans opdringen aan hun Vlaams personeel. Sommige van deze ondernemingen behoren tot grote belangengroepen, die het volkomen
normaal achten dat de direkteuren van hun filialen
en vestigingen in Zaïre, Latijns-Amerika of waar ze
ook een „stabiel regime" mogen gevonden hebben
voor het verrichten van lukratieve beleggingen, de
taal van het land spreken en het interne bedrijfsbeleid in die taal voeren. Alleen voor Vlaanderen
acht men dit niet vanzelfsprekend, en wordt door
bedoelde belangengroepen zelfs een wetgevende
maatregel aangevochten die de meeste ontwikkelingslanden overbodig zouden achten.
De oorzaak van deze grondige minachting voor de
taal van Vlaanderen, moet gezocht worden in
de bereidheid van de Vlamingen om zich aan te
passen aan de wensen van hun Franstalige bovenlaag. De politieke partijen geven hiervan het voorbeeld: als zij, zoals thans, een eentalige Waal als
eerste-minister van een tweetalig land aksepteren,
dan volgt daaruit dat het in Vlaanderen inderdaad
niét noodzakelijk is de taal van het land te kennen
om een verantwoordelijke funktie te vervullen, want
tot bewijs van het tegendeel moet toch worden toegegeven dat een Belgisch eerste-minister ook
eerste-minister van Vlaanderen is. De Vlamingen in
de politieke partijen, die dit geduld hebben, berokkenen een onberekenbare schade aan de
Vlaamse zaak. Toen de heer Leburton zijn kandidatuur stelde voor het eerste- ministerschap (en
niemand twijfelt er aan dat deze kandidatuur door
de betrokkene zelf werd voorgedragen), had er in
de verantwoordelijke Vlaamse kringen een onverbiddelijk ,.neen" moeten weerklinken. Het „In
Vlaanderen Vlaams ", dat zijn toepassing vindt in
het dekreet van de Kultuurraad, moet overal gelden, en niet alleen in het bedrijfsleven. Het moet
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ook gelden voor al wat in de huidige Belgische
staat, of in een latere eventueel gefederaliseerde
staat, gemeenschappelijk is voor de twee taalgemeenschappen. Het dekreet van de Kultuurraad is
goed, het is noodzakelijk, maar het is veel te beperkt en moet worden uitgebreid tot alle terreinen
van het maatschappelijk leven.
Alleen een autonoom Vlaams orgaan als de KUtuurraad kon een helder en veelomvattend dekreet
(de tekst van Blanpain spreekt in dit verband voor
zichzelf) met zo'n prachtige eensgezindheid goedkeuren. Als de Kultuurraad niet bestond, dan zou er
ook geen taaldekreet over de arbeidsverhoudingen
in Vlaanderen zijn gekomen. In een Belgisch parlement speelt bij de bespreking van politieke wetsvoorstellen immers altijd de regeringsverantwoordelijkheid, en de ervaring leert dat van Franstalige
zijde niet geaarzeld wordt om het bestaan van de
regering op de helling te zetten als er gevaar
dreigt voor een wetgevende maatregel ten gunste
van Vlaanderen. Politici zijn het erover eens, dat
het hier besproken taaldekreet nooit een Vlaamse
meerderheid in het Belgisch parlement gekregen
zou hebben, omdat er nooit een regering gevormd
kon worden die een dergelijk dekreet had willen
steunen. Maar als dat zo is, dan volgt daar ook uit
dat de Vlamingen hun lot in eigen handen moeten
nemen. Het moet nu afgelopen zijn met het traditionele Belgische regeringskompromis, waarbij de
Vlaamse belangen altijd in de verdrukking komen.
Men moet zo spoedig mogelijk alle nodige wetgevende en uitvoerende machtsorganen voor Vlaanderen verwerven en uitbouwen, die een radikaal
Vlaams beleid kunnen voeren en aan België opdringen. In afwachting van het ontstaan van zulke organen, moet maksimaal gebruik worden gemaakt
van de wetgevende mogelijkheden die door de
grondwetsherziening geboden worden en moeten
de Kultuurraad en de Gewestelijke Ekonomische
Raad worden omgebouwd tot de parlementen van
het autonome Vlaanderen.

Arseen Major
vakbondsmilitant in de socialistische A.C.O.D. (Algemene Centrale der Openbare Diensten) en voorzitter Vermeylenfonds Oost-Vlaanderen.
Enkele kanttekeningen bij het artikel van Prof.
Blanpain.
1. Vertalingen van berichten, mededelingen, akten,
getuigschriften en formulieren.
Art. 5 van het dekreet voorziet de mogelijkheid
een vertaling bij te voegen in één of meer talen.

Prof. Blanpain wijst er in zijn inleiding op dat de
migrerende werknemers, onderdanen van een lidstaat van de E.E.G., verzoekschriften en dokumenten in verband met sociale zekerheid, in een andere taal dan die toegestaan door het K.B. van
1966 en het kultuurdekreet van 19 juli 1973 mogen
stellen. Het moet echter wel een der officiële talen
van de E.E.G. zijn, met name het Frans, Duits, Engels, Italiaans en Deens.
Afgezien van de Italianen komen de meeste gastarbeiders uit niet-E.E.G.- landen.
De vraag is, of moet vertaald worden in gelijk
welke andere taal dan die uit de E.E.G.- landen.
2. Het mondelinge taalgebruik, zowel van boven
naar onder, als van onder naar boven moet in het
Nederlands gebeuren, voorzover het de sociale

betrekkingen betreft.
Voor het mondelinge taalgebruik is in tegenstelling
tot de bescheiden en dokumenten geen eventuele
vertaling voorzien.
Hier is kritiek op, vooral van een bepaalde Franstalige kant, die waarschijnlijk vreest dat het Frans
aldus wettelijk uit het sociaal taalgebruik gebannen zal zijn.
Hoe is de praktijk terzake in Wallonië en bij de
Franstalige bedrijven in Brussel?
Zijn er voorbeelden elders dat de sociale relaties
in een andere dan de landstalen verlopen voor
hetgeen het mondeling taalgebruik betreft?
Of is het de regel dat vreemde arbeiders zich
overal moeten aanpassen aan de landstaal?
Hoe dan ook, in deze als in andere aangelegenheden, moet men de gastarbeiders op de beste
wijze de gelegenheid geven om zich te integreren.
Aangepast onderricht in de Nederlandse taal behoort beter te worden gegeven, dan tot nu toe het
geval was. Zonder het dekreet te wijzigen zal in
de praktijk wel enige souplesse nodig zijn in
deze aangelegenheid.
3. Er wordt geen uitzondering voorzien voor de te
gebruiken taal in de sociale betrekkingen tussen
anderstalige werkgevers en werknemers, bv. een
Franstalig aannemer met Franstalig personeel.
Niets verhindert deze personen in Vlaanderen bedrijvig te zijn. Toch zijn ze wettelijk verplicht in
hun sociale relaties het Nederlands te gebruiken,
ofschoon zij deze taal niet machtig zijn.
De Ekonomische Raad van Vlaanderen is er voorstander van het dekreet ongewijzigd te laten en
merkt op dat nu schijnbare moeilijkheden in de
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praktijk niet zo moeilijk blijken te zijn. Ik ben het
daarmee eens.
Vakbonden en taalgebruik.
Op 19 februari 1966 hield ik voor de Stichting Lodewijk de Raet een referaat over de vernederlandsing van het bedrijfsleven. Ik konkludeerde toen:
„Wanneer het kapitaal verder druk uitoefent om de
nieuwe taalwet te schenden en het daarin, al zij
het gedeeltelijk, ook slaagt door zijn sociaal -ekonomische machtspositie, dan zal er ernst mee moeten gemaakt worden die te beknotten. Een werkelijk konsekwente Vlaamsgezinde demokraat kan
niet anders dan die konklusie te trekken.
Dan zal op alle progressieve krachten moeten gerekend worden, vooral op de vakbonden."
Ik denk dat die woorden nog altijd aktueel zijn.
Op de tv-uitzending van het Vermeylenfonds, op
11 september 1973, gewijd aan de vernederlandsing van het bedrijfsleven en aan het taaldekreet,
legden L. Melis, voorzitter van de Vlaamse Intergewestelijke van het A.B.V.V. en ondervoorzitter
van de A.C.O.D., en G. Gogne, nationaal sekretaris van het A.B.V.V., sterk de nadruk op de vernederlandsing van het bedrijfsleven als noodzakelijke (al zij het dan ontoereikende) voorwaarde
tot de ekonomische demokratie in Vlaanderen.
We mogen vandaag zeggen dat de vakbeweging
in het Vlaamse land volledig gewonnen is voor de
vernederlandsing van het bedrijfsleven.
De beste illustratie die ik daarvan kan geven is
een fragment uit een kommuniqué van 25 november 1971 van het gewestelijke vakbondsfront
A.B.V.V.-A.C.V. aan direktie en werknemers van een
groot bedrijf in het Gentse kanaalgebied: „De afgevaardigden van de arbeiders en bedienden betreuren ten zeerste dat de wet inzake vernederlandsing van het bedrijfsleven in de fabriek nog
niet volledig toegepast wordt, en dat bovendien in
strijd met de beloften van de direktie van 24 februari 1970. Zij stellen vast dat opnieuw een Ne
zal aangesteld wor--derlansokuigted
den.
Zij herhalen hun eis dat zowel het kader als de
direktieleden die in direkt kontakt dienen te komen met het personeel het Nederlands machtig
moeten zijn, en dat in het bijzonder voor de nieuw
te benoemen personen.
De vakbondsafvaardiging, dringt er bij de direktie
ten zeerste op aan voortaan haar aktieve medewerking te verlenen bij de verdere vernederlandsing van het bedrijf, en dat voor optimale sociale
verhoudingen die in eerste instantie ten goede
komen aan de onderneming zelf..."
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In haar antwoord aan het vakbondsfront liet de
direktie van de fabriek weten dat zij haar, sedert
twee jaar begonnen, inspanning tot vernederlandsing zal voortzetten.
Alle pas benoemde frankofone ingenieurs zullen
een voldoende kennis der Nederlandse taal hebben verworven, alvorens zij in dienst treden, om
zich vanaf het begin verstaanbaar te maken bij het
personeel.
Wii vernamen dat na een merkbare verbetering van
het taalgebruik er de laatste tijd weer moeilijkheden aan het licht kwamen.

Paul Martens
hoofdredakteur van het Volksunie- weekblad „Wij"
Meer dan honderd jaar reeds voert de Vlaamse beweging een taai volgehouden strijd tegen de kul
vervreemding en vóór de sociaal-ekonomi--turel
sche ontvoogding van het Vlaamse volk in België.
Een geweldloze strijd - eigenlijk één groot pleidooi voor begrip - die zich vooral richtte tegen de
kanker der verfransing in heel het Vlaamse maatschappelijk leven. Het was een proces van zelfbevrijding, een zich moeizaam loswringen uit een
minderwaardigheidskompleks, uit een deprimerend
gevoel van tweederangsburgerschap, dat ons voornamelijk door de historische ontwikkeling werd opgedrongen.
In de strijd tussen de sterkere en de zwakkere
maakt de wet vrij, zo schreef destijds Lacordaire,
en de vrijheid verdrukt. In het België van de 19e
eeuw, tot diep in de 20e eeuw trouwens nog, waren de Vlamingen - hoewel numeriek steeds de tal rijksten - de zwakkere partij. Vaak hebben ze dan
ook een beroep gedaan op de wetgever om hen
het „rechtsherstel" te geven dat zij opeisten. Daaruit zijn de talrijke taalwetten voortgekomen. Elke
wet heeft, bij wijze van spreken, bloed en tranen
gekost, kwam er pas na veel geschipper in het
centrale parlement en na steeds nieuwe Vlaamse
toegevingen. Bovendien werden die taalwetten
vaak gebrekkig of zelfs helemaal niet toegepast.
Vandaar dat heel wat radikale Vlamingen die „taal
uiteindelijk een „slechte oneindigheid"-wetrij"
gingen noemen, een tekstenarsenaal dat geen échte oplossing voor de gestelde problemen kon
brengen.
Ik behoor tot diegenen die méér heil verwachten
van struktuurhervormingen dan van taalwetten of
-dekreten. In een Vlaamse staat zouden heel wat
van die wetten niet nodig zijn, zoals men die niet
nodig heeft in Nederland, Engeland of Duitsland.
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Het is de Belgische unitaire staatsstruktuur die h.et
verschijnsel „taalwetten" in het leven riep, en dat
is een van de redenen waarom zoveel buitenlanders er nogal onbegrijpend tegenaan kijken: in
eigen land kennen zij die situatie niet, waarbij
verschillende kultuurgemeenschappen in unitair
verband moeten samenleven. Aan de andere kant
wens ik me toch ook te distanciëren van een bepaald soort „triomfalisme" dat nogal misprijzend
op de taalwetten neerkijkt en oordeelt dat alles
vanzelf wel in orde zal komen, als de Vlamingen
maar rijker worden. Hoe ondoelmatig ze ook zijn,
de taalwetten hebben onbetwistbaar bijgedragen
tot de vervlaamsing van ons openbaar leven. Zolang wij geen eigen strukturen hebben die ons voldoening schenken, moeten wij roeien met de riemen die wij hebben. Zo ben ik er ook van overtuigd dat het dekreet tot vernederlandsing van het
bedrijfsleven in Vlaanderen een waardevolle bijdrage zal blijken tot gezondmaking van de toestanden in die sektor. Een wettelijke maatregel
was noodzakelijk geworden, want de ervaring van
vele jaren had geleerd dat overleg met de patroons alleen niet volstond: jarenlange tradities
verander je niet zo gemakkelijk, en bovendien
bleven er ook nog de onwilligen. In de volgende
jaren zal het bedrijfsleven zich geleidelijk aanpassen aan de eenparig uitgesproken wens van de
Vlaamse wetgever. De hysterische kampanje van
de Franstalige pers en een aantal Franstalige
politici tegen dit dekreet zal deze ontwikkeling
niet tegenhouden. Ze kan ze hoogstens heel tijdelijk vertragen.
Toch geeft deze kwaadwillige lasterkampanje van
Franstalige zijde te denken. Ze toont aan dat daar
nog steeds een mentaliteit bestaat van „ils nous
ont volé la Flandre". Vlaanderen zou een kultureel,
sociaal en ekonomisch wingewest moeten blijven
voor Frans België, maar de „flaminganten" (ha,
ces racistes!) verhinderen dat systematisch.. In
de ogen van de FDF- Brusselaars zijn alle Vlamingen nu „flaminganten" geworden - het dekreet
werd éénparig goedgekeurd in de Nederlandse Kultuurraad - en düs gewelddadige imperialisten. Op
een FDF-sticker tegen het dekreet staat een hakenkruis afgebeeld met in de benen van dit hatelijk symbool de naam van de vier partijen in Vlaanderen...
De maatregel van een minister Glinne heeft in
Vlaanderen verbijstering gewekt en verontwaardiging. Het incident toonde aan wat manifeste kwade
trouw, het stelselmatig vervalsen van de informatie
en gekoncentreerde drukking op politici vermogen.

Als een man als Glinne er zich door laat vangen,
hoe zouden eenzijdig geïnformeerde buitenlanders
niet onder de indruk komen. De Nederlandse Kultuurraad heeft er dan ook goed aan gedaan de
lasterkampanje te beantwoorden met een in nuchtere taal gesteld en zakelijk informatiebrochuurtj e. Het lijkt me nuttig de tekst ervan in de belangrijkste vreemde talen uit te geven, ten gerieve van
alle buitenlanders die op bedrijfsgebied met Vlaanderen en zijn bevolking te maken krijgen.
Ten slotte nog deze opmerking. Het is ondenkbaar dat een dergelijk wetgevend stuk ooit onverminkt door het centrale parlement zou zijn geraakt. Daar werden Vlaamse desiderata - hoe algemeen gesteund ook - steeds afgezwakt, uitgehold, verminkt in wetteksten neergelegd, zo ze al
niet in de lade bleven steken of ad calendas graecas gestuurd werden. Een zo beperkt stukje autonomie - de Kultuurraad - toont reeds aan wat mogelijk kan worden als Vlaanderen eens een écht
eigen parlement zou krijgen met uitgebreide bevoegdheden.
Het dekreet is een poging om de Vlaamse werknemers in hun eigen woongebied een elementair
menselijk recht te verzekeren: ook tijdens hun
werkuren in dienstverband hun moedertaal te mogen gebruiken in alle omstandigheden. Het is een
poging om voortaan elke taaldwang van de ekonomisch sterkere op de ekonomisch zwakkere uit
te schakelen. Het is een bevrijdend en volstrekt
demokratisch dekreet. De enkele schoonheidsfouten in de juridische vormgeving kunnen geen aanleiding zijn om de waarde ervan aan te vechten.
Ik hoop dat het in het Vlaamse bedrijfsleven de
evolutie naar normale taaltoestanden zal versnellen, om uiteindelijk zichzelf overbodig te maken.
Het ware „schandaal" bestaat hierin dat het in
1973 nog nodig bleek in Vlaanderen een dergelijk
dekreet uit te moeten vaardigen.

Manu Ruys
politiek en parlementair redakteur van het katolieke dagblad „De Standaard"
Kommentaar bij het taaldekreet en bij de daarrond
gevoerde kampanje kan worden samengevat in drie
hoofdpunten:
1. Over de grond van de beslissing die door het
kultuurparlement werd getroffen, bestaat van
Vlaamse zijde een ruime konsensus. Dat is niet
verwonderlijk, want wat is meer vanzelfsprekend
dan dat de werkgever de taal van de streek ge-
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bruikt voor de sociale relaties in de onderneming?
Een andere handelwijze is strijdig met het gezond
verstand zelf.
De vernederlandsing van het bedrijfsleven is een
vrij beslissende faze in de evolutie naar de normale maatschappelijke verhoudingen, waarop wij
onze samenleving willen vestigen.
Het lijkt ons overigens overbodig hier nog maar
eens uiteen te zetten, waarom het dekreet nodig
was en waarom het goed is. Het is niet omdat
sommige anderstaligen ons tegen de schenen
schoppen, dat wij tegen een open deur moeten
schoppen.
2. Andermaal is het bewijs geleverd dat een aantal invloedrijke en gezaghebbende, Franstalige
landgenoten ten opzichte van de Vlamingen nog
steeds blijk geven van agressieve refleksen en
van kwade trouw.
a) Agressie.
Te Brussel en in Wallonië is op ruime schaal, en
met de steun van de meeste Franstalige kranten,
een ongewoon scherpe hetze ontketend tegen de
vernederlandsing van het Vlaamse bedrijfsleven.
Ondanks de grondwettelijke erkenning van de eentaligheid der Vlaamse en Waalse regio's, ondanks
de gewestelijke autonomie, werd gepoogd - tegen
de eensgezinde wil van de Vlamingen in - de onsociale toestanden van Franse taalhegemonie te bestendigen. Andermaal werd - soms op zeer arrogante en kwetsende wijze - het recht opgeëist
mee te beslissen over het taalgebruik in Vlaanderen. Het kwam in feite hierop neer, dat vanuit
Brussel en Wallonië getracht werd baas te spelen
in de Vlaamse provincies.
De aktie was gericht op het instandhouden van
bepaalde kernen van Franstaligheid - van Kortrijk
tot Neerpelt - en meer bepaald op de versterking
van de tweetaligheid in Vlaams- Brabant, waar Halle-Vilvoorde door de Franstaligen beschouwd wordt
als het normale ekspansiegebied van Brussel, dat
dan ook moet kunnen ontsnappen aan de beslissingsbevoegdheid van de Vlaamse volksvertegenwoordiging.
De Waals-Brusselse aktie heeft de steun gekregen
van sommige Franstalige groepen in Vlaanderen.
In dat verband moet erop gewezen worden, dat de
direkte overheidshulp die bepaalde kranten opeisen, ook zal dienen om de drie „Vlaamse" satellietkranten van Le Soir (Le Matin, La Metropole, La
Flandre Libérale) toelagen toe te kennen.
b) Kwade trouw.
- Er werd door de Franstaligen geschermd met het
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argument van de gastarbeiders die geen Nederlands verstaan en dus door het dekreet sociaal
benadeeld zouden worden.
Spoedig is aangetoond, dat het dekreet niet tegen
deze werknemers gericht is. De schijnheiligheid
van de kritiek lag er echter dik op. Tienduizenden
Noord -Afrikaanse, Turkse, Spaanse e.a. gastarbeiders in Wallonië en Brussel verstaan geen Frans;
hun taalprobleem wordt door de Franstaligen echter genegeerd.
- Het Front der Franstaligen (FDF) dat vooraan
stond in de hetze, is bijzonder vertrouwd met de
taaltoestand in de (door deze partij teer beminde)
Canadese provincie Québec. Het FDF weet dat de
taalwetgeving inzake het bedrijfsleven daar strenger is dan het taaldekreet en dat de Frans-Canadese vrienden zeer drastische maatregelen tegen
het Engels van de leidende kringen voorstaan en
voorstanders zijn van een strakke eentaligheid.
3. Enkele politieke besluiten liggen zo voor de
hand.
a) De Vlaamse solidariteit die is tot uiting gekomen, moet verder gediskonteerd worden in de
strijd om de vrijwaring van Halle-Vilvoorde, de verdediging van de Vlaamse posities te Brussel, het
behoud van het Nederlands karakter van de
Vlaamse taalgrensgemeenten. De Vlaamse Beweging heeft daar nog steeds haar volle betekenis.
b) Gelet op de niet-aflatende bemoeizucht van vele
Franstaligen moet de Vlaamse autonomie verder
versterkt worden. De wetgevende (dekreetgevende)
macht waarover de Vlamingen reeds op bepaalde
gebieden beschikken, dient te worden uitgebreid
tot andere materies. De regionalisering moet worden doorgetrokken in het kader van een VlaamsWaalse federatie, waarbij Brussel als een tweetalig
hoofdstedelijk (Belgisch, Europees en internationaal) gebied een afzonderlijk statuut ontvangt.
Om nieuwe pressies op Vlaanderen te ontmoedigen
of onmogelijk te maken, moet worden gedacht aan
staatkundige afbakeningen die Vlaams- Brabant
voorgoed beveiligen tegen de pretenties van nietVlaamse groepen of instanties.
C) Alle interpretaties van Vlaamse zijde wijzen erop
dat het dekreet op een redelijke wijze zal worden
toegepast, en dat niemand van Vlaanderen een
taal-getto wil maken. Die leugen werd verspreid
door personen en kranten die zelf weigeren uit
hun getto te komen.
De dag dat Vlaanderen helemaal zichzelf zal kunnen zijn, zal het zonder enige frustratie de taal wetgeving versoepelen. Maar niet eerder.
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d) Tegenover de psychologische en politieke kon
Vlaamse rangen genoteerd werd,-senudi
staat - op de debetzijde - de onhandigheid van
bepaalde Vlaamse gezagdragers die te laat hebben gereageerd op de verdachtmakingen, te laat
ook zijn overgegaan tot de informatie van het (ook
buitenlandse) bedrijfsleven. De hetze is hoog kunnen oplaaien, dank zij de korte periode van aarzeling en onzekerheid.
Uiteindelijk werd, terecht, de Minister voor Vlaamse
Zaken belast met de organizatie van het tegenoffensief en met de voorlichting.
Uit dit gedeeltelijke falen moet een les worden
getrokken: op alle gebieden waar het nodig is,
moet de Minister voor Vlaamse Zaken voortaan
zorgen voor een centraal, koördinerend, dynamisch
en waakzaam beleid.

Karel De Witte
politiek redakteur van het katolieke dagblad „Ga
zet van Antwerpen"
De betekenis van het taaldekreet van onze Kultuurraad was mij al duidelijk, lang voor de Franstaligen
het bestaan ervan hadden ontdekt. Zij dienden immers te wachten tot het in het Staatsblad was verschenen, met vertaling! Zelfs de bedrijfsleiders,
die nu beweren vol begrip te staan tegenover dit
dekreet, hadden het meestal niet gelezen, omdat
hun Franstalige pers er geen gewag van had gemaakt.
Dit dekreet is de voortzetting van de lange reeks
taalwetten, nodig om de Nederlandse kultuur in
Vlaanderen te beschermen. De vernederlandsing
van het openbare leven in Vlaanderen sloeg tot
voor kort alleen op de overheidsdiensten. In de
partikuliere sektor bleef het zo, dat de ekonomisch
zwakke werknemer zich diende aan te passen aan
de ekonomisch sterke werkgever.
Nu kan worden verwacht dat men aan het begin
staat van het einde van de koloniale periode in
Vlaanderen, toen het mogelijk was dat vreemde
bedrijfsleiders en kaderpersoneel de leiding hadden over bedrijven in Vlaanderen, waar het Frans
of het Engels de taal van die leiding was.
Dit dekreet danken wij in de eerste plaats aan
de Landelijke Bediendencentrale, die sinds jaren
een aktie voert voor de vernederlandsing van het
bedrijfsleven en ook aan de grondslag lag van de
desbetreffende passages in de taalwet van 1963.
Ook is het dekreet te danken aan de stuwing van

de Christelijke Volkspartij en de Volksunie in de
Kultuurraad, waarbij weer eens bewezen werd, dat
samenwerking tussen beide partijen vruchtbaar
kan zijn.
Het dekreet is tot nu toe de meest markante uiting
van de kultuurautonomie. Tot dit dekreet er kwam,
had de Kultuurraad zich bijna uitsluitend bezig
gehouden met louter kulturele zaken en met vage
debatten over grote beginselen. Nu werd er bijzonder praktisch werk verricht.
Het rechtstreeks effekt van het dekreet is dat er
voortaan geen taalmuur meer bestaat in de bedrijfswereld en dat de Vlaamse werknemers dus
hun taal kunnen doen eerbiedigen. Zij krijgen meteen de kans om op te klimmen in hun bedrijf,
zonder een belemmering inzake taalkennis, zonder
het gevaar te moeten „verbasteren ".
Er is ook een onrechtstreeks effekt, misschien het
waardevolste. De Vlaamse strijd is nu eindelijk
een sociale strijd geworden. De „gewone man"
zal nu gaan beseffen dat de Vlaamse beweging
hem persoonlijk raakt, tenminste als de vakbonden
hun plicht begrijpen en hun taak aandurven.
Anderzijds mag er toch niet te hard gejubeld worden. Opnieuw werd bewezen dat wij nog altijd in
het defensief zitten. Dit taaldekreet zal tot gevolg
hebben, dat de resterende vervreemdingshaarden
in Vlaanderen opgeruimd worden, maar daar blijft
het bij. Wij moeten ons nog steeds verdedigen,
zelfs in ons „binnenland ", zonder tot het offensief
te kunnen overgaan.
Intussen is dat dekreet de vuurproef geworden
van de kultuurautonomie. Wij hebben daar jaren
lang naar gevraagd, met de bedoeling minstens op
dit vlak baas in eigen huis te worden. Dat kan nu
via de Kultuurraad.
Als het taaldekreet uitgehold wordt, o.a. door te
soepele toepassing, verliest de hele kultuurautonomie haar geloofwaardigheid. Dan werd bewezen
dat onze Kultuurraad mooi kan praten, maar dat
men in Brussel de baas blijft, ook over internVlaamse aangelegenheden.
Misschien is juist daarom het kabaal van de Franstaligen ergens goed voor. Het zal mogelijk de ogen
openen van allen in Vlaanderen, waar men toch
zo gemakkelijk insluimert. Het zal misschien ook
de noodzaak doen aanvoelen om het niet bij Kultuurautonomie te laten en om de drang aan te wakkeren naar radikaler federalisme. Dan zullen onze
eigen dekreten immers uitgevoerd worden door
eigen uitvoerende instanties, zonder tussenkomst
van een unitair- Belgisch bestuur.
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Samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage en de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel.
Onder redaktie van E. Van Raan, Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, met medewerking van dr. F. de Vrieze, Koninklijke Bibliotheek te Brussel, R. Gabriel, Koninklijke Bibliotheek te Brussel, mej. drs. H. van Assche, Brussel, J. Deleu, Rekkem,
J. Pauwels, Beersel, J. Andriessen s.j. Antwerpen.
Duits
BIERKENS, PETRUS BASTIANUS.
Gespräch: helfende Begegnung.
Eine Einführung in Theorie und
Praxis; für Ärzte, Psychologen,
Lebensberater, Seelsorger, Sozialarbeiter, Pädagogen. Übers.
von Willy Leson. Köln, Verlag
J.P. Bachem, 1973. 106 p.
Ned.: Woord en communicatie.
Gespreksvoering in theorie en
praktijk.

BOOM, CORRIE TEN.
Dennoch. Übers. von Adrienne
van Hamel. 14.Taschenbuchaufl.
Wuppertal, Brockhaus, 1972. 156
p. (R. Brockhaus-Taschenbücher: 3).
Ned.: Gevangene en toch.
BOSGRA, S.J. und CR. VAN
KRIMPEN.
Portugal und die Nato. Hrsg.
zum Kongress „Freiheit für Angola, Guinea-Bissau und Mozambique" Garn 13-14. Januar
1973 in Dortmund. Übers. von
Barbara Teichmann und Siegfried Solle. Herausgeber der
deutschen Übersetzung Cabora13assa- Gruppe, Frankfurt. 3.ergänzte und überarbeitete Aufl.
Offenbach, Verlag 2000, 1973.
86 p. Met ill.
le en 2e druk ook 1973.
Ned.: Portugal en de Nato.
BRUNA, DICK.
Fang an und lies. Übers, und
methodisch bearbeitet von Franz
Otto Schmaderer. 3.Aufl. Ravensburg, Otto Maier Verlag, 1972.
28 p. Met ill. (Ravensbürger Bilderbücher).
Niet gepagineerd.
Ned.: Ik kan lezen.
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BRUNA, DICK.
Das Fischlein. Deutsche Textfassung von Gisela Stottele. 3.Aufl.
Ravensburg, Otto Maier Verlag,
1972. 26 p. Met ill. (Ravensburger
Bilderbücher).
Niet gepagineerd.
Ned.: De vis.
BRUNA, DICK.
Lies von Snuffie. Übers. und methodisch bearbeitet von Edith
Harries. 2.Aufl. Ravensburg, Otto Maier Verlag, 1972. 28 p. Met
ill. (Ravensburger Bilderbücher).
Niet gepagineerd.
Ned.: Snuffie.
BRUNA, DICK.
Lies von Snuffie und dem Feuer.
Übers, und methodisch bearbeitet von Edith Harries. 2.Aufl. Ravensburg, Otto Maier Verlag,
1972. 28 p. Met ill. (Ravensburger Bilderbücher).
Niet gepagineerd.
Ned.: Snuffle en de brand.
BRUNA, DICK.
Lies weiter. Übers, und methodisch bearbeitet von Frans Otto
Schmaderer. 3.Aufl. Ravensburg,
Otto Maier Verlag, 1972. 27 p.
Met ill. (Ravensburger Bilderbücher).
Niet gepagineerd.
Ned.: Ik kan nog meer lezen.
BRUNA, DICK.
Rotkäppchen. Erzählt und gemalt. 3.Aufl. Ravensburg, Otto
Maier Verlag, 1971. 28 p. Met ill.
(Ravensburger Bilderbücher).
Niet gepagineerd.
Ned.: Roodkapje.

BRUNA, DICK.
Schneewittchen. Erzählt und gemalt. 3.Aufl. Ravensburg, Otto

Maier Verlag, 1971. 28 p. Met ill.
(Ravensburger Bilderbücher).
Niet gepagineerd.
Ned.: Sneeuwwitje.

BRUNA, DICK.
Der Zirkus. Deutsche Textfassung von Gisela Stottele. 3.Aufl.
Ravensburg, Otto Maier Verlag,
1972. 26 p. Met ill. (Ravensburger
Bilderbücher).
Niet gepagineerd.
Ned.: Circus.
BUYTENDIJK, FREDERIK,
JAKOBUS.
Allgemeine Theorie der menschlichen Haltung und Bewegung.
Neudruck. Berlin/Heidelberg/
New York, Springer, 1972. VIII,
367 p.
Ned.: Algemene theorie der
menselijke houding en beweging.
DIEKMANN, MIEP.
Das Geheimnis von Dakki Parasol. Übers. von Jutta und Theodor Knust. Illustrationen von Jenny Dalenoord. Recklinghausen,
Georg Bitter Verlag, 1972. 80 p.
Ned.: Het geheim van Dakki Parasol.
DRION, H.
Intellektuelle und Demokratie.
[Bonn, Kulturabteilung der Kgl.
Niederländischen Botschaft,
1970]. 19 p. (Nachbarn: 5).
Ned.: Intellectuelen en democratie.

ELF Eucharistiegebete. Holländische Kanontexte. Deutsche
Studienausgabe. Hrsg. von Alfred Schilling. Essen, Hans Drie wer Verlag, 1972. 48 p.
Ned.: 11 eucharistische gebeden.
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[GOGH, VINCENT VAN],
Worte des Malers Vincent van
Gogh. Ausgew. von Ursula Grosser. Obers. von Ursula von Wiese. Nachwort von Paul Gauguin.
Zürich, Sanssouci, 1970. 96 p.
(Sanssouci - Parolen).
Bevat o.a. uittreksels uit Brieven
aan zijn broeder en uit Brieven
aan A.G.A. Ridder van Rappard.
KOOIKER, LEONIE.
Gaunerfänger. Obers. von Rosel
Oehlke. Zeichnungen von Dietrich
Lange.
Berlin,
Cecilie
Dressier Verlag, 1972. 126 p.
Ned.: De boevenvangers.
LOPEZ, ESTEBAN.
Liebe und Tarock. Übers. von Johannes Piron. Frankfurt, MärzVerlag, 1972. 208 p. Met ill.
Ned.: Tarok.
MOOR-RINGNALDA, ANNE DE.
Mutter Ditta. Aus dem Leben
einer holländischen Frau. Obers.
von Lore Grages. Leicht gekürzte Ausg. 3.Taschenbuchaufl.
Wuppertal, Brockhaus, 1972. 160
p. (R. Brockhaus-Taschenbücher:
176).
Ned.: Moeder Ditta.
MUNNICHS, JOEP M.A. und
HAN F.J. JANMAAT.
Vom Umgang mit älteren Menschen im Heim. Obers. von Rolando da Costa Gomez. Freiburg,
Lambertus-Verlag, 1972. 118 p.
Ned.: Menselijke verhoudingen.
NIEDERLÄNDISCHE Zeichnungen des 17. bis 19.Jahrhunderts
aus der Sammlung Hans van
Leeuwen, Utrecht. Ausstellung
im Rheinischen Landesmuseum
Bonn in Verbindung mit der
Kgl. Niederländischen Botschaft
27.September-10.November 1968.
Zusammengestellt von J.M. Nelissen und B.W. Meijer in Zusammenarbeit mit dem Sammler.
Deutsch von F. Goldkuhle. Düs
Verlag, 1968.-seldorf,Rhina
88 p. Met ill. (Kunst und Altertum
am Rhein: 15).

NYS, JEF.
Die tollen Abenteuer von Peter
und Alexander. Zeichnungen von
Jef Nys. Köln, Gemini- Verlag,
1972.
11. Unser Freund Schoko.
12. Die Rettung von Prinz Imo.
13. Das Rätsel der weissen Melone.
14. Alexander will heiraten.
15. Die silberne Giraffe.
16. Der U-boot-Wal.
17. Die singenden Ohrringe.
Ned.: De belevenissen van Jommeke.
RIDDERBOS, NIC. H.
Die Psalmen. Stilistische Verfahren und Aufbau. Mit besonderer
Berücksichtigung von Ps. 1-41.
Obers. aus dem Ms. von Karl E.
Mittring. Berlin: New York, Walter de Gruyter, 1972. IX, 305 p.
(Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft: Beiheft: 117).
SCHMIDT, ANNIE M.G.
Die geheimnisvolle
Minusch.
Obers. von Rosel Oehlke. Zeichnungen von Carl Hollander. Hamburg, Verlag Friedrich Oetinger,
1971.
Ned.: Minoes.
SCHMIDT, HERMAN.
Wie betet der heutige Mensch?
Dokumente und Analysen. Obers.
von Jutta und Theodor Knust.
Einsiedeln/Zürich, Benziger; Freiburg/Wien, Herder, 1972. 287 p.
(Pastoralliturgische Reihe in Verbindung mit der Zeitschrift
„Gottesdienst ").
Ned.: Bidden onderweg van 1960
tot 1970.
SCHNEEWEISS, HEINZ.
Lied zwischen den Zähnen. Neue
Lyrik aus Belgien und Holland.
Auswahl, Übe rt ragung, Herausgabe und Nachwort von Heinz
Schneeweiss. Anderlach, Atelier
Verlag, 1972. 62 p. Met prtn.
(Ava- Lyrik).
J. Bernlef, Patricia Lasoen, Johnny the Selfkicker [Ps. van J. van
Doorn], Hans Vlek, Eddy van
Vliet, Riekus Waskowsky.

VALKHOFF, JOHAN.
Recht, Mensch und Gesellschaft.
Zur Transformation gesellschaftlicher Kräfte in Rechtsnormen.
Obers. aus dem Niederländischen und Französischen von
Frank R. Hausmann. Berlin, Duncker & Humblot, 1972. 199 p.
(Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung: 27).
VELS HEIJN, ANNEMARIE.
Rembrandt. Mit 60 Farbtafeln
nach Werken des Meisters, seiner Lehrer, Schüler, Freunde
und Zeitgenossen. Übers. von
Heinz P. Kövari. Ahrbeck/Hannover, Knorr & Hirth Verlag, 1973.
127 p. (Das kleine Kunstbuch).
Ned.: Rembrandt.
VRIES, ANNE DE.
Die Bibel unserer Kinder. Die
Worte des Heiligen Schrift für
die Kinder erzählt. Obers. von
Gerhard Schneider. Neu bearbeitet vom Katholischen Bibelwerk-Stuttgart. 9.Aufl. Stuttgart,
Katholisches Bibelwerk; Welsermühl, Wels, 1971. 255 p. Met ill.
Ned.: Kleutervertelboek voor de
bijbelse geschiedenis.
WAGNER, ANNA.
Max Liebermann in Holland.
Obers. von Erich Lissner. Bonn,
Kulturabteilung der Kgl. Niederländischen Botschaft, 1972. 35 p.
Met ill. (Nachbarn: 16).

Engels
ANDREUS, HANS.
Mr. Bumblemoose buys a motorcar. Tr. by Patricia Crampton.
Illustrated by Babs van Wely.
London, Abelard-Schuman, 1973.
86 p.
Ned.:
Meester
Pompelmoes
koopt een auto.
ATTENBERGER, WALBURGA.
The little man in winter. New
York, Random House, 1972. 26 p.
Met ill.
Ned.: Het mannetje in de winter.
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ATTENBERGER, WALBURGA.
Who knows the little man? New
York, Random House, 1972. 26 p.
Met ill.
Ned.: Wie kent dat kleine mannetje?
BORN, WINA.
Famous dishes of the world.
With 60 color photos by Ed. Suis ter. Tr. by Marian Powell. New
York, Macmillan, 1973. 134 p.

Ned.: Beroemde gerechten uit
de wereldkeuken.
BORN, WINA.
Famous dishes of the world.
With 60 colour photographs by
Ed Suister. Tr. by Marian Powell.
Woking, Lutterworth Press, 1971.
135 p.
Ned.: Beroemde recepten uit de

wereld keuken.
COPPIETERS, FRANZ.
The community problem in Belgium. Brussels, Belgian information and documentation institute,
1971. 41 p.
Ned.: De communautaire problemen in België.
FABRICIUS, JOHAN.
The devil in the tower. Seven
diabolical tales. Tr. by Lance
Salway. Illustrated by Adrie Hospes. Harmondsworth, Longman
Young Books, 1973. 137 p.
Ned.: De duivel in de toren. 7

sprookjes.
FLEMISH drawings of the seventeenth century from the collection of Frits Lugt, Institut Néerlandais Paris. Exhibitions London, Victoria and Albert Museum 9th Febr. -26th March 1972,
Paris, Institut Néerlandais 14th
Apr.-28th May, Bern, Kunstmuseum, 8th June-23rd July 1972,
Brussels, Royal Library of Belgium, 30th Sept.-8th Nov. 1972. Introduction by Roger Adolf
d'Hulst. Préface de Carlos van
Hasselt. Tr. by P.S. Falla. Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier, 1972. XLVIII, 188, 128 p.
Met ill.
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Ned.: Vlaamse tekeningen uit de
zeventiende eeuw. Verzameling
Frits Lugt.
HEES, R.N. VAN and W. MONHEMIUS.
Production and inventory control, theory and practice. With
major contributions by A.R.W.
Muyen. New York, Barnes & N-ble, 1973. XVI, 370 p. Met ill.
(Philips technical library).
Ned.: Produktiebesturing en

voorraadbeheer.
KONIJN, SEEF.
The bridge. From old to new in
christian belief. Tr. by Hubert
Hoskins. London, G. Chapman,
1973. 123 p. Met ill.
Ned.: Ter overbrugging, Een

handreiking aan gelovige volwassenen.
KRISPIJN, EGBERT.
Modern stories from Holland and
Flanders. An anthology. New
York, Twayne Publishers, 1973.
XII, 283 p. (The Library of Netherlandic literature: 2).
Remco Campert, Hugo Claus,
Jef Geeraerts, Jacques Hamelink, Heere Heeresma, Anton
Koolhaas, Harry Mulisch, Hugo
Raes, Gerard Kornelis van het
Reve, Ward Ruyslinck, Jos Vandeloo, Herman Vos, Dirk de
Witte, Jan Wolkers.
MEERHAEGHE, M.A.G. VAN.
International economics.
[Tr.
from the ms. by L. Scott, J.
Cairns and F. Cobb, with the assistance of D. Dernicourt and P.
Visser.] New York, Crane, Rus sak and Co., 1973. XVIII, 259 p.
Met ill.
PENNING DE VRIES, PIET.
Discernment of spirits according to the life and teachings of
St. Ignatius of Loyola. Tr. by W.
Dudok van Heel. New York, Exposition Press, 1973, 252 p. (An
Exposition-Testament Book).
Bevat o.m. een keuze uit: Ignatius of De spiritualiteit der Jezuiten en uit: Aan de bronnen.

[SCHILLEBEECKX, E.C.F.A.].
Edward Schillebeeckx O.P. Introduction and selection by Martin Redfern. London and New
York, Sheed and Ward, 1972.
128 p. (Theologians today).
Bevat o.m. een keuze uit Theologische peilingen.
STOKHUYZEN, FREDERIK.
The Dutch windmill. Tr. by Carry
Dikshoorn. Illustrations by J.C.
Lunenburg. Drawings after sketches of the author. Second edition. Bussum, Van Dishoeck,
1965. 1973. 128 p.

Ned.: Molens.
VERKUYL, JOHANNES.
Break down the walls. A christian cry for racial justice. Edited
and translated by Lewis B. Smedes. Grand Rapids, W.B. Eerdmans Pub. Co., 1973. 166 p.
Ned.: Breek de muren af! Om
gerechtigheid in de rassenver-

houdingen.
VLAMINGH, WILLEM DE.
The explorations, 1696-1697 of
Australia. Extracts from the two
log-books concerning the voyage to and explorations on the
coast of Western Australia and
from other documents relating to
this voyage. Original Dutch
texts, edited with English translations from the ms., a critical
introduction, notes a bibliography and an index by Willem C.H.
Robert. Amsterdam. Philo Press,
1972. XI, 206 p. Met ill. (Contributions to a bibliography of
Australia and the South Sea islands, supplement: 1).

Estisch
MULTATULI.
[Ps. van E. Douwes Dekker].
Max Havelaar. Hollandi keelest
tölkinud Rein Sepp. Tallinn,
Kirjastus Eesti Raamat, 1973.
260 p.
Ned.: Max Havelaar, of De kof
Nederlandsche-fievlngdr

Handelsmaatschappij.
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Frans

MINORITÉ'S, Les - homosexuelles. Une approche comparati-

Erzsébet és Sebök Eva. A vers

BOSMAN, WILLEM.

ve. Allemagne, par Johannes
Werres. Trad. de I'allemand par
S. De Trooz. Pays-Bas, par Caes
J. Strayer. Trad. du néerlandais
par Fernand Cuvelier et Jacqueline Frére. Etats-Unis, par Edward Sagarin. Trad. de l'américain par Fernand Cuvelier et Jacques Frère. Introduction par
Steven de Batselier. Trad, du
néeriandais par Anne-Marie Libion et Christian Meert. Conclusion par H. Laurence Ross. Trad.
de I'américain par Jean-Paul
Van Roy, Gembloux, Duculot,
1973. 294 p. (Sociologie nouvelles. Situations: 4).
SERROEN, F.
Aperçu succint de ('agriculture
beige en 1972. Bruxelles, Institut
Economique Agricole, 1973. 20 p.
(Notes de I'I.E.A.: 34).
Ned.: Beknopt overzicht van de
Belgische landbouw in 1972.
VELS HEIJN, ANNEMARIE.
Rembrandt. Avec 60 illustrations
en couleurs à travers des oeuvres
du peintre, de ses maltres, ses
élèves, ses amis et contemporains. Trad. par ('Institut des
Traducteurs de I'Université d'Amsterdam, supervisé par M.C. Moonen-Dufourcq. Ahrbeck / Hannover, Editions Knorr & Hirth, 1973.
127 p. (Le petit livre d'art).

ta. Cseh Gusztáv rajzaival. Bukarest, Kriterion, 1973. 416 p. Met

Voyage de Guinée, contenant
une description nouvelle et trèsexacte de cette Cbté oü Ion
trouve et oü I'on trafique I'or,
les dents d'elephant, et les esclaves. Paris, Hachette, 1972.
Met ill.
Herdruk op microfiches van de
editie Utrecht, 1705. 520 p.
Ned.: Nauwkeurige beschrijving

van de Guinese Goud -, Tand- en
Slave -kust. 1704.
BOUDENS, ROBRECHT.
Invitations á la bonté. Trad. par
Madeleine Royer, Bruxelles, Editions Jecta, 1973. 86 p.
Ned.: Over liefhebben en goedzijn.
BOUDENS, ROBRECHT.
La richesse de la pauvreté. Bruxelles, Editions Jecta, 1973. 92 p.
Ned.: De weelde van het armzijn.

DEVISCH, N. en
A. KEMPENAERS.
Analyse économique du secteur
fruitier beige après six années
de comptabilité. Bruxelles, Institut Economique Agricole, 1972.
66 p. Met ill. (Cahiers de ('Institut Economique Agricole).
Ned.: Economische analyse van
de zes jaar boekhouding.
DIJKMAN, L.G.
L'ordinateur. Un guide simple et
pratique. Trad. par R. Claude.
Ed. réalisée en collaboration
avec le Centre d'études du traitement automatique de 1'information a.s.b.l. à Louvain. Bruxelles, C.E.D. Samsons 1971. 3 vol.
Ned.: Computers oriëntatie.
EVERAET, H.
Quels agricultures sont modernes? Bruxelles, Institut Economique Agricole, 1972. Vol. I, 32
p. (Cahiers de ('Institut Economique Agricole).
Ned.: Welke landbouwers zijn
modern?

Ned.: Rembrandt.

VLIEGHE, HANS.
Gaspar de Crayer. Sa vie et ses
ceuvres. Trad. du ms. par M.P.
Lebrun. Bruxelles, Arcade, 1972.
2 vol. XI, 337, 186 p. Met ill. (Monographies du „National Centrum voor de plastische kunsten
van de XVIde en XVllde eeuw ":
4).

-belétkFranLászlofrdit-

Ned.: Het achterhuis

Indonesisch
COOLHAAS, W. PH.
Sekitar sedjarah kolonial dan
sedjarah Indonesia, sedjarawan
dan pregawai Bahasa. Diterdj
dengan pengawasan dewan redaksi oleh Soegarda Poerbakawatja. Dengan kata pengantar
oleh A.B. Lapian. Djakarta, Bhratara, 1971. 42 p. (Seri terdjemahan karangan-karangan Belanda:
10).
Ned.: Van koloniale geschiedenis en geschiedenis van Indonesië, van historici en taalambtenaren. In: Bijdragen tot de taal -,
land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. 1951.
HAAR, BZN., B. TER.
Peradilan pengadilan negeri (Landraden) menurut hukum tidak
tertulis. Diterdj. dengan pengawasan dewan redaksi. Dengan
kata pengantar oleh Soetan Mohamad Sjah. Djakarta, Bhratara,
1972. 40 p. (Seri terdjemahan
karangan-karangan Belanda: 14).
Ned.: De rechtspraak van de
Landraden naar ongeschreven
recht.

Hongaars

HOLLEMAN, F.D.
Hukum adat di Tulungagung. Diterdj. dengan pengawasan dewan
redaksi. Dengan kata pengantar
oleh Moh. Koesnoe. Djakarta,
Bhratara, 1972. 46 p. (Seri terdjamahan karangan-karangan Belanda: 25).
Ned.: Het adatrecht van de Afdeeling Toeloengagoeng (Gewest Kediri: Een onvoltooide

[FRANK, ANNE.]
Anne Frank és Dawid Rubinowicz Naplója. Forditotta: F. Selti

JOSSELIN DE JONG, J.P.B. DE.
Kepulauan Indonesia sebagai la
pangan penelitian etnologi. Di-

studie).
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1971. 32 p. (Seri terdjemahan karangan-karangan Belanda: 1).
Ned.: De Maleische Archipel als
ethnologisch studieveld.
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Djakarta, Bhratara, 1971. 71 p.
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Ned.: Beschrijving van de hoofdplaats van Palembang. In: Verhandelingen van het Bat. Gen.
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SOEPOMO, R.
Pertautan peradilan desa kepada
peradilan gubernemen. Diterdj.
dengan pengawasan dewan redaksi oleh Rasjad St. Suleman.
Dengan kata pengantar oleh Hazairin. Djakarta, Bhratara, 1972.
32 p. (Seri terdjemahan karangan-karangan Belanda: 17).
Ned.: De aansluiting van de
dorpsjustitie aan de gouvernementsrechtspraak. In: Koloniaal
tijdschrift: XXIX (1940).
VOLLENHOVEN, C. VAN.
Suatu kitab hukum adat untuk
sekuruh Hindia-Belanda. Diterdj.
dengan pengawasan dewan redaksi oleh M. Rashad St. Suleman. Dengan kata pengantar
oleh Moh. Koesnoe. Djakarta,
Bhratara, 1972. 58 p. (Seri terdjemahan karangan-karangan Belanda: 27).
Ned.: Een adatwetboekje voor
heel Indië.
VRIES, E. DE.
Masalah-masalah petani Jawa.
Diterdj. dengan pengawasan dewan redaksi oleh Nj. P.S. Kusumo Sutojo. Dengan kata pengantar oleh Sediono M.P. Tjondronegoro. Djakarta, Bhratara,
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1972. 30 p. (Seri terdjemahan ka24).
rangan-karangan
Ned.: Problemen van de Javaanse landbouwer.

nictwo Literracktie, 1973. 232 p.
Met ill.
Ned.: Pieter Bruegel. Zoo heb ik
u uit uwe we rken geroken.

Italiaans

Portugees

BEEK, M.A. e J. SPERNA
WEILAND.

BRUNA, DICK.
O marinheiro. Tradupao de Carlos Guedes, Lisboa, Verbo,
[1973]. 25 p. Met ill. (Colecgao
Malmequer: 17).

Martin Buber. A cura di B. Mondin. Trad. di B. De Luca e E.
Gatti. Brescia, Queriniana, 1973.
152 p. (Giornale di teologia: 64).
Ned.: Martin Buber.
BROECKHOVEN, EGIED VAN.
Diario dell' amiciz!a. Trad. di
Stefano Campana e Giacomo
Garino. [Milano, Cooperativa Edizioni Jaca Book, 1973.] 126 p.
(Strumenti per un lavoro teologico: 12).
Titel op titelblad abusievelijk:
Dario dell'amicizia.
Ned.: Dagboek van de vriendschap.
FRANSEN, PIET.

La grazia: realtà e vita. Trad. di
F. Gentiloni. Assisi, Cittadella,
1973. 380 p. (Orizzonti nuovi).
Ned.: De genade, werkelijkheid
en leven.
PANE al pane...! Rapporto sulla
storia, it segreto e l'autorità della Bibbia. Edizione italiana a cura di Thomas Soggin. Torino,
Claudiana, 1972. 339 p. (Sinodo
generale delta chiesa riformata
olandese). (Piccola biblioteca
teologica: 7).
Ned.: Klare wijn. Rekenschap
over geschiedenis en gezag van
de Bijbel.
RY [VAN BEEST HOLLE],

CAREL JAN DU.
L'arte dell'Islam. Trad, dal te
-descoiFranSbdi.
Milano, Rizzoli, 1972. 264 p. Met
ijl.
Ned.: De wereld van de Islam.

Niet gepagineerd.
Ned.: De matroos.

BRUNA, DICK.
O peixe. Tradugao de Maria Isabel de Mendonga Soares. Lisboa, Verbo, 1973. 25 p. Met ill.
(Colecgao Malmequer: 18).
Niet gepagineerd.
Ned.: De vis.

BRUNA, DICK.
O pequeno rei. Versao portuguesa de Maria Isabel de Mendonca
Soares. Lisboa, Verbo, 1973. 26
p. Met ill. (CollecGao Malme quer).
Niet gepagineerd.
Ned.: De koning.

FRANK, ANNE.
Diário. Tradugao de Ilse Losa.
Lisboa, Livros do Brasil, ca. 1973.
349 p. (Colecgao Dois Mundos:
33).
Ned.: Het achterhuis.

Servo Kroatisch
KRUIJF, TH. C. DE;
G.N. VOLLEBREGT.
Spolnost ! brak u Bibliji. Preveo
Adalbert Rebié. Omot: Vladimir
Rozijan. Zagreb, Krscanska sadasnjost, 1972. 162 p. (Biblioteka „Rijec": 8-9).
Ned.: De Bijbel over sexualiteit
en De Bijbel over het huwelijk.

Sloveens

Pools
TIMMERMANS, FELIX.
Piotr Brueghel. Przel z niem.
Wanda Kragen. Kraków, Wydaw-

[FRANK, ANNE].
Dnevnik Ane Frank. Prevedel ter
spremno besedo in opombe napisal Albert Sirok. Natalija Uvod-

bibliografie

na beseda. Drugi ponatis. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1972.
239 p (Moja knjiznica Razred:
VIII: 3).
Ned.: Het achterhuis.

Spaans
COPPIETERS, FRANZ.
Problemas de relaciones communitarias en Belgica. Bruselas,
Instituto belga de información y
documentación, [1971]. 36 p.
Ned.: De communautaire problemen in België.
EUWE, MAX.
Aperturas abiertas. Trad. del.
alemán por Pablo Ybarguren.
Barcelona, Ediciones Limitadas
Catalán, 1973. 304 p.
Ned.: Theorie der schaakopeningen. 10-12: Open spelen.
KONIJN, SEEF.

Viejas y nuevas fronteras de la
fe. Trad. del alemán por Jesüs

Mauleon. Estella, Verbo Divino,
1973. 202 p.
Ned.: Ter overbrugging. Een
handreiking aan gelovige volwassenen.

SCHILLEBEECKX, E.C.F.A.
Cristo, sacramento del encuentro con Dios. Trad. por Victor
Bazterrica. 6a ed. Pamplona, Dinor, 1971. 299 p. (Brüjula).
Ned.: Christus, sacrament van de
Godsontmoeting.
VESTDIJK, SIMON.
Por siempre otono. Trad. por

F.M. Lorda Alaiz. Buenos Aires,
Aguilar, 1973. 402 p.
Ned.: De koperen tuin.

Tsjechisch
CLERCQ, BERTRAND J. DE.

Nábozenstvf a spolecnost. Z
francouzstiny pfeloiili Josef Petr
a Alois Rozehnal. Rim Krest'anská akademie, 1971. 133 p. (Studium: 17).
Ned.: Godsdienst en ideologie
in de politiek.

Zuidafrikaans
BAKKER, PIET.

Ciske. Vertaal deur L.H. Gericke.
lie dr. Kaapstad, Tafelberg Uitgewers, 1972. 225 p.
Ned.: Ciske de Rat en Ciske
groeit op.
BRUNA, DICK.
Die appel. Afrikaanse beryming
deur R.K. Belcher. Kaapstad,
H.A.U.M., 1972. 25 p. Met ill.
Niet gepagineerd.
Ned.: De appel.
BRUNA, DICK.
Ek kan lees. Vertaal deur E.P. du
Plessis. Kaapstad, H.A.U.M., 1972.
25 p. Met ill.
Niet gepagineerd.
Ned.: Ik kan lezen.

BRUNA, DICK.
Kleintjie. Afrikaanse beryming
deur R.K. Belcher. Kaapstad,
H.A.U.M., 1972. 25 p. Met ill.
Niet gepagineerd.
Ned.: Nijntje.
BRUNA, DICK.
Kleintjie in die dieretuin. Afrikaanse beryming deur R.K. Belcher. Kaapstad, H.A.U.M., 1972.
25 p. Met ill.
Niet gepagineerd.
Ned.: Nijntje in de dierentuin.
BRUNA, DICK.
Snuffle. Afrikaanse beryming
deur R.K. Belcher. Kaapstad,
H.A.U.M., 1972. 25 p. Met ill.
Niet gepagineerd.
Ned.: Snuffle.
BRUNA, DICK.
Snuffie en die brand. Afrikaanse
beryming deur R.K. Belcher.
Kaapstad, H.A.U.M., 1972. 25 p.
Met ill.
Niet gepagineerd.
Ned.: Snuffie en de brand.

Zweeds
KORT, KEES DE.
Den blinde Bartimeus. Övers. av
Margit Norrman. 2. uppl. Stock-

holm, Verbum, 1973. 26 p. (Bibeln berättad för barn).
Tekeningen met tekst. Niet gepagineerd.
Ned.: Bartimeus.

KORT, KEES DE.
Bröllopet i Kana. bvers. av KarlErik Braatgard. Stockholm, Verbum, 1970. 25 p. (Bibeln berättad
för barn).
Tekeningen met tekst. Niet gepagineerd.
Ned.: Bruiloft in Kana.

KORT, KEES DE.
Bröllopet i Kana. avers. av KarlErik Brattgárd. 2. uppl. Stockholm, Verbum, 1973. 25 p. (Bibeln berättad fär barn).
Tekeningen met tekst. Niet gepagineerd.
Ned.: Bruiloft in Kana.

KORT, KEES DE.
Jesus och stormen. Övers. av
Karl-Erik Brattgárd. Stockholm,
Verbum, 1973. 25 p. (Bibeln berättad för barn).
Tekeningen met tekst. Niet gepagineerd.
Ned.: Jezus en de storm.

KORT, KEES DE.
Sackeus. Övers. av Karl-Erik
Brattgárd. Stockholm, Verbum,
1971. 25 p. (Bibeln berättad för
barn).
Tekeningen met tekst. Niet gepagineerd .
Ned.: Zacheüs.
KORT, KEES DE.
Sackeus. Övers. av Karl-Erik
Brattgárd. 2. uppl. Stockholm,
Verbum, 1973. 25 p. (Bibeln berättad för barn).
Tekeningen met tekst. Niet gepagineerd.
Ned.: Zacheüs.
VRIES, ANNE DE.
Barnens bibel. Bibel berättad

för barn. Till svenska av Britt G.
Hallgvist. Illustr. ay. Hermine F.
Schäfer. 9. uppl. Stockholm,
Verbum, 1973. 254 p.
Ned.: Kleutervertelboek voor de
bijbelse geschiedenis.
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Recente uitgave van het Dosfelinstituut. - Reeds lang bestaande leemte wordt opgevuld.
Voor studiewerk, voor de geïnteresseerde leek, voor de historikus, voor de werkers in het
„veld" is thans ter beschikking:

BIBLIOGRAFIE VAN DE VLAAMSE BEWEGING
Handelend over de periode 1945-1970. Een overzicht van 2.750 titels in hoofdstukken ondergebracht, met auteursindeks.
Ingenaaid, 188 blz. Prijs: 150 fr✓f 11.
Te verkrijgen door storting van het bedrag op rekening nr. 430-0835551-81 (Kredietbank Brussel) van het
Dosfelinstituut te 1000 Brussel.

ONTDEK DE TOPJOURNALIST(E)
ANV- prijsvraag voor jongeren 1973.
Evenals in 1972 organiseert het Algemeen Nederlands Verbond een wedstrijd voor leerlingen van
middelbare scholen en voor werkende jongeren in Nederland en Vlaanderen, onder het motto
„Ontdek de topjournalist(e)".
Het gaat ook thans om twee groepen van jongeren; jongeren van 12 tot 15 jaar en van 16 tot ongeveer 19 jaar.
De aanduiding van de leeftijdsgrenzen is niet meer dan een richtlijn. Immers, men kan er net onder,
of precies boven zijn. De indeling in leeftijdsgroepen berust op het feit, dat de ene opgave moeilijker is
dan de andere. Omgekeerd gezegd, dat van de leeftijdsgroepen is uitgegaan bij het vaststellen van
de opgaven.
Groep 1 - leeftijd 12 tot 15 jaar.
De opgave luidt, evenals bij de prijsvraag van 1972, het schrijven van een reisverhaal over de indrukken
die men, als Vlaamse scholier, in Nederland heeft opgedaan en als Nederlandse scholier, in Vlaanderen.
Het mag ook een zelf bedacht verhaal zijn, hoewel liever niet. Immers, wat werkelijk is gebeurd, loont
zich beter om op papier te zetten.
Groep 11 - leeftijd 16 tot 19 jaar.
Voor deze groep geldt ook het reisverhaal (als bovengenoemd) als opgave, althans men mag een reisverhaal inzenden. Ook kan, evenals bij de vorige wedstrijd, een keuze worden gedaan. De onderwerpen
luiden:
a. „Wat leert mijn school in Nederland over Vlaanderen ?", voor Nederlandse scholieren;
b. „Wat leert mijn school in Vlaanderen over Nederland?", voor Vlaamse scholieren.
c. „Vlamingen kijken naar Nederlandse televisieprogramma's ", voor leerlingen uit Vlaanderen;
d. „Nederlanders kijken naar Vlaamse televisieprogramma's ", voor leerlingen uit Nederland.
Bij de laatste twee onderwerpen wordt aangetekend o.z. dat deze televisieprogramma's niet overal kunnen
worden gevolgd. Voor de ontvangst van de Vlaamse programma's ligt de grens ongeveer tot aan de lijn
Rotterdam-'s-Hertogenbosch; derhalve in de zuidelijke provincies en Zeeland is de B.R.T. te ontvangen,
Omgekeerd is het ook niet mogelijk in geheel Vlaanderen de N.O.S. te ontvangen. De tekst dient in
3-voud (ongeveer 2 tot 5 bladzijden kwartoformaat, liefst getypt) vóór 1 januari 1974 ingezonden te worden
aan: Verbondsbureau A.N.V., Surinamestraat 28, Den Haag, of A.N.V.-Vlaanderen, p.a. Jan van Rijswijcklaan 28, 2000 Antwerpen.
De uitslagen worden in het begin van 1974 door een jury bekend gemaakt en de bekroonde stukken in
Neerlandia opgenomen. Voor elk van de groepen wordt een hoofdprijs vastgesteld; een 3- daagse reis,
of naar Nederland, of naar Vlaanderen, voorts worden boeken beschikbaar gesteld als aanmoedigingsprijzen.

LEVENSVERHAAL ANTOON VANDER PLAETSE
Op 8 februari 1973 overleed Antoon Vander Plaetse, die door zijn kunst en zijn overtuiging een belangrijke
rol heeft gespeeld in Vlaanderen. Over zijn rijkgevulde leven had Antoon Vander Plaetse een biografie
geschreven die op het einde van dit jaar zou verschijnen.
Om tegemoet te komen aan de wens van de overledene heeft de familie beslist deze autobiografie
postuum te laten verschijnen. Daarbij verlenen de volgende organisaties hun welwillende medewerking:
het Kristelijk Vlaams Kunstenaarsverbond en de Kortrijkse afdelingen van het Verbond der Vlaamse
Akademici, het Davidsfonds, de Marnixring, de Orde van de Prince.
Het „Levensverhaal" van Antoon Vander Plaetse wordt aan de vrienden, kennissen en verenigingen
aangeboden ter intekening.
Dit werk zal worden gerealiseerd naar aanleiding van de eerste verjaardag van het overlijden van Antoon
Vander Plaetse.
De intekenprijs voor de gewone uitgave bedraagt 250 frank, voor de lukse- uitgave 500 frank. Wenst u op
de autobiografie van Antoon Vander Plaetse in te schrijven, dan verzoeken wij u het bedrag te storten
op rekening nummer 717-0301940-54 van de Bank van Roeselare en West- Vlaanderen met vermelding:
„Antoon Vander Plaatse: Levensverhaal ".
Een lijst van intekenaars voor de lukse- uitgave zal aan het boek worden toegevoegd.
Adres: Gentsesteenweg 27, 8500 Kortrijk.
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sitie, dan kunnen wij slechts stellen dat Jan D'Haese goed en
deskundig heeft gekozen, want
bij dit aantal schilderijen en
beelden vinden wij niet alleen
een aantal treffende voorbeelden
van het echte, bovenmenselijke
en wonderbaarlijke, maar wij vinden er ook, louter vormelijk bekeken een ware staalkaart van
wat Vlaanderen in onze dagen
aan gave, volgroeide kunstenaars
telt. Of kan men deze wezenselementen van de fantastiek niet
herkennen en terugvinden in de
bekende „Boom des Levens" van
Frits van den Berghe. Het stam boomgegeven leent zich uiteraard, voor het op en naast elkaar
stapelen van diverse vaak bevreemdende elementen, maar de
grote Gentenaar heeft dit in dit
schilderij zo biezonder spontaan
en afgewogen gedaan dat hij het
gegeven van deze tentoonstelling
meteen schitterend illustreert.
Fantastiek is geen surrealisme.
Met andere woorden: Fantastiek
verbreekt geen verbanden. Dat
komt in deze verzameling nog
eens duidelijk naar voren in het
prachtige schilderij „De Zot" van
Floris Jespers, een voorbeeld van
evenwicht, een feest van kleurenrijkdom. De negentig andere
kunstwerken die werden tentoongesteld zijn alle min of meer met
deze tematiek verwant; sommige
blijven vooral aan deze kant van
de grens, andere schieten aan
gene uit naar een trant die eigenlijk wel surrealisme kan worden
genoemd. Maar wij hebben er
prachtige dingen gezien, zoals
dat orakelbeeld van Jef Claerhout, als artiest en figuur inderdaad een voorbeeld van de
Vlaamse fantastiek; een beeld
dat allereerst een vertelling is,
zoals alle werk van deze magiër
uit Sijsele, maar dat als vormelijke konstruktie, ook door de
houding en het zware, overweldigende hoofddeksel vragen en

nig bedrijven de voor het grijpen
liggende kans benutten tot het bij
elkaar brengen van kunst en publiek. Een bedrijf dat door mensen met smaak wordt geleid kan
de gehele mens niet ontzien. Het
zal oog en oor moeten hebben
voor de werknemer, die nu in
deze tijd, allerwegen door ook andere levenswaarden wordt aangegrepen, ook door de heden
kunst. Fernand Bonneure-dagse

Bijbelprenten en
Prentbijbels.

Open venster (1967) door Gaspard De
vuyst.
antwoorden oproept. En stelt het
schilderij „Open Venster" van
Gaspard De Vuyst niet evenveel
vragen met de eenvoudige lichtbanen die het schilderij in vlakken verdelen en met het inderdaad geheimnisvolle bos op de
achtergrond? Ook de grafische
kunst is hier vertegenwoordigd
geweest en het zal, om de fantastiek te illustreren, ongetwijfeld
een goed medium blijken. René
De Coninck heeft iets van Ensor en van zijn leraar Jules De
Bruycker, wanneer hij zich in
zijn zeflportret in een dwarreling van figuurtjes afbeeldt, geblinddoekt de hele omringende
toestand bekijkend. En illustreert
Georgette Tanghe in haar voor
niet-treflijkUnspgto'
op een even virtuoze wijze het
speelse, guitige en meteen tragische dat ons allen als mens
doortrekt en dat de kunstenaar
paroxistisch beleeft op het moment van zijn scheppen?
Als geheel is het een uitstekend
feestelement voor de verjarende
firma. En meteen een voorbeeld.
Het mag dunkt mij even onderstreept worden dat nog te wei-

Een eeuw voor de uitvinding van
de boekdrukkunst was in Europa de Chinese vinding van het
capiermaken goed op gang gekomen. Het papier betekende
niet alleen een voorwaarde voor
de immense kulturele verbreding
en versnelde ontwikkeling die
met de Renaissance begon, maar
leverde ook nieuwe kunstvormen
op die we als grafiek samenvatten. Met stempeldruk, die mogelijk ook onder Chinese inspiratie
stond, werd het princiep van
vermenigvuldiging eerst toegepast op speelkaarten en heili
Maar als de hout--genprtjs.
snijders zich de tweedimensionale mogelijkheden bewust worden, ontstaat een kunstvorm, de
houtsnede. De stap van het gesneden negatief voor een afbeelding, naar de gesneden losse lettervorm is heel wat kleiner
dan de voor de drukkunst zo belangrijke sprong naar de gegoten metalen letter. Maar de
grootste verandering is niet de
meest belangrijke. Wezenlijk was
voor het printen de prent. De
houtsnede en de typografie (die
vijftig jaar later verschijnt) zijn
immers beide wijzen van hoogdruk. Dat wil zeggen dat niet de
weggesneden gedeelten, maar
de uitgespaarde geïnkt worden
en een afdruk geven.
Omdat het eerste specimen van
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De vlucht naar Egypte. Pieter Schut (± 1650).

de boekdrukkunst een bijbel
was, die van Gutenberg in het
Latijn (1452), en de bijbel zowel
mondiaal als in ons taalgebied
het meest gedrukte boek is, is
de gedachte niet vreemd om
juist bij bijbels de raakpunten
van boekdrukkunst en prentkunst
te blijven volgen. Dat blijkt mogelijk in wat ik daarom de eerste fase noem, die loopt tot de
op de Lutherbijbel teruggaande
Liesveldt- en Vostermanbijbels,
en aan katolieke kant tot en met
de laatste druk van de Moeren
bij--torfbijel.MdEmns
bels en de Statenbijbel begint
dan een nieuwe periode waarin
door een „puriteinse" visie, de organische band tussen bijbel en
prent definitief verbroken is.
De houtsnede beheerst de eerste
periode. De geschiedschrijving
van de houtsneden in bijbels is
moeilijk vanwege de anonymi
gebruikelijke nasnijden-tei,h
en traditioneel identieke komnositorische kenmerken. Reeds de
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Keulse bijbel van 1479 bevat
meer dan honderd houtsneden.
Telkens als een deel van Luthers
bijbelvertaling gereed was, werd
het in druk uitgegeven. Dit voorwerk bevat o.a. snijwerk van
Hans Holbein. Voor Luthers
Nieuwe Testament maakte de
uitgever-houtsnijder Lucas Cranach de verluchtingen, voor het
boek Openbaringen naar tekeningen van Albrecht Dürer. Cranach geeft het apokalyptische
beest de pauselijke tiara op.
Deze prenten zijn uitgangspunt
geweest voor de toen gebruikelijke navolgingen. De drukken
van de Liesveldtbijbel (vanaf
1526) namen deze houtsneden
over, behalve die uit Openbaringen. De prenten in de katolieke
Virgil Solisbijbel sneed de schilder Solis naar kopieën van een
latere druk van de Lutherbijbel.
Hij dacht ze overigens te maken
voor een nooit verschenen Lutherbijbel. Zijn tiara is vóór gebruik weggesneden. Een andere

Duitse houtsnijder, de Münzer aanhanger Hans Beham, staat
aan het begin van een „katolieke" traditie. De prenten in de
Leuvense bijbel (1548) zijn kopieën van zijn werk. En de meeste prenten van de beroemde
Moeretorfbijbel (1599) gaan via
de Leuvense op Beham terug.
Oorspronkelijk werk vinden we
in de schijnbaar katolieke, in feite hervormde bijbel van Vorsterman (1528). De meesterwerken
van Jan Swart van Groningen en
Lucas van Leijden in deze bijbel,
staan bekommentarieerd in N.
Beets De houtsneden in Vorstermans bijbel (A'dam, 1915).
De bijbelprenten in de eerste
periode liggen geheel in het verlengde van de verluchtingen in
de bijbelhandschriften, en daarmee in het verlengde van de
M.E.-se beeldende kunst. Vanwege de grotere syntese in motieven is het aannemelijk dat de
tekeningen in handschriften primair zijn t.a.v. de bijbelse kunst
in en om de kerken.
De nieuwe techniek van de houtsnede verandert dus niets aan
de presentatie van de illustraties. De verluchtingen ondersteunen de tekst, en beide hebben dezelfde missionaire taak.
Daartoe krijgt in prent en tekst
het parallellisme tussen Oude en
Nieuwe Testament, zoals in
de mysteriespelen, veel nadruk,
soms op het allegorische af. Andere verschijnselen van hetzelfde eenheidsstreven zijn de onveranderlijke traditie van voorstellingswijze, kompositie en tema's. Tot op heden zijn o.a. de
boodschap van de engel, de
vlucht naar Egypte, de verloren
zoon en de opwekking van Lazarus vaste bijbelse momenten
die gevisualiseerd worden. Verder blijkt het syntetische karakter uit de harmonisering van de
vier evangeliën (de M.E.-se
evangelieharmonieën), en de
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vermenging van de Vulgaattekst
met historische en apokriefe gegevens (meestal uit de Joodse
Historiën van Flavius Josephus),
met liturgische verklaringen en
met devotie-elementen zoals legendes. Een verschil tussen de
vroegste protestantse bijbels
(waarin de insluipsels naar de
marge verhuizen) en de katolieke, uit zich in de verschuiving
van de aandacht bij de reformanten van het N.T. naar het O.T.,
zoals dat tot uitdrukking komt in
het aantal prenten. De overeenkomsten tussen de godsdienstig staatkundige wording van het
Joodse volk en de 80-jarige oorlog zullen daaraan niet vreemd
zijn.
Toch zijn er in deze eerste periode ook boeken waarin de bijbelse voorstellingen belangrijker
zijn dan de tekst. Dat zijn werken als de Spieghel der menschelycker Behoudenisse en de
Armenbijbel. Vóór de boekdrukkunst waren het verzamelingen
van bijeenhorende tekeningen,
vnl. over het N.T., daarna kwamen ze uit als blokboeken. Elke
bladzijde is dan van één plankje (blok) gedrukt. De armenbijbel was als boek zeker niet bestemd voor de armen of de ongeletterden. De blijde boodschap, maar de bijbels zijn nooit
bedoeld voor „deux aes". Het
boek was in deze vorm een hulpmiddel voor de geestelijkheid bij
het onderricht. Dit didaktisch
kenmerk, typerend voor de eerste periode, betekent een essentieel verschil met de latere
prentbijbels. Afgezien van deze
blokboeken met hun bijschriften,
staan bijbelse voorstellingen tot
en met de Lutherbijbeltraditie in
de tekst.
De ontwikkeling van boekdrukkunst en prent voltooiden het
proces waarin de bijbel naar de
mensen gebracht werd. Nu konden de mensen naar de bijbel

Het kindje Jesus in doeken gewonden. Jan Luyken (1707).

geleid worden. De bijbelbenadering is in deze tweede periode
duidelijk analytisch van karakter.
In bijbelse prenten komen andere voorstellingen naar voren. De
prenten verdwijnen uit de bijbel.
Flavii Josephi Hooghberoemde
Joodsche Historien geeft men
apart uit. De inhoudsopgave gaat
aan de hoofdstukken vooraf. De
tekst wordt verdeeld in verzen
(sinds het N.T. van Jan Uten hove, 1556, (de voorloper van de
Statenbijbel), en rechtstreeks en
woordelijk vertaald uit de bereikbare Griekse en Hebreeuwse
bronnen. De psalmberijming
van Datheen, die uit het Frans
vertaalde, plaatst men als
vreemd element achteraan. De
konkordanties tussen O.T. en
N.T. en tussen de evangeliën onderling komen in de marge te
staan, evenals eventuele toepassingen. De tegenstelling tussen
de syntetische en de analytische
fase heeft ook te maken met de
veel grotere invloed die Luthers
vertaling had op de wording van

het Hoogduits, - zijn bijbel moest
Duits praten om toegankelijk te
zijn -, vergeleken bij de geringe
faktor die de Statenbijbel was
voor ontstaan en verspreiding
van het A.B.N. De gereformeerde
bijbel sprak de taal van de H.
Geest: Nederlands in het keurslijf van de „tale Kanaäns".
In de doopsgezinde Bieskensbijbel (Embden, 1560) zijn de „Lutherse" illustraties en kanttekeningen niet overgenomen. De
kanttekeningen die mogelijk uit
Luthers preken stammen, staan
wel in de gereformeerde bijbel
(1562), die er zelfs zijn namen
aan ontleent: Deux-aesbijbel,
naar de aantekening bij Nehemia 3;5 „De arme moeten het
cruyce dragen, de rycke en geven niet, deux aes heeft niet,
six cinque en gheeft niet, quater dry die helpen vry". Met deze termen uit het tric-tracspel
zijn bedoeld de armen (twee en
een), de rijken en de gewone
burgers. Spelling en lengte van
de aantekening variëren per
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druk. De bijbel heet ook U/enspieghelbrjbel naar de opsomming van de schalcen bij de veroordelende tekst in Jezus Sirach
9;5. Ook deze bijbel kent geen
echte bijbelprenten. De weergave van de tempel, van de zeven
kandelaar etc. zijn dui--armige
delijk objektief omdat ze de bijbeltekst niet visueel interpreteren. Opmerkelijk is nu dat behalve deze verklarende plaatjes
er in de tekst ook prenten verwerkt zijn, maar uitsluitend in
het boek Daniël, die wel personen en gebeurtenissen uit de
tekst fikseren. Ook de Statenbijbel mocht, blijkens de verslagen
van de Synode van Dordt, uitdrukkelijk niet verlucht worden.
De zes topografische kaarten
die in de meeste geautoriseerde
uitgaven voorkomen, zijn geen
koncessies, maar evenals de
„wetenschappelijke" deux-aesprenten afbeeldingen, geen uitbeeldingen.
Zo heeft vanaf ongeveer 1550
de bijbelprent zich los van de
bijbel en Ios van het boek ontwikkeld als gravure en ets. Voor
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een gravure krast de graveur
een tekening met zijn burijn in
een koperen plaat. Het zijn de
groeven die op de afdruk moeten
komen staan. Men vult ze
daartoe met inkt. De drukker
maakt het papier vochtig zodat
hij het bij het persen in de verdiepte sneden kan wringen (diepdruk). Anders dan bij houtblokken volstaat het wrijven met de
hand niet meer. Het afdrukken
van een ets gebeurt op dezelfde
wijze. Men krast de tekening echter niet in het metaal, maar in
was die met pek en hars vermengd meer weerstand krijgt,
waarna met zuur de lijnen op het
onderliggende onbeschermde koper worden uitgebeten. De lijn
zijn daardoor fijner en los--ne
ser als bij de gravure, waarbij na
het zware snijden de bramen nog
moeten worden weggeschraapt.
Waren de dienstbare houtsneden
veelal anoniem, de door het boek
losgelaten gravure vertoont de
namen van de tekenaar (inv. _
invenit), de graveur (sc. = sculpsit, of fec. = fecit) en de uitgever (exc. = excudit). In prent-

bijbels waaraan één graveur gewerkt heeft, ontbreekt zijn naam
onder het werk, maar staat deze
op de titelpagina.
Nu kan de teoloog de prent wel
uit de bijbel weren omdat ze het
Woord eenduidig vastlegt, de behoefte aan verfraaiing en aan ondersteuning bij gebruik in het gezin, bleef. Wie kapitaalkrachtig
genoeg was, bezat prenten of
kocht deze en liet ze na aankoop
van een bijbel inbinden. Bij een
drukker- uitgever, die meestal ook
boekhandelaar was, kocht men
namelijk alleen een pak papier
met de volledige tekst. Inbinden
was echter een ander ambacht
en de koper moest met drukwerk en eventuele prenten naar
de boekbinder, waar hij zelf zijn
band kon uitzoeken en bepalen
of de sloten van koper, zilver of
goud moesten zijn.
In principe zijn dus alle Statenbijbels na het verstrijken van het
eerste privilege (1652) anders geillustreerd. De verluchtingen beslaan ook steeds een pagina, zodat kleinere afbeeldingen in een
groep bij elkaar afgedrukt zijn.
Nimmer treft u afbeeldingen in
of aan de achterzijde van een
tekst aan. Om prenten te verwerven, kocht men losse reeksen bijbelse prenten zoals o.m. Pieter
Schut maakte vóór hij de Vis
illustreerde, men-scherpntbijl
plunderde boeken met bijbel interpretaties die wel verlucht
mochten worden, en dan waren
er de prentbijbels waarin de verbannen prenten samenkomen
voor de „Heeren en Liefhebbers". Alle hebben het juiste
(boek)formaat. Maar de kunst is
zelfstandig geworden.
Vanaf die tijd is het onmogelijk
om de geschiedenis van de bij
te beschrijven. Maar-belprnt
aan de geschiedenis van de bijbelse prent zitten ook nog vele
vraagtekens. Waarom spelen beroemde graveurs van bijbelse
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onderwerpen als Rembrandt en
Herculijn Seghers geen rol bij
de prenten die achteraf ingebonden werden? De geringe
waardering van de tijdgenoten
speelt geen rol want hun prenten ontbreken ook in de bijbels
van de 18e eeuw. Het ligt evenmin aan de afmetingen van hun
werkstukken. Men is bovendien
niet vies geweest van kopiëren
op hetzelfde of op kleiner formaat. Eerst in het recente verleden is werk van Rembrandt en
Seghers voor bijbeluitgaven geb ru i kt.
Evenals bij de houtsnede begint
de traditie van de gravures voor
prentbijbels in Duitsland. De uitgever-graveur Mattheus Merian
gaf daar van 1625-27 een driedelige prentenreeks uit, waarvan
alle 258 gravures (maar nu zonder de gedichten) ook in de Merian-tekstbijbel van 1630 staan.
In 1648 komt een grote „FiguerBibel" uit, uitgegeven door en
met prenten van Cornelis Danckers. Deze heeft de prenten van
Merian overgetekend, zodat zijn
gravures tot in details spiegelbeeldig zijn. Deze prentbijbel is
nog herdrukt en de prenten ervan zijn talrijke keren nagegraveerd, meestal in kleiner formaat.
Ook de gravures van Pieter
Schut in de prentbijbel van Nicolaas (Claes) Visscher (rond 1650)
hebben hetzelfde formaat als de
Merianprenten, waarvan ze nagegraveerd zijn. Enkele tegenzij
prenten gaan mogelijk op-dige
Danckerts terug. Ook Schuts
werk is weer veelvuldig nagevolgd. Aan de erg mooie Grote
Bijbel van Mortier (1700) heeft
een groep Nederlandse kunstenaars gewerkt. In de Kleine Bijbel van Mortier (1703) zijn de
vignetten en ruim een kwart van
de prenten van Luyken. Ook in
1703 komt een prentbijbel uit
met oorspronkelijk werk van Romeyn de Hooghe. Met de 18e

eeuw en de toepassing van het
etsprocédé in de prentverzamelingen, komen ook de grote namen. Het werk van De Hooghe
is typisch barok, vol beweging
en met dramatische spanningen
in de individuele verschillen tussen de figuren. Bij Jan Luyken
daarentegen is er geen sprake
van gelaatsuitdrukking. De kleine
koppen van de miniatuurfiguren
zijn steeds hetzelfde, de romp altijd langgerekt. De dramatische
kracht zit in de groepering en in
de verhouding tot de zeer gedetailleerde achtergrond.
In opvallende overeenstemming
met de schilderkunst blijkt het
decor, gebouwen en natuur (Merian), bij prenten in en buiten
prentbijbels, van Rembrandt tot
Luyken steeds eigentijds te zijn,
of heeft het altans een lokale
kleur, maar de kleding niet.
De prentbijbels van Jan Luyken
van 1708 en van 1712 bevatten
elk voor het merendeel nieuwe
prenten, evenals zijn twee series bijbelprenten. Ze zijn alle
veelvuldig gekopieerd.
De geschiedenis van de intense
en losse relaties van „bijbel en
prent" zijn te zien op de tentoonstelling van die naam. De
Amsterdamse leraar Wilco Poortman laat er een deel van zijn
prachtige verzameling zien, aangevuld met enige eksemplaren
uit het bezit van vrienden. De
ekspositie omvat ruim 40 bijbels,
nog meer prentbijbels, vele bijbelverklaringen met prenten, Nederlandstalige uitgaven van de
werken van Flavius Josephus en
bijna 200 losse bijbelprenten en
kaarten. De katalogus geeft vijf
zeer lezenswaardige inleidingen
van Poortman, waarover ik maar
één kleine opmerking heb. De
term dialekt past niet op de lokale kultuurtalen die pas na het
ontstaan van het ABN een regionale status kregen.
De tentoonstelling is inmiddels

gehouden in Amstelveen, Breda
en Maastricht. Hij bevindt zich in
december en januari in Zutphen.
De prenten daar zullen, zoals in
dit signalement, vooral uit tema's
rond het kerstgebeuren gekozen
worden. In 1974 komen nog andere Nederlandse gemeenten aan
de beurt.
Het tentoongestelde is uniek om
de kombinatie van bijbels en de
werken van Josephus, maar vooral om de aandacht die, voor het
eerst, de illustraties uit oude bijbels krijgen in hun oorspronkelijke kontekst. Het is te hopen dat
dit initiatief leidt tot diepgaande
studie van de bijbelprent. En dat
men de wetenschappelijke resultaten daarna verantwoord zal populariseren. De aanleiding tot de
tentoonstelling was een facsimiIe- uitgave van de bij Van Ravesteyn uitgegeven Statenbijbel
(1657), de eerste die van drukfouten en vertaalfouten gezuiverd
werd. Nog opmerkelijker is de
facsimile- uitgave van een prentbijbel, ook in 1972 verzorgd door
De Banier in Utrecht, die Poortman uit zijn verzameling samengesteld heeft. Het is geen nadruk, maar een nieuwe verzameling met het eklektische karakter dat niet de vroegere prent bijbels maar wel de zelfgebonden bijbel van de verzamelaar
kenmerkte. Jan Franken, Enschot

Marginaal teater.
„Het teater betekent voor de hedendaagse kultuur net zoveel als Tsjan
Kai Tsjek voor China." Jéróme Savary

Op 12, 13 en 14 oktober 1973 was
er te Gent een kolloquium met
als tema: The Marginal Theatre.
Intentions and Effectiveness. Organisator was Proka, d.w.z. de
aktieve groep vernieuwingsgezinde mensen die zich als Promotors van de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten te
Gent aandienen, met direkteur
Pierre Vlerick als stuwende
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kracht. Het internationale karakter van deze samenspraak werd
mogelijk gemaakt door de verenigde inspanningen (menselijke
en financiële) van het Pools- Belgisch Kulturele Akkoord, het Kultureel Konvent van de Rijksuniversiteit te Gent, het Belgische
Centrum van het International
Theatre Institute en de Dienst
Internationale Kulturele Betrekkingen van het Ministerie van
Nederlandse Kultuur.
Deze driedaagse had het tema
van het marginale teater als aanleiding en centrum. Er omheen
werd een (toevallige) demonstratie bijeengebracht waarin een
viertal voorstellingen aksenten en
tendensen in het internationale
andere teater konden illustreren.
De Amerikaanse groep Camera
Obscura, geregisseerd door de
Vlaming Franz Marijnen bracht
een eigen verwerking (geen literaire versie) van het Oidipousfamilie- gegeven onder de titel
Oracles. De Schotse groep 7/84,
geleid door de auteur John
McGrath, bracht een didaktische
evokatie van de historische onderdrukking van de Highlanders
onder de volksromaneske titel
The Cheviot, the Stag and the
black black Oil. De Poolse studentengroep uit Krakau Teatr
STU, geleid door regisseur Krystjoff Jasinski, perste een serie
beelden uit de Poolse literaire en nationale traditie samen
tot een gemeenschapsbewustzijn, waarin de individuele kenmerken geleidelijk werden gedynamiseerd tot kollektief samenspel. De Poolse studenten groep uit Lodz ritualiseerde in
Pasja een kombinatie van eterische, realiteitsonthechte impulsen en een satirisch- didaktisch anti- laatste- avondmaal in
elementaire toneeltaal waarin telkens het individuele onvermogen
opgevangen werd in groepsdemonstratieve mechanismen.
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Terecht hebben deze sterk uit elkaar liggende voorstellingen veel
toeschouwers gekregen; het komt
hoogst zelden voor in onze kon
dat een dergelijke staal--trein
kaart van aktuele, om het kon
voortbestaan van het-strukiev
teater als medium bekommerde
processen gepresenteerd kan
worden. Dat bezoekers niet meer
toegelaten konden worden, is in
feite een hartversterkend verschijnsel geweest. Om het even
of het nu louter skeptische
nieuwsgierigheid is geweest dan
wel een hunkerend verlangen
naar het andere waar je wel
over leest maar dat je in België
nauwelijks aangeboden krijgt.
Ofschoon: kunnen we ons echt
indenken dat dit nu tot model
gaat dienen, dat sommigen uit de
woelige groep van jonge, „teaterbehoeftigen" resoluut tot het
uitbrengen van deze eigen wis
zullen overgaan?
-selvormn
Deze buitenlandse voorstellingen
hebben gefungeerd als lijst voor
de praatmaraton die het kolloquium optimistisch als het grondig behandelen van het centrale
tema geïnterpreteerd wou zien.
Die verhelderende uitspraak
waarin de gedeelde bekommernis om een internationaal fenomeen aanleiding zou zijn tot
essentiële inzichten over de jaren en de grenzen heen, is niet
gerealiseerd. Het begrip van
de werkbijeenkomsten „marginaal teater" is alleen langs het
al te gladde oppervlak geaaid
en gestreeld; rimpels en kreuken werden nauwelijks gekonstateerd. De kern bleef buiten
schot; het motief is in zijn onbestemdheid veilig weer opgeborgen. Het geachte panel heeft
geen wonden hoeven likken; het
is naar huis gegaan in de toch
wat ijdele zelfgenoegzaamheid
dat het marginale teater niet bestaat. En uiteraard kun je er dan
ook niet over doorzeuren. Toch

blijft mij, die als praatgids van
deze heterogene reeks mensen
gemeend heb niet mijn opinie te
moeten geven maar de hunne te
kunnen onthullen, de vraag
open of het unanieme genoegen
wel een ander teater te maken
dat echter onder geen voorwaarde „marginaal" genoemd wil
worden, een redelijke konklusie
vertegenwoordigt.
De oorzaak van de besluiteloosheid is in een aantal aspekten te
zoeken. Het voornaamste aspekt
is een semantische verwarring;
ze kwam al bij de aanvang op en
ze had weggewerkt kunnen worden door enige spitse aandacht
binnen het panel en onder het
publiek. Ellen Stewart, de geëerbiedigde Amerikaanse die met
haar La Mama- mammoet-troep
internationaal respekt voor dit
soort alternatief teater heeft afgedwongen en ook te Gent bereid was als boegbeeld van een
wat onzeewaardig geheel te fungeren, heeft zich meteen scherp
afgezet tegen de term. Waarom?
Zij heeft het woord geïnterpreteerd in de betekenis van: bijkomstig, onbelangrijk, tweedehands, rommelig, bocht. En terecht kon ze tegen deze zingeving aanschoppen. Maar er is
toch ook een andere inhoud te
bedenken. Als je de totaliteit van
het teateraanbod bekijkt, dan zie
je in het dagelijkse verwerkingsproces van het teater de meeste
aandacht toch nog steeds blijven
uitgaan naar het georganiseerde,
gesubventioneerde, veilige repertoireteater. Neemt een doorsnee
begrip tea--kultronsmeh
ter in de mond, dan volgt de verwijzing naar dit soort overheidsvoorziening. Tegelijk hebben de
meesten vandaag de dag toch al
enige weet van een andersoortig
teater dat gek en ongewoon doet,
dat de herkende spelpatronen
niet keurig uitvoert, dat mentaal
afwijkt van het gestroomlijnde
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verzorgingsteater, dat probeert
door te gaan naar een eigenaardige ekspressie van intieme
behoeften, dat konsekwent deze
zelfstandige opstelling wil omzetten in gewaagde vormen, dat
als het ware principieel de massale toestroom van avondmensjes vermijdt en er op staat in
eerste instantie zichzelf te zijn
en te blijven en niet in de vervreemdende veralgemening het
kassukses zoekt. Een moeilijk
teater, binnenin en naar buiten,
tegelijk op nog niet verhelderde
wijze de jongere mensen aan
bereikend, onder--soreknd
weg naar een spelpatroon en
- essentie die ongeartikuleerde
behoeften en verlangens van een
nieuwe tijd op meer vermoede
dan begrepen wijze aangeven en
opvangen. Tegenover het centraal en algemeen opgestelde
teater bevindt zich dit teater dat
anders wil zijn in een outsidersstelling, aan de rand van het
aanvaarde teatergebeuren. In de
marge dus. Vandaar marginaal.
En daar wou de werktitel op
slaan.
Omdat ik in het vastleggen van
deze titel (waarbij het toch opvalt dat vooraf niemand grote
moeilijkheden met het woord en
de bedoelde zin heeft gehad;
sterker nog, sedert hij in de publiciteit is gebracht, blijkt hij
zonder verweer door nagenoeg
iedereen te worden overgenomen en gebruikt als volstrekt
geldig en duidelijk!) een nogal
eenzijdige verantwoordelijkheid
heb gehad, heb ik wellicht het
recht erop door te gaan. Dat
was immers ook de intentie.
van het hele kolloquium. Ik had
zo graag geweten (wat toch altijd betekent: mijn vermoedens
bevestigd of weerlegd gehoord)
vanwaar dit hele verschijnsel is
gegroeid bij precies die mensen
die het internationaal tijdens de
pakweg laatste vijftien jaar heb-

ben waar gemaakt. Daarom was
er zorgvuldig bepaald wie er
naar Gent gehaald zou worden
om hun ziel te leggen in deze
samenspraak. Ik wou Ellen Stewart hebben, omdat zij het voor
het eerst op zo grote schaal
heeft opgezet. Ik wou Ritsaert
Ten Cate hebben omdat hij, met
het initiatief van het Mickery
Theatre eerst te Loendersloot en
tans te Amsterdam, dit universele aanbod een Europees podium heeft verschaft en meteen
ook in averechtse zin een verantwoording tegenover de res
thuishavens van de vaak-pektiv
onooglijke troepjes. Zij konden
onder hun tweetjes uiteenzetten
wat de aanvangsgeheimen zijn
geweest, de geheimzinnige lijnen van evolutie, verstarring en
konstante vernieuwing, de motorische impulsen, vooral de mentale houdingen die fundamenteel
het gebeuren op gang hebben
gebracht en gehouden. Stewart
echter ging bij de eerste volzin
overstag in een oppositie tegen
de terminologie en vergat in alle
eerlijke agressiviteit te tasten
naar de bodem en het bouwsel.
Ten Cate, kennelijk gehinderd
door een cynisch onvermogen
zijn eigen obsessie belangrijker
aan te slaan dan zijn relativerende bonhomie toestaat, dreef al
vroeg van zijn tema weg in rijk
understatement en voorzichtig
(voor zijn doen) maar fataal (voor
het tema) woordgebruik. Hij
nochtans gebruikte de term „museum" (om zijn selektie te verantwoorden) in de dynamische
zin van vandaag, niet als een al
te steriel gepronk met onvergankelijke waarden, wel als een aktiverend forum dat uit een grote
kollektie enkele al-dan - niet-zolukrake voorbeelden voorzet,
waarover de geïnteresseerde kijker dan maar tot inzicht moet
komen. Natuurlijk speelt ook bij
Ten Cate zelf een eigen selektie-

mechanisme een rol, zodat het
komplete aanbod uiteindelijk ook
richtinggevend is voor wat hij
wenst voor te zetten; belangrijker is nochtans dat de kaleidoskopische bedoeling het nieuwe
een kans te geven en de belangstellende de gelegenheid tot eigen oordeel te komen duidelijk
sterke banden heeft aangegaan
met een hedendaags kultuurbeleven in al dan niet ruime kringen. Dit alles heeft Ten Cate wel
degelijk gezegd. Maar het werd
te bescheiden en onderdanig beweerd en medepanelleden noch
toehoorders hebben hieraan de
noodzakelijke verkenningsvragen
of -kommentaren toegevoegd.
Jammer.
Het invullen van namen voor de
diverse landen is uiteraard een
erg moeizame zaak geworden.
Wie van deze internationale werkers zal zich op slag laten werven voor die totaal onbekende
onverlaten uit waar-dan -nog? Gent, ja. Mijn verrassing is dan
ook geweest dat we zovele instemmingen hebben gekregen na
het eerste kontakt. Een aantal
heeft inderdaad bedankt, maar
telkens om ernstige redenen. Zo
konden Peter Stein noch Botho
Strauss van het Westberlijnse
Schauspielhaus am Halleschen
Ufer zich aan de repetities onttrekken. Dat kon aanvankelijk
Claus Peymann (de man die te
Hamburg eerst een razend boeiend studententeater opzette,
later het Theater am Tor te
Frankfurt tot eerste eksperimentele Bühne van de Bondsrepubliek bracht, en als ontdekker
van de toneelauteur in Peter
Handke geschiedenis heeft geschreven) wel, tot het termijn verschuiven van repetities hem
plots ook oprecht treurig maakte.
Toen kwam Urs Jenny opzetten,
als essayist en kritikus en tans
ook chefdramaturg te Hamburg
gunstig bekend. Zijn aandeel
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heeft me teleurgesteld; hij bleek
niet eens bereid de advokaat van
de duivel te spelen.
Ook Jerzy Grotowski, Charles
Marowitz en Jéróme Savary zouden komen. Geen van hen is uiteindelijk opgedaagd, zonder opgave van redenen. Irving Wardle
schreef enkele dagen voordien
plotseling af. Andreï Serban telegrafeerde zich buiten het kolloquium op de dag van de opening. Dat is menselijke pech,
omdat toen niet meer naar wisselspelers kon worden uitgezien.
Lodewijk de Boer kwam op zaterdagmiddag toch nog opdagen,
maar op zondag al was hij
spoorloos; zijn enige bijdrage
was overigens ook wel ontmoedigend. Wie bleef er dan zijn
woord gestand en is zich te Gent
komen meten? De Brit Max Staf
vroeger van de Tra--fordClak,
verse Workshop en nu wat bitter proevend van het Royal Court
Theatre; de Nederlander Ruud
Englander, vroeger een vurig en
trots politiserend kritikus maar
tans erg in de knoop met zichzelf na een eerste eigen kreatief
kontakt met een agitatietekst;
twee Polen, Krystjoff Jasinski die
Janas zijn snor weg erg krachtige dingen over de artistieke vrijheid heeft weggegeven, en Jan
Skodnicky, die als regisseur en
teateroedagoog wijze woorden
sprak vanuit een amper te onderdrukken heimwee naar een
teater dat de behoefte heeft telkens opnieuw over zichzelf heen
te klimmen en het onbestemd -essentiële op te zoeken; twee
Franstalige Belgen, Jacques De
Decker die met de sociologische
slag akelig- korrekte analismen
spuide die erin slaagden de slotzitting nog zoiets van driekwart
volwassenheid te geven, en Albert Delcampe, die de ekonomische onderdrukking van het
kreatieve initiatief in een wel
potig maar helaas-varts
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rechtvaardig onderstreepte; en
Franz Marijnen, die voor alle
aanwezigen goed hoorbaar bereid en in staat was zowel hartige treffers te lanceren over zijn
eigen bezigheid en het marginale
fenomeen zelf als bovendien het
vrijblijvende debateren finaal aan
aktualiteit wist te helpen door
onverbloemd de Vlaamse teaterrealiteit door te prikken en de
weigerachtige behoeftigen op
hun ekonomische veiligheden
vast te spijkeren. Wie die laatste
dag te Gent, als voor- of tegenstander, de hartekreet van Marijnen (niet de verloren zoon
maar de volwassen teatervakman die elders gewonnen wil
zien wat hem als teatrale opdracht voor de geest staat) heeft
aanhoord, weet dat deze improvisatie, samengesteld uit een verterende liefde voor zijn eigen
streek en mensen, en een kom
bereidheid tot teatra--promislze
le zuiverheid, gebaseerd op honger en ervaring, een historisch
dokument uitmaakt in de zo
schaars met geldige data gevulde geschiedenis van het teater in
ons land.
Tot de effectiveness zijn we dus
niet gekomen. Ook dit is erg
jammer. En toch zat de zaal van
de Voldersstraat zelf propvol effekt. Een deel van de anti-Marijnen-lobby (gedeeltelijk te verklaren uit diens vaak erg zure opmerkingen) zat op de momenten
van ontsporing te wachten. De
eis om het internationale forum
tot het Nederlands als voertaal
te dwingen, had geen of nauwelijks enig taalaspekt, maar was
een koelbloedige poging om de
lucht uit het kolloquium te laten
die er al zo moeizaam binnen
Nieuwsgierige teater--stromde.
makers zijn er nauwelijks geweest; wie er dan wel was, kon
er zich van harte opjutten dat de
mooie taak van een officieel gezelschap op het kolloquium on-

toelaatbaar verwaarloosd werd.
Verder een deel van de lokale
„fringe", die in het onekonomische rendement is terechtgekomen uit tegenzin, bepaald niet
uit artistieke bereidheid. Maar
zeker ook de in eigen verkenning
geboeide zoekers als een Luk De
Bruyne, bij wie de aksenten wellicht anders vallen dan bij de
meeste panelleden maar die onmiskenbaar bezig is vanuit impulsen die een marginaal gehalte
vertegenwoordigen. Dat de gezagdragers van de kultuur, lokaal, regionaal en nationaal, afwezig zijn gebleven (op de vluchtige aanwezigheid van financieel steunende instanties na), is dan
weer heerlijk logisch.
Resultaten? Zo voor de hand liggend geen. Ik zie het nog niet
gebeuren dat de gepassioneerde
oproep van Marijnen om het geweten schoon te vegen en de
riskante stap in de zingerichte
kreativiteit te wagen, opgevolgd
wordt. De kreet van Bert Verminnen om het teater vanuit de motivatie van het kinderspel op te
zetten, bewijst toch wel pijnlijk
(hoezeer overeenstemmend met
bepaalde officiële opleidingsdoktrines) dat de teoretiserende bezinning nauwelijks volume en inhoud gekregen heeft; intu'itisme
is aardig, maar je kunt er echt
geen beweging mee opzetten en
geen richting mee uitgaan. Verheugend is daarentegen zeer dat
de demonstraties erg goed bezocht werden, zij het door toch
een beperkt aantal mensen die
het totale pakket voorstellingen
kwamen bekijken en beoordelen.
En tenslotte is er het ook achteraf nog altijd verwonderende feit
dat dit kolloquium met dit tema
te Gent kon worden georganiseerd. De verklaring blijft misschien toch gemakkelijk. Dit tema
is, naar mijn weten, nooit binnen
een internationale kring van zelfstandige teatermensen en -kritici
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aan de orde gesteld, op een
Amerikaans onderonsje onder de
leiding van Richard Schechner
na. Wellicht zullen diepere analyses geboden zijn om te achterhalen waarom sommigen hardnekkig het marginale karakter
van hun levenstaak hebben bestreden en verloochend. Ondertussen blijft het feit dat dit enige
kontakt, waarin de vrije meningsuiting door mij bleef gerespekteerd tot in de „exciting obscurity" toe, gebeurd is, bij ons, tussen ons in. Wij die over het
teater blijkbaar wel bereid zijn
even de oren te spitsen, maar
meteen weer zijn overgegaan tot
de akelige grauwheid van een
roetine die het teater niet langer
opvat als een houding in de tijd.
Dr. C. Tindemans

Shakespeares (zoete)

Arkadia.
Een viertal jaren geleden ensceneerde Martin van Zundert met
het gezelschap van de Antwerpse K.N.S. een bijzonder suksesrijke, dynamische versie van
Twelfth Night. De personages
werden konsekwent naar onze
tijd overgeheveld: men zag een
Sir Toby Belch uitgedost als
golfspeler en een Malvolio in
Bermuda-shorts. Vele transposities leken wel zinvol en de produktie was gekenmerkt door een
ongewone vitaliteit. Toch neigde
het geheel te sterk naar een briljant soort kabaret waarin de subtiele, diep - menselijke aspekten
van de komedie verloren dreigden te gaan.
Als inzet van het seizoen 19731974 heeft Martin van Zundert nu
ook As You Like lt geregisseerd.
Terecht verklaarde hij vooraf
reeds in een vraaggesprek dat
het onmogelijk is zijn Driekoningen-koncept ook toe te passen

op Elk Wat Wils (1). Twelfth
Night is inderdaad in de eerste

Elk wat Wils met H. Damen als Orlando, M. Hermans als Celia en D. Zimmermann als Rosalinde.

plaats gebaseerd op situaties
terwijl As You Like lt veeleer
een komedie is die berust op de
verschillende karakters en vooral
op de figuur van Rosalinde. Samen met Celia ontvlucht zij de
korrupte, boosaardige wereld
van het hof om te gaan genieten
van het idyllische leventje in het
Ardennerwoud, waar liefde en
vriendschap zullen gedijen.
Vorig jaar nog trachtte Senne
Rouffaer in een produktie in
K.V.S.- Brussel het pastorale kader een eigentijdser uitzicht te
geven. Het ontbrak de regie echter aan visie en men slaagde er
niet in een geldig ekwivalent

voor het traditionele Arkadia te
vinden (2). In de Antwerpse produktie heeft Martin van Zundert
duidelijk de romantische opvatting laten primeren. Het Ardennerwoud leek een paradijselijke
wereld waar men in een volmaakte rust en vrede leeft. De
regisseur ontwierp immers zelf
een dekor met op de achtergrond een groot kader waarin
dan door gouden licht beschenen boompjes te voorschijn werden getoverd. Zelfs het kasteel
dat de plaats van handeling in
het eerste bedrijf aanduidde leek
ons bijna sprookjesachtig. In zekere mate verviel de regisseur
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hier in gemakkelijk illusie-toneel.
Uit het reeds geciteerde vraaggesprek blijkt nochtans dat Van
Zundert zich bewust was van
Shakespeares relativerende, ontmaskerende visie op het Arkadisch leven. Want het Ardennerwoud, zo verklaarde de regisseur, is geen droom-oord maar
een vluchtoord, ver van het wrede, korrupte koninkrijk waar
macht en bezit levensdoel zijn.
Duidelijk geïnspireerd door Jan
Kott beweert hij dat het koninkrijk van de natuur net zo meedogenloos en zelfzuchtig is als
de beschaafde wereld. Het naakte bestaan in de natuur brengt
wel inzicht in eigen overschatting en verwekt een louteringsproces, maar er is geen terugkeer naar volmaakte harmonie
(3). Zó ver zouden we eigenlijk
niet durven gaan. Het Ardennerwoud blijft in de eerste plaats
immers een paradijs waar men
„zorgeloos de dagen slijt als in
de Gouden Eeuw" (I, i). Zodra
we ons in het woud bevinden,
verkondigt de verbannen hertog zijn pastorale filosofie: „Dit
leven vindt, bevrijd van 's werelds woelen, / In bomen tongen
en in beekjes boeken, / Wijsheid
in stenen, goed in alle dingen"
(4). Zijn woorden geven wellicht
de hoofdtoon en de sfeer aan
die de regisseur moet trachten
op te roepen. Maar ook de hertog maakt het duidelijk dat het
niet altijd lente of zomer is in
het woud. En Olivier verliest er
bijna het leven, wanneer hij bedreigd wordt door een leeuwin.
Terwijl het vrolijke gezelschap
van de hertog zich klaarmaakt
om van een heerlijke maaltijd in
de open natuur te gaan genieten, herinnert de cynische Jacques ons in zijn beroemde monoloog over de „zeven bedrijven" van het leven, aan de
naakte werkelijkheid. Hij is het
ook die beweert dat de hertog
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door het doden van herten een
grotere usurpator is dan zijn
broer die hem verbande. En Orlando, die zijn vurige liefde op
alle boomstammen aan de wereld bekend maakt, verwijt hij op
die manier de bomen te schenden. Wanneer Amiens in het lied
„Wie onder groene bomen" het
pastorale leven bezingt, vindt Jacques het nuttig er een parodiërende strofe aan toe te voegen. Ook de nar Toetssteen weet
de voor- en nadelen van het leven aan het hof tegenover het
leven in de natuur af te wegen
en ontluistert aldus in zekere
mate het Arkadische bestaan.
Deze kombinatie van een romantische, pastorale sfeer met realistische, vaak cynische elementen stelt de regisseur voor een
moeilijke opgave. Martin van
Zundert, hoewel hij blijkbaar de
ekstreme mening van Jan Kott
deelt dat het koninkrijk van de
natuur even hard en zelfzuchtig
is als de beschaafde wereld,
heeft nagenoeg uitsluitend een
romantisch, idyllisch, soms mild
melancholisch karakter aan deze
produktie gegeven.
In het Ardennerwoud is het na
charmante en scherp -turlijkde
Rosalinde die, vermomd-zinge
als Ganymedes, alles en iedereen domineert. Denise Zimmermann bracht een vlotte en vastberaden heldin: zij was om beurten schalks, dweperig en ironisch. Maar deze Rosalinde bezat ook een zekere hardheid.
Tegenover Phebe (III, v) en Jacques (IV, i) bijvoorbeeld was
haar toon niet langer ironisch,
maar heftig, sarkastisch en spottend. Denise Zimmermanns diktie,
hoewel niet altijd even duidelijk,
klonk trouwens steeds bijzonder
energiek. Wat echter in haar vertolking ontbrak was een gevoel
van warmte. Rosalinde kan wel
scherp en ironisch zijn, ook en
niet het minst wanneer zij het

over de romantische liefde heeft,
maar toch is zijzelf oprecht en
innig verliefd. Bij Denise Zimmermanns vertolking kijkt de toeschouwer de ganse tijd geamuseerd toe, maar hij deelt niet in
haar diepe vreugde, haar menselijke wijsheid en warmte.
Hubert Damens Orlando leek
ons een beetje onbehouwen. In
zoveel verliefdheid scheen hij
zelf niet helemaal te kunnen geloven.
Domien De Gruyter bracht een
klassieke Jacques: een rustige,
zelfingenomen melancholikus.
De kostumering van Mimi Peetermans was enigszins negen
vooral voor die-tienduws,
personages die hoger op de
maatschappelijke ladder geplaatst zijn. Rosalinde - aanvankelijk net zoals Celia gekleed in
een lange witte japon met bijpassend parasolletje verscheen
later in een jongensachtig pak
dat toch nog vrouwelijk genoeg
was.
Het door twee pages gezongen
lied „Een minnaar en zijn liefje
blij" (V, iii), werd hier aan Trijn
(K. van de Poel) en Toetssteen
(Luc Philips) toevertrouwd. Zij
maakten er een amusant en r ittig zang- en dansnummertje van.
Deze produktie was traditioneler,
romantischer en melancholischer
van toon dan de uitgesproken
speelse versie die men vorig jaar
te Brussel kon zien. Evenmin als
S. Rouffaer echter is M. van Zundert er in geslaagd een sluitende, overtuigende interpretatie te
brengen van deze sprankelende
komedie. Jozef De Vos
(1) Vraaggesprek in De Scene, XV,
nr. 1, september 1973, p. 14.
(2) Een bespreking van deze produktie
vindt men in onze bijdrage „Tweemaal Shakespeare" in Ons Erfdeel,
XVI, nr. 1, jan.-feb. 1973.
(3) Vraaggesprek in De Scene, XV,
nr. 1, september 1973, p. 15.
(4) Wij citeren hier uit de vertaling
van W. Courteaux, die in deze produktie gebruikt werd.
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Gaudeamus- muziekweek
1973.
Nicholas Sackman, leerling van
Alexander Goehr aan de universiteit van Leeds schreef bij zijn
kompositie Ensembles & Cadenzas: „Het gehele werk bevindt
zich in een staat van dubbelzinnigheid". Het had het motto kunnen zijn van de Gaudeamus-muziekweek, ja zelfs van onze huidige tijd. Typisch een overgangstijd. Onduidelijkheid en chaos
zijn troef. Niet voor niets zoeken
komponisten steun bij elkaar in
improvisatie -groepen, een uniek
verschijnsel. In de seriële periode van de vijftiger jaren wist
je nog waar je aan toe was: het
ontwikkelen van modellen uit
idee dat éénheid-gandev
tot in de diepste lagen gewenst
was. De ruimtelijke muziek, de
elektronische: werk aan de winkel, luisteraars vormden geen
zorg, ze waren er niet, men kom poneerde met en voor elkaar. In
de zestiger jaren stelden kom
als Penderecki en Li--poniste
geti werk aan de orde dat er in
slaagde wel degelijk een brug
te slaan naar een „groter" publiek. En daarmee begonnen ook
de zorgen. Vragen als: waartoe
dient dit alles, wie willen we bereiken, enz. Het sociale enga•
gement werd een nieuw uitgangspunt, in zoverre bleek Nono van de grote magiërs eertijds
(Boulez, Stockhausen, Henze, later Berio) de meest visionaire
avantgardist. Een groot verschil
met genoemde magiërs en de
vernieuwers (orkestrale clustertechniek) van de zestiger jaren
schuilt in het simpele feit dat de
laatsten in feite zich steeds herhaalden. Stockhausen stelde indertijd bijna met elke nieuwe
kompositie ook een nieuw probleem aan de orde...
Kortom, als de groten het niet
meer zien, dan valt het antwoord

misschien wel te verwachten uit
de hoek van de jongere generatie. Maar die stelt (parafrase op
een uitspraak van Bob Dylan):
we kunnen geen Bach of Mozart
zijn, die leven niet meer: de grote werken zijn geschreven, de
grote uitspraken zijn allemaal al
gedaan.
Dat onze tijd een vorm van vereenvoudiging geeft op de voorgaande periode staat wel vast.
Dat bevestigt de Gaudeamusweek al enkele jaren. „Sfeer
zijn in de meerder--kompsite"
heid. Een klankzinnelijke beleving wordt weer hoog geschat.
De komposities van Sackmans
landgenoot Michael Finnissy bijvoorbeeld streven elk jaar naar
groter versobering. Zijn kwasiNospel Tsuru-Kame bood onverhulde lyriek, terwijl Transformations of the Vampire eveneens
voor kamerensemble, zeer dicht
bij onversneden filmmuziek staat.
Pure schoonheid in meest eterische zin leverde de Joegoslaaf
Marko Rudzjak, in '71 voor het
eerst op het Gaudeamus-kompositiekonkours. Zijn Diaphana voor
orkest met in het centrum een
bijzonder verrassend citaat, een
oude trouvère- melodie (Reis glorios) bezit een zeldzaam poëtische werking. Rudzjak werd in
1946 in Zagreb geboren waar hij
klarinet en kompositie studeerde aan de muziekakademie.
Tweede maal behaalde hij de nationale z.g. SKOJ- prijs, - een
naam om te onthouden dus.
In deze traditie stond ook Scenario van Wilfried Jentzsch, in
1941 in Dresden geboren, leerling van Paul Dessau te Berlijn.
Scenario voor sopraan en 4 instrumentalisten gaat uit van een
duistere tekst (geleidelijkaan valt
iedere deur in het slot, geleide
wordt ieder venster don--lijkan
ker, geleidelijkaan...) waarin ook
al een dichterlijk soort van surrealisme de grondtoon bepaalt.

Een rauwer vervreemdingskunst
toonde Hans Wuthrich, een
Zwitsers talent (1937, Bern, leerling van Klau3 Huber) dat zich
aan een grote bezetting waagde
in Requiem für Gulliver: „een
muzikaal groteske manifestatie
van een absurde, kapotte wereld, geïnspireerd ook door de
schilderijen en schetsen van Jeroen Bosch: zot, aforistisch, bizar". In het slot gaat alles ten
onder in een grote chaotische
kakafonie vol kraaiende en wriemelende stuiptrekkingen. Hier
treft een vrolijk citaat, het Zuid duitse Wanderlied als een pijnlijk
vertrokken grimas. Dit werk verkreeg een speciale vermelding
evenals Being where you are van
Maurice Weddington. Daarmee
begaf de jury (David Bedford,
Sven-Erik Bäck, Roland Kayn,
Reinbert de Leeuw, Enrique Raxach) zich op glad ijs: het laatste werk kon namelijk wegens
zijn reusachtige bezetting niet
worden uitgevoerd. Nu gebeurt
dat wel meer en wanneer een
werk eenmaal de eerste schifting
is gepasseerd, behoort het ook
in aanmerking te komen voor
een prijs, maar ja, de praktijk
leerde totnutoe dat een niet uitgevoerd werk in feite nooit bekroond werd. Maar dit jaar koos
de jury voor de tweede prijs een
koor van Daniel Lentz: Fermentation Notebooks 1. Nu is Lentz
één van de typische Gaudeamusontdekkingen van de laatste la
die ook internationaal steeds-ren
meer naam begint te maken, zijn
niveau is onbetwist. Niet in de
zin van Grote Komponist (zie het
Dylancitaat) maar zeker wel in
de zin van sterk eksperimentator
die met name de elektronika de
baas is. In zijn koor wilde hij
dat de leden in elkaars monden
zingen en dat bleek een onhaalbare kaart. Fysieke weerstanden
die ook wel voor de hand liggen.
De eerste prijs was voor Wed-
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dington, minder briljant en gekovermoedig als Lentz, ernstiger,
beperkter, maar in ieder geval
een komponist die zich geleide
beter ontwikkeld-lijkansted
heeft. Zijn When the sun set op.
32 bouwt op van de diepste
laagte naar de meest helle hoogte (Bach-trompetten), en dat in
onontkoombare zin, beklemmend.
Lentz en Weddington zijn inderdaad de belangrijkste Gaudeamus-eksponenten van de laatste
jaren: Weddington behaalde in
'71 de 2e prijs en in '72 de 3e.
Daarvóór waren de Engelse
komponisten meer in de picture,
maar een Finissy evolueert - zoals reeds uitééngezet - steeds
meer van eksperimentator naar
de Grote Komponist, terwijl een
talent als Brian Ferneyhough
bijvoorbeeld, zeer virtuoos, hij
kon vaak maar bij gedeeltes
worden uitgevoerd of helemaal
niet, toch duidelijk als een eksponent van de voorbije, seriële
periode à la Boulez beschouwd
kan worden. Dan is zo'n Lentz
een stuk aktueler en boeiender.
Wat niet wegneemt dat Nigel
Osborne, (1948, Manchester, leerling Egon Wellesz en Witold
Rudzinski, leraar eksperimentele
muziek aan schoolkinderen) met
zijn koor Heaventree zijn vakmanschap duidelijk stelde. Materialen uit alle perioden van de
literatuur zijn in vier hoofdgroepen van fonetische artikulatie samengebracht: spirant, klinker,
plosief en neusklank, tevens de
vier delen van het werk in grote
trekken. Ondanks de nodige eksperimenten staat dit koor kwa
mentaliteit dichter bij pakweg
een Frank Martin dan bij een
Dietrich Schnebel of Mauricio
Kagel. Puur eksperimenteel bleek
Put me on my bike ( de laatste
woorden van de wielrenner Tom
Simpson voordat hij stierf aan
overmatig gebruik van stimulerende middelen in de Tour de
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Fiance) van Jacques Bank, kom
Leeuw-positelrngvaTd
or Jos Kunst. Een minder sterk
werk dan Hoplopoia van Wim de
Ruiter (eveneens uit de school
van De Leeuw) voor koor en orkest naar een deel uit de Illias,
waarin beschreven wordt hoe de
Griekse god Hephaistos een
schild vervaardigt voor Achilles.
Evokatief, wat ruig gezet.
Rommelig, maar in ieder geval
goed gemutst waren de werken
van Wilfried Michel, van wie in
'69 een strijkkwartet werd uitgevoerd. Zijn Zwischengesang kom
onder meer 7 toetsen --binert
instrumenten waaronder twee
ontstemde piano's en een draaiorgel. Zijn wel erg vrijblijvende
Blasmusik 11 is me echter minder bevallen. Zoals gezegd: een
gay note en die doet het als afwisseling programma-technisch.
soms heel goed. Ook Hans Darmstadt (1943, Halle, leerling Günther Becker) had twee werken
kunnen plaatsen: een veel te
lang uitgevallen strijkkwartet en
een orkeststuk dat op veelbelovende wijze het slagwerk toepaste: Maya. Technisch behoorlijk, maar lichtelijk akademisch
vooralsnog. Dit jaar waren trouwens opvallend veel komponisten met meerdere werken uitgezocht. Van de Argentijn Jorge
Antunes (1942, Rio de Janeiro)
mislukte Microformobiles met
klankmateriaal in grafische vorm
en spelregels voor musici en publiek. Over programma- psychologie gesproken: het kwam aan
het eind van een lange avond
en wie heeft er dan nog zin
in gekompliceerde handelingen?
Fluitist Abbie de Quant vertolkte daarentegen met volledige
overgave zijn FlautatualF, waarvan men de titel ook achterste
voren kan lezen: halverwege
wordt een bandopname van de
fluitsolo achterwaarts teruggespeeld. Aan een fles wordt een

diepe F ontlokt, die als het ware de boventonen die kort er
vóór op de band klinken in zich
opslurpt. De teateraspekten bij
dit werk vond ik geforceerd,
maar in ieder geval altijd nog
logischer dan bij Michel, die de
musici laat koffie zetten, scheren, enz. En dat voert naar een
teaterstuk met de meeste pretenties: Stationen van Helmut
Cromm (1950, Löhnberg, schoolmuziekstudies in Frankfurt, kom positie bij Hans Ulrich Engelmann). Dit werk kreeg een aanmoedigingsprijs. Ook hier zijn
effekten als bandopnames van
een solostem (trombonist Armin
Rosin) troef. Die solostem reflekteert de verschillende betrekkingen van een individu tot zijn
omgeving: geboorte, impulsen uitzendingen zonder reaktie,
kommunikatieve momenten van
allerlei aard, toename groepsbetrekkingen, assimilatie, kon
traditionele mate--frontaiem
rialen, regressieve aanpassing
enz., enz. tot en met vlucht in
meditatie die wordt afgebroken,
terugkeer voor de laatste maal
en hevig gevecht, onderdruk
omgeving,-kingspoevad
ouder worden, afsterven. Eén en
ander voor instrument, tape, akties, projekties, licht en architektuur. Peter Stock tekende
voor de slechts gedeeltelijk gerealiseerde vormgeving.
Boeiende momenten leverde met
name de behandeling van soloinstrument en tape, maar 13 staties lang, dat was minstens de
helft te veel van het goede. Ook
hier werkte het feit nadelig, dat
de kompositie pas aan het eind
van een lange avond viel.
Ten slotte dient nog gewezen
op het tema van de workshop,
sinds kort een traditie in het
konkours. Naast de 24 werken,
geselekteerd uit een totaal van
192 ingezonden partituren (4 wer-
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ken bleken niet uitvoerbaar)
kreeg men nog een aanvulling in
de vorm van de workshop
„Amateurs en nieuwe muziek ",
waarin het Rotterdams Jeugd
Symfonie Orkest en het Zeeuws
Jeugdorkest musiceerden onder
leiding van Peter Jense, zeker
niet minder overtuigend dan de
professionele musici! Dit betrof
dan werken van Weddington,
Becker, Wüthrich en Osborne.
De laatste had speciaal op de
mogelijkheden van amateurs gekomponeerd, het is ten slotte
zijn vak: hij noemt zich niet voor
niets teacher of experimental
music. Welnu, het is waar, ook
dit is weer een terrein apart, de
kinderen hadden in zijn Charivari de meeste kansen om zich uit
te leven. Dit werd de zeer suksesvolle finale. Hoopvol ook. Ten
slotte zal niet alleen Gaudeamus, maar ook de avantgardist
van vandaag het moeten hebben van de jongeren. De ouderen, zo lijkt het wel, hebben hun
beurt voorbij laten gaan.
Ernst Vermeulen

Eigen muziek op het
Festival van Vlaanderen.
Een muziekfestival met allures
als het Festival van Vlaanderen
kan volgens ons twee doelstellingen nastreven: het rechtstreeks in kontakt brengen van
een publiek met (al dan niet
reeds bekende) werken van het
internationaal repertoire er, het
bekendmaken en verspreiden
van de eigen nationale muziek
Dat tweede punt is al-kultr.
jaren zo stiefmoederlijk behandeld dat het een blijvende bron
van ergernis is geworden voor
vele muziekliefhebbers. Deze ergernis wordt niet uitsluitend ver
maar-orzaktdheFsivl,
in het hale muziekleven in ons
land, Zowel wat koncerten als

rad;ouni:.endingen betreft, valt
een groot gebrek aan programmatie van eigen werk op. Toch
zijn er voldoende kreaties: Het
Belgisch Muziekleven, een tijdschrift gepubliceerd door de Nationale Muziekraad, vermeldt in
ieder nummer een hele reeks
eerste uitvoeringen. Wanneer we
zouden kunnen nagaan hoeveel
van deze werken ooit een tweede, derde of volgende uitvoering
kunnen beleven, dan zouden we
ongetwijfeld moeten vaststellen
dat een verrassend hoog percentage van deze partituren voorgoed verdwijnt in de la van de
komponist of bij het CeBeDem
(Centre Beige de Documentation Musicale) op uitvoering ligt
te wachten. En zo vergaat het
niet alleen nieuwe scheppingen,
maar evenzeer onze rijke erfenis van vroegere generaties.
Nemen we als voorbeeld even
het voorbije Festival van Vlaanderen, zogenaamd hoogtepunt
van ons muziekleven. Het Festival heeft de lofwaardige gewoonte elk jaar aan enkele komponisten een opdracht te geven. Zo
hoorden we dit jaar kreaties van
werk van Renier Vander Velden,
Francois Glorieux, Claude Coppens, Vic Nees en Frederik Van
Rossum. Buiten deze vijf werken was het weer eens bedroevend gesteld met de aanwezigheid van eigen repertoire. Bij
het doornemen van de verschillende festivalprogramma's, waarbij we Brugge dat als tema de
Engelse muziek koos uitsluiten,
vinden we de volgende komponisten terug: Kortrijk: Legley;
Tongeren: Meulemans, Kersters,
Van Nuffel, De Vocht, Peeters,
Mortelmans, Gossec; Brussel Leuven en omringende abdijen:
oude polyfonie, De Fesch, De
Croes, Meulemans, Van Nuffel,
Peeters; Gent- Aalst: oude polyfonie, Benoit, Laporte. Daaruit
blijkt dat Tongeren in de pro-
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grammatie ongeveer 50 / o reserveert voor eigen werk, Brusse l - Leuven een 10 / o, en dat er
te Gent en vooral te Kortrijk
nauwelijks aandacht aan werd
verleend. De oude polyfone
scholen zijn daarbij goed vertegenwoordigd en de zogenaamde
duistere 18e eeuw begint lang
te breken (De-zamerhndo
Fesch, De Croes, Gossec). Uit
de 19e eeuw blijkt alleen Benoit
genade te vinden, de eerste helft
van onze eeuw is matig vertegenwoordigd en de hedendaagse
generatie komt min of meer aan
haar trekken. Werken van Tinel,
Waelput, Miry, Wambach, Toussaint de Sutter, Duvosel, Candael,
De Jong, Van Hoof en zovele anderen blijven voor de muziekliefhebber onbekend en dus onbemind.

°

We willen deze aanklacht wel
temperen door toe te geven dat
BRT 3 enigszins is vrij te pleiten
van schuld, maar wanneer we dit
vergelijken met wat bijvoorbeeld
een zender als France Musique
doet voor de Franse muziek, dan
zijn wij nog praktisch nergens.
In Muziek in België (uitgave Manteau, 1967) staat een 15 bladzij
werken-denlagiskorfmt
van Belgische komponisten uit
de 20e eeuw. Zo heel veel is dat
nu ook weer niet en het betreft
grotendeels opnamen in mono,
maar zelfs dat weinige wordt niet
(voldoende) gebruikt. Het Ministerie van Kultuur helpt die
diskografie verder aan te vullen.
Dit is op zich, een goed initiatief,
maar er schort nogal wat aan de
uitwerking ervan! Eén voorbeeld:
in 1970 werd Lichtbericht voor
mensen van Herman Roelstraete
opgenomen. Nu, drie jaar later,
is deze opname ergens in het
ministerie beland. De persing is
toegezegd voor volgend jaar...
Stellen we daartegenover het
initiatief van de Kultuurraad voor
Vlaanderen, namelijk de platen-
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reeks Luister van de muziek in
Vlaanderen, dan zien we daar in
twee jaar tijd acht prachtig verzorgde L.P.'s verschijnen. Het
kan alleen maar betreurd worden dat deze onderneming om financiële redenen moest worden
stopgezet.
We willen eveneens toegeven
dat zeer veel partituren uit de
19e en vooral uit de 18e eeuw
uitsluitend in handschrift in kon
bewaard-servatoiumblkn
worden, wat het uitvoeren ervan
bemoeilijkt. Ter vergelijking echter dit: gefinancieerd door staatsstudiebeurzen werkt in Duitsland
een ploeg jonge musikologen,
die zich uitsluitend bezig houden
met het onderzoek van het muziekleven in de 19e eeuw. Regelmatig geven zij musikologische
werken en partituren uit als resultaat van hun opzoekingen.
Dit blijkt dus feitelijk wel mogelijk te zijn. Ten eerste bestaat
er een basis-diskografie, er zijn
(schaarse) initiatieven van het
Ministerie, van de Kultuurraad
voor Vlaanderen, van verenigingen zoals het Davidsfonds,
Jeugd en Muziek en andere. Het
komt er op aan dit alles verder
uit te bouwen, het beschikbare
te gebruiken, er mee te woekeren, om via platenindustrie en
radio het publiek bekend en vertrouwd te maken met het eigen
kultuurbezit.
Wanneer koncertinrichters, dirigenten en musici gaan beseffen
wat voor waardevolle partituren
er te vinden zijn bij CeBeDem of
in de konservatoriumbiblioteken,
en wanneer ze de wil en vooral
de moed opbrengen er gebruik
van te maken, dan kunnen zij
enorm bijdragen tot deze bewustwording.
Ten derde rest er dan nog het
onderzoek van ons muziekh.istorisch verleden, waar nog zo-
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veel lakunes in zitten. Er zijn
musikologen genoeg die zich
maar al te graag aan dat werk
zouden willen wijden. Maar dan
moet het wel full-time kunnen
gebeuren met bijvoorbeeld de
staat, een universiteit of andere
instantie als betalende opdrachtgever.
Sommigen zullen zich ergeren
aan wat we hier schrijven en het
als engdenkend chauvinisme bestempelen. We zouden het net
andersom willen stellen: is het
niet ergerlijk dat er nog gepleit
moet worden voor verspreiding
van de eigen kultuur, terwijl het
in andere landen slechts als vanzelfsprekend wordt beschouwd
dat eigen kunst voorrang krijgt.
We zijn er ons wel van bewust
dat polemieken zoals deze bijdrage op zich niets reëel kunnen doen veranderen. Slechts
onze musici zelf en mensen die
het voor het zeggen hebben
kunnen het roer omgooien. Daarbij bestaat er wel enige hoop:
blijkens Visies op het kultuurbeleid ( uitgave Kultuurraad voor
Vlaanderen, 1972, p. 125) heeft
deze Kultuurraad wensen geformuleerd waarin wordt aangedrongen op hogere toelagen voor
uitvoering van werk van Belgische toondichters in het algemeen en voor kreaties in het
bijzonder. Wanneer deze voorstellen door het Ministerie van
Kultuur worden aanvaard, kunnen we hopen dat alle organisatoren, en vooral de programmators van dat grootse Festival van
Vlaanderen er dankbaar gebruik
zullen van maken om onze eigen
muziekkultuur eindelijk eens te
geven wat haar toekomt. De kon
-certnksvahFiln
Luik was dit jaar uitsluitend gewijd aan werk van Waalse toon dichters. Voor wanneer zal er
eens een Vlaams Festival van
Vlaanderen te Gent zijn?
Hendrik Willaert

„Moderne" muziek uit

Rusland op het
Festival (van Vlaanderen).
Onze nieuwsgierigheid naar onbekende partituren heeft ons tijdens het Festival van Vlaanderen gedreven naar de Leuvense
Sint-Pieterskerk, waar voor het
eerst in Europa het Requiem van
Dmitri Kabalevsky onder leiding
van de komponist zelf werd gekreëerd. Om een soortgelijke reden, en terzelfder tijd ter vergelijking, kozen we te Bussel de
uitvoering van Sjostakovitsj'
Achtste symfonie, die toch ook
niet alle dagen in het koncertprogramma wordt opgenomen.
We hebben nog altijd geen spijt
van onze keuze, al weten we
best dat we niet het nec plus
ultra uit het festivalprogramma
hebben gepikt. Elke konfrontatie met een nieuwe kompositie
lijkt ons meer dan de moeite
waard, zelfs al blijkt achteraf dat
die bladzijde geen uitzonderlijk
meesterwerk kan worden genoemd.
Wie destijds in het Russische
paviljoen van de Wereldtentoonstelling 1958 de verzameling
„moderne" Russische schilderijen bezocht, stond versteld over
de - althans in onze ogen - verouderde stijl en bijna wansmakelijke kleurenbehandeling. Wat
bij ons reeds jaren als goedkope romantiek werd afgewezen,
pronkte daar als representatief
en waardevol kunstbezit. Velen
die op het jongste Brabantse festival de twee voornoemde kom posities hebben beluisterd, moeten een soortgelijke indruk hebben ondergaan. De muziek van
D. Kabalevsky is niet van deze
tijd; de symfonie van Sjostakovitsj is niet vrij van kitscherige
effekten. En toch behoren beide
werken tot de meest representatieve en wellicht waardevolle
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produkten uit de hedendaagse
Russische muziekliteratuur; een
literatuur die o.i. niet vergeleken
kan worden met de rest van de
huidige muziekproduktie.
In 1948 antwoordde S. Prokofieff
op het beruchte manifest van het
hoofdbestuur van de kommunistische partij, dat de toenmalige
vernieuwing in de muziek kategorisch veroordeelde: „Ik zal naar
een duidelijke muzikale taal zoeken, die bevattelijk is en bevallig voor mijn volk." Ook Sjostakovitsj heeft zich na zijn min of
meer revolutionaire beginperiode gedwee naar die tendens gericht. In dat perspektief bekeken,
zijn de twee hierboven vermelde
werken uit de moderne Russische literatuur interessante en
waardevolle dokumenten.
Dmitri Kabalevsky, geboren te
Sint-Petersburg in 1904, schreef
zijn Oorlogsrequiem (opus 72) in
1963, op gedichten van de Russische schrijver Robert Rozjdestvensky. Hij droeg het op ter
nagedachtenis aan hen die sneuvelden in de strijd tegen het
fascisme. „Het requiem is geschreven voor diegenen die gesneuveld zijn, maar draagt een
boodschap die gericht is aan de
overlevenden. Het spreekt over
de dood, maar verheerlijkt het
leven. Het is geboren uit de oorlog, maar het hoopt in zijn totaliteit op de vrede. Het is verrassend dat ik in deze kompositie, opgedragen aan hen die
stierven voor deze wereld, de onverklaarbare noodzaak voelde
om kinderstemmen in te schakelen. Speciaal deze kinderen zijn
immers het symbool van jeugd
en leven." Zo schreef de komponist in het tijdschrift „Jeugd"
(Moskou, 1961, nr. 2).
Het werk bestaat uit drie delen
en is gekomponeerd voor een indrukwekkend apparaat dat is samengesteld uit bariton- en sopraansolo, kinderkoor en ge-

Dmitri Kabalevsky dirigeert De Philharmie van Antwerpen, het jeugdkoor Bodra Smyana (Sofia), het Bulgaars Nationaal koor „Sviatoslav Obretenov",
Valentina Levko (mezzo- sopraan) en Andrei Fedoséev (bariton) in de Westeuropese kreatie van zijn Oorlogsrequiem in de Leuvense Sint-Pieterskerk.

mengd koor, en een uitgebreid
symfonisch orkest met heel wat
slagwerk. Hoewel dat werk amper tien jaar geleden gekomponeerd werd, is er, zoals gezegd,
naar konceptie en muzikale inhoud weinig moderns in te ontdekken. Het is zuivere romantische belijdenismuziek, die de
tekst illustreert en interpreteert,
soms op een te patetische wijze.
Het orkest is suggestief. Met bescheiden middelen weet de kom
een sfeer te scheppen of-ponist
belangrijke tekstdelen ekspressief te benadrukken. Kontrastwerking tussen een kamermuziekachtig samenspel en een orgiastisch klankkonglomeraat is
geen zeldzaamheid. Het nationalistisch karakter duikt meermaals
op, o.m. in de snit van de melodie, in de ortodoks- Russische
zangstijl van de mannenstemmen, en in een wisselend en
bont kleurenpalet. Het werk be-

vat lege momenten, overweldigende passages en ontroerende
taferelen. Een van die mooie
bladzijden is de zang van het
kinderkoor: „wat onze vaders
niet voltooiden, zullen wij voltooien". Die spontane en frisse
kinderzang laat een zuivere en
verrassende kinderwereld openbloeien, en dat in sterke tegenstelling tot de zware tragiek, de
bijtende hardheid of de hymnische jubel van de rest.
Hoe dit werk uiteindelijk overkomt hangt in zekere zin af van
de houding die men a priori tegenover de hedendaagse Russische muziek wil aannemen. Is
men bereid de beperking van
het Zjadowisme of socialistisch
realisme van de Russische kunst
te aanvaarden, dan kan men
door een partituur als het Requiem van D. Kabalevsky toch
geboeid worden, zelfs al hoort
men niets nieuws, al klinkt de
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tekst vaak hol -patetisch, al is het
gegeven nogal tijdsgebonden.
In 1937 proklameerde Sergei Prokofieff: „Het is niet meer van
deze tijd muziek te komponeren
voor een kleine kring van estetisch ingewijde luisteraars. Van
beslissende betekenis tegenwoordig is de ontmoeting van de
breedste volksmassa met de ernstige muziek. Het is de taak van
de komponist die opdracht
nauwgezet te vervullen." Op 12
september liep de Leuvense St.Pieterskerk overvol. Bijna twee
uur lang luisterde die massa
naar de Westeuropese kreatie
van Kabalevsky's Requiem. Na
een onberispelijk schitterende
en dikwijls overweldigende interpretatie ontving de toondichter, die - zoals gezegd - zijn
eigen werk dirigeerde, een lang
en ovationeel applaus. De
„breedste volksmassa" was een
en al geestdrift! Heeft de kom
zich konscientieus ge--ponist
kweten van zijn opdracht?
Dmitri Sjostakovitsj schreef zijn
Achtste symfonie in 1944. In vergelijking met het requiem van
D. Kabalevsky klinkt die symfonie moderner. Ook hier moet
men er echter heel wat uiterlijke
effekten en soms holle passages
op de koop toe nemen; ook dit
werk is gekoncipieerd naar de
kunstideologie zoals die vastgesteld werd door de kommunistische partijleiding.
Deze zgn. Stalingradsymfonie is
bewust programmatisch gedacht. Dat is geen uitzondering
in het eeuvre van de komponist, want - zo schreef hij destijds: „Zonder een bepaalde ge
kan muziek on--dachteniou
mogelijk waardevol, levendig of
mooi zijn." In deze achtste symfonie verklankt Sjostakovitsj zijn
afkeer voor de gruwel en het geweld van de jongste wereldoorlog; het is zijn muzikale aanklacht tegen de brutaliteit van
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het Nazisme. Met tal van overrompelende tutti's en obsederende klankorgieën, schrijnende
burlesken of ratelende marsen
wordt die oorlogssfeer opgeroepen. Tegenover die sonore ontladingen staan enkele van de
mooiste brokken uit deze symfonie, zoals de gevoelsdiepe en
verstilde sfeer aan het slot van
het eerste en laatste deel, de
lange geladen frazen van de violen in het eerste deel.
Wanneer nu zulk hybridisch
werk vertolkt wordt door een
eersterangsensemble als het
London Symphony Orchestra onder de kundige maar felle leiding van André Previn, dan
wordt zo'n Sjostakovitsj toch
een hele beleving.
Het Festival van Vlaanderen
heeft er goed aan gedaan ook
die onbekende en minder gespeelde partituren uit de hedendaagse Russische muziek in zijn
rijkbeladen programma's op te
nemen. Eén van de opdrachten
van een festival bestaat er juist
in de verguisde literatuur op te
dissen, en dan liefst onder de
allerbeste omstandigheid. Gelukkig kan men dat nog beleven
op het Festival van Vlaanderen.
Hugo Heughebaert

Lydia Risack:
Belgische sopraan met
internationale toekomst.
De Werkgroep Muziekteater Gent,
wat een voortzetting is van de
vroegere vereniging Jeugd -Opera Gent, bood op 17 maart j.l.
aan de Antwerpse zustervereniging een liedrecital aan voor
haar vijfjarig bestaan. Het was
meteen ook de voortzetting van
een door de Gentse werkgroep
in het leven geroepen initiatief,
nl. het in ons land nog te weinig
gesmaakte liedgenre te propageren (wat anders slechts in ze-

kere mate door het Festival van
Vlaanderen gedaan wordt). Ook
acht de Werkgroep het haar
plicht om kunstenaars van eigen
bodem een kans te geven zich te
manifesteren. Dit jaar koos men
Lydia Risack-Lesage, een biezonder goede keuze.
Deze zangeres werd geboren te
Roeselare, waar zij studeerde
met Mw. De Ronne en de heer
Fr. Mertens. Na haar studies
van letterkundige regentes vervolgde ze haar muzikale studies
aan het Konservatorium te Brussel en werd nadien leerlinge van
Mw. de France-Tavernier aan het
Gentse Konservatorium. Aan de
Kölner Musikhochschule werd zij
verder voorbereid door de professoren Witsch en Hecker, en
te München werd ze geleid door
professor Glettenberg. Tans studeert zij privé verder te Wien.
Lydia Risack koos een biezonder
zwaar programma voor haar liedrecital: Robert Schumann: Frau
und Leben, Gioacchino-enlib
Rossini: La Regata Veneziana,
Hugo Wolf: Mörike- Lieder, en Richard Wagner: Wesendonk- Lieder.
De cyklus Frauenliebe und Leden van Schumann op teksten
van Adalbert von Chamisso is
zeker niet te bestempelen als
een gemakkelijke opgave, en de
cyklus is bovendien veeleisend.
Daar waar bijv. de liedcykli van
Schubert nog gekoncipieerd waren voor een beperkte kring, is
Schumanns werk reeds uitgedacht voor de koncertzaal. De
acht liederen, waaruit de cyklus
bestaat, zijn biezonder organisch
met elkaar verbonden, zowel kwa
vorm als kwa inhoud. Mij leek
het dan ook, dat het openen van
een recital met die cyklus een
dubbel zware opgave was, vooral omdat de stem nog niet
warm stond. Evenwel wist Lydia
Risack aan deze cyklus de no-
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dige uitdrukkingskracht te geven.
Een minder goede keuze waren
de conzonetti La Regata Vene
waarvoor zij nog het-zian,
speelse element mist. Deze liederen zijn technisch veeleisender dan inhoudelijk en het ludieke karakter is ongetwijfeld
een van de troeven van deze
liederen. Ik meen, dat Risack
met deze liederen veeleer bewezen heeft over een prachtig
Verdi- stemmateriaal te beschikken.
De liederen, die wat inhoud en
ekspressie betreffen, de strengste eisen stelden van heel het
programma, waren ongetwijfeld
de vier Mörike- Lieder van Hugo
Wolf: Das verlassene Mägdelein,
Verborgenheit, Gebet, Gesang
Weylas. Tot de diepzinnigste inspiraties van Wolf behoort Das
verlassene Mägdelein, want nergens in de muziekliteratuur is de
afwisseling van dur- en mol!terts zo treffend aan de inhoud
(hier = de eenzaamheid) aangepast. Het op 9 oktober 1888 ge
Gesang Weylas-kompnerd
heeft een heel biezondere melodische vormgeving, die eerst op
het einde van het lied in een
lange frase openbloeit. De inhoud is ontsproten uit Mörikes
verbeelding en terug te vinden
in zijn autobiografische roman
Mahler Nolten, waarin o.m. het
sprookjesspel Der letzte König
von Orplid voorkomt. Weyla is
de beschermgodin van het
sprookjesland Orplid. Zoals Lydia Risack Wolf vertolkte, was de
invloed van Erik Werba duidelijk
te bespeuren, wat zeker tot lof
stemt. Zij groeiden dan ook uit
tot het hoogtepunt van het recital.
De Wesendonk- Lieder lagen als
keuze voor de hand, en gezien haar jugendlich-dramatische
kleur kwamen zij - afgezien van

een paar technische moeilijkheden, vooral in Der Engel helemaal tot hun recht. Vooral het
Schmerzen vertolkte zij op een
ongemeen schitterende manier,
en ook hierin was de invloed van
Erik Werba na te wijzen. Lydia
Risack had immers het lied voor
twee jaar op de kursus liedinterpretatie tijdens het Festival van
Vlaanderen onder Werba's leiding ingestudeerd. De technische moeilijkheden zal zij in de
toekomst zeker overwinnen,
want die zijn vooral aan de tessituur van de liederen te wijten:
Wagner schreef ze immers voor
een hochdramatische sopraan.
Ondanks het zware programma
wist Lydia Risack met volle
overtuiging het publiek, dat was
samengekomen in het Koninklijk
Muziekkonservatorium te Gent,
te boeien. Niet alleen beschikt
zij over een schitterend materiaal, maar zij weet tenminste
wat liedkunst is, zij weet wat
interpretatie is, en dat maakt
haar tot een zeldzame zangeres
in ons land. Minder entoesiast
was ik over de begeleiding van
Mw. Suzanne De Smet-Van
Acker, die - hoewel zij reeds elk
jaar in Werba's kursus als begeleidster optreedt - nog altijd
de tendens heeft te prominent te
spelen en zich op de voorgrond
te werken door enkele geaksentueerde gebaren aan de vleugel.
Ik denk hier automatisch aan
de „koning der begeleiders ",
Gerald Moore, die een boek
schreef Am 1 too loud?, en die
men steeds hoorde, nooit werke
zag. Dat is de ware relatie-lijk
zanger-begeleider: het evenbeeld van de relatie dichter-komponist. Misschien zal Mw. De
Smet dat met de tijd ook wel inzien.
Lydia Risack heeft op een paar
jaar een enorme afstand afgelegd, en zij houdt schitterende

beloften in voor de toekomst, beloften die over onze grenzen
heen blikken. Gelukkig maar!
Welke toekomst zou zij in ons
land kunnen hebben ?! ik hoop
maar, dat men haar de kansen
zal geven, waarop zij recht heeft,
en vooral, dat men het materiaal
waarover zij beschikt met zorg
zal omringen.
Wat de Werkgroep Muziekteater
betreft: ik hoop, dat zij haar
werk mag verderzetten, dat zij
inderdaad het liedgenre mag
blijven stimuleren, en dat zij
vooral nog veel jonge stemmen
hun kans mag geven.
Bert Leyns, Gent

Bert Leyns:
Richard Wagners muziekdrama „Der Ring der
Nibelungen ".
Men moet stellig enige moed en
durf opbrengen om in deze dagen een essay te wijden aan Richard Wagner, als daarmee niet
een zeer persoonlijke interpretatie bedoeld wordt of, indien
ook daarover nog iets te vertellen is, een persoonlijke kijk op
de wending de Wagners visie in
handen van zijn opvolgers in
Bayreuth genomen heeft. Er werden immers biblioteken met
Wagnerliteratuur gevuld van de
hand van „musicologen, filologen, sociologen, psychologen
en juristen" zoals Bert Leyns ter
inleiding zegt en waarbij hij nog
staatsmannen als Barthou-zaliger vergeten heeft.
En men kan zich koelbloedig afvragen of het belang heeft daar
nog iets aan toe te voegen.
Het heeft Bert Leyns nooit aan
moed en durf ontbroken en
daarom schreef hij over Wagner,
echter niet om iets te zeggen
wat nog niet eerder gezegd
werd.
Hij had namelijk ontdekt dat de
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Nederlandse taalgemeenschap
nog behoefte had aan een ,,inleiding" tot de tetralogie „Der
Ring der Nibelungen" uitgaande
van het materiaal dat Wagner,
overigens in grote vrijheid, had
gebruikt, nl. de oude Germaanse historie. De auteur wijst o.m.
aan wat Wagner met het originele verhaal had gedaan en
welk libretto hij daaruit trok. Uiteindelijk kan men zich daarover
verbazen, maar men ontdekt geleidelijk aan dat het essay van
Bert Leyns een reële leemte aanvult. Hij heeft het wel enigszins
opgevat als een akademisch
werkstuk waarin om vele redenen niets over het hoofd mag
worden gezien, zodat enkele
bladzijden de normale lezer,
zelfs hij die het tot een autentieke inleiding wil laten komen,
minder belangrijk zullen voorkomen en dat, naar ons gevoel
dan ook zijn. De tabellen die het
optreden van figuren en dingen,
en ook de precieze plaats van
de meest frekwente Leitmotive
schematisch aanduiden, lijken
ons bepaald van het goede teveel, temeer daar het essentiële
reeds voorkomt in het verhaal en
bovendien vanaf p. 78 in noten beeld aangegeven wordt „in
volgorde van optreden ".
Verder ware het ons inziens, interessanter geweest de inhoud
van de Wagner- versie onmiddellijk en per akte of per „dag" te
laten volgen op de bron- informatie voor zover die uiteraard beschikbaar is. De auteur stond
zelf even stil bij dit probleem
maar hij verkoos de beide elementen voluit en afzonderlijk te
behandelen om de globale samenhang van Wagners „Gesamtkunstwerk" zoals hij het
noemt, niet te verstoren. Met het
gevolg dat de lezer nu steeds
op z'n stappen moet terugkeren
wil hij duidelijk zien welke de
oerbronnen zijn en hoe dicht of
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hoe ver Wagner die gevolgd
heeft.
Nu wij toch in alle objektiviteit
gewezen hebben op wat wij
lichte ongemakken zouden kunnen noemen in het essay, en
we zelfs enkele bladzijden als
overbodig of te systematisch
hebben gekwoteerd, moet het
ons bovendien van het hart dat
wij tijdens de grondige lektuur
der 106 bladzijden, dikwijls geremd werden door een minder
deugdelijke zinsbouw en verkeerde woord keuze. „Een boom
wordt bvb niet bewaterd door
een heldere vloeistof" (blz. 18)
en „Brünnhilde is niet „het produkt van zijn onmatigheid met
Erda" (blz. 16) om het bij deze
voorbeelden te laten; er zijn tientallen soortgelijke onverkwikkelijkheden aan te stippen. Het
ware alleszins wenselijk voor
een eventuele tweede editie de
taal grondig te herzien. De
meestal Duits bronnen lijken de
auteur hier parten te hebben gespeeld.
In een derde hoofdstuk behandelt Bert Leyns de analyse van
het muziekdrama, d.w.z. de twee
belangrijkste elementen daarin
nl. de handeling en de muziek.
De handeling en de muziek met
daaraan gekoppeld de problematiek daar voortdurend gesteld;
de symboliek die in de „Ring"
een primordiale rol speelt; de
tematiek eng verbonden aan het
Leitmotiv van figuren en hun
symboliek zoals Freia en de liefde of omgekeerd. Alle elementen in het muziekdrama van Wagner, meer speciaal in de „Ring"
die tot zo'n kompleks geheel oplopen dat men zich in gemoede
kan afvragen waar en hoe Wagner dan nog de gelegenheid
heeft gevonden om - buiten dat
pak systematisch en haast matematisch ingeschoven elementen
- nog daarbij glorieuze muziek te
schrijven die bovendien revolu-

tionair opstaat in de muziekhistorie.
Hoewel Bert Leyns ze niet ekspliciet stelt, is het toch een
vraag die men na grondige lezing van het essay stelt. Intussen zal hij die een ontdekkingstocht (want dit is het stellig) wil
wagen naar de inhoud en de herkomst en de samenstelling van
de tetralogie ongetwijfeld voortreffelijk gediend worden met het
werk van Bert Leyns. Hij zal zo
ongeveer elke lijn van de handeling en van de muziek een eigen
plaats kunnen geven en hij zal
tevens Wagner kunnen volgen in
zijn intenties. Wat uitzonderlijk
belangrijk is.
Het is een klassieke uitgave verlucht met foto's uit de moderne
Bayreuth-enscènering.
Berten De Keyzer, Gent
Bert Leyns: Richard Wagners muziekdrama „Der Ring der Nibelungen ",
Een inleiding tot de tetralogie. Uitgeverij De Monte, Naamsestraat 178,
3000 Leuven. Prijs: 90 fr.

Fons Jansen brengt
schitterende „Kwartetten ".
Aan de rand van het zg. „grote
teater" leven een aantal genres
die noch onderling, noch t.o.v.
de officiële schouwburg strak te
scheiden zijn. Waren de grenzen aanvankelijk misschien wel
scherp getrokken, thans is, onder
de invloed van talrijke figuren in
elk van deze takken en ook onder de impuls van schrijvers die
naar totaalteater streven, de afscheiding vervaagd. Dikwijls is
er zelfs een vervloeiing. Niettemin blijven deze genres - gelukkig maar - ook hun eigen kenmerken behouden. Ik denk aan
het poppenspel, het cirkus, de
musical, de revue, het variété,
het kabaret, de kleinkunst, de
avant-garde- groepen, het caféchantant, marginale ensembles,
straattoneel, pantomime, e.d.

kleinkunst

In deze bonte gamma bekleedt
de kleinkunst een plaats die
men niet gemakkelijk kan situeren. In feite verwijst de benaming naar kabaret, d.w.z. een
intieme plaats waar men, behalve
van konsumpties, ook genieten
kan van een pittig spektakel
(zang, poëzie, konférences e.a.).
In die vorm dateert dit soort
toneel uit de 18e en vooral uit de
19e eeuw (1).
Het kende voornamelijk in Frankrijk een buitengewone bloei,
maar later beleefde het evenzeer
een opgang in andere landen,
o.m. Duitsland waar het politieksatirisch kabaret een hoog peil
bereikte.
Kenmerkend voor kleinkunst is
vooral de luchtige en poëtische
wijze waarop de aktualiteit over
de hekel wordt gehaald of er
altans naar wordt verwezen,
waarop in een grappige toonaard
kritiek wordt uitgeoefend, soms
fijnzinnig ironisch, soms sarkastisch, soms striemend maar
steeds gericht op het aansporen
tot doordenken, enz.
Het kabaret dient volgens Maxim
Kröjer (2) als een vermakelijkheidsgelegenheid te worden gezien, iets tussen café- chantant
en de schouwburg.

Hierin wordt een eeuwenoude
traditie voortgezet: van de Griekse komedie, de Romeinse blijspelen, de commedia dell'arte,
de Franse satires, de Middeleeuwse kluchten en sotternieën,
enz. Eigenlijk kulmineren in dit
genre wijshe'.d en kritische zin.
Vandaar de hele gamma mogelijkheden: van keiharde nummers
over politiek tot innige of leuke
levensliedjes om de mens een
hart onder de riem te steken.
Denk maar aan figuren als Mis
-tingue,MaricChevalr, les Trenet, Edith Piaf, Léo Ferré,
Marlene Dietrich, Ernst Busch,
Gisela May, Al Jolson, Georges

Brassens, Danny Kaye en zovele
andere briljante figuren uit de
wereld van kabaret en chanson.

Kleinkunst is een vreemdsoortig
amalgaam van muziek, pantomime, dans, zang, poëzie, literatuur, teater. Terecht schrijft
Jaak Dreesen in zijn voortreffelijke studie De kleine kaarten op
tafel (3) het volgende: „Kleinkunst is niet minderwaardig.
Kleinkunst is anders. Ze is intiem, meer afgestemd op binnenkamers verbruik. Met een minimum aan decor, moet ze een
maximum aan contact geven.
Kleinkunst is individuele kunst:
ze eist van de artiest, van de
lezer, kijker of luisteraar, de persoonlijke inzet. Kleinkunst eist
soberheid. De kleinkunstenaar
moet met blote voeten over een
zwaard kunnen lopen, zonder
zich te bezeren. Hij moet zijn
lezend, kijkend of luisterend publiek zo in handen hebben, dat
geen mens uit dat publiek opeens aan iets anders gaat denken, zonder dat hij het „voelt ".
Hij moet elektriciteit uitstralen en
er mogen nergens zekeringen
doorbranden.
Het kleinkunsthuis heeft vele
deuren en vele vertrekken. De
kolderdichter huist er naast de
cartoonist, de mimespeler naast
de chansonnier, de kabaretier
naast de showman, en heel dit
bonte allegaartje schrijft, tekent,
speelt en zingt er, zonder zich af
te vragen waar de boekenschrijvers en de mannen van de krant
hun prestaties gaan catalogeren
Vooreerst omdat hun dat maar
matig interesseert, en verder
omdat ze de handen vol hebben om goede koldergedichten,
goede cartoons, goede chansons
en goede kabaretteksten te maken.
De kleinkunstenaar is wel afhankelijk van zijn publiek. Wij geloven die dappere jongens niet,

Fons Jansen.

die zonder verpinken beweren:
„het publiek kan mij gestolen
worden ". Die vermetelen zouden
er beter aan doen hun matten
op te rollen en andere wegen op
te gaan, waar ze hun agressiviteit
op een andere wijze kwijtraken.
Elke kunstenaar, hoe individualistisch hij ook ingesteld moge
wezen, heeft een publiek nodig.
De artiest mag nog zo een hoge
dunk van zichzelf hebben, hij
mag nog zo begaafd zijn: hij kan
zijn produkten toch niet aan
zichzelf verkopen. Wij bedoelen
dit „verkopen" natuurlijk niet
steeds in de letterlijke zin van
het woord, want wij kunnen ons
wel voorstellen dat deze of
gene schilder geen belangstel
heeft voor eventuele kopers-ling
van zijn doeken. Wij geloven
echter dat hij wèl belang hecht
aan de interesse van anderen ".
Uit dit uitstekend essay, waarin
op een schrandere wijze de
kleinkunst wordt verhelderd, zou
ik nog, heel wat meer willen citeren. Dit alles zou mij evenwel te
ver afleiden van het uitgangspunt van deze bijdrage, nl. het
optreden in België van een van
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de begaafdste Nederlandse kabaretiers: Fons Jansen.
In tegenstelling tot Vlaanderen
heeft Nederland een betrekkelijk groot aantal kleinkunstenaars
van formaat. Dit is begrijpelijk
omdat de Nederlanders nooit
een diskriminatie van hun kul tuur gekend hebben. De Vlamingen hebben altijd in een verweer- en gevechtspositie gezeten. Intussen konden de Nederlanders hun eigen stijl ontwikkelen. Zij verwierven een vlotte en
beschaafde omgangstaal. Die
twee elementen zijn, zoals Jaak
Dreesen in zijn studie opmerkt,
noodzakelijk om kabaret te brengen. Gelukkig vertoont onze
emancipatie de jongste jaren op
de kleinkunstmarkt de kentekenen van een versnelde koers. Tot
de allergrootste Nederlandse
kabaretiers rekent men gewoonlijk het overbekende trio Toon
Hermans, Wim Kan en Wim Sonneveld, maar onze Noorderburen
hebben daarenboven tientallen
minder „monumentale" beoefenaars van het genre.
In de schaduw van voornoemde
„groten" trad Frons Jansen bescheiden maar kordaat voor het
voetlicht. Eerst met „De lachende Kerk" en vervolgens met
„Hoe meer zielen ". Beide programma's bewogen zich rond het
onderwerp: godsdienst, Kerk en
oekumene. Daarna kwam „Driemaal andermaal ": over het huwelijk en de groei van kind naar
volwassene. Meteen had Jansen
bewezen dat hij niet langer meer
beneden het peil van Hermans,
Kan en Sonneveld stond, maar
dat hij elke vergelijking met
dezen doorstaan kon.
Vanaf het begin gaf hij blijk van
een opmerkelijke vakkundigheid
op alle terreinen waarin zijn
meesterlijke voorgangers hun superioriteit hadden gedemonstreerd: radde tong, verrassende
stijl zowel in de konférences als
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in zijn liedjes, pienter en gevoelig bij het hanteren van het voor
het kabaret zo belangrijk woordenspel, kritisch in zijn benadering van de eigentijdse wereld
en knap akteur. In dit laatste zit
mogelijk wel de verklaring voor
zijn uitstijgen boven het gemiddelde in het kleinkunstgenre. Om
een allround kabaretier te zijn is
het niet voldoende een boeiend
chansonnier of een uitmuntend
konférencier te zijn. Men moet
ook kunnen akteren, mimeren,
imiteren, men moet présence
hebben en met behulp van stem
en lichaam in staat zijn transformaties uit te voeren.
Fons Jansen is niet alleen
een uitzonderlijk woordkunstenaar, een keurige tekstzegger,
een aantrekkelijke liedjeszanger,
hij is tevens een toneelspeler
die de hele gamma types - van
kind tot grijsaard, van bedeesde
knaap tot stoere machtswellusteling - kan uitbeelden. Hij heeft
ook dramatisch en scenisch talent, d.w.z. dat hij met een minimum aan middelen het maksimum aan resultaat voor het voetlicht kan brengen. Bij hem geen
kitscherige show, geen foefjes
of effektbejag, geen duiveltje uit
een doosje of een konijn uit een
hoge hoed. Hij heeft dat alles
niet nodig om twee uur lang de
toeschouwer in zijn ban te houden. Slechts nu en dan eventjes
een verrassingselement als onderbreking van zijn spetterende
en zo spirituele woordenwaterval. Even maar en dan is hij opnieuw los. Met geladen woorden,
met in elke zin een pointe, met
zijn doordringende kijk op dingen, mensen, strukturen en stromingen.
In „Kwartetten" gaat iedereen
over de plezierige hekel: zowel
de linker- als de rechtervleugel,
de progressieven als de reaktionairen, de oude als de nieuwe
tijd. Bij alles getuigt Fons Jan-

sen echter van een instelling die
ik steeds het meest heb bewonderd in het kabaret, nl. het sterk
kritisch op de korrel nemen van
eigentijdse verschijnselen, van
hedendaagse figuren, van moderne toestanden zonder te vervallen in de zo goedkope hardboiled stijl. De show van Jansen
blijft, ondanks alle felle aanvallen en alle krachtige prikken,
menselijk en nooit meedogenloos.
Hij is a.h.w. een voorbeeld van
humanistische kleinkunstenaar.
Hij doet alles met een hem eigen
brio, bij en in alles blijk gevend
van een stevige bagage, een
sterke betrokkenheid in het sociaal gebeuren, een buitengewoon gevoel voor humor en komische situaties, een spitse zin
voor woord- en toespelingen, een
innemende presence, een flinke
dosis zelfkritiek, een benijdenswaardige stembeheersing (hii
gaat van bas naar tenor zonder
merkbare inspanning), een ekspressieve maar nooit buitenissige mimiek, een gave voor de
pantomime, een zeer duidelijke
en verstaanbare zegging (vele
van zijn Noordnederlandse kollega's kunnen op dit gebied iets
van hem leren), enz.
Kortom, Fons Jansen is één van
de schitterendste kabaretiers uit
ons taalgebied, schitterend wegens zijn veelzijdig talent, schitterend wegens het breed spek
dat hij bespeelt, schitterend-trum
vooral wegens de geladenheid
en de diepgang van het programma dat hij presenteert.
Rik Lanckrock
(1) Histoire des spectacles, volume publié sous la direction de Guy Dumur,
Encyclopédie de la Pléiade, éditions
Gallimard, 1965.
(2) Theater A-Z door Maxim Kröjer,
twee delen, Boekengilde Die Poorte,
Antwerpen, 1959.
(3) De kleine kaarten op tafel door
Jaak Dreesen, kleinkunst in Noord en
Zuid, Lannoo, Tielt/Den Haag, 1963,
blz. 17-18.

film

Gezicht en mombakkes
in nieuwe
Nederlandse films.
De kontinuïteit van de Nederlandse filmproduktie schijnt gewaarborgd te zijn, altans wanneer we afgaan op bepaalde uitwendige aanwijzingen. Zo'n aanwijzing is bijvoorbeeld, dat Jan
Vrijmans film Een andere kijk
op zwakzinnigheid niet gebracht
is als een bijzonder evenement,
wat een paar jaren geleden beslist het geval zou zijn geweest.
De film wordt beschouwd als
een soort „tussendoortje ". Belangwekkend, boeiend, maar
toch een tussendoortje. Een andere kijk op zwakzinnigheid is
voorbijgegaan aan het momenteel heilig geworden huis van De
Nederlandse Speelfilm. Het werk
van Vrijman is naar de televisie
verwezen.
De Nederlandse televisie dreigt,
juist vanwege de kontinuïteit in
de Nederlandse speelfilmproduktie, de grote slokop te worden
van het waarachtige Nederlandse filmtalent. Hoeveel bezwaren
er ook tegen de televisie zijn
aan te voeren, het blijft bemoedigend dat dit ten dele niet-kom
bereid is om-merciëldu
een heel eind tegemoet te komen aan de oorspronkelijke
filmgevoeligheid van filmers, die
verder willen kijken dan de karn
ons Nederlandse-navlseu
filmamusement.
De bron van Jan Vrijmans film
is een diep borende belangstelling voor het medemenselijke in
het afwijkende aspekt van wat
normaliter als zwakzinnigheid
wordt bestempeld. Het is een
oprechte belangstelling geweest.
Daarom is Vrijman ook niet bereid geweest om een spel op te
bouwen van rariteiten - wat, gezien de mogelijkheid tot een
grotesk kommerciële vervalsing

van afwijkende medemenselijkheid, zeker zakelijke kansen zou
hebben geboden. In tegendeel.
De bijzondere nood, vreugde, inspanning, gekwetstheid en het
heel eigen geluksgevoel of leed
van de gefilmde mensen vormen
samen met hun hardnekkigheden en onzekerheden een dramatiek, die alleen door een ragfijne beeldkonstruktie aan anderen begrijpbaar kan worden gemaakt. Een filmer die zich aan
de konstruktie van een dergelijke dramatiek waagt, moet in
staat zijn om zoveel afstand van
zichzelf te nemen, dat hij de
menselijke bewogenheid in de
beelden vóór zijn artistieke interpretatie zal laten gaan.
Dat is in Een andere kijk op
zwakzinnigheid gebeurd en dat
geeft aan de film als geheel ook
zo'n autentiek karakter. Deze
autenticiteit is tevens een garantie voor de estetische waarde.
Behalve informatief en belangwekkend is Een andere kijk op
zwakzinnigheid door zijn waarachtige dramatische beeldeffekten ook een aangrijpende film.
Vrijman heeft door zijn beelddramatiek bereikt wat hij wilde
aantonen: dat afwijking in levenspatronen het recht op medemenselijke aanvaarding en
medemenselijk begrip niet in het
minst verstoort. Hij is niet overstag gegaan naar de overdrijving, dat afwijking in levenspatroon juist die aanvaarding en
dat begrip ekstra zouden moe
prikkelen. Dat zou onwaar -ten
zijn. Zijn film dramati--achtig
seert slechts een andere „normaliteit" dan we in het grote
levensgeheel gewend zijn.
Eigenlijk doet Lodewijk de Boer
hetzelfde in The family. Ook het
verschijnen van deze film is een
uitwendige aanwijzing voor de
waarborging van kontinuïteit in
de Nederlandse filmproduktie.
Niet vooral omdat The family pal

na Frank en Eva is gekomen,
welke film weer pal na dit en
pal na dat is gekomen. Kontinuiteit wordt namelijk niet gewaarborgd door een kwantitatieve
reeks. Die reeks, kortweg de Nederlandse seksreeks te noemen,
hield zelfs een bedreiging van
de kontinuïteit in zich besloten.
De verveeldheid en de verveling
zijn in zo'n reeks eerder bereikt
dan dikwijls wordt gedacht. De
materiaalaanvoer voor de normatieve seksbioskopen bewijst
dat wel. De waarborging van de
kontinuïteit, besloten in The family zit, zoals in Angela van Van
der Heyde of.Een andere kijk op
zwakzinnigheid van Vrijman in
de sterke geestelijke en artistieke individualiteit van de film.
Lodewijk de Boer heeft het zich
met zijn film niet gemakkelijk
gemaakt. Hij kende de mogelijkheden van het gegeven natuurlijk van haver tot gort, omdat
het aan zijn brein ontsproten is.
Maar dan wel in de oorspronkelijke vorm van een toneelstuk;
een toneelstuk in afzonderlijke
delen, die ook samen te voegen
zijn. De Boer heeft de regie van
het toneelstuk in handen gehad,
hij heeft ook de film geregisseerd.
Vooropgesteld moet worden, dat
De Boer het filmen in de vingers
heeft, met name een der moeilijkste aspekten van het filmen:
de aaneenkoppeling van beeld
en dialoog. Het is te hopen, dat
The family gezien mag worden
a's het preluderen op een verder gaande filmkarrière van De
Boer. De Boer beschikt namelijk
over twee gaven die van wezenlijk belang zijn voor het effektueren van films: de gave van de
onderkenning van het kwetsbaar
en kwetsend menselijke in de
meest uiteenlopende omstandigheden; ten tweede de gave om
die onderkenning dialogiserend
te ontleden en tot een nieuwe
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vidualiteit als van een groepsgebondenheid. De filmdialoog
vonkt direkt uit de verbeelde
handeling, zij ontsluiert niet
maar begeleidt of versterkt. Dat
in laatste instantie soms gelijksoortige resultaten worden bereikt is niet van belang. Het gaat
niet om de resultaten, maar om
de manier waarop die worden
verwezenlijkt.
Bij toneel moet de afstand overwonnen worden, die de schouwburgbezoeker gescheiden houdt
van wat er op het toneel voorvalt. De toneelteksten hebben
daardoor in grote mate een verklarende betekenis, hoe geraffineerd de verklaring ook mag
worden weggemoffeld.

Huib Broos, Martine Crefcceur en Gees Linnebank in The family (regie: Lodewijk de Boer).

dramatische syntese te brengen.
Tot nu toe is het samengaan van
die twee gaven bij Nederlandse
filmers een zeldzaamheid gebleven.
De grootste handikap die Lodewijk de Boer echter zal moeten
overwinnen, is zijn oriëntatie
naar het toneel. Of liever gezegd,
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naar de toneel -dialoog. Een filmdialoog verschilt wezenlijk van
een toneeldialoog. De kern van
de toneeldialoog is ontsluiering
van het menselijke denken of
voelen in een (onvermijdelijk beperkte) handeling. Dat menselijke denken of voelen kan zowel
de ontsluiering zijn van een indi-

Bij film is de afstand tussen de
verschillende in beeld gebrachte
elementen en de bioskoopbezoeker weggevallen. Wordt een bioskoopbezoeker bij een film met
afstanden gekonfronteerd, dan
zijn het dezelfde afstanden als
die van de waarnemer in de film
zelf. Bekijken we order deze
hoek de filmdialoog dan is de
verklaring overbodig, zelfs hinderlijk, omdat zij een breuk veroorzaakt in het direkte meeleven. Als nu de verfilmer van een
oorspronkelijk toneelwerk geen
of te weinig rekening houdt met
deze konditionele verschillen,
dan komt een filmkijker onvermijdelijk tegenover vervreemdende, zelfs irriterende effekten te
staan. Zijn geloof aan wat hij
ziet wordt in ernstige mate aangetast. Hij wilde een film zien
en wat hij te zien krijgt is pseudo film.
Wat De Boer in The family heeft
willen dramatiseren is het onvervreemdbare recht op respektering van medemenselijkheid, ook
ten opzichte van mensen, die
door wat voor omstandigheden
ook in de marge van het leven
terecht zijn gekomen, de marge,
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de zelfkant, de asocialiteit (die
marge was voor Jan Vrijman de
zwakzinnigheid). Hij heeft die
dramatiek gekoncentreerd op de
broers Doc en Kil, met hun zus
Gina. Doc is de struise oudste,
een bonkige rauwe vent met een
grote tederheid voor zijn geestelijk wankele broer en zijn doofstomme zus. Het drietal is op
jeugdige leeftijd in de steek gelaten door hun vader en is, na
de dood van de moeder genoodzaakt geweest om te proberen
schooiend door het leven te komen. Dit gemeenschappelijke
schooien, onder patronage van
Doc, heeft een bijzonder nauwe
band tussen het drietal doen ontstaan. De onderlinge verbondenheid legt allerlei ekspressies op,
van simpele hartelijkheid tot seksuele omgang. De pogingen van
het drietal, bij wie zich nog een
vriendin van Doc voegt, om aansluiting te vinden bij de normale, de gevestigde maatschappij zijn bij voorbaat gedoemd om
te mislukken. Mogelijkheid tot
wederzijds begrip is uitgesloten,
omdat geen van de beide kanten
het spel van de ander wil of kan
meespelen. De gevestigde maatschappij is het sterkst, zij heeft
de machtsmiddelen in handen en
aan die middelen gaat het drietal
ten gronde.
Het bewonderenswaardige in De
Boers film is het balanceren
tussen een naturalistisch realisme en een realistisch symbolisme. Dat balanceren is geen uiting
van artistieke virtuositeit maar
vooral van een intense geëngageerdheid met het dramatische
tema: de kwetsbaarheid, de
strijd en de onontkoombare ondergang van de marginale mens.
Als Lodewijk de Boer zijn te sterke gebondenheid aan zijn oorspronkelijke toneeldialoog had
weten te doorbreken, zou hij ongetwijfeld een filmisch meesterwerk hebben gekreëerd, zo sterk

komen vaak de autentieke menselijkheden van het naar eigen
identiteit zoekende marginale
drietal door.
Dat er in de film geen of in elk
geval slechts een uitermate summiere verhaallijn kan worden
aangewezen vind ik, in dit geval,
niet zo'n bezwaar. Het gaat om
aftasting van levensgevoelens en
levensgevoel uit zich nu een keer
sterk fragmentarisch. Wie begrijpen wil is wel in staat om eenheid in verspreide brokstukken
leven te onderkennen. Dat de
film desondanks in een aantal
losse delen uiteenvalt is te wijten aan de afstandelijkheid die
De Boer te dikwijls laat ontstaan
tussen de verbeelde dramatiek
van het drietal en de kijker.
Deze afstandelijkheid vloeit voort
uit de manier waarop De Boer
het drietal konfronteert met het
bestaan buiten hun marginale
wereld. Deze konfrontatie gebeurt in de vorm van de typisch
verklarende toneeldialoog. De
dialoog ondersteunt op deze momenten de karaktertekeningen, in
plaats dat zij, zoals van een dialoog in een film verwacht wordt,
een natuurlijke emanatie is van
de figuren zoals zij optreden. De
filmdialoog die in wezen een aktie-onderdeel is, wordt hier geobjektiveerd tot een min of meer
satirische, maar in elk geval bespiegelende evaluatie van de betrokken figuren. Allemaal, ook
het drietal, hoewel dat zich. nog
het best in zijn karakteristieke
eenheid van aktie en aktieverwoording weet te handhaven.
De momenten zijn: de sekwens
met het mannetje van een financieringsmaatschappij in het begin; de sekwens van de binnenkomst van de ooit verdwenen vader in het midden; de sekwens
van de pogingen tot analyse van
het drietal door een figuur van
wie niet helemaal duidelijk is
wat hij moet voorstellen - poli-

tieel toezicht op orde en zedelijkheid of politiële psychiatrie
ter opsporing van patologische
elementen in de marge van de
samenleving. Opvallend in deze
momenten is, dat de dialoog niet
alleen naar de vorm een toneeldialoog wordt maar ook in de intonatie. Op deze momenten ontglipt de film aan De Boers vingers. In tijdsduur gemeten eisen deze momenten meer dan
de helft van de film op; maar de
rest bezit een inwendige kracht,
die deze (te lange) tijdsduur
toch weer betrekkelijk maakt. In
elk geval kan The family geboekt
worden als -positieve winst in de
Nederlandse filmproduktie.
Een derde aanwijzing dat de kon
Nederlandse film--tinuïevad
produktie gewaarborgd geacht
kan worden is het uitbrengen van
Naakt over de schutting van
Frans Weisz. Deze film mikt, zoals ook de door Weisz gemaakte
film De inbreker, op een vorm
van amusement, die met een
dubbeltje al hoog genoeg gehonoreerd kan worden. Naakt
over de schutting is een met behulp van kamera's kien gemaakt
produkt, waarin Nederlandse kijkers zich kunnen vergapen aan
de jolige eskapades van hun bekende sterren van de teevee.
Het ding is onbeschaamd slecht
en prullig, maar dat zal de pret
wel riet kunnen drukken.
Een Nederlandse kritikus - Bertina van De Volkskrant - sprak
naar aanleiding van Naakt over
de schutting over een „film-revue". Volgens Bertina iets nieuws
aan de filmhemel.
Nu kan men er haast bij voorbaat van op aan dat, als aan een
film een verruimende of beperkende kwaliteit wordt toegevoegd
(in dit geval dus: revue), er naar
verontschuldigingen wordt gezocht. Men wil aardig zijn en bedenkt iets om een produkt dat in

139

film

Jennifer Willems en Rijk de Gooyer in Naakt over de schutting (regie: Frans
Weisz).

se mislukt is alsnog een gezicht
te geven. Natuurlijk wordt het
nooit een echt gezicht; het blijft
een mombakkes.
Het wordt bij het kijken naar
Naakt over de schutting onmiddellijk duidelijk, dat Weisz zeker
niet heeft geprobeerd om met
behulp van kleuren, lichteffekten,
voorvalletjes en situaties een revue in elkaar te flansen. Hij heeft
apert een comedy willen maken,
met thriller- elementen. Maar voor
de lichtvoetigheid van de comedy ontbreken Weisz de karakteristieke talenten: zeveren de
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scenario- en tekstschrijvers Ferdinandusse en Du Mée in de
dialogen, Weisz zevert in zijn
comedybeelden. Je krijgt bij
Naakt over de schutting de indruk alsof je moeizaam naar een
einde toe wordt geleuterd.
Wat van groot belang is voor een
comedy is, de aanwezigheid van
een plot. Die mag voorshands
ondoorzichtig zijn, dat ondoorzichtige kan in bepaalde gevallen zelfs stimulerend werken,
maar de lijn van een al dan niet
grillige logika moet bespeurbaar
blijven. Met zo maar gebeurte-

nissen, mensen en situaties door
elkaar te kwakken maak je noch
een thriller noch een comedy.
Het enige dat je klaarstoomt is
een onverteerbare hutsepot. Als
Bertina dat met „revue" bedoelt
kan ik het met hem eens zijn.
Naakt over de schutting is overigens in vele opzichten onthullend.
Ten eerste is weer eens gebleken, dat de harmonische opbouw
van een scenario en van een in
dialogen tot ekspressie te brengen dramatiek hét grote knelpunt zal blijven van Nederlandse
films.
Ten tweede blijkt uit de hardnekkigheid waarmee Frans Weisz
zich als comedy- en thrillerregisseur probeert te presenteren, dat
hij geen oog heeft voor zijn werkelijke kwaliteiten (de dramatiek
van het bespiegelende beeld).
Ten derde is gebleken, dat het
gros van onze teevee -akteurs en
-aktrices voor film onbruikbaar
is. In zeker opzicht doet de kop
van Rijk de Gooyer denken aan
die van Richard Burton, maar
zonder de snel wisselende ekspressiviteit van de ogen of de
mond. De kop van Rijk de Gooyer blijft een ekspressieloze kop
met een eentonige grijns.
Ik noem De Gooyer speciaal, omdat hij bedoeld is als vergaarbak
van de publieke belangstelling.
Op zich valt daar niets op aan te
merken: maar dan moet er ook
iets met zo'n vergaarbak gedaan
worden en gedaan künnen worden. Dat is geen van beide het
geval. Ik geloof dat hiermee met
een gerust hart vaarwel gezegd
kan worden aan Naakt over de
schutting. D. Ouwendijk
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Oosterschelde open of
Oosterschelde dicht?
Nederland heeft steeds te kampen gehad met overstromingen.
Regelmatig kwamen grote oppervlakten land onder water, maar
even regelmatig en hardnekkig
werd de opdringende zee teruggedreven. Dit kleine lijstje van
overstroomde oppervlakten bij
enige inundaties geeft ons enigszins een beeld van het enorme
probleem waarmee Nederland
sinds eeuwen kampt.
In 1877: 61.400 ha.
1881: 35.600 ha.
1883: 41.700 ha.
1889: 38.200 ha.
1894: 24.900 ha.
1906: 30.300 ha.
1911:
3.700 ha.
1916: 61.200 ha.
1953: 129.000 ha.
De ramp van 1 februari 1953
overtrof echter alle andere: er
waren 129.000 ha. overstroomd,
1835 doden, 72.000 vluchtelingen;
47.000 stuks vee en 140.000 stuks
pluimvee kamen om; er werden
3.000 woningen en 300 boerderijen verwoest; 40.000 woningen,
3.000 boerderijen en 500 km. dijk
beschadigd. De totale schade
beliep 1.100 miljoen gulden.
Deze katastrofe had een grote
emotionele weerslag bij de Nederlandse bevolking. Algemeen
vond men dat dit niet meer
mocht gebeuren en dat afdoende
maatregelen genomen moesten
worden om in de toekomst zulke
rampen te voorkomen. Onmiddellijk werd de Deltakommissie opgericht die als taak kreeg het
probleem grondig te bestuderen.
Haar rapporten hadden als gevolg, dat in 1955 een ontwerp
van wet ingediend werd bij de
Staten Generaal. En op 8 mei
1958 werd de Deltawet definitief
aangenomen, waarin werd besloten tot de afsluiting van de zee-
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armen tussen de Westerschelde
en de Rotterdamse Waterweg en
de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van het
land tegen stormvloeden. Het
Deltaplan zou in etappes uitgevoerd worden en daarvoor werd
een tijdschema opgesteld. De
Hollandse IJssel zou dichtgaan
tussen 1954-1958; Zandkreek en
het Veerse Gat tussen 1956-1961;
Grevelingen tussen 1958-1964;
het Volkerak tussen 1957 en
1967; Haringvliet tussen 1955
en 1968; het Brouwershavense
Gat tussen 1960 en 1970, en
tenslotte de Oosterschelde tussen 1965 en 1978. Deze planning
werd uitgevoerd, zodat tans het
werk gevorderd is tot de Oosterschelde. Er moeten nog 4,5 km.
aan dammen worden aangelegd
en dan zijn alle gaten dicht.
Maar ook hier geldt de spreuk,
dat de laatste loodjes het
zwaarst wegen. Voor het bouwen
van dit sluitstuk van het Deltaplan, namelijk de dam tussen de
eilanden Noord -Beveland en
Schouwen zullen geulen van ca.
40 m. diep over een afstand van
vele kilometer afgesloten moeten
worden. Dit is wel de zwaarste
opgave waarvoor de ingenieurs
van Waterstaat ooit werden gesteld.
Door de uitvoering van dit Deltaplan wordt de kustlijn drastisch
verkort, waarvan uiteraard een
vergroting van de veiligheid voor
de talrijke eilandenbewoners het
gevolg is. Daarbij wordt de
grondverzilting bestreden en
komt er een aanmerkelijke verbetering van de zoetwaterhuishouding. Terwijl de gigantische
Zeelandbrug een goed wegverkeer tussen de verscheidene delen van de provincie Zeeland
reeds mogelijk heeft gemaakt,
komen door de realisatie van het
Deltaplan nog betere verkeersverbindingen tot stand waardoor
vrij geïsoleerde delen van de ei-

landen ontsloten worden. Er ontstonden nieuwe rekreatieruimten
(b.v. het Veerse en het Zeeuwse
meer) en hier en daar wordt nog
wel wat land veroverd op de zee.
Behalve al deze voordelen zijn
er echter ook nadelen: er zou
schade toegebracht worden aan
de visserij en aan de schelpdierkultures en op de afgesloten
bekkens zou zich snelle ijsvorming gaan voordoen.
Toen het Deltaplan werd vastgesteld was het probleem van het
milieu nog niet aan de orde. In
de laatste vijf, zes jaar is dit echter, als gevolg van allerlei publikaties en alarmerende berichten, in het middelpunt van de
belangstelling komen te staan.
Men ontdekte de natuurlijke
sfeer van het uitgestrekte gebied
van de Oosterschelde als een gebied dat uniek is in Europa. En
men vreesde dat door de afdamming van deze zeearm dit uniek
natuurgebied verloren zou gaan.
De milieubewusten gingen dan
ook een harde aktie voeren tegen de volledige afsluiting van de
Oosterschelde. Een watersnood ramp verhinderen door een milieuramp te veroorzaken is toch
geen oplossing, stellen zij. Hun
bezwaren zijn de volgende:
1. De afdamming zal van de Oosterschelde een meer maken (het
Zeeuwse meer). Bedoeld als een
spaarbekken van zoet water zal
het bij gebrek aan waterverversing door het wegblijven van
het tij al vlug een zinkput van
vervuiling worden. Daardoor zou
dan de prachtige fauna en flora
die in het Deltagebied nog bestaat, vernietigd worden. De
hoofdzaak is, schrijven ir. H.
Meyer en J.W.C. Bolomey van de
studiegroep Oosterschelde in
De Ingenieur (1973, nr. 6) dat
het biologisch zeer rijke milieu
van de gouden randen van de
oceaan (dat zijn de ondiepe ge-
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1. Hollandse IJssel
2. Zandkreek
3. Veerse Gat

4. Grevelingen
5. Volkerak
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tijde-wateren) in bescherming
wordt genomen. Dat geldt zowel
voor de Waddenzee als voor de
bedreigde Dollard en de Oosterschelde.
2. De afsluiting van de Oosterschelde kan een wijziging brengen in het hydraulisch systeem,
en de aanslibbing, verzanding en
bevuiling in de hand werken van
de stranden van Noord -Beveland,
Walcheren en Zeeuws- en WestVlaanderen. Men kan zich zelfs

afvragen of de bevaarbaarheid
van de Westerschelde niet in het
gedrang kan komen bij mogelijke
verdere aanslibbing.
3. Wanneer de Oosterschelde
dicht gaat, dan betekent dit niet
alleen het einde van de mossel-

Oosterschelde als de Vereniging
Milieuhygiëne Zeeland, de studiegroep Oosterschelde, de Kon
voor Natuur- en-takomise
Landschapsbescherming, het Hydrobiologisch Instituut, de Aktiegroep Oosterschelde Open, Zevibel (Zeeuwse Visserij Belangen), Vervoex (Vereniging van
Oesterkwekers en - exporteurs)
en de Nederlandse Onderwatersportbond, voelen zich bijzonder
gesteund door de nota van Prof.
Korringa, door hem begin 1972

7. Brouwershavense Gat
8. Oosterschelde

en oesterteelt in deze zeearm met
een jaarlijkse omzet van zeventig
miljoen gulden of een miljard
Belgische frank, maar ook een
ernstige bedreiging van de visstand in de Noordzee. De Oosterschelde fungeert immers als
een soort „kinderkamer" voor de
talrijke vissoorten. Visserijbiolo-

gen van grote naam en faam zijn
ook deze overtuiging toegedaan.
4. Om het Delta- gebied tegen
stormgevaar te beveiligen kunnen, in plaats van de afsluiting,
de bestaande dijken langs de
Oosterschelde verzwaard en verhoogd worden, zoals voorzien
wordt in de Delta-wet voor de
Westerschelde- oevers.
De voorstanders van een open

en Visserij aangeboden; door de
uitlatingen van Dr. M.J. Adriani,
direkteur van het biologisch station te Oostvoorne; door Ir. J.A.
Beenakker, hoofd bureau milieustudies van de Rijksplanologische dienst in Den Haag die het
effekt van de afsluiting van de
Oosterschelde karakteriseert als
een ramp van het natuurlijk milieu; door de Raad van Milieudefensie te Amsterdam die in een
manifest een nieuw en onafhankelijk onderzoek vraagt met betrekking tot de afsluiting van de Oosterschelde; en nog vele anderen.
Steunen de voorstanders van een
open Oosterschelde hun aktie
vooral op milieu- hygiënische
gronden, de tegenstanders leggen vooral de nadruk op het veiligheidsbeginsel. Zij stellen dat
de Oosterschelde een gevaarlijk
zeegat is dat onvoorwaardelijk
dicht moet. Grote landbouworganisaties uit de provincie Zeeland
als de „Gewestelijke raad Zee-

land van het Landbouwschap" en
de „Zeeuwse Polder- en Water-

schapsbond" hebben zich heel
duidelijk uitgesproken vóór de afsluiting van de Oosterschelde.
De argumenten van deze en nog
andere gelijkgezinde groeperingen en personen kunnen als
volgt samengevat worden:
1. De afgesloten Oosterschelde
zal niet ontaarden in een „dood
water" als het Erie -meer in
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Noord-Amerika, met al de gevolgen van dien voor flora en fauna,
omdat men er op rekent dat de
Rijn over enkele jaren een
„schone" stroom zal zijn. De mogelijkheden van de moderne
techniek, evenals de verklaringen van de hoogste Duitse autoriteiten waaronder Kanselier
Brandt, versterken deze veronderstelling. Bovendien zal het
nieuwe meer door een sluis in
de afsluitdam met zout water ververst kunnen worden.

Zo werden bij de pijlers van de
Zeelandbrug veranderingen gekonstateerd. Een berusting in de
huidige situatie brengt zulke grote risiko's met zich mee dat het
misschien verstandiger zou zijn
indien men de Oosterschelde wil
open houden, alle reeds gelegde
dammen weg te nemen, zo beweren altans de voorstanders
van de afsluiting. De situatie is
immers in dat opzicht gevaarlijker geworden dan toen de dammen er nog niet waren.

2. Op zich zelf is de 9 km. lange
afsluitdijk niet duurder dan de
verhoging en verzwaring van de
245 km. bestaande dijken. Maar,
afgezien van het feit dat deze
verhoging en verzwaring 20 à 25
jaar zou duren - wat op zich zelf
reeds een groot risiko met zich
brengt - zal de instandhouding
van een dergelijke verdedigingslinie konstant veel mankracht en
onkosten vergen. Daarbij zouden
de verhoogde dijken het landschap ontsieren en men kan
zich afvragen of er, op langere
termijn, in verband met het rijzen
van de zeespiegel geen nieuwe
en kostbare dijkverhogingen nodig zouden zijn.

4. Het Schelde-Rijnverdrag kwam
tot stand na tientallen jaren
moeizame onderhandelingen tussen België en Nederland. Daardoor kon de Schelde-Rijnverbinding (van kapitaal belang voor de
haven van Antwerpen) eindelijk
verwezenlijkt worden. Dit verdrag
gaat er echter vanuit dat de Oosterschelde wordt afgesloten. Gebeurt dit niet, dan dient er een
ekstra sluis gebouwd te worden.
Zal Nederland bereid zijn bij te
dragen in deze grotere financiële
kosten en zal België geen bezwaar maken tegen een derde
sluis?

3. De erosie brengt jaarlijks veel
zand van het Oosterscheldegebied naar de zee, zodat er steeds
dieper wordende stroomgeulen
ontstaan. Sedert het aanleggen
van een aantal sekundaire dammen werd een verstoring van de
getijbeweging in de Oosterschelde gekonstateerd. In het regime
van de Oosterschelde schijnen
duidelijke veranderingen te zijn
ingetreden. Zo heeft men vastgesteld dat sinds de afsluiting
van het Volkerak zich een verdieping van de Oosterschelde voordoet. Metingen hebben aangetoond dat sommige geulen drie
tot vier meter dieper geworden
zijn. Deze uitschuring van de bodem kan gevaren veroorzaken.
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De huidige regering Den Uyl ziet
zich dus geplaatst voor het probleem open of gesloten Oosterschelde. „Keerpunt 1972", het regeerakkoord van de progressieven, zegt daarover het volgende:
„Er komt een nieuwe Delta-kommissie die dient te onderzoeken
op welke wijze de eisen van de
bescherming tegen stormvloed rampen en van het behoud van
het natuurlijke milieu zijn te combineren. Hangende dit onderzoek
worden de afsluitingswerkzaamheden in de mond van de Oosterschelde getemporiseerd en zo
nodig gestaakt."
De huidige minister van Waterstaat, de Brabander drs. Westerterp, heeft deze zomer wel een
kommissie ingesteld „die de mogelijkheid moet onderzoeken of

de noodzakelijke bescherming
tegen stormvloedrampen in het
Oosterscheldegebied in overeenstemming is te brengen met het
behoud van het natuurlijk milieu"
maar toch weten te bereiken dat
de werkzaamheden aan de dam
niet zullen worden stopgezet of
getemporiseerd in afwachting
van het rapport. Van deze kom missie maken deel uit: M.J. Klaasesz, voorzitter; prof. ir. J.L.
Klein (waterbouwkundige), ir.
F.H. van der Linde van Sprankhuizen (planoloog), prof. dr. F.G.
Fohr (milieudeskundige), prof.
D.J. Kuenen (bioloog), prof. dr.
P. Korringa (visserij-deskundige)
en prof. dr. P. de Wolff (ekonoom). De instelling van deze
kommissie betekent niet dat de
afsluiting niet doorgaat. Maar
omdat in deze kommissie ook
biologen en milieudeskundigen
zetelen, zal het voor de voorstanders van de dichting wel moeilijker worden. De vorige minister
van Waterstaat Drees verklaarde
indertijd: „er moet wel een heel
nieuw element komen, iets geniaals, wil de Oosterschelde open
blijven ". Dat geniale schijnt er
niet gekomen te zijn. Het is niet
de taak van de nieuwe Deltakommissie te oordelen of er een
Oosterscheldedam zal worden
gebouwd, maar wel te adviseren
hoe die er, op grond van milieuoverwegingen, moet uitzien. Er
zijn nog tal van vragen. Hoe zal
het achter de dam gelegen waterbekken van de Oosterschelde
ingedeeld worden? Ten dele
zoet, ten dele zout? Welke „doorlaatmiddelen" zullen in de dam
aangebracht worden? Rijkswaterstaat zou reeds beschikken over
een uitgewerkt plan van een
sluis in de laatste Deltadam die
niet alleen als lozingsmiddel
maar ook als inlaatmiddel zou
fungeren. Zal de studie van de
Technische Hogeschool in Delft
weer op tafel komen, waarin
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sprake is van een stormvloed -kering in de afsluitdijk? Aangezien
deze kering alleen bij noodweer
afgesloten zou moeten worden,
zou er onder normale omstandigheden een open verbinding tussen de Oosterschelde en de zee
blijven bestaan die het water er
„levend" houdt. De Nederlandse
regering verwacht een antwoord
op de vraag hoe zowel aan de
veiligheidseisen als aan de milieuverlangens kan worden voldaan. Begin maart 1974 moet de
Kommissie met dit antwoord
klaar zijn en haar rapport indienen. P.G. Ruysschaert

Brusselaria 3.
Het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel en de verfransing.
In onze vorige bijdrage beloofden wij even stil te staan bij het
nu reeds sinds enkele weken verschenen dossier van de VerenigingVlaamse Leerkrachten (VVL):
Dossier van het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel samenge-

steld door Jan Vanhaelen. Het
uitstekende dossier bevat naast
een korte geschiedenis van de
taalwetten over het onderwijs
ruim 30 bladzijden feitenmateriaa ! over alle bestaande onderwijstakken, van peutertuinen tot
middelbaar en paraskolair onderwijs. Daarna volgen nog algemene vaststellingen en belangrijke besluiten en tenslotte
voorstellen en eisen vanuit de
VVL i.v.m. de in het dossier beha;idelde informatie.
Het dossier werd samengesteld
omdat de VVL meent dat de verfransing in Brussel niet te wijten
is aan natuurlijke oorzaken (migratie, geboorte-overschot, enz.)
of aan een louter historische
verfransing maar wel aan een
moedwillig doorgedreven machtsmisbruik, het overtreden van de
wet en het verdrukken van vele

duizenden. De VVL wil de feiten
aanklagen, openbaar maken,
ontleden en de verantwoordelijken wijzen op de mogelijke oplossingen.
Aan de basis ligt de vaststelling
dat de leidende klasse van industriëlen, direkteuren van instellingen enz. een bedrijfszetel
in Brussel hebben en hoofdzakelijk Franstaligen zijn (of waren).
Groot- industriëlen en magistratuur zijn erin geslaagd in 100
jaar tijd het aantal leden van een
taalgroep tot een derde te herleiden en dit vooral door het kapitaal dat in handen was van
Franstaligen, wat hen ook vaak
politieke macht verschafte en de
midtie'en om een sterke publiciteit te voeren. Het onderwijs was
echter het sterkste wapen van de
verfransers. De wantoestanden
vooral in die sektor wil de VVL
aanklagen. Pikant is het detail
dat de opstellers van het dossier
na aiverse verzoeken geen cijfermateriaal konden krijgen o.a.
van het Katholiek Opvoedingswezen en Cultuur Brussel
(KOCB), de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten,
Het Nationaal Instituut voor de
Statistiek (NIS), het Vlaams Onderwijscentrum Brussel (VOC)...
Wel gaf het Ministère de ('Education Nationale de meest interessante gegevens; Nationale Opvoeding bleef grotendeels
in gebreke.
De taalwetten op het onderwijs
worden nu nog met de voeten
getreden, in het verleden was dit
ook vaak het geval. Onder zijn
ministerschap slaagde een nochtans doortrapte politikus als Kamiel Huysmans er niet in de wet
Poullet (1914) op de taalverklaring en het toezicht te doen naleven. De in 1930 aangekondigde
verbetering voor de Vlamingen
in Brussel, met de zogenoemde
transmutatieklassen en de twee-

talige klassen, werd ook een
fop. De Brusselse gemeentebesturen maakten Franse klassen
van de transmutatieklassen en
in 1939 was het aantal Nederlandstalige klassen in Brussel
geslonken tot 19 0/o van het geheel tegenover 24 0/0 in 1932. De
tweetalige klassen waren eveneens eentalig Frans. Onder de
oorlogsjaren liep de verhouding
terug tot 50/50 maar na de oorlog maakten de Franstaligen gebruik van de politieke sfeer om
eigen misdaden te vergeten en
alleen die van Vlamingen aan te
klagen. Resultaat: in 1950 was
het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel gezakt tot 20 0/0. Na
reakties in het Vlaamse land,
werd de wet beter omschreven
en de kontrole degelijker (1963).
Uitvoeringsbesluiten op deze wet
verschenen echter slechts op 30
november 1966 en weer werd de
wet op alle mogelijke manieren
gesaboteerd. Zo toont o.a. het
rapport van G. Kint (V.U.B.), gemaakt in opdracht van de toenmalige minister Grootjans, aan
dat 50 0 /o der Brusselse Nederlandstalige kinderen in het Franse taalstelsel zaten en dat meer
dan de helft van de schoolgebouwen van Nederlandstaligen
in Brussel verouderd was. Wij
durven er op onze eigen verantwoordelijkheid aan toe voegen
dat deze bevindingen nu nog
voor een groot deel onveranderd
zijn. In 1970 blijkt dat de kredieten voor taalwetstichtingen voor
de helft niet werden gebruikt en
dat een derde van de gelden bestemd voor de Nederlandstalige
scholen in Brussel besteed werden aan Franstalige scholen...
er zijn dan nog 15 o/o Nederlandstalige kinderen in Brusselse
scholen, ten minste in de Nederlandstalige! In 1971 werd de li
père de familie inge--bertédu
voerd in ruil voor dotaties aan
Nederlandstalige peutertuinen:
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twee jaar later was er nog geen
frank ter beschikking...
Tot daar een kort overzicht van
de geschiedenis van de taalwetten in het onderwijs, of moeten
we zeggen van de geschiedenis
van het overtreden van en het
manceuvreren met de taalwetten
over het onderwijs? Het feitenmateriaal illustreert hoe de
Franstaligen erin geslaagd zijn
de wet tussen twee haakjes te
plaatsen en hun eigen zin te
doen. Het feitendossier behandelt problemen in alle sektoren:
van kinderdagverblijven tot naschoolse opleiding. Wij kunnen
hier niet ingaan op alle feiten
die het dossier aanhaalt. Trouwens, er zijn belangrijke en minder belangrijke, sommigen spreken zelfs van onbenullige dingen. Maar wij menen dat het de
bedoeling is geweest van de
VVL zo volledig mogelijk te zijn,
zodat men de aangeklaagde feiten als een geheel dient te zien.
Hier volgen enkele voorbeelden.
Wat de peutertuinen betreft haalt
het dossier allereerst aan dat
Franstalige instellingen reeds
dergelijke krèches hadden, z.g.
tweetalig, maar met eentalig
Frans personeel, nog voor er
sprake was van de liberté du
père de familie. Bij deze wet
werden o.a. 1150 miljoen B. Fr.
beloofd voor Nederlandstalige
peutertuinen! Na 1 november
1971 deed, op Brussel stad na,
geen enkele gemeente een inspanning om peutertuinen te
openen alhoewel zij zelf geen financiële inspanningen daarvoor
dienden te leveren. Nu echter
zijn er van de 1150 miljoen B. Fr.
slechts 205 of 18 °/o besteed en
dat in 2 jaar tijd... Kan men dan
spreken van een speciale inspanning? Daartegenover staat
dan dat van Franstalige zijde
zeer veel moeite gegeven wordt
om in Nederlandstalige gemeen-

146

ten ieder jaar met een nieuwe
Franstalige peutertuin te starten.
Voorbeeld: Evere (1972) met
een krèche voor 60 kinderen,
kostprijs 18 miljoen waarvan
60 / o gesubsidieerd door de
staat; daar zorgde indertijd Minister Namèche voor (26 november 1971). Op vele plaatsen worden Franstalige peutertuinen opgericht onmiddellijk na de opening van een Nederlandstalige.
Zo werd bijvoorbeeld om duistere redenen in Karreveld na de
bouw van een Franstalige peu
aantal kinderen in de-teruinh
Nederlandstalige peutertuin gewoonweg gehalveerd... Franstalige kinderen werden zelfs ondergebracht in lokalen van de
Nederlandstalige instelling! Let
wel, een instelling betaald van de
1150 miljoen die ten laste vielen
van de Nederlandstalige gemeenschap. Andere feiten: op
het grondgebied van sommige
verfransingsgezinde gemeenten
komt het gemeentebestuur tussen in de dagprijzen van de peu
er een-teruin.I1972was
peutertuin met officieel 14 ingeschreven peuters maar... er
bleek geen lokaal voorhanden
te zijn.
In kleuter- en lager onderwijs
heersen analoge toestanden. Op
1 december 1970 schreef Descamps (PVV-PLP), na de wet op
de vrijheid van het gezinshoofd:
„De Vlamingen zullen hun kinderen naar Franstalige scholen
sturen, waar het perfekt tweetaligen worden, maar de kinderen
van die tweetaligen zullen uitsluitend Frans spreken ". De
VVL haalt nog een hele reeks
wantoestanden aan i.v.m. gebouwen, verwarming en materiële
infrastruktuur in het algemeen in
de Nederlandstalige inrichtingen.
Niettegenstaande inspanningen
van schooldirekties, ouderkomitees, enz. reageert de overheid
niet. In de gemeenten Etterbeek,

°

Elsene, Ukkel en Sint-Gillis werd
235 miljoen B. Fr. besteed aan
het Franstalige gemeentelijk onderwijs, geen frank aan het Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs! Ook vroeger werd er
reeds flink gegoocheld met de
taalverklaringen. Overtredingen
van Nederlandstaligen werden
oogluikend toegestaan als ze
maar naar Franstalige scholen
gingen! Ook liepen sommige Nederlandstalige kinderen school
in deze instelling waar de direkteur van de vader van het kind
het wou... er zijn bekende gevallen. Al die onregelmatigheden
moesten in feite worden bestraft
met boetes tot 40.000 Fr.! Na september 1971 gaat het zeker niet
beter. Schaarbeek heeft weer
bijna 200 miljoen op de gemeen
begroting uitgetrokken-te!ijk
voor het Franstalig gemeentelijk
onderwijs, niets voor de Neder
Hetzelfde-landstigekor.
geldt ook voor Ukkel in 1972! In
hetzelfde Schaarbeek worden de
Nederlandstalige ouders zonder
meer aangezet hun kinderen naar
Franstalige scholen te sturen en
ze deelachtig te laten worden
aan de Franse kultuur, en dit
dan nog door een officiële brief
van de Heer Burgemeester. In
Molenbeek werden vier handelaars van Vlaamse afkomst geboycot en konden ze hun zaakje
opdoeken na een harde aktie
van de FDF omdat de handelaars
in kwestie na de afschaffing
van de taalverklaring hun kinderen naar een Nederlandstalige
school bleven sturen.
Ook in het middelbaar en technisch onderwijs, humaniora en
VSO evenals voor het hoger onderwijs, paraskolaire aktiviteiten
en onderwijs voor sociale promotie vindt men dergelijk feitenmateriaal. Het is ons uiteraard
onmogelijk in detail alles te behandelen en een duidelijk beeld
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te geven van de situatie. Het aangegeven feitenmateriaal is zeer
divers en rijk en het is moeilijk
zoniet onmogelijk een syntese te
geven. Met een korte bloemlezing van enkele feiten menen wij
een sfeerbee'r1 te hebben geschaper can het dossier. Het fel
zelf wordt nog afge--tenpak
rond met cijfermateriaal o.a. met
geboortecijfers die uiteraard invloed hebben op de schoolbevolking. Oak vindt men er uitgebreide vergelijkende tabellen van
de Nederlandstalige en Franstalige schoolbevolking in Brussel.
De konklusies van de VVL zijn
duidelijk. De verfransing wordt
in de laatste jaren afgeremd, ondanks het slechte klimaat en de
moeilijke materiële en psychologische omstandigheden. Franstaligen zetten hun kampagne in
het Brusselse voort door aan het
Nederlandstalig onderwijs aldaar
slechts halve tegenprestaties te
leveren zoals de niet-bestaande
vertegenwoordiging in de agglomeratieraad, een slecht uitgebalanceerd peuterplan dat naderhand nog wordt gekounterd, het
tegenwerken van de Nederlandse Commissie voor Cultuur van
de Brusselse agglomeratieraad.
Daarbij komt dan nog het oppervlakkig beleid van de Nederlandstalige minister van Nationale opvoeding voor Brussel en de
slechte wil van vele Brusselse
gemeentebesturen.
De voorstellen en eisen om de
huidige omstandigheden te veranderen zijn deels onmiddellijk
haalbaar deels op langere termijn. Allereerst dient een grondige studie te worden gemaakt
van de situatie waaraan de overheden en betrokken instanties
moeten meewerken om voor degelijk en onvervalst cijfermateriaal te zorgen. Een betere koordinatie dient tot stand gebracht te worden tussen alle
instellingen betrokken bij het Ne-

derlandstalig onderwijs in Brussel met duidelijke afbakening
der taken. Ook de socio- kulturele raden dienen werk te maken
van het lokale onderwijsbeleid
in de vorm van een goed uitgebouwde, aktieve en waakzame
werkgroep onderwijs. Ook de publiciteit voor het Nederlandstalig onderwijs dient beter verzorgd te worden en er moet een
juridisch onderzoek ingesteld
worden om de rechtmatigheid
van de beslissingen omtrent het
onderwijs in Brussel na te gaan.
Dringend zijn o.a. het oprichten
van het net van kinderdagverblijven en het uitvoeren van het
peuterplan met een officiële regeling van de dagprijzen en van
de betaling van het personeel,
verder nog het verlagen van de
splitsingsnormen voor kleuteren middelbaar onderwijs, het
splitsen van de inrichtende
machten in tweetalige scholen,
het evenredig en demokratisch
aanwenden van de gemeentesubsidies voor het gemeentelijk
onderwijs van de twee taalsektoren, het sanktioneren van gemeentebesturen die hun verplichtingen inzake onderwijs niet naleven en een regeling van het
onderwijs in de randgemeenten.
Ekstra financiële inspanningen
zijn voor deze maatregelen niet
vereist, omdat men kan putten
uit het geakkumuleerd krediet
van 1,3 miljard voor taalstichtingen dat nog niet werd opgebruikt. Ook een deel van de drie
miljoen, in het regeerakkoord
voorzien voor het rijksonderwijs,
kan aangewend worden voos de
sektor Brussel. Ten slotte dient
N.O. uit zijn budget van bijna
100 miljard gelden ter beschikking te stellen van de instellingen die begaan zijn met het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Al deze voorstellen kunnen,
steeds volgens de VVL ingelast worden in een Brussels luik

van het schoolpakt met als
hoofdbeginselen dat de oude gebouwen dienen te worden vervangen of verbouwd in alle scholen; dat het beschikken en gebruiken van die gebouwen wordt
geregeld door afgevaardigden
van ouders en leerlingen, leerkrachten en direkties; dat de inspektie in Brussel dient te gebeuren door een lid van het vrij
en een lid van het rijksonderwijs die gezamelijk verslag uitbrengen; dat de normen en subsidies in Brussel dienen gelijk te
zijn voor elk net en dat de invoering van de subnationaliteit in
Brussel voor de taalkeuze van
het onderwijs in Brussel alle gevolgen vandien moet hebben.
Niettegenstaande het feit dat bepaalde elementen uit het feiten dossier wel eens onbenullig of
achterhaald lijken, is het geheel
naar onze mening een duidelijke
stap voorwaarts om er de betrokken instanties met konkreet
feitenmateriaal op te wijzen welke de wantoestanden in werkelijkheid zijn in Brussel. Wij menen te mogen besluiten, na lektuur van het dossier, dat het samenbundelen van de krachten in
Brussel en de juridische en politieke kontrole op de beslissingen
inzake onderwijs van zeer groot
belang zijn om te proberen de
situatie recht te zetten... om
rechten te geven aan iedereen.
Daarvoor is de hulp nodig van
alle Nederlandstaligen in en buiten Brussel.
Het gaat hier niet om de vrijwaring van de Nederlandstalige
kultuur tegenover de Franstalige
kultuur in België, in geen geval.
De koëksistentie van twee kul turen is een verrijking voor elk
van beide; wij bedoelen werkelijk koëksistentie en niet verdrukking van de ene door de andere. Waar het hem wel om gaat
is het vrijwaren van de vrijhe-
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den, politieke, sociale, ekonomische en ook wel religieuze van
alle Vlamingen in Brussel die
met vaak illegale maatregelen
worden beknot. Waar komt men
met fanatisme in de toekomstige hoofdstad van een makroregio als Europa? Als men op
de landkaart grenzen tussen
twee haakjes wil plaatsen en
zware inspanningen wil doen om
een ekonomische afstemmingspolitiek te leveren moet men
eerst de algehele vrijheid van de
burger waarborgen. En deze is
in Brussel niet gewaarborgd: er
wordt daar gezondigd tegen de
meest elementaire demokratische
principes van vrijheid en van
gelijkheid. En wanneer het gaat
om onderwijs dan menen wij te
mogen zeggen dat het ook gaat
om de toekomst van een kultuur.
Dit alles zou op een administratief-politieke niet-omslachtige
wijze geregeld dienen te worden
met gezond verstand. Daarbij
denken wij ook aan de Kultuurraad voor de Nederlandstalige
Kultuurgemeenschap via welke
de Vlaamse gemeenschap in
haar geheel kan ijveren voor het
bouwen van een werkelijke
hoofdstad, van een federalistisch
België of niet, aan de hoofdstad
waar men op het einde van de
XXe eeuw geen vergelijkingen
meer kan maken met antidemokratische principes van het Ancien Régime en waar de jeugd
die de wereld van het jaar 2000
zal moeten leiden, een wereld
met wellicht zwaardere problemen dan deze van een staatshervorming, gelijke kansen krijgt
voor haar ontplooiing in een
leefbare maatschappij.
Drs. Alex Vanneste
Het dossier van de VVL kan worden
besteld op het Sekretariaat van de
VVL, Anjelierenlaan 25, 8400 Oostende,

telefoon 059/804.28, postrek. 8965.94
voor de prijs van 60 F voor niet-leden
en 45 F voor leden van de VVL.

148

Frans Vlaamse taaltuin 32.
-

Een noodzakelijke verlate reaktie op Taaltuin 30 van onze
hoog gewaardeerde vriend Dr.
L. Milis handelt over de verfransing van Komen: een zekere Dom Floride Gosse (un Beige
de ('Académie d'Arras...) broer
van een kanunnik in Komen (in
het huidige Frankrijk) heeft in
1791 geschreven: „En général
on pane ici (à Commines) les
deux langues, le Francois et le
Flamand. Mais on peut prédire
que la langue frangoise poursuivra la flamande dans ses derfliers retranchements jusqu'à
('extinction" (1). We kunnen heel
goed bijtreden wat Milis hierbij
aantekent: „Het citaat wijst op
tweetaligheid waarbij het Nederlands schijnbaar vlug achteruitgaat en dit met opzet wordt
bewerkstelligd ". Dat stijft m'n
overtuiging dat ook Frans-Komen
nooit echt eentalig Frans geweest is en dat de eerste Vlaamse immigranten uit België nog de
hand hebben kunnen reiken aan
eventueel de laatste autochtone
Nederlandssprekenden aldaar.
Van Dr. P. de Leersnijder uit Ingelmunster, die door z'n praktijk misschien de meeste FransVlamingen persoonlijk kent van
ons allemaal, en bovendien belangstelling heeft voor hun taal,
mocht ik een lange brief krijgen
met een uitgebreide bedenking
bij Kobas veugel uit de vorige
taaltuin. Hij kent de „vogel" al
41 jaar in een uitdrukking als:
„En is eskapeerd (of: esjapeerd)
lik Ko baart's veugel" d.i. „hij
is gered, aan de dood ontsnapt ".
Wie is nu die Ko baart of Ko
Ba(s)? Na veel vragen zei een
boer uit Boeschepe er nog guitig bij, zonder daarom Kobas te
identificeren: „Me gón e gank
(zei die veugel!) en ie „slierde
deur de kat 'r kele". Dr. de
Leersnijder meent te mogen be-

sluiten: „Ik vermoed dat die vogel (en ik zou zeggen ook die
Kobas) een figuur moet zijn uit
een of ander sprookje dat hier
altans volledig vergeten is". Dus
stof voor onze vriend Stefaan Top.
Dr. de Leersnijder heeft ook van
leeëmen meuren horen spreken
door iemand van Ledringem, en
die kende lanten meuren niet.
Deze muren, schrijft De Leersnijder, zijn gemaakt van staken, latten (en ik voeg eraan
toe: posten) en leem gemengd
met kartsjif. De Bo spelt dat
laatste woord als kort schit en
zegt dat dat „korte lemen" zijn,
lemen hier in de betekenis van
„het houtachtige deel van gezwingeld vlas ". Ondertussen vernamen we in Nieuwerleet dat
lanten en leeëmen meuren hierin verschillen dat er meer schif of
sjchit zit in de leeëmen muren.
Ondertussen is er een sterk verschil in uitspraak en betekenis
tussen lerne (vlasschors) en
leeëme (klei met schif vermengd). In Nieuwerleet vernamen we (en zagen we) dat de
leeëme van arme woningen eerder gehakt stro bevat als (vlas) lemen. Daar vernamen (en zagen) we ook dat „kaleien" betekent (eventueel planken) muren bestrijken met een biezondere soort pleisterklei. Zo heeft A.
Lowyck uit Brugge gelijk als hij
me wijst op de onduidelijkheid in
de vorige taaltuin, waar je i.v.m.
het metselen van een oven, de
indruk zou kunnen krijgen dat
een oven alleen met leeëme gebouwd zou zijn of uit „plak en
stak ": een oven wordt natuurlijk met bakstenen (een speciale soort ?) gemetseld en leeëme" en zal achteraf „ekkaleid"
worden (waarschijnlijk ook een
biezonder goeie soort kalei...
Overigens zullen de vaklui nog
wel meer spitsvondigheden weten over de vroegere huizenbouw...
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In Nieuwerleet hebben we nog
eens de sjuutn (schuiten) goed
bekeken en vernomen dat de
bakóven ( met een lange o als
in roze) veel groter zijn en gebruikt worden om zware vrachten
en zelfs paarden via de diekn en
vaarten naar de velden of terug
te brengen. We hadden de
indruk dat watergangs alleen
door Franssprekenden gebruikt
wordt... De sjuutn worden voortbewogen met paletten (soort
roeispaan met kort breed blad)
en in de bootjes ligt vaak
een wóze, een houten schopje
om het water uit de boot te
scheppen. De huizen in Nieuwer
hebben vaak een-letndrs
oengerlatte, wat een vrouw geboortig uit Zermezele afdak
noemde: een „aangebouwde bijkeuken zonder zolder" achteraan
het huis, die zeer laag is achteraan.
Ook K. de Busschere heeft over
Koba's veugel (Ja, hoe moeten
we het spellen ?) horen spreken
en wel in Leke (West-Vlaanderen). „Je komt erdeur, lijk Koba's
veugle... je (hij) lag drie weken
op de messing (mestvaalt) en
wikkelde (bewoog zich) nog"
(spelling van K. de Busschere).
Dit blijkt Dr. de Leersnijders
vermoeden (figuur uit een sage)
nog te versterken.
Van M.A. Aalbregtse uit Oostburg krijg ik een boeiende bedenking bij het woord paptaarte,
naam voor een nagerecht dat in
Bollezele, Warhem, Rubroek, enz.
gegeten wordt en in West-Vlaanderen nog bekend is in de uitdrukking „lachen lik e paptórte". Paptaarten worden ook gemaakt en gegeten in Kadzand.
Aalbregtse is de mening toegedaan dat de paptaarten niet hierheen gebracht zijn door Lutherse immigranten uit Salzburg,
maar uit Frans-Vlaanderen, door
de Hugenoten uit Rijsel of Duin kerke. Dat paptaarten iets te ma-

ken zouden hebben met de „couque au riz" uit die steden betwijfel ik, omdat ze niet uit rijst
maar uit een deeggebak met
pudding erop gemaakt zijn: we
noemden pudding in onze kinderjaren wel eens Spaansje pap
of Paasje pap, vandaar misschien
„pap "taarten.
Tussen Broekkerke en Pitgam,
vlak over de Kolme, staat een
pas gebouwde villa met het opschrift De Zeeman Huis. Nederlandse huisnamen zijn „in" in
Frans- Vlaanderen. Jammer dat
de mensen geen onderwijs in
hun taal gekregen hebben zodat
ze dan tot zulke taalfouten komen... zelfs met een woordenboek kennelijk. Driehonderd jaar
geleden was de taaltoestand zeker veel gezonder: zo lezen we
op een klok uit 1653 in Rubroek:
„Dese onse klocke hebben wy
parochianen van Rubrouck den
H. Petrus opgeoffert ten tilde
van Franciscus Schroy pastor...
Francois Fiefviet heeft my ghegoten 1653". Oude spelling maar
keurig Nederlands.
Marie van Haecke uit Bollezele
zegt dost ( „dorst ") en niet dust
zoals de meeste Westvlamingen.
Goudsbloemen noemt ze vreemd
genoeg sanseeëpers en klaprozen heten er slaprooëzen. De
Westvlaamse mestag (misdag)
heet er mistag en het vooropzetten van het scheidbaar voorvoegsel is bij haar regel: bijv.
en (h)è vort moetn gón (hij heeft
weg moeten gaan). Het Westvlaamse blenden (samentrekking
van „belanden ": „ergens rondhangen of slingeren ") spreekt ze
uit als blenne (ze is n -eter als
Bollezeelse). We dachten eerst
dat ze het had over een kole vier
toen ze van haar man zei dat hij
een goeie kol(h)ovvier was, d.i.
„tuinder", van kol(h) of (kool) tuin.
In de Zeven Planeten, prachtige
oude boerderij in Arneke, kende

de jonge boer nog mooie Vlaamse uitdrukkingen, geleerd van
z'n moeder (Mevrouw loos) die
een ongemene rijke woordenschat blijkt te hebben. Allereerst
dit leuke versje:
En (h)oeëd is vor olles goeëd
En de vooëje verleetn is
De koppe is nog goeëd
De vooëje is zoals bekend de
„rand". Z'n vrouw is van Wulverdinge: ze zei tot onze verwondering: „doe 't licht open". Ze zeggen ook: oenstik het licht. Maar
vooral dat licht klonk ons zo zuiver ABN voor onze Westvlaamse
oren omdat heel West-Vlaanderen lucht zegt, en wel de lucht,
en zelden: het lucht (Poperinge
bijv.). Nog een ander geval van
ABN dat we al eens genoteerd
hebben is bij voor „aan" (Westvi.). 'k Kun d'r bie zoenger
marsje, dat zei Marie van Haecke
i.v.m. het behangen van haar
lage huisje: „ik kan erbij zonder
trapje ".
Juffrouw Joos uit Ekelsbeke kende tot onze verbazing de A.B.N.uitdrukking kant en klór; Westvlamingen zeggen altijd „gereed"
nooit „klaar" in die betekenis.
Ook zij spreekt van het licht, en
naast opendoen zegt ze ook
„toedoen ". Vertogen en verde!ven zijn weer andere samenstellingen met -ver om „opnieuw te
tonen, te delven" weer te geven
zoals het vroeger aangehaalde
vertrouwen (hertrouwen) enz.
Iets uuteiselen (samentrekking)
van „uiteeerzelen" eigenlijk) betekent eveneens in Ekelsbeke,
„uitstellen ". De bielooëze is het
bijenhuisje (hokje voor de biebuukn) in Bolleze'e. A. Drieux in
Broekkerke kent een mooi woord
voor verwelken: verslooëjn. Ook
hij zet het vd in z'n ww eindgroep keurig voorop: 40 (h)uuzn
die gebouwd gón worden. Hij
zegt ook steevast ooërden i.p.v.
woorden.
Meneer Walpoel van Zegerskap-

149

frans -vlaanderen

pel noemt een Rus e Russen óre. Ook Bollezeels is verder e
wiesjekadulle nl. een lomperd
(terwijl kadul „vriendje" betekent...), e sliebe (slip, niet sleppe zoals bij De Bo). Een artikel
van D. de Vries in Onze Taal
(aug. 1973) over samenstellingsafleidingen doet me denken aan
een paar Zuidvlaamse gevallen:
in Rubroek had iemand zo en
zolang eppachteboeërd, d.i. als
pachter geboerd. Vrouwmoeder
Monsterleet wees op haar kat
toen ze zei: ze sjudhoofdt (ze
knikt van nee met haar hoofd,
niet „kop" in Frans-Vlaanderen,
vgl. koufs(h)oofd in Steenvoorde d.i. kalfskop)
J. Fermaut uit Bieren die me zelf
een paar van boven vermelde
woorden toegespeeld heeft, had
ook nog wat Winnezeels ten
beste: 't land is smie of om toebak smie t'(h)oedn waarin smie
betekent: „gepast vochtig ". Doet
dat niet denken aan smeuïg,
enz.? De Winnezelenaars kennen anders ook vochtig net als in
het A.B.N. uitgesproken. E bus%
reun is Winnezeels dat ook bij De
Bo staat en verwant is met ,,roden" (uitroeien). Eveneens Winnezeels is me butraapm rooë/n
"m'n bieten zaaien ".
De rest moet maar wachten tot
de volgende keer. Om het met
Pastoor Beun van Buisscheure
te zeggen, ik ben telkens benauwelik blieë (erg blij) als iemand
me verbetert of aanvult. Veel
dank bij voorbaat. C. Moeyaert,
Deken de Brouwerstraat 3, 8900 leper
(1) Essais posthumes en vers at en
prose par un Beige de ('Académie
d'Arras.

26e Frans - Vlaamse
Kultuurdag
Waregem / 9 sept. 1973.
Het was een begrijpelijke blijk
van zorg voor z'n Komitee dat
Senator Leo Vanackere ertoe
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bracht om van een geringere
opkomst als vorig jaar te spreken. Eigenlijk scheelde dat niet
zoveel: driehonderd sterk betrokken aanwezigen is misschien
beter als duizend doorgaans
minder betrokkenen. Mijn indruk
was dat er dit jaar meer FransVlamingen aanwezig waren, altans jongeren uit Frans-Vlaanderen, en dat is biezonder verheugend.
En die jongeren waren vaak geen
aanwezigen zonder meer. Namen
niet op elke sektievergadering,
op één na, Frans-Vlamingen het
woord? En een enkele keer zelfs
met vieren zoals in de sektie
Jeugd. Hun stem ontbrak op het
plenum zeker ook niet. Hebben
we zó iets vroeger al mogen
meemaken?
Natuurlijk is het onbegonnen
werk om hier alle sektievergaderingen uitgebreid te verslaan en
mogen de lezers het niet kwalijk
nemen als hier een of ander
ontbreekt. Hier dan een greep
uit het belangrijkste.
Prof. W. Thijs die sinds 20 jaar
kollege geeft in Rijsel kon wijzen op een toename in die tijd
van 4 tot 122 studenten Nederlands, op de mogelijkheden van
het Nederlands ook in het Middelbaar Onderwijs, maar mocht
de afschaffing van het verbod
van onze taal op de lagere
school nog niet melden. F. Pitte
verheugde zich in de kontakt--ry
mogelijkheden van de deelnemers aan de Gentse vakantie
onze kultuurmonu--kursmet
menten en onze Nederlandssprekende mensen in Gent. Jammer
dat er maar twee Frans-Vlamingen bij de kursisten waren.
Drie journalisten: Vereecke, Ger
vooral Dotselaere-monprez
hebben zich bezonnen over hun
taak als informatoren over FransVlaanderen, maar de volgende
dagen hebben we alleen erg bescheiden verslagen kunnen lezen

over de kultuurdag in onze pers.
C. Aerts hielp voorkomen dat we
het diep-menselijke Werk der
Vlamingen uit het oog zouden
verliezen.
Wat de zin van de geschiedenis
van datzelfde Rijsel is, waar nog
altijd de eenvoudige Vlaamse arbeiders van het Werk der Vlamingen verblijven, kon door niemand beter uiteengezet worden
als door Erik Vanneufville, jong
historikus en geboren Rijselaar:
het was altijd en is nog een ontmoetingscentrum tussen de Nederlandse en Franse kultuur, dat
zelfs lange tijd tweetalig geweest
is. Vragen over de alleroudste
taaltoestand in deze stad en in
de hele kasselrij Rijsel blijven
open. Een ander jong en veelbelovend historikus, Michiel Nuyttens, heeft een belangrijke studiebijdrage geleverd tot de geschiedenis van de voornaamste
Vlaamse abdij in de Middeleeuwen, de Sint-Bertijnsabdij in SintOmaars. Erik Defoort verstaat de
kunst om op een prettige manier
de geesten te prikkelen. Terwijl
Luc Verbeke het bestaande materiaal over Frans- Vlaanderen tot
een standaardwerk verzameld
heeft, wordt het hoog tijd dat we
de nog onontgonnen bronnen van
de hedendaagse Vlaamse geschiedenis van Frans-Vlaanderen
met vereende krachten aanboren. Ir. Cohen Stuart beaamde
dat allemaal maar wees, m.i. terecht, op het belang van de alleroudste geschiedenis van onze
streken, waaronder we onze huidige problemen niet kunnen begrijpen. Kortom het gaat om de
onverkorte historische waarheid
over dit stuk Vlaanderen in
Frankrijk.
Zelfs kleine detailstudies zoals
die van Karel de Lille over Tisje
Tasje, spiegel van volk en volksleven in de vorige eeuw tussen
Buisscheure en Noordpene, zijn
beslist niet zonder belang, even-
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min als de bescheiden bewustmaking door de VVF elke maand
in Hazebroek, met lessen Nederlandse schrijftaal inkluis. Misschien mochten ze een tikkeltje
minder bescheiden zijn.
Ekonomie is misschien de sleutel om alle dwaze grenzen te
ontgrendelen: terwijl we de indruk krijgen dat juist in kulturele kringen gaandeweg meer in
termen van staat en staatsgrenzen gesproken wordt, bevangen
als door een angst om over
volks- of kultuurgemeenschap te
reppen (dwaasweg bang om voor
verlate romantici door te gaan ?)
blijken de ekonomen op het
ogenblik het best de hinder van
de grenzen aan te voelen. Maar
zullen die groeiende ekonomische entiteiten, die streken als
het vroegere graafschap Vlaanderen nog blijken te zijn, zal de
om zich heen grijpende metropool Duinkerke niet elke linguistische, kulturele en menselijke werkelijkheid terwille van het
lieve geld of om stoffelijke belangen over het hoofd gaan zien?
Nog maar vijf jaar geleden was
het ondenkbaar dat vier FransVlaamse jongeren het terugvinden van hun Vlaamse vaderland
in Waregem zouden komen vertellen. Het overstijgen van de
vervreemding van je diepste basis blijkt voor die jonge mensen
een bron van intense vreugde
en werkkracht geworden te zijn.
P. de Verrewaere beleeft deze
opnieuw ontdekte rijkdom in z'n
Nederlandse kursus in Rijsel, F.
Persyn doet hetzelfde in Halewijn en wijst op het feit dat nog
talloze Frans-Vlaamse jongeren
dezelfde weg als hij terug zouden kunnen vinden, Wido Boureel ziet het als een nieuwe zin
voor z'n jonge leven, hem duidelijk geworden uit lange vriendengesprekken, terwijl D. Neyrinck
scherp de faktoren van de verfransing gaat ontleden, nl. de

ekonomie en de overheid. Het
plenum na de middag had ook
voor het audio- visuele gezorgd in
de vorm van Jan Brusses TV-film
Oud - Nederlandstalig gebied in
Frankrijk, waarin we onze goede vriend J. Tillie levenslustig
les zagen geven aan z'n oudere
en jongere leerlingen, waarin
we nog eens die „mensen zoals
wij" konden zien en beluisteren
en het tragi- komische van het
zgn. Nederlandsonkundige jongetje dat toch Nederlands verstond. Ik hoop dat Dr. Sluyter
deze kleurige film nog vaak kan
laten zien.
Van André Demedts' In Memoriam heb ik vooral die figuur van
Mgr. Devos onthouden, die z'n
stapeltje Vlaamse boeken laat
zien met de woorden „Als ik
heimwee heb naar m'n Vlaamse
land, dan grijp ik naar deze boeken terug ". Mgr. Dupont noemt
hij de Frans- Vlaamse Verriest,
de bescheiden ambassadeur
voor onze taal, die hij verdedigde in de andere taal.., terwijl
Antoon Vander Plaetse als getrouwe van het eerste uur z'n
stem en z'n warme genegenheid
altijd beschikbaar hield voor
Vlaanderen in Frankrijk.
Drs. A. Vanneste kon uit z'n wetenschappelijke konstateringen
aangaande het voortbestaan van
Vlaamse dialekten in FransVlaanderen vanzelf niets beters
besluiten als dat het ABN alleen
er stand zou houden. Persoonlijk
vermoed ik dat met het invoeren
van het ABN, en alleen zo, de
kans bestaat dat ook die rijke
oude dialekten niet helemaal
verloren gaan, iets wat naar ik
hoop, niemand zou toejuichen.
Het hoogtepunt van de middag
was misschien wel de spreekbeurt van P. de Leersnijder: de
indrukwekkende opsomming in
het Nederlands van wat hij samen met z'n vrienden ziet en
droomt als de taak van de Mi-

chiel de Swaenkring, zowel inzake natuur als kultuur; en dan
kwam z'n vlotte improvisatie in
het Frans, met die enkele schalkse - of zijn het striemende woorden aan het adres van een
onwetende overheid, die wat stof
hebben doen opwaaien, maar
ook - en dat hebben velen met
het voorgaande vergeten - een
nogal prikkelende uitdaging aan
het adres van de Belgische Vlamingen, waarin hij z'n ongenoegen uitdrukt over ons tekort aan
belangstelling, geestdrift en ook
begrip voor hun jong idealisme.
Voorzitter Leo Vanackere heeft
dan de nadruk gelegd op ons bui ten-en - boven-elke-politiek-staan,
en terecht. Meteen heeft hij z'n
lof niet gespaard, en het is jammer dat de pers dwaasweg alleen een incident heeft willen
zien en onthouden. Zo kon dan
Minister Chabert van Nederlandse kuituur, en we zullen
het nooit vergeten, steun beloven voor al degenen die onze
taal en kultuur in Frans-Vlaanderen vooruit willen helpen en
schragen, in het kader van ons
buitenlandse kultuurbeleid. Ook
hierop heeft Vanackere dan gewezen: nu namelijk zo iets mogelijk geworden is dank zij de
kulturele autonomie.
C. Taccoen, promotor van het
Nederlands onderwijs in FransVlaanderen, mocht dan de prijzen toekennen aan de deelnemers aan de Taal- en Letterkundige Prijsvraag, waarvan hij
voorzitter is: vooral twee jonge
dichters verdienen meer als matige lof. Pastoor G. Decalf, C.
Taccoen, W. Verhille kregen dan
uit de handen van de minister
een verdiende officiële erepenning ofte dekoratie, terwijl de afwezigen J. Klaas en Kan. Deswarte dit later uit de handen
van Senator Leo Vanackere zullen ontvangen.
Deze laatste mocht dan ook op-
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getogen de dag besluiten, die
een uiting was van verjonging
en zelfs een daarmee gepaard
gaande kontestatie. C. Moeyaert

Frans Vlaanderen
Aktualiteiten.
-

a) Informatieve bijdragen in de
pers en op de radio:
• De jongste Frans-Vlaamse Kultuurdag kreeg een uitgebreide
belangstelling in de pers met
verslagen van F. Germonprez in
Het Volk (10 sept. 1973), Em.
Dotselaere in Het Laatste Nieuws
(11 september), M. Verheecke in
De Standaard ( 11 september),
van Jan in 't Pallieterke (13 september), van D.B. in De Weekbode (14 september), van M.D. in
Kcrtrijks Handelsblad ( 14 september), van Jan Olsen in De
Spectator (15 september), van
M.N. in Leieland ( augustus-september, 1973) en van Jan Olsen
in Het Pennoen (sept. 1973).
Het moet ook vermeld worden
dat zelfs La Libre Belgique ( 11
september 1973) op haar tweede bladzijde een kolommetje van
31 vriendelijke regels over had
voor „La 26e journée culturelle
flamande-franraise", een titel die
aantoont dat zelfs deze bijna
90-jarige militante voor de tweetaligheid in Vlaanderen nog ongemakken voelt bij het vertalen.
• Voor of na, maar n.a.v. de Waregemse Kultuurdag verschenen
enkele uitgebreide reportages.
Een tite;verhaal van het weekblad Spectator (8 september
1973), „Vlaanderen dat Frans genoemd wordt" bracht FransVlaanderen onder de belangstelling van zijn lezers en de naam
van het weekb!ad voor het eerst
in deze kroniek. Jan Olsen, Lieselot van Son en Frits Pittery
schreven de teksten. Ze interviewden ook senator Leo Van-
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ackere, Kom iteevoorzitter, en Jacques Fermaut.
Hugo de Schuyteneer schreef
over twee volle pagina's in Wij
(15 september 1973) een terugblik op 25 jaar werking van het
Komitee voor Frans- Vlaanderen
en tevens beschouwingen bij het
door het Dosfelinstituut georganiseerde Frans-Vlaanderenweekeind van de voorbije zomer,
waaraan ook een Wij in de Westhoek ( september 1973) een bijdrage wijdde. En het was nog altijd n.a.v. de Waregemse Kultuurdag dat André Demedts onder de titel „Frans- Vlaanderen
nu" de toestand in 1973 overschouwde in Gazet van Antwerpen (28 september 1973).
• Prof. Walter Thys werd door
E.V. voorgesteld in Gazet van
Antwerpen (20-21 oktober 1973)
n.a.v. het feit dat hij twintig jaar
Nederlands doceert aan de Rij
universiteit. In dezelfde-sel
krant (6 november 1973) verschenen twee korte berichten i.v.m.
Frans-Vlaanderen.
• In een niet-gesigneerd stuk,
„Het werk van de Vlamingen in
Frankrijk ", in het tijdschrift
Leieland (okt.-nov. 1973), zal de
belangstellende een goed overzicht vinden van dit onderwerp.
• B.R.T. 2 - Omroep WestVlaanderen verzorgde een vraaggesprek met Luc Verbeke (6
september 1973) over de FransVlaamse Kultuurdag, een uitgebreid klankbeeld over dezelfde
Kultuurdag (11 september 1973),
een beknopte Frans-Vlaandereninformatie op tekst van Patrick
de Verrewaere (2 oktober 1973)
en een bericht over de Schumannprijs aan Jozef Deleu (19
oktober 1973).
b) Kulturele en andere manifestaties:
• Aan Jozef Deleu, hoofdredakteur van Ons Erfdeel en Septentrion, tevens afgevaardigd -be-

heerder van de Stichting Ons
Erfdeel, is op 26 oktober 1973 te
Metz de zilveren medaille Robert
Schuman uitgereikt door de
Franse senaatsvoorzitter Alain
Poher. De medaille is geschonken door „Les Amis de Robert
Schuman" te Metz en de Stiftung F.V.S. uit Hamburg, die elk
jaar personen bekroont omwille
van hun bijdrage tot de Europese gedachte.
• In de Franse departementale
raden, die je kan vergelijken
met de Provincieraden in België
en de Provinciale Staten in Nederland, hebben de leden zitting
voor de duur van 6 jaar. Maar
om de drie jaar wordt de helft
daarvan vernieuwd en hebben
verkiezingen plaats in de helft
van de kantons van ieder departement. Dit was het geval, in
twee stembeurten, op 23 en 30
september 1973. Voor het Noor
moesten 34 en-derpatmn
voor dat van het Nauw van Kales
31 leden verkozen worden. De
uitslag bracht geen noemenswaardige wijzigingen en bevestigde alleen de trend dat de
meerderheid, overal in de FransVlaamse regio, haar sterke posities van de wetgevende verkiezingen van 1968 verder ziet afbrokkelen of verliezen ten gunste van socialisten en kommunisten die daarmee hun traditionele stellingen van voor de
Gaullistische vloedgolf heroveren of versterken.
De nieuwe raad voor het Noorden is nu samengesteld uit 28
socialisten, 15 kommunisten, 1
Demokratisch Centrum, 9 Gaullisten, en 17 diversen (o.m. politici zonder duidelijke politieke
binding).
Voor het departement van het
Nauw van Kales zijn dat: 23 socialisten, 13 kommunisten, 3 reformatoren, 11 Gaullisten en 7
diversen. Beide raden kregen
weer een socialistisch voorzitter:
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Albert Denvers, volksvertegenwoordiger en voorzitter van
de Duinkerkse agglomeratieraad
(Noorden) en Bernard Chochoy,
burgemeester van Lumbres, oud minister en voorheen ook al
voorzitter (Nauw van Kales).
• Op het ogenblik waarop ik deze kroniek afsluit zijn de meeste
leden al aangeduid voor de twee
regionale raden of kamers die
voortspruiten uit de regionalizeringswet van 5 juli 1973 (zie ook
mijn voorlaatste kroniek, O.E..,
16e jrg., nr. 3, blz. 162). Mét de
instellingen moest de regio ook
een naam krijgen. Er was keuze
genoeg. Van de 23 regio's zijn er
die zichzelf de naam gaven van
Alsace, Bourgogne, Bretagne,
Lorraine, Picardie, Haute-Normandie, Basse- Normandie, enz.
Allemaal namen dus die naar
een historische en/of kulturele
realiteit verwijzen. Op andere
plaatsen hebben de verdedigers
van aardrijkskundige en geometrische namen het niet opgegeven, zodat andere regio's namen dragen als Centre, Midi-Pyrénées, Rhone- Alpes, enz. Toen
de departementale raden van het
Noorden en van het Nauw van
Kales de knoop moesten doorhakken, viel hun keuze op „Région Nord - Pas-de-Calais"...
Wie er allemaal zitting krijgt in
de organen van de pas gedoopte
is geen eenvoudige vraag.
De eerste kamer, de regionale
raad, telt in de Frans- Vlaamse
regio (elders is dat meestal
minder) 105 niet- rechtstreeks verkozen leden. Kamerleden en
senatoren, samen 52 in getal,
maken er automatisch deel van
uit. De twee departementale raden, die blijven voortbestaan,
vaardigen 32 vertegenwoordigers
af. Voor het Nauw van Kales gebeurde dat volgens het meerderheidsprincipe, dus uitsluitend
met socialisten en kommunisten.
Maar de departementale raad

van het Noorden gaf de voorkeur aan een evenredige vertegenwoordiging in de regionale
raad. Voeg daarbij nog 15 vertegenwoordigers van de gemeenten met meer als 30.000 inwoners (men vergete niet dat de
dun bevolkte plattelandskantons
enorm bevoordeligd zijn t.a.v. de
stedelijke agglomeraties in de
departementale raden!) en 6
vertegenwoordigers van de agglomeratieraden (De Rijselse en
de Duinkerkse) en de 105 leden
kunnen bijeenkomen en een kamervoorzitter kiezen. Dat wordt,
gezien de samenstelling van de
raad (48 socialisten, 26 leden
behorend tot de meerderheid, 19
kommunisten en 12 centrumfiguren), ongetwijfe;d een socialist.
De tweede raad, het sociaalekonomisch komitee genoemd,
moet 80 eveneens niet- rechtstreeks gekozen leden tellen, behorend tot 4 groepen: 1) Vertegenwoordigers uit de handels-,
ambachten -, beroepen -, en landbouwwereld, van werkgevers- en
van werknemersorganisaties: 46;
2) Vertegenwoordigers van wat
genoemd wordt de typisch regionale bedrijvigheden (dat zijn hier
dan: visserij, havens, steenkoolmijnen, tekstiel, enz): 8; 3) Vertegenwoordigers van sociale,
kulturele, wetenschappelijke en
gezinsorganisaties: 21; 4) Leden
(omschreven als „personnalités
qualifiées") aangeduid door de
Eerste -Minister: 5.
Beide raden zullen eerst hun
voorzitter en bureau moeten verkiezen en een inwendig reglement opstellen en goedkeuren.
Naast de nog vele open vragen
is er o.m. die op welk personeel
en op welke studiediensten (al
of niet die van de regioprefekt)
zij een beroep zullen doen. En
de moedige lezer die dit allemaal doorstaan heeft zal met mij
al vermoed hebben dat Frankrijk
ook spoedig aan de vurige plei-

dooien toe zal zijn „voor meer
doorzichtigheid en vereenvoudiging van onze instellingen ".
e Het katolieke weekblad La
Croix-Dimanche-du Nord (nr. 259,
20-21 oktober 1973) publiceerde
de rezultaten van een opiniepeiling over de regionalizering gehouden bij 1600 personen behorend tot hogere beroepskategorieën die dagelijks vanuit Rijsel
naar Parijs sporen voor hun
werk. Op een vraag hoe de samenhorigheid met België ervaren werd, luidde het antwoord:
helemaal niet: 8,4 0/o, zwak:
31,3 0/s, middelmatig: 34,8 0/o,
sterk: 10,3 0/0, onbeslist: 13,4 0/0,
geen antwoord: 1,8 0/0. Voor een
grote meerderheid van de ondervraagden wordt de staatsgrens
dus als een belangrijke realiteit
ervaren. Jammer dat er geen
vraag of vragen ingelast waren
die een antwoord zouden uitlokken i.v.m. het samenhorigheidsbesef met de Vlaamse en de
Waalse regio.
• Wie in augustus of september
van dit jaar het Rijselse stadscentrum bezocht kon niet voorbijlopen aan de talrijke affiches
(aan de ramen van winkels, café's, restaurants) die de voorbijganger uitnodigden om een
vreemde taal, vooral Engels en
Duits, maar ook Spaans en Italiaans, te leren tijdens avondlessen. Achter die uitnodigingen
staan natuurlijk organismen ter
verspreiding van die talen. Aan
affiches „Apprenez le néerlandais" zijn we helaas nog niet
toe.
0 Met het voorbeeld voor ogen
van het Parijse Festival des Marais en het Festival van Straatsburg, kreeg Rijsel zijn eerste
Internationaal Muziekfestival, van
19 oktober tot 20 november 1973.
Het zou natuurlijk wel interessant
zijn als er in de toekomst samenwerking tot stand kon komen met
het Festival van Vlaanderen. Op
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de 26e Frans-Vlaamse Kultuurdag deed Alex Vanneste een
suggestie in die richting. Wie
wel aan het Rijselse Muziekfestival meewerkte was het GoetheInstitut te Rijsel.
• Dat Goethe- Institut (rue des
Stations, 90) ontplooit drukke aktiviteiten. Naast de talrijke kursussen Duits, voor alle niveau's,
zijn er elke maand op de zetel
van het instituut tentoonstellingen, waarbij ook voordrachten
en koncerten aansluiten. In oktober 1973 was er een tentoonstelling gewijd aan het Bauhaus
en W. Gropius, en in november
(ook tot 14 december) een tentoonstelling J. Gerz. Het instituut
stelt bovendien ook nog zijn biblioteek, diskoteek, films, dia's
en geluidsbanden ter beschikking.
• Het Lascaux of het Altamira
van Noord-Afrika ligt in het Algerijnse Tassiligebergte. Op het
einde van de koloniale tijd heeft
een Franse zending onder leiding van H. Lhote alle grot- en
wandschilderingen en -tekeningen gekopieerd. Een keuze daaruit is te bezichtigen in het Rijsel se Paleis voor Schone Kunsten
(place de la République) onder
de benaming „Les Peintures
préhistoriques du Tassili" en dat
tot 28 januari 1974, elke dag (behalve de dinsdag) van 10 tot
12.30 uur en van 14 tot 17 uur.
• Op 21 oktober 1973 bracht de
vereniging Société des Amis des
Musées de Lille een bezoek aan
de stad Mechelen en aan de tentoonstelling „Van Karel de Stoute tot Keizer Karel".
• De laatste tijd is het Comité
Flamand de France een paar
keer voorgekomen in deze kroniek. Gaat deze eerbiedwaardige
vereniging een nieuwe jeugd tegemoet onder de leiding van
haar nieuwe voorzitter Ph. Jessu? Naast de traditionele uitstappen heeft het Comité voor
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het werkjaar 1973-74 een hele
reeks voordrachten op zijn programma. Het is verheugend dat
daarbij ook over de grens gekeken wordt, met Prof. Ghysselinck over „L'évolution des langues dans la region du Nord'
(17 november 1973) en Prof. W.
Thys over „La littérature d'expression néerlandaise en Belgique" (20 april 1974), telkens op
zaterdag, tussen 15 en 17 uur,
in het Maison Saint-Exupéry, 7,
rue des Fosses, te Rijsel.
• Het CAIR (Centre d'Animation
Interrégional), gevestigd te Och
bij Kassel, en gesticht-tezl
met de bedoeling aan streekanimatie te doen in de FransVlaamse Westhoek, organizeerde
op zondag 14 oktober 1973 een
orgelkoncert, gegeven door de
Leuvense organist, Luk Lannoo,
in de kerk van Brokzele, het
kleinste dorp van Frans-Vlaanderen. Met een 60-tal aanwezigen
mocht het initiatief een behoorlijk sukses genoemd worden. Al
geef ik grif toe geen orgelkenner
te zijn en meer uit simpatie voor
het initiatief en uit liefde voor
het herfstlandschap naar dit stille dorp te zijn afgezakt, was ik
verwonderd over de Vlaamse
(uit België dan) afwezigheid. Als
het juist is dat heel wat uitnodigingen over de grens gingen,
stel ik me toch de vraag of de
Vlaamse belangstelling voor
Frans-Vlaanderen vooral geprikkeld wordt door „koddiges"?
• Het Volkstoneel voor FransVlaanderen o.l.v. Flor Barbry zit
volop in zijn 19e speeljaar, met
een stuk van Jan Fabricius,
„Leentje Martijn begint haar leven", zoals steeds bewerkt door
de regisseur. Een opvoering in
Frans-Vlaanderen vormt altijd een
evenement dat iedere Vlaming
met liefde voor dit land eens
moet meegemaakt hebben. Zonder grote ambities na te jagen
doet de ploeg van Flor Barbry

het gewoon uitstekend. De toeschouwers leven het stuk mee en
laten hun emoties de vrije teugel zoals zij dat nooit kunnen
voor hun tv-toestel. Daarom geef
ik hier weer de lijst met plaats
en uur van de opvoeringen in
Frans- Vlaanderen: Sint-Winoksbergen (28 oktober 1973, opvoering van Antje), Godewaarsvelde
(19 november, om 19.30 u.), SintJans-kapel (2 december), Boe
december), Ekelsbe--schep(9
ke (16 december, om 19 u.), Pitgam (23 december, om 19.30 u.),
Arneke (27 januari 1974, om
19.30 uur), Broekkerke (17 februari, om 19.30 uur), Bollezele
(3 maart, om 19.30 uur), Houtkerke (10 maart, om 19.30 u.), Bam
maart, om 19.30 uur),-bek(17
Rekspoede (14 maart, om 19.30
uur), De Moeren (31 maart, om
19.30 uur), Hondschote (21 april,
om 19.30 uur).

c) Publikaties:
• Van de dichter Emmanuel
Looten (°St.-Winoksbergen, 1908)
verscheen dit jaar een nieuwe
poëziebundel, Le chaos sensible, uitgegeven door Sanderus
te Oudenaarde. Wie vertrouwd is
met het werk van deze Fransschrijvende Frans-Vlaming herkent met vreugde deze weer tipische Lootenpoëzie, gekenmerkt door een eruptie van tot
beelden stollende gevoelens, In stinkten en myten. Het behoort
tot de merktekens van zijn werk
dat de (Franse) taal, grammatika
en sintaksis, geen kans krijgen
in te grijpen tussen het moment
waarop deze wereld zich beweegt in Lootens brein en de
schrijfakt. De dichter blijft produktief en trouw aan zichzelf. Hij
verblijft momenteel wel in Zuid Frankrijk, maar zijn geboorteland
is nog altijd zijn eerste inspiratiebron. Het Vlaamse landschap,
een dorp, de Schelde, de zee te
Malo, de doeken van Arthur Van

frans -vlaanderen

Hecke, het zijn allemaal prikkels
voor Looten om toekomst en verleden, legenden, volksverhalen
en een dichterlijk geloof in een
onvergankelijk Vlaanderen met
zijn werkelijkheid te associëren
en deze associaties opeen te
stapelen tot gedichten. Zo kan
men stellen dat Looten zich blijft
herhalen in zijn kosmisch avontuur, met wat Spillebeen zijn
hemelbestormende poëzie noemde, en dat zijn werk nog altijd
dat onafgewerkte karakter behoudt. Maar de vormen, konventies en stereotypen van de hedendaagse taal, kultuur en beschaving imiteert of herhaalt
Looten niet.
• Natuurlijk is er voor 1974 weer
een Manneke uit de Mane van
de pers. Deze bundel humor
van Westvlaamse humoristen en
volkskundigen neemt er natuurlijk ook weer Frans-Vlaanderen
bij. Het boekje kan verkregen
worden tegen 25 BF (+ 5 BF
voor verzendingskosten) en kan
men bestellen bij Karel M. de
Lille, Cartonstraat 40, 8900 leper.
• Er verschijnt veel over FransVlaanderen, zowel bij ons als in
Frankrijk. Een opmerkelijke uitgave is La Région du Nord
(1973, 120 blz., 29 FF), in de
reeks Découvrir la France van
de uitgeverij Larousse (17, rue
Montparnasse, F-75006 Parijs).
De tekst is van André Gamblin,
hoogleraar aan de Rijselse universiteit. Het is tevens een platenboek, met talrijke foto's, kaarten en plattegronden. Je vindt er
een indrukwekkende hoeveelheid
cijfers en gegevens in over de
meest uiteenlopende onderwerpen, zoals bevolking, industrie,
landbouw visserij, handel, verkeer, havens, toerisme, folklore,
kunstpatrimonium, natuurschoon,
enz. De auteur weet de pen zo
vlot te hanteren dat het niet verdort tot droge opsommingen.

Het foto- en kaartenmateriaal is
zeer verzorgd; sommige foto's
zijn uitzonderlijk mooi.
Het boek beslaat twee delen: in
het laatste krijgt de lezer een
beschrijving van ieder subgewest; in het eerste deel wordt
de regio in haar geheel bestudeerd telkens in verband met een
bepaald tema.
Frans-Vlaanderen heeft het moeilijk op ekonomisch gebied. Nadat het in de 19e eeuw en eerste
helft van de 20e eeuw o.a. door
immigratie een enorme bevolkingsgroei gekend heeft, zijn enkele bevolkingscijfers van nu een
goede barometer van de problemen. Tussen 1962 en 1968 vertoonden beide departementen
een tragere groei van de bevolking (0,7 0/o tegenover 1,3 0/0
voor Frankrijk in zijn geheel).
Het migratiesaldo dat voor het
Nauw van Kales vroeger al negatief was, werd dit voor het
eerst ook voor het Noorderdepartement tussen 1962-1968. De
verdere aftakeling van de mijnbouw - volledige stopzetting is
voorzien voor 1985 - en de dal ende tewerkstelling in de tekstielsektor, naast de zich verplaatsende staalnijverheid, zijn
hiervan de oorzaak. André Gamblin laat zich voortdurend zeer
optimistisch uit over de rezultaten van aanpassing, rekonversie
en ontwikkeling aan de kust. Hij
zet zich ook af tegen verkeerde
stereotype ideeën die aan de
regio (plat, monotoon, koud,
mistig, vuil) en zijn bevolking
(onvriendelijk, zwijgzaam) kleven. Hij wordt hierbij goed gediend door het fotomateriaal.
Ik zal André Gamblins kennis en
bevoegdheid geenszins in twijfel
trekken. Ik zou hoogstens enkele kleine onvermijdelijke detailfoutjes kunnen vermelden. Maar
ik durf wel enkele bedenkingen
maken bij vizie en toon zoals die

in dit boek tot uitdrukking komen.
1. Gamblins optimisme helt hier
en daar over naar krampachtige pleidooien die doen denken
aan wat ministers nu al jaren
bij elk bezoek aan de regio
plegen te vertellen. En die geluiden worden telkens ter plaatse
flink gekontesteerd, ook met cijfers. Het zou zelfs met foto's
kunnen!
2. De auteur heeft de indruk niet
kunnen wegnemen dat hij lief wil
zijn voor alles en iedereen. Ik
denk hierbij aan de manier waarop hij het ontstaan van de sloppenwijken verklaart, de laattijdige rekonversiemaatregelen, enz.
3. Ik betreur het dat hij niets
zegt over de taaltoestand in de
Frans-Vlaamse Westhoek. Tenzij
één zinnetje, op blz. 95, over
Sint-Omaars, „C'est aussi le contact entre les pays de langue
frangaise et les pays de langue
flamande" daarvoor moet dienen. Ligt dit stilzwijgen misschien in de lijn van wat ik bij
de eerste bedenkingen vaststelde?
• De redaktie van het tijdschrift
West- Vlaanderen werkt, een uitgave van de Westvlaamse Ekonomische Raad (adres: Baron Ruzettelaan 33, 8320 Brugge 4),
stelde een speciaal nummer samen , Dossier Noord - Frankrijk,
dat als nr. 3 van de 15e jrg.
(1973) verscheen. De aandacht
gaat geheel naar problemen van
ekonomische aard, handel en
ruimtelijke ordening. Provinciegouverneur ridder P. van Outryve d'Ydewalle verantwoordt dit
dossier in zijn Ten geleide. Het
is bedoeld om de „samenwerking konkreet te stimuleren én
voor te bereiden ", tevens „als
een uitgebreide kennismaking
met gegevens en stellingnamen".
Hij voegt er ook aan toe: „Wij (=
West-Vlaanderen) behouden ons
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dan ook alle rechten voor om
eventueel afwijkende ideeën van
onze zijde te blijven verdedigen,
wanneer en op de plaats die
voor deze konfrontatie struktureel of informeel het best aangewezen is". Werkten aan dit nummer mee: J. Brunet de Rouvre
(direkteur Oream-Nord), NordPas-de-Calais: streek in ekspansie, F. Thierry (adjunkt-direkteur
van de Communauté Urbaine de
Lille), De stedelijke gemeenschap
Rijsel: verkenning van een Metropool, J. Gory (Direkteur troupe de Coordination pour l'Aménagement du Littoral), De noordelijke kuststreek van Frankrijk:
een streek met gevarieerde troeven, M.G. Duclercq (Hoofdingenieur Génie Rural, Eaux et Forêts, Atelier Regional d'Etudes
regionales et d'Aménagement
Rural), Landbouw, J. Bodelle (Direkteur Agence de Bassin ArtoisPicardie), Waterproblemen in Artois-Picardie, Prof. Dr. F. Lentacker, De teruggang van de
grensarbeid, L. Schepens (Wetenschappeljik Assistent Provinciebestuur West- Vlaanderen), Arbeid in Frankrijk in de XiXe
eeuw, G. Jacques (Konsul -Generaal te Rijsel), Grensoverschrijdende handel als bindteken, en
er is tenslotte een bijdrage, Toerisme en rekreatie, zonder vermelding van auteur, wel met de
aanduiding Oream-Nord.
Erik Vandewalle

Onze Taalgemeenschappen in het brandpunt.
In de huidige Belgische politiek
nemen de problemen van de
taalgemeenschappen - de taal kwestie of de kommunautaire
problemen - een biezondere
plaats in, zelfs in die mate dat
zij meer dan waarschijnlijk de
nieuwe strukturen van de Belgische staat zullen helpen bepalen
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in een zeer nabije toekomst.
Over dit onderwerp werd reeds
heel wat geschreven, maar tot
voor kort was het vrij moeilijk
om in de massa publikaties wegwijs te geraken. Bovendien bestaan er over deze problematiek
goede en minder goede publikaties en, meer nog dan op andere
terreinen, partijdige en neutrale
publikaties. Voor wie een bepaald aspekt van de zaak wil
doornemen, bestuderen of even
van dichterbij bekijken stelt zich
het probleem waar hij zijn informatie vinden kan en van welke
kwaliteit zij is. Op deze twee
vragen antwoordt Albert Verdoodt in zijn vrij uitgebreide en
verzorgde kritische bibliografie
die pas is verschenen: Les Problèmes des Grau pes linguistiques en Belgique (1).
De auteur heeft de hem bekende en belangrijke of karakteristieke publikaties omtrent taal problemen in België samengebracht in een gemotiveerd en
duidelijk schema. Voor de jaren
vóór 1965 zijn de bibliografische
gegevens van vrij algemene
aard, immers, voor die periode
kan men een beroep doen op
een lijst van M.-P. Herremans (2).
Maar voor de jaren na 1965 vindt
men een zeer uitgebreide bibliografie waarbij nog elk werk vaak
uitvoerig wordt ingeleid of bekommentarieerd zodat de lezer
zich enigszins kan oriënteren.
Tevens wordt elk hoofdstuk voorafgegaan door een synthese van
de verschillende onderwerpen
die behandeld zullen worden en
over de diverse standpunten die
worden ingenomen door de auteurs waarvan de publikaties in
een onmiddellijk daarop volgende bibliografie zijn vermeld. Het
klassement van het materiaal is
wetenschappelijk verantwoord in
die zin dat het is gebaseerd op
de laatste verworvenheden van
een der allerjongste akademi-

sche disciplines die biezonder
maatschappelijk gericht is en in
België veel toepassingen vindt:
de taalsociologie, de studie van
de relatie tussen taal en gemeenschap.
In een inleiding stelt de auteur
een lijst voor van algemene werken over België en zijn kultuuren taalgemeenschappen. Belangrijker zijn de gegevens omtrent
de relaties tussen Vlamingen en
Walen: daarin worden respektievelijk behandeld de demografische, ekonomische, sociale, kul
politieke problemen.-tureln
Verder ook nog de verhoudingen tussen Duitssprekenden en
hun Frans- of Nederlandssprekende medeburgers evenals enkele titels over vreemde taal groepen in België. Daarna volgt
een hoofdstuk handelend over
tweetaligheid en diglossie waarin zowel pedagogische, taalkundige als sociologische aspekten
van het probleem worden aangeraakt. Ook vindt men enige gegevens betreffende de rol en de
waarde van het ABN tegenover
de dialekten.
Biezonder interessant en boeiend is de uitvoerige lijst publikaties en de kommentaar betreffende diverse hete hangijzers:
de taalstrijd, de Vlaamse beweging, de Waalse beweging, de
talentellingen, de taalgrens, de
Universiteit van Leuven en...
Brussel! Tenslotte wordt ook nog
belang gehecht aan de studies
over de zuiver politieke alternatieven zoals het unitarisme, het
regionalisme, het federalisme en
het separatisme.
Of je nu wetenschappelijk vorser
bent, politikus of gewoonweg geinteresseerd, je kunt altijd terecht in de studie van Verdoodt
die, naar onze bescheiden mening, nog bruikbaarder zou zijn
indien zij een onderwerpenregister evenals een alfabetisch au-

publikaties

teursregister bevatte. Niettegenstaande deze kleine technische
nalatigheden moet dit werk toch
als een biezonder nuttige publikatie worden beschouwd, voor
een zeer breed publiek, vooral
nu er steeds meer aandacht
wordt geschonken aan de kom
problemen van wel--munatire
ke aard dan ook.

Het dertig bladzijden tellende
slothoofdstuk geeft een algemene synthese van de gerecenseerde publikaties en enkele intelligente en interessante suggesties
voor onderzoeksprojekten die
een niet louter wetenschappelijke waarde hebben, maar die ook
tot de ontplooiing van de twee
kultuurgemeenschappen in ons

land een positieve bijdrage kun
leveren. Drs. Alex Vanneste-ne
(1) Verdoodt Aloert, Les problèmes
des Groupes lingulstiques en Belgique, Leuven, U.C.L., Institut de Linguistique (Blijde- Inkomststraat 23-27),
1973, 233 p.
(2) Lijst opgesteld in opdracht van de
„Commission canadienne d'enquéte
sur le bilinguisme et le biculturalisme" (1964).

steun aan de stichting ons erfdeel vzw
De uitgave van de tijdschriften Ons Erfdeel en Septentrion, revue de culture néerlandaise en de aktiviteiten in het Dialoogcentrum van de Stichting Ons Erfdeel vzw,
worden mede mogelijk gemaakt door de steun van overheidsinstellingen, partikulieren, verenigingen en bedrijven. De Raad van Beheer zegt hartelijk dank aan allen die
door hun financiële steun de publikaties en de aktiviteiten van de Stichting Ons Erfdeel vzw mogelijk maken. In ieder nummer van dit tijdschrift worden de ontvangen
steunbijdragen vermeld.
Mr. A. Van Landuyt, Erembodegem
P. Callebaut, Brussel
N.V. Spaarkrediet, Antwerpen
I. Komkommer & Zn. N.V., Antwerpen
Notaris I. De Sadeleer, Brecht
Mr. De Keyser, Wezembeek-Oppem
Medibeg Vermandel Gebrs., Wevelgem
Generale Bankmaatschappij N.V., Brussel
Naamloos, Berchem
Koffie F. Rombouts N.V., Antwerpen
Mr. Frans Baert, Gent
Pvba Alfa, Tongeren
Dr. Sc. Paul De Bievre, Kasterlee
O. Vandermeulen, St.-Martens-Latem
Federale Kas voor Beroepskrediet, Kortrijk
N.V. Seghers Beton, Aalter
Sociaal Bureau vzw, Brugge
N.V. Sabena, Brussel (1974)
Pvba Santens, Oudenaarde
N.V. Rena Konserven, Mortsel
Mr. Willy De Clercq, Gent
N.V. Volksdepositokas, Gent

1.000 fr.
1.500 fr.
5.000 fr.
2.500 fr.
1.000 fr.
400 fr.
5.000 fr.
50.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
750 fr.
1.000 fr.
5.000 fr.
1.000 fr.
2.500 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
5.000 fr.
2.000 fr.
3.000 fr.
1.000 fr.
5.000 fr.
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N.V. Almanij, Brussel
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N.V. De Schelde, Verzekeringsmij, Antwerpen
N.V. Dart Industries Belgium, Aalst
N.V. Marie Thumas, Wilsele
N.V. Glucoseries Réunies, Aalst
N.V. Pauwels Trafo, Mechelen
Notaris A. Beyer, Wondelgem
N.V. Gates Europe, Brussel
N.V. Roman, Oudenaarde
N.V. Seghers International, Malderen
Lions-Club Antwerpen- Marnix, Antwerpen
Notaris A. Van Hoestenberghe, Hertsberge
Dr. Louis Debrabandere, Roeselare
Gemeentebestuur van Bissegem (W.-VI.)
J.B. Eerdmans, Brussel
Naamloos
N.V. La Lainière de la Lys, Zulte
N.V. Drukkerij Het Volk, Gent
(voorlopig afgesloten op 23 november 1973)
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Steunabonnementen.
Prof. Dr. Theo Luyckx (Brussel), Ir. Roland Van Heers (Kumtich- Vissenaken), A. Bosteels (Leuven), C. Mertens (Brussel),
Architekt W. Remmery (Antwerpen), Pvba ADO (Antwerpen), Pvba Loosveldt-Van Goethem (St.-Niklaas), R. Ossieur (Hasselt).
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ZOEK UW PROFIJT
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Open een rekening bij de

KREDIETBANK
en geniet de voordelen van het

COMBI

-

SPAREN

A
Trouwe spaarders bij de Kredietbank zijn gerust voor de toekomst. Op
gunstvoorwaarden en met een minimum aan formaliteiten kunnen zij zeer
vlug kredieten bekomen, mochten zij die verlangen
Betaalkrediet
voor gewone, dagelijkse uitgaven

Gezins- of Beroepskrediet
ter financiering van duurzame gebruiksgoederen of voor ekstra- uitgaven

Woningkrediet
voor nieuwbouw of voor de aankoop van grond en woning

Stel niet uit. Loop vandaag nog aan bij de

KREDIETBANK
en vraag inlichtingen over Combi -Sparen, een spaarformule met niets dan
voordelen.

De groeibons
De nieuwe effekten aan toonder van de ASLK geven
een volwassen opbrengst

42,70 % op 5 jaar
Er bestaan Groeibons op 3 jaar en op 5 jaar.
U kunt ze kopen in koupures van 5.000, 10.000, 50.000 en 100.000 fr.
in alle kontaktpunten van de

ASLK

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

NOORDSTARFONDS
v.z.w.

steunt voortdurend het Vlaamse kultuurleven
U kunt hieraan meehelpen
door U te laten verzekeren bij
de Vlaamse verzekeringsmaatschappij

«De Noordstar en Boerhaave»
Groot-Brittanniëlaan 121, 9000 Gent, tel. 09/25.75.15
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Voor alle inlichtingen: Filiaal Kortrijk, Burg. Reynaertstraat 2

