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[Nummer 1]
Brief van het Algemeen Nederlands Verbond over internationaal
cultuurbeleid
Pleidooi voor Nederlands Instituut in Brussel
Het Algemeen Nederlands Verbond heeft zich in een brief van Dr. W.H. van den
Berge, algemeen voorzitter, aan de Nederlandse ministers van buitenlandse zaken,
van onderwijs en wetenschappen en van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk,
critisch uitgelaten over de nota van de regering inzake de Nederlandse internationale
culturele betrekkingen, die in september van 1970 door de minister van buitenlandse
zaken a.i., namens de overige bewindslieden bij de Tweede Kamer werd ingediend.
In de brief wordt gezegd dat het binnenlands cultuurbeleid en het internationaal
cultuurbeleid en het deelnemen aan internationale culturele betrekkingen en de
vertegenwoordiging van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland in vele
opzichten ėėn geheel moeten vormen. Voorts wordt het ontbreken van de
samenwerking met België in de nota als een sterk gemis genoemd. De brief sluit met
een pleidooi voor de stichting van een Nederlands Instituut in Brussel.
Het behoeft nauwelijks enig betoog dat aan het standpunt van het verbond en de
brief van de algemeen voorzitter een geschiedenis vooraf is gegaan. Al was het alleen
maar omdat het buitenlands cultureel beleid van Nederland reeds enkele jaren een
onderwerp is dat de aandacht heeft. Artikelenreeksen in enkele vooraanstaande
dagbladen, bijdragen in de vorm van beschouwingen in staatkundige periodieken en
prae-adviezen vormen daarvan het bewijs. ‘Neerlandia’ heeft zich in de laatste tien
jaren op dit stuk van zaken evenmin onbetuigd gelaten.
Eén der beste commentaren, in een vlotte en begrijpelijke stijl geschreven, is het
artikel van dr.I.N.Th. Diepenhorst, oudstaatssecretaris van buitenlandse zaken, in
het ‘Christelijk Historisch Tijdschrift’ (juli 1970).
De schrijver legt de nadruk op de verdeling van het beleid en de uitvoering over
de drie departementen; buitenlandse zaken - bij de minister van buitenlandse zaken
berust de politieke verantwoordelijkheid - onderwijs en wetenschappen en cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk. Uit de aard van de zaak kunnen daarbij ook nog
de departementen van financiën en algemene zaken worden genoemd.
Dr. Diepenhorst, als iemand die het klappen van de zweep kent, slaat daarmee de
spijker op de kop. Anderzijds wijzen wij op de instelling van een interdepartementale
coördinatiecommissie in 1967, die ook de bovengenoemde regeringsnota heeft
samengesteld. Met een dergelijke commissie komt men tegemoet aan de stelling van
mr.J.L. Heldring in de NRC, waarin hij pleitte voor een grotere uitwisseling der hoge
ambtenaren tussen de verschillende departementen, zoals in andere landen geschiedt.
Dr. Diepenhorst spreekt zich uit voor een particulier instituut dat het buitenlands
cultureel beleid dient te behartigen.
Hij volgt daarmee de voetsporen van drs. F.R.M. Sweens in ‘Politiek’ (1968) en
mr. drs. L.F.J. Wijsenbeek in een praeadvies, in hetzelfde jaar voor de Culturele Dag
van de VVD in Arnhem.
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Met deze enkele opmerkingen vooraf willen wij slechts aantonen, dat het
commentaar van het Algemeen Nederlands Verbond op de regeringsnota een bijzonder
actuele kwestie aansnijdt, die in politieke kringen de aandacht heeft. Wat dan ook
na de verzending van de brief is gebleken.
NEERLANDIA
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Aan
De Minister van Buitenlandse Zaken
De Minister van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen
Afschrift aan: Fracties van politieke partijen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Het Algemeen Nederlands Verbond heeft met grote belangstelling en eensdeels met
hartelijke instemming, anderdeels met diepe teleurstelling kennis genomen van de
beleidsnota over de internationale culturele betrekkingen, die in september 1970 door
de regering bij de Tweede Kamer is ingediend (zitting 1970-1971 - 10916).
Het verbond hoopt gaarne dat het pleidooi in de nota voor uitbreiding van de
begrotingen voor de vertegenwoordiging van de Nederlandse taal en cultuur in het
buitenland bij de Staten-Generaal gehoor zal vinden. Men hoeft zich slechts een
beeld te vormen van de omvang en inhoud van een beleidsnota betreffende
internationale, politieke, economische of financiële betrekkingen om te beseffen hoe
groot de achterstand in aandacht, visie en middelen op dit gebied van de internationale
betrekkingen is. Evenals culturele politiek een onmisbaar onderdeel van het beleid
voor het nationaal welzijn geworden is, zal zij een volwaardig onderdeel van het
internationaal beleid moeten zijn. Wil de overheid voor haar deel bijdragen ‘tot de
instandhouding en verdere ontwikkeling van de Nederlandse beschaving als
levensmilieu van alle Nederlanders’ (blz. 2 van de nota), dan zullen in onze tijd het
binnenlands cultuurbeleid en het internationale cultuurbeleid, zowel het deelnemen
aan internationale culturele betrekkingen als de vertegenwoordiging van de
Nederlandse taal en cultuur in het buitenland in vele opzichten één geheel moeten
vormen.
Aan de huidige beperktheid van de middelen zal het algemene karakter van de
nota wel toegeschreven moeten worden. Het bestuur van het ANV hoopt en verwacht
dat wanneer de middelen in ruimer mate ter beschikking zullen komen, de activiteiten
dienovereenkomstig zullen toenemen en meer mogelijkheden zullen ontstaan tot
omlijning van een systematische prioriteitenbepaling. Nu is het buitenland alleen
maar groot, zij het minder groot dan de nota laat denken.
Het is voor het verbond een onthutsende en zeer teleurstellende ervaring dat de
samenwerking met België onder de beleidsbeginselen in de nota volledig ontbreekt
en dat ook overigens aan die samenwerking niet of nauwelijks aandacht is geschonken.
Het kan de Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk door de regelmatige contacten met hun Belgische
ambtgenoten voor Nederlands Onderwijs en voor Nederlandse Cultuur toch niet
onbekend zijn dat het Nederlandse taal- en cultuurgebied zich niet beperkt tot
Nederland maar de staatsgrens overschrijdt. Het zou bij uitstek overeenkomstig een
goede Nederlandse traditie zijn als ook - ja met name - op dat punt het internationale
culturele beleid niet in het staatsverband zou blijven steken.
De vraag dringt zich op waarom in de nota niet aan bod komt dat de bestaande
culturele samenwerking binnen het Nederlandse taalgebied reeds een basis is en nog
in meerdere mate moet worden voor het internationaal cultureel beleid. Daarbij komt
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dat beide landen ieder voor zich een beperkt beschikbaar potentieel, beperkte
budgettaire middelen en een beperkt ambtelijk apparaat hebben.
De zaken liggen dus zo dat ook indien men zich tot overwegingen van practische
aard zou beperken, duidelijke coordinatie en samenwerking een beleidsbeginsel
zouden moeten zijn. Dat ligt zeer duidelijk voor de hand wat de vertegenwoordiging
van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland betreft, maar het geldt ook voor
de werkzaamheden in het kader van internationale organen en voor de bilaterale
verdragen.
De culturele autonomie der landsdelen die in de laatste jaren in het Belgische
overheidsbeleid is ingevoerd, maakt zo'n samenwerking mogelijk. In een eenwordend
Europa zou een nota als deze niet alleen in coördinatie tussen drie Nederlandse
ministers, maar ook na overleg met hun Belgische ambtgenoten tot stand moeten
komen. Wellicht zou zij daardoor aan visie en inhoud hebben gewonnen.
Voor zover de nota een beeld geeft van mogelijke prioriteiten, geeft zij weinig
reden tot kritiek. Wel mist het verbond het verlenen van een sterke voorrang aan het
stichten vanwege de Nederlandse overheid van een Nederlands Instituut in Brussel.
Het is immers uitermate teleurstellend dat zo'n instituut niet bestaat in de stad, die
de hoofdstad van het tweetalige België is, die de ontmoetingsplaats is voor de
Nederlandse en de Franse cultuur en die een hoofdstad van het eenwordend Europa
en een internationaal trefpunt geworden is; de stad die van oudsher in taal en cultuur
Nederlands was, maar een trieste geschiedenis van achterstelling van het Nederlands
heeft. Zo ergens dan is in Brussel de uitstraling die van zulk een instituut zal uitgaan,
hoog in waarde te schatten. Aldus zou Nederland ook een passende bijdrage leveren
aan Europees cultureel verkeer in een ‘ruime interpretatie van het begrip cultuur en
aan een verbreding van het uitwisselingsverkeer’ (blz. 3 van de nota). Voorts zou
het Nederlands als een van de talen van de E.E.G. beter tot zijn recht kunnen komen
in de ‘rijke culturele veelvormigheid’ van Europa (blz. 2). Van betekenis in dit
verband is evenzeer dat er in het Franssprekend deel van België een groeiende
belangstelling voor het Nederlands en voor Nederland valt waar te nemen.
Om al die redenen wil het verbond het stichten van een Nederlands Instituut in
Brussel krachtig bepleiten.
Met gevoelens van hoogachting,
Namens het Algemeen Nederlands Verbond
dr. W.H. van den Berge, voorzitter
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Integratie van het havenbeleid

Minister Bakker van Verkeer en Waterstaat

Toen de redactie besloot in de volgende nummers van Neerlandia bijzondere
aandacht te gaan besteden aan onze havens zat hierbij een dubbele bedoeling voor:
Vooreerst de aandacht vestigen op het ongehoorde belang van havens en
havenbeleid voor de toekomst van de lage landen. Vervolgens krachtig pleiten voor
de integratie van het beleid der deltahavens.
Uit de lijst der Europese havens blijkt dat de grootste twee in de Nederlanden
gelegen zijn. Onder de vijftien grootste zijn er vier in de lage landen: zij
vertegenwoordigen bijna de heft van de goederenomslag!
Niets zal het leefpatroon in de lage landen bij de zee in de komende jaren
ingrijpender wijzigen dan de ontwikkeling van de zeehavens en wat daarmee
samenhangt: industrievestiging, tewerkstelling, ruimtelijke ordening, maar ook
kanalen, snelwegen, spoorverbindingen en pijpleidingen tussen de havens onderling
en naar het hinterland. De versnippering van het beleid over drie regeringen en een
dozijn gemeentebesturen zal niet kunnen beletten dat de materiële èn menselijke
gevolgen van ieders goede en kwade beslissingen dadelijk over de grenzen
heenspoelen.
Vóór het einde van deze eeuw zal de delta in ieder geval één reusachtig haven- en
industriegebied geworden zijn.
Met hoeveel verspilling van gemeenschapsgelden en met hoeveel onherstelbare
schade aan het leefklimaat dit zal gepaard gaan, ligt in de handen van onze
bewindslieden. Hun wijsheid en samenwerking kunnen de gouden delta uitbouwen.
Hun eigengereidheid en kortzichtigheid zouden haar kunnen aftakelen tot een
onherbergzaam maanlandschap.
Wie bekommerd is om algemeen- Nederlandse belangen kan voor deze problemen
niet ongevoelig blijven en zal zijn steentje willen bijdragen tot het wakker schudden
van een publieke opinie die op dit punt al te onwetend en onverschillig is. Want
zonder de steun van een wakkere gemeenschap is geen grootscheeps beleid mogelijk.
Ons voorgenomen pleidooi voor meer integratie in het beleid van de deltahavens
verkrijgt een onverwachte aktualiteit door het pas gehouden havenoverleg te
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Middelburg. Op maandag 9 maart werd voor het eerst in de geschiedenis van de
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, door de regeringen en havenautoriteiten
van Nederland en België besloten tot een geregeld overleg over de harmonizering
van het havenbeleid.
Dit overleg zal tweemaal per jaar gehouden worden. Het secretariaat van de
Benelux Ekonomische Unie zal een centrale rol spelen bij de voortzetting der
besprekingen. Vier werkgroepen zullen het werk voorbereiden. Een eerste werkgroep
onderzoekt alle haveninvesteringen. Een tweede zal de exploitatiegegevens van de
onderscheiden havens doorlichten en vergelijken. De derde werkgroep onderzoekt
de positie van de deltahavens tegenover de havens in Noord-Frankrijk,
Noord-Duitsland en eventueel Oost-Engeland.
Het milieubeheer behoort tot de bevoegdheid van de vierde werkgroep. Nog vóór
de eerstvolgende besprekingen zullen de werkgroepen reeds bepaalde voorstellen
uitwerken, die in het najaar te Brussel op het hoogste vlak zullen voorgelegd worden.
Het is nog te vroeg om naar aanleiding van dit overleg mosselen te roepen. Alleen
reeds de samenstelling van de delegaties was tekenend voor de ingewikkeldheid van
het probleem.
Aan het gesprek werd, naast de ministers De Saeger en Bertrand, van Belgische
zijde nog deelgenomen door o.m. de heren J. Verschave en Vrebos,
secretarissen-generaal en F. Collin, voorzitter van de Nationale Kommissie voor de
Havenbelangen.
De havens waren vertegenwoordigd door burgemeester Van den Daele (Gent) en
de

Minister De Saeger van Openbare Werken

schepenen Delwaide (Antwerpen) Traen (Brugge) en Dumarey (Oostende)
Van Nederlandse zijde waren aanwezig, naast minister Bakker en staatssekretaris
Keyser, de wethouders Viersen (Rotterdam) en Bootsma (Amsterdam), burgemeester
van de Laar (Bergen-op-Zoom) en voorzitter Posthumus van de Kommissie
Zeehaven-overleg.
Ook Baron van Lynden, sekretaris-generaal van de Benelux Ekonomisch Unie.
De voorzichtige verklaringen van de delegatieleiders, minister Bakker en minister
De Saeger bevatten zeer veel positieve punten: ‘De werkgelegenheid moet naar
omvang en hoedanigheid op de bevolking worden afgestemd. Het natuurlijk evenwicht
moet in stand gehouden worden. Er moet een einde gemaakt worden aan het opbod.
De vestigings- en mededingingsvoorwaarden moeten geharmonizeerd worden. Een
gezamenlijk beleid vereist de optimalizering van de investeringen in de havens in
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hun totaliteit. De verkeersveiligheid in de Noordzee en de kwaliteit van het zeewater
aan de stranden zijn gemeenschappelijke problemen. Het Benelux havenoverleg is
tegen niemand gericht. Zodra konkrete resultaten werden bereikt zal het tot andere
landen worden uitgebreid.’
We kunnen dit alles zonder voorbehoud onderschrijven.
R. PIRYNS

Neerlandia. Jaargang 75

4

Europa's grootste havens

1.

Binnengelopen zeeschepen Zeegoederenverkeer in
miljoenen ton
1938
1969
1938
1969
Rotterdam 15 360
32 023
42,37
182,64

2.

Antwerpen 11 762

17 885

23,57

73,02

3.

Marseille

7 837

10 287

9,95

64,95

4.

Londen

59 670

45.876(2)

42,07

58,01

5.

Genua

5 821

11 272

7,27

53,48

6.

Le Havre

4 183

6.662

6,68

50,89

7.

Hamburg

18 149

19 442

25,74

40,90

8.

Triest

19 746

6.388

3,38

24,07

9.

Liverpool

3 955

3 873

11,77

23,10

10.

Göteborg

27 006

24 301(1)

5,24

22,13

11.

Venetië

6 190

14 238

4,17

21,12

12.

Duinkerke 3 112

6 083

4,24

20,77

13.

Bremen

12 754

8,99

20,59

14.

Amsterdam 3 464

7 954

5,65

19,90

15.

Napels

5 093

6 136

2,86

17,20

16.

Stettin

6 370

5 220

8,23

14,47

17.

Emden

4 383

3 725

8,03

13,91

18.

Savona

1 961

2 680

2,44

13,57

19.

Rouen

4 818

4 603

7,70

12,00

20.

Kopenhagen 23 898

35 631(1)

6,21

11,88

21.

Nantes-St.
Nazaire

6 306

3 428

3,02

11,69

22.

Lissabon

4 809

8 254

3,23

11,01

23.

Gdynia

6 498

2 636

9,17

9,23

24.

Bordeaux

2 667

2 555

4,11

9,03

25.

Danzig

6 601

2 908

7,12

9,00

9 124

(2) Voor de Engelse haven Londen zijn hierin ook de ultvarende schepen begrepen.
(1) Voor de havens Göteborg (Zweden), Kopenhagen Denemarken) en Rijeka (Joegoslavië)
werd in het aantal binnengelopen schepen ook de kustvaart meegerekend.
(1) Voor de havens Göteborg (Zweden), Kopenhagen (Denemarken) en Rijeka (Joegoslavië)
werd in het aantal binnengelopen schepen ook de kustvaart meegerekend.
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26.

Zeebrugge 1 574

4 436

0,73

8,97

27.

Barcelona

(3)

7 932

(3)

8,27

28.

Rijeka

4 585

8 357(1)

0,77

7,92

29.

Gent

1 816

3 254

3,33

7,58

30.

Stockholm

44 521

16 908

5,00

6,72

(3) Burgeroorlog in Spanje.
(3) Burgeroorlog in Spanje.
(1) Voor de havens Göteborg (Zweden), Kopenhagen (Denemarken) en Rijeka (Joegoslavië)
werd in het aantal binnengelopen schepen ook de kustvaart meegerekend.
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Havens in de Nederlanden

Jaren geleden bekommerde de openbare opinie zich amper om wat in en rond de
havens gebeurde. De havens werden gemodernizeerd en uitgebouwd. Bijna in stilte.
En iedereen vond het goed. Havens waren nu eenmaal onmisbare schakels in de
nationale en internationale ekonomie. Toen echter met de regelmaat van een klok
steeds grotere schepen in de vaart gebracht werden, gingen de poppen plotseling aan
het dansen. Een aantal havens waren niet meer bereikbaar voor schepen van een
grotere klasse. Die havens wilden nochtans gelijke tred houden met de spektakulaire
ontwikkeling in de scheepsbouw. Minder gunstig gelegen havens modernizeren en
toegankelijk maken voor grotere schepen is echter een miljardenzaak. En meteen
stond de nationale en internationale havenproblematiek midden in de aktualiteit.
Pers, radio en televisie hadden er een nieuwe kluif bij. Vooral in België - gezien de
Vlaamse, Waalse en Brusselse problemen toch al snel ontvlambaar zijn - laaiden de
passies hoog op. Het kwam zelfs tot een havenkrisis. Intussen zijn de gemoederen
in de zuidelijke Nederlanden iets minder verhit. De soep wordt immers nooit zo heet
gegeten als ze wordt opgediend. Toch blijft de havenproblematiek brandend aktueel.
Zowel op het nationale als op het internationale vlak. Neerlandia wil in toenemende
mate aandacht gaan besteden aan de havens gelegen tussen de Dollard en de Somme,

Neerlandia. Jaargang 75

een gebied dat niettegenstaande zijn staatkundige versnippering in vele opzichten
een natuurlijke eenheid is gebleven.
In dit nummer komt Rotterdam aan de beurt. Rotterdam is sedert verscheidene
jaren onbedreigd 's werelds grootste haven. Volgens voorlopige gegevens werd in
1970 een zeegoederenverkeer van 215 à 230 miljoen ton geregistreerd. Een belangrijk
gedeelte van deze trafiek bestaat uit ruwe olie. Sedert einde 1969 is
Rotterdam-Europoort toegankelijk voor schepen in de klasse van 200.000 tot 250.000
dwt. Begin 1967 besloot de Nederlandse regering Rotterdam haar medewerking te
verlenen bij het baggeren van een diepe vaargeul in de Noordzeebodem vóór de
mond van de Nieuwe Waterweg. Het baggeren van de vaargeul vormde een onderdeel
van de grootscheepse werken welke aan de mond van de Nieuwe Waterweg worden
uitgevoerd en waarvan de algehele voltooiing in 1974 kan worden tegemoet gezien.
Tot die werken behoren, behalve de geul, de indamming van de Maasvlakte, waardoor
het Rotterdamse havengebied wordt uitgebouwd tot op de Noordzee, en de bouw
van een nieuwe havenmond met een gekombineerd / gescheiden toegang tot de havens
in Europoort en de Nieuwe Waterweg.
Of Rotterdam in een verdere toekomst toegankelijk zal worden voor schepen groter
dan 500.000 dwt -
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want dit is naar verluidt de uiteindelijke limiet - is nog niet precies geweten. Voorlopig
tenminste. Met onze waterbouwkundigen weet men immers nooit.
In een volgend nummer behandelen wij de Fransvlaamse haven Duinkerke, de
stad van de beroemde zeventiendeeeuwse kaper en later eskaderkommandant Jan
Bart. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze haven praktisch volledig verwoest.
Aan een heropbouw werd nog amper gedacht. Maar Duinkerke herstelde zich
schitterend.
Nu staat de Fransvlaamse haven aan de vooravond van een werkelijk spektakulaire
expansie. Nog dit jaar zal een begin gemaakt worden met de bouw van een nieuwe
voorhaven die in 1974 bedrijfsklaar moet zijn. Dan zullen schepen tot 300.000 dwt
in Duinkerke kunnen afmeren.
Vervolgens komt Antwerpen aan de beurt. Voor Belgiës belangrijkste haven heeft
het er lange tijd minder gunstig uitgezien. Niet alleen wegens de Belgische

havenkrisis die Antwerpen en Zeebrugge op een onverantwoorde wijze tegenover
elkaar plaatste maar vooral wegens een reeks technische problemen zoals de
bevaarbaarheid van de Schelde en de ontsluiting van nieuwe industrie- en
haventerreinen op de linkeroever. Gelukkig ziet de toekomst er voor de Sinjorenhaven
nu veel rooskleuriger uit. De maritieme toegang tot Antwerpen werd dank zij
intensievere baggerwerken in de bocht van Bath gevoelig verbeterd. Daardoor konden
grotere eenheden o.m. de eerste LASH-schepen Antwerpen met sukses aanlopen.
Wel dienen deze inspanningen in de pas van Het Scheur verder gezet zodat begin
1972 Bath toegang zou verlenen tot eenheden van 285 meter lengte met een diepgang
van 35 voet, in afwachting van de volledige rechttrekking. Het technisch onderzoek
van de afsnijding van de pas van Bath (plan Verschave) is beeindigd zowel van
Belgische als van Nederlandse zijde. De goedkeuring van het plan in de Belgische
en Nederlandse parlementen wordt nog voor het einde van dit jaar verwacht, zodat
in 1975 de werken zouden voltooid zijn. Voor wat Baalhoek betreft zijn de
onderhandelingen zo delikaat en ingewikkeld dat niet kan worden voorzien wanneer
een traktaat zal kunnen ondertekend worden en nog minder in welk jaar de werken
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zullen klaar zijn. Wel mag verwacht dat de linkeroever in 1974-1975 voor zeeschepen
zal bereikbaar zijn via de sluis van Kallo.
In het Scheldebekken liggen ook nog de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen.
Dank zij de nieuwe zeesluis van 60.000 ton te Terneuzen, is de Gentse haven de
laatste jaren terug aan bod gekomen. Gent wil echter meer van de havenkoek. Het
wil nu toegankelijk worden voor schepen tot 125.000 dwt via een nieuw kanaal,
geprojekteerd ten westen van het huidige. Terneuzen is het echter met deze ambitieuze
plannen ver van eens. Terneuzen vizeert zelf een geheel nieuw haven- en
industriegebied van 2500 ha te Ossenisse langsheen de Westerschelde. Dit complex
moet toegankelijk zijn voor schepen tot 90.000 dwt. Maar dit is nog toekomstmuziek.
Wel is zeker dat te Terneuzen een nieuwe insteekhaven zal gegraven worden.
Vlissingen voert eveneens een dynamisch haven- en industriebeleid. In 1970
meerden in de stad van Michiel De Ruyter 1803 zeeschepen af. Het
zeegoederen-verkeer bedroeg nagenoeg 1,2 miljoen ton. Wat de belangstelling van
de industrie betreft, heeft Vlissingen zeker niet te klagen. Het Sloegebied kent een
enorme aantrekkingskracht.
In dit Scheldebekken wil het Brabantse Bergen-op-Zoom ook aan zijn trekken
komen. Dit zou moeten gebeuren via een verwezenlijking van het omstreden
Reimerswaal-zeehavenplan. Dit projekt voorziet in een
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havencomplex van 6.400 ha met zeven insteekhavens, toegankelijk voor schepen tot
60.000 dwt.
De haven van Zeebrugge zorgde tijdens de voorbije jaren herhaaldelijk voor grote
koppen in de kranten. De kern van het probleem Zeebrugge is of beter was de vraag
of België, net als andere Europese landen, in de spektakulaire ontwikkeling van de
scheepsbouw een aanleiding moest zien om een polyvalente diepzeehaven voor haar
kusten aan te leggen. Op korte termijn kwamen diverse voorstellen van private
studiegroepen uit de bus. Er was het havenprojekt ‘Zeebrugge-Noordzeepoort’ van
Prof. J. Mortelmans, het projekt Harris en het projekt ‘Zeestad’. Stuk voor stuk
projekten met vele positieve elementen. Vervolgens kreeg de Kommissie-Verschave
opdracht de bouw van een diepzeehaven aan of voor de Belgische kust te onderzoeken.
Uiteindelijk opteerde Verschave voor de bouw van zulke haven. Later kwamen
diverse rapporten (o.m. Kommissie-Craen) tot de vaststelling dat de uitbouw van
Zeebrugge tot een diepzeehaven wel mogelijk doch uit financiëel oogpunt niet
gewettigd was.
De hydrografische situatie voor de Belgische kust is minder gunstig dan voor de
havens van Rotterdam en Duinkerke.
In het raam van het onlangs goedgekeurde Belgische zesjarenplan voor de havens
(1970-1975) werd besloten dat Zeebrugge nu zal uitgebouwd worden tot een
industriehaven dank zij een nieuwe zeesluis van 125.000 ton. Of dit een gelukkige
beslissing is, laten wij in het midden. Een aantal deskundigen zijn wel van mening
dat verregaande industrializatie van Zeebrugge een gevaar betekent voor het toerisme
langsheen de slechts 67 km lange Belgische Noordzeekust.
Dat de lang verwaarloosde haven van Zeebrugge wel een belangrijke funktie heeft
als snelhaven voor o.m. ferry- en containerverkeer zal echter niemand betwijfelen.
Natuurlijk vergeten wij Amsterdam niet. De tweede belangrijke haven van
Nederland, die zich uitstrekt van de Noordzee bij IJmuiden tot het IJsselmeer, beschikt
over heel wat troeven. Amsterdam pleit in het bijzonder voor de aanleg van de
buitenhaven van IJmuiden waardoor grotere schepen toegang tot dit gebied zullen
krijgen. De industriële ontwikkeling zal Amsterdam zonder enige moeite kunnen
opvangen. De noordelijke oever van het Noordzeekanaal ligt nog praktisch geheel
vrij. In 1970 liepen 7.896 schepen de Amsterdamse haven binnen. Volgens voorlopige
cijfers zou het zeegoederenverkeer 23,1 miljoen ton bedragen waardoor Amsterdam
onmiddellijk na Duinkerke komt.
Ten slotte willen wij de ontwikkeling van het in de provincie Groningen gelegen
Delfzijl niet voorbijgaan. Te Delfzijl is immers onlangs een begin gemaakt met de
aanleg van het Eemshavencomplex, dat toegankelijk zal worden voor schepen tot
80.000 dwt. Aanvankelijk was de Eemshaven slechts gepland voor eenheden van
40.000 dwt. De uitvoering van het Eemshavenprojekt zal zonder enige twijfel de
provincie Groningen in staat stellen haar industriële achterstand weg te werken.
In het reusachtige havengebied dat zich uitstrekt van de Dollard tot de Somme
hebben uiteindelijk ook kleinere havens als Delfzijl, het Friese Harlingen, Oostende,
Kales en Boonen (Boulogne) een belangrijke eigen funktie te vervullen.
HERMAN WELTER
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De houtsneden werden met welwillende toestemming van de uitgever overgenomen
uit ‘Mijn Land, 100 Houtsneden van Frans Masereel’, uitgegeven door de ‘Bank van
Parijs en van de Nederlanden’.
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Gesprek met dr. J.Ph. Backx

Dr J.Ph. Backx

De in 1907 opgerichte Scheepvaart Vereeniging Zuid groepeert ruim 300 vervoeren havenbedrijven te Rotterdam en behartigt als dusdanig de belangen van het
partikulier bedrijfsleven.
Het was dan ook logisch dat wij met Dr. J.Ph. Backx, algemeen voorzitter van
deze organisatie, even gingen praten over de koördinatie van het havenbeleid en de
invloed van de havenexpansie op het leefmilieu.
Het werd een gezellig onderonsje, tijdens hetwelk de vriendelijke gastheer ons
zeer konkreet en direkt en met een optimistische ondertoon zijn ruime visie gaf.
Samenwerking tussen de Beneluxhavens, aldus Dr. Backx, is alleen dan mogelijk
wanneer Nederland en België elkaar beter trachten te verstaan en te begrijpen. In
beide landen bestaat nog steeds het gevoel van wederzijds wantrouwen, dat
gedeeltelijk voortspruit uit onbegrip en onbekendheid. Als wij iets positief willen
realizeren moeten wij op elk niveau elke gelegenheid te baat nemen om met elkaar
te praten, teneinde zo alle misverstanden en vooroordelen uit de weg te ruimen. Wij
moeten nu eens eindelijk gaan beseffen dat onzinnige konkurrentie dient plaats te
maken voor gezonde en loyale wedijver. Indien dit niet gebeurt zullen wij anderen
verder de kans geven om Rotterdam en Antwerpen handig tegen elkaar uit te spelen.
Vooraleer elkaar evenwel te benaderen voor een ernstig en vruchtbaar overleg is
het noodzakelijk dat eerst in eigen huis de zaken worden geregeld. Zowel in Nederland
als in België moeten de havens het onderling eens worden en streven naar een
gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van de havenproblematiek. Op dit vlak is
men in Nederland reeds aardig op de goede weg. Zowat twee jaar geleden werd
officieel de Kommissie Zeehavenoverleg geïnstalleerd en sedertdien komen een
veertigtal afgevaardigden van diverse ministeriële departementen en Kamers van
Koophandel en Fabrieken, havenbeheerders en mandatarissen van het partikulier
bedrijfsleven op regelmatige tijdstippen bijeen. Het duurt wel een tijdje vooraleer
men aan elkaar gewend geraakt, maar rustig aan komt men wel tot rezultaten.
Zodoende werd reeds een akkoord bereikt over de aanleg van de Rijnpoorthaven
(tussen Maassluis en Hoek van Holland) te Rotterdam en een voorhaven te IJmuiden.
Zoiets moet toch ook in België te realizeren zijn.
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Slechts wanneer in beide landen een nationale haven-politiek is uitgestippeld kan
op Beneluxniveau op efficiënte wijze overleg worden gepleegd. De partners moeten
in de eerste plaats datgene harmoniseren wat mogelijk is en ervoor zorgen dat zij waar het om gemeenschappelijke belangen gaat - een gezamenlijk standpunt innemen
en verdedigen. Zij mogen niet uit het oog verliezen dat de havens van Rotterdam,
Antwerpen en Amsterdam, met alle havens daartussen in, een aaneensluitend gebied
vormen aan de monding van een uitgestrekt industriëel hinterland. Dit gebied moet
daarom ook als een eenheid worden behandeld. Bij het overleg gaat het vooral om
haven- en behandelingstarieven, grondprijzen voor industrievestiging en milieubeheer.
Deze drie punten mogen niet langer het voorwerp van konkurrentie blijven uitmaken.
Vooral op het vlak van de milieu-hygiëne zal het noodzakelijk zijn een keihard
standpunt in te nemen en strenge maatregelen te formuleren.
Wat de industriële expansie betreft, deze dient zowel van uit ekonomisch als sociaal
gezichtspunt worden bekeken. Wij gaan nog te veel uit van de idee dat leven alleen
maar werken betekent, daar waar het in feite een harmonisch geheel uitmaakt. Bij
de vestiging van nijverheden dient daarom rekening gehouden met diverse
sociaal-ekonomische aspekten. Iedereen moet er zich van bewust worden dat een
gunstig sociaal klimaat nodig is om doeltreffend te kunnen reageren op de uitdaging
van de verkeers- en behandelings-technische revolutie, die zich sedert geruime tijd
ook in de havens aftekent. De voortschrijdende mechanisatie vereist o.a. de
inschakeling van technisch beter geschoold personeel en een andere manier van
werken.
Met al deze diepgaande wijzigingen dient rekening gehouden willen de
Beneluxhavens hun positie verder uitbouwen in het raam van samenspel en
samenwerking.
MARCEL PRINSEN
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Rotterdam: de grootste haven ter wereld

Het mag wel hoogst merkwaardig worden genoemd dat van alle dorpjes, die in de
dertiende eeuw in het Beneden-Maasgebied ontstonden en tot ontwikkeling kwamen,
het juist Rotterdam is geweest dat uitgroeide tot wereldhaven. Het dorpje lag inderdaad
zowat 30 km. van de zee, daar waar Brielle toch het eerste plaatsje van uit zee was
waar de koopvaarders het land binnenvielen. Verschillende oorzaken liggen aan de
basis van Rotterdams opgang en van de teleurgang van Brielle als haven.
Van begin af is in Rotterdam, dat zijn naam ontleent aan de nu gekanaliseerde en
met de Nieuwe Maas verbonden Rotte, meer het aksent gelegd op de vrachtvaart dan
op de visserij. In de tweede helft van de zestiende eeuw was de gemeente, die ontstaan
is aan de Schielandse Zeedijk en in 1283 voor het eerst werd genoemd, dank zij
vooral de bemoeiingen en inspanningen van raadspensionaris Johan van
Olden-barnevelt reeds uitgerust met een moderne zeehaven. Aan het einde van deze
eeuw werden de eerste havenbekkens aangelegd, die toegankelijk waren voor de
toenmaals grootste schepen. In de zeventiende en achttiende eeuw beschikte
Rotterdam over circa tien havenbekkens.
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Tot in de zeventiende eeuw was de wijde Maasmond ruimschoots bevaarbaar,
maar de volgende 150 jaar zou de verzanding van het mondingsgebied van Rijn en
Maas ernstige moeilijkheden opleveren. De schepen waren steeds opnieuw verplicht
grote omwegen te maken, vooral omdat zij meer zochten naar de veiligste dan naar
de kortste vaarroute. Aldus maakte de scheepvaart achtereenvolgens gebruik van het
Brielse Gat, het Goereese Gat en het Brouwershavense Gat. Maar vroeg of laat hadden
ook deze vaarwegen met verzanding af te rekenen.
Met het graven van het Voornse Kanaal in 1830 meende men dat alle moeilijkheden
voorbij waren. Men misrekende zich want in de loop van jaren ondervonden de
grotere schepen heel wat hinder bij de doorvaart van het kanaal en bij de schutting
in de sluis van Hellevoetsluis. Verteld wordt dat de afkeer van de Rotterdammers
voor een sluis uit die tijd dateert.
Omstreeks de zestiger jaren ontwierp ingenieur Pieter Caland een nieuwe weg
naar zee door bij Hoek van Holland een doorsteek in de duinen te voorzien. Bij wet
van 24 januari 1863 werd beslist het plan uit te voeren. De kosten werden geraamd
op 6,3 miljoen gulden en de werken zouden zes jaar in beslag nemen. In 1870-1872
werd de Nieuwe Waterweg voor de scheepvaart opengesteld, maar het zou nog circa
veertien jaar duren vooraleer de nieuwe havenmond de door Caland voorspelde diepte
had bereikt. De werking van ebbe en vloed bleek inderdaad onvoldoende te zijn om
de vaargeul op de noodzakelijke
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diepte te brengen en te houden, zodat men noodgedwongen tot baggeren moest
overgaan. Hierdoor verhoogden de kosten van de Nieuwe Waterweg met niet minder
dan 20 miljoen gulden.
De nieuwe vrije en open verbinding naar zee - zonder één enkele sluis - opende
de weg voor de enorme en soms spektakulaire uitbouw en opgang van de Rotterdamse
haven tijdens de voorbije honderd jaar.
Gelegen in het centrum van de Gouden Delta en in de onmiddellijke nabijheid van
een sterk expansief hinterland heeft Rotterdam, dank zij de ruime visie van de
autoriteiten, de geboden kansen steeds maximaal weten te benutten. De haven is een
efficiente draaischijf geworden voor het scheepvaart- en goederenverkeer en
bovendien de vestigingsplaats voor diverse belangrijke nijverheden.
In de loop van jaren is Rotterdam de eerste haven van Europa geworden, maar
sedert 1962 heeft zij tevens New York verdrongen als grootste haven ter wereld. Wie
regelmatig de haven van Rotterdam bezoekt ontdekt telkens opnieuw andere facetten.
Zelfs diegenen, die uit hoofde van hun beroep meer dan wie ook met de haven
vertrouwd en verbonden zijn, ervaren omzeggens dagelijks dat zij niet alles weten
over de onderscheiden havenbekkens en industrieterreinen, die zich als een
langgerekte keten over een afstand van ruim 37 km. uitstrekken langsheen de
zuidelijke oever van de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg. Van aan de uit 1878
daterende Binnenhaven in Feijenoord tot aan de nog in aanleg zijnde Maasvlakte.
Men kan de haven van uit verschillende gezichtspunten benaderen want Rotterdam
is zowel nationale- en transitohaven en zee- en binnenhaven als stukgoeden
massagoedhaven, erts- en graanhaven, industrieen distributiehaven en niet in het
minst petroleum- en containerhaven.
Rotterdam is uitgegroeid tot een haven die zich voortdurend aanpast en uitbreidt
en waar de modernste transport- en behandelingstechnieken altijd snel ingang vinden.

Gemeentelijke beheersvorm en partikulier initiatief.
Evenals verscheidene andere belangrijke wereldhavens is Rotterdam een gemeentelijke
haven. Dit betekent dat de 44 havenbekkens, met een totale wa-
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teroppervlakte van 2.710 ha. en 51 km. kadelengte voor zee- en binnenvaart, evenals
de terreinen in het havengebied, eigendom zijn van de gemeente en beheerd worden
door een afzonderlijk gemeentelijk havenbedrijf.
De voornaamste inkomsten van de haven omvatten de op inkomende schepen
geheven havengelden, de kade- en havenloodsgelden, de verhuring van kranen en
de opbrengsten van het verhuren en de uitgifte in erfpacht van terreinen en loodsen.
De Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg - deze laatste vormt de toegangsweg naar
zee - staan onder het bestuur van het Rijk dat zorg draagt voor hun onderhoud.
Van de kosten voor de thans nog in uitvoering zijnde verbeteringswerken, vooral
in verband met de uitdieping van de vaargeul, neemt het Rijk ⅔ op zich terwijl het
overige ⅓ ten laste valt van Rotterdam.
Toch is Rotterdam een haven van het partikulier initiatief vermits de gemeente
geen deel neemt aan het eigenlijke zakenleven. De partikuliere ondernemingen
bouwen op de hun door de gemeente ter beschikking gestelde kaden - die verhuurd
of voor 25 tot 75 jaar in erfpacht worden gegeven - de nodige bedrijfs-complexen.
Zij financieren zelf hun expansie, waarvan zij de daaraan verbonden risiko's volledig
op zich nemen.
Sinds jaren bestaat tussen de overheid en de privé-sektor een zeer nauwe
samenwerking, al hebben beiden hun eigen doelstellingen en welomschreven taken.
Deze samenwerking komt het best tot haar recht in de Stichting Havenbelangen,
welke als rechtspersoon werd opgericht door de Kamer van Koophandel en Fabrieken
van Rotterdam en diverse organismen uit het partikulier bedrijfsleven, en gelast is
met de voorlichting over en de representatie van de haven.

32.000 zeeschepen uit 74 landen.
Wanneer men de huidige toestand te Rotterdam - 31867 zeeschepen met 123,9 miljoen
NRT in 1970 - beschouwt kan men zich moeilijk voorstellen dat 120 jaar geleden
slechts 1940 eenheden met nauwelijks 0,34 miljoen NRT in de haven toekwamen.
Hoewel het aantal inkomende schepen sedert 1850 regelmatig vermeerderde kende
Rotterdam vooral na de tweede wereldoorlog een drukke en intensievere
scheepvaartbeweging. In 1938 hadden zowat 119 overzeese scheepvaartlijnen met
5000 geregelde afvaarten per jaar Rotterdam als thuis- en/of aanloophaven. Thans
telt men bijna 300 lijnen met circa 12.500 afvaarten of gemiddeld 40 per dag.
Indien men 1950 als basis neemt voor de naoorlogse ontwikkeling stelt men vast
dat in 1960 nagenoeg 87 th. meer zeeschepen binnenliepen en dat dit aantal de
volgende acht jaar nogmaals met 32 th. toenam om in 1969 en 1970 ietwat te
verminderen. Daarnaast steeg de globale scheepstonnenmaat met 178,6 th. in de
periode 1950-1960 en met 117,7 th. in het volgend decennium.
Dit verschil in groeiritme van het aantal schepen en hun totale tonnage is te
verklaren door het feit dat sinds geruime tijd steeds grotere schepen - vooral grote
ertsschepen en supertankers - in Rotterdam afmeren. Daardoor vermeerderde de
gemiddelde scheepstonnenmaat van 1583 NRT in 1950 tot 2338 NRT in 1960 en
3888 NRT in 1970. Vergeleken met 1850 toen de gemiddelde tonnage van de
aankomende schepen 175 NRT bedroeg betekent dit een enorme vooruitgang.
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Gelijktijdig met de groei van het scheepvaartverkeer werd ook de internationale
betekenis van de haven verstevigd: van 1938 tot 1970 steeg inderdaad het aantal
vlaggen van 33 tot 74. Opvallend is daarbij dat de Duitse vlag in die tijdspanne de
eerste plaats moest afstaan aan de Britse.

Meer dan 200 miljoen ton goederen
Van alle wereldhavens is Rotterdam qua internationaal goederenverkeer ter zee
onbetwistbaar de grootste. Op dit vlak kan geen enkele andere haven de vergelijking
doorstaan.
De uitzonderlijke positie van de Nederlandse haven is duidelijk als men weet dat
zij in 1970
- meer goederen behandelde dan Antwerpen, Marseille en Londen - die haar nog
het dichtst benaderen - samen,
- een goederenvolume verwerkte dat gelijk was aan de globale trafiek van alle
Franse havens,
- 47 th. van het totaal goederenverkeer in de negen belangrijkste Noordzeehavens
voor haar rekening nam.

Het zal velen vreemd voorkomen dat over de goederentrafiek in de vorige eeuw geen
enkel precies cijfer bekend is. Volgens ruwe ramingen totalizeerde de aan- en afvoer
in 1875 circa 2 tot 2,5 miljoen ton, nagenoeg zoveel als de goederenomslag in
Antwerpen die officieel 2,18 miljoen ton bedroeg.
De eerste beperkte gegevens over Rotterdam dateren van 1902 toen ongeveer 12,6
miljoen ton goederen werden gelost en geladen, hetzij 20 th. meer dan de officieuse
10,5 miljoen ton in 1900. De trafiek zou de volgende jaren sterk vermeerderen en in
1913 reeds 29,4 miljoen ton totalizeren. Een rekord dat in 1925
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werd geëvenaard. In 1930 publiceerde het Havenbedrijf de eerste officiële statistieken.
Hieruit bleek dat Rotterdam, met een goederenomzet van 35,09 miljoen ton (3,36
miljoen ton minder dan het jaar voordien), na Londen de belangrijkste Europese
haven was. Tengevolge van de dertiger krisisjaren verminderde de aan- en afvoer
tot 21,30 miljoen ton in 1932 om vervolgens weer geleidelijk te vermeerderen tot
het rekordcijfer van 42,37 miljoen ton in 1938.
De tweede wereldoorlog bracht de haven (⅓ kadelengte en 40 th. havenuitrusting
werden vernield) en de stad enorme schade toe. Met bekwame spoed werd de
ekonomische heropbouw ter hand genomen en de rezultaten bleven niet uit. Van
nauwelijks 8.09 miljoen ton goederen in 1946 steeg de trafiek tot 20,74 miljoen ton
in 1949 om van dan af - met uitzondering van 1958 en 1959 - een stijgende curve te
volgen. Met een omslag van 48,76 miljoen ton goederen werd in 1954 het vóóroorlogs
rekord met 15,1 th. verbeterd, terwijl tezelfdertijd Londen werd voorbijgestreefd.
Sindsdien kende het goederenverkeer te Rotterdam een spektakulaire en voordien
nooit gekende expansie: van 1954 tot 1960 vermeerderde het met 71 th. en in het
volgend decennium bedroeg de toename zelfs 158 th. Geen enkele andere haven ter
wereld kan dergelijke cijfers voorleggen en het moet dan ook niemand verwonderen
dat Rotterdam in 1962 de haven van New York, tot dan toe de grootste, van de eerste
plaats verdrong.

Europoort en de Nieuwe Waterweg zullen over kort toegankelijk zijn via een gezamenlijke gigantische
800 m. brede monding. Daarvoor worden twee dammen mijlen ver in zee gebouwd. Voor de uitvoering
van het werk is een speciaal gebouwd stortschip onontbeerlijk.

Belangrijke massagoed- en stukgoedhaven
Rotterdam is steeds in overwegende mate een aanvoerhaven geweest. Reeds in 1902
nam de aanvoer met 10,1 miljoen ton circa 80 th. van de globale goederentrafiek
voor zich. Niettegenstaande de bestendige aangroei zou zijn aandeel in het totaal
evenwel verminderen tot 75 th. in 1913, 59,5 th. in 1930 en 58,6 th. in 1950. Vanaf
het begin der vijftiger jaren zou de sterke toename van de Europese ruwe
petroleumaanvoer haar weerslag hebben op de globale aanvoer, die van jaar tot jaar
toenam van 17,42 miljoen ton in 1950 tot 61,55 miljoen ton in 1960, 95,12 miljoen
ton in 1965 en circa 155 miljoen ton in 1970. Aldus steeg het aandeel in het volledig
overzees goederenverkeer opnieuw tot 73,8 th. in 1960 en zelfs 77,5 th. in 1965. Dit
percentage bedroeg in 1970 nog 72,1 th.
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Tussen het massa- en stukgoed, dat in Rotterdam wordt behandeld, is zowel bij
de aanvoer als bij de afvoer sedert 1930 altijd een duidelijk verschil geweest. De
statistieken tonen aan dat het totaal goederenpakket in 1930 en 1938 respektievelijk
voor 80 th. en 82,5 th. uit massagoederen was samengesteld. In de periode 1950-1960
variëerde dit aandeel van 77 th. tot 84,3 th. en de volgende jaren schommelde het
rond 84,5 th. Volgens de reeds gekende cijfers zou het massagoed vorig jaar met
86,5 th. een nieuw rekord hebben gevestigd.
De aan- en afgevoerde massagoederen bestaan voor

In het jongste decennium verdubbelde het stukgoederenverkeer zodat Rotterdam zijn positie als
stukgoedhaven verstevigde.
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meer dan 95 th. uit minerale oliën, ertsen, granen, kolen en meststoffen.
In 1938 werden 12,9 miljoen ton kolen - 30 th. van de overzeese goederentrafiek
in de haven - gelost en geladen. Tengevolge van de diepgaande strukturele wijzigingen
op het gebied van de warmte- en energievoorziening is het kolenvervoer na de oorlog
sterk verminderd. Alleen in 1955, 1956 en 1957 werden door de tijdelijke grote
Amerikaanse aanvoer rekordhoeveelheden van 15 à 16 miljoen ton behandeld.
Sindsdien bedroeg de jaarlijkse overslag nooit meer dan 8,7 miljoen ton en in 1970
noteerde men nog slechts 5,4 miljoen ton of nauwelijks 2,5 th. van het totaal verkeer.
Anders was het gesteld met de meststoffen waarvan het volume van 0,8 miljoen
ton in 1930 en 1,3 miljoen ton in 1938 aangroeide tot 5,2 miljoen ton in 1968. De
laatste twee jaar stelde men een lichte teruggang vast. De aanvoer omvat hoofdzakelijk
ruwe meststoffen zoals ruw fosfaat, terwijl de afvoer omzeggens uitsluitend uit
kunstmest bestaat.
Over de trafiek van minerale oliën, ertsen en granen weiden wij verder uit wanneer
wij Rotterdam als olie-, erts- en graanhaven onder de loep nemen.
Niettegenstaande het overwicht van het massagoed speelt het stukgoed toch een
niet te onderschatten rol.
Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw was Rotterdam een specifieke
stukgoedhaven en het is pas na het graven van de Nieuwe Waterweg dat daarin
verandering kwam.
Het stukgoed, dat in 1938 circa 7,4 miljoen ton vertegenwoordigde, stagneerde in
de eerste naoorlogse jaren. Slechts vanaf 1955 trad een kentering in en in 1963 werden
15,98 miljoen ton stukgoederen behandeld. Hoewel de expansie niet spektakulair
kan worden genoemd nam de trafiek de laatste zeven jaar bestendig toe, zodat in
1970 zowat 28 miljoen ton werden behandeld, d.i. vier maal in sterkere mate
vermeerderde (+ 382,6 th.) dan de afvoer (+ 208,6 th.). Uit een nader onderzoek
blijkt dat in 1930 nagenoeg 48,8 th. van het globaal stukgoedverkeer bestemd was
voor of afkomstig van het buitenlands hinterland. Dit aandeel vermeerderde in 1938
tot 53,6 th. en is daarna nooit meer beneden 50 th. gedaald.
Wat de samenstelling van de stukgoedtrafiek betreft, deze is zeer verscheiden, al
vormen ijzer en staal, chemische produkten, melk- en zuivelprodukten e.a. wel het
hoofdbestanddeel. Vermeldenswaard is de gespecialiseerde behandeling van o.m.
bananen, boomstammen, stalen buizen, citrusvruchten en fruit. Vergeleken met de
konkurrenten is Rotterdam qua volume de grootste stukgoedhaven van het Europees
vasteland. Dit is van grote betekenis omdat aan de behandeling van één ton stukgoed
over het algemeen meer wordt verdiend dan aan die van één ton massagoed.
Kenmerkend voor de na-oorlogse periode is ongetwijfeld het feit dat de behandeling
van het stuk- en massagoed in de haven van Rotterdam geleidelijk meer naar de zee
is geschoven. Het toenemend aantal grote schepen, die in de oude havenbekkens niet
kunnen afmeren, en de immer stijgende behoeften aan grotere en meer gediversifiëerde
opslagruimten zijn zeker niet vreemd aan dit verschijnsel.

Transitoverkeer volgde de algemene trend niet
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Van begin af is Rotterdam de grote doorvoerhaven van en naar het Europees hinterland
geweest. Tot in 1938 was 70 à 75 th. van de aan- en afvoer samengesteld uit
transitogoederen.
Door deze eenzijdigheid was de haven zeer konjunktuurgevoelig en bijgevolg
uiterst kwetsbaar, hetgeen tot uiting kwam in de dertiger krisisjaren. Het was dan
ook begrijpelijk dat na de oorlog doelbewust werd gestreefd naar een meer polyvalente
transportfunktie van de haven.
Na de geleidelijke ekonomische heropbouw van het hinterland stelde men vast
dat de doorvoer in 1951 nog slechts voor 48 th. tussenkwam in de globale trafiek.
De sterke industrialisatie van het Rotterdams havengebied en van enkele andere
gebieden in Nederland had voor gevolg dat het transitoverkeer, hoewel het in volume
toenam, in het raam van het algemeen vervoer aan betekenis inboette. In 1969
totalizeerde de doorvoer weliswaar bijna 56 miljoen ton, vergeleken met circa 25
miljoen ton in 1930, maar zijn aandeel in het totaal bedroeg nog slechts 30 th.
tegenover circa 71 th. Uit voorlopige cijfers is duidelijk dat de transito-trafiek in
1970 verder achteruitging tot zowat 47,5 miljoen ton, zodat hij nog slechts iets meer
dan 23 th. vertegenwoordigde. Hieruit kan men besluiten dat Rotterdam zijn positie
als nationale haven sinds geruime tijd voortdurend heeft versterkt.
Bij een verdere analyse van de doorvoer valt onmiddellijk op dat deze vooral bij
de afvoer niet de gewenste expansie kende. De uitgaande doorvoer lag de jongste
jaren inderdaad niet zoveel boven het vóóroorlogs niveau, nadat hij gedurende meer
dan tien jaar een werkelijke malaise had gekend. Gelukkig kon het geleden verlies
qua volume gekompenseerd worden door het inkomend transito, dat 14,44 miljoen
ton totalizeerde in 1930 en 43,01 miljoen ton in 1969.
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De grootste Rijn- en binnenhaven van Europa
Dank zij de uitmuntende geografische ligging aan de open monding van Rijn en
Maas en de uitstekende waterwegverbindingen met het hinterland is Rotterdam, meer
dan gelijk welke andere Noordzeehaven, ten zeerste verbonden met de Rijn- en
binnenvaart. Deze verbondenheid werd nog verstevigd omdat de expansie in niet
geringe mate kan rekenen op de doorvoer van massagoederen, o.m. minerale oliën,
ertsen, granen, kolen en meststoffen naar het hinterland.
Wie enigszins met de haven vertrouwd is weet dat een efficiënte uitwisseling van
goederen bestaat tussen de in- en uitgaande zeeschepen en de meer dan 250.000
binnen- en Rijnschepen die jaarlijks de haven in- en uitvaren. Een moderne
havenuitrusting staat hier borg voor: drijvende kranen, laadbruggen, graanbruggen,
graanzuigers e.d. verzekeren een vlugge, doeltreffende en goedkope overslag op
stroom van zeeschip in binnenschip en omgekeerd. Naast de noodzakelijke ruimte
beschikt de haven over havenbekkens en toegangswegen, die groot en diep genoeg
zijn voor het veilig maneuvreren en afmeren van duwkonvooien tot 9.000 ton.
Rotterdam is zich ten volle bewust van zijn uitzonderlijke positie t.a.v. de Rijnen binnenvaart. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door het feit dat Europoort in 1967
via het Hartelkanaal een volledig van de zeevaart gescheiden binnenvaartverbinding
kreeg met het achterland.
In de binnenvaart treedt vooral het uitgaand transitoverkeer op de voorgrond. Het
nam in 1930 circa 50 th. en in 1969 zelfs 61 th. van het globaal internationaal

Volbeladen tankers van 225.000 dwt. kunnen sedert enkele maanden de haven gemakkelijk
binnenvaren. Eenmaal de oliegeul tot 65 voet uitgediept zullen vanaf april 1971 ook 250.000
dwt.-schepen volbeladen kunnen afmeren.

vervoer per binnenschip voor zijn rekening. Opvallend is dat de afwaartse trafiek
naar Rotterdam jarenlang stagneerde en op dit ogenblik nog steeds beneden het
vóóroorlogs peil ligt. Daarentegen vermeerderde de opwaartse trafiek naar het
hinterland van 32,66 miljoen ton in 1938 tot 60,39 miljoen ton in 1969. Dit betekende
een toename van 81,2 th.
Van 31,91 miljoen ton aan de vooravond van de tweede wereldoorlog is het
goederenverkeer op de Rijn vooral de laatste jaren merkelijk toegenomen, zodat het
in 1969 meer dan 52 miljoen ton totalizeerde. De opwaartse Rijntrafiek evolueerde
zeer gunstig: 15,81 miljoen ton of 55 th. van de totale aan- en afvoer in 1930 en 41,15
miljoen ton of 78 th. in 1969. Afwaarts naar Rotterdam is de situatie niet zo goed te
noemen vermits het Rijnverkeer in die richting t.o.v. 1930 en 1938 respektievelijk
met 13 th. en 22 th. verminderde. Dit was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de sterke
teruggang van het kolenvervoer van 10,9 naar 4 miljoen ton per jaar.
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Hoewel het aandeel van het stukgoed in de Rijnvaart niet te verwaarlozen is vormen
de massagoederen toch de voornaamste lading, vooral wat betreft de trafiek naar het
hinterland die voor 55 th. uit ertsen, voor 17,8 th. uit minerale oliën en verder uit
granen en kolen bestaat. Afwaarts naar Rotterdam komen kolen met 36 th. vooraan.
Ondanks de toenemende betekenis van het spoor- en wegverkeer verwerkt de Rijnen binnenvaart nog altijd verreweg het grootste gedeelte van het zeegoederentransito
in de haven. Dit is begrijpelijk omdat zij enerzijds het best geschikt is voor het
goedkoop vervoer van massagoederen en anderzijds de Nieuwe

Raffinaderijen en chemische fabrieken hebben er voor gezorgd dat Rotterdam tot een belangrijke
industriehaven kon worden uitgebouwd.
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Waterweg toch de open en vrije monding van de Rijn is.
Rotterdam heeft een sterk vertrouwen in de toekomst van de Rijn- en binnenvaart
en verhoogt daarom voortdurend het aantal lig- en aanlegplaatsen ten behoeve van
deze interessante bedrijfstak.

Sterke expansie van het spoor- en wegvervoer
De havenautoriteiten hebben er steeds voor gezorgd dat de haven zo goed mogelijk
aangesloten is op het internationaal net van spoor- en wegverbindingen. Ruim 300
km. spoor in het havengebied bieden de gelegenheid om het goederenvervoer per
spoor - circa 20 th. van het totaal Nederlands spoortransport - in de meest gunstige
voorwaarden te verzekeren. Onophoudend worden in het ganse havengebied de
bestaande rangeerterreinen, die op dit ogenblik 4.000 wagons per dag kunnen
verwerken, uitgebreid en aangepast. Onder de talrijke verbindingen met het hinterland
vermelden wij speciaal de Intercontainertreinen, welke Rotterdam iedere dag in snelle
verbinding stellen met o.m. Zeebrugge, Antwerpen, Keulen, Parijs, Bazel en Milaan.
Indien het wegennet in de haven - op enkele uitzonderingen na - aan de eisen van
het toenemend baanvervoer beantwoordt, dan dient bijzonder de aandacht gevestigd
op de geleverde inspanningen om, via een net van moderne autowegen rond de stad,
de baanaansluitingen met de haven te verbeteren. Dit gebeurde vooral met het oog
op het snel toenemend roll/ on-roll/off-verkeer en op de steeds meer ingang vindende
containertrafiek.
Het internationaal goederenvervoer per vrachtauto bereikte 0,51 miljoen ton in
1955 en twee jaar later reeds 0,8 miljoen ton. Nadat in 1960 een volume van 1,3
miljoen ton werd opgetekend zette de expansie zich verder, alvast vanaf 1966-1967
toen de containers steeds meer werden geïntegreerd in het baanvervoer. Vooral het
transitoverkeer nam een grote vlucht en in 1969 werden in Rotterdam dan ook reeds
4,61 miljoen ton goederen (driemaal zoveel als in 1961) langs de weg aan- en
afgevoerd. Deze hausse zal de volgende jaren alvast worden voortgezet.
Het internationaal spoorwegverkeer kende eveneens een gunstige evolutie en steeg
in de jongste vier decennia van 0,57 tot 3 miljoen ton. In deze sektor verminderde
evenwel het aandeel van de nationale trafiek van 57,4 tot iets meer dan 54 th. Indien
de ontwikkeling van het vervoer per spoor en per vrachtwagen niet tot de verbeelding
spreekt dan mag niet uit het oog worden verloren dat deze transportmiddelen
omzeggens uitsluitend goederen van hoge waarde en snel bederflijke produkten naar
zich trekken.

138 miljoen ton minerale oliën in 1970
De geschiedenis van Rotterdam als oliehaven gaat terug tot de vorige eeuw toen de
petroleuminstallaties tegenover het stadscentrum waren gelegen. Toen de
werkzaamheden in deze sektor toenamen werd besloten tot de aanleg van een speciaal
voor olie bestemd gebied met eigen havenbekkens. Van 1929 tot 1933 werd aldus

Neerlandia. Jaargang 75

de Eerste Petroleumhaven gegraven en in 1936 vestigde Shell een raffinaderij van
1 miljoen ton nabij het in 1934 door Rotterdam geannexeerd dorpje Pernis. Inmiddels
vermeerderde de petroleumtrafiek van 1,2 miljoen ton in 1930 tot 3,3 miljoen ton in
1938. De werkelijke expansie werd echter enkele jaren na de tweede wereldoorlog
ingezet toen de Europese petroleumbehoeften aanzienlijk stegen en de
oliemaatschappijen de inplanting van raffinaderijen in de verbruikscentra als de meest
ekonomische oplossing beschouwden. Naast Shell, welke in 1947 de tijdens de oorlog
grotendeels vernielde installaties opnieuw op gang bracht, werden in het Rotterdams
havengebied ook andere raffinaderijen opgericht: Caltex (nu Chevron) in 1950, Esso
in 1969, Gulf Oil in 1966 en tenslotte British Petroleum in 1967.
Al deze vestigingen, die zich verder uitbreidden, werden slechts gerealizeerd omdat
de autoriteiten, dank zij de verruiming van het havengebied, de aanleg van nieuwe
havenbekkens en een verbeterde toegankelijkheid van de haven, zorgden voor de
noodzakelijke industrieterreinen, opslagruimten en tanker-aanlegplaatsen. In dit
verband verwijzen wij naar de aanleg van zes nieuwe petroleumhavenbekkens in de
nieuwe Botlek- en Europoortgebieden, evenals naar de verdieping van de Nieuwe
Waterwegmonding en het graven van de oliegeul in zee.
De aan- en afvoer van minerale oliën kon aldus in de meest gunstige voorwaarden
evolueren. Van 9,5 miljoen ton in 1950 vermeerderde deze stelselmatig tot 40,1
miljoen ton in 1960 (+ 42,2 th.) en 68,6 miljoen ton in 1970 (+ 72,2 th.). De expansie
was bijzonder sterk in de laatste vijf jaar en in 1970 totalizeerde het petroleumvervoer
138 miljoen ton, hetzij meer dan het dubbele van 1965.
Te vermelden is dat de aanvoer (75 th. van de totale petroleumtrafiek) overwegend
uit ruwe olie bestaat en de afvoer grotendeels uit afgewerkte petroleumprodukten.
Dat de minerale oliën in zeer belangrijke mate bijdroegen tot de geweldige expansie
van het goederenverkeer in zijn geheel is onmiddellijk uit de statistische gegevens
af te leiden. Van de globale aan- en afvoer te Rotterdam namen de minerale oliën in
1930 circa 3,5 th. voor hun rekening. Dit percentage is geleidelijk verhoogd tot 7,8
th. in 1938, 32 th. in 1950, 48 th. in 1960 en 64 th. in 1970.
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Een ruim gedeelte van de aangevoerde ruwe petroleum wordt verwerkt in de
Rotterdamse raffinaderijen, maar daarnaast bieden de Rotterdam-Rijn-pijpleidingen
de in het Ruhrgebied gevestigde raffinaderijen de mogelijkheid zich snel en op de
goedkoopste manier via Rotterdam te bevoorraden. Het vervoer langs deze leidingen
is in de periode 1960-1969 bijna vertienvoudigd van 2,4 tot 21,1 miljoen ton.

99 th. van de ertstrafiek is bestemd voor doorvoer
In 1930 werden in de haven 8,7 miljoen ton ertsen overgeslagen, maar twee jaar later
bereikte de aanen afvoer nog maar 2,1 miljoen ton. De baisse was maar tijdelijk
vermits de trafiek de volgende jaren regelmatig steeg tot 11 miljoen ton in 1938.
Slechts in 1960 werd dit vóóroorlogs rekord verbeterd. Na een ietwat ongunstiger
periode behandelde de haven vanaf 1965 van jaar tot jaar meer ertsen. Vooral de
laatste drie jaar deed zich een krachtige expansie voor en in 1970 totalizeerde de
omzet 26,8 miljoen ton, zijnde meer dan het dubbel van tien jaar voordien. Hoewel
het ertsvervoer sinds 1930 met circa 208 th. toenam verminderde zijn aandeel in de
globale aan- en afvoer van 24,8 th. tot 12,4 th. Opvallend is dat zowel in 1930 als in
1970 nagenoeg 99 th. van de ertstrafiek voor doorvoer bestemd was.
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Voor de ertsbehandeling beschikt de haven over enkele belangrijke bedrijven. In de
eerste plaats ‘Frans Swarttouw's Havenbedrijf N.V.’, het grootste overslagbedrijf
voor droge massagoederen in Europa, dat in zijn installaties in het Botlekgebied
jaarlijks 35 miljoen ton kolen en vooral ertsen behandelt. Ook de Steenkolen
Handelsvereniging (SHV) en het Botlekbedrijf zijn reeds meerdere jaren in de
ertsoverslag ingeschakeld.
Met de vestiging van het nieuwe ertsoverslagbedrijf ‘Europoort C.V.’ - een initiatief
van vier Duitse staalgiganten - is sedert oktober 1970 de kracht van Rotterdam als
ertshaven nog toegenomen. De moderne installaties, gelegen tussen het Calandkanaal
en de Dintelhaven, kunnen jaarlijks 12 miljoen ton ertsen behandelen. Tenslotte dient
gewezen op het projekt van het Verenigd Overslagbedrijf Maasvlakte om op de
Maasvlakte een complex op te richten met een overslagkapaciteit van 7 à 8 miljoen
ton per jaar. Men hoopt dat met de opbouw in 1971 kan worden gestart.
Zoals men weet bestaan o.m. plannen voor een machtig staalbedrijf op de
Maasvlakte, een initiatief van Hoogovens en Hoesch. Mochten deze worden
gerealizeerd dan zal de ertsaanvoer in Rotterdam beslist nog in zeer sterke mate
vermeerderen.

Grootste kontinentale graanhaven
Rotterdam is sinds jaren de grootste kontinentale haven voor granen en aanverwante
produkten. Reeds in 1932 totalizeerde de graantrafiek 4,5 miljoen ton, een volume
dat slechts in 1958 werd overtroffen toen 5 miljoen ton werden aan- en afgevoerd.
Sedertdien is een zekere stagnatie en zelfs verslechtering ingetreden, al werd in 1967
met 7,2 miljoen ton een absoluut rekord gevestigd. De reden hiervan is dat sedert
genoemd jaar, tengevolge van een EEG-heffing, het prijspeil van de uit derde landen
ingevoerde granen merkelijk werd verhoogd. Dit had voor gevolg dat enerzijds de
aanvoer van granen verminderde en anderzijds de aanvoer van derivaten, die van
een dergelijke heffing zijn vrijgesteld, aanzienlijk toenam: van nauwelijks 0,2 miljoen
ton in 1960 tot 3,3 miljoen ton in 1969.
Derivaten worden, evenals de oliezaden, evenwel niet in de officiele
graanstatistieken van het havenbedrijf opgenomen. Om zich een juister idee te vormen
moet men zich steunen op de gegevens van de Graan Eelvator Maatschappij (G.E.M.).
Hieruit blijkt o.m. dat in 1960 te Rotterdam 6,5 miljoen ton granen, oliezaden en
derivaten werden aangevoerd. In 1969 bereikte men een totaal van circa 9,2 miljoen
ton, waarvan naar schatting 90 th. door de G.E.M. werden behandeld.
Zoals dit het geval is voor de overige droge massagoederen is de graantrafiek reeds
geruime tijd hoofdzakelijk in het westen van de haven gekoncentreerd en meer
bepaald in het Botlekgebied, waar de G.E.M.-installaties werden gebouwd. Deze
maatschappij werd begin 1900 door diverse Rotterdamse bedrijven gesticht en voerde
in 1908, in de plaats van de handlossing, de machinale overslag met drijvende
pneumatische elevatoren in. Toen na de tweede wereldoorlog het graan geleidelijk
aan steeds meer in tankers en bulkcarriers, in plaats van in konventionele schepen,
werd vervoerd meende de G.E.M. dat alleen een bedrijf op de vaste oever de overslag
zou kunnen verbeteren en versnellen. In 1967 werd dan ook in de Botlek een nieuw
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complex in bedrijf gesteld, waarbij het lossen van zeeschepen en het laden van
binnenschepen volledig van elkaar werden gescheiden. Bovendien werd, in
samenwerking met de Graan Silo Maatschappij (G.S.M.), een silo van 60.000 ton
voorzien, waardoor de globale graanopslagkapaciteit van de Rotterdamse haven tot
329.100 ton werd opgevoerd.
De ervaring leerde dat derivaten gemakkelijk aaneen koeken, hetgeen bij
pneumatische lossing ernstige moeilijkheden oplevert. Aangezien de derivatenaanvoer
steeds maar bleef stijgen moest naar een beter behandelingssysteem worden uitgezien.
Na een grondige studie besliste de G.E.M. begin 1970 tot de bouw van twee
mechanische lossers op een pier in de Chemiehaven. Deze nieuwe installatie zal
einde 1971 gereed komen. Hiermede is de maatschappij evenwel nog niet tevreden
en reeds bestaan plannen voor de oprichting van een ander modern bedrijf in
Europoort. De onderhandelingen dienaangaande zijn bezig en eerstdaags mag een
beslissing worden verwacht.

Rotterdam reageerde positief op container-uitdaging
Toen de United States Lines begin 1966 met een omgebouwd schip de eerste lading
containers in Rotterdam aanvoerde werd de haven voor de eerste maal gekonfronteerd
met een geheel nieuwe vervoers- en overslagtechniek. Op deze uitdaging werd
onmiddellijk positief gereageerd en reeds in april van hetzelfde jaar stichtten de vijf
grootste Rotterdamse stuwadoorsbedrijven en de Nederlandse spoorwegen de N.V.
Europe Container Terminus (E.C.T.). Deze werd gelast met de behandeling van
containerschepen op de bestaande ligplaatsen van de groepsleden, in afwaching dat
aan de Prinses Margriethaven (Eemhaven) een gespecialiseerde terminal zou worden
gebouwd. De promotors hadden precies op tijd gereageerd want van mei 1966 tot
en met augustus 1967 werden 35.000 à
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40.000 containers gelost en geladen.
Op 1 september 1967 werd, met de aankomst van de ‘Atlantic Span’, de terminal
ingehuldigd, die in exploitatie werd gegeven aan de N.V. Terminal Prinses
Margriethaven, een gezamenlijke onderneming van de E.C.T. en de Holland Amerika
Lijn. Deze terminal, welke in 1968 reeds 65.000 containers (evenals 15.000 grote
laadeenheden) verwerkte en in 1969 en 1970 respektievelijk 121.000 en meer dan
200.000, beschikt thans over 1.150 m. aanlegkade en 25 ha. stapelruimte en is uitgerust
met 7 containerkranen van 37 tot 50 ton. Zijn realizatie vergde een investering van
60 miljoen gulden of 840 miljoen fr. Tengevolge van de stormachtige ontwikkeling
van de containertrafiek wil Rotterdam 70 miljoen gulden (980 miljoen fr.) besteden
voor de uitbreiding van de Eemhaven, waar de E.C.T. een optie heeft genomen op
een terrein van 80 ha. met 3 km. kade. Het concern, dat in 1975 op zijn terminal een
jaarlijkse trafiek van 800.000 containers voorspelt, wil hiermee op alle eventualiteiten
voorbereid zijn. Langsheen de E.C.T.-terminal leggen thans de containerschepen aan
van United States Lines, Hapag Lloyd Container Linien, Canadian Pacific, Seatrain,
ACL, OCL, ACT, Australian National Lines en British Railways. In de Prins Willem
Alexanderhaven bevindt zich de terminal van Sea Land en in de Waalhaven
installeerde zich Unitcentre, een filiaal van de Steenkolen Handelsvereniging. Deze
laatste legt zich

Neerlandia. Jaargang 75

20
uitsluitend toe op de korte vaart met schepen van European Unit Routes, New England
Express, Macvan, Ellerman & Pagayanni Lines en Containerships Spain. De
Unitcentre-terminal, die thans meer den 40.000 containers per jaar behandelt, zal
eveneens worden uitgebreid voor maximum 300.000 containers. Met het oog op de
toekomst - verwacht wordt dat in 1990 circa 18 miljoen ton stukgoed in containers
zal worden aan- en afgevoerd - besliste de Rotterdamse gemeenteraad op 6 april
1967 tot de aanleg, tussen Maassluis en Hoek van Holland, van een nieuw
havencomplex ‘Rijnpoorthaven’, dat speciaal zou worden ingericht voor de moderne
laad- en lostechnieken. Einde '69 bracht een kommissie een positief advies uit en
begin 1970 kreeg het projekt, niettegenstaande de bezwaren van verschillende zijden,
de instemming van de regering. Einde 1970 gingen tenslotte ook de Provinciale
Staten van Zuid-Holland akkoord met het graven van de Rijnpoorthaven, waarvan
de kosten nu geraamd worden op 300 à 350 miljoen gulden (4,2 tot 4,9 miljard fr.).
Wanneer dit havencomplex er zal komen kan vooralsnog niet worden gezegd, temeer
omdat thans bepaalde stemmen opgaan om het op de Maasvlakte te situeren.
De globale containertrafiek is de laatste drie jaar meer dan verdubbeld. In 1968
werden in de haven 98.926 beladen containers, met 1,14 miljoen ton lading, aan- en
afgevoerd. Het volgend jaar noteerde men 169.873 laadkisten (2,04 miljoen ton) en
in 1970 circa 226.000 (2,94 miljoen ton).
Tot besluit herinneren wij aan het feit dat Rotterdam einde 1969 met de aankomst
van de ‘Acadia Forest’ het eerste Lash-schip in Europa mocht begroeten.

Uitbreiding tot in de zee
Rotterdam heeft sinds de vorige eeuw herhaaldelijk gemeenten geannexeerd om zijn
havengebied te kunnen uitbreiden. Jarenlang gebeurde dit om verkeerstechnische
redenen tot de autoriteiten overwogen de haven minder konjunktuurgevoelig te maken
door de industrializering van de havenzone. Nog vooraleer de na-oorlogse expansie
van en de strukturele wijzigingen in het havenverkeer een bepaald punt hadden bereikt
was men er zich van bewust dat de ontwikkeling en de reorganizatie van de bestaande
complexen niet voldoende zouden zijn. Vooral omdat de industriële bedrijven steeds
meer uitkeken naar vestigingsplaatsen in de havens. Alleen een uitbreiding naar de
zee toe kon Rotterdam de kans geven om uit te groeien tot een geïntegreerde en
polyvalente haven.
Al deze overwegingen vormden het vertrekpunt voor de realizatie van de grootse
Botlek- en Europoort-plannen.
In 1947 werd door de Rotterdamse gemeenteraad het Botlek-projekt, dat al in de
oorlog was tot stand gekomen, in zijn eerste vorm bekendgemaakt. In grote lijnen
werd met dit plan beoogd de Botlek, een rivierarm van de Nieuwe Maas naar de
Brielse Maas, uit te bouwen tot een haven en de aangrenzende terreinen ten zuiden
van het Welplaat-eiland, evenals een gedeelte van Putten, bouwrijp te maken voor
industrievestigingen. Vooreerst werd het nieuw gebied aan de landzijde ontsloten
door de bouw van de Botlek-brug (1952-1954). Tijdens de onteigeningsprocedure
bleek echter dat het projekt, tengevolge van de snelle expansie van de olie-industrie,
diende aangepast, zodat het slechts in 1958 zijn definitieve vorm kreeg. Toen het
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Botlekgebied in 1960 praktisch was gereed gekomen had het een oppervlakte van
1.250 ha., waarvan 790 ha. industrieterreinen en 290 ha. havenbekkens. Sedertdien
hebben er zich talrijke belangrijke nijverheden en overslagbedrijven gevestigd. Het
Botlekplan was nog in volle uitvoering en de eerste ondernemingen hadden zich
nauwelijks ingeplant toen Rotterdam voor de dag kwam met het gigantisch
Europoort-ontwerp. Nog verder naar het westen toe, aan de kop van het eiland
Rozenburg, bij de mond van de Nieuwe Waterweg tegenover Hoek van Holland,
zouden nieuwe haven-, industrie- en opslagterreinen komen. Nadat burgemeester
Van Walsum de nadruk had gelegd op de enorme betekenis van het projekt werd het
op 28 november 1957 unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.
Circa 300 betonnen bunkers dienden opgeruimd en in september 1958 werd met
de eigenlijke werken begonnen. Geleidelijk kwam een gebied van 1700 ha. tot stand,
met diverse havenbekkens en circa 1.000 ha industrieterreinen. Deze laatsten werden
ter beschikking gesteld van de nijverheden, welke voor de aanvoer van hun
grondstoffen aangewezen zijn op het vervoer met grote schepen en daarom aan diep
vaarwater moeten gelegen zijn.
Met Europoort zou de Rotterdamse haven tot aan de kust komen en toegankelijk
worden voor de grootste schepen. Nog voor het zover was hadden de autoriteiten
evenwel reeds in 1962 ingezien dat nog meer ruimte nodig was. Er moest volgens
hen een nieuwe haven- en industriezone worden aangelegd op de in te dammen
zandbank ‘Maasvlakte’, juist voor de kust. Na heel wat onderhandelingen en
voorbereidende werkzaamheden werd het projekt aanvaard en kon in het voorjaar
van 1967 met de reuze-werken worden gestart. Een ondiep gedeelte, met een
oppervlakte van 2.415 ha., zou geleidelijk worden opgehoogd en hiervoor zou een
grondverzet van 150 miljoen kubieke meter noodzakelijk zijn. Grote dammen werden
aangelegd en daarachter wordt nu sinds meerdere
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maanden zand opgespoten. Begin 1971 stak de Maasvlakte reeds voor meer dan de
helft boven de zeespiegel uit en alles laat voorzien dat zij in 1974, zoals gepland, zal
voltooid zijn. Inmiddels kreeg Rotterdam in oktober 1969 van de regering de
toestemming om de Maasvlakte nog eens met 1.215 ha. in zuidwestelijke richting
(dus verder in zee) uit te breiden.
Sedert 1 februari 1971 behoort de Maasvlakte tot het grondgebied van de gemeente
Rotterdam. In verband hiermede heeft het kollege van burgemeester en wethouders
een ontwerp van bestemmingsplan doen opstellen, dat de eerstvolgende maanden ter
bespreking aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. In dit plan wordt alleen
maar de aard van de bedrijvigheid aangeduid, zoals zeehaven en zeehavenindustrie,
openbare nutsbedrijven, terrein voor gevaarlijke stoffen, dienstverlenende vestigingen,
enz. Het beslist dus niet over de keuze van de bedrijven, die zich op de Maasvlakte
zullen vestigen.

Industrieën veranderen het havenbeeld
In het beeld van een moderne haven is de industrievestiging niet meer weg te denken.
Hoe langer hoe meer stelt men vast dat voor bepaalde nijverheden de onmiddellijke
nabijheid van een zeehaven van enorme betekenis is.
Dit is alvast het geval met Rotterdam, waar de autoriteiten in 1947, met de
medewerking van het Rijk, besloten tot intensieve industrializering van het
havengebied. Sindsdien werd de strook langsheen de linkeroever van de vaarweg
omgevormd van agrarisch gebied

Rotterdam was de eerste haven in Europa die einde 1969 het eerste LASH-schip ‘Acadia Forest’
mocht begroeten.

tot een uitgestrekte zone met raffinaderijen, petrochemische en chemische installaties,
andere nijverheden en bedrijven.
De industriële doorbraak begon in feite met de vestiging van belangrijke
raffinaderijen. De eerste stap werd gezet door Shell, welke reeds in 1936 te Pernis
een raffinaderij van 1 miljoen ton bouwde, die in de oorlog grotendeels werd
vernietigd en in 1947 opnieuw in produktie kwam met een jaarkapaciteit van 5 miljoen
ton. In 1950 vestigde Caltex (nu Chevron) zich in het havengebied, waarna
achtereenvolgens de installaties van Esso (1960), Gulf Oil (1966) en British Petroleum
(1967) werden opgericht. Aldus vermeerderde de globale Rotterdamse
raffinagekapaciteit van 22,8 miljoen ton in 1960 tot circa 35 miljoen ton in 1966.
Kort nadat de regering begin 1967, op aanvraag van de oliemaatschappijen,
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toestemming had gegeven om de ‘oliegeul’ in zee te graven, kondigde Shell aan dat
de kapaciteit van haar raffinaderij zou worden verhoogd van 17,5 tot 25 miljoen ton.
Hiermede werd zij de grootste in Europa. Ook de andere raffinaderijen besloten tot
expansie: Esso van 8 tot 16 miljoen ton, Chevron van 5 tot 12,5 miljoen ton, Gulf
van 3 tot 4 miljoen ton en British Petroleum van 5 tot 15 miljoen ton. Dank zij deze
aanzienlijke uitbreidingen, die een globale investering van circa 750 miljoen gulden
of meer dan 10 miljard fr. vergden, vermeerderde de raffinagekapaciteit van 39
miljoen ton in 1968 tot 64,5 miljoen ton in 1970. Wanneer einde 1971 alle projekten
zijn gerealizeerd zal men 74,5 miljoen ton bereiken. Het was begrijpelijk dat
tegelijkertijd ook de opslagkapaciteit werd verhoogd en de
akkommodatiemogelijkheden voor tankers werden aangepast en verbeterd.

De Graan Elevator Maatschappij N.V. en de N.V. Graansilo Maatschappij bouwden in de Botlek een
modern overslag- en opslagcomplex voor granen en derivaten met een kapaciteit van 60.000 ton.
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De gelegenheid om tussen Rotterdam en de zee de industriële infrastruktuur te
verruimen en te diversifiëren werd gretig gegrepen door de zware chemische industrie,
die in toenemende mate gebaseerd is op olie als grondstof. Omzeggens alle
raffinaderijen bouwden in hun onmiddellijke nabijheid petrochemische installaties
voor de produktie van allerlei kunststoffen en syntetische produkten. Overal in het
nieuw havengebied verrezen nieuwe chemische complexen o.m. van Imperial
Chemical Industries (ICI), America Cyanamid, AKZO, Continental Columbian
Carbon Nederland, Dow Chemical, Cryoton V.O.F., Ketjen Carbon, Chemische
Industrie Rijnmond, Milchem Nederland, Konam, Nederlandse Benzol Maatschappij,
Zoutchemie Botlek, Celanese Corporation, Montecatini-Edison, Atlantic Richfield
en Halcon International. Het agglomeratie-effekt werd tevens voelbaar in de
metaalsektor waar, naast de traditionele inplantingen, nieuwe vestigingen kwamen
van o.a. Aluminium Suisse, ALCOA en Climax Molybdenum. Tenslotte bouwde het
Verolme-concern in de Botlek een gloednieuwe werf, waar nu schepen van 250.000
dwt. worden gekonstrueerd maar de mogelijkheid bestaat om in het 1 miljoen dwt-dok
nog grotere schepen op te nemen.
Verschillende nijverheden tonen grote belangstelling voor de nog niet voltooide
Maasvlakte. Vermelden wij zeer speciaal Hoogovens-Hoesch, welke aldaar een
staalbedrijf met een uiteindelijke jaarproduktie van 10 miljoen ton willen oprichten.
Een projekt dat reeds geruime tijd aanleiding geeft tot heel wat kontroversen en
diskussies.

Enkele drijvende graanelevatoren bij de graanoverslag op stroom van zee- in binnenschip.

Rotterdam werd toegankelijk voor schepen van 65 voet
Rotterdam had nooit zulke indrukkende expansie gekend indien de autoriteiten niet
steeds alles in het werk hadden gesteld om de toegankelijkheid van de haven
voortdurend te verbeteren. Met het op diepte brengen van de vaarweg en de
havenbekkens hebben zij er altijd naar gestreefd de evolutie van de diepgang der
schepen voor te blijven.
Toen de Nieuwe Waterweg in 1870 werd geopend konden schepen met een
diepgang van 10 voet de haven binnenvaren. Deze limiet kon, dank zij baggerwerken,
geleidelijk worden verhoogd tot 25 voet in 1891 en 31 voet in 1911. Bij wet van
1971 werd, tussen de Waalhaven en de zee, de verdere aanpassing van de Rotterdamse
vaarweg geregeld. In een eerste faze werd een verdieping tot 10 m. onder LLWS
(beneden laag-laagwaterspring) voorzien en in een tweede tot 11 m. Deze laatste
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diepte werd midden de dertiger jaren bereikt en vervolgens behouden door jaarlijks
circa 600.000 kubieke meter te baggeren.
Nadat in de eerste na-oorlogse jaren zowat 400 wrakken werden opgeruimd konden
in 1951 eenheden van 33 voet de Nieuwe Waterweg opvaren. In 1956 werd de
bevaarbaarmaking voor schepen van 38 à 39 voet voorzien en vijf jaar later werden
42 voet diepstekende tankers afgemeerd. Nadat het wrak van de in 1952 voor de
havenmond gezonken ‘Faustus’ van 14 m. op 22 m. diepte was gebracht vaarden in
1963 schepen tot 47 voet de haven binnen. De intensieve verdie-

Jaarlijks worden te Rotterdam 20 tot 25 miljoen ton ertsen behandeld bij middel van 28 laadbruggen
van 10 tot 32 ton.

Neerlandia. Jaargang 75

23
ping van de vaargeul werd de volgende jaren over een voldoende breedte voortgezet
zodat de toegelaten diepgang van de schepen verhoogde van 51 voet in 1966 tot 55
voet in 1968 en 62 voet einde 1969. Over enkele weken zullen nu zelfs 65 voet
diepliggende tankers in Rotterdam kunnen toekomen.
Zonder baggerwerken had men evenwel nooit zulke schitterende rezultaten kunnen
bereiken. Van 1959 tot 1964 werden nagenoeg 42 miljoen kubieke meter specie
gebaggerd voor een totale uitgave van 58 miljoen gulden of 812 miljoen fr. De
baggerkosten zouden de volgende jaren bestendig stijgen van 7,5 miljoen gulden in
1967 en 10 miljoen gulden in 1968 tot 13 miljoen gulden in 1969 en 17 miljoen
gulden in 1970. Indien het ekonomisch verantwoord en renderend is zal Rotterdam
er in de toekomst niet voor terugschrikken de haven nog voor grotere schepen
toegankelijk te maken.
De laatste vijftien jaar deden zich enkele belangrijke gebeurtenissen voor.
In 1956 begroette de haven voor het eerst een schip met een diepgang van 37 voet.
Tien jaar later telde men reeds 880 schepen van 37′ à 51′6″ en in 1969 kwamen 1.635
volbeladen eenheden toe met een diepgang varierend tussen 36′6″ en 62 voet.
Hieronder bevonden zich 38 tankers met een draagvermogen van 170.000 tot 210.000
dwt. De 101.500 dwt. metende tanker ‘Golar Nor’ was op 27 augustus het eerste
volbeladen schip van meer dan 100.000 dwt. dat in Rotterdam afmeerde. In januari
1967 vaarde de ‘Niso’ (tanker van 120.000 dwt. met 51′6 diepgang) zonder
moeilijkheden in de haven. Einde dat jaar werd de 205.808 dwt-tanker ‘Bergehus’,
die 53 voet diep lag

In 1970 werden circa 230.000 containers met 2,7 miljoen ton lading aan- en afgevoerd. Voor de
efficiente behandeling van de laadkisten beschikt de terminal van de Europe Container Terminus
N.V. over een ruime opslagruimte.

en 150.000 ton petroleum aanvoerde, begroet en in april 1968 volgde de ‘Macoma’
(207.000 dwt.), welke voor 80 th. beladen was en een diepgang van 53′6″ had. De
Shell-tanker ‘Melo’ van 209.000 dwt. was in december 1969 met 62 voet de eerste
volbeladen tanker van de 200.000 dwt.-klasse die in Europoort werd gelost. Sindsdien
zijn tankers van 225.000 dwt. regelmatige kliënten, in afwachting dat in april 1971
schepen van 250.000 dwt. kunnen worden ontvangen. Toen het Europoort-projekt
werd goedgekeurd achtte men het om nautische redenen wenselijk de op Rozenburg
aan te leggen zeehavenbekkens een eigen toegang uit zee te geven, welke door een
3 km. lange splitsingsdam van de Nieuwe Waterweg zou gescheiden zijn. Beide
vaargeulen zouden evenwel een gemeenschappelijke havenmond krijgen, dank zij
de bouw van ver in zee reikende havendammen. De aldus tot stand gekomen
buitenhaven zou een nuttige breedte van 850 m. hebben en vier grote schepen toelaten
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ongeveer tegelijk de mond te passeren zonder dat hinderlijke koersafwijkingen
ontstaan.
Met de eigenlijke dammenbouw werd in 1968 aangevangen. Verwacht wordt dat
de verbeterde havenmond waarvoor de aanlegkosten (inklusief de dammen van de
Maasvlakte) einde 1969 op 940 miljoen gulden of meer dan 13 miljard fr. werden
geraamd, in 1973 zal voltooid zijn. De afzonderlijke toegang tot Europoort zal dan
reeds twee jaar in gebruik zijn.

12 km. lange oliegeul in zee.
Toen in 1965 de eerste tankers van 170.000 dwt. werden besteld waren de
havenautoriteiten er zich van

Portaal-containerkranen kunnen de gespecialiseerde schepen in een minimum van tijd lossen en laden.
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bewust dat Rotterdam toegankelijk moest worden gemaakt voor eenheden van deze
klasse.
In augustus 1966 keurde de gemeenteraad het voorstel goed om voor de monding
van de Nieuwe Waterweg, op 7 à 8 km. uit de kust, een 25 m. diepe proefgeul van
2 km. te baggeren. Deze kwam in maart 1967 gereed en kostte 4 miljoen gulden of
56 miljoen fr. Intussen had Rotterdam einde 1966 met het Rijk de aanleg van een
definitieve 12 km. lange geul in zee besproken. Deskundigen waren de menig
toegedaan dat zonder deze geul tientallen miljoenen ton petroleum naar buitenlandse
havens zouden worden afgeleid. De regering nam echter geen overhaaste beslissing
en gaf in januari 1967 een interdepartementale werkgroep opdracht te onderzoeken
hoeveel deze geul zou kosten en op hoeveel tijd hij kon worden verwezenlijkt. Reeds
op 10 februari van hetzelfde jaar was de regering virtueel akkoord om het werk onder
bepaalde voorwaarden te laten uitvoeren. Europoort zou in 1968, 1969 en 1970
geleidelijk in het bereik worden gesteld van afgeladen schepen met een diepgang
van respektievelijk 55,59 en 62 voet.
Gedurende nagenoeg drie jaar werd in de Noordzeebodem gebaggerd en werden
door de ‘Geopotes IX’ en de ‘Prins der Nederlanden’, twee van de grootste
sleepzuigers ter wereld, circa 70 miljoen kubieke meter zand verplaatst. Tijdens de
werken ondervond de aannemerskombinatie ‘Hoek van Holland’ moeilijkheden bij
het baggeren in het gebied van de zogenaamde ‘mega-ribbels ‘of onderwaterduinen,
waarvan de toppen op minder dan 22 m. beneden LLWS liggen. Deze

Iedere dag varen gemiddeld 85 zeeschepen de haven in- en uit.

toppen werden afgeslepen tot op een diepte van 23,5 m.
Einde 1969, eerder dan verwacht, kwam de vaargeul gereed. Hij kostte 190 miljoen
gulden (2,66 miljard fr.) nl. 100 miljoen gulden voor de oorspronkelijke geul voor
schepen van 57 voet plus de nautische uitrusting en 90 miljoen gulden voor het
uitdiepen tot 62 voet. Later werd beslist de geul toegankelijk te maken voor 250.000
dwt.-tankers met een diepgang van 65 voet, hetgeen een bijkomende uitgave vergde
van 16 miljoen gulden of 224 miljoen fr. De totale kosten van de geul zijn voor
rekening van Rotterdam, dat van elke tanker die de geul gebruikt extra-havengeld
eist. De jaarlijkse onderhoudskosten - er moeten 8 miljoen kubieke meter zand per
jaar worden gebaggerd - worden geraamd op 10 à 12 miljoen gulden en worden
gedragen door het Rijk.
In feite bestaat de oliegeul uit twee sektoren: de eerste tot ongeveer 12 km. in zee
heeft een diepte van 22 m. beneden LLWS en een breedte, variërend van 400 m.
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nabij de havenmond tot 1.000 m. op het verste punt in zee; en de tweede over nog
eens 32 km. met een diepte van 23,5 m.
Het maneuvreren met supertankers in de naar verhouding toch altijd nog nauwe
geul stelt aparte problemen. Daarom werd op Hoek van Holland een elektronische
apparatuur voorzien, die de schepen opvangt op een afstand van 60 tot 70 km. en
deze veilig naar de haven leidt. Bovendien werd op circa 10 km. uit de kust, op een
kunstmatig eiland, een van op afstand bediend radarstation geïnstalleerd dat in de
tweede helft van 1971 in dienst zal worden gesteld.

De Vierde Petroleumhaven is uitgerust met twee circa 415 m. lange vingerspieren waaraan de grootste
tankers kunnen afmeren.
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De toekomst
Men kan zich de vraag stellen in welke mate het scheepvaart- en goederenverkeer
zich in de toekomst verder zal ontwikkelen. Deskundigen hebben die vraag willen
beantwoorden en brachten over de havenevolutie in het noordelijk deel van de
Rijn-Maas-Schelde-Delta een aantal rapporten uit, waarvan wij speciaal vermelden:
- The Greater Delta Region (november 1968)
- Verkenning van de toekomstige werkgelegenheid in het Rotterdamse havenen industriegebied (januari 1969)
- Rotterdam-Rijnmond Land Use and Transportation Study (1969)
- Ontwikkeling Noordelijke Delta. Plan 2000 + (augustus 1969)
- TP 2000. Op weg naar 2000 (december 1970).

Uit de diverse prognoses blijkt o.m. dat Rotterdam in 1990 een goederenomslag van
614 à 700 miljoen ton zal hebben en in 2000 van 828 tot 1.000 miljoen ton. Of deze
cijfers zullen bereikt worden kan niemand zeggen. Wel beweren prominenten uit de
Rotterdamse havenmiddens dat de haven steeds dusdanig zal worden aangepast dat
zij gelijk welke goederenstroom zal kunnen verwerken.
Dit getuigt ongetwijfeld van optimisme. Een optimisme dat, gepaard met ruime
visie en werkkracht, de haven van Rotterdam groot maakte.
MARCEL PRINSEN
Het illustratiemateriaal werd ons welwillend ter beschikking gesteld door het
Havenbedrijf der gemeente Rotterdam.

Marcel Prinsen is geboren te Turnhout op 8 augustus 1921. Hij studeerde aan het St. Michielskollege
te Brasschaat en aan het St. Jan Berchmanskollege te Antwerpen en werd licentiaat in de handels- en
financiële wetenschappen aan de St. Ignatius-handelshogeschool te Antwerpen. Sedert 1945 is hij als
ekonomisch en maritiem redakteur verbonden aan de ‘Gazet van Antwerpen’.

Duinkerke aan vooravond van grote toekomst.
Na de Tweede Wereldoorlog was de haven van Duinkerke één puinhoop. Tot
verdwijnen gedoemd dachten velen. Maar de haven werd heropgebouwd. En hoe?
In 1950 bereikte het zeegoederenverkeer reeds vijf miljoen ton. Op 1 april 1966 werd
de haven van Duinkerke een autonome d.i. zelfstandige haven (Port Autonome de
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Dunkerque), geplaatst onder toezicht van een raad van beheer (24 leden) samengesteld
uit vertegenwoordigers van de centrale en plaatselijke besturen en van de maritieme,
industriële en handelsondernemingen.
De jongste vijf jaar nam het zeegoederenverkeer snel toe: 16,04 miljoen ton in
1966 (+ 1 th.), 16,52 miljoen ton in 1967 (+ 3 th.), 17,89 miljoen ton in 1968 (+ 8,7
th.), 20,77 miljoen ton in 1969 (+ 16,5 th.) en 25,50 miljoen ton in 1970 (+ 22,5 th.).
Sedert 16 november 1970 is de gloednieuwe zeesluis voor schepen tot 125.000
dwt officieus in dienst. Deze sluis zal de trafiek in de havenstad van de beroemde
zeventiende-eeuwse kaper en eskaderkommandant Jan Bart nog gevoelig doen
toenemen. Van zeer groot belang is dat binnenkort een begin zal gemaakt worden
met de uitvoering van de eerste faze van Duinkerke's spektakulaire havenuitbreiding.
Uiterlijk tegen 1974 moet ter hoogte van het stadje Grevelingen (Gravelines) een
nieuwe voorhaven met een oppervlakte van 560 ha klaar zijn. Schepen tot 300.000
dwt zullen dan in de Fransvlaamse haven kunnen afmeren. Dit is echter nog niet
alles. Tussen 1990 en 2000 zal tussen Kales en Grevelingen de voorhaven van Walde
voor mammoets van 500.000 dwt en meer tot stand komen.
Rond de eeuwwisseling zal langsheen de Fransvlaamse Noordzeekust één der
grootste havengebieden van Europa liggen.
In een volgend nummer willen we hierover uitvoerig handelen. We mogen namelijk
niet zo kortzichtig zijn te denken dat deze plannen zonder invloed kunnen blijven
op de ontwikkeling van Zeebrugge. Gent, Antwerpen en Rotterdam. Ook hier lijken
overleg en werkverdeling in het belang van allen geboden. De eenheid van het grote
havengebied langs de Noordzee blijft nu eenmaal een fundamenteel aardrijkskundig
feit, dat niet door landsgrenzen kan worden weggecijferd.
HERMAN WELTER
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Uitreiking Visser-Neerlandiaprijzen 1970

In de Rolzaal van de oude grafelijke burcht op het Haagse Binnenhof, reikte de
algemeen voorzitter van het ANV, dr. W.H. van den Berge, zaterdagmiddag 27
februari, de Visser-Neerlandiaprijzen 1970 uit. De belangstelling voor de plechtigheid
was bijzonder groot. Het programma werd opgeluisterd met zang van het Schevenings
Vissersvrouwenkoor, onder leiding van Ary Noordhoek. Ogenschijnlijk zou men
veronderstellen dat een dergelijke uitreiking, met een traditionele achtergrond, een
langzamerhand wat verveeld gebeuren is. De glans van de eerste keer is dan vervaagd.
Het opvallende is dat dit van de uitreiking der Visser-Neerlandiaprijzen

zeker niet gezegd kan worden. Ditmaal was het geheel anders dan in 1970 in het
stadhuis van Antwerpen en ook niet gelijk aan de uitreikingen van voorgaande jaren.
Begrijpelijk overigens. De personen en de instellingen waaraan prijzen worden
gegeven verschillen van jaar tot jaar en daarmee ook de toespraken, die aan de
uitreiking van de oorkonde en het geldbedrag voorafgaan. Er werden 13 prijzen
uitgereikt.
Vijf prijzen voor persoonlijke verdiensten werden uitgereikt: aan mevrouw E. den
Doolaard te Hoenderloo voor haar hulp aan verlaten kinderen, aan mevrouw N.
Huisman-van

Rijsoort te Gouda voor haar organisatorische arbeid in het kader van de Nederlandse
Cystic Fibrosis Stichting, aan dokter G. van der Most te Ottersum voor zijn
verdiensten voor het zwakzinnige kind, aan de heer A.J.H. Verberkt te Bakel (N.Br.)
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voor zijn sociale activiteit en aan zuster L. Westerveld te Rotterdam voor haar werk
ten bate van kindertehuizen.
De vice-voorzitter van de Nederlandse Multiple Sclerose Stichting te Amsterdam,
de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Suikerziekten uit Den Haag, de
vertegenwoordigster van het Vlaams Onderwijscentrum Brussel v.z.w. namen uit
handen van de voorzitter de welzijnsprijzen in ontvangst.
De culturele prijs viel toe aan de Werkgroep voor Hoger Onderwijs in Belgisch
en Nederlands Limburg.
Voorts reikte de algemeen voorzitter de toneelprijzen uit aan de auteurs Achilles
Gautier te St. Martens-Latem, C.P.A. Holierhoek uit Leiderdorp en J.B. de Kramer
uit Den Haag en de muziekprijs aan Rudolf Escher uit Amsterdam.
Onder de genodigden bevonden zich ambassadeur dr. Cauwenberg van België, en
zijn echtgenote, prof. dr. W.J. der P. Erlank, ambassadeur T.J. Endemann van
Zuid-Afrika, namens de ambassadeur van Zuid-Afrika, dr. W. Debrock,
administrateur-generaal als vertegenwoordiger van de minister van Nederlandse
Kultuur in België, de commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz,
de secretaris-generaal van het departement van Volkshuisvestiging en Ruimtelijke
Ordening, mr. G. v.d. Flier, de consul-generaal van België, de heer L. Vandenbrande
uit Rotterdam, de wethouder van onderwijs en kunstzaken drs. H.J. Wilzen van Den
Haag.
G. GROOTHOFF
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Prijzen voor persoonlijke verdienste
Mevrouw E. den Doolaard uit Hoenderloo kreeg een prijs voor persoonlijke
verdiensten toegewezen om het vele werk dat zij heeft gedaan om door konkrete
hulpverlening aan verlaten kinderen in Oost-Azië een stukje ontwikkelingswerk in
de praktijk om te brengen. Het is bovendien haar persoonlijke verdienste, dat er twee
hulp- en bemiddeling verlenende stichtingen in het leven werden geroepen, alsmede
de commissie buitenlandse pleegkinderen van het ministerie van Justitie in Nederland.
De kosten van de initiatieven die zij heeft genomen, bestreed zij uit eigen middelen.
Een prijs voor persoonlijke verdiensten ging eveneens naar mevrouw Huisman-van
Rijsoort. Zij mag als de spil van de Cystic Fibrosos Stichting in Nederland worden
beschouwd. De Cystic Fibrosis is een tot nu toe ongeneeslijke ziekte die wordt
gekenmerkt door het onjuist funktioneren bij pasgeboren kinderen van bepaalde
klieren, waardoor de slijmklieren een abnormale hoeveelheid dik slijm afscheiden.
De verschijnselen zijn veelvuldig hoesten, long-aandoeningen, stilstand of
achteruitgang van de groei. Veel is de medische wetenschap

Mevrouw E. den Doolaard

nog onbekend. Wel weet men dat de ziekte erfelijk is. De prijs zal worden besteed
voor een landelijke voorlichtingsdag van de stichting in het Jaarbeurs-Congresgebouw
te Utrecht.
De heer G. van der Most ontving een prijs voor persoonlijke verdiensten omwille
van het baanbrekend werk dat hij als arts heeft gepresteerd ten bate van het
zwakzinnige kind. De heer van der Most: ‘Ik ben bijzonder blij met de prijs. Niet
zozeer voor mijzelf, maar omdat het werk dat voor de zwakzinnige kinderen wordt
gedaan nu eindelijk eens op een behoorlijke wijze wordt erkend. Een jaar of vijftien
geleden was het hiermee nog maar droevig gesteld. Toen huldigde men het standpunt
dat een kind dat zwakzinnig was dit onvermijdelijk zijn verdere leven zou blijven.
Gelukkig is men daar de laatste tijd wel anders over gaan denken.’
De heer van der Most is bezig met het schrijven van een boek voor de ouders van
zwakzinnige kinderen. Hij zal de prijs o.m. benutten voor de bestrijding van de kosten
van dit boek.
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Mevrouw Huisman-van Rijsoort

Als blijk van waardering voor getoond doorzettingsvermogen onder moeilijke
lichamelijke omstandigheden en omwille van zijn groot sociaal gevoel, ontving ook
de heer A.J.H. Verberkt een Visser-Neerlandia prijs voor persoonlijke verdiensten.
De heer A.J.H. Verberkt is elektromonteur en heeft een operatie ondergaan waarbij
de stembanden geheel verwijderd zijn. Zelf heeft hij een spraakapparaat ontwikkeld.
De prijs werd hem echter vooral toegekend omwille van de onbegrensde
hulpvaardigheid die hij, niettegenstaande hij ook nog een heupbreuk heeft, steeds
ten aanzien van iedereen te Bakel heeft betoond.
Een vrouw die voor meer dan honderd procent haar kapaciteiten heeft benut is zuster
L. Westerveld uit Rotterdam. Voor haar buitengewone verdiensten als verpleegster
ontving zuster Westerveld een Visser-Neerlandiaprijs. Zij was de ziel van de
Rotterdamse Kindertehuizen en is oud-directrice van het kindertehuis ‘Geeranja’. In
moeilijke omstandigheden deed zij alles wat maar enigszins mogelijk was voor
kinderen en patiënten, daarvoor dikwijls zelf de kosten op zich nemend, wanneer
overheidsbijdragen te kort bleken te schieten.

De heer G. van der Most
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Welzijnsprijzen en culturele prijs

Zuster L. Westerveld

De heer A.J.H. Verberkt

De Visser-Neerlandia welzijnsprijzen 1970 gingen naar de Nederlandse
Multiple Sclerose Stichting te Geldrop, de Nederlandse Vereniging van
Suikerzieken te Den Haag en het Vlaams Onderwijscentrum Brussel te Brussel.
De culturele prijs werd toegekend aan de Werkgroep voor Hoger Onderwijs in
Belgisch en Nederlands Limburg te Maastricht. Hierna volgt een korte
voorstelling.

Voorlichting over multiple sclerose
Velen vragen zich af wat voor instelling de Nederlandse Multiple Sclerose Stichting,
die in Amsterdam is gevestigd, eigenlijk is. Het is een opmerking van een der
bestuursleden. En hij voegt er aan toe: ‘Daarom zijn wij zo verheugd met de
Visser-Neerlandiaprijs, want door middel van dit geld kunnen wij meer voorlichting
geven over de multiple sclerose.’
Multiple sclerose is een ziekte, - die niet besmettelijk is, - aangeduid als MS. Reeds
op jeugdige leeftijd kunnen de verschijnselen zich voordoen die later leiden tot een
totale invaliditeit. De ziekte komt vooral voor in koude en vochtige landen. Bij MS
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verdwijnen op talrijke (multiple) plaatsen in de hersenen en ruggemerg de zg
myeinescheden die om de zenuwen zitten. De blootliggende zenuwen worden
aangetast. En er treden verlammingsverschijnselen op. Op de 100 000 mensen zijn
er ongeveer 60 die aan MS lijden.
In de statuten van de stichting staat het doel als volgt aangeduid: ‘Het bevorderen
van de kennis van en het begrip voor de verschillende aspecten en problemen van
de multiple sclerose en soortgelijke ziekten, alsmede de zorg voor en de behartiging
van de belangen der lijders’. De stichting werd in 1963 opgericht, heeft een eigen
orgaan en houdt voortdurend propagandabijeenkomsten.
Een der medici zegt ons: ‘De ziekte is reeds langer dan een eeuw bekend. Maar
afdoende genezing kan nog niet worden bereikt. De wetenschap maakt vorderingen
en het zou dwaas zijn om patiënten en hun familieleden voor te houden dat de
vooruitzichten hopeloos zijn.’

Nederlandse Vereniging van Suikerzieken
‘Wij zijn blij met de prijs, die bestemd wordt voor de aankoop van een 16 mm
filmprojector. Onze organisatie telt 70 afdelingen en 26000 leden. Een afdeling komt
ongeveer 2 maal per jaar bijeen. Natuurlijk zal niet op iedere avond de projector
gebruikt worden. En voor zover geen films worden vertoond in de verschillende
plaatsen van het land is de projector te gebruiken op het kantoor voor voorlichting
van studenten en andere belangstellenden’. Aan het woord is de directeur van de
vereniging, de heer J. Rotte, uit Den Haag: ‘Ik kan u zeggen dat het bestuur met de
toekenning van de prijs zeer vereerd is en men is het ANV en de
Visser-Neerlandiacommissie dan ook dankbaar.’
De Nederlandse Vereniging van Suikerzieken werd in 1945 in het leven geroepen
met als statutair doel: Het behartigen van de belangen van de leden-suikerzieken als
zodanig, zowel algemeen als individueel en het bevorderen van de bestrijding van
suikerziekte. In wezen onderneemt de vereniging, als bestrijding van de kwakzalverij
op het terrein van de suikerziekte, het stichten van tehuizen voor patiënten en het
geven van voorlichting in ruimer verband. Voor het laatste nu is de prijs een aanwinst.

In volgend nummer:
Het Vlaams Onderwijscentrum te Brussel kreeg voor de inrichting van een van zijn
kinderdagverblijven een Visser-Neerlandia welzijnsprijs toegekend. In het volgend
nummer van ‘Neerlandia’ zal aan het V.O.C. ruimere aandacht worden besteed. Ook
bij het streven van de Werkgroep voor Hoger Onderwijs in Belgisch en Nederlands
Limburg, die de culturele prijs in ontvangst mocht nemen, zal in het volgend nummer
worden stilgestaan.
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Toneel- en muziekprijzen

A. Gautier

J.B. de Kramer

‘Het Souterrain’ van Achilles Gautier uit Sint-Martens-Latem bij Gent-België
werd bekroond met een Visser-Neerlandiaprijs voor toneel.
Het is een speelbaar en zinrijk stuk met een aktuele sociale achtergrond. De heer
A. Gautier: ‘Bij een interview werd me een vraag gesteld, die me achteraf de indruk
gaf alsof de steller ervan zich enigszins verwonderde over het feit dat iemand in het
duister toneelstuk op toneelstuk pleegt, zonder dat er een hele tijd iets van terecht
komt. In mijn vaderstad (Gent) wordt evenwel gezegd: ‘Men kan niet terzelfdertijd
de leeuwen doen brullen en het volk binnenroepen.’ Hiermee wordt volgens mij
onder andere bedoeld dat men niet terzelfdertijd ernstig aan het werk kan zijn en
geregeld zelf aan ‘reklame’ en ‘promotie’ doen van wat men tracht te maken. Daarom
ben ik erg blij met de toekenning van de Visser-Neerlandiaprijs, die zeker de deuren
van de toneelwereld voor mij verder opendoet (Ik ondervind het nu al!) Het werd
ook zowat tijd dat ik een aanmoediging kreeg om verder ‘mijn leeuwen te laten
brullen’ en hopelijk meer dan tevoren in een toneelzaal en niet alleen op papier.
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Als eenakters werden bekroond ‘De kerken van Normandië’ van C.P.A. Holierhoek
uit Leiderdorp en ‘Half Tarwe’ van J.B. de Kramer uit Den Haag.
De muziekprijs werd toegekend aan de heer Rudolf G. Escher, geboren in 1912.
Deze Nederlandse componist werd bekend door zijn orkestmuziek (o.a. musique
pour l'esprit en deuil). Hij schreef verder kamermuziek en talrijke werken voor klavier.
De Visser-Neerlandiaprijs 1970 werd hem toegekend voor zijn merkwaardige
compositie ‘Quintetto a fiati’.

C.P.A. Holierhoek

Rudolf Escher
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Spiegel van de Nederlanden
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Brief uit de Randstad
Net vóór 1971 begon, op de zondag tussen kerstmis '70 en nieuwjaarsdag, brak in
Nederland een ramp los, waarvan de gevolgen zes weken later nog niet geheel te
overzien waren. Op die zondagmorgen barstte plotseling een olietank van het
electriciteitsbedrijf der provincie Noord-Brabant en stroomde een vracht van 16.000
ton zware stookolie in de rivier de Amer. Binnen enkele dagen was de hele rivier
bedekt met zware klonters olie die vervolgens ook het unieke natuurgebied de
Biesbosch binnendreven. Helaas werd de ernst van dit drama door de betrokken
autoriteiten aanvankelijk sterk gebagatelliseerd. Zo werd gedaan alsof het slechts
om een kleine hoeveelheid olie ging, die bovendien al binnen een week, op een te
verwaarlozen quantum na, zou zijn opgeruimd. De werkelijkheid was echter dat nog
in februari grote vrachten van de smerige vette substantie zich hadden afgezet langs
de 50 km lange oevers van de Amer en dat intussen vele duizenden vogels in de
Biesbosch waren omgekomen doordat ze, na in aanraking te zijn geweest met de
olie, zich vrijwel niet meer konden bewegen. Half februari verwachtte men dat het
nog vele maanden kon duren voor de laatste sporen van de olie zouden zijn opgeruimd;
sommigen vreesden dat het zelfs een kwestie van jaren zou worden. Gezien de grote
betekenis van de Biesbosch voor de nationale water-recreatie en voor de
natuurwetenschap (vanwege de zeldzame vogelsoorten) is het onbegrijpelijk waarom
‘Den Haag’ zich zo goed als afzijdig heeft gehouden van deze ramp. Spijtig genoeg
deed een groot deel van de Nederlandse pers mee aan het struisvogel-gedoe.

Anti-rook-actie
Een andere zaak in verband met de milieuverontreiniging (in kleiner verband), maar
zeker met de gezondheid, was de anti-rookactie die in januari geleidelijk op dreef
kwam. Ook van de kant van de overheid werden ernstige waarschuwingen vernomen
tegen het sigaretten roken, waarschuwingen die gestaafd werden met uiterst
verontrustende cijfers van sterfgevallen als gevolg van door het roken opgelopen
hart-, long- en vaataandoeningen. De Amsterdamse dr Meinsma die al vele jaren op
de bres staat tegen het roken, kreeg nu ook steun van verschillende organisaties van
medische specialisten. De overheid heeft nog geen maatregelen genomen (al mogen
in de reciametelevisie-uitzendingen geen sigaretten-advertenties vertoond worden),
maar men treft nu over het hele land groepen van mensen aan die het gevaarlijke
roken hebben afgezworen. Het opzienbarende rapport van de vereniging van Britse
artsen was de directe aanleiding tot de Nederlandse anti-rook-acties.

Bisschop Simonis
Wat in het begin slechts een zaak leek die alleen het katholieke volksdeel aanging,
groeide in de loop van januari uit tot een ‘nationaal’ nieuws-item. We bedoelen de
benoeming van de Haagse kapelaan dr Ad Simonis tot bisschop van Rotterdam. Deze
aanwijzing bleek door het hoofd van de katholieke kerk, paus Paulus VI te Rome,
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geschied te zijn zonder dat rekening was gehouden met de wensen en verlangens
van de katholieken in het betreffende bisdom. Er ontstond een hevige controverse,
die na wekenlang beraad en een bezoek van kardinaal Alfrink en enkele andere
Nederlandse bisschoppen aan de paus, wat afnam. Ondanks sterk aandringen van
allerlei actiegroepen en priesters werd de benoeming niet ongedaan gemaakt en
accepteerde het voltallige Nederlandse episcopaat zijn nieuwe confrater. De discussies
over deze zaak in de pers en voor radio en tv toonden aan dat het met de
verdraagzaamheid van veel Nederlandse katholieken nog niet al te best is gesteld.
Opmerkelijk

Bisschop A. Simonis
... in het teken van de tegenspraak,
maar toch aanvaard...

was dat een niet-katholiek dagblad als de Telegraaf (grootste krant van Nederland)
zich opwierp als de pleitbezorger van dr Simonis.

Vergeten gebied
Een van Nederlands ‘vergeten gebieden’, het oostelijk deel van de provincie
Groningen, trok sterk de aandacht toen half januari een groep Kamerleden er de
toestand in ogenschouw kwam nemen. Er is hier te weinig werkgelegenheid
(fabriekssluitingen), de inkomens blijven achter bij het landelijk gemiddelde en nu
wil men er ook nog een uitgestrekt oefenterrein voor het leger aanleggen, wat dan
weer de gedwongen verhuizing van een aantal bewoners der streek zou betekenen.
De parlementariërs lieten zich ter plaatse uitvoerig voorlichten, maar konden enkele
dagen later van de regering toch geen voldoende toezeggingen krijgen om de
verbetering van de situatie nu eens in het groot aan te pakken. Zal de nieuwe regering
die na de verkiezingen van 28 april uit de bus moet komen, deze taak op zich nemen?

Verkiezingen
Die verkiezingen beginnen hoe langer hoe meer het ‘klimaat’ in Nederland te
beheersen, alhoewel er half februari nog geen enkel peil was te trekken op de
resultaten die de stembussen over enkele maanden gaan opleveren. Opzienbarende
dingen gebeurden er overigens genoeg. Daar was om te beginnen het dreigement
van de 84-jarige dr Willem Drees, een kwart eeuw geleden mede-oprichter van de
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Partij van de Arbeid (tweede grootste partij van het land na de Katholieke
Volks-Partij) en vele jaren minister-president, om ‘zijn’ partij te verlaten. Dit hing
vooral samen met het voornemen van de PvdA, twee jaar geleden gemaakt, om te
weigeren in een volgend kabinet samen met de KVP zitting te nemen. Tegen dit
besluit was het afgelopen jaar hier en daar in de partij enig bezwaar gerezen, reden
waarom de hoogste partij-instanties de zaak nog eens opnieuw bekeken. Zij zagen
echter onvoldoende aanleiding om het besluit in te trekken en herhaalden het zelfs
nog eens in krachtiger bewoordingen na een Kamerdebat over de loonsituatie in
december 1970. Niettemin werd tijdens het PvdA-congres in begin februari toch een
voorzichtige opening gemaakt in de richting van de KVP (en de beide andere grote
confessionele partijen,
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de Anti-Revolutionairen en de Christelijk-Historische Unie). Tegelijkertijd echter
werd het beleid van de huidige regering-De Jong - waarin de genoemde drie
christelijke partijen hun ministers hebben zitten - ten zeerste veroordeeld. Dit was
dan wel een tweede opzienbarende politieke gebeurtenis in de afgelopen maand.
Men zal begrijpen dat de drie ‘veroordeelde’ partijen vooralsnog bitter weinig zin
toonden om zich tot de (regerings-beluste) PvdA te wenden!
Maar er was nog meer aan de hand. Dezelfde PvdA besloot tot samenwerking met
D (Democraten) '66, de partij die bij de vorige verkiezingen (1967) debuteerde met
een winst van zeven Kamerzetels. Samen met deze jonge groepering en met de
destijds van de KVP afgescheiden Radikalen hoopt de PvdA tot een stembusakkoord
te komen. Dit alles in een poging om tot een progressieve combinatie te komen die
eventueel bereid zou zijn een minderheidsregering te vormen. Mogelijk overschatten
de drie samenwerkenden zichzelf, en in elk geval moet het congres van D '66 zich
nog over de coalitie-afspraak, die nog slechts door de topfiguren uit de partij is
gemaakt, uitspreken.
Een tegenvaller voor de PvdA, die zich tijdens het loonconflict van half december
nadrukkelijk aan de kant van de vakbeweging had geplaatst, was dat diezelfde
vakbeweging weigert zich ook maar op een of andere wijze met de PvdA te
vereenzelvigen. De vakbonden zullen hun leden niet adviseren op de PvdA te
stemmen, hoewel de leiders er rond voor uit kwamen dat zij liever de PvdA in de
regering zien dan de (liberale) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).
Wat ook niet zo best viel voor menig lid van de Partij van de Arbeid, was het
voornemen om binnen afzienbare tijd samen met D'66 en de Radikalen op te gaan
in een ‘vooruitstrevende volkspartij’. Dit betekent immers het volledig loslaten van
het socialisme, van welk stelsel de PvdA zich de behoedster beschouwt. In feite
speelt het socialisme in de partij al lang geen werkelijke rol meer, maar de sentimenten
die met ‘rood’ samenhangen, hebben bij tal van leden zeker nog niet afgedaan. Een
groep meer rechts georiënteerde leden maakte zich vorig jaar al los uit de PvdA om
de nieuwe partij DS (Democratische Socialisten) '70 op te richten. Lijsttrekker bij
de komende verkiezingen is van deze partij... dr W. Drees jr, een zoon van de
oud-premier. DS'70 telt vooral ouderen als lid. De naam Drees - eens bekend als
‘vader’ vanwege zijn sociale wetgeving - schijnt nogal wat kiezers aan te spreken.
De eerste opinie-onderzoeken wezen uit dat DS'70 straks met vijf man in de Tweede
Kamer vertegenwoordigd zal zijn. Maar nogmaals, het is thans nog te vroeg om tot
reële prognoses te komen.

Rellen
Er heerst dus veel onrust binnen de ‘socialistische’ partij van Nederland. Een van
degenen die samen met ruim veertig andere partijleden in een openlijke verklaring
getuigde van zijn onbehagen, was de jurist Mulder, topfunctionaris op het departement
van Justitie. Hij verwekte echter meer opspraak doordat hij als voorzitter van een
studiecommissie een rapport uitbracht over de bestrijding van rellen. In dat rapport
wordt namelijk aanbevolen om personen die wel eens rellen zouden kunnen plegen,
bij voorbaat te arresteren en op te sluiten. Tegen een dergelijk voorstel, dat in wezen
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zwaar overdreven is gezien de Nederlandse situatie, is alom in het land sterk verzet
gerezen. Een vooraanstaand strafrechtdeskundige schreef dat men bij lezing van het
rapport-Mulder zich in een land waant waar voortdurend de ernstigste
ongeregeldheden plaatsvinden. Wat moet men inderdaad zeggen van
veronderstellingen (in het rapport) als het gooien van brandbare voorwerpen tussen
het publiek of het teweegbrengen van explosies te midden van een menigte? Dit zijn
dingen die eenvoudig in Nederland niet gebeuren. Wat hier aan rellen en relletjes de
laatste jaren te doen is geweest, bepaalde zich tot minder of meer stevige confrontaties
tussen ordebewakers en demonstranten van allerlei slag, zeker kwam

Demonstrerende Oost-Groningers
tijdens het bezoek van Kamerleden
...achtergebleven gebied...

het niet tot de terreurdaden die de commissie-Mulder als een regelmatig voorkomende
zaak voorstelt. Het laatste woord, met name in het parlement, is over dit zwaar
overdreven rapport zeker nog niet gesproken.
Tenslotte wat opwekkenders: Wim Sonneveld, een van de Grote Drie van de
Nederlandse kleinkunst (samen met Toon Hermans en Wim Kan) is met een nieuwe
show in het theater verschenen. Avond aan avond oogst hij het applaus van volle
zalen voor zijn overrompelende conferences, zijn markante liedjes en zijn pittige
moppen. Met steun van Willem Nijholt en Corrie van Gorp (de grote ontdekking!)
brengt hij een show die beschouwd mag worden als een ‘topper’ van dit seizoen.
Een prestatie van jewelste in een tijd waarin een door allerlei tv-evenementen verwend
publiek niet meer zo vanzelfsprekend de weg naar het theater weet te vinden!
JAN VERDONCK

Algemene verbondsvergadering van het A.N.V. in Roosendaal
Op 8 mei in ‘Vrouwenhof’
De Algemene Verbondsvergadering 1971 van het A.N.V. wordt op zaterdag 8 mei
in restaurant ‘Vrouwenhof’ in Roosendaal gehouden. Het wordt ditmaal een
belangrijke bijeenkomst in de geschiedenis van het A.N.V. omdat er van de zijde
van het dagelijks bestuur een voorstel tot wijziging van de statuten en van het
huishoudelijk reglement aan het ‘parlement’ van het A.N.V. wordt voorgelegd.
Het hoofdbestuur aanvaardde het voorstel in zijn vergadering van 19 december
van het afgelopen jaar.
Eveneens wordt op 8 mei in ‘Vrouwenhof’ een openbare bijeenkomst belegd naar
aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord.
Het plan hiertoe is van het A.N.V. uitgegaan, dat ook de organisatie heeft opgezet
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en geregeld. Drs. J. Zaat van het Provinciaal Opbouworgaan van Noord-Brabant, uit
Tilburg, houdt een inleiding over genoemd verdrag.
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Voorbij de grondwetsherziening
In het Belgisch Staatsblad van 31 december 1970 werd de tekst van de herziene
artikelen van de Belgische grondwet gepubliceerd. Revolutionair is deze herziening
niet te noemen: niettemin zijn er enkele bepalingen die beslist een einde maken aan
het unitair karakter dat het koninkrijk sinds 1830 gehad heeft: het bestaan van drie
kultuurgemeenschappen wordt uitdrukkelijk erkend, de mogelijkheid tot het scheppen
van regionale bestuursentiteiten - kultureel parlement, ekonomische raden, gewesten
- is geschapen. Bepaald ongunstig voor de nederlandssprekenden is het feit dat met
Vlaanderen en Wallonië ook Brussel als gewest wordt erkend én dat het demografisch
overwicht van Vlaanderen door genuanceerde parlementaire stemprocedures wordt
afgegrendeld. Helemaal niet te aanvaarden is de bepaling waardoor het mogelijk
wordt de Voerstreek, die in 1963 van de provincie Luik naar het Nederlands taalgebied
werd overgeheveld, weer van de provincie Limburg af te haken en rechtstreeks onder
de voogdij van het centraal gezag te plaatsen.
Het zal voor de lezer die in deze kroniek jarenlang het wel en wee van de
grondwetsherziening heeft kunnen volgen duidelijk zijn dat de uiteindelijke
goedkeuring van haar voorstellen voor de regering een onbetwistbaar sukses is. Na
de mislukking in de zomermaanden van 1970 zag het er immers naar uit dat ook deze
constituante niet zou slagen. We hebben het hier evenwel reeds herhaaldelijk
geschreven: de Belgische minister-president Eyskens is een man die volhoudt, zelfs
als er schijnbaar geen hoop meer overblijft...

Feestroes
Niet verwonderlijk dus dat we tijdens de feestelijke eindejaarsdagen van 1970 nogal
wat glunderende gezichten van gelukkige voormannen uit de regeringspartijen op
de beeldbuis zagen verschijnen. De voorzitter van de Vlaamse CVP, senator Van de
Kerkhove, verklaarde dat met de geslaagde grondwetsherziening eindelijk zijn oude
jeugddroom van zelfbestuur voor het Vlaamse volk in vervulling ging. En de
eerste-minister zelf greep echt terug naar het jargon van de oude nationalistische
jeugdbeweging toen hij op een bijeenkomst van kaderleden van zijn partij zijn fiere
trouw aan de Nederlandse kultuurgemeenschap kwam belijden. Overigens werd de
heer Eyskens door deze vergadering uitbundig toegejuicht, terwijl er alleen kille
stilte was voor de eenzame senator G. van den Daele die bezwaren formuleerde tegen
de bereikte oplossing.
De feestroes die we via de TV in de huiskamer binnenkregen werd op
merkwaardige wijze in de hand gewerkt door een verrassend stilzwijgen van de
Vlaamse pers. De burgers die in grote onverschilligheid de eindejaarsfeesten aan het
voorbereiden waren konden in hun kranten ongewoon weinig informatie vinden over
de lange nachtelijke debatten waarin in het parlement over de staatshervorming werd
beslist. Slechts een paar maal haalde dit debat de voorpagina's: toen de socialistische
minister Louis Major de kamerleden van de VU voor ‘zwartzakken’ uitschold, en
toen de CVP-fraktieleider Renaat van Elslande in een welsprekend betoog de
instemming van zijn partij kwam verdedigen met opgemerkte beschouwingen over
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een nieuwe ‘dynamische strategie van de volwassen geworden Vlaamse Beweging’.
Over de stromen amendementen die door de federalistische partijen met kracht van
argumenten verdedigd werden en die een zwijgende meerderheid stuk voor stuk
verwierp drong bitter weinig tot de openbare opinie door. Over dat zwijgen van de
meerderheid, die het nooit tot een werkelijk debat liet komen, hebben parlementaire
journalisten zich herhaaldelijk verwonderd. Vraag is of een dergelijke taktiek de
door velen betreurde politieke apatie niet nog meer in de hand werkt.

Protest
Kern van de zaak is natuurlijk of de prijs die de Vlaamse politici uit de nationale
partijen voor de goedkeuring van deze herziening betaald hebben niet te hoog is.
Zoals reeds in de vorige kroniek vermeld hebben de Waalse parlementairen van de

V.V.B.-manifestatie Dilbeek

PVV hun positieve medewerking aan de grondwetsherziening toegezegd in ruil voor
de afschaffing van de taalwetgeving voor het onderwijs te Brussel: deze zgn. vrijheid
van het gezinshoofd zou op 1 september 1971 van kracht worden. In Vlaamse kringen
te Brussel beschouwt men deze toegeving algemeen als een ramp voor het Nederlands
onderwijs in de hoofdstad. Men vreest dat heel wat Vlaamse scholen, die slechts met
een marginaal aantal leerlingen overeind bleven, nu wel eens definitief wegens gebrek
aan leerlingen hun deuren zullen moeten sluiten. Het protest van de Vlaamse
pressiegroepen is vrijwel unaniem: het Davidsfonds, het Overleg-centrum der Vlaamse
Verenigingen en het Vlaams Comité voor Brussel publiceerden uitvoerige nota's,
die vreemd genoeg in de Vlaamse kranten weggemoffeld werden.
Daartegenover stellen de Vlaamse politici uit de regeringspartijen dat de bestaande
taalwetgeving toch niet efficient is gebleken: van de 80 scholen die sinds 1963 te
Brussel moesten opgericht zijn kwamen er slechts 32 tot stand, waarvan er amper 7
over een nieuw gebouw beschikken.

Verfransing over hoogtepunt?
Anderzijds betogen zij - zoals de heer Van Elslande in hoger vermelde rede - dat de
verfransing te Brussel over het hoogtepunt heen is en dat de leerlingen van de
bestaande Nederlandse scholen nu reeds behoren tot bewust nederlandstalig gebleven
gezinnen. Echo's van deze opvattingen horen we ook weerklinken in de ‘Brusselse
mijmeringen’ van De Maand (december 1970): de stellers van dit stuk betogen dat
de FDF-zege bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen niet alleen het klimaat heeft
geschapen waarin vrijheid tot stand komt voor het Vlaams gezinshoofd dat voor zijn
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kinderen franstalig onderwijs zoekt maar evenzeer voor het Vlaams gezinshoofd dat
naar nederlandstalig onderwijs voor zijn kinderen uitkijkt. Er moet van de
verlegenheid om de elektorale zondvloed van 11 oktober gebruik worden gemaakt
om een pedagogische en kulturele infra-struktuur uit te bouwen die in de eigen noden
van de Vlaamse Brusselaars voorziet.

Wantrouwen
Uit deze beschouwingen moge alvast blijken dat de goedkeuring van de grondwets-
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herziening de kloof tussen de Vlaamse pressiegroepen en de Vlaamse politici uit de
traditionele partijen nog groter heeft gemaakt. Het feit dat een aantal voormannen
uit de buiten parlementaire Vlaamse Beweging in 1965 en 1968 overgestapt zijn naar
de partijpolitiek en niet bepaald een doorslaggevende rol hebben kunnen spelen
tijdens de beslissende debatten roept tevens vragen op in verband met de verdere
strategie van deze Beweging.
Het wantrouwen van de Vlamingen werd inmiddels nog veel groter toen in januari
de Gazet van Antwerpen (r.-k.) een brief publiceerde die uit het nationaal sekretariaat
van de PVV aan een franstalige Brusselaar was gestuurd, met de handtekening van
partijvoorzitter Descamps: Les Flandriens mettront leurs enfants dans des écoles
francophones et en feront de parfaits bilingues mais les enfants de ces bilingues
parleront eux uniquement le Français. Démographiquement et économiquement
le carcan éclatera de lui même.’ Sneu voor hogervermelde Vlaamse politici, deze
cynische onthulling van de franstalige bedoeling van de eis tot ‘liberté du perè de
famille’! Vreemd dat ook over deze publikatie in de Vlaamse kranten na een paar
dagen met geen woord meer werd gerept.

Touwtrekkerij
Angstwekkend snel nadert ondertussen de fatale datum van 1 september. De Vlaamse
ministers bereiden met koortsige haast een wetsontwerp voor dat niet minder dan 45
Vlaamse peutertuinen in de hoofdstad zou inplanten. Minister de Saeger stelt voor
te Brussel van wal te steken met zgn. ‘pluralistisch onderwijs’ voor de Vlaamse
kinderen. Maar de Vlaamse krantenlezers kunnen dezer dagen hun ogen niet geloven
wanneer zij moeten vaststellen dat de zo dringende uitbouw van een Vlaamse
onderwijsinfrastruktuur te Brussel nu nog maar eens wordt afgeremd door een
mini-uitgave van de oude schoolstrijd. Een voordien vrij onbekende ‘Kerngroep
Vlaams katoliek onderwijs te Brussel’ pakte uit met een stel voorstellen voor het
Nederlands onderwijs na de vrijheid van het gezinshoofd, en lanceerde een paar
dagen later een heftige aanval tegen minister Vermeylen, kop van jut van de Belgische
katolieke pers sinds de dag waarop hij het departement van Nationale Opvoeding
binnenstapte. Uit krantenberichten vernamen we verder dat het in de kabinetsraad
tot heftige meningsverschillen was gekomen tussen CVP en BSP: het heet dat
socialistische kringen van de hervorming te Brussel gebruik willen maken om een
hervorming voor het hele land door te drukken. De heibel over de peutertuinen lijkt
des te ingewikkelder daar deze peutertuinen onder de bevoegdheid vallen van de
minister van het Gezin, wat tot weer meer touwtrekkerij aanleiding geeft. Terwijl
Le Soir en de overige franstalige Brusselse pers hatelijk van leer trekken tegen de
bijzondere oplossingen die voor het Nederlands onderwijs in de hoofdstad voorbereid
worden!
De onthutsende vaststelling dat de dringende oplossing voor het onderwijsprobleem
te Brussel ook nog afgeremd wordt door ideologische twisten, leidt tot de vraag of
de verrassende koerswending van de Waalse liberalen ook niet in dit licht dient
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bekeken. Men heeft fluisterend gevraagd of zij de ‘vrijheid van het gezinshoofd’ niet
losgekregen hebben in ruil voor steun aan de katolieke eisen bij de nakende herziening
van het schoolpakt.

Ontreddering
Nog andere tekenen wijzen er op dat er in het katolieke kamp verzamelen geblazen
wordt. In de rangen van CVP en PSC schaart men zich de jongste weken steeds
opvallender rond de unitaire partijvoorzitter Houben. De beslissende onderhandelingen
over de grondwet werden trouwens door hem gevoerd, terwijl de Vlaamse voorzitter
van de Kerkhove in het buitenland verbleef.
Dat terwijl de zegezekere unitaire PVV van 1968 steeds maar verder afbrokkelt: deze
liberale partij slaagt er niet eens in de ontevreden middenstandsaktie tegen de
BTW-reglementering te bezielen, en twee kamerleden traden uit en stichtten liefst
elk een eigen partij. De socialistische leider Collard trad af als partijvoorzitter - en
werd opgevolgd door het tweemanschap Leburton-Van Eynde, mede omdat de meeste
Waalse socialisten nog steeds weigeren een Vlaming als partijvoorzitter te aanvaarden
- terwijl zijn droom voor frontvorming van kristelijke en socialistische travaillisten
maar niet van de grond komt. En na de mislukking van haar taktiek in de
grondwetsdebatten vertoont ook de Volksunie onmiskenbaar tekenen van
ontreddering. Men vraagt zich verder af of ook de oproep ‘tot herstel van het zedelijk
klimaat’ van de Belgische kerken hiermee verband houdt. Wie in het buitenland aan
krantenkiosken prentkaarten heeft gekocht of er naar de TV-programma's heeft
gekeken moet wel vinden dat het met dat zedelijk klimaat bij ons nogal meevalt.
Overigens dachten wij dat minister van Justitie Vranckx terzake blijk geeft van
overvloed aan ijver. Het ligt dan ook voor de hand te vermoeden dat deze volgens
de kranten meer dan een jaar geleden neergeschreven tekst allicht mede de bedoeling
heeft een klimaat te scheppen waarin straks alle hens aan dek zal geroepen worden
voor koene schoolpaktstrijders. De ook niet bijzonder gelukkige reaktie van het
Humanistisch Verbond wees op die hierdoor weer aangedikte verwijdering tussen
kerkelijken en onkerkelijken, én op het verschil met Nederland (waar de kerken het
in een ‘kritieker’ situatie niet nodig hebben geoordeeld terzake een verklaring af te
leggen.)

Universiteit
De Vlaamse Beweging heeft het nochtans altijd moeten hebben van oriëntatie naar
het noorden en van eensgezindheid van gelovigen en onkerkelijken. Dit is eens te
meer gebleken bij het eindelijk tot stand komen van een universiteit te Antwerpen:
de kandidatuur (eerste cyclus) blijft vooralsnog gespreid: het universitair onderwijs
wordt er gegeven in de katolieke St.-Ignatiusfakulteit (voor de alfa-wetenschappen)
en in het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (voor de beta-wetenschappen). De
‘bovenbouw’ is pluralistisch en wordt bestuurd door een pluralistische beheerraad.
Een politieke kommissie waakt over de naleving van dit akkoord. Het ontwerp werd
in de Kamer eenparig goedgekeurd. Dit is dan ook de vreugdevolle noot waarmee
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wij deze niet bepaald op-wekkende ‘Spiegel’ willen afsluiten: er is een nieuwe
Nederlandse universiteit!
JORIS DE DEURWAERDER
1-3-1971
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Van Gent tot Atrecht
In het tijdschrift ‘Gent Werkt’ verscheen een artikel van de heer F. Campens,
voorzitter van de Franse Kamer voor Koophandel en Nijverheid voor West- en
Oost-Vlaanderen, over ‘de textielnijverheid van Vlaanderen tot Atrecht’.
In deze merkwaardige bijdrage ziet de heer Campens wat hij noemt ‘de drie
Vlaanderen’ (West, Oost en Zuid) als één natuurlijk en economisch geheel. Het
is betekenisvol en zeer verheugend dat niet alleen op kultureel, maar ook op
sociaal en ekonomisch gebied gewerkt wordt aan het afbouwen der grenzen.
Wij citeren met volledige instemming:
‘België heeft geen natuurlijke grenzen. De bestaande groepen zijn politieke, maar
geen aardrijkskundige grenzen. In de Middeleeuwen heeft het gebied tussen Leie en
Schelde, zowel op Belgisch als op Frans grondgebied een gemeenschappelijke
ontwikkeling gekend. Ligt niet aan beide zijden van de grens hetzelfde vruchtbare
land, dezelfde ondergrond rijk aan steenkool, worden beide gebieden niet door
dezelfde waterlopen bevloeid? Hebben onze streken geen gelijklopende geschiedenis
gekend?... Als slagveld van Europa heeft Vlaanderen in de loop van de geschiedenis
alles getrotseerd. Tenslotte, wat te zeggen van onze bevolking waar het karakter van
de

mensen zich identificeert met de grond die hen gevormd heeft? De Vlaamse bevolking
aan beide zijden van de grens is werkzaam, moedig en optimistisch. Zij bezit eenzelfde
liefde voor de vrijheid, haar streven en noden zijn dezelfde.
Al deze faktoren hebben in de Middeleeuwen bijgedragen tot de voorspoed van
Vlaanderen. Tegen een verbazend snel ritme heeft de textielnijverheid zich ontwikkeld
te Gent, Brugge, leper, Kortrijk, en in Frans Vlaanderen te Roubaix (Roesbeke),
Tourcoing (Toerkonje), Armentières (Armentiers) en Bailleul (Belle).
In de vorige eeuw was het tot stand brengen van een kunstmatige grens nodig om
de industriële oriëntatie van onze textielnijverheden grondig te wijzigen.
Thans is het niet gemakkelijk, ondanks de nieuwe faciliteiten door de
Gemeenschappelijke Markt geboden, een regionale ekonomische gemeenschap te
verwezenlijken. De voorzieningen inzake maatschappelijke zekerheid,
belastingswezen, muntpolitiek, prijzenstruktuur enz. zijn immers nog verre van
gelijkvormig.
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Ongelukkig is het struikelblok echter niet van geografische aard, maar ligt de
verwijdering veeleer via de omwegen op het nationaal vlak. Wel bedraagt de afstand
tussen Rijsel en Gent maar 70 km - en die tussen Rijsel en Kortrijk 35 km - maar de
bestaande symbolische grens maakt de werkelijke afstand veel groter.
Wij weten dat, om bepaalde problemen op te lossen, de industrie zich nog tot het
Centraal Bestuur moet wenden. In dit stadium blijven de moeilijkheden dikwijls
zonder oplossing.
Sedert drie jaar heeft nu al een onafgebroken ontmoetingscyclus plaatsgehad tussen
de textielnijverheid van het Kortrijkse en deze van Noord-Frankrijk (twee tot drie
ontmoetingen per jaar). In onze ogen is dit programma nochtans onvoldoende.
Veelvuldige contacten moeten plaatshebben te Gent, Kortrijk en Rijsel, binnen
korte termijn. Wanneer men voor een probleem een gemeenschappelijke, voor de
streek gunstige oplossing vindt, kan deze overgemaakt worden aan de besturen, die
gemakkelijker geneigd zullen zijn om hun akkoord te geven wanneer de
geïnteresseerde partijen zelf akkoord gaan. Deze werkmetode zou ook tot vluggere
regelingen in de schoot van de Gemeenschappelijke Markt kunnen leiden.
Talrijke sociale of economische problemen kunnen op die manier behandeld
worden. Voor sommigen zou zelfs een onmiddellijke oplossing kunnen gevonden
worden. Wij denken hierbij aan ‘opleiding’ en ‘wetenschappelijk onderzoek’. Aan
weerszijden van de grens bestaan technische scholen, met min of meer aangepaste
programma's maar zonder de minste aanpassing tussen beide landen. Ook de
inspanningen van de universiteiten te Gent en te Rijsel en van de gespecialiseerde
scholen moeten gecoördineerd worden. Er moet gestreefd worden naar het elkaar
aanvullen, in plaats van de rivaliteit van de verschillende onderwijsinstellingen te
bestendigen. De gelijkwaardigheid van de diploma's moet verzekerd worden en een
gemeenschappelijk beurzenprogramma moet voorzien worden. Samengevat is het
zowel van regionaal belang, als van nationaal belang voor onze beide landen en voor
Europa, dat het economisch potentieël dat Vlaanderen vertegenwoordigt, op de meest
harmonische en efficiënte manier wordt uitgebaat.
Men moet niet mikken op een al te bescheiden doel. Men moet Vlaanderen durven
zien in zijn volledige geografische werkelijkheid en zoals het historisch is gegroeid.
Op textielgebied moet men zich verenigen van Gent tot Atrecht. Een sterk regionaal
orgaan moet worden opgericht, dat beantwoordt aan het beeld van de streek, en
waarmee men bij alle beslissingen wel rekening zal moeten houden.
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Kort genoteerd
Vlaams-Nederlandse kulturele samenwerking
Het weekblad ‘Intermediair’ dat ‘informatie geeft voor leidinggevende
funktionarissen’ heeft in zijn nr. 2 van 15 januari een aantal interessante
beschouwingen gewijd aan de Vlaams-Nederlandse kulturele samenwerking. Het is
een interessante diskussie geworden over samenwerking op het gebied van onderwijs
en kultuur.
Aanleiding was het feit dat in België onlangs door het parlement een
grondwetsherziening werd aangenomen die het mogelijk maakt in de nabije toekomst
via nog goed te keuren uitvoeringswetten de drie Belgische kultuurgemeenschappen
kultuurautonomie toe te kennen. Bovendien zal in 1971 het vijfentwintigjarig bestaan
van het in 1946 tussen Nederland en België gesloten kultureel verdrag worden gevierd.
Op een inleidend artikel van dr. Y. Van den Berghe worden door ‘Intermediair’
reakties gepubliceerd vanuit de vier grootste Nederlandse politieke partijen. Ook de
visies van de Belgische ministers van de Nederlandse Kultuur en van Nationale
Opvoeding worden gepubliceerd. De onwennigheid waarmee Nederlanders en
Vlamingen veelal tegenover elkander stonden verklaart dr. van den Berghe o.m. als
volgt: ‘De voornaamste oorzaak is gebrek aan informatie. Dit is niet het geval in het
zuiden van het land waar men de buren goed kent en waar ook een zeer grote
bereidheid tot samenwerken aanwezig is. Het noorden en de provincie Holland kennen
Vlaanderen nauwelijks. Als er dan ooit eens over Vlamingen gesproken wordt, kan
men de wildste en vreemdste verhalen horen. Dit wordt in de hand gewerkt door een
aantal weekbladen die alléén het meest sensationele of vreemde over Vlaanderen
willen publiceren. Men is niet geïnformeerd over de actuele toestand en vergeet dat
Vlaanderen sinds de vernederlandsing van de universiteiten en het openbaar leven
in de dertiger jaren op cultureel gebied enorm vooruit is gegaan. Juist omdat Nederland
Vlaanderen over het algemeen helemaal niet kent en de speciale problematiek niet
begrijpt, ziet het de noodzaak van samenwerking niet zo duidelijk in. Dit is een
perfect logische reactie. Er was nog een andere voorname rem. Vele publicisten
leggen er de nadruk op dat de Nederlanders ‘staats’ denken en niet ‘volks’ zoals de
Vlamingen. Deze laatsten zouden gemakkelijk een cultureel akkoord afsluiten met
b.v. de Catalanen of de Slovakken. Nederland zou dit nooit doen maar eventueel wel
verbintenissen aangaan met Spanje of Tsjechoslovakije. Dit belette Nederland ook
rechtstreeks contact te nemen met Vlaanderen. Ze zagen alleen België en Nederlandse
vertegenwoordigers te Brussel kwamen veelal in aanraking met Franstalige
ambtenaren en ministers. Cultuur-autonomie betekent dat België officiëel de drie
cultuurgemeenschappen erkent en de fictie van de ‘Belgische cultuur’ opgeeft.
Wanneer België over culturele aangelegenheden niet meer bevoegd is, zal het
Nederland gemakkelijker vallen rechtstreeks met Vlaanderen te praten.

Nico Wijnen onderscheiden
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Bij zijn afscheid als direkteur-sekretaris van het Centraal Bureau voor de Nederlandse
Volksuniversiteiten en van de Stichting Radio-volksuniversiteiten werd op 1 februari
dhr Nico Wijnen benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau.
Door zijn uitzonderlijke persoonlijke inzet heeft de Bond van Nederlandse
Volksuniversiteiten ook over de grenzen heen aanzien gekregen, wat o.m. onlangs
nog kulmineerde in de oprichting van een Belgisch-Nederlandse Federatie van Bonden
van Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties.

Europalia Nederland
Op 17 september van dit jaar begint in Brussel de manifestatie ‘Europalia Nederland’.
Een groter opgezet festival van Nederlandse kunst is nog niet eerder in België
georganiseerd. Een bijzonderheid is dat 500 Nederlandse kinderen worden uitgenodigd
die de gasten zullen zijn van Belgische gezinnen. De kinderen kunnen alle
programma-onderdelen gratis bijwonen. Het programmaboekje vermeldt zestien
exposities, zeven theateruitvoeringen, zeven popconcerten en vele
cabaretvoorstellingen. Er worden tien orkesten en koren verwacht, waaronder het
Concertgebouworkest, het Residentie Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest
en het Nederlands Blazersensemble. Solisten zijn o.a. Herman Krebbers, Tibor de
Machula, Elly Ameling, Frans Brüggen, Gustav Leonhardt. Voor de lichte kunst zijn
het Wim Kan, Jasperina de Jong en Liesbeth List. ‘Europalia’ begon twee jaar geleden
met Italië.

Leo Poppe: prijs
De heer Leo Poppe uit Buenos Aires werd winnaar van de wedstrijd ‘Voor
Vlaanderen’, ingericht door de Vlaamse Toeristenbond. De prijs ‘Voor Vlaanderen’
wordt toegekend aan personen of instellingen die er het hunne toe bijdragen
Vlaanderen en de Vlamingen buiten de grenzen beter bekend te maken. De heer Leo
Poppe heeft sinds jaren in het te Buenos Aires verschijnend blad ‘El Lazo’ (De
Schakel), waarvan hij de hoofdredakteur is, en in de Argentijnse pers propaganda
gemaakt voor het Vlaamse kultuurleven. Hij publiceert artikels over aktuele
onderwerpen van literaire, artistieke of sociaal-ekonomische aard.

Zilveren jubeljaar van het Belgisch-Nederlands cultureel akkoord
In het raam van de viering van dit zilveren feest zijn in Noord en Zuid verschillende
manifestaties aangekondigd.
De Paul van Ostaijen-tentoonstelling in Den Haag tot en met 24 januari genoot veel
belangstelling.
Een literaire prijsvraag voor jongeren tot 21 jaar, wonende in Zuid-Nederland of
Vlaams België, organiseert de Stichting ‘Literaire Dagen Eindhoven’. Alle
inlichtingen verstrekt het Provinciaal Service-bureau, Begijnhof te Eindhoven.
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Het Volkszangfestival van het A.N.Z. te Antwerpen staat in dit jubeljaar onder leiding
van niemand minder dan Marie-Cecile Moerdijk, directrice van de Nederlandse
Vereniging voor Volkszang. Behalve in Antwerpen zal worden opgetreden in meer
dan twintig andere plaatsen in Vlaanderen. Plaatselijke koren zullen aan de
uitvoeringen medewerking verlenen.
In Bussum zal van 25 september af gedurende drie weken een literaire tentoonstelling
worden georganiseerd, gewijd aan Vlaamse en in het Gooi wonende en werkende
auteurs. Gedacht wordt om t.g.v. die ‘weken’ een documentaire over de Muiderkring
te scheppen.
Van 25 augustus af zal gedurende drie weken in Antwerpen een literaire
tentoonstelling worden gehouden, waarin vooral
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Stijn Streuvels, die immers honderd jaar geleden geboren werd, naar voren zal komen.
Stijn Streuvels was overigens het voorwerp van een onrechtstreekse huldiging in de
suksesvolle film ‘Mira’, of ‘De Teleurgang van de Waterhoek’, die in het kader van
het Belgisch-Nederlands cultureel verdrag en naar aanleiding van de honderdste
verjaardag van de geboorte van Stijn Streuvels werd gerealiseerd. Het betreft een
belgisch-nederlandse co-productie die zowel in Nederland als in België, ook bij het
franstalig publiek, een enorme belangstelling wist te wekken. ‘Mira’ is in elk geval
de eerste ‘produktie van eigen bodem’ die zo sterk bij de eigen bevolking is
ingeslagen. Het is een sfeervolle productie waar Fons Rademakers, Hugo Claus en
Eddy van den Enden zijn aan te pas gekomen.
Nog een jubileum-manifestatie is het Nederlands-Belgisch muziekconcours, dat op
11 juni zal worden gehouden in het concertgebouw in Amsterdam en uitgaat van de
Eduard van Beynumstichting. De wedstrijd staat open voor alle instrumenten en
zangers van Belgische en Nederlandse nationaliteit.
Alle gewenste nadere inlichtingen verschaft de evengenoemde stichting.
T.g.v. de viering van het zilveren feest van het Belgisch-Nederlands Cultureel
Akkoord zal in een co-productie van BRT en NOS de figuur van Koning Willem I,
die van 1815-1830 ook de koning was van de Verenigde Nederlanden, voor het volle
voetlicht worden gebracht.
Voor België heeft deze koning veel gedaan, zowel op economisch als op universitair
vlak en in het bijzonder voor de bescherming van de Nederlandse taal en de
hervorming van de onderwijsinstellingen.
Tijdens zijn bewind kwam er een hoogoven in Luik, er werden stoomschepen
gebouwd, kanalen gegraven, mijnen opgericht. De universiteiten te Gent en te Luik
werden door hem opgericht, evenals de ‘Algemene Maatschappij voor nijverheid en
handel’, waarvan de ‘Société Générale’ de rechtstreekse erfgename is.
Naast deze bijzondere actualiteiten in het kader van het zilveren jubileum van het
Belgisch-Nederlands cultureel akkoord kunnen we wijzen op andere feitelijkheden,
die we zien als even zovele pogingen de goede betrekkingen tussen Noord en Zuid
te onderhouden en te bevorderen.
In dat kader moge worden verwezen naar een korte plechtigheid op 24 november
a.p. in de Kon. Bibliotheek in Den Haag, waar de ambassadeur van België, namens
het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken, aan dr. Reedijk, directeur van de
Kon. Bibliotheek, een autografische copie heeft overhandigd van het ‘Liber Floridus’,
een uit 1120 daterend werk van kanunnik Lambertus van St. Omaars, over wie wij
in het aprilnummer-1969 van ‘Neerlandia’ reeds uitvoerig schreven.
Een zeer bijzondere aanwijzing voor toenadering en samenwerking tussen Noord
en Zuid is het initiatief van het Verbond van Vlaamse Academici, het Algemeen
Nederlands Verbond en het KSC-Brussel voor het organiseren van maandelijkse
voordrachten over de houding van Nederlands sprekenden in de wereld
tegenover de Vlaamse strijd.
Mr. Beernink, bestuurslid van de Dordtse afd. van het ANV., opende in het
Alumnihuis te Brussel deze reeks van voordrachten met een typering van de houding
der Noorderburen t.o.v. de Vlaamse strijd. Hij kon daar niet enthousiast over zijn.
Het beste kon hij het gebrek aan medeleven in het Noorden illustreren met er op te
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wijzen, dat in geen enkel partijprogramma in Nederland ook maar met één woord
aandacht wordt gegeven aan de Vlaamse strijd.
Mr. Beernink pleitte krachtig voor het in stand houden van verenigingen en ook
van manifestaties, die een betere verstandhouding en toenadering van Vlamingen en
Nederlanders kunnen bevorderen.
Sprekers uit Indonesië, de Ned. Antillen, Suriname en Zuid-Afrika zullen ook hun
visie geven over dit belangrijke onderwerp.

Congres volksopvoeding
Het Congres Volksopvoeding te Amersfoort met als tema: ‘Universiteit en
vormingswerk’ georganiseerd door het Nederlands-Belgisch tijdschrift
‘Volksopvoeding’, was gast van het Nederlands centrum voor Volksontwikkeling.
De delegatie uit België telde 25 man, onder leiding van directeur-generaal Rock.
Twee Vlamingen kwamen als referenten: dr. L. Cliquet (VUB) en prof. L. Wieërs
uit Hasselt. Dergelijke congressen kunnen de integratie tussen Noord en Zuid
uitermate bevorderen.

Toneeltornooi
Op de jaarlijkse manifestatie in het kader van de culturele Noord-Zuid-integratie,
het Toernooi der Lage Landen, is de Haagse toneelgroep Randstad, die inviel voor
de ‘Hagespelers’ als nummer één uit de bus gekomen.
Niet minder dan 92 punten kreeg deze groep voor haar opvoering van Edward
Albee's ‘Wie is bang voor Virginia Woolf.’ Van zeven eervolle vermeldingen gingen
er twee naar Den Haag. Alle andere belangrijke plaatsen in de rangschikking werden
veroverd door Vlaamse toneelverenigingen. Tweede werd het Kon. Knoks
Toneelgezelschap uit Knokke met het toneelstuk: ‘Als de kat op een heet zinken
dak’; als derde eindigde de Kon. toneelvereniging ‘Willen is kunnen’ uit Dendermonde
met ‘Een handvol sneeuw’.

Hustinx-prijs
De Edmond Hustinx-prijs werd door de Vereniging van Vlaamse toneelauteurs
aan de Nederlander Dimitri Frenkel toegekend als waardering voor zijn hele werk.
Op het 19 december a.p. in Maastricht gehouden 5e colloquium van Nederlandse
toneelauteurs werd, namens de Belg. minister van Nederlandse cultuur, die prijs
uitgereikt.

André Demedtsprijs
De André Demedtsprijs werd voor de eerste maal toegekend aan de heer Luc
Verbeke, algemeen secretaris van het Komitee voor Frans-Vlaanderen, als blijk van
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waardering voor zijn grote verdiensten, verworven bij de bevordering van de
cultuurverspreiding en van de integratie in het Nederlandse taalgebied en mede de
verspreiding van de Nederlandse cultuur in Frans-Vlaanderen. De prijs, groot 30.000
fr. werd uitgereikt in Kortrijk op 27 december in het stadhuis aldaar.

Gemeenschappelijk havenbeleid
Over de Antwerpse haven en het havenbeleid in het algemeen maakte de voorzitter
van de Antwerpse Scheepvaartvereniging, de heer J.E. Sassi, vrijdagavond, 22 januari,
enige opmerkingen, die het weergeven waard zijn. Zo was zijn ervaring, dat in België
op het nationaal vlak alles nog steeds beperkt blijft tot sporadische gesprekken,
toevallige bijeenkomsten om, indien de zaken in de havens slecht gaan,
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over te gaan tot de vorming van drukkingsgroepen.
De Antwerpse privé-sector heeft zich bij de polemiek i.v.m. de havencrisis zwakker
dan ooit getoond en dat op een ogenblik, dat hij door zijn eenheid en zijn sterkte de
verwezenlijking van economisch verantwoorde oplossingen had moeten verzekeren.
Steeds is van de kant der Scheepvaartvereniging gehamerd op het overgaan tot een
betere coördinatie, maar de collega's hebben nooit ernstig zich daarmee
beziggehouden.
De economische decentralisatie opent voor de privé-sector in de havens erkenning
en recht op meningsuiting, met de zekerheid te worden gehoord. Minister De Saeger
heeft zijn goedkeuring gehecht aan de volgende programmapunten:
- voortzetting van de baggerwerken, opdat in 1972 schepen met een lengte van
285 meter en 35 voet diepgang Antwerpen zullen kunnen bereiken;
- het akkoord voor de afsnijding van de pas van Bath laat verwachten, dat de
werken aldaar eind 1975 zullen zijn beeindigd;
- de onderhandelingen over het Baalhoek-project tussen Nederland en België zijn
dermate delicaat en ingewikkeld, dat van de ondertekening van een tractaat
voorshands niets kan worden in uitzicht gesteld. Wel zal de linkeroever voor
zeeschepen in 1974-1975 via de sluis van Kallo bereikbaar zijn.

De heer Sasse deed, aan het slot van zijn betoog, nogmaals een hartstochtelijk beroep
op de kracht en eendracht en de allernoodzakelijkste samenwerking tussen allen,
wier belangen zijn gediend bij een goed efficiënt en vooruitziend havenbeleid.
De heer W.H. Fockema Andreae, voorzitter van de Kamer van Koophandel
voor Rotterdam zei donderdagavond, 28 januari, op een vergadering van de
Havenvereniging Rotterdam, toen hij voor een talrijk gehoor sprak over ‘De
Noordzeehavens, samenwerking in concurrentie’, dat het maritiem verkeer
doorstroomt door de havens: Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen, Amsterdam,
Zeebrugge en Duinkerken. Concurrentie is normaal, niet tegen te houden, maar mag
niet worden vervalst door kunstmatige maatregelen.
Er moet een EEG-zeehavenpolitiek komen, meent hij. Dus gemeenschappelijk
overleg, samenwerking op het vlak van informatie en communicatie.
Hij wees op de grootse plannen, welke Frankrijk koestert t.a.v. de forse uitbouw
zijner havens. De Noordzeehavens moeten dus op hun tellen passen. Daartegen
moeten deze Noordzeehavens zich in elk geval wapenen door het instellen van een
werkverdeling en de verwezenlijking van een belangenharmonisering. Tegen de van
buiten komende druk dienen de Noordzeehavens de eenstemmigheid naar buiten te
tonen.

Nederlands-Belgische universiteit
Over de kansen op een Nederlands-Belgische universiteit en de factoren, die de
vestiging daarvan tegenhouden schrijft de Leuvense hoogleraar prof. dr. E.J. Leemans,
die in de jaren 1957-1965 als directeur van het sociologisch instituut in Nijmegen
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fungeerde. Prof. Leemans, die thans als commissaris-generaal en voorzitter van de
Raad van Beheer in de top van de K.U.L. zetelt, houdt zijn betoog in Elseviers
Weekblad van zaterdag, 23 januari jl.
Prof. Leemans begint met de opmerking, dat op regeringsniveau het probleem van
de universitaire samenwerking in de beide Limburgen niet eens is gesteld. Dat lijkt
ons niet helemaal juist. Op 12 november 1969 verklaarde nl. minister Veringa in de
Tweede Kamer nog niets te kunnen zeggen over een mogelijke samenwerking met
België, hoewel een inter-Limburgse universiteit hem wel een haalbare zaak leek. En
op 13 november verklaarde dezelfde bewindsman een voorstander te zijn van een
inter-Limburgse universiteit. De Belgische regering - zo vervolgde hij - wacht af wat
Nederland zal beslissen inzake de medische faculteit in Maastricht. Het Belgisch
CVP-lid Meyers, die zich vrij sceptisch toonde t.a.v. de mogelijkheden van een
gemeenschappelijke universiteit, kreeg in de Belgische Kamer ten antwoord, dat een
heel-Limburgse universiteit èn Belgisch èn Nederlands zou moeten zijn, zodat de
problemen van diploma-erkenning en studietoelage zouden wegvallen. In de
regeringsgebouwen in Noord en Zuid is het probleem dus wel degelijk gesteld.
Prof. Leemans meent, dat in de periode 1980-1990 de tijd rijp zal zijn dat Nederland
en België samen een volwaardige universiteit stichten. Dan wijst hij er op, dat het
Belgisch Nederlands cultureel akkoord (1971 is het zilveren jubeljaar van dit akkoord,
red.) weinig voorstelt, zolang niet het tienvoudige van het huidig budget wordt ter
beschikking gesteld voor de uitvoering van dat akkoord.
Hij bepleit grotere soepelheid bij de akkoorden over de gelijkwaardigheid van
academische diploma's en ruimere uitwisseling van hoogleraren en studenten.
Er moet zoveel mogelijk worden gestreefd naar een geïntegreerd scholennet.
Waarom wordt niet nagegaan op welke wijze en in welke mate Nederland en België
van elkaars universitaire ‘know-how’ zouden kunnen profiteren. Hij acht het een
doodnormale zaak als je geregeld studenten naar Nederland kon sturen en Nederlandse
studenten naar België zouden komen.
Hij erkent, dat er grote moeilijkheden zijn; op onderwijsgebied hebben de
problemen dan nog drie dimensies: klerikaal-anti-klerikaal, Vlaams-Waals en
progressief-conservatief. België geeft aan opvoeding en onderwijs 32 miljard frank
uit; als in België eenzelfde percentage van het bruto-inkomen aan opvoeding zou
worden uitgegeven zoals in Nederland, dan zou op de begroting ongeveer 72 miljard
frank moeten worden uitgetrokken voor onderwijs en opvoeding.
De Nederlandse buitengewoon hoogleraar en de lector kent de Belgische universiteit
niet. Wel kent men er de half-time professor, de man die elders in het land als bankier,
industrieel, politicus, vakbewegingsman enz. zijn hoofdarbeid verricht en per week
enkele uren college geeft aan een universiteit. Er is een duidelijk streven naar het
hoogleraarschap als een full-time-job.
In de universitaire diploma's wil hij wijziging zien komen. Hij wil, dat, net als in
Nederland, àlle academische diploma's, zowel universitair als beroeps erkend worden.
Voor een degelijke samenwerking tussen de toekomstige universitaire
stichtingen te Hasselt en te Maastricht pleitte prof. L.J. Wieërs, directeur van de
Economische Hogeschool te Hasselt.
Prof. Wieërs deelde o.a. mede, dat België bereid was het bestuur van het
post-universitair centrum op paritaire basis met Nederlands Limburg samen te stellen,
als Nederlands Limburg nl. ook financiëel zou tussenkomen.
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Voor het rapport van de heer Tans over deze aangelegenheid had hij weinig
enthousiasme, daar deze zich in hoofdzaak had geconcentreerd op Maastricht en
vrijwel vergeten had ook over de zuidergrens te kijken.

Neerlandia. Jaargang 75

39

Venster op de wereld
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BiW-lustrum in Canada
Met twee SABENA Boeings 707 vertrokken, op 30 en 31 juli 1970, van Brussel naar
Toronto, 340 studenten - leden van BiW om mede te werken bij het inhalen van de
tabaksoogst bij de Vlaamse boeren in de streek van Delhi Zuid-Ontario.
Het onthaal had, zoals gewoonlijk, plaats in de Delhi Belgian Club waar ook, dank
zij de medewerking van het bestuur van deze club, het sekretariaat ingericht werd.
Hier werden de studenten door de farmers opgewacht en afgehaald. Enige
verwarring en moeilijkheden ontstonden door de poststaking in Canada en door het
feit (niet alledaags maar ook niet zeldzaam) van een vertraging van 4 uren van één
der vliegtuigen.
De ‘job’ in de tabak verliep, net als vorige jaren, gesmeerd, enkele kleine
ongevallen en moeilijkheden niet te na gerekend, miniem op 340 deelnemers.
De tabaksoogst 1970 was, ondanks de regeringsbeperking, zeer gunstig voor de
farmers. Deze laatste en de studenten waren nogmaals tevreden met de resultaten en
de vele nieuwe kontakten die aangeknoopt werden.
Tot slot werd, vóór de terugreis, een negendaagse reis ingericht: langs de
Niagarafalls, Toronto, Montreal, Boston, Washington en New-York. Na zes weken
‘in de natuur’ en niets dan de ‘natuur’ van Zuid-Ontario was deze reis een meer dan
welgekomen verandering en ontspanning.
Zo hebben onze jongens niet alleen onze Vlaamse emigranten in Canada leren
kennen, maar ook dit land en een deel van de ‘Welvaart-States’. Zij zijn verrijkt (niet
alleen met enkele dollars) teruggekomen. Een visie op een ander werelddeel heeft
hun geest geopend voor breder denken en voor de mogelijkheid van internationaal
menselijk begrip en samenwerking.
Dit werd bijzonder onderstreept op een ontvangst die plaats had in Ottawa in het

De heer A. Verthé, ambassadeur L. Delhaye, minister L. Sharp, de heer O.V. Spitaels en
consul-generaal J. Melsens op de receptie te Ottawa.

Parlementsgebouw gevolgd door een lunch op de Belgische Ambassade waarvan we
hierna het verslag overdrukken.
In 1966 vertrokken voor het eerst een groep studenten naar de Belgische
tabaksplanters in Ontario, Canada, op initiatief van ‘België in de Wereld’. Tot op
heden zijn aldus reeds 2.200 studenten in de gelegenheid geweest met Canada kennis
te maken, en ertoe bij te dragen dat tussen Canada en België de vriendschappelijke
betrekkingen geïntensifiëerd werden.
Naar aanleiding van het eerste lustrum van deze veelzijdige en verstrekkende
studentenaktie had op het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de federale regering
te Ottawa een plechtige ontvangst plaats waarbij de intense banden tussen Canada
en België werden onderstreept en nog nauwer toegehaald.
Zijn Excellentie Mitchell Sharp, Minister van Buitenlandse Zaken van Canada,
verleende audiëntie aan een delegatie van ‘België in de Wereld’ bestaande uit Dr.
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O.V. Spitaels, Ondervoorzitter van B.i.W. en Pater A. Verthé, Algemeen Adviseur
van B.i.W., de initiatiefnemers van de studentenuitwisseling met Canada, voorgesteld
door de Belgische Ambassadeur, de heer L. Delhaye, vergezeld van de heer J.
Melsens, Konsulgeneraal te Toronto. Op deze plechtigheid waren eveneens aanwezig:
de heer Pierre Emond, Kabinetschef van de heer G. Pelletier, Staatssekretaris; de
heer Gilles Mathieu, Hoofd van de Afdeling Europa op Buitenlandse Zaken; Mej.
S. Des Rivières, hoofd van de Jeugdafdeling bij het Ministerie van Buitenlandse
Zaken; de heer Miles Filleul, Hoofd van de Dienst Kulturele Zaken, en Mej. M.
Dumoulin, Dienst Kulturele Zaken.
Na aan de initiatiefnemers een aandenken overhandigd te hebben zei Minister
Sharp: ‘Ter gelegenheid van Uw verblijf bij ons maak ik U graag mijn grote
voldoening over

voor de belangrijke bijdrage die ‘België in de Wereld’ levert tot de toenadering van
de Belgische en Canadese jeugd.
De uitwisselingsprogramma's die Uw organisatie reeds vijf jaar aanmoedigt, door
de overkomst van jonge Belgen bij ons te vergemakkelijken, zijn een typisch
voorbeeld van de veelvuldige kontakten die tussen onze beide landen al bestaan.
Ik ben bijzonder verheugd over de beslissing die men dit jaar heeft getroffen, om
binnen de mate van het mogelijke, aan deze uitwisselingsaktie een wederkerig karakter
te geven, in die zin dat nu ook jonge Canadezen in België worden onthaald.
De verrijking welke de jongeren uit onze respektievelijke landen, dank zij Uw
organisatie, zowel individueel als kollektief te beurt valt, kan men als een vertrekpunt
beschouwen naar een diepere verstandhouding onder alle jongeren ter wereld. De
ontdekking van een fundamentele gelijkenis die zich spijt zoveel uiteenlopende
gebruiken en tradities toch manifesteert, zal bij hen ongetwijfeld een gevoel van
menselijke solidariteit wekken.
Laat ik bij deze hulde de dankbetuiging van mijn kollega, de achtbare A.J.
MacEachen, Minister van Tewerkstelling en Immigratie, voegen. De daadwerkelijke
medewerking die zijn diensten zowel in België als in Canada verschaffen, zorgt voor
het vlotte verloop van Uw aktie. Samen met mij brengt hij hulde aan uw medewerkers
die aan het ideaal van universeel broederschap gestalte weten te geven.
Leve ‘België in de Wereld!’
De plechtigheid werd besloten met een lunch, aan deze personaliteiten aangeboden
door de Ambassadeur van België; bij de genodigden waren ook de heer L. Couillard,
Adjunkt-Minister voor tewerkstelling, en de heer J. Marchal, Eerste Ambassaderaad.
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West, noord en zuid
In Suriname is vrijwel op elk gebied een verrassende evolutie gaande, zeer tot geluk
van land en volk.
Suriname, ook wel Nederlands Guyana genoemd, naast Brits en Frans Guyana, is
een merkwaardig land, vier maal zo groot als Nederland. Nederland telt een bevolking
van 12 miljoen, en Suriname telt slechts c.a. 350.000 zielen, onderverdeeld in Creolen
(35 th.), Hindustani (35 th.), Javanen, Bosnegers, Indianen, Chinezen, Joden en
Europeanen.
Het merkwaardige is dat deze vele rassen over het algemeen in harmonie
samenleven en daar van rassendiscriminatie geen sprake is.
Suriname werd bij de vrede van Breda (1667), nà de tweede Engelse oorlog dus,
door Engeland aan Nederland toegewezen in ruil tegen Nieuw-Nederland met
Nieuw-Amsterdam (nu New York), dat tot dan in handen van de Nederlanders was.
Een aardig staaltje, hoe in die tijden de naties aan elkaar hun veroverde overzeese
gebieden versjacherden en echt zonder enige inspraak van de naast betrokkenen.

Suriname in de opgang
Na 1667 nam de rietsuikercultuur een hoge vlucht, wat mogelijk was, dank zij de
zeer vruchtbare bodem en de lage arbeidslonen voor de uit Afrika geïmporteerde
negerslaven. Na de opheffing van de slavernij in 1863 was de aardigheid bij de
planters er wel af. Men heeft nog getracht in het tekort aan werkkrachten te voorzien
(de vroegere slaven namen allen de benen) door import van Chinese koelies, daarna
door aanvoer van Indiërs en Javanen, maar de ene plantage na de andere moest het
opgeven. Er volgde uiteraard een inzinking, vooral voor de op winstbejag ingestelde
planters en andere profiteurs. De vondst van bauxiet, onmisbare grondstof voor de
aluminiumvervaardiging, bracht nieuw leven in de brouwerij. Reeds in 1930 stond
Suriname met zijn bauxietwinning - nà Jamaica - op de tweede plaats in de wereld.
Behalve de bauxietwinning werd grote aandacht geschonken door het Nederlands
gouvernement aan de mechanische rijstbouw op de vruchtbare gronden langs de
Westgrenzen, waar het grootste rijstbedrijf ter wereld uit de grond werd gestampt.
Daarnaast sprongen de bosontginning en de houtaankap, resp. houtbewerking met
reuzenschreden vooruit. Hieraan is de naam Bruynzeel sterk verbonden.
Vergeten we verder niet de teelt van bananen (bakoven) citrus en palmolie.
Teneinde een goede lijn in deze fabelachtige ontwikkeling te houden werd een
tienjarenplan opgesteld. Daarbij waren belangrijke punten op het werkprogramma:
het aanleggen van stuwdammen voor het opwekken van electriciteit, maar ook voor
de
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irrigatie, de ontwikkeling van goede wegen, de aanleg van niet minder dan zeven
vliegvelden op plaatsen waar eens het oerwoud de mens de pas afsneed.
Grote bedragen nodig voor deze reusachtige projecten werden door Nederland en de
EEG (Suriname is geassocieerd lid) verschaft, hetzij als lening, hetzij als schenking.
Banken namen de leiding bij het zoeken
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naar goede oplossingen voor het geldverkeer.
De toenemende gezonde ontwikkeling van een land rijk aan vele bodemschatten,
rijk bebost, vruchtbare aarde, schiep een groot vertrouwen in de toekomst van
Suriname, ook in het buitenland, dat maar al te happig is ook in de opbouw van dit
land te mogen participeren.
Het onderwijs wordt duchtig begeleid. Er zijn ruim 200 lagere scholen met meer dan
70.000 leerlingen, 14 middelbare scholen met 6.000 leerlingen, 4 technische scholen
met 1.800 leerlingen, 36 volksscholen met ook zo'n 1.800 leerlingen en ruim 150
kleuterscholen (de pepinières voor de lagere scholen) met 16.000 leerlingen. Deze
cijfers zijn ontleend aan publikaties van ettelijke jaren terug. De aantallen liggen dus
allemaal aan de lage kant.
Suriname is verdeeld in zeven bestuurs-districten. Aan de top van het land staat
het parlement of de Staten van Suriname, bestaande uit voor 4 jaar door algemeen
kiesrecht gekozen leden. Er zijn een tiental politieke partijen. Voorop gaan de
Nationale Partij, de Ver. Hindust. Partij en de partij der Indonesiërs.

Het traditionele Suriname: polderlandschap in het Saramacca-district.

De gouverneur, die de Koningin vertegenwoordigt (voor het eerst werd deze
gouverneur als een landsman aangewezen) benoemt de vakministers en zit de
Ministerraad voor.

Suriname en het ANV
Eens waren de Nederlandse Antillen en Suriname voor het Algemeen Nederlands
Verbond zeer belangrijke steunpunten in het verre Westen. Op de zgn. A.B.C.-eilanden
(Aruba, Bonaire en Curaçao) waren grote, honderden leden tellende, afdelingen, die
voortreffelijk werk deden en uitstekende contacten onderhielden met Den Haag. In
de tweede wereldoorlog heeft de afdeling Curaçao het zelfs bestaan de uitgifte van
Neerlandia, die onmogelijk was geworden, te verzorgen en alle ANV-leden aldaar,
in de States en elders, geregeld hun exemplaar thuis te bezorgen. Onder de andere
jaargangen vormen deze Curaçaose delen een bijzonder kwartet.
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Maar na de oorlog was het ook meteen met de betekenis van de afdelingen gedaan.
De STICUSA (Stichting Culturele Samenwerking met Suriname en de Antillen, die
eerst in Indonesië had gewerkt) begon alle culturele werk op zich te nemen. Deze
Stichting kon f 1000 stellen tegen elke f 10 van de Verbondsafdelingen. Vele leden
vielen af na een sterke reorganisatie van de Shell. De afdelingen namen nog nauwelijks
contacten op met het hoofdbestuur in Den Haag, van afdrachten was helemaal geen
sprake meer. Er zijn thans geen afdelingen meer. Kort geleden verdwenen de namen
dier afdelingen ook op de lijst van door de Overheid gesubsidiëerde organisaties.
Exit letalis.

Kritiek op Sticusa
Maar met die STICUSA is het ook al geen botertje tot de boom meer. In een uitvoerig
artikel in ‘Elsevier’ werden onthullingen gedaan over de Sticusa, die wel duidelijk
maken waarom er in ‘De West’ groeiende weerstand tegen een opdringen van
Nederlandse cultuur waarneembaar is. Het is namelijk zo, dat de ginds reeds jaren
bestaande Culturele Centra financiëel in het zadel worden geholpen door de Sticusa
die tevens zorgt voor het beschikbaar stellen van de Nederlandse cultuur aan de
zusterinstellingen èn in omgekeerde richting het ontvangen van cultuurgoederen of
manifestaties, t.b.v. het Nederlandse publiek. Maar de praktijk wijst uit dat de culturele
centra in de West aan de (gouden) leiband lopen van de Sticusa en dat het met die
uitwisseling van die culturele manifestaties wel erg op een éénrichtingsverkeer is
gaan lijken, waarbij dan bovendien nog cultuur wordt gebracht voor een kleine
bovenlaag, bestaande uit import-Nederlanders en de élite.
Tegenover tientallen Nederlandse kunstenaars, die naar de West togen, kwam één
dansgroep in 1969 naar Nederland. Van steun aan Javaanse, Hindoese en
Afrikaans-renaissancistische groeperingen is geen sprake.
Hoe monopolistisch de Sticusa werkt blijkt wel heel duidelijk uit de samenstelling
van het bestuur, o.a. vier vertegenwoordigers van de Nederlandse regering, één
vertegenwoordiger van de Antilliaanse en één van de Surinaamse regering. Wie
beslist dus? Nederland natuurlijk.
Met geld wordt gesmeten, beleidsuitvoering lijkt nergens na.
Eén intègere organisator op een klein kantoor met een secretaresse en een telefoon
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zou beter werken dan nu met een staf van ontelbare doctorandussen in een
onbetaalbaar dure villa, die het werk eenvoudig saboteert, aldus schrijver W.F.
Hermans in zijn ‘Laatste resten van tropisch Nederland.’
En zo kon het mogelijk zijn, dat een staflid in april 1970 in een Nota schreef, dat
de ‘vorderingen’ die de Sticusa maakt, met betrekking tot de culturele opbouw van
Suriname en de Ned. Antillen, in géén verhouding staan tot de geïnvesteerde bedragen
ad vier miljoen gulden per jaar.
Tot zover deze kritiek op STICUSA.

Belangstelling
Mogen we veronderstellen, dat nu het roer zal worden omgesmeten?
Tussen de Ned. Antillen en Suriname is sinds 1954 een geheel bijzondere
staatkundige verhouding ontstaan met het in het leven roepen van het Koninklijk
Statuut, dat een koninkrijk schiep, bestaande uit drie gelijkwaardige rijksdelen:
Nederland, de Ned. Antillen en Suriname.
Dit Statuut gaat nu echter ook al weer kreuken en scheurtjes vertonen, doordat
vele eilandbewoners om meer autonomie vragen en bepaalde groepen zelfs een geheel
los van Nederland eisen.
Tot nu toe is ‘de West’ financieel afhankelijk van hulp van buiten.
Van Nederland uit blijft er klimmende belangstelling bestaan voor deze rijksdelen
overzee, zoals zij officieel te boek staan.
In ‘Het Vaderland’ troffen we in het Weekjournaal een drietal goed
gedocumenteerde bijdragen aan over Suriname van A. Dalen Gilhuys met foto's van
Walter de Maar. Ministers en kamerleden bezoeken herhaaldelijk die gebieden, leden
van het Koninklijk Huis toonden opvallende belangstelling voor ‘De West’.
Het kabinet van de vice-minister-president in Den Haag wijdt in de serie ‘Schakels’
zeer lezenswaardige brochures aan Suriname en de Ned. Antillen, brochures door
de beste deskundigen geschreven en aantrekkelijk geïllustreerd met de modernste
foto's. Schoolfilms zijn over deze gebieden gemaakt en worden bij voortduring
vertoond.

Vlaanderen en de west.
Voor Vlaanderen zijn de Ned. Antillen ook geen vreemde klank meer.
Tone Brulin, Vlaams toneelspeler en regisseur, is naar Curaçao vertrokken om
daar een schouwburg op te richten met de bedoeling een kern van jonge akteurs te
vormen, die in een ‘werkwinkel’ of studio zullen pogen verbinding te krijgen met
elementen uit de folklore van de Caraïben. De daarvoor eerst getrainde akteurs zullen
stukken spelen, die ter plaatse zijn ontstaan en die gebaseerd zijn op de tradities van
land en volk.
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Brulin is de eerste niet-Nederlander, die de kans krijgt in de rijksdelen overzee te
werken, financieel gesteund door de STICUSA. Dat hij het goed doen zal, daarvoor
staat zijn uitnemende staat van dienst volkomen borg.
Nog zij te vermelden, dat de kabinetten van de gevolmachtigde ministers in Den
Haag wekelijks een brochuurtje uitgeven resp. genoemd: ‘Antilliaanse Nieuwsbrief’
en ‘Surinaams Nieuws’, die uitstekende documentatie verstrekken over de actueelste
onderwerpen.
Nog een bewijs, dat ook Vlaanderen voor ‘De West’ geen terra incognita meer is.
Voor voorziening in de enorme tekorten aan leraren in Suriname, waarvoor in
Nederland tot nu toe tevergeefs een oplossing is gezocht, wordt nu ook naar
Vlaanderen gekeken.

Suriname in volle ontwikkeling: stuwdam aan het Blommensteinmeer.

De voorwaarden: salaris 860 Sur. guldens dit is fl. 1634 of 23.000 BF. Max. 32.000
BF p.m. Vrije overtocht v.v. ook voor gezin, driejarig contract, bonus over 3 jaren
ad 10 t.h. van het totaal verdiende salaris, vergoeding uitrustingskosten tot een
maximum van c.a. 400.000 BF. Tropentoeslag van 8 t.h. van het salaris. De belasting
bedraagt ongeveer 10 t.h. van het inkomen. Inlichtingen verstrekt telef. 070 Den
Haag - 54.97.24.

Adviesraad culturele samenwerking
Tot slot een opmerking over de Adviesraad culturele samenwerking landen van het
koninkrijk, voorgezeten door prof. mr. W.F. de Gaay Fortman. Verleden zomer nog
hield deze raad in Den Haag een belangrijke zitting, waar een reeks aanbevelingen
aan de regeringen van de landen van het koninkrijk werden vastgesteld.
Mogen we de hoop uitspreken dat deze adviesraad de culturele samenwerking in
nieuwe banen zal weten te leiden?
P. DE KAT ANGELINO
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Uit de vier windstreken
Voorlichting over Suriname en de Nederlandse Antillen
Het Bureau Voorlichting van het Kabinet van de Vice-Minister-President,
Herengracht 19a, Den Haag (postbus 115), tel. 070 - 624301, publiceert geregeld
geïllustreerde brochures onder de titel ‘Schakels’.
In deze uitgave zijn o.m. verschenen de nummers:
S 70

bewoners van het binnenland van
Suriname

S 71

bewoners van de kuststreek in Suriname

S 73

cultureel patroon van Suriname

S 74

toerisme in Suriname

NA 44

Nederlandse Antillen, Bovenwindse
eilanden

NA 55

ontwikkeling van het toerisme in de
Nederlandse Antillen

NA 56

de eigen identiteit van de Nederlandse
Antillen

Voorts zijn verschenen:
- fotomapjes en kaartjes van Suriname en de Nederlandse Antillen,
- de rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden,
- Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden,
- tien jaar Statuut 1954-1964,

Een abonnement op ‘Schakels’ (verschijnt ongeveer 6 keer per jaar) is geheel gratis
en kan bij genoemd adres worden aangevraagd.
Ook in de meeste bibliotheken in Nederland zijn ‘Schakels’ en andere uitgaven
van het Kabinet van de Vice-Minister-President over Suriname en de Nederlandse
Antillen aanwezig.
Voorlichting over Suriname en de Nederlandse Antillen wordt wekelijks iedere
maandag (17.20 u.-17.30 u.) en dinsdag (17.00 u.-17.10 u.) via radio Hilversum
gegeven.
Voorlichtingsmateriaal over beide landen is voorts verkrijgbaar bij Sticusa,
Amsterdam. Dia-sets, foto-albums, expositie-sets, films, geluidsbanden alsmede
leskoffers voor onderwijsdoeleinden worden gratis in bruikleen gegeven. Fotoboekjes
en lesbrieven worden tegen geringe vergoeding geleverd. Nederlandse Stichting voor
Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen (Sticusa), J.J.
Viottastraat 41, Amsterdam, tel. 020-719944.
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Filmprojekt BiW
Door zijn aktiviteiten in de vijf werelddelen - gedurende nu meer dan zeven jaar beschikt België in de Wereld over een tot nog toe nooit verzamelde dokumentatie
met betrekking tot de Vlaamse aanwezigheid in het buitenland, en over kontakten
om deze dokumentatie te vervolledigen. In het kader van zijn doelstellingen beoogt
BiW het valoriseren van deze dokumentatie, die een instrument is van informatie
voor en over de Vlaamse gemeenschap in al haar dimensies.
Het gebrek aan deze informatie wordt zowel binnen als buiten onze grenzen
aangevoeld als een rem voor volledige bewustwording en ontplooiing. Na een lange
en rijke voorgeschiedenis was Vlaanderen, sinds de 17e eeuw, een zieke gemeenschap.
Thans is de konjunktuur opnieuw gunstig geworden. Als erfgenamen van een zeer
gevariëerd geestelijk patrimonium, staan wij, aldus BiW, voor de ethische opdracht
dit patrimonium te valoriseren, voor onszelf en voor de andere volkeren, onder meer
bij middel van informatie: sociaal, kultureel, ekonomisch.
Na twee jaar voorstudie en onderhandelingen kan door BiW, en in samenwerking
met de filmproduktie-firma Deltacite, nu volgend plan uitgewerkt worden: het
realiseren van een aantal films met betrekking tot Vlaanderen in zijn historisch, in
zijn internationaal, in zijn Europees en in zijn Belgisch verband.
Deze facetten laten toe, zonder chauvinisme, doch met het nodige reliëf de balans
op te maken van ‘Vlaanderen nu in de Wereld’. Aan het Ministerie van Nederlandse
Kultuur is een vierjarenplan voorgelegd om tijdens die periode een film van 90' te
maken over ‘Het Nederlands in de Wereld’ en een even lange film over ‘De Vlaamse
Kunst in de Wereld’.
Er zijn onderhandelingen met de B.R.T. om tijdens diezelfde periode met BiW een
aantal films te realiseren over onze internationale dimensie. Elke film zou in een
bepaald geografisch gebied handelen over het leven en de aktiviteiten van Vlaamse
emigranten. Voor diegene die mocht twijfelen aan de Vlaamse tegenwoordigheid in
het buitenland volgen hier enkele cijfers:
Meer dan 300.000 in ons land geboren personen leven in het buitenland, hetgeen
neerkomt op een kleine supplementaire provincie, en op een grote, indien wij ‘in ons
land geboren’ weglaten en vervangen door ‘geboren uit ouders waarvan tenminste
één in België geboren is’.
Van deze emigranten zijn circa 80% Vlamingen of van Vlaamse afkomst. In Europa
zijn meer dan 140.000 uitgeweken landgenoten - Frankrijk: 100.000 - Nederland:
25.000 - Duitsland: 10.000 - Zwitserland: 3.000.
In Amerika: Canada: 50.000 vooral in Ontario en Manitoba.
Verenigde Staten: 140.000 van Belgische afkomst, waarvan 50.000 in België
geboren.
Mexico en Guatemala: sterke aanwezigheid in het verleden.
Brazilië, Argentinië, Uruguay, Chili, Peru, Paraguay: samen ongeveer 10.000.
In Afrika: Kongo, Ruanda, Burundi: 35.000. Tunesië en Marokko:
ontwikkelings-samenwerking met ons land.
Zuid-Afrika: 6.000.

Neerlandia. Jaargang 75

In Australië, in Azië, denken wij bvb aan Indië: centrum voor melaatsenverzorging
van Dr Hemerijckx - Vietnam: hulp als ontwikkelingsgebied - de missionering, enz.

Vlaanderen in de wereld
Inhakend op de visuele informatie (zie film-projekt), plant BiW een literaire follow-up.
Steeds tijdens dezelfde periode van vier jaar zullen twaalf boeken, samengesteld in
vier verzorgd gebonden en geïllustreerd uitgegeven omnibussen - één per jaar - op
de markt gebracht worden. Aldus werd door BiW met de uitgeverij DAP een kontrakt
afgesloten om in haar Wereld-In-Reeks, twaalf titels te publiceren a rato van drie
per jaar, samengebracht in één omnibus onder de titel ‘Vlaanderen in de Wereld’.
De eerste omnibus verschijnt in januari 1972, de andere telkens in januari van het
volgend jaar.
De inhoud van de vier omnibussen, waarvan A. Verthé de auteur is in opdracht
van BiW, is bij de voorlopige planning als volgt samengesteld, en zal op basis van
feiten, anekdoten, ontmoetingen, enz., gevulgariseerd worden uitgewerkt.
Omnibus I:
1. Algemeen situatiebeeld van Vlaanderen in zijn internationale kontekst
2. Vlaanderen in de U.S.A.
3. Vlaanderen in Ontario
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Omnibus II:
4. Vlaanderen in Canada (behalve Ontario)
5. Vlaanderen in Latijns-Amerika
6. Vlaanderen in Azië en Australië
Omnibus III:
7. Vlaanderen in Wallonië
8. Vlaanderen in Frankrijk
9. Vlaanderen in de rest van Europa
Omnibus IV:
10. Vlaanderen in Centraal Afrika
11. Vlaanderen in Zuid- en Noord-Afrika
12. De Vlaming als emigrant
(met zijn noden en mogelijkheden).

In verband met dit projekt is mejuffrouw Ludgard Rottiers, journaliste Volkshogeschool voor Vrouwen in Antwerpen, vertrokken naar Detroit (USA) om
er ter plaatse de bestaande dokumentatie te onderzoeken, hierbij geholpen door de
heren R. De Seranno, L. Buyse en P.A. Talllieu, de promotoren van het Vlaams
verenigingsleven te Detroit. Ze zal tot einde dit jaar in Detroit verblijven.

Belgische - Zuid-Afrikaanse overeenkomst inzake vestiging van
geneesheren
Tussen België en Zuid-Afrika werd een overeenkomst gesloten in verband met de
wederzijdse toelating tot vestiging van geneesheren van beide landen. De tekst van
deze overeenkomst verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 juli 1970 en het
akkoord zelf werd van kracht op 8 oogst j.l. In ultvoering van deze overeenkomst
wordt het mogelijk voor Belgische geneesheren, houder van een Belgisch diploma
in de genees-, heel- en verloskunde, en wier diploma geviseerd is door de
geneeskundige kommissie van de provincie waar ze woonachtig zijn, zich in
Zuid-Afrika te vestigen en er toegelaten te worden tot het beoefenen van de
geneeskunde, mits ze voldoen aan de registratieformaliteiten voor geneesheren in
Zuid-Afrika zelf, en zij in het bezit zijn van een getuigschrift uitgereikt door de Orde
van Geneesheren van België.
De gesloten overeenkomst voorziel in de registratie van minimum vijf geneesheren
van ieder land per jaar, zowel in België als In Zuid-Afrika. Elk van de twee landen
is echter gemachtigd een groter aantal geneesheren te registreren.
De overeenkomst werd afgesloten voor onbepaalde tijd, maar kon ieder jaar
opgezegd worden. In het akkoord is ook nog voorzien dat indien in een bepaald
kalenderjaar in een van beide landen het aantal aanvragen om registratie niet het
minimum van vijf bereikt, of indien er helemaal geen aanvragen ontvangen werden,
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het andere land niettemin verplicht is op zijn minst vijf dokters uit het eerste land de
gelegenheid te geven zich als geneesheer te registreren.

Prof. dr. Rob. Anthonissen erelid van de Vlaamse academie
De oud-Antwerpenaar, prof. Dr. R. Anthonissen, hoogleraar aan de universiteit
Rhodes in Grahamstad en hoofd van het departement ‘Afrikaanse en Nederlandse
Taal- en Letterkunde’ aldaar, is enkele maanden geleden geïnstalleerd als buitenlands
erelid van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent.
Met hem genoten die onderscheiding: prof. dr. K. Heeroma van Groningen en dr.
A.C.M Meeuwesse van Nijmegen.
Prof. Anthonissen, die ‘De Standaard’ - een schakel noemt tussen twee culturen,
hield bij zijn installatie een boeiende causerie over de bijzondere betekenis van de
Vlaamse Letterkunde voor Zuid-Afrika, zowel voor de Afrikaans-, als voor de
Engels-sprekenden
De publikaties van prof. Anthonissen vormen een eerbiedwaardige lijst; hij was
voor zijn vertrek naar Zuid-Afrika in Vlaanderen reeds bekend door zijn uitgaven
van voortreffelijke bloemlezingen uit de Nederlandse Letterkunde.
Inmiddels heeft ons ook het bericht bereikt dat prof. R. Anthonissen benoemd
werd tot vice-rektor van de Rhodes-universiteit te Grahamstad.

Het Nederlands in Frankrijk
De Franse minister van onderwijs heeft te kennen gegeven dat hij de bedoeling heeft
het Nederlands op te tillen tot het niveau van de vijf voornaamste talen in het Franse
Middelbaar Onderwijs. Dit betekent dat het Nederlands in het secundair onderwijs
als eerste vreemde taal kan worden gekozen. De positie van het Nederlands maakt
al jaren het voorwerp uit van diplomatieke kontakten. Het Nederlands is immers één
van de officiële talen van de E.G. en een officiële taal van een bevriend buurland
waarmee Frankrijk sedert 25 jaar een kultureel akkoord heeft gesloten. De landstalen
van alle aan Frankrijk grenzende landen zijn als verplichte keuzetalen in het Franse
secundair onderwijs erkend. Na het invoeren van het Duits, Engels, Spaans, Italians
en het Russisch zou het Nederlands aan de beurt komen.

Regionalisatie in Frankrijk.
Het Franse weekblad ‘Paris Match’ bericht over een door S.o.f.r.e.s. in Frankrijk
gedane opiniepeiling naar de houding van de Fransen inzake de tendens naar meer
autonomie voor de gewesten. Men weet dat het Franse beleid zeer sterk gecentraliseerd
is. Volgens de opiniepeiling spraken 64% tegen 12% zich uit voor een meer
uitgebreide bevoegdheid van de gewesten Slechts 7% wensten het behoud van de
‘prefet’, een door de overheid aangesteld functionaris, terwijl 59%, waarvan het
merendeel jongeren, de voorkeur gaven aan een bij algemene verkiezingen gekozen
regionaal president. ‘Maar de prefecten zullen nog 'n tijdje rustig op hun beide oren
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in hun prefektuur mogen blijven slapen’, aldus Paris Match. ‘Zij hebben immers alle
traditionele machten en de volledige steun van de overheid achter zich’

Indonesië: reportage
Over Indonesië hebben Jef Ceulemans en Paul Ghijsels een reportage gemaakt in
drie delen, die een doorlichting wil zijn van de voornaamste problemen. In het eerste
deel, dal eind november werd uitgezonden, maakt men kennis met de hoofdstad
Djakarta, stad van vier miljoen inwoners. Aandacht wordt in het bijzonder gevraagd
voor de Indonesische studenten, die, ver vooruit op het Westen, een afvaardiging
kennen in het parlement, Vraaggesprekken met studenten en de gouverneur van
Djakarta vormen een onderdeel van deel I der reportage. In de delen 2 en 3 wordt de
ontwikkelingshulp onder de loupe genomen, vooral de bljdrage van België aan dat
werk.

Nederlands in Indonesië
Drs. J.W. de Vries schreef in ‘Indonesia’ publiciteitsblad van de Indonesische
ambassade in Den Haag, twee artikels over ‘Het Nederlands aan de Indonesische
universiteiten’.
Aan tien staatsuniversiteiten wordt weer Nederlands gedoceerd met een aantal
stu-
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denten, dat ligt tussen 100 en 500 studenten. De groepen zijn vaak te groot en het
aantal docenten te klein, de leermiddelen volkomen onvoldoende. Op kosten van het
Ned. ministerie van Onderwijs en Wetenschappen volgen de docenten, indien nodig,
een bijscholingscursus. Voorop staat het aanleren door de studenten van een passieve
taalbeheersing, opdat zij in staat zijn de vele studieboeken, die zij moeten gebruiken,
maar die als regel in het Nederlands zijn gesteld, te kunnen raadplegen. Jammer is
dat vele van de Indonesische studenten Nederlands willen leren, omdat zij menen
daardoor, o.a. in het Nederlandse bedrijfsleven, een goed betaalde betrekking te
vinden. Maar dàt is de bedoeling niet, daarvoor worden de huidige inspanningen niet
gedaan.

Culturele kroniek
Een exemplaar van de uitgave ‘Culturele Kroniek’ 1948-1968, dat betrekking heeft
op het werk van de Sticusa in de Antillen en Suriname gedurende die periode, werd
eind 1970 op plechtige wijze in de bekende Rolzaal in Den Haag uitgereikt door de
voorzitter van de STICUSA, mr. H.J. Reinink, aan vice-minister-president drs. J.A.
Bakker, belast met 's koninkrijks aangelegenheden; bij die gelegenheid gaf mr.
Reinink, die zijn functie neerlegt, een overzicht van de in 1969 door de Sticusa
gebruikte gelden: subsidies aan kunstkringen, aan de educatieve sector (28%), aan
brede lagen van de bevolking, nl. openb. bibliotheken, bibliobussen,
wisselbibliotheken, filmvoorstellingen, voor het werk van diverse sociaal-culturele
organisaties, voor radio- en televisieprogramma's voor overzeese stations (46%).

Kritiek
Scherpe kritiek - en o.i. volkomen verdiend - wordt in een van de Antilliaanse
nieuwsbrieven uitgeoefend op het in Amsterdam verschenen deel 3 van
‘Wereldkennis’, dat voor de mavo in Nederland een leerboek wil zijn, ook over de
Overzeese Rijksdelen. Van de 106 bladzijden worden 1,5 bladzijde! gewijd aan de
Nederlandse Antillen. En het weinige, dat dan nog over de ‘Overzeese Rijksdelen’
wordt gezegd, wemelt van fouten en onjuistheden, die men gemakkelijk had kunnen
ontlopen, indien even informaties bij de bevoegde instanties waren ingewonnen.
Jammer!
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Op de leestafel
Emile Coornaert: La Flandre française de langue flamande.
Les Editions ouvrières, Paris - 25 × 16 cm, 406 blz., genaaid, prijs: 51 FF
Op nuchter wetenschappelijke wijze wordt hier de geschiedenis geschreven van
Vlaanderen, van dat stukje oud-Nederlandse grond waar eeuwenlang de ‘Vlaamse
taal’ standhield, te midden van onlusten en oorlogen, bezettingen, plunderingen,
tegen de vele pogingen tot vervreemding. Toen de mensen er door eeuwen tegenspoed
murw waren geworden en Zuid-Vlaanderen deel ging uitmaken van Frankrijk, boerde
de volkstaal er stilaan achteruit. Tot de 19e eeuw werd het ‘Vlaams’ er door de massa
gesproken. De auteur schat dat er in 1940 nog een 150.000 personen het ‘Vlaams’
als gebruikelijke taal aanwendden.
Zonder het te willen is het boek een waarschuwing voor de delen van Vlaanderen
die op hun beurt door totale verfransing worden bedreigd: Komen-Moeskroen, de
Voerstreek, de taalgrensgemeenten, Vlaams Brabant: Waar de macht van de Staat
achter de verfransing staat wint ze het spel.
De heer E. Coornaert, ere-leraar van het Collège de France en briefwisselend lid
van de Koninklijke Vlaamse Academie van België, heeft met dit boek een
voortreffelijke bijdrage geleverd tot de geschiedenis van Zuid-Vlaanderen.
M.B.

Holland
Fotoboek over Nederland, met bijdragen van bekende fotografen
uitgegeven door Van Hoeve n.v. Den Haag. - Prijs f 12,80.
Alweer zo'n fotoboek over Nederland zou men kunnen zeggen, indien alleen de
voorzijde van het boek wordt bekeken, waarop een molen van het bekende
kerstkaartenmotief is afgebeeld.
Deze indruk is onjuist, want naast de traditionele (en beslist mooie) foto's, tal van
andere die zich onderscheiden door de goede keuze van het onderwerp en de
fotografische benadering daarvan. Het leven van alle dag, de schoonheid van het
oude en van het moderne, de typisch Nederlandse merkwaardigheden, worden op
boeiende wijze geopenbaard.
Het is een boek met ruim 100 fotopagina's in zwart-wit en in kleur, voorzien van
een speelse tekst van de cabarettier Paul van Vliet, vertaald in het Engels, Duits en
Frans.
V.H.

Sesam. Aardrijkskunde van Nederland. Gisteren en morgen
door W.W. Reijs, bewerkt door drs. J. Buisman 10e druk uitgegeven door
Bosch en Keuning n.v. te Baarn Deel I en deel II prijs tezamen f 11,-
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Het voert te ver om alle onderwerpen te noemen, die worden behandeld. Ieder deel
telt ruim 220 pagina's.
In deel I wordt o.m. aandacht besteed aan het ontstaan en de vorming van
Nederland, de strijd tegen het water met zijn overstromingen, inpolderingen en
Deltawerken de agrarische ontwikkeling in de verschillende gewesten, de ruimtelijke
ordening enz. Deel I eindigt met een hoofdstuk over de milieuverontreiniging,
vooruitlopend op deel II waarin voornamelijk de industrie aan de orde komt, vanaf
haar begin, gepaardgaande met handkracht, via windkracht (molens) tot het heden
met atoomkracht.
Er wordt duidelijk gemaakt waarom naast de ene industrie de ander vanzelfsprekend
ontstaat.
Gouden Delta, Katoencentrum Twenthe, industrie in Brabant zijn enkele grepen
uit de vele onderwerpen.
Het cijfermateriaal is bewerkt tot in 1970. De boeken die in een vlotte en pakkende
stijl zijn geschreven, verduidelijkt door vele tekeningen en uitgebracht in een
handzaam formaat, zullen bij velen die meer willen weten dan enkel plaatsnamen,
zeker in de smaak vallen.
V.H.

Supplement Van Dale
Als een gevolg van de omschakeling van ‘Neerlandia’ zijn wij een beetje aan de late
kant met de aandacht te vragen voor het Supplement op Van Dale (Groot
Woordenboek der Nederlandse Taal) van de hand van dr. G. Kruyskamp uit Leiden.
Het is een boekwerk geworden van ong. 200 blz. en 12.000 artikelen. Uit de aard
van de zaak geen nieuwe woorden, maar verbeteringen van vorige teksten,
aanvullingen en wijzigingen. De meerledige samenstellingen heeft de schrijver ‘met
terughoudendheid’ behandeld. Het is goed dat dr. Kruyskamp in de inleiding op het
dwaze gebruik van aaneenschakelingen heeft gewezen met voorbeelden als
‘contactgeluidsisolatieverbetering’, ‘deeltjesgrootteanalyse’ en
‘bedrijfsbeëindigingshulp’.
De firma Martinus Nijhoff te Den Haag heeft de uitgave traditiegetrouw uitstekend
verzorgd.
GG.

‘Ons erfdeel’
Algemeen-Nederlands kultureel tijdschrift, uitg. Stichting Ons Erfdeel,
14e jaargang, nummer 1, herfst 1970.
Over de dagbladpers in Noord en Zuid zijn de laatste jaren, zowel in ‘Ons Erfdeel’,
als in de grote dagbladen in beide landen, behartigenswaardige beschouwingen
verschenen. Ook over de weekbladpers, o.a. in ‘Ons Erfdeel’, 13e jg. nr. 1.
Nu richt de heer J. van den Berg, bekend Nederlands journalist, in het voor ons
liggend nummer van ‘Ons Erfdeel’ zijn zoeklicht op de ‘Ontwikkelingen in de
Nederlandse dagbladpers’.
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Een tweede artikel, van de hand van Martien de Jong, schenkt aandacht aan het
proza van Maurice Gilliams, die in 1970 werd onderscheiden met de Constantijn
Huygens-prijs. Het uitvoerig artikel geeft aan het slot enkele fragmenten uit Gilliams'
proza De Nederlandse econoom Dr. Hendrik Riemens geeft in een bijdrage in de
franse taal antwoord op de vraag: ‘Wat de Benelux voor de buurlanden kan
betekenen’. Verder bijdragen van Erik Slagter (E. Kreytz) over de schrijver-schilder
Lucebert, van Frank E. Huggett een in het engels gesteld artikel over ‘the flemish
question’, zoals hij die ziet.
Het ‘Institut Neerlandais’ te Parijs, dit uitstekend functionerend cultureel centrum,
wordt door Sadi de Gorter, directeur van het Institut, in een in het Frans geschreven
bijdrage dichter bij de lezer gebracht.
De Duitse gymnasiumleraar Hans Combecher, die meer dan eens in ‘Neerlandia’
zijn visie gaf over de plaats van het Nederlands op scholen in Duitsland, tracht te
verklaren, waarom de Duitser, ook de intelligentia, de wetenschapsmens, volkomen
fout denkt en oordeelt over de kwaliteiten van het Nederlands in Noord en Zuid.
Over de Waalse beweging schrijft Herman Todts. Na diens bijdrage wordt plaats
ingeruimd voor een brochure, opgesteld door de Frans-Vlamingen, Jacques Fermaut
en
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Joseph Tillie: ‘Nous, les Flamands de France’. In die brochure wordt gepoogd de
Frans-Vlamingen in te lichten over het Nederlands karakter van hun dialekt én de
betekenis van de cultuurtaal, het Nederlands. Tevens bevat de brochure een pleidooi
voor het onderwijs van het Nederlands in Frans-Vlaanderen. Dan zijn we toe aan de
vaste bijdrage: ‘de bibliografie van het Nederlandstalige boek in vertaling’, nr. 19,
samengesteld door de Kon. Bibliotheken van Brussel en Den Haag.
Volgt de altijd belangrijke culturele kroniek, de rubriek Nederlandse taal- en
cultuur-politiek, waarna de gebruikelijke besprekingen van boeken en tijdschriften
Rest ons bij dit eerste nummer dat verschijnt, sinds de oprichting van de
‘Stichting-Ons Erfdeel’, onze bijzondere waardering uit te spreken voor Jozef Deleu,
die dit prachtige blad heeft weten op te bouwen.
d.K.A.

Zuidafrikaanse tijdschriften
Sedert medio 1970 ontvangen wij van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag,
Laan van Meerdervoort 4 (afd. Pers en Voorlichting) het zeer fraai uitgevoerde
Zuidafrikaans Panorama, dat voorlopig eens per kwartaal verschijnt, maar
binnenkort eens per twee maanden zal uitkomen. Voor België is het adres:
Zuidafrikaanse ambassade, Wetstraat 26, Brussel 1040.
Het tijdschrift is zeer gevariëerd. Een der laatste nummers bv. publiceert, een ‘In
memoriam’ over Van Wijk Louw, een bijdrage gewijd aan het 150 jaar oude dorp
Worcester, arbeidsterapie voor gehandicapten, een instituut voor de Engelse taal,
verder toneel, een opleiding voor horlogemakers in het bijzonder voor Bantoes, de
stichting Hemofilie, en blindenverzorging. Men ziet ‘elck wat wils’.
De afmetingen zijn 26- bij 33,5 cm.
Zuid-Afrika is het maandblad uitgegeven door de Zuid-Afrikaanse Stichting
Moederland te Amsterdam. Dit tijdschrift, dat reeds zijn 47ste jaargang telt, en de
culturele en economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika wil
bevorderen, heeft een Raad van de redactie: prof. jhr. dr. P.J. van Winter, prof. dr.
W. Ph. Coolhaas, prof. dr G.E. Ovink en de heer K. Maartense. De abonnementsprijs
bedraagt f 8,75 per jaar voor Nederland, prijs per nummer 75 cent. Adres van redactie
en administratie, Keizersgracht 141, Amsterdam-C. Een der laatste nummers had
bijdragen over het bezoek van drs. Bakker (vice-minister-president), over de prov.
verkiezingen, over Rhodesië en Engeland, over kerkelijke aangelegenheden, het
bevat een economisch overzicht en een artikel over de bouw van de grote
stuwdammen, verder culturele bijdragen. Wel een heel ander karakter dan Panorama.
De afmetingen zijn: 22 bij 28 cm.
Wekelijks ontvangen wij een gestencild nieuwsblad van drie tot vier losse bladen,
getiteld: African Express (General African News Service Ltd. Postbus 616
Rotterdam). Dit blaadje houdt ons op de hoogte van vooral economische actualiteiten,
het snijdt ook vaak de apartheid aan.
Formaat: 21,5 bij 33,5 cm.
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Zuid-Afrikaanse Koerier is een geïllustreerd maandblad, ook een uitgave van de
afd. Voorlichting van de Zuid-Afrikaanse ambassade, Den Haag, Laan van
Meerdervoort 4.
Abonnementen kunnen kosteloos worden aangevraagd. Ook dit maandblad
informeert ons op een heel prettige manier over allerlei en velerlei facetten van de
Zuid-Afrikaanse maatschappij.
Afmetingen 20 bij 28 cm.
Een tweede gratis verspreid informatieblad van de ambassade van Zuid-Afrika in
België, Luxemburg en de Europese Gemeenschappen is Beelden, wat al dadelijk
wijst op een geïllustreerd blad, van kleinere omvang echter, nl. 16 bladzijden.
Adres: Wetstraat 26, Brussel 1040.
Een volgende keer nemen wij de meer wetenschappelijke periodieken uit Zuid-Afrika
op de korrel.
d.K.A.

De volkshogeschool
25e Jg., 1970 nrs. 3/4
In dit nummer van de driemaandelijkse uitgave van de Vereniging voor
Volkshogeschoolwerk wordt hulde gebracht aan de Vlaamse partners, de Stichting
Lodewijk de Raet en de volkshogeschool ‘De Blankaart’ te Woumen (W.-VI.), die
als leden werden toegelaten op de ledenvergadering van 9 okt. te Havelte.
In de welkomstgroet is tevens een typering van de beide Vlaamse instituten, in
het bijzonder uiteraard wat hun werk betreft, gegeven.
De voorzitter van de Lodewijk de Raetstichting zet zijn standpunt uiteen over de
vraag: ‘Waarom samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse volkshogescholen’.
Daarbij ging hij er van uit, dat z.i. Vlaanderen en Nederland een gemeenschappelijke
opdracht hebben t.o.v. de Nederlandse cultuur, die in verleden en heden een
gemeenschappelijk bezit is.
Een verdere benadering van de twee ‘buitengewone’ leden treffen we dan in een
met fraale foto's verluchte bijdrage aan.
Fons Erens tracht de vraag te beantwoorden: ‘Wat hebben wij met die Vlamingen
te maken?’
In de eerste en laatste plaats ligt het accent bij de menselijke ontmoeting, de
inspraak van de een bij de ander, het openstaan voor elkaars problemen, denken we
maar aan de Vlaamse taalstrijd, dan de uitwissellng van gedachten, maar ook
uitwisseling van leiders en het versterken van de eenheidsidee met de
gemeenschappelijke taal als bindmiddel, waarvan Willem van Oranje reeds getuigde
met zijn wijze opmerking: ‘Gij moet uw bundelken pijlen samengesnoerd houden’.
d.K.A.

De band
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Kontakt- en informatieblad voor en van de Belgisch-Nederlandse
grensprovincies. 1e jaargang, nrs. 1-4, uitgave Beneves,
Maaseik/Maastricht.
Onder de provincies van het zg. midden- of kerngebied van Benelux is sedert enkele
jaren, buiten enig kultureel verdrag om, een soepele toenadering aan de gang die
zeer onlangs weer tot uiting is gekomen in de oprichting van een ‘kontakt- en
informatieblad voor en van de Belgisch-Nederlandse grensprovincies’. Het betreft
een veertiendaags tijdschrift dat onder de naam ‘De Band’ uitvoerige informatie
verstrekt over het leven in de grensgebieden. De wijze waarop getuigt van een
bijzonder zakelijke aanpak. Zo worden in de eerste nummers zowel kulturele,
toeristische als bijzonder interessante ekonomische gegevens behandeld. De promotors
van de toenadering zijn niet zo gelukkig met het centralisme dat van de twee
rijkshoofdsteden uitgaat. Zij proberen het te verhelpen door nuchtere samenwerking
en door direkte afspraken op gewestelijk en provinciaal niveau. Zo te zien naar de
eerste nummers is ‘De Band’ aardig op de goede weg.
J.d.G.
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[Nummer 2]
Een universiteit in Limburg: idee en realisatiemogelijkheden
Een universiteit in Nederlands-Limburg
De idee tot vestiging van een universitaire instelling in Limburg is aan beide zijden
van de Belgisch-Nederlands-Limburgse-grens, reeds vele jaren naar voor gebracht.
In Nederland namen de Gedeputeerde Staten van Limburg op 4 november 1957 de
beslissing een commissie in te stellen ‘ter bestudering van het vraagstuk van de
verruiming van de mogelijkheden tot het volgen van hoger of daarmede op één lijn
te stellen onderwijs voor Limburgse studenten’. Deze commissie onder voorzitterschap
van Dr. F.J.M.A.H. Houben publiceerde haar rapport in september 1958 onder de
titel: ‘Hoger onderwijs in Limburg’(1). Dit eerste rapport werd later nog aangevuld
met twee bijkomende rapporten(2). Op dat moment was de door de Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingestelde ‘Commissie Spreiding Hoger
Onderwijs’ onder voorzitterschap van Dr. A. Piekaar met de opdracht belast
oplossingen uit te werken voor de problemen gesteld door het sterk groeiend aantal
studenten in Nederland. De in 1956 door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde ‘Berekeningen omtrent de toekomstige omvang van het Nederlandse
Hoger Onderwijs en de aantallen afgestudeerden 1956-1970’(3) hadden immers
algemeen de bezorgdheid opgeroepen om het universitaire apparaat aan de te
verwachten studentenaantallen aan te passen. De Limburgse commissie kwam tot
de conclusie dat bij oprichting van nieuwe instellingen voor hoger onderwijs vestiging
van één daarvan in Limburg zou moeten worden voorzien. Deze instelling zou, aldus
de commissie, met het oog op de confessionele struktuur van de provincie Limburg
bij voorkeur een bijzondere, met name een katholieke instelling zijn. De nieuwe
instelling zou als dochter-instelling van de R.K. te Nijmegem, eventueel mede van
de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg in het leven worden geroepen.
Als plaats van vestiging werd Maastricht voorop gesteld. De door dit
Atheneum-Illustre te verzorgen opleidingen zouden slechts gedeeltelijk zijn en niet
verder reiken dan tot het kandidaatsexamen. De commissie was van oordeel dat de
studierichtingen der rechtsgeleerdheid evenals deze van de klassieke talen, het
Nederlands, de moderne vreemde talen en de geschiedenis, het eerst in aanmerking
kwamen. Ook zou aan de psychologie kunnen worden gedacht en voor wat betreft
de faculteit der wis- en natuurkunde aan de scheikunde en aan de wiskunde. Tenslotte
meende de commissie dat onderzocht zou moeten worden of in Zuid-Limburg een
postdoctorale medische opleiding zou kunnen worden tot stand gebracht. Het aantal
studenten aan deze instelling van hoger onderwijs zou in de periode 1968-1975
kunnen variëren tussen 550 en 900. In het
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tweede rapport van de Limburgse Commissie gaat de voorkeur uit naar de
studierichtingen van de wiskunde, natuurkunde en de scheikunde evenals naar
basisopleidingen in enige van de maatschappelijke wetenschappen.
In dit rapport wijst de Commissie er ook op dat de vestiging van een instelling
van wetenschappelijk Onderwijs te Maastricht waardevol zal zijn voor het benutten
van de kansen die de Europese eenwording biedt.
Het eindrapport van de Commissie Spreiding Hoger Onderwijs (Commissie
Piekaar) wees de Limburgse claim af; een van de argumenten hiervoor was dat
Limburgse jongeren voorkeur zouden hebben voor de nabijgelegen buitenlandse
universiteiten te Aken, te Luik en te Hasselt(4). Dat er op dat moment in
Belgisch-Limburg weliswaar gedacht werd aan het creëren van universitair onderwijs,
maar dat er nog geen enkele vorm van wetenschappelijk onderwijs aanwezig was,
bleek de Commissie Piekaar niet te weten. Na deze eerste afwijzing bood zich voor
Limburg een nieuwe kans aan toen de medische faculteiten af te rekenen kregen met
een te groot aantal studenten(5). Limburg haakte hierop in door de nationaal
noodzakelijk geworden achtste medische faculteit te claimen. De Stichting
Wetenschappelijk Onderwijs Limburg (SWOL werd opgericht om door middel van
rapporten(6) en goede public-relations deze eis te onderstrepen terwijl de regionale
pers en een burgeractiecomité op allerhande manieren de warme steun van de brede
lagen van de bevolking wisten los te maken. De moeilijke economische situatie
waarin Limburg dreigde terecht te komen door de sluiting van de mijnen maakte de
verwachting voor een positief antwoord op de vraag naar wetenschappelijk onderwijs
in Limburg stelliger. In november 1969 viel de principiële beslissing dat de achtste
medische faculteit in Maastricht zou worden opgericht. Bij besluit van 27 februari
1970 stelde de Minister van Onderwijs en Wetenschappen een ‘Commissie
Voorbereiding Medische Faculteit te Maastricht’ in onder voorzitterschap van Dr.
J.G.H. Tans. Deze commissie werd ermee belast een plan in hoofdlijnen te ontwerpen
voor de vestiging te Maastricht van een Medische Faculteit als onderdeel van een
aldaar op te richten Rijksuniversiteit en tevens om een tijdschema op te maken voor
de realisatie. Deze commissie legde in oktober 1970 haar interimrapport neer(7) en
stelde hierin september 1974 als startdatum voorop.

Een universiteit in Belgisch-Limburg
Ook in Belgisch-Limburg werd het probleem van het hoger onderwijs al sedert lang
gesteld. Reeds in 1954 wees Gouverneur L. Roppe in zijn openingsrede voor de
provincieraad van Limburg op de specifieke problemen van Limburg inzake
universitair onderwijs en in het bijzonder op het feit dat de meest jeugdrijke provincie
van België tevens de grootste achterstand kende inzake deelname aan universitaire
studiën(8). In de daarop volgende jaren kwam het probleem op een bredere basis in
de belangstelling, onder meer door de studie ‘De Nederlandse Cultuur in België’ van
de Stichting Lodewijk De Raet waarin het ongelijke aandeel van de Nederlandstalige
bevolkingsmeerderheid in universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met
overvloedige statistische gegevens werd aangetoond(9), en door een ophefmakend
artikel van Prof. Dr. J. Gillis, rector van de Rijksuniversiteit te Gent die pleitte voor
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een uitbreiding van het aantal universiteiten onder meer door er een te vestigen te
Hasselt(10). Rond 1958 bestond er een duidelijk plan van de Jezuïeten om, naar het
voorbeeld van de Faculté Notre-Dame de la Paix te Namen universitaire
kandidaatsopleidingen in Limburg op te richten; ten noorden van Hasselt werd
hiervoor zelfs een terrein van 16 ha aangekocht. Hoewel het projekt van de Jezuïeten
verviel daar zij opdracht kregen om universitaire kandidaatsopleidingen te starten in
Antwerpen, werd de zaak niet opgegeven. In 1961 verscheen, door de zorgen van
het Davidsfonds de brochure ‘Limburg en het Universitair Onderwijs’(11), die een
ontleding inhield van de achterstand en haar oorzaken en de oprichting van een
universitaire instelling in Limburg als belangrijkste remedie naar voor bracht. De
provincieraad van Limburg en de Bestendige Deputatie namen van dan af herhaalde
malen uitdrukkelijk stelling voor het inrichten van kandidaatsopleidingen in
Limburg(12) en ditzelfde gebeurde door een grote waaier van kulturele en sociale
verenigingen. Hierbij werd gedacht aan een provinciale instelling en werden als
studierichtingen de faculteit der wis- en natuurkunde en deze der geneeskunde
vooropgesteld. In oktober 1964 stemde de Limburgse provincieraad een krediet tot
oprichting van een Postuniversitair Centrum; het werd in januari 1965 officiëel
gesticht en begon in oktober 1965 zijn aktiviteit met opleidingen in Toegepaste
Linguïstiek en in Fysica van de Vaste Stof. In april 1965 werd in het parlement een
wet gestemd die nieuwe universitaire instellingen oprichtte in Antwerpen en Mons,
evenals kandidaatsopleidingen voor de faculteit der letteren en wijsbegeerte en de
faculteit der rechtswetenschappen te Kortrijk, deze laatste rechtstreeks afhangend
van Leuven(13).
Het politiek spel op dat ogenblik bracht mee dat Limburg werd voorbijgegaan, al
moest de regering hiertoe de vertrouwenskwestie stellen. Wel werd erkend dat er
zich in Limburg een ernstig probleem stelde en
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de belofte werd gedaan dat bij de volgende wet tot uitbreiding van het universitair
onderwijs, die voor 1968 voorzien werd, aan de Limburgses verlangens
genoegdoening zou worden gegeven.
Na deze tegenslag bleef men in Belgisch-Limburg niet bij de pakken zitten. In
overleg tussen de vier politieke partijen, vertegenwoordigd in de Limburgse
provincieraad, werd het koncept voor een universitaire instelling precieser uitgewerkt,
en in oktober 1967 door Gouverneur L. Roppe in zijn rede bij de opening van de
gewone zitting van de provincieraad bekend gemaakt(14). Vooropgesteld werd een
onafhankelijke universitaire stichting die gebaseerd zou zijn op positief respekt voor
de verscheidenheid van ideologische en politieke opvattingen. Deze instelling zou
volledige universitaire opleidingen omvatten voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde,
geneeskunde, tandheelkunde, psychologie en pedagogie; verder een
kandidaatsopleiding en specialisatiemogelijkheden voor sociaal-economische
wetenschappen en postgraduate voor toegepaste linguïstiek en sommige juridische
specialisaties. Uitdrukkelijk werd beklemtoond dat deze instelling een werkelijk
brede vernieuwing zou doorvoeren in haar struktuur, haar onderwijs en haar
architektuur en dat zij zich in haar verschillende taken ten volle in dienst van de
gemeenschap zou stellen. Terzelfdertijd werd vanaf 1965 de opbouw van het
Postuniversitair Centrum krachtig ter hand genomen en werd het aantal programma's
en de gamma van bestreken disciplines jaar na jaar uitgebreid; op dit ogenblik verzorgt
het Postuniversitair Centrum zevenentwintig programma's en telt het bijna duizend
studenten uit geheel België en uit Nederland. In 1968 bleek dat de nieuwe wet tot
uitbreiding van het universitair onderwijs nog enkele jaren op zich zou laten wachten.
Echter deed zich wel de gelegenheid voor om, op basis van wettelijke regelingen
daterend uit 1933 en zonder speciale tussenkomst van de wetgever, een economische
opleiding op universitair niveau op te richten; deze mogelijkheid werd door de
Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs in Limburg (V.W.O.L.) met
voortvarendheid aangegrepen en zo kwam de Economische Hogeschool Limburg
tot stand naast het Post-universitair Centrum Limburg. Uitdrukkelijk vooropgezet
als een onderdeel van de later te realiseren instelling werden de beginselen, door
Gouverneur Roppe in oktober 1967 naar voor gebracht, bij de stichting van de
Economische Hogeschool meteen in praktijk omgezet. Deze hogeschool werd jaar
na jaar verder opgebouwd. Zij werd door de regering erkend en door gans de
Limburgse bevolking warm gesteund. Momenteel telt ze een academische staf van
vijftig professoren, lectoren en wetenschappelijke medewerkers en ruim 260 studenten;
zowel om onderwijskundige redenen als wegens een tekort aan ruimte in de voorlopige
gebouwen werkt ze in feite met een numerus-clausus. Einde 1968 werd tenslotte een
aanvang gemaakt met het uitbouwen van een wetenschappelijke bibliotheek.
In mei 1970 nam de Belgische regering de principiële beslissing tot oprichting in
Belgisch-Limburg van opleidingen voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie
en geneeskunde; voorlopig zouden deze opleidingen enkel gaan tot het
kandidaatsniveau maar de verdere doortrekking tot het licentiaats- of doctoraalniveau
werd voorzien. In het wetsontwerp van 13 oktober 1970 houdende nieuwe maatregelen
voor de universitaire expansie, door de regering bij de Kamer van
Volksvertegenwoordigers ingediend en momenteel in behandeling, wordt hiertoe de
wettelijke basis geschapen en wordt tevens een wet aangekondigd die aan het
universitaire centrum Limburg de rechtspersoonlijkheid verleent en zijn statuut
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bepaalt. Dit laatste wetsontwerp werd op 12 februari 1971 door de Kabinetsraad
goedgekeurd en wordt nu aan het parlement ter stemming voorgelegd. Gezien de
veelvuldige besprekingen die aan de indiening van dit wetsontwerp zijn vooraf
gegaan, en de goedkeuring ervan door de besturen van beide regeringspartijen mag
verwacht worden dat dit wetsontwerp op korte termijn door het parlement zal worden
gestemd. De tekst van het ontwerp voorziet dat de nieuwe academische opleidingen
vanaf september 1971 kunnen worden ingericht.

Motieven voor de vestiging van een universiteit in Limburg
De motieven voor het stichten van een universiteit in Limburg zijn aan beide zijden
van de grens vrijwel dezelfde.
1) Gewezen wordt op het al te beperkt deelnemen aan universitaire studies door de
Limburgse jeugd; niet alleen wordt dit als een sociaal te betreuren feit beschouwd
en als een tekort inzake sociale rechtvaardigheid, maar ook wordt er op gewezen dat
dit zowel voor het land in zijn geheel als voor de streek zelf een verlies betekent van
intellect en dit juist in een tijd waarin scholing en deskundigheid voor de sociale en
economische ontwikkeling van zeer groot belang zijn. Beklemtoond wordt dat uit
diverse studies gebleken is dat de regionale aanwezigheid van universitaire
studiemogelijkheden duidelijk een positief effect heeft op de deelname aan het
wetenschappelijk onderwijs.
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2) Aan beide zijden van de grens wordt ook ingespeeld op de nationale behoefte aan
uitbreiding van het universitaire apparaat om de snelgroeiende studentenaantallen
op te vangen. In het bijzonder wordt dit beklemtoond voor de medische faculteit,
daar immers zowel in Nederland als in België de capaciteit van de bestaande medische
faculteiten ernstig ten achter blijft bij het aanbod van studenten voor deze
studierichting, terwijl bovendien de inschakeling van een groter aantal
ziekenhuispatiënten noodzakelijk is om de kwaliteit van de medische opleiding te
handhaven.
3) Beide provincies Limburg liggen elk in hun land perifeer en een eerder
centralistische nationale politiek had voor gevolg dat hun ontwikkeling niet alleen
op het vlak van het onderwijs, maar ook op sociaal-economisch gebied ten achter
bleef bij de meer centraal gelegen regio's. Deze reeds ongunstige toestand werd op
dramatische wijze verscherpt door de evolutie in de energiesector; de
steenkolenmijnen die in Nederlands-Limburg in grote mate en in Belgisch-Limburg
vrijwel uitsluitend de basis van de Limburgse economie vormden, verloren snel aan
betekenis als bron van tewerkstelling. Stelt dit reeds het probleem van een drastische
economische omschakeling, dan komt daar nog bij de demografische groei die elk
jaar duizenden nieuwe arbeidsplaatsen voor de jongeren vergt. Aan beide zijden van
de grens werd daarom de inplanting van een universitaire instelling eveneens wenselijk
geacht als motor voor de economische ontwikkeling en meer in het bijzonder voor
het tot ontplooiïng brengen van de tertiaire sector die in beide provincies relatief
weinig ontwikkeld was. Ook de rol die de universiteit zou kunnen spelen bij de
begeleiding van het proces van sociale verandering werd als argument gehanteerd.
4) Meer specifiek in Nederlands-Limburg werd ook gewezen op de noodzaak om,
tegenover de duitstalige universiteit te Aken en de franstalige universiteit te Luik,
een nederlandstalige universiteit te vestigen in dit raakgebied van verschillende
kulturen om het behoud van de nederlandse kultuur te verzekeren en haar uitstraling
naar de aangrenzende andere kultuurgebieden mogelijk te maken.

Argumenten voor de samenwerking
Van verschillende zijden worden argumenten voor de samenwerking naar voor
gebracht, die doorgaans door vrijwel alle betrokkenen en belangstellenden op het
theoretische vlak worden onderschreven.
In een tijd van schaalvergroting waarin de nationale grenzen vervagen door de
groei van de europese eenmaking en waarin de ontwikkeling van de
communicatietechnieken geografische maar ook psychologische afstanden reduceert,
komt het velen - en vooral de jongeren - als irrationeel voor binnen eenzelfde
kultuurgebied en ten behoeve van sociologisch fundamenteel gelijke bevolkingen
terzelfdertijd twee nieuwe universiteiten op te richten op een afstand van
ternauwernood twintig à vijfentwintig kilometer van elkaar. Juist nu op zovele
gebieden de internationale samenwerking gerealiseerd wordt om optimale beslissingen
te treffen, achten velen het een anachronisme om de universitaire planning uitsluitend
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binnen het nationale kader te blijven bekijken. Dit geldt des te meer daar de hele
ontwikkeling van de beide Limburgen in sterke mate afhankelijk is van een grotere
internationalisatie die hun perifere ligging binnen het nederlandse of het belgische
staatsverband omzet in een bewust tot ontplooiïng brengen van de geografische
voordelen van hun centrale ligging in een breder europees verband. Onlangs nog, in
januari 1971, werd dit opnieuw beklemtoond door Mr. P. Meier Viol, voorzitter van
de Kamer voor Koophandel en Fabrieken voor Maastricht en omstreken:
‘Vanaf deze plaats zou ik nog eens duidelijk willen stellen, dat de wetgeving op
het internationaal terrein, verband houdende met de E.E.G.-ontwikkeling géén vrucht
kan afwerpen, indien niet aan de voet en met name in de regio, waar een bijzonder
goed experimenteerveld voor internationale samenwerking ligt, een begin wordt
gemaakt met de mogelijkheden, die aldaar worden geboden.
Een treffend voorbeeld van gebrek aan internationalisatie is de uitwerking van de
organisatie van de 8e medische faculteit en de daarmee in verband staande uitbouw
tot een rijksuniversiteit. Wij zullen ons moeten blijven realiseren, dat binnen een
straal van 30 km van Maastricht drie andere universiteiten aanwezig zijn, t.w. in
Aken en Luik, terwijl in Hasselt een universiteit in aanbouw is. Hiermee rekening
houdend moet het mogelijk zijn om doublures te voorkomen. Ligt het niet voor de
hand, dat de commissie, welke de opdracht heeft om de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen met betrekking tot de universiteits-plannen te adviseren, zonder
speciale opdracht maar uit eigener beweging een oordeel zal geven over een mogelijke
taakverdeling tussen de universiteiten die hierboven vernoemd zijn. Zou dit niet een
unieke kans zijn om de internationalisatie van het universitaire onderwijs sterk te
activeren?
Bovendien zou dit de efficiency in belangrijke mate ten goede komen en de kosten
kunnen drukken. Mijns inziens moeten barrières als doceerbevoegdheid en
diploma-erkenning op korte termijn oplosbaar zijn’.
Een belangrijk argument voor de samenwerking is van
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financiële aard. De rijksuitgaven voor het universitair onderwijs zijn in de jongste
jaren geweldig toegenomen en zullen, mede als gevolg van de grote groei van de
studentenbevolking zowel in Nederland als in België nog heel wat stijgen. De
samenwerking voor de universitaire uitbouw in beide Limburgen zou in eerste
instantie de financiële inspanning van beide landen weliswaar niet verminderen,
maar zou tot een hoger nut van de bestede bedragen leiden. Vermeden zou immers
kunnen worden dat sommige afdelingen, instituten of leerstoelen tweemaal tot stand
zouden worden gebracht en in beide gevallen beneden hun optimaal rendement
zouden blijven. Samenwerking zou het mogelijk maken het totale volume aan
beschikbare middelen op meer efficiënte wijze te besteden en zou op die manier voor
de bevolking en de studenten een groter voordeel en ruimere mogelijkheden opleveren.
Ook op het vlak van de kulturele integratie zou interlimburgse universitaire
samenwerking belangrijk zijn. Het samenhorigheidsbesef tussen Rijks-Nederlanders
en Vlamingen zou in een gezamelijke universiteit, die dan een waarachtige
‘Universiteit der Nederlanden’ zou zijn, beter dan in losse uitwisselingen of
gelegenheidssamenkomsten op geïnstitutionaliseerde wijze tot uitdrukking komen.
Het samen studeren van Nederlandstalige jongeren uit Nederland en België zou grote
aantallen ‘Ambassadeurs’ opleveren die de wederzijdse verstandhouding en
samenwerking op velerlei domeinen spontaan zouden bevorderen. Bovendien zou
de bundeling van krachten sneller en op betere wijze de opbouw mogelijk maken
van een volwaardige universiteit, die in het grensgebied der kulturen de Nederlandse
kultuur op het hoogste vlak zou vertegenwoordigen.

Problemen bij de samenwerking
Bij gelegenheid van een toespraak bij de opening van het Veldstation te Cadier en
Keer, een gezamenlijk Belgisch-Nederlands initiatief, beklemtoonde Dr. Veringa,
Minister van Onderwijs en Wetenschap zijn positieve houding ten opzichte van een
Belgisch-Nederlandse samenwerking inzake universitair onderwijs in Limburg, maar
wees hij tevens op een aantal moeilijkheden van onderwijskundige, juridische en
financiële aard. Op onderwijskundig vlak zijn er ongetwijfeld verschillen tussen het
Nederlandse en Belgische basis- en voortgezet onderwijs. Of deze verschillen
werkelijk van veel belang zijn met het oog op het universitaire onderwijs, wil ik toch
wel betwijfelen.
De verschillen kunnen moeilijk van essentiële betekenis zijn daar zowel het
basisonderwijs als het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of
humanioraonderwijs geen gespecialiseerde opleiding bedoelen te geven, maar wel
een algemene vorming en een ‘trai-
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ning of the mind’, een ‘tête bien faite’ nastreven en niet een ‘tête bien remplie’.
Hierin kunnen aan weerszijden van de grens toch moeilijk belangrijke verschillen
bestaan. Dit werd trouwens reeds vele jaren geleden feitelijk erkend en het is een
oude traditie dat studenten uit het Zuiden van Nederland naar Belgische universiteiten
of naar Aken trokken voor hun academische vorming. De cijfers wijzen dit duidelijk
uit en geven zelfs een stijgende tendens te zien. In 1964-1965 studeerden
tweehonderzesenveertig Nederlanders aan Belgische universiteiten; vijf jaar later,
in 1969-1970, was dit aantal precies dubbel zo groot, nl. 492(15). Ook in Aken zijn
enkele honderden Nederlanders als student ingeschreven. Hoewel mij hierover geen
juiste cijfers ter beschikking staan zullen ongetwijfeld ook een aantal Belgische
studenten in Nederland studeren.
Ook op het formele vlak werd de gelijkwaardigheid van basis- en voortgezet
onderwijs voor toelating tot universiteiten in het andere land reeds sedert lang erkend.
Tussen de Belgische-Nederlandse-Luxemburgse-partners werden er paritaire
akkoorden afgesloten die hun neerslag vonden in koninklijke besluiten omtrent de
equivalentie van hun wederzijdse diploma's van voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs. Op 11 december 1953 werd op een nog bredere basis het Europees verdrag
betreffende de gelijkstelling van diploma's voor toelating tot universiteiten afgesloten.
Dit verdrag stelt in artikel 1.1.:
‘Iedere Verdragsluitende Partij erkent, met het oog op de toelating tot binnen haar
grondgebied gelegen universiteiten waarvan de toelating aan staatstoezicht is
onderworpen de gelijkwaardigheid van die binnen het grondgebied van iedere andere
Verdragsluitende Partij uitgereikte diploma's, welke in het land waarin zij werden
verleend een noodzakelijke vereiste zijn voor de toelating tot soortgelijke instellingen’.
Dit verdrag werd zowel door Nederland als door België goedgekeurd en de akte van
bekrachtiging neergelegd resp. op 27 augustus 1956 en op 14 juni 1955.
De problemen van juridische en van financiële aard zijn ongetwijfeld reëel; hoe
ze zich juist stellen hangt in belangrijke mate af van de vorm van samenwerking
waarvoor gekozen wordt. Volledige integratie bij middel van het door beide landen
gezamelijk oprichten van een trans-nationale universiteit zou juridisch op
verschillende wijzen kunnen geschieden(16), maar ook andere vormen van intense
samenwerking en verdeling der taken zijn denkbaar die de juridische en financiële
problemen minder zwaar maken. Wel is het duidelijk dat in elk geval, hoe men ook
aan deze samenwerking vorm wil geven, de daadwerkelijke bereidheid in beide
landen aanwezig moet zijn om de nodige wetgevende maatregelen te treffen en
kredieten ter beschikking te stellen.
Wat de universitaire studieorganisatie betreft, bestaan er op dit ogenblik nog
verschillen tussen België en Nederland, al worden ook deze van langsom kleiner.
Reeds sedert lang is de studieduur aan de Belgische universiteiten beperkt tot nominaal
vier of vijf jaar, voor de geneeskunde tot zeven jaar (artsexamen inbegrepen).
De studies zijn duidelijk ingedeeld met regelmatige examens. De hervormingen
die zich aan de Nederlandse universiteiten reeds geruime tijd aan het voltrekken zijn
resulteren eveneens in een gelijkaardige beperking van de nominale studieduur en
een strakkere regeling van de examens. De vrijheid om al dan niet college te lopen
bestaat theoretisch niet aan de Belgische universiteiten, maar wordt feitelijk
gepraktikeerd; deze zelfde vrijheid bestaat weliswaar theoretisch aan de Nederlandse
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universiteiten maar de eisen van het curriculum maken het in vele gevallen onmogelijk
om er praktisch gebruik van te maken. Ook op dit gebied dus is het reële onderscheid
tussen Nederland en België vrijwel onbestaand.
Ook de erkenning van de academische examens maakte het voorwerp uit van
wederzijdse gelijkstellingen en dit reeds vanaf 1949, terwijl op Europees vlak in het
kader van het vrij verkeer der arbeidskrachten druk gewerkt wordt aan het toekennen
van de effectus-civilis aan talrijke academische diploma's binnen heel de Europese
ruimte. Recente koninklijke besluiten kennen inmiddels in België de effectus civilis
toe aan diverse categoriëen academici.
Er zijn dus ongetwijfeld problemen maar men mag hun aantal en hun zwaarte niet
overschatten. Voor een aantal problemen werden reeds vroeger oplossingen
uitgewerkt, voor andere zijn oplossingen in de maak. Mits de vaste wil tot
samenwerking in Nederland en België aanwezig is zal het mogelijk zijn om voor de
nog overblijvende problemen op korte termijn oplossingen te vinden.

Konkrete vormen van samenwerking
Samenwerking op universitair vlak kan in verband met de Limburgse Universiteit
allerlei vormen aannemen die zich bewegen tussen enerzijds een vrijblijvend kontakt
met wat uitwisselingen en soms gezamenlijke aktiviteiten tussen twee volledig
autonome universiteiten en anderzijds een volledige integratie van twee initiatieven
in één enkele gemeenschappelijke universiteit. Tussen beide polen is een ganse
gamma van minder of meer samenwerking mogelijk.
De ene, minimale vorm gaat helemaal voorbij aan de specifieke situatie van beide
Limburgen en aan de
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tendens tot europeanisering. Een dergelijke vrije vorm van samenwerking tussen
autonome universiteiten kan eveneens beoefend worden tussen universiteiten die
vele honderden of duizenden kilometers van elkaar verwijderd liggen; de kosten
verbonden aan de uitwisseling liggen dan weliswaar hoger, maar zij biedt ook het
voordeel van de konfrontatie met afwijkende kultuurpatronen. Zulke samenwerking
gaat trouwens meer en meer tot het normale universitaire patroon behoren en dit is
in deze tijd van schaalvergroting ook noodzakelijk. Het universitair onderwijs in
Limburg zal in elk geval dergelijke samenwerkingsverbanden moeten uitbouwen,
maar dan bij voorkeur met universiteiten uit andere landen en werelddelen. Voor de
samenwerking tussen beide Limburgen is deze vorm naar mijn mening duidelijk
beneden de maat en kan ik mij moeilijk voorstellen dat iemand hiervoor warm kan
lopen.
De andere pool, één gemeenschappelijke universiteit voor beide Limburgen
beantwoordt heel wat beter aan het ideaal dat velen zich stellen. Het zou eindelijk
eens een daadwerkelijke konkretisering zijn van de vele maar vage liefdesverklaringen
die nu al vijfentwintig jaar lang door de Benelux-partners gewisseld worden en die
nog tot zo weinig duidelijk zichtbare resultaten hebben geleid. Het zou de oplossing
zijn die het meest aan de rationaliteitskriteria zou voldoen en die het hoogste
rendement zou geven aan de geïnvesteerde kapitalen. Binnen het Nederlandse
staatsverband telt een universiteit in Maastricht in haar rekruteringsstraal (50 km)
ongeveer 750.000 inwoners en dit is in het huidige ontwikkelingsstadium van de
‘Educated society’ een te klein bevolkingscijfer om een volledige universiteit te
verrechtvaardigen.
Binnen de Belgische staatsgrenzen ligt het inwonerstal in de normale
rekruteringszone van een universiteit in Hasselt ongeveer op een zelfde cijfer of zelfs
iets lager en zou ook hier een volledige universiteit momenteel moeilijk te
verantwoorden zijn. Zoekt men echter, rekening houdend met de bevolkingsspreiding,
het centrale punt van beide rekruteringsgebieden samen, dan zou een daar te vestigen
interlimburgse universiteit een bevolking van ongeveer 1,4 miljoen personen bestrijken
en zou een volledige en zelfs ruim uitgebouwde universiteit onmiddellijk ten volle
verantwoord zijn. Dit centrale punt ligt langs de nieuwe autoweg E 39 die beide
Limburgse gebieden van West naar Oost doorsnijdt en die weldra via een nieuwe
brug over de Maas en de aansluiting op de daarlangs gelegen grote verkeerswegen
van Roermond naar Maastricht en van Maaseik naar Tongeren de bereikbaarheid
van een centrale universitaire kampus zeer groot maakt.
Hoezeer ook een dergelijke formule optimaal zou zijn, toch lijkt zij in de huidige
situatie onhaalbaar en bij een durvend doordenken naar de toekomstige ontwikkeling
toe, misschien ook niet de meest verkieslijke. De onhaalbaarheid is voor een deel
het gevolg van de juridische en financiële komplikaties die een gezamenlijke
universiteit meebrengt; het is mijn stellige overtuiging dat deze komplikaties een
oplossing kunnen vinden indien de beide regeringen dit werkelijk
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zouden willen, maar ik betwijfel of zowel in het Nederlandse als in het Belgische
parlement - waarvan vele leden al te weinig vertrouwd zijn met de sociologische
realiteiten van het Limburgse grensgebied - een voldoende meerderheid op korte
termijn zou gevonden worden om de nodige beslissingen te treffen. En het zou op
korte termijn moeten gebeuren, want aan beide zijden van de grens heerst in Limburg
het gevoelen dat men al lang genoeg heeft moeten wachten om dit vitale stuk van de
emancipatie, de eigen universiteit, te verwerven. Juist hierin, in dit niet langer meer
willen wachten, is misschien wel de voornaamste reden te vinden waarom de algemene
instemming met de idee van de zeer nauwe samenwerking tot zo weinig konkretisering
is geraakt. Men vreest, en dit naar mijn mening terecht, dat het nastreven van het
ideale op het nationale beslissingsvlak aanleiding zal geven tot vertraging en tot
uitstel.
Maar wellicht is de éne centrale universiteit voor de verdere toekomst ook niet
het meest verkieslijk. Mocht zij gerealiseerd worden dan zou zij vrij vlug al tien tot
vijftienduizend studenten tellen en daarmee de grootte bereiken die door velen voor
een universiteit als optimaal wordt gezien. Maar de deelnamecijfers aan het
universitair onderwijs, die wij in de Benelux-landen momenteel kennen liggen nog
aanzienlijk lager dan de deelnamecijfers van bijvoorbeeld Rusland en Amerika. Bij
een verder vooruitzien over twintig à dertig jaar mag men er dan ook op rekenen dat
het aantal universiteiten nog verder moet toenemen en dat het rekruteringsgebied
van de beide Limburgen een studentenbevolking zal opleveren die ver boven het
optimum van een universiteit uitgaat, maar twee en later zelfs drie universiteiten zal
vergen. De lokalisatie van de eerste Limburgse universiteit in het centrum van de
rekruteringszone zou dan een handicap kunnen vormen voor een goede opdeling van
heel het gebied in twee rekruteringszones met elk hun eigen universiteit.
Op één punt komt dit nu al duidelijk naar voor. Het gezamenlijke aanbod van beide
Limburgen wat eerstejaarsstudenten voor medische studies betreft ligt nu al rond het
cijfer vijfhonderd, en volgens de geldende normen zijn hiervoor twee medische
faculteiten nodig. Daar echter elke medische faculteit over een voldoende
patiëntenbestand moet kunnen beschikken en verplaatsing van patienten zoveel
mogelijk moet vermeden worden is het verantwoord en is het zelfs noodzakelijk
aanstonds al twee medische opleidingen te kreëren die binnen de Limburgse
rekruteringszone op voldoende afstand van elkaar gesitueerd zijn.
Om op een realistische basis concrete vormen van samenwerking uit te stippelen,
moet men naar mijn mening met verschillende overwegingen rekening houden.
Een eerste overweging is dat het studentenaanbod van beide Limburgen samen
op dit ogenblik voor enkele studierichtingen reeds te groot is voor één enkele faculteit,
dat het voor andere studierichtingen ongeveer het niveau bereikt dat de stichting van
één enkele faculteit verantwoord maakt, en dat het voor weer andere studierichtingen
voorlopig nog te klein is om aan een nieuwe faculteit bestaansrecht te geven. Een
tweede overweging is prognostisch gericht hetgeen voor het beleid toch zeer belangrijk
is:
gouverner c'est prévoir.
Alles laat voorzien dat binnen enkele decennia de bevolking van beide Limburgen
samen een studentenaanbod van 20.000 à 30.000 studiosi zal opleveren; dit heeft
voor gevolg dat het universitair onderwijs dan in elk geval niet meer op één enkele
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vestigingsplaats zal kunnen geconcentreerd blijven. In de toekomst zal Limburg over
meer dan één universiteit moeten kunnen beschikken.
Een derde overweging houdt rekening met de realiteit van vandaag. En deze is dat
de onmiddellijke realisatie van één enkele Limburgse universiteit een niet haalbare
zaak is. Niet alleen omdat ze hiervoor zeer scherp het probleem zou stellen in welk
van beide betrokken landen en op welke plaats deze universiteit zou moeten worden
ingeplant, niet zozeer ook omdat er nog sommige problemen voorafgaandelijk zouden
moeten worden opgelost, maar vooral omdat er onvoldoende kan gerekend worden
op het begrip en de medewerking van de nationale beleidsorganen van Nederland
en België die tot nu toe aan een politiek op zuiver nationale basis klaarblijkelijk de
voorkeur geven. Toch is er heel wat mogelijk waardoor een op het welzijn van heel
de Limburgse regio afgestemd universitair beleid geconcretiseerd kan worden.
Hetgeen hiertoe zou moeten gebeuren en dit zonder nog langer te wachten is het
volgende:
1. 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 concrete realisatie omgezet. Dit betekent dat er een universitaire kern tot stand
komt in de buurt van Maastricht enerzijds en in de buurt van Hasselt anderzijds.
Beide vestigingen worden in het kader van een brede heel Limburgse welzijnsvisie
beschouwd als universitaire groeipolen.
2. Voor de disciplines die in de nabije toekomst kunnen gerealiseerd worden, wordt
een overleg tot stand gebracht in geïnstitutionaliseerde vorm en dit zowel voor de
zaken van algemeen beleid als voor deze van onderwijs- en wetenschapsbeleid.

Neerlandia. Jaargang 75

57
Dit overleg is gericht op het tot stand brengen van een zekere gelijklopendheid in de
programma's voor die studierichtingen welke zowel aan de ene als aan de andere
zijde van de grens ingericht worden. Deze gelijklopendheid in de programma's moet
de wederzijdse uitwissseling van studenten en van professoren vergemakkelijken.
Voor de post-graduate studies van deze disciplines wordt een taakverdeling toegepast
met als consequentie dat tot elke post-graduate richting studenten van beide
universiteiten gelijkelijk toegang hebben. Het wetenschappelijk onderzoek wordt
gestimuleerd in de richting van gemeenschappelijke projekten waaraan de
wetenschappelijke staven van beide universiteiten deelnemen.
3. Voor disciplines die voorlopig slechts aan één zijde van de grens ingericht worden
moet het hogergenoemde overleg ertoe leiden dat het studieprogramma zodanig
wordt opgevat en de wetenschappelijke staf zodanig samengesteld, dat studenten
van beide Limburgen zonder bezwaar deze studies kunnen volgen daar waar ze reeds
voorhanden zijn, dus hetzij te Hasselt hetzij te Maastricht.
Studierichtingen die momenteel nog niet voorzien zijn blijven tot het eisenpakket
behoren dat elke provincie aan zijn nationale overheid aanbiedt.
4. Elk van beide universiteiten geldt als een groeipool voor wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek. Telkens wanneer het aantal studenten van een studierichting
die slechts aan één van beide universiteiten bestaat, het optimum studentenaantal
nadert, wordt de in Limburg beschikbare opleidingscapaciteit vergroot door deze
discipline ook aan de andere Limburgde universiteit in te richten. Het is duidelijk
dat de universiteit die reeds langer deze discipline beoefent, hierbij op de eerste plaas
in aanmerking komt om mee te werken aan de voorbereiding van de nieuwe faculteit
of afdeling.
Zodra in functie 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 academische studie tot het diploma van licentiaat of
doctorandus, zullen beide universiteiten dan min of meer identieke tweelingen vormen.
Voor wat de post-praduate studies betreft zullen zij zich complementair blijven
ontwikkelen door in gemeenschappelijk overleg aan taakverdeling te doen. De basis
hiervoor zou nu reeds kunnen gelegd worden door een interlimburgse uitbouw van
het reeds sedert 1965 te Hasselt bestaande Postuniversitair Centrum Limburg.
Ook voor het wetenschappelijk onderzoek zal op lange termijn de samenwerking
tussen beide universiteiten moeten gehandhaafd blijven.
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6. Indien de evolutie van het onderwijs in de toekomst tot een zodanig
studentenaanbod zou leiden dat binnen de regio van de beide Limburgen een derde
universiteit noodzakelijk wordt, lijkt het aangewezen dat deze gevestigd wordt in
het gebied binnen de driehoek Weert-Maaseik-Roermond. De nu vastgelegde
vestigingsplaatsen voor de universitaire groeipolen te Hasselt en te Maastricht liggen
dan zodanig ten opzichte van het gebied van de beide Limburgen dat een latere
universitaire stichting meer noordelijk gesitueerd mogelijk blijft. Wellicht is op dat
ogenblik de mentaliteit ook voldoende gerijpt om deze derde universiteit in Limburg
van meetaf aan als een interlimburgs initiatief te realiseren.
Sommige lezers zullen wellicht van oordeel zijn dat ik wat al te nuchter rekening
houd met de feitelijke gegevens van vandaag. Het is echter mijn stellige overtuiging
dat zowel Belgisch-Limburg als Nederlands-Limburg zozeer behoefte hebben aan
universitair onderwijs om eindelijk gelijke kansen te geven aan de jongeren uit dit
gewest en om de welvaart en het welzijn van de bewoners van de Limburgse regio
op te trekken tot het niveau van de meer bevoorrechte gebieden in Nederland en in
België, dat er niet langer meer mag gewacht worden om in elk geval datgene te
realiseren wat hic-et-nunc mogelijk is.
Mits spoedig een openhartig overleg op gang komt, hoeft hetgeen vandaag mogelijk
is geen hinderpaal te worden voor verdere integratie op langere termijn.
PROF. DR. J.L. WIEËRS

Prof. Dr. J.L. Wieërs is direkteur van de Ekonomische Hogeschool te Hasselt. Hij is tevens aktief lid
en ondervoorzitter van de Werkgroep voor Hoger Onderwijs in Belgisch en Nederlands Limburg.
Aan deze werkgroep werd voor 1970 een Visser-Neerlandiaprijs toegekend.

Eindnoten:
(1) ‘Hoger Onderwijs in Limburg’. Rapport van de Provinciale Limburgse Commissie ter bestudering
van het vraagstuk van de verruiming van de mogelijkheden tot het volgen van Hoger of daarmede
op één lijn te stellen onderwijs voor Limburgse studenten, Maastricht 1958.
(2) Tweede rapport van de Provinciale Limburgse Commissie, Maastricht, 1960. Derde rapport
van de Provinciale Limburgse Commissie, Maastricht, 1962.
(3) Zie ook het rapport: ‘De ontwikkeling van het aantal academici tot 1980’ van de Commissie
voor Statistiek van het Inter-Universitair Contactorgaan, Zeist 1959.
(4) ‘De Spreiding van het Hoger Onderwijs tot 1970’. Rapport van de commissie spreiding hoger
onderwijs en van de commissie spreiding technisch onderwijs, (commissie Piekaar) 's
Gravenhage, 1959. (Dit argument komt voor op blz. 47).
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(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Zie ook: Nota van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inzake de uitbreiding
van het wetenschappelijk onderwijs ingediend bij de tweede Kamer der Staten-Generaal op 25
januari 1961.
rapport: ‘Artsenbehoefte en artsenvoorziening 1963-1982’, commissie voor statistisch onderzoek
van de academische raad, 's Gravenhage 1964.
Cfr. ook: nota medisch wetenschappelijk onderwijs, Minister dr. G.H. Veringa, 's Gravenhage
1969.
Rapport 1: Nota inzake de stichting van een medische faculteit als begin van een universiteit
in Limburg, januari 1967.
Rapport 2: De omvang van een in Limburg te stichten universiteit, april 1967.
Rapport 3: De plaats van Zuid-Limburg in een spreidingsplan voor het Wetenschappelijk
onderwijs, juni 1967.
Rapport 4: Limburg: uithoek of Kernland, juni 1967.
Rapport 5: Een nieuwe medische faculteit, februari 1968.
Rapport 6: Nota opleiding internationale zaken aan de nieuw te stichten universiteit te Limburg,
februari 1968.
Interimrapport van de commissie voorbereiding medische faculteit Maastricht, Maastricht 1970.
‘Jong-Limburg’ Rede uitgesproken door de heer L. Roppe, Gouverneur van de Provincie, bij
de opening van de gewone zitting op 1 oktober 1954.
‘De Nederlandse Cultuur in België’, Stichting Lodewijk de Raet, Brussel 1957.
J. Gillis: ‘Uitbreiding onderwijs in Vlaams-België’ in ‘Streven’ jaargang X, nr. 11-12, aug.-sept.
1957.
J.L. Wieërs: ‘Limburg en het Universitair Onderwijs’, Hasselt 1961.
‘Limburg en het Hoger Onderwijs’ uitgave van de Bestendige Deputatie van de provincie
Limburg, 1963.
Wet van 9 april 1965 houdende diverse maatregelen voor de Universitaire Expansie.
‘Universitair onderwijs in Limburg’. Rede uitgesproken door de heer L. Roppe, gouverneur
van de provincie bij de opening van de gewone zitting op 2 oktober 1967.
Statistische Jaarboeken van de Universitaire Stichting te Brussel.
Juridische nota inzake voorbereiding van een Interlimburgse Universiteit, opgemaakt door de
juridische commissie van de Werkgroep voor Hoger Onderwijs in Belgisch en Nederlands
Limburg, Hasselt-Maastricht, juni 1970.
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Het Vlaams onderwijscentrum Brussel
Het Vlaams Onderwijscentrum Brussel (V.O.C.) werd in de maand juni 1967 opgericht
als een vereniging zonder winstoogmerk en totaal onafhankelijk van welke politieke
partij of filosofische geestesrichting ook. De initiatiefnemers waren burgemeester
Craeybeckx van Antwerpen en minister Fayat. De samenstelling van de raad van
beheer van het V.O.C. is zo dat alle politieke en filosofische overtuigingen op gelijke
basis vertegenwoordigd zijn en tevens dat geen enkel politiek mandataris er deel van
uitmaakt. Het is een schoolvoorbeeld van een pluralistische vereniging en tot op
heden is het een daadwerkelijk bewijs van vlaamsgezinde samenhorigheid, die wij
in Brussel en in geheel Vlaanderen zo nodig hebben. Het V.O.C. steunt op de
samenwerking van de Vriendenkringen van de Rijksscholen, het
Christenonderwijzersverbond, het Davidsfonds, het Vermeylenfonds, het
Willemsfonds, de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, het Vlaams Ekonomisch
Verbond en de Vlaamse Toeristenbond en Automobilistenbond.
De doelstelling werd in de statuten als volgt omschreven: ‘het propageren en het
verdedigen van het Nederlandstalig onderwijs in het arrondissement
Brussel-Hoofdstad en in de onmiddelijke omgeving. Dit streven omvat zowel het
officieel als het vrij onderwijs zonder enige voorkeur’.
Die doelstelling is duidelijk en scherp omlijnd. Zij sluit meteen elke politieke of
politiekgerichte aktie uit. Het V.O.C. wil alleen het nederlandstalig onderwijs in de
hoofdstad stimuleren, verdedigen en helpen uitbouwen.
Eerst gevestigd in de Troonstraat 125 te Elsene, waar de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen een bureau ter beschikking stelde, is het permanent secretariaat sinds 15
december 1970 overgebracht naar het Martelarenplein 23, waar het ruime en
goedingerichte lokalen ter beschikking kreeg van het Contact- en Cultuur-centrum.
Het lag voor de hand dat een aktie zoals het V.O.C. zich die had voorgenomen
heel wat geld zou kosten en daarom werd een beroep gedaan op de vlaamse
gemeentebesturen om jaarlijks één frank per inwoner te storten. Op dit ogenblik is
het aantal steunende gemeenten gegroeid tot meer dan 160, waaronder alle belangrijke
steden en grote gemeenten. Dat het leeuwenaandeel uit de antwerpse agglomeratie
komt, wekt geen verwondering, als men weet hoe burgemeester Craeybeckx zich
achter de zaak heeft gezet. Daarnaast ontvangt het Centrum steun van de provincies
en van vele vlaamse organisaties en verenigingen en niet te vergeten van vele
Vlamingen.
Wat wordt er met dit geld gedaan?
In 1968 heeft het V.O.C. een speciale uitgave van de Brusselse Post met lijsten
van alle vlaamse scholen laten verspreiden in alle brievenbussen van de brusselse
agglomeratie. Hiermee nam het V.O.C. de taak over van het Vlaams Komitee dat dit
extra schoolnummer reeds jarenlang in Brussel verspreidde.
Ondertussen stond het secretariaat dagelijks ter beschikking van de Vlamingen
voor alles wat het onderwijs betreft. Tot op heden heeft het V.O.C. rechtstreeks
kontakt gehad met meer dan 2.000 Vlamingen. Dit betekent dat 2.000 vlaamse mensen
op de een of andere manier werden geholpen in hun problemen omtrent
nederlandstalig onderwijs te Brussel. Ze hebben daadwerkelijk ondervonden dat zij
niet alleen staan in Brussel, dat er iets aan 't groeien is. Dat is een niet te onderschatten
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steun voor de Vlamingen en een efficiënt middel in de strijd om de
mentaliteitsverandering die zovele Vlamingen dienen te ondergaan.
Het V.O.C. heeft ook aan alle vlaamse gemeentebesturen gevraagd de naam en
het adres door te sturen van alle Vlamingen die de gemeente verlaten en zich gaan
vestigen in de brusselse agglomeratie. Al die mensen worden door het secretariaat
rechtstreeks van alle informaties omtrent het nederlandstalig onderwijs in Brussel
voorzien. Diezelfde adressen worden tevens doorgestuurd naar de drie fondsen. De
grote betekenis van die contacten met de inwijkelingen is duidelijk.
Met Pasen 1969 werd een brochure uitgegeven, waar-

De anti-Vlaamse stemmingsmakerij te Brussel is rëeel. De aktie van het Vlaams Onderwijscentrum,
namelijk het ‘propageren en het verdedigen van het Nederlandstalig Onderwijs in het arrondissement
Brussel en in de onmiddellijke omgeving’ verloopt niet zonder moeilijkheden.
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van 15000 eksemplaren verspreid werden in Brussel-Hoofdstad en in de maand juni
werd een omvangrijke ‘Gids der nederlandstalige scholen’ in een oplage van 400.000
eksemplaren, verspreid in alle brievenbussen van de agglomeratie. Deze gids gaf een
oordeelkundig geklasseerd overzicht van, en zoveel mogelijk inlichtingen over het
Nederlandstalig onderwijs van Peutertuin tot Universiteit.
In de maand mei 1969 werden in Brussel op de drukste plaatsen aanplakbrieven
aangebracht met als tekst: ‘Ja! uw kinderen zullen méér dan één taal leren, als zij in
't nederlands studeren’ en verder onderaan de plakbrief: ‘Vlaamse kinderen horen
thuis in vlaamse scholen.’
Die aanplakbrieven werden vanaf de eerste dagen reeds besmeurd en beschadigd.
Zolang de voorraad strekte (op vernieling was immers gerekend) werden telkens
nieuwe affiches aangebracht.
Naast dit alles heeft het V.O.C. een aanzienlijk deel van zijn budget uitgegeven
als steun aan verscheidene vlaamse scholen en peutertuinen, om ze te helpen starten,
of om ze in hun zeer benarde financiële toestand een helpende hand te reiken.
Het doel van het V.O.C., propageren, stimuleren en verdedigen van het Vlaamse
Onderwijs, wordt met de werking zoals hierboven omschreven wel degelijk
nagestreefd. In een dergelijke werking is de psychologische faktor ongetwijfeld van
zeer groot belang. De Vlaming te Brussel moet in de eerste plaats zien en ondervinden
dat er voor hem en voor zijn kinderen iets gedaan wordt en voornamelijk dat die
aktie uitgaat van een Centrum dat gesteund wordt door alle grote Vlaamse organisaties
en verenigingen.
In de maand april 1970 heeft het V.O.C. 310 kinderen uit vlaamse scholen in
Brussel gratis één week ‘Kempenklas’ aangeboden in Houthalen. Deze kinderen
waren de leerlingen van de 3e graad van Rijksscholen, Gemeentescholen en Vrije
Scholen, winnaars van een opstelwedstrijd. Daar heeft het V.O.C. een proef gedaan
van gemeenschapsschool - proef die schitterend is geslaagd.
In de maanden mei en juni is de bijgewerkte ‘Gids van nederlandstalige scholen’
opnieuw verschenen en op 400.000 eksemplaren verspreid.
Terloops mag hier worden vermeld dat het VOC, op 30 mei 1970, de ‘1e Grote
Prijs van de Orde van den Prince’ werd toegekend. Een waardering en een financiële
steun van niet te schatten waarde.
Naast de actie, zoals hierboven uiteengezet zal het V.O.C. zich voornamelijk gaan
bezighouden met het probleem dat aan de basis ligt van alles: de peutertuin en het
kinderdagverblijf. Immers in de talrijke ‘tweetalige peutertuinen en
kinderdagverblijven draait de verfransingsmachine van Brussel, op ‘wettelijke’ wijze,
op volle toeren. Zolang er in elke gemeente van Brussel-hoofdstad geen Vlaamse
peutertuin en kin-
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Vlaamse voorschoolse instellingen te Brussel: voorlopige oplossingen voor een noodtoestand. Een
illustratie van het ten aanzien van de Vlamingen te Brussel door opeenvolgende belgische regeringen
gevoerde ‘beleid’?
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derdagverblijf ter beschikking staat van de vlaamse ouders is elke aktie voor het
nederlandstalig onderwijs voor een groot deel een gevecht tegen windmolens. De
vlaamse kleuter- en lagere scholen zijn er immers voor de vlaamse kinderen en die
kunnen de eerste woordjes van hun moedertaal alleen maar leren in een vlaamse
peutertuin. Een peutertuin waarin elk kind, ook dat uit de volksbuurt, zich kan thuis
voelen. Concrete plannen bestaan reeds voor Anderlecht en Etterbeek, en met Pasen
zal het kinderdag-verblijf in Anderlecht kunnen worden opengesteld. Met eenparigheid
heeft de Raad van beheer besloten het paviljoen dat in Anderlecht wordt gebouwd
‘Visser Neerlandia-paviljoen’ te noemen als blijvende uitdrukking van dankbaarheid
van het VOC en de Vlaamse gemeenschap in Brussel, tegenover het Algemeen
Nederlands Verbond, omwille van het toekennen van een der ‘Visser Neerlandia’
prijzen.
Daarnaast worden ook reeds schikkingen getroffen voor het aanleggen van twee
grote speelterreinen met alle nodige accommodatie binnen de grenzen van de 19
gemeenten, dit in medewerking met het ministerie van Nederlandse Cultuur.
Op dit ogenblik maakt het Vlaams Onderwijs te Brussel één der meest besproken
punten uit van de moeilijk op te lossen problemen van de Regering.
Op 1 september 1971 zou de ‘vrijheid van de huisvader’ weder worden ingevoerd.
Als voorwaarde werd er echter aan vastgekoppeld: ‘de uitbouw van het kleuter- en
lager onderwijs en het inrichten van een net van Peutertuinen.’
Het VOC heeft de laatste weken vele kontakten en besprekingen gevoerd met de
terzake bevoegde instanties en heeft een massa aan gegevens doorgespeeld.
Door de voortdurende kontakten die het VOC heeft met de directies der scholen,
met de leerkrachten, met de vlaamse ouders en met de directie der
Psycho-Medico-Sociale centra, beschikt het VOC niet alleen over de meest reële
basiselementen maar heeft het tevens, en dit mag wel onderlijnd, het vertrouwen
gewonnen van de vlaamse scholen, van welke strekking ook.
Het VOC heeft dan ook voorstellen gedaan omtrent de mogelijke uitbouw van het
Nederlandstalig Onderwijs in Brussel-Hoofdstad:

Peutertuinen
1. Oprichten van een 30-tal modelinrichtingen voorzien van de meest pedagogische
en moderne accommodatie en infrastructuur. Het mogen geen ‘Kinderparkings’
worden.
2. Al die inrichtingen onder éénzelfde pluralistisch beheer brengen als aanloop
voor de toekomstige gemeenschapsscholen.
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De ‘speelplaats’ van een Vlaamse kleuterschool te Brussel. Nochtans wordt de aktie van het Vlaams
Onderwijscentrum om hierin verbetering te brengen, door bepaalde Brusselse frankofonen niet bepaald
vriendelijk onthaald.
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3. Zij dienen ingepiant of opgericht, waar het kan: als afzonderlijke eenheid, of
aangebracht bij bestaande kleutertuinen hetzij gemeentelijke-, rijks-, of vrije
instellingen, maar steeds onder het beheer en onder toezicht van hetzelfde
overkoepelend organisme met eigen budget.
4. Volledige subsidiëring door het rijk wat inrichting en werkingskosten en wedden
betreft, wat meebrengt dat een gedeelte van het vereiste personeel, dat in een
peutertuin geen full-time betrekking heeft, kan tewerkgesteld in het gehele net (zoals
sociale verpleegster, maatschappelijke werkster, verpleegster.)

Kleuter- en Lager Onderwijs
1. Maatregelen, onmiddellijk te nemen:
- de scholen voorzien van de nodige uitrusting en volledig
uitgebouwde infrastructuur, dat betekent o.a. aanpassen van
klaslokalen, refter, turnzaal en feestzaal.
- moderne pedagogische hulpmiddelen.
- voor- en naschoolse bewaking
- communicatiemedia
- ontvang- en directieruimte
- leerlingenvervoer
- mogelijkheden voor socio-culturele aktiviteiten.
- aanpassen van normen inzake leerlingen
- afschaffen van graadklassen
- directies zonder klas stellen mits verantwoord aantal leerlingen.

2. Maatregelen op korte termijn (2 jaar)
- aanpassen van ‘huizen’ tot schoolwaardige gebouwen zoals o.a.
‘schoolgevel’ en de accommodatie zoals reeds hierboven gezegd
- een eerste mogelijke herstructurering van de bestaande kleine
‘schooleenheden’ vanaf het derde leerjaar binnen het kader van de
drie onderwijsnetten, d.w.z. de kleine wijkscholen mits accomodatie
zoals hierboven, beperken tot kleutertuin + eerste graad lager
onderwijs.
Gratis busvervoer van de kleine schooleenheden of wijkscholen
naar de bestaande omgebouwde lagere scholen.
- opzoeken en vastleggen van voldoende groene ruimten binnen de
grenzen van de 19 gemeenten, om de grote ‘schoolcomplexen’ met
de nodige ruimtelijke voorzieningen, bestemd voor de jaren 2000,
te kunnen oprichten.

3. Maatregelen op half lange termijn (2 à 5 jaar)
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-

aanpassen van ‘scholen’ tot ‘kerneenheden’ van 8 jaar tot 18 jaar
waarrond de ‘wijkeenheden’ van 18 maand tot 8 jaar oordeelkundig
verspreid, ingeplant worden.
enkele ‘kerneenheden’ tot stand brengen, gevormd door scholen
van de 3 onderwijsnetten onder beheer van een pluralistische
inrichtende macht, volledig gesubsidiëerd door het rijk.

4. Maatregelen op lange termijn (5 à 10 jaar)
- stelselmatige ombouw van alle ‘kerneenheden’ tot
‘gemeenschapscomplexen’ met een 21-eeuwse accommodatie en
infrastructuur.
- uitbouw van de ‘groene zones’ (waarvan sprake onder nr 2) tot
vestigingsruimte van de hierboven genoemde gemeenschapsscholen.

Dat de, sinds de taalwet van 1963, afgesplitste afdelingen, dringend volkomen
autonoom moeten worden spreekt voor zichzelf en houdt in dat die afdelingen een
eigen financieel beheer moeten krijgen en een volkomen Nederlandstalige raad van
toezicht.
Een zaak moet echter nog worden beklemtoond nl. dat al de gelden die de regering
zinnens is te besteden aan het probleem, zouden moeten worden samengebracht in
één fonds: ‘Fonds Vlaamse scholen Brussel’. Dit fonds, zou onafhankelijk van om
het even welk ministerie moeten worden beheerd door een overkoepelend orgaan,
samengesteld, niet alleen uit vertegenwoordigers van de onderscheidene
onderwijsnetten maar ook uit vertegenwoordigers van de ouderverenigingen,
vriendenkringen en zeker van de socio-culturele verenigingen. Daardoor zou men
een orgaan krijgen dat veel dichter de samenstelling van de gemeenschap benadert.
‘Onderwijs en Opvoeding’ is de zaak van de gehele gemeenschap. De Vlaamse
gemeenschap wil en kan die verantwoordelijkheid aan maar zij moet er de kans toe
krijgen.
G. GARRE

Dr. G. Garré is permanent sekretaris van het Vlaams Onderwijscentrum te Brussel. Het V.O.C. steunt
de ontwikkeling van het Nederlandstalig onderwijs te Brussel onder alle mogelijke vormen.
Het V.O.C. ontving in 1970 een Visser-Neerlandia Welzijnsprijs.
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Na het verscheiden van Jan Greshoff en Simon Vestdijk
Enkele dagen na elkaar zijn twee van de vruchtbaarste Nederlandse
schrijvers overleden, de een in Kaapstad, 19 maart, de ander in Utrecht,
23 maart.
Eén van zijn eerste ‘opschrijfsels’ zag Jan Greshoff in Neerlandia in druk. Het was:
‘iets dat in de verte op een sonnet geleek en waarschijnlijk van een goede vaderlandse
gezindheid getuigde, want het verscheen in ‘Neerlandia’. Hij was toen bijna 19 jaar.
Het vers droeg de titel ‘Mijn land’, was opgedragen aan dr. J.B. Schepers en gedateerd:
Scheveningen 2 november 1907.
Een opsomming van hetgeen hij in de zestig jaar daarna aan de persen toevertrouwde
vult vele bladzijden: enkele tientallen gedichtenbundels, rijmprenten,
poëzie-bloemlezingen; een kleine honderd prozawerken; boutades, critieken, essays,
bloemlezingen en vertalingen, ook een geschiedenis der Nederlandse letterkunde,
samen met De Vries. De vele artikelen in ‘Het Vaderland’, Den Haag, de ‘Nederlandse
Post’, Kaapstad, en andere kranten en tijdschriften zijn ontelbaar.
In zijn beginjaren hanteerde hij ook wel de etsnaald om iets van zijn fijnzinnige
wezen uit te drukken: ‘Ik maakte enige prentjes in verschillende technieken, waaraan
ik een vermelding te danken heb in de ‘Korte geschiedenis der Hollandse
schilderkunst’ (van Albert Plasschaert). Zijn fijne handschrift lijkt ook wel geëtst.
En alles bracht hij in dat eigen handschrift met de pen op papier.
Het is onmogelijk zulk een rijk, aan de letteren toegewijd leven hier in volle omvang
te schetsen. Een van de drie die hij zijn geestelijke zonen noemt, is enkele jaren
geleden op een proefschrift over hem gepromoveerd.
Ons A.N.V. orgaan wil niet achterblijven, hem bewonderend te herdenken.
Stop mij maar stiekem ergens onder 't zand; geen kransen en geen uitgehouwen
zerken, geen commentaren, geen complete werken, alleen een vrouw die snikt achter
haar hand.
Dat schreef hij eens.
Maar als goede vrienden weten wij dat hij toch dit verzoek niet zó ernstig meende:
voor waardering van zijn edelste bedoelingen en de toewijding daaraan is ieder mens
ontvankelijk en dankbaar en was ook hij niet ongevoelig.
Op zijn 70ste verjaardag, 15 december 1958, heeft een comité van Nederlanders,
Vlamingen en Zuidafrikaners met zelfs leden in Amerika en Mexico, onder
voorzitterschap van Jan van den Berg, ambassadeur der Nederlanden te Pretoria,
hem op vorstelijke wijze gehuldigd. Het geschenk stelde hem in staat met zijn vrouw
weer een bezoek aan Europa te brengen. Met zijn pen kan een Nederlandse schrijver
maar bezwaarlijk zijn brood verdienen en zeker geen dure reizen betalen!
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Zo kon hij opnieuw een van zijn twee levenswijzen betrachten. In 1960 schreef hij
over zichzelf:
‘Besta van 1910, dus een halve eeuw, voor en van het Schrijven: dagbladwerk en
letterkunde. Een leven zonder andere avonturen dan die van lectuur en reis. Ik ken
geen andere wijze om te ontkomen aan de sleur. En aan een staat van zaken in deze
wereld, waar ik mijn goedkeuring niet aan kan hechten.’
‘Schrijven’, met een hoofdletter, want hij stelde dit handwerk hoog. En reizen. Begin
van dit jaar schreef zijn vrouw mij nog: ‘Wij zitten op het ogenblik te piekeren of
het toch nog niet eens mogelijk zou zijn, naar Nederland te vliegen’.
Met ‘volmaakte overgave aan de schone letteren’, zo leefde hij.
Bij zijn zestigste verjaardag dichtte A. Roland Holst:
‘Nooit aflatende hartstocht voor het woord,
bewapend met talenten ongehoord:
een rijkdom, waar dat schoon talent der
vriendschap
nog begenadigend omhenen gloort.’

Waar hij ook vertoefde, hij las of schreef. In ons tijdschrift is het wel merkwaardig,
te vermelden, dat dit vooral gebeurde in de drie landen, die ons Verbond cultureel
allereerst wil dienen: Nederland, Zuid-Afrika (ruim 30 jaar) en Vlaanderen, ook korte
tijd in de Verenigde Staten van Amerika en Frankrijk. Ter gelegenheid van zijn 80ste
verjaardag schreef ik over deze ‘onafhankelijke homme de lettres’ in Neerlandia van
december 1968. In ruime zin is zijn werk van grote waarde voor de doeleinden van
ons Verbond.
Zoals velen die de Nederlandse taal en literatuur liefhebben, kwam ik al vroeg met
zijn werk in aanraking: treffende gedichten, critieken en de boeiende gesprekken
met ‘Dichters in het koffijhuis’ die hij onder pseudoniem Otto P. Reys, ‘In den gulden
winckel’, heerlijker gedachtenis, voerde.
In de vijftiger jaren leerden wij hem en zijn vrouw van nabij kennen. Het was een
verkwikking als wij na de 1600 km lange reis van Pretoria, te Kaapstad in een
koffijhuis, soms samen met de Nederlandse consul-generaal dr. N.A.C. Slotemaker
de Bruïne, of op de onvergetelijke ‘Grashof’ - ontworpen door zijn zoon - aan de
stille Quarryheuvel onder de beschutting van de Tafelberg, konden praten over veel
dat ons ter harte ging, zoals o.m. de ontwikkeling van ‘Standpunte’ dat de
Zuidafrikaanse schrijf- en dichtkunst stimuleerde. Evenals verscheidene tijdschriften
in Nederland was ook dit grotendeels vrucht van zijn energieke liefde voor de
literatuur en haar ontplooiïng in het Nederlandse taalgebied. De volle wanden van
zijn studeervertrek en andere kamers met veel unieke bibliofiele uitgaven
weerspiegelden pluriform zijn leven voor en met het boek.
Een enkele maal spraken wij er ook over de niet-literaire zaken van Zuid-Afrika;
zelf bijzonder critisch, veroordeelde hij fel de domme en hatelijke commentaren van
Nederlanders die het land met wat het ten diepste bewoog, niet kenden zoals hij.
In de loop van 1969 hebben wij hem nog enkele malen kunnen bezoeken, toen wij
een honderd km ten zuiden van Kaapstad verbleven. Zelf kon hij nauwelijks nog van
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huis en Grashof wegkomen, sinds hij kort na elkaar beide heupen had gebroken.
Toch kon hij begin van dit jaar nog met dr. H.J. Levelt en zijn vrouw, vrienden uit
de jaren 1946-1952 toen dr. Levelt consul-generaal van Nederland in Kaapstad was,
zijn huis verlaten.
De pen kon hij al enkele jaren niet meer hanteren, hij bleef een prettig causeur, zij
het in rustiger tempo, en een onverdroten lezer. Zijn broze lichaam kon echter zijn
sprankelende geest niet lang maar dienen. Na een hevige pijnaanval lag hij drie weken
bewusteloos en herkende hij niemand meer. Zijn vrouw, Aktie Greshoff - Brunt,
schreef ons kort geleden: ‘Jan is gelukkig tot kort voor zijn dood gebleven zoals
jullie hem nog gezien hebt’. Zij gewaagde van ‘zijn inspirerende persoonlijkheid en
zijn lief en
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Jan Greshoff

goed karakter’. Meer dan een halve eeuw heeft zij door haar zorg en medewerking
dit leven voor de literatuur mogelijk gemaakt. Eén van zijn innigste latere gedichten
is aan haar gewijd:
‘ik had u lief als zuiver meisje
als jonge vrouw en moeder
geen dag geen nacht
was ik ooit zonder u
maar warmer is en ondoorgrondelijk
de liefde van twee trouwe oude mensen
zij hebben elkaar opgespaard
tot een bezit van heerlijkheid
dat niet te peilen noch te omvamen is’.

Een eerlijk oprecht strijder voor het waarachtige, schone, goede in leven en literatuur.
Diep gevoelig, al kwam dit niet steeds tot uiting wanneer hij critisch, in later jaren
ook wel korzelig, naar zijn gevoel onechte literatuur ontleedde en wellicht zichzelf
teveel liet gelden. Een mooi leven waarvan het eind te pijnlijker treft.
In zijn laatste bundel, voor zijn vrienden, ‘Wind wind’, verzen gekozen uit zestig
jaar dichten - 1907-1967 -, opmaak en calligrafie Joop de Nijs naar een idee van Piet
Worm, een van zijn vrienden, die de verzen met verwaaiende bladeren doorstrooide,
eindigt een gedicht zo:
‘zodra de kist de deur uit is
sluipt het vergeten dat niet één mens
kan ontvluchten
onhoorbaar
in het eeuwig lege huis’.

Maar de Grashof is niet leeg, daar leeft zijn trouwe vrouw, daar is het vol van
herinneringen, van alles wat hij heeft geschreven en ver over ons taalgebied heeft
verspreid, van wat hij aan literaire creaties en andere geestesproducten uit
verschillende talen heeft verzameld, daar getuigen duizenden brieven van wat zijn
montere geest voor velen betekende.
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In zijn bundels en boeken laat hij zeker geen lege plaats achter. Die zijn sprankelend
van die geest, die onze taal en letterkunde origineel heeft verrijkt.
‘Die Dietse silwersmid, 'n Jan - óns Jan.’ zoals de vorig jaar overleden dichter prof.
N.P. van Wyk Louw hem eens te midden van een groep dichters in Zuid-Afrika heeft
geprezen.
*
Simon Vestdijk, tien jaar jonger dan Jan Greshoff, vormde samen met hem en de
dichter Jan van Nijlen van 1936-1941 de redactie van Groot Nederland tot de dag
toen dit tijdschrift als zovele andere, onder de laarzen van de Duitse bezetters werd
dood getrapt. Van 1942-1943 zetten dezen hem als gijzelaar in Sint Michelsgestel
gevangen, een lot dat Greshoff door vertrek naar Kaapstad in 1939 was ontlopen.
Twintig jaar woonde Vestdijk in Doorn, sedert 1968 met de toen 27-jarige Mieke
van der Hoeven in een huwelijk verenigd, dat met twee kinderen werd verrijkt.
Reizen deed hij minder dan Greshoff: enkele tochten in Europa, als scheepsdokter
naar Nederlands Indië in 1928. Daarna nam hij tot 1934 in acht verschillende steden
en dorpen in Nederland medische praktijken waar. Daarna gaf hij al zijn tijd aan
literatuur en muziek, in een besloten bestaan. Is op hem van toepassing de strofe uit
zijn Apollinische ode:
Ingekeerd en starensmoe
Een'ge weldaad in den chaos,
Van Illyrië tot Paphos
Wendt gij 't oog naar binnen toe.?

Evenals van Greshoff was ook zijn eigenlijke vorm van leven: schrijven en lezen.
Dr. C. Rijnsdorp heeft hem in een artikel in ‘De Rotterdammer’ van 24-3-1971
getypeerd als ‘een brein met schrijvende handen’. Want schreef bij hem niet meer
het bijzondere intellect dan het gevoel? Toch ontlenen zijn te weinig erkende gedichten
- een twintigtal bundels, verschenen tussen 1932 en 1957 - hun kracht aan een sterke
gevoelsstroom die de knappe uitbeelding van figuren en beschrijving van taferelen
begeleidt. Hij was ook bijzonder muzikaal, zij het met een cerebrale, mathematische
inslag.
Een grote intelligentie, merkwaardig samengaand met een rijke creatieve fantasie,
en een monnikachtige geregelde dagelijkse arbeid, hebben hem in staat gesteld tot
een oeuvre dat in omvang het werk van alle andere Nederlandse auteurs in de schaduw
stelt: behalve de poëzie, 54 romans, 8 novellenbundels, tien werken over muziek en
25 verzamelingen essays over allerlei facetten van de kunst, voorts over filosofie,
psychologie en zelfs astrologie. Waarlijk een meesterlijk veelzijdig schrijverschap,
dat ons stom slaat van ver- en bewondering, temeer omdat de kwaliteit, zeer
verschillend soms, toch op doorgaans hoog peil blijft.
Toen hij Jan Greshoff in 1947 zijn novelle Fantasia voorlas, leek het deze alsof
Vestdijk juist uit Algerije was teruggekeerd: ‘En toch had hij alle gegevens ontleend
aan oude nummers van De aarde en haar volken, die hij als jongen in zijn ouderlijk
huis uitspelde’. Zó overtuigend was zijn fantasie, zó groot ook zijn kennis van de

Neerlandia. Jaargang 75

wereld waarin hij deze liet spelen, hetzij dat die verleden tijd, heden of verbeelding
was.
Als romanschrijver is hij het best bekend, het meest gelezen en geëerd: ‘Ik weet het
niet meer. Het leven is te vluchtig, te ongrijpbaar. Alleen in een roman weet men de
dingen. Vandaar ook, dat men er prijzen voor krijgt’. Zo schreef hij eens. In die
werken heeft hij getracht het leven te grijpen, te betrappen, binnen te dringen, te
verhelderen. Ook uit zijn studie in verschillende richtingen bleek de sterke drang, te
delven naar de geheimenissen van leven en zijn met al hun aspecten. Ook hijzelf was
een moeilijk te doorgronden leven, ondanks zijn vele uitingen in poëzie en proza,
die toch uit dat geheim van zijn persoonlijkheid voortkwamen. Zal Nol Gregoor, de
schrijver die hem al lang ook per-
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soonlijk kent en vele gesprekken met hem had, waarvan er ook via de radio openbaar
zijn gemaakt, in de dissertatie die meen ik van hem te verwachten valt, deze
merkwaardige mens in zijn diepste wezen kunnen tonen? Maar het eigenlijk geheim
van het leven, het zijne en het onze, blijft ons altijd verborgen, het ontsnapt ons
telkens weer, hoé dicht een kunstenaar als hij het ook benadert.
Teruggetrokken als hij leefde, heb ik hem nooit persoonlijk ontmoet, maar wel leerde
ik hem kennen en bewonderen in wat ik de laatste halve eeuw van hem heb gelezen.
Behalve zijn verzen troffen mij in het bijzonder meesterwerken als Het zevende
zegel, Het glinsterend pantser, De koperen tuin, De filosoof en de sluipmoordenaar,
en De vuuraanbidders; andere, als De kellner en de levenden zeiden mij minder,
ondanks knappe opzet, levendige verhaaltrant en treffende karakteruitbeelding,
waarbij zijn ironie dikwijls geestig meespeelde.
Is het wellicht dat enigszins koel-cerebrale van zijn kunst dat veel lezers toch niet
zo geestdriftig doet zijn als zijn talloze bewonderaars?
Voor onze taal en literatuur is hij zeker van even grote betekenis geweest als Jan
Greshoff. Beider productiviteit was fenomenaal. Die kwam wellicht tevens voort uit
de noodzaak, dat zij van hun pen moesten, wilden, leven, in een betrekkelijk klein
taalgebied. Maar beiden hebben er het leven én de kunst, bij kunnen behouden. Wij
in ons Verbond, herdenken deze twee dan ook met bijzondere erkentelijkheid.
Met verschillende prijzen werd hij geëerd: de Van der Hoogtprijs en de Wijnaendts
Franckenprijs van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, resp. in 1938 en
1940; met de literatuurprijs der gemeente Amsterdam in 1946; met de P.C. Hooftprijs
in 1950, met de essayprijs en de Constantijn Huygensprijs van de Jan Campert
stichting te 's-Gravenhage, resp. in 1953 en 1955, en met de prijs der Nederlandse
letteren in 1971.
Die laatste bekroning geschiedde kort voor zijn heengaan; de prijs werd 13 mei jl.
posthuum te Brussel uitgereikt aan zijn weduwe, door koning Boudewijn, die
vergezeld was van zijn vrouw. Koningin Juliana en prins Bernhard konden wegens
de rouw na het overlijden van 's Prinsen moeder, helaas niet tegenwoordig zijn. Tal
van letterkundigen, ambtenaren en vertegenwoordigers van culturele kringen uit
beide landen woonden de plechtige academische zitting in het Paleis voor schone
kunsten bij die werd gehouden ter viering van de 25e verjaardag van het
Belgisch-Nederlands cultureel verdrag. Dat juist in die bijeenkomst Simon Vestdijk
werd bekroond met deze hoge prijs gaf daaraan een bijzondere glans, bij de weemoed
om zijn heengaan die de uitreiking overschaduwde. De minister-presidenten van
beide landen en Garmt Stuiveling voerden er het woord, en het oordeel van de jury
werd voorgelezen door de schrijver Adriaan van der Veen, die Jan Greshoff in zijn
laatste bundel, een van zijn geestelijke drie zonen noemt:
‘drie die ons wonderlijk geschonken zijn
wellicht door god of goden
die niet bestaan?
waar ik in elk geval niet in geloof’.
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Het kamerorkest van Wallonië met muziek van Vivaldi en Paganini gaf de zitting
nog een extra feestelijke omlijsting.
Ondanks pogingen van vrienden, hem voor te dragen voor de Nobelprijs, heeft hij
deze nooit ontvangen. Zo min als Albert Verwey, die in 1937, te vroeg, stierf. Toch
is van beiden veel werk in andere talen toegankelijk gemaakt, dat zeker vergelijking
met buitenlandse literatuur schitterend kan doorstaan.
Evenals Jan Greshoff is ook Simon Vestdijk verschillende keren gehuldigd, het laatst
toen hij 70 werd, october 1968. Hem werd toen het eerste gedrukte exemplaar
aangeboden van zijn dissertatie ‘Het wezen van de angst’, waarop hij in 1949 hoen
hij deze had voltooid, toch niet is gepromoveerd. De Groningse universiteit vereerde
hem op zijn 70e met een eredoctoraat in de letteren. Zulk een eerbewijs is Jan Greshoff
altijd ontgaan.
Geen van beiden was godsdienstig, hoewel Vestdijk zich wel voor de religie
interesseerde. Zijn religieuze impulsen bevredigde hij naar eigen zeggen met muziek.
Scherpzinnige vrijdenkers alle twee die in hun tasten naar de wezenlijke waarden
toch steeds met die diepste roerselen van de ziel in aanraking kwamen, waar de
verbondenheid met een andere wereld zich manifesteert. Was het rationalistische
geestesklimaat waarin beiden opgroeiden wellicht

Simon Vestdijk

de oorzaak dat zij zich van de religie vervreemdden? Waarbij zeker ook de weinige
overtuigingskracht van een traditioneel en ingeslapen christendom hen niet aantrok,
eerder afstiet.
Kritisch en artistiek hebben zij ook in die kringen prikkelend en verfrissend gewerkt.
Zij zijn met hun beider omvangrijke oeuvre, ook niet zuiver literair, van bijzondere
waarde voor onze cultuur. Hun persoonlijkheid heeft daarin de laatste halve eeuw
creatief geschitterd en hopelijk zal die ook bij ons Verbond, in noord en zuid, lang
na hun sterven, inspirerend voortleven.
Den Haag, mei 1971
PIET KORTHUYS
Piet Korthuys is oud-secretaris van het Algemeen Nederlands Verbond,
lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en van de Vereniging
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van Letterkundigen, van 1954-1959 attaché voor pers- en culturele zaken
bij de Ambassade der Nederlanden in Zuid-Afrika.
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Wordt Duinkerke tweede Rotterdam?
In de geschiedenis moet men niet al te veel logika zoeken. Als men de verdragen
bestudeert die door de eeuwen heen in West-Europa werden afgesloten, komt men
tot ontstellende vaststellingen. Het enige logische aan een verdrag is dat er steeds
een winnende en een verliezende partij is. In 1662 stond het Nederlands taalgebied
aan de zijde der verliezers. Toen werd Duinkerke definitief bij Frankrijk ingelijfd.
Natuurlijk is eerst eeuwen later gebleken dat Frans-Vlaanderen door deze politieke
beslissing voor ons taalgebied verloren was.
Zonder 1662 zou België bovendien geen havenpolemiek gekend hebben...
De Fransvlaamse havenstad Duinkerke heeft een lange en zeer bewogen geschiedenis
achter de rug. Zoals het meestal gaat, bestaat over het ontstaan van de stad geen
enkele zekerheid. Terwijl het omliggende Zuydcoote en Mardyck al bestonden in
het Romeinse tijdperk, zouden eerst in 385 vissers een nederzetting op de plaats van
de huidige stad gesticht hebben. Zeker is dat Boudewijn III, graaf van Vlaanderen,
in 960 op die plaats een versterkte stad oprichtte.
Duinkerke onderging bijna alle overheersingen. Zij behoorde aan de graven van
Vlaanderen, de hertogen van Boergondië, Karel V, Filip II, de Orangisten en van
1583 tot 1598 opnieuw aan Spanje.

Het rangeerstation van de Grote Synthe kan dagelijks 4500 wagons verwerken.

De trots van het oude Duinkerke: de gothische St. Elooiskerk.
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Door de overwinning van Condé in 1646 kwam Duinkerke tot 1652 in Franse
handen. Na een nieuw Spaans intermezzo werd de stad op 25 juni 1658 terug Frans.
De historicus Faulconnier heeft laten opmerken dat Duinkerke op één dag aan de
drie machtigste naties van Europa toebehoorde: 's morgens aan Spanje, 's middags
aan Frankrijk en 's avonds aan Engeland. In 1662 ging de stad definitief naar Frankrijk.
Dit gebeurde na zeer moeizame onderhandelingen tussen Lodewijk XIV en de Engelse
koning Karel II. De Franse vorst moest bovendien nog een groot bedrag op tafel
leggen.
Lodewijk XIV, Colbert en Vauban kwamen onmiddellijk onder de indruk van het
strategisch belang van Duinkerke. De haven kreeg dan ook de nodige uitrusting.
Enkele jaren later stapte de visserszoon Jan Bart de geschiedenis binnen. Bart werd
in 1651 (of 1650) in Duinkerke of in Holland geboren. In ieder geval deed hij dienst
op de Nederlandse vloot. Bij het uitbreken van de oorlog tussen de Republiek en
Frankrijk koos hij de zijde van Frankrijk. Wegens zijn burgerlijke afkomst kon hij
echter de rang van officier niet verkrijgen. Jan Bart werd daarom maar zeerover. Met
zijn kaperschip werd hij zo snel beroemd dat koning Lodewijk XIV hem tot luitenant
ter zee benoemde.
In 1694 en 1695 werd Duinkerke hevig belegerd door de Engels-Nederlandse
vloot. De stad bood heldhaftig

Duinkerke is Frankrijks belangrijkste textielhaven.
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weerstand. Maar voor Jan Bart liep het slecht af. In 1695 werd hij tijdens een
zeegevecht door de Engelsen gevangen genomen en naar Plymouth gebracht. Hij
wist echter met een vissersvaartuig naar Frankrijk te ontsnappen. In 1696 werd hij
door de koning te Versailles ontvangen. Een jaar later was hij kommandant van een
eskader. Deze eer is hem niet lang gegund geweest. In 1702 stierf Jan Bart te
Duinkerke. De Spaanse sucessieoorlog verliep biezonder ongelukkig voor Lodewijk
XIV. In april 1713 kwam het verdrag van Utrecht tot stand. Dit verdrag legde de
afbraak en ontmanteling van de Duinkerkse haven op. Verder bevestigde het verdrag
van Utrecht dat het gebied tussen de Aa en de westgrens van het huidige
West-Vlaanderen met Grevelingen en Duinkerke aan Frankrijk afgestaan bleef. Maar
wat was Duinkerke zonder haven. Tot overmaat van ramp werd in 1748 door de
verdragen van Aken en Parijs nogmaals gestipuleerd dat de haven moest ontmanteld
blijven. Eerst in 1783 - dank zij het verdrag van Versailles - bekwamen de
stadsgenoten van Jan Bart de toelating om de haven herop te bouwen.

En steeds herbeginnen.
Tussen de oorlogsbedrijven door had de Duinkerkse haven ook een belangrijke
handelsfunktie. Zo steeg het goederenverkeer in de periode 1640-1680 van 195.881
ton tot 561.515 ton. Voor die tijd beslist een enorme trafiek. Het waren vooral de
ongelukkige verdragen die de groei van de haven remden. Daarbij kwam ook nog
dat Napoleon meer belang stelde in

De nieuwe zeesluis voor schepen tot 125.000 dwt bij avond.

de ontwikkeling van de haven van Antwerpen. Dit was bepaald in het nadeel van
Duinkerke.
De heropleving van de Fransvlaamse haven kwam pas na 1823 goed op dreef.
Mensen als Becquey, Freycinet, Jean-Baptiste Trystram en Guillain hebben in de
19e eeuw enorm veel voor de havenuitbreiding gedaan. Op 1 september 1889 werd
de eerste steen gelegd van een 167,50 m lange, 25 m brede en 5 m diepe zeesluis.
Het kunstwerk werd op 13 september 1896 ingewijd en kreeg de naam Trystramsluis.
Deze sluis, toegankelijk voor schepen van 12.000 ton, was de grootste van Frankrijk.
De Eerste Wereldoorlog betekende het zoveelste pijnlijke intermezzo. Gelukkig
bleef de schade nog binnen de perken. Van 1915 tot 1925 steeg het goederenverkeer
van 1 tot 4 miljoen ton. Op 22 oktober 1919 werd een wet goedgekeurd die voorzag
in een uitbreidingsprogramma met o.m. een nieuwe voorhaven in diep water en een
daarop aansluitende sluis. Eerst in 1927 werd het startsein voor deze belangrijke
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werken gegeven. Dit was dan nog te danken aan de niet aflatende aktie van senator
Albert Mahieu, Félix Coquelle, president van de Kamer van Koophandel en Watier,
direkteur der Zeehavens aan het ministerie van Openbare Werken. De bouw van de
sluis startte op 2 augustus 1930. Het kunstwerk, Watier-sluis gedoopt, kwam klaar
in 1940. De afmetingen 280 m × 40 m × 8 m waren goed om schepen tot 55.000 dwt
te versassen.
Toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Duinkerke onderging hetzelfde lot als
Rotterdam. Stad en haven werden vrijwel met de grond gelijk gemaakt. De balans

Het 6 km lange Zeedok is slechts door een brede dijk van de Noordzee gescheiden. Dit reusachtige
havenbekken is op de zee gewonnen.
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VERKLARING:
1. Scheepswerven Ateliers et Chantiers de Dunkerque et Bordeaux.
2. Industriezone Sint-Pol.
3. Petroleumraffinaderij BP.
4. Staalcomplex Usinor.
5. Lesieur.
6. Industriezone Kleine Synthe.
7. Industriezone Grote Synthe.
8. Electricité de France (EDF).
9. Petroleumhaven.
10. Snelhaven (containers).
11. Alumine des Flandres (Péchiney-Kaiser).
12. Massagoederen.
13. Scheepsbouw.
14. Havenzone Kales.
15. Duinzone.
De licht gearceerde vlakken duiden de geprojekteerde voorhavens, dokken en kanalen aan, terwijl de
geprojekteerde industriezones zwaarder gearceerd zijn.
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in 1945 was biezonder ontmoedigend. De Trystramsluis diende volledig
heropgebouwd te worden. De Watiersluis werd versperd door 21 wrakstukken, 6000
ton schroot en 50.000 m3 zand. Alleen de sluisdeuren waren intakt gebleven. Er bleef
slechts de uit 1880 daterende Guillainsluis over. Maar dit kunstwerk voldeed al
geruime tijd niet meer aan de eisen.
In regeringskringen ging men zich afvragen of het nog opportuun was uit deze
immense puinhoop de haven herop te bouwen. Men liet zich door deze pessimistische
beschouwingen niet inspireren en begon onmiddellijk met de nodige werken. In
oktober 1947 was de Watiersluis weer bedrijfsklaar. De haven van Jan Bart kreeg
de wind in de zeilen.
In 1950 zag men de eerste resultaten: een zeegoederenverkeer van vijf miljoen
ton. Duinkerke had zich op een spektakulaire manier hersteld. Op 29 juni 1965 keurde
de Franse regering een wet goed waardoor aan belangrijke havens autonomie kon
verleend worden. De Duinkerkse haven werd op 1 april 1966 een autonome haven
(Port Autonome de Dunkerque), geplaatst onder toezicht van een raad van beheer
van 24 leden samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale en plaatselijke
besturen en van de maritieme, industriële en handelsondernemingen. De huidige
president van de Port Autonome is Yvon Touzet. Hij volgde begin 1968 Etienne de
Clebsattel op. Robert Boeuf neemt de funktie van direkteur-generaal waar.

Bouwen aan ‘image’.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is Duinkerke

Duinkerke is gespecialiseerd in het behandelen en verschepen van uitzonderlijke ladingen.

Het Zeedok en de cokesfabriek van Usinor. Vooraan, van links naar rechts, de T-vormige steiger voor
de steenkolentrafiek en de kade voor de trafiek van stalen buizen.
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erin geslaagd zich op te werken tot één der belangrijkste Noordzeehavens. Niet alleen
werd op grote schaal gemodernizeerd, maar ook werd het haven- en industriegebied
voortdurend uitgebreid. En het einde van de expansie is nog lang niet in het gezicht.
De oude haven - bestaande uit de vissershaven, Bassin du Commerce, Bassin de
la Marine en Bassin de l'arrière port - buiten beschouwing gelaten, beschikt Duinkerke
over zes havenbekkens en het ongeveer 6 km lange Bassin Maritime dat parallel
loopt met de Noordzee. Dit is een wateroppervlakte van 350 ha. De kaailengte
bedraagt circa 15 km.
Frankrijks derde grootste haven bezit een zeer degelijke uitrusting. Zij bestaat uit:
-

141 elektrische kranen
3 drijvende kranen voor de behandeling van uitzonderlijke ladingen
150.000 m2 overdekte opslagruimte
een textielloods van 50.000 m2
koelruimte voor 4000 ton
een wijnpakhuis van 44.500 hl
een geklimatizeerde loods voor fruit en groenten
een graansilo met een kapaciteit van 25.000 ton
een zeestation voor de ferry-boat-lijnen Duinkerke-Dover en Duinkerke-Harwich
een installatie voor roll-on/roll-off en twee portaalkranen van respektievelijk
40 en 53 ton voor de behandeling van containers
- 3 petroleumsteigers
- steiger voor de graantrafiek met twee graan-
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elevatoren
- kade 1 voor stortgoederen (ertsen), uitgerust met drie portaalkranen; deze kade
wordt op het ogenblik met 740 m verlengd; er zal bovendien een vierde
portaalkraan met een vermogen van 50 ton geïnstalleerd worden.
- kade 2 voor stortgoederen (steenkolen), uitgerust met twee portaalkranen van
elk 42 ton; om de gemiddelde loskapaciteit op meer dan 50.000 ton per dag te
brengen zullen er nog minstens twee even krachtige portaalkranen bijkomen.
- installaties voor de fosfaattrafiek, bestaande uit drie kangoeroekranen van elk
15 ton en 5 opslagsilo's van elk 15.000 ton.

Voor de scheepsherstellingen beschikt de haven van Duinkerke over drie droogdokken
met respektievelijke afmetingen (lengte en breedte) van 107 m - 14 m, 80 m - 14 m
en 180 m - 21 m. Bovendien zijn er in de haven twee drijvende droogdokken. Het
eerste, 170,20 m lang en 24,60 m breed, heeft een draagvermogen van 13.000 ton.
Het tweede, 206 m lang en 32 m breed, heeft een draagvermogen van 20.000 ton.

Toegankelijk voor 125.000 ton.
Van alle Noordzeehavens is Duinkerke ongetwijfeld het meest ideaal gelegen. In de
onmiddellijke nabijheid van de Fransvlaamse haven bevinden zich trouwens de grote
zeediepten van 20 en 30 m. Nochtans was tot voor kort de haven slechts toegankelijk
voor schepen tot 55.000 dwt. Dit was niet de schuld van de 80 ha grote voorhaven,
wel van de sluizen.
Vóór 16 november 1970 beschikte Duinkerke maar over twee sluizen: de
Trystramsluis (167,50 m × 25 m × 5 m) voor schepen tot 12.000 dwt en de Watiersluis
(280 m × 40 m × 8 m) voor schepen tot 55.000 dwt.
In een tijd dat steeds grotere eenheden in de vaart gebracht worden, is 55.000 dwt
voor een haven gelegen vlak aan de zee ontoereikend en tevens on-ekonomisch.
Bovendien was het voor het staalbedrijf Usinor en de SFBP-raffinaderij interessant
te kunnen bevoorraad worden door schepen van 100.000 dwt en meer. Men voorzag
ook dat als gevolg van het toenemend aantal schepen de twee sluizen tussen 1970
en 1975 zouden verzadigd geraken. Daarom werd besloten een derde zeesluis te
bouwen met een kapaciteit voor schepen tot 125.000 dwt. Met de bouw van dit
kunstwerk werd op 20 november 1966 een begin gemaakt. Op 16 november 1970
werd de nieuwe zeesluis officieus in dienst genomen. Voorlopig worden nog maar
schepen van de 55.000 dwt-klasse versast. Heel binnenkort zullen ook de 125.000
tonners groen sein krijgen.
Met een lengte van 364 m, een breedte van 50 m, een diepte van 13,50 m (peil van
de drempel) en een inhoud van 245.700 m3 is deze sluis één der grootste ter wereld.
Ter vergelijking: Met afmetingen van 400 m × 67 m × 14,50 m en een inhoud van
388.600 m3 is de momenteel te Le Havre in aanbouw zijnde zeesluis de grootste ter
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wereld. De Zandvlietsluis in de haven van Antwerpen moet met 500 m × 57 m ×
13,50 m en een inhoud van 384.750 m3 niet veel onderdoen.
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En weldra 300.000 ton.
Met het in dienst nemen van de nieuwe zeesluis luidt Duinkerke een nieuwe periode
in. Belangrijker is echter het feit dat nog dit jaar gestart wordt met de uitvoering van
de eerste faze van de grootse uitbreidingswerken. Het staat nu als een paal boven
water dat de bouw van een nieuwe voorhaven in het Zesde Plan zal geprogrammeerd
worden. Begin 1974 en indien alles meezit reeds einde 1973 zullen schepen tot
300.000 dwt in de Duinkerkse haven afmeren. Hiermede komt een einde aan de
onzekerheid en het skepticisme in Westeuropese havenkringen in verband met de
toekomstmogelijkheden van de Franse Noordzeehaven.
De nieuwe voorhaven komt trouwens maar net op tijd. Tankers van 175.000 dwt
en meer, officieel als ‘Very Large Crude Carriers’ (VLCC) geklasseerd, worden
steeds maar talrijker. Volgens een grondig onderzoek van de Londense
scheepsmakelaarsfirma E.A. Gibson Fergusson Wild telde de wereldvloot op 1 januari
1971 niet minder dan 150 tankers van meer dan 175.000 dwt die samen een
draagvermogen hadden van 32,99 miljoen dwt. Vergeleken met een jaar voordien
betekende dit een toename van 71 schepen (+ 89,8 t.h.) en 15,88 miljoen dwt (+ 92,8
t.h.). Begin dit jaar waren bovendien 300 schepen van de VLCC-klasse voor een
totaal van 74,42 miljoen dwt in bestelling. Hiervan

Een duwkonvooi geladen met petroleumprodukten op het kanaal Duinkerke-Denain.

De oude haven. Het Handelsdok met op de achtergrond het stadhuis.
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waren 93 eenheden (23,13 miljoen dwt) bestemd voor oliemaatschappijen en 207
schepen (51,29 miljoen dwt) voor private rederijen. Van de bestaande en
gekontrakteerde VLCC-tonnage behoorde 26,7 t.h. toe aan de voornaamste
olieconcerns, 7 t.h. aan andere petroleummaatschappijen en 66,3 t.h. aan private
eigenaars. De plannen voor de aanleg van een nieuwe voorhaven zijn echter niet
recent. In 1965 werd door het ministerie van Uitrusting aan het waterbouwkundig
laboratorium te Chatou opdracht gegeven de bouw van een nieuwe voorhaven ten
oosten van Grevelingen te onderzoeken. In het kader van het Vijfde Plan werd voor
het bestuderen van dit projekt een krediet van 5 miljoen Fr.fr. uitgetrokken. De
uitbreidingsplannen kregen in 1969 min of meer vaste vorm. Men dacht aan een
nieuwe voorhaven met een oppervlakte van 450 ha, begrensd door twee pieren met
een lengte van resp. 2700 m (oosten) en 3300 m (westen). Intussen werden de
werkzaamheden te Chatou verder gezet. Dit had tot gevolg dat ten opzichte van 1969
het ganse projekt gevoelig werd gewijzigd. De voorhaven krijgt een geheel andere
vorm. De oppervlakte wordt verhoogd tot 560 ha terwijl er nu drie pieren komen.
De westpier wordt 1547 m lang, de noordpier 1095 m en de oostpier 1641 m.
Ter vergelijking: De huidige voorhaven (80 ha) wordt gevormd door een westelijk
havenhoofd van 750 lengte en een oostelijk havenhoofd van 1500 m lengte.

Duinkerke bedacht een speciale techniek voor het lossen van stammetjes.

Neerlandia. Jaargang 75

73
Voorlopig worden slechts twee aanlegsteigers voorzien waaraan gelijktijdig twee
schepen van 300.000 dwt en twee van 150.000 dwt kunnen afmeren. Samen met de
voorhaven zal ook een getijhavenbekken worden aangelegd dat naar alle
waarschijnlijkheid langer zal worden dan eerst voorzien. De scheepswerven
France-Gironde willen immers in een nabije toekomst onderaan het getijhavenbekken
een werf bouwen waar schepen tot één miljoen dwt volgens een revolutionair precédé
zullen op stapel gezet worden. Bovendien zal de France-Gironde daar ook een centrum
voor scheepsherstellingen vestigen.
Voor de Port Autonome de Dunkerque wordt de nieuwe voorhaven en bijhorend
havenbekken in de eerste plaats een snelhaven. Tankers, ferrydiensten, containeren roll-on/roll-off-schepen zullen naar hier afgeleid worden. Rond 1974 zal Duinkerke
over twee havengebieden beschikken die echter niet met elkaar zullen verbonden
zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze verbinding in 1980 tot stand gebracht
worden via twee gelijklopende sluizen: een zeesluis en een binnenvaartsluis.

Industriële explosie.
Duinkerke wil niet alleen één der grootste Europese havens worden, zij wil ook
uitgroeien tot een belangrijke industriepool die de vergelijking kan doorstaan met
Rotterdam en Antwerpen. In het geprojekteerde havengebied is voldoende ruimte
voorzien voor nieuwe industrieën. De eerste faze van de uitbreidingsplannen reserveert
reeds ruim 3000 ha.
Laten wij eerst even stilstaan bij de bestaande vestigingen.

Aanlegplaats voor roll-on/roll-off en containertrafiek.

Het koninginnestuk is zonder enige twijfel het reusachtige staalcomplex Usinor dat
einde 1962 begon te produceren met twee hoogovens, elk met een jaarlijkse kapaciteit
van één miljoen ton. In 1969 werd een derde hoogoven met een kapaciteit van 2
miljoen ton aan het complex toegevoegd. Voor het ogenblik werkt men koortsachtig
aan een vierde hoogoven die in de lente van 1972 in het produktieproces zal
ingeschakeld worden. Deze hoogoven met een produktiekapaciteit van 4 miljoen ton
zal de grootste ter wereld worden. Usinor-Duinkerke wil immers van 1975 af jaarlijks
8 miljoen ton staal produceren. Vorig jaar werd 3,4 miljoen ton staal geproduceerd.
In het vooruitzicht van deze grotere produktie wordt de opslagruimte aanzienlijk
uitgebreid. Momenteel kan men in de Duinkerkse haven 1,2 miljoen ton erts stockeren.
Voor eigen behoeften bouwt Usinor nu achter de in aanbouw zijnde kaai van 740 m
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- verlengstuk van kade 1 voor stortgoederen - een nieuwe opslagplaats voor 2,2
miljoen ton. Deze uitbreiding bestaat uit twee stockageruimten (elk 58 m breed en
600 m lang), gescheiden door een brede muur waarop de nodige transportbanden
voor aan- en afvoer zullen lopen. Voor de ertsen en steenkolen die niet voor Usinor
bestemd zijn, bouwt de Port Autonome op een terrein, gelegen tussen de kade 2 voor
stortgoederen en de binnenvaartsluis van Mardyck, een gelijkaardige opslagruimte.
In een eerste faze komt langs de westkant een 440 m lang en 54 m breed ertspark
van 350.000 m3 en langs de oostkant een 800 m lang en 54 m breed steenkolenpark
van 600.000 m3. Deze installaties komen in juli dit jaar gereed. In een tweede faze
zal de lengte van het steenkolenpark op 1400 m

Aanlegsteigers voor petroleumschepen.
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gebracht worden. Het ertspark wordt dan 1100 m lang. Sedert augustus 1969 beschikt
Usinor over een cokesfabriek met een dagelijkse kapaciteit van 2700 ton. De grote
cokeshonger van deze maritieme staalreus kon niet langer meer door de Franse
kolenindustrie gestild worden. Om 1 ton gietsel te bekomen, heeft men ongeveer
450 kg cokes nodig d.i. 600 tot 700 kg steenkolen. De kapaciteit van de cokesfabriek
kan, volgens de behoefte, gemakkelijk opgevoerd worden. Ten slotte zal
Usinor-Duinkerke in een nabije toekomst nog een continukoudwalserij, een tweede
staalfabriek en een installatie voor continu-gieten aan het complex toevoegen.
Naast Usinor ligt de raffinaderij van SFBP (Société Française des Pétroles BP)
met een verwerkings-kapaciteit van 5,5 miljoen ton. Deze raffinaderij kwam na de
Tweede Wereldoorlog in de plaats van twee vóór 1940 in Noord-Frankrijk bestaande
raffinaderijen: deze van Courchelettes nabij Dowaai van de SFBP (vroeger Société
Générale des Huiles de Pétrole) en deze van de Raffinerie des Pétroles du Nord te
Duinkerke. Eerstgenoemde werd tijdens diverse bombardementen voor de helft
verwoest, de andere brandde in juni 1940 af en werd daarna tijdens de bezetting
volledig ontmanteld.
Duinkerke is eveneens een belangrijk scheepsbouw-centrum. In 1899 vestigde de
Société des Ateliers et Chantiers de France er een werf. In 1960 werd de
maatschappelijke benaming van de scheepswerf veranderd in Ateliers et Chantiers
de Dunkerque et Bordeaux (France-Gironde). Momenteel is de ACDB, na
Saint-Nazaire en La Ciotat, de derde grootste scheepswerf van Frankrijk. Zij beschikt
over twee bouwhellingen: één voor schepen tot 65.000 dwt en één voor schepen tot
170.000 dwt. Uitbreiding van de werf is echter niet meer mogelijk. Zoals eerder
aangestipt denkt de France-Gironde er ernstig aan in het geprojekteerde havengebied
een volledig nieuwe scheepswerf te bouwen waar schepen tot één miljoen dwt volgens
een revolutionair procédé zullen op stapel gezet worden.
In het havengebied bevinden zich verder o.m. nog de tot de Usinorgroep behorende
buizenfabriek Vallourec, gespecializeerd in de produktie van buizen voor
olieleidingen, de konstruktie- en scheepsherstellingsbedrijven Béliard-Crighton et
Cie, Ziegler Frères en Flandres-Industrie en een termische centrale met een vermogen
van 500 MW van de Electricité de France. Ook in onmiddellijke omgeving van de
haven zijn er belangrijke industrieën gevestigd. Vermelden wij o.m. de Usine des
Dunes, één van de zeven fabrieken van de Compagnie des Ateliers et Forges de la
Loire (CAFL), een belangrijke vestiging van Lesieur te Coudekerque, een fabriek
van Air Liquide, de Société des Constructions Métalliques de Provence en diverse
textielfabrieken.
Maar voor Duinkerke is de industriële explosie in feite maar pas begonnen. Vorig
jaar in mei geraakte bekend dat de Franse maatschappij Péchiney en het Amerikaanse
concern Kaiser Aluminium and Chemical Corporation langsheen de nieuwe voorhaven
en het getijhavenbekken op een terrein van 450 ha een fabriek gaan bouwen voor de
produktie van jaarlijks één miljoen ton aluminaat op basis van bauxietertsen. De
aanvoer van dit erts zal dank zij de nieuwe voorhaven in de meest gunstige
omstandigheden gebeuren. Duinkerke zal o.m. de aluminiumfabriek van Péchiney
Nederland en de toekomstige aluminiumfabriek van Kaiser-Preussag in de Duitse
Bondsrepubliek met aluminaat bevoorraden. De vestiging van Péchiney-Kaiser moet
begin 1974 bedrijfsklaar zijn. De fabriek die naar alle waarschijnlijkheid ‘Alumine
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des Flandres’ zal genoemd worden, zal in de beginperiode aan 900 personen werk
verschaffen. Later komen daar nog eens 1400 werkgelegenheden bij.

Dit is de eerste faze van de uitbreiding van de Duinkerkse haven in de richting van Grevelingen. De
aanleg van een nieuwe voorhaven (inclusief de toegangsgeul), twee aanlegsteigers, een
getijhavenbekken, industrieterreinen, wegen en spoorlijnen moet uiterlijk begin 1974 voltooid zijn.
Op terrein 1 komt een elektrische centrale, 2 is volledig gereserveerd voor Péchiney-Kaiser, op 3
komt opslagruimte voor ruwe olie terwijl terrein 4 langsheen het kanaal Duinkerke-Denain eveneens
industriezone wordt. Het getijhavenbekken zal naar alle waarschijnlijkheid iets groter worden dan
het gearceerde gedeelte aangeeft.
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Uitstekende verbindingen.
Men noemt Duinkerke wel eens de stad van de kanalen. Niet helemaal ten onrechte.
Het kanaal Duinkerke-Veurne-Nieuwpoort, het kanaal van de Moeren, het kanaal
van Bergen, het kanaal van Broekburg en het kanaal van Mardyck zijn echter slechts
waterwegen geschikt voor binnenschepen tot 350 ton. Konkurrentieel gezien
betekende dit een enorme handicap. Duinkerke deelt immers met Rotterdam,
Antwerpen, Amsterdam en Gent hetzelfde achterland. Door het ontbreken van een
waterweg op Europees niveau (1350 ton) liep en loopt heel wat trafiek, bestemd voor
het Noorden en Oosten van Frankrijk, via Antwerpen en Gent.
Maandag 8 april 1968 was derhalve een belangrijke dag in de geschiedenis van
de Duinkerkse haven. Toen werd het eerste schip versast in de nieuwe en ultramoderne
binnensluis van Mardyck. Deze sluis voor schepen van 1350 ton en duwkonvooien
tot 3000 dwt verbindt de haven van Duinkerke met het kanaal

Deze grafiek geeft een duidelijk beeld van de evolutie van het goederenverkeer te Duinkerke in de
periode 1925-1968.
Lijn 1 geeft de totale trafiek weer, lijn 2 de inkomende en lijn 3 de uitgaande.

Duinkerke-Denain. De grote schutkolk, met een lengte van 144,60 m, kan in twee
schutkolken verdeeld worden met een nuttige lengte van respektievelijk 91,60 m en
45 m. De nuttige breedte van de sluis is 12 m. Er werd ook een speciale installatie
aangebracht om te beletten dat zeewater in het kanaal zou binnendringen.
De bouw van de waterweg Duinkerke-Denain vergde acht jaar. Het belangrijkste
werk was de bouw van dertien sluizen. Over het 178,5 km lange trajekt doet men nu
twee dagen. Vroeger verliepen acht tot tien dagen.
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De 24 km lange en met 2 sluizen uitgeruste aftakking Bauvin-Marquette zal binnen
afzienbare tijd volledig klaar zijn. Schepen van Europese tonnenmaat zullen dan de
binnenhaven van Rijsel kunnen bereiken.
Op het gedeelte Denain-Thiers zijn werken in uitvoering tot Valencijn. Dit stuk
moet dit jaar klaar zijn. Ten slotte zal in het kader van het Zesde Plan het gedeelte
Thiers-Belgische grens verwezenlijkt worden. België zal op dit tijdstip eveneens met
de aanpassingswerken klaar zijn. In 1974-1975 zal Duinkerke dan eindelijk op het
Europees waterwegennet aangesloten zijn.
Als spoorweghaven heeft Duinkerke sedert jaren een grote faam. De Nationale
Maatschappij van Franse Spoorwegen (SNCF) heeft werkelijk op geen kosten gezien.
Het spoorwegnet in de haven - 250 km lang - is volledig geëlektrificeerd. Er zijn vier
grote rangeerstations: ‘triage du port’ (21 sporen), ‘triage des dunes’ (30 sporen),
‘triage exportation’ (24 sporen) en ‘triage de Grande-Synthe’ bestaande uit een
ontvangstbundel van 16 sporen (750 m lang), een rangeerbundel van 48 sporen (850
m lang) en een wachtbundel van 12 sporen. Het rangeerstation van Grande-Synthe
kan dagelijks 4500 wagons verwerken. Duinkerke is verder elektrisch verbonden
met Parijs, Rijsel, Valencijn, Thionville, Metz, Straatsburg, Mulhouse, Belfort en
Basel, met Luxemburg en met het Saargebied.
Voor het wegvervoer is de situatie minder gunstig. Van de geplande autosnelweg
Duinkerke-Rijsel zijn tot nu toe twee gedeelten in gebruik: van Duinkerke tot even
voorbij Bergues en van Rijsel af tot in de omgeving van Nieppe. Het ziet er niet naar
uit dat de tussenschakel - het grootste gedeelte van deze snelweg - vlug zal
gerealizeerd worden. Men wil immers ‘voorlopig’ een weg met drie rijvakken tussen
Bergen en Nieppe aanleggen. In maritieme en handelskringen te Duinkerke is men
over dit plan helemaal niet te spreken. Na het lange wachten op een degelijke
kanaalverbinding zou elke stagnatie bij de voltooiing van de snelweg Duinkerke-Rijsel
het verlies van bepaalde trafieken kunnen betekenen.
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Ruim 25 miljoen ton goederen in 1970
Als slot van dit portret van de haven van Duinkerke geven wij een bondige ontleding
van het goederenverkeer dat in 1970 voor de eerste maal de 25 miljoen ton
overschreed. De inkomende en uitgaande trafiek totalizeerde 25.387.000 ton. Dit is
een stijging van 22,5 t.h. ten opzichte van 1969. Indien men rekening houdt met de
bevoorrading komt men zelfs uit op 26.175.000 ton.
De vooruitgang die vorig jaar verwezenlijkt werd is de grootste der laatste jaren.
In 1966 bedroeg de stijging 1 t.h., in 1967 3 t.h., in 1968 8,7 t.h. en in 1969 16,5 t.h.
Vooral het inkomende goederenverkeer ging pijlsnel de hoogte in: 21.505.000 ton
tegen 17.064.000 ton in 1969. Alleen de trafieken van hout (166.000 ton tegen 179.000
ton), wol (65.000 ton tegen 97.000 ton) en zand (607.000 ton tegen 629.000 ton)
gingen achteruit. De ertsaanvoer maakte de meest spektakulaire sprang: 9.009.000
ton tegen 6.344.000 ton. Hierdoor verstevigde Duinkerke haar positie van belangrijkste
Franse ertshaven. Van de 9.009.000 ton erts was 4.907.000 ton bestemd voor
Usinor-Duinkerke, 1.399.000 ton voor Usinor-Denain, 1.620.000 ton voor andere
fabrieken van Usinor (o.m. in Lotharingen) terwijl 860.000 ton naar het Saarland
ging. Men verwacht dat in 1975 ruim 17 miljoen ton ertsen in Duin-
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kerke zullen gelost worden.
Ook de steenkolentrafiek ging fors de hoogte in: 1.632.000 ton tegen 745.000 ton.
In 1975 zullen 6 miljoen ton steenkolen aangevoerd worden. Hiervan zouden 4,5
miljoen ton voor de cokesfabriek van Usinor bestemd zijn. In opgaande lijn ging ook
de aanvoer van petroleumprodukten (8.216.000 ton tegen 7.724.000 ton), fosfaat
(263.000 ton tegen 86.000 ton), plantaardige oliën (92.000 ton tegen 74.000 ton),
oliehoudende granen (173.000 ton tegen 155.000 ton), metaalprodukten (319.000
ton tegen 248.000 ton) en van pyriet (96.000 ton tegen 65.000 ton). De aanvoer van
diverse goederen steeg met 20 t.h. van 717.000 ton tot 867.000 ton.
Niettegenstaande de aanzienlijke daling van de graantrafiek (54.000 ton tegen
152.000 ton) en petroleumprodukten (739.000 ton tegen 1.099.000 ton), totalizeerde
de uitgaande trafiek 3.882.000 ton. Een stijging registreerde men bij suiker (210.000
ton tegen 80.000 ton), cement (201.000 ton tegen 136.000 ton), groenten en fruit
(349.000 ton tegen 284.000 ton) en metallurgische produkten (1.182.000 ton tegen
1.047.000 ton). Bij de afgewerkte meststoffen (214.000 ton tegen 207.000 ton) was
de stijging minder groot. De afvoer van diverse goederen ten slotte bedroeg 931.000
ton tegen 705.000 ton.
De containertrafiek werpt voorlopig nog weinig gewicht

Stalen buizen worden jaarlijks bij duizenden verscheept.

in de schaal. Vorig jaar werden 11.201 geladen containers behandeld. In 1969 waren
er dat 7.382, in 1968 slechts 2100. Als men weet dat Duinkerke maar over twee
containerlijnen beschikt (Duinkerke-Harwich en Duinkerke-Tilbury) is dit resultaat
niet zo slecht. De ganse trafiek vertegenwoordigde in 1970 137.234 ton. Het aantal
inkomende containers bedroeg 5.892 of 79.310 ton; het aantal uitgaande laadkisten
was 5.309 of 57.924 ton.
Als reizigershaven is Duinkerke niet zo belangrijk als de naburige havens Kales
en Boonen. Toch werden in 1970 230.000 passagiers geregistreerd. Ter vergelijking:
In Kales telde men vorig jaar 2.496.488 reizigers. Er werden 398.286 auto's
verscheept. Het goederenverkeer totalizeerde 1.590.804 ton terwijl 6056 schepen de
haven van Kales binnenliepen. Via de haven van Boonen reisden 1.211.874 passagiers;
het aantal auto's bedroeg 204.681. Het goederenverkeer in Frankrijks belangrijkste
vissershaven bereikte een totaal van 1.723.379 ton.
Volgens de Port Autonome de Dunkerque wijst alles er op dat het goederenverkeer
dit jaar zal oprukken naar de 30 miljoen ton. Voor 1975 wordt de 50 miljoen ton als
haalbaar gesteld. Het ambitieuze Duinkerke is immers vast besloten plaats te gaan
nemen in de rij van Europa's grootste havens.
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HERMAN WELTER

Het Zeedok met op de achtergrond het staalcomplex van Usinor.
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Robert Boeuf ziet talrijke obstakels
Samenwerking tussen Noordzeehavens zeer moeilijk maar niet onmogelijk.
Met Robert Boeuf, direkteur-generaal van de Port Autonome de Dunkerque, over
nationaal havenbeleid praten is helemaal geen delikate opdracht. In Frankrijk worden
de diverse havens immers niet tegen elkaar in het harnas gejaagd. Dit is te danken
aan de realistische en doeltreffende havenpolitiek die door Parijs gevoerd wordt.
Robert Boeuf is wel zo eerlijk toe te geven dat het de Franse havenpolitiek lange
tijd aan dynamisme heeft ontbroken. Parijs heeft het aanvankelijk alle havens naar
de zin willen maken. Bij het in werking treden van het Vijfde Plan kwam echter een
gunstige kentering. Sedertdien is er een werkelijke haven- en industriepolitiek gaan
groeien. Daaruit is vooreerst een selektie voortgevloeid. Het Franse havenbeleid
koncentreert zich in het biezonder op drie havens: Fos-Marseille, Le Havre en
Duinkerke. Deze havens funktioneren tevens als industriële groeipolen. Verder is
het beleid er op gericht de bestaande investeringen in een groot aantal sekundaire
Franse havens doelmatig aan te wenden. Een betere koördinatie van haven- en
industriebeleid kan men zich niet voorstellen. Van onderlinge strijd is dus geen
sprake.
De drie basishavens liggen ver genoeg van elkaar en hebben bovendien elk een
totaal verschillend hinterland.
Volgens de direkteur van de Duinkerkse haven zou het wenselijk zijn indien de
Noordzeehavens vroeg of laat tot een eenvormig havenbeleid zouden komen. Dit is
een taak die de EEG ter harte zou moeten nemen. Voorlopig is dit echter nog niet te
verwezenlijken. In de onderscheiden landen bestaan te grote verschillen op het vlak
van o.m. fiskaliteit, reglementering, financiering, haven- en transporttarieven.
Alvorens men kan gaan denken aan een Europees havenbeleid, moeten al die dingen
geregeld worden. Erg optimistisch is Robert Boeuf niet. Maar hij acht het niet
onmogelijk.
Eens zal men toch tot een of andere vorm van samenwerking moeten komen. In
de eerste plaats denkt hij dan aan de bevoorrading in ruwe petroleum. Duinkerke
wordt in 1974 toegankelijk voor tankers van 300.000 dwt. In geen enkele
Noordzeehaven kunnen dergelijke schepen binnenlopen. En laat ons, aldus Robert
Boeuf, nog veronderstellen dat in Europoort-Rotterdam wel schepen van 300.000
dwt zullen kunnen afmeren, dan zullen deze mastodonten de Britse eilanden moeten
omvaren. Dit betekent zowel tijd- als geldverlies. Zou het dan niet logisch zijn dat
België en West-Duitsland - en misschien ook Nederland -
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de aanvoer van ruwe olie langs Duinkerke zouden kanalizeren. Het zou een eerste
stap zijn naar een Europese samenwerking.
Over de invloed van de huidige en toekomstige havenuitbreiding op het leefmilieu,
liet de Duinkerkse havendirekteur optimistische geluiden horen. Volgens hem wordt
in Frankrijk wel degelijk rekening gehouden met een gezond en verantwoord
leefmilieu. Zoals bekend zal het gebied tussen Duinkerke en Kales - dit is over een
breedte van 40 km - tot één havenzone uitgroeien. De kuststroken tussen Kales en
Boonen en tussen Duinkerke en De Panne zijn uitsluitend bestemd voor rekreatie en
zullen onaangetast blijven. Bovendien zal in het enorme haven- en industriecomplex
dat tussen Duinkerke en Kales in wording is een groene wig gedreven worden. Het
is immers onvoorstelbaar dat een historisch stadje als Grevelingen zo maar van de
kaart zou geveegd worden. Aan de Aa-monding, van Fort-Philippe tot Grevelingen
en verder landinwaarts, zal niet geraakt worden.
Ten slotte beklemtoonde Robert Boeuf dat ook aan de problemen van de wateren luchtbezoedeling de nodige aandacht wordt besteed. Ze helpen immers mede een
goed leefmilieu bepalen.
HERMAN WELTER
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Spiegel van de Nederlanden
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De uitvoeringsbesluiten van de grondwet
De nieuwe grondwet die einde 1970 met de vereiste twee derde meerderheid in Kamer
en Senaat werd aangenomen was uiteraard geen eindpunt. Zonder de
uitvoeringsbesluiten blijft de grondwetsherziening een dode letter. Vandaar de drukke
politieke bedrijvigheid waarvan wij sinds februari opnieuw getuige zijn.
De nieuwe grondwet belastte de wetgever o.m. met het oprichten van agglomeraties
en federaties van gemeenten, een uiterst belangrijke en ingewikkelde taak die men
in Nederland heus niet op 6 maanden voor elkaar zou trachten te krijgen. Maar de
Belgische regering zat in tijdnood. Door de plechtige belofte om per 1 september de
anti-sociale vrijheid van het gezinshoofd in Brussel door te voeren zag de regering
zich verplicht er over te waken dat ook de Nederlandse Kulturele Kommissie van de
Brusselse agglomeratie vóór die tijd zou geinstalleerd zijn en dat kon natuurlijk pas
nadat de Brusselse agglomeratieraad zelf een feit zou zijn geworden. Met
bewonderenswaardige spoed hadden de beide ministers voor
gemeenschapsbetrekkingen reeds in februari een akkoord over de toekomstige
agglomeraties en federaties weten uit te werken maar het ontwerp stuitte op heel wat
kritiek in de Kamer. Niet het minst van B.S.P.-zijde waar de heer Van Eynde, intussen
samen met de heer Leburton partijvoorzitter van de B.S.P. geworden, het ontwerp
een fataal schot voor de boeg meegaf. Daarop besliste de regering het ontwerp tot
einde april in de doofpot te stoppen. Het werd echter 4 mei vooraleer de ministers
het over een nieuw ontwerp eens werden zodat de beschouwingen die U hieronder
leest niet alleen heet van de naald maar ook strikt persoonlijk zijn. Er was helaas
geen tijd om op de officiële readies van de Vlaamse verenigingen te wachten.
Het eerste wat in de nieuwe regeringsvoorstellen opvalt is het feit dat het nieuwe
ontwerp alleen nog op het nog steeds niet gesplitste kiesarrondissement Brussel
betrekking heeft. Het is natuurlijk jammer dat hervormingen die zich voor het ganse
land opdringen - men denke maar aan het chronische en uitzichtloze deficit van de
stad Antwerpen - in feite weer eens op de lange baan worden geschoven. Anderzijds
kan men het alleen toejuichen dat men heeft afgezien van nieuwe overijlde voorstellen
om zich des te intensiever met het hete hangijzer Brussel te kunnen bezig houden.
Wat stelt de regering terzake nu feitelijk voor?

1. De federaties
Laten we beginnen met het positieve voorstel om de 19 gemeenten van de
grondwettelijk vastgelegde Brusselse agglomeratie in te bedden in een ring van 5
Vlaamse federaties die alle één of meerdere van de sterk verfranste randgemeenten
zullen omvatten. Het zijn de federaties Vilvoorde (15 gemeenten met samen 100.000
inwoners), Zaventem (12 gemeenten met samen 60.000 inwoners), Tervuren (11
gemeenten met samen 60.000 inwoners), Halle (22 gemeenten met samen 100.000
inwoners) en Asse (24 gemeenten met samen 85.000 inwoners). Het is duidelijk dat
deze grote Vlaamse federaties een veel steviger dam tegen de verfransing zullen
kunnen opwerpen dan de 80 geïsoleerde kleine gemeenten van Vlaams Brabant.
Bovendien is het zo dat het straks op te richten overlegorgaan tussen de federaties
en de Brusselse agglomeratie uit 10 vertegenwoordigers van de federaties zal bestaan
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(2 per federatie) en 5 Brusselaars (waarvan opnieuw 2 nederlandstalig moeten zijn).
En toch zijn wij niet erg gerust in de evolutie. Wij zijn de beruchte januaribrief van
P.V.V.-voorzitter Descamps nog niet vergeten: ‘Démographiquement et
économiquement le carcan (de gordel van Vlaamse federaties rond Brussel) éclatera
de lui-même’. En dan denken wij aan het feit dat nu reeds F.D.F.-raadsleden in een
tiental gemeenten van de federaties gekozen werden en dat sommige van die Vlaamse
gemeenten nu reeds mede door het F.D.F. bestuurd worden. Betekenen de nieuwe
federaties werkelijk een rem op de grondverkaveling waardoor steeds grotere groepen
fanatieke franstaligen zich in blok in Vlaamse gemeenten gaan vestigen? Bestaat er
mogelijkheid om de geldstroom af te remmen die vanuit Brussel (vaak via officiële
subsidiëring door gemeentebesturen) mild naar agressieve comités van franstaligen
blijft vloeien?
Een andere duidelijk negatieve faktor ligt in het feit dat telkens één sterk verfranste
gemeente in elke federatie is opgenomen. Dit betekent bijna automatisch dat de
administratie van alle socio-ekonomische diensten tweetalig zal zijn en de verfransing
verder in de hand zal werken.

2. Geen afdoende waarborgen voor de Vlamingen in Brussel.
Het probleem blijft voor als na inderdaad de enorme macht van de Brusselse
verfransingsmachine binnen de 19 gemeenten. Welke waarborgen bevatten de
regeringsvoorstellen voor de groei van een heel klein stukje Vlaamse macht in Brussel
of laten we bescheiden zeggen tegen het verder afbrokkelen van wat ons nog rest?
En hier zien we de zaken ronduit somber. Welk sociaal-ekonomisch tegengewicht
bezitten wij per 1 september tegenover de toegenomen druk van een zeer agressieve
verfransing? Want vergeten wij het niet de Franse Brusselaar is volop in het offensief
en de haat tegenover het Nederlands leidt tot verdrukking en chantage. Spreek daar
maar een kleine Vlaamse bediende of arbeider over aan. En precies op dit ogenblik
laat de regering dan de wet vallen die de kleine Vlaming toelaat tegen alle chantage
in zijn kinderen naar een Vlaamse school te sturen. Door de liberalistische
vrijheidsvisie van de liberté du père de famille te verdedigen in december hebben de
Vlaamse parlementsleden wel een heel zware verantwoordelijkheid op zich geladen.
Welke reële kans zien zij toch om de sociaal-ekonomische druk van de
verfransingskrachten tegen 1 september uit te schakelen? ‘Een actief werkende
Nederlandse kulturele kommissie’ was het zegezeker antwoord in januari. Maar we
weten nu met volstrekte zekerheid dat die kommissie er niet komt vóór de zomer
van 1972. De verkiezingen voor de nieuwe Brusselse agglomeratieraad werden
immers reeds verdaagd tot na de volgende parlementsverkiezingen (voorjaar 1972)
en pas daarna kan een dergelijke kommissie geinstalleerd worden. Zullen de Vlaamse
parlementsleden nu ook de afschaffing van de taalverklaring met een jaar uitstellen?
Och kom, de Vlaamse parlementsleden zullen de wet braafjes goedkeuren want de
heer Eyskens heeft weer een van zijn huzarenstukjes geprogrammeerd. De invoering
van de kulturele autonomie wordt immers gekoppeld aan de afschaffing van de
taalverklaring in Brussel. Zo heeft iedereen een rein geweten: de Vlaamse kamerleden
die de ‘liberté du père de famille’ stemmen om de kulturele autonomie te krijgen en
omgekeerd. Handig, maar een echte aanfluiting van de parlementaire democratie.
Of rekent de regering er op dat niemand het spel nog ernstig opneemt?
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De Brusselse burgemeesters doen dat alvast niet. Zij houden er hun eigen wetten
en regels op na. In de tweede helft van april hebben zij even de koppen bij elkaar
gestoken en toen hebben zij onder elkaar de knoop doorgehakt. Zij zullen per 1 sep-
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tember de taalverklaring in hun gemeente afschaffen, desnoods eenzijdig tegen wet
en parlement in. Dat kan een franstalige burgemeester publiek zeggen in dit land,
niet in een onbewaakt ogenblik, niet in een kleine landelijke gemeente. Eén van de
burgemeesters is niemand minder dan de kroonprins van de B.S.P., de heer Simonet,
en twee andere burgemeesters zijn eveneens kamerlid. Zij vonden het bovendien
passend op de socialistische 1 meiviering in de hoofdstad aan hun eed terzake te
herinneren. Echt niet zo prettig voor minister Tindemans die vier dagen voordien er
nog op gewezen had dat de regering niet ongewapend is tegenover een boycot van
de taalverklaring en er zelfs aan toevoegde dat de gemeenteoverheden zich in
voorkomend geval bloot stellen aan disciplinaire maatregelen, zelfs schorsing en
afzetting. De werkelijkheid is helaas anders. De Brusselse burgemeesters staan boven
en buiten de wet en elke poging om de wet toch te willen toepassen zal er alleen toe
bijdragen om de heer Simonet de martelaarskroon te bezorgen waar hij wel van
dromen moet. De Vlaamse onmacht wordt door dit alles zo cynisch bloot gelegd dat
wij ons liever geen illusies meer maken. De vrijheid van het gezinshoofd komt er op
1 september zonder waarborgen!

3. Een ministerkomite voor Brussel
Gelukkig heeft minister De Saegher zich terzake ook nooit veel illusies gemaakt
maar zich ingespannen om te redden wat er nog te redden was. Op zijn verzoek werd
een ministerkomité gevormd dat het werk van de kulturele kommissie alvast zelf ter
hand wil nemen. Zo zal dit ministerkomité volgens de regeringsvoorstellen van 4
mei over een krediet van bijna 2 miljard kunnen beschikken (het opgespaarde geld
van de 10 Vlaamse scholen per jaar die ons in 1963 op Hertoginnedal beloofd werden
maar die er nooit kwamen). Met dit bedrag hoopt het ministerkomité nog 45 Vlaamse
peutertuinen te kunnen openen vóór 1 september. Het klinkt even mooi als in 1963,
maar wij zijn wel wat sceptischer geworden.
Wij staan trouwens helemaal huiverig tegenover het regeringsvoorstel om het
hierboven vermelde ministerkomité i.p.v. de Nederlandse kulturele kommissie te
laten optreden zolang deze nog niet geïnstalleerd kan worden. Men moet toch even
bedenken dat de bevoegdheden van een dergelijke kommissie de Vlaamse Brusselaars
toekomen en niet de regering. Nu krijgen politici van slechts twee partijen de taak
toebedeeld de zeer moeilijke en delicate aspecten van de subsidiëring van het
Nederlands onderwijs in Brussel te regelen.
Is dat wel de goede formule? Zal het Nederlands onderwijs hier weer niet de grote
dupe van worden mocht blijken dat het ministerkomité niet representatief is voor de
Brusselse Vlamingen? De eerste resultaten zijn trouwens niet erg hoopgevend. Amper
waren de ministers het eens geworden over de verdeelsleutel voor de kredieten die
ter beschikking van het Nederlands onderwijs gesteld zouden worden of het
onvermijdelijke gebeurde. Omdat de Brusselse Vlamingen zelf niet via hun kommissie
over de subsidiërings-modaliteiten konden beslissen werd het geheel als een politieke
overeenkomst aangevoeld en er rees protest vanwege het katholiek en het gemeentelijk
onderwijs tegenover een zogeheten bevoordeliging van het rijksonderwijs. Er is
terzake maar één oplossing. Men moet de Brusselse Vlamingen zelf laten uitmaken

Neerlandia. Jaargang 75

hoe zij het Nederlands onderwijs in de hoofdstad het best kunnen dienen. Wij weten
uit ervaring dat de samenwerking tussen de Vlaamse leerkrachten te Brussel geen
ijdel woord is. Buiten alle partijpolitiek om weet het Vlaams Onderwijscomité heus
wel hoe het de zaken te Brussel moet aanpakken. Of is het de bedoeling ervoor te
zorgen dat alle kredieten toegewezen zijn vooraleer de Nederlandse kulturele
Kommissie volgend jaar met haar taak zal kunnen beginnen? De suggestie is niet
van ons. We vonden ze in een editoriaal van ‘De Standaard’.

4. Geen gescheiden kiescolleges?
Wat ons in de regeringsvoorstellen van 4 mei het meest verontrust is interpretatie
die wij in de ‘Gazet van Antwerpen’ aantroffen. Volgens de ‘Gazet’ zou het in de
bedoeling liggen van de regering om geen gescheiden kiescolleges in te voeren voor
de verkiezingen voor de Brusselse agglomeratieraad. Mocht deze interpretatie
inderdaad bevestigd worden dan worden de Vlaamse parlementsleden die zoveel van
deze kulturele kommissies verwachten wel erg brutaal voor de gek gehouden. De
sterkste politieke formatie van de hoofdstad, het F.D.F. (Front Démocratique des
Francophones), heeft reeds driemaal spottend aangekondigd dat het een ganse rij
verfranste Vlamingen ter beschikking houdt om aan de verkiezingen voor de
Nederlandse agglomeratieraad deel te nemen. Als de franstaligen inderdaad de kans
krijgen om aan de verkiezingen van de Nederlandse agglomeratieraad deel te nemen
dan zullen wij het beleven dat F.D.F.-leden in de Nederlandse agglomeratieraad
zullen zetelen. Vraiment, on aura tout vu ma chère.
*
Het is een somber beeld dat wij hierboven hebben opgehangen, maar wij hebben
echt wel de overtuiging dat de Vlaamse massa zich bij de gang van zaken heeft
neergelegd. Het feit dat men in december straffeloos aan alle waarschuwingen van
de Vlaamse verenigingen is kunnen voorbijgaan heeft bij de Vlaamse publieke opinie
een duidelijke moedeloosheid verwekt.
Zal het conclaaf van de Vlaamse kulturele verenigingen op tijd voor de nodige
reactie zorgen? Wij durven het in deze mooie vóórvakantiemaanden amper nog
verhopen.
*
Wie de beker tot de bodem wil ledigen kan misschien nog eens inzage nemen van
het memorandum dat het Verbond Vlaams Overheidspersoneel zo pas publiceerde
i.v.m. de taaltoestanden in het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De
slotbeschouwingen van het memorandum hebben ons nog maar eens duidelijk gemaakt
waarom ongeveer elke buitenlander België als een franstalig land beschouwt. Wij
sluiten ons dan ook graag aan bij het pleidooi van Volksunievoorzitter Van der Elst
en van oud C.V.P.-minister Van Elslande. Beiden pleitten in de kamer voor een
actiever Beneluxbeleid en de heer Van Elslande kwam zelfs uitdrukkelijk voor
politieke integratie op. Op eigen kracht hebben wij na 140 jaar nog nooit een Vlaming
Minister van Buitenlandse Zaken zien worden. Maar dacht U dat dit voor de
Vlamingen eindelljk eens een reden was om neen te zeggen tot minister Harmel?
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Verkiezingen in Nederland
De twee meest markante resultaten van de op 28 april in Nederland gehouden
verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn: 1. het feit dat geen van de bestaande
partijen-combinaties er in slaagde een meerderheid in het parlement te veroveren;
en 2. de duidelijk wordende tendens naar deconfessionalisering, dat wil zeggen de
losser wordende binding tussen godsdienst en politiek. Het eerste punt heeft
belangrijke gevolgen voor de vorming van de nieuwe regering, een zaak die wellicht
vele weken, zo niet maanden, in beslag dreigt te zullen nemen. Het andere resultaat
moet meer gezien worden als de voortzetting van een verschijnsel dat zich bij de
vorige verkiezingen (in 1967) reeds demonstreerde maar toen nog uit een zeker
opportunisme te verklaren leek. Thans echter is het duidelijk dat vele
honderdduizenden kiezers niet langer hun politieke keuze willen laten afhangen van
hun religieuze instelling. In demokratisch opzicht betekent dit een belangrijk
winstpunt.
Voor een goed begrip van de toelichting die we hieronder van de verkiezingsuitslag
geven, drukken we eerst de uitslag af in percentages van de (6.318.152) uitgebrachte
geldige stemmen. (Opkomstpercentage: 78,5.)
Kath. Volkspartij

21,9

Partij van de Arbeid

24,6

VVD (liberalen)

10,3

Anti-Rev. Partij

8,6

Chr. Hist. Unie

6,3

Democraten '66

6,8

CPN

3,9

Pacif. Soc. Partij

1,4

Radicalen

1,8

Democr. Socialisten

5,3

Overige partijen de rest.
In het vorige parlement beschikten de regeringspartijen over een meerderheid van
in totaal 55,2 percent (KVP 26,5 - VVD 10,7 - ARP 9,9 - CHU 8,1). Bij optelling
van de nieuwe percentages ziet men dat de vier ex-regeringspartijen samen aan 47,1
komen, met andere woorden dat zij hun meerderheid in de 150 leden tellende
volksvertegenwoordiging kwijt zijn. Daarmee staat al vast dat er niet opnieuw een
parlementaire christelijk-liberale regering kan worden gevormd.
Echter: de drie samenwerkende oppositiepartijen - PvdA, D'66 en Radicalen komen niet verder dan een gezamenlijk percentage van 33,2, weliswaar een
vooruitgang sinds de vorige verkiezingen toen zij 28 percent haalden (de Radikalen
hadden toen nog geen eigen partij), maar toch nog ver van de benodigde 51 percent
vandaan. Een kabinet van de oppositie, die als ‘progressieve combinatie’ de
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verkiezingen inging, is dus al evenzeer uitgesloten. Hoe men het ook wendt of keert,
zowel de samenwerkende christelijke partijen (die geweigerd hebben vóór de
verkiezingen een accoord te sluiten met de liberalen) als de progressieven zijn
aangewezen op ‘bondgenoten’ indien zij een regering willen vormen.
Omdat het geen zin heeft op dit moment, een week na de verkiezingen, te gaan
speculeren over een zaak die pas op lange termijn zal worden beslist en waarbij zich
elke dag nieuwe ontwikkelingen kunnen voordoen, zullen we het punt van de
kabinetsformatie verder onaangeroerd laten. Alleen dit nog: doordat de PvdA al
geruime tijd vóór de verkiezingen besloot onder geen voorwaarde samen met de
confessionele partijen in een regering te gaan zitten, is het uitgesloten dat er een
kabinet tot stand komt van progressieven en christelijken. Hetgeen in feite jammer
is omdat de programs van deze twee groeperingen veel overeenkomst vertonen. Het
schijnt er nu op uit te lopen dat de christelijke partijen opnieuw met de liberalen in
zee gaan, daarbij gesteund door de Democratische Socialisten, die dank zij een
bezuinigingsprogram (belastingverlaging!) de grote winnaars van de verkiezingen
waren. In 1967 bestond hun partij nog niet!
Het vraagstuk van de deconfessionalisering in de Nederlandse politiek speelt in
het publieke debat al een rol sinds vlak na de oorlog de PvdA poogde de ‘doorbraak’
tot

De progressieve partijen in Nederland hadden hun alternatieve kabinet al klaar vóór de verkiezingen.
Het zal echter wel niet ‘in actie’ komen. Vooraan in het midden de drie fractieleiders van de
samenwerkende vooruitstrevende partijen, van links naar rechts: Hans van Mierlo (D'66), Joop den
Uyl (PvdA) en Jacques Aarden (Radikalen).

stand te brengen. Dat mislukte toen, afgezien van de totstandkoming van bescheiden
confessionele ‘werkgroepen’ in de socialistische partij, werkgroepen die van lieverlee
nauwelijks nog een functie uitoefenden.
Het was vooral in de KVP waar de band tussen godsdienst en politiek een voorname
rol speelde. Tot omtrent 1959 werden de katholieken zelfs door de bisschoppen
aangemaand op de Katholieke Volks-Partij te stemmen, een aanmaning waarbij
meestal het geweten in het geding werd gebracht. De ontwikkeling van de laatste
jaren heeft er echter toe geleid dat de katholieke kiezers het niet langer
vanzelfsprekend vinden op de KVP te stemmen. Geen enkele bisschop zal er ook
nog aan denken om een bindend stemadvies te geven. Misschien weerhoudt de
verkiezingsuitslag van 28 april de KVP nu wel bij haar pogingen om tot een
Nederlandse CDU te komen, te meer omdat de twee partners in zo'n CDU, de ARP
en de CHU, eveneens niet onaanzienlijke verliezen hebben geleden. Het is voor de
duidelijkheid in de politiek veel beter dat een partij haar kiezers vergaart op basis
van werkelijk politieke standpunten en ideeën. Immers, het feit dat men lid is van
een bepaald kerkgenootschap, impliceert nog niet dat men in politicis er dezelfde
mening op nahoudt.
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In de afkalving van de christelijke partijen zien we dan ook een positieve kant,
eigenlijk het enige winstpunt van de jongste verkiezingen die vermoedelijk meer een
tussenstation zijn geweest op de weg naar een scheiding der geesten.
JAN VERDONCK
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Kort genoteerd
De toekomst van Zuid-Vlaanderen
Voor de Vlaamse academici te Brussel hield de heer Pittery een voordracht over de
toekomstperspectieven voor Zuid-Vlaanderen in Europees verband.
Na een overzicht te hebben gegeven over de trieste geschiedenis van het door
Frankrijk opgeslokte Frans-Vlaanderen, schetste hij de verschillende activiteiten de
laatste decenniae ondernomen om taal en cultuur aldaar te beschermen en van de
ondergang te redden. Hij noemde namen als Looten, Gantois, dr. Jan Claes, André
Demedts en Luc Verbeke en zoveel anderen. Tot slot pleitte hij voor een Nederlands
cultuurcentrum in Rijsel, het krachtig voortgaan van het Comité Frans-Vlaanderen,
de bevordering van de dagelijkse contacten over de grenzen en de zorg voor steeds
meer informatie.
Volgens André Demedts begint de beslissing van de Franse regering waardoor aan
de officiële middelbare scholen in Frans-Vlaanderen Nederlands mag worden
onderwezen (daterend uit 1970), reeds resultaten op te leveren. Direct gaven zich
scholen op om voor die lessen Nederlands in aanmerking te komen. De moeilijkheid
volwaardige leerkrachten daarvoor aan te trekken is nog niet bevredigend opgelost.
Ook gaan er stemmen op het Nederlands op de lagere scholen toe te laten.
Intussen breidt zich in Frans-Vlaanderen de bewustwording van eigen wezensaard
uit en daar gaat een groeiende belangstelling voor Nederland en Vlaanderen in België
mee samen. De gewestelijke bladen in Hazebroek, Belle en Sint-Winoksbergen
nemen geregeld ‘Vlaamse Hoekjes’ op, van het Fransvlaams Jaarboekje, uitgegeven
door Bert Bijnens. Met de medewerking van Frans-Vlamingen verscheen de vierde
jaargang en op 10 januari van dit jaar prezenteerde de volksdansgroep De Kadullen
uit Belle een plaat met Nederlandse volksliederen aan de pers.
Meer en meer Nederlandse namen sieren nieuwe woonhuizen, te Rijsel heeft een
stadswijk een kermisweek in samenwerking met Oostende in het Nederlands gevierd
en de abonnementen op ‘Ons Erfdeel’ groeien aan. Het volkstoneel voor
Frans-Vlaanderen heeft tijdens de voorbije winter op tien plaatsen ‘Onder één Dak’
van Jan Fabricius opgevoerd en de Milac-Kring ‘Broekskerke’ van Donald Debruyne
op acht. Bewonderenswaardig is de aktie van de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde, die in Frans-Vlaanderen nu een eigen afdeling heeft met meer dan
honderd leden.
Wat niet het minst vertrouwen in de toekomst wettigt, de menselijke betrekkingen
tussen Frans- en ons Vlaanderen en Nederland breiden uit. De vriendschap heeft de
afzondering doorbroken. Er gaat niets verloren als men het niet verloren geeft.
Van de Vereniging Zannekin (voorzitter dr. mr. H.P. Schaap uit Zierikzee) verscheen
een jaarverslag over de laatste twee jaren. Daarin de mededeling, dat Zannekin het
thuisfront wil zijn van iedere persoon of van elke vereniging, die er naar streeft een
Nederlands Volksbewustzijn op te wekken, te versterken of in stand te houden in
alle gebieden binnen onze oudste volksgrenzen, welke in de loop der tijden geheel
of gedeeltelijk werden geromaniseerd of verduitst. Het aantal lezers in
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Zuid-Vlaanderen van het tijdschrift ‘La Nouvelle Flandre - Zuid Vlaams Heem’
groeit gestadig.
Het adres: M. Cailliau, Paddevijverstraat 2 te Ieper (8900), West-Vlaanderen.

Museum voor moderne kunst in Limburg
In de gemeente Venlo is het de heer Leo Alberigs, die achter de plannen staat voor
de oprichting van ‘het eerste museum voor moderne kunst in Limburg.’
Daarbij wordt gedacht aan een verdere uitbouw van de zgn. ‘collectie Van
Bommel-Van Dam’, die de gemeente als een rijpe peer in de schoot is gevallen.
De bedoeling is ook in Belgisch Limburg belangstelling te wekken voor het Venlose
museum. Contacten met Vlaanderen worden gezocht om een tegengewicht te vinden
voor de invloed van het gebied Krefeld-Viersen. Tot nu toe is al sterke aandacht
geschonken aan de Vlaamse kunst, die in Venlo werd tentoongesteld: Servaes, Frans
Masereel, expositie van twintig Vlaamse schilders, jonge schilderkunst uit Belgisch
Limburg en een tentoonstelling van Maurice Schelck.
Voor het volgend jaar staat reeds op het programma een tentoonstelling van de
Vlaamse expressionist Permeke. Gezocht wordt nog naar een Vlaamse stad, waarmede
een uitwisselingsprogramma kan worden opgezet.

Knaakfestival Rotterdam
Voorafgaand aan het op 15 juni begonnen Holland Festival organiseerde Rotterdam
een festival waar voor alle manifestaties een vaste inkomprijs van één knaak (f 2,50)
werd vastgesteld met de bedoeling de kunst naar het volk toe te brengen.
Organisator is de Rotterdamse Kunststichting, gesteund door de gemeente en
andere Rotterdamse kunstinstellingen.
Opvoeren van toneelstukken, een nachtelijk filmfestival, concerten o.a. van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat denkt aan een uitvoering op de C.S.-perrons.
Er is een dichtersfestival met deelnemers uit twintig landen. Vijftig Engelse popmusici
traden op met een overdekt popfestival in het concertgebouw De Doelen.
De dynamische Rotterdamse Kunststichting wil de traditionele kunstinstellingen
wakker schudden en het gemeentebestuur stimuleren tot een actief cultureel beleid,
dat moet afrekenen met de legendarische a-culturele imago van deze moderne
havenstad en zijn inwoners.

Het Nederlands op de scholen in Nederland
De povere positie van het Nederlands in het onderwijs in Nederland, dat o.a. qua het
aantal lesuren schril afsteekt bij het onderwijs in de Nederland omringende landen,
heeft de Commissie Opleiding Leraren aangezet tot het uitbrengen van een rapport,
waarin wordt gepleit om in het studieprogramma van alle aanstaande leraren als
verplicht vak Nederlands op te nemen.
In een memorandum staat dat de minimaal vereiste middelen tot oplossing van de
problematiek van het onderwijs in de moedertaal zijn: een toereikend aantal uren
voor Nederlands, gegarandeerd op de basis-tabellen van de verschillende schooltypen
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en het instellen van één wekelijks lesuur in gesplitste klassen in de leerjaren 1-3
mavo en havo en 1-4 vwo; voorts in de leerjaren 4 van de mavo, 4 en 5 van de havo
en 5 en 6 van de vwo, een groeps-maximum van twintig leerlingen en een
vernieuwingsonderzoek, dat gecoördineerd en uitgebreid dient te worden.

Baalhoekkanaal
Over een nieuw trace voor het Baalhoekkanaal (een verbindingskanaal tussen de
Westerschelde en het Antwerpense havengebied) wordt door de
onderhandelings-delegaties van Noord en Zuid ernstig onderhandeld. Het eerder plan
stond een verbinding voor dwars door het verdronken
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land van Saeftinge, evenwijdig aan de Zuidoost-Noordwest lopende dijk.
Maar in natuurbeschermingskringen, die dat gebied als een belangrijk
natuurreservaat beschouwen, heeft men aangedrongen bij de Nederlandse regering
een andere oplossing te zoeken. Na gepleegd overleg met alle daarbij betrokken
instanties zal, aldus een mededeling van de Nederlandse minister-president, en een
bestudering daarna van de ontvangen readies, eerst tot een definitieve beslissing
kunnen worden gekomen.

Akkoord over industrieplanning
Op de tweede ledenlunch van de Belgisch-Nederlandse Vereniging te Antwerpen
werd gepleit voor een grotere economische samenwerking, voor het sluiten van een
akkoord tussen Nederland en België, vooral bij planning van industrieterreinen en
dan in de eerste plaats in het grote Deltagebied. Deze pleiter was de eregast drs.
L.J.M. van de Laar, oud-staatssecretaris en burgemeester van Bergen-op-Zoom
(gelegen midden in dat belangrijke gebied).
Tot nu toe is er alleen maar gepraat, maar telkens weer ontbraken duidelijke
afspraken.
Als voorbeeld van een mogelijkheid tot goede samenwerking wees spreker op de
overeenkomst betreffende het Schelde-Rijnkanaal, een project met toch ook talloze
problemen en belangenverschillen.
Samenwerking is geboden opdat beide landen in deze kritieke fase niet verzwakt
komen te staan t.o.v. andere industriegebieden. Hij waarschuwde ook tegen de manier
waarop Amerikaanse bedrijven België en Nederland tegen elkaar trachten uit te
spelen.

Cultureel akkoord
De 25ste verjaardag van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord blijft in het
nieuws in Noord en Zuid.
Donderdag 4 maart werden tegelijk in België en in Nederland persconferenties
gehouden waar het programma van manifestaties werd aangekondigd, die zullen
worden ingericht n.a.v. het zilveren feest van het Belgisch Nederlands Cultureel
Akkoord.
In het programma-boekje staan niet minder dan 180 activiteiten, waarover t.z.t.
nader verslag zal worden uitgebracht. Minister Van Mechelen (België) stond stil bij
de activiteiten gedurende die 25 jaar en noemde enkele daarvan: gelijkschakeling
van de diploma's waarvoor subcommissies zijn ingesteld en waardoor sedert zeer
onlangs universitaire en pre-universitaire diploma's in België en Nederland werden
gelijkgeschakeld, voorts uitwisseling van 15.000 studenten, oprichting van
verschillende instituten als Stichting voor Nederlandse lexicologie en tesaurus,
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Conferentie der Nederlandse Letteren,
Stichting voor de vertaling en de verspreiding van Nederlands letterkundig werk e.d.
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Minister Van Mechelen dacht voorts aan oprichting van een gemeenschappelijk
Nederlands Vlaams Instituut voor Taal- en Letterkunde, dat alle problemen in verband
met de taal (de spellingsregels inbegrepen) en de letterkunde zou behartigen, zowel
binnen het Nederlands taalgebied als daarbuiten.
Over het functioneren van het Belgisch-Nederlands Cultureel akkoord
organiseerden het Stedelijk Museum Schiedam, het Vormingscentrum ‘De
Crabbenhof’ te Dordrecht en de Bond van Nederlandse Volks-universiteiten een
conferentie op de dagen 7, 8 en 9 april.
Zowel uit België als Nederland zijn pre-adviseurs uitgenodigd om hun mening te
geven over werking en uitvoering van het Akkoord, de relatie publiek-beeldende
kunst en de museum directeur, het educatieve werk van musea en
kunstspreidingsorganisaties en de houding van de overheid.
Over het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord werd op een bijeenkomst van
het Aktiecentrum voor Europese Federalisme en van de Vlaamse Toeristenbond en
‘Open Kring’ in het Europahuis te Gent van gedachten gewisseld. Zowel Arthur de
Bruyne als Walter Kunnen stelden vast, dat er in het raam van het cultureel akkoord
in de afgelopen 25 jaar nog veel te weinig was gedaan.
De vervreemding tussen beide landen bestaat nog steeds, ondanks
gemeenschappelijke taal, afkomst, natuurkader, omdat geen enkele culturele (of
sociale, dan wel economische) politiek bestand is gebleken tegen ‘politieke politiek’.
Walter Kunnen stuurt aan op een politieke federatie van de Lage Landen.
Ook dr. Merlevede meent, dat er veel te weinig is gedaan en te weinig in het
cultureel akkoord een mogelijkheid is gezien voor toenadering tussen Noord en Zuid.
Wij moeten, zo eindigde hij, een voorbeeld nemen aan Julien Kuypers, die nooit
tevreden was, maar steeds gelukkiger als er iets verwezenlijkt werd.

Nederland nu
Op de Volkshogeschool in Bergen, gebouw ‘De Zandhoeve’ wordt van 11 tot 21
aug. de zomercursus ‘Nederland Nu’ georganiseerd. Men kan zich opgeven aan het
adres van de volkshogeschool, Duinberg 5, Bergen (NH).

Nederlandse docenten aan Belgische scholen
Met voldoening vernemen we het verschijnen van koninklijk besluit, dat bevoegdheid
verleent aan onderwijzend personeel met bepaalde Nederlandse diploma's onderwijs
te geven aan scholen in België.
In Vlaanderen ziet men dit besluit als de eerste praktische en reële maatregel op
de weg naar integratie tussen Noord en Zuid. Tot nu toe was de eis, dat docenten in
België ook de Belgische nationaliteit moesten bezitten, een obstakel bij het aanstellen
van Nederlandse leerkrachten. Belgische leerkrachten werden reeds vroeger toegelaten
tot het onderwijs op scholen in Nederland.

Met het oog op België
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De Nederlandse Omroep Stichting zond een serie van vijf delen uit onder de titel
‘Met het oog op België’, met de bedoeling begrip te wekken voor de nog altijd te
weinig bekende buurman. Het scenario was van Wim Povel, die ook de regie en de
montage voor zijn rekening nam.
In deze vijf uitzendingen was het bepaald niet de bedoeling elkaar eens ongezouten
de waarheid te zeggen, maar ernstig en zakelijk feiten en toestanden te registreren,
zodat menigeen in Nederland de indruk zal hebben, dat hij met zeer vele misvattingen
over de buurman en zijn land heeft rondgelopen.
Begonnen werd met de historie van België, en de daarmee samenhangende
taalkwestie. Korte gesprekken met o.m. prof. Luykx van de Gentse universiteit en
rector Brugmans van het Europacollege waren voor de Zuidnederlander gesneden
koek misschien, maar voor de Noorderling zeer verhelderend, en daar ging het toch
om.
Wim Povel gaf blijk van vakmanschap en grote objectiviteit, die maar al te zelden
in Nederlandse programma's wordt aangetroffen, als het gaat over België.
Kleine gebreken plaatste hij in het juiste daglicht zonder te kwetsen of te ergeren.
‘Met het oog op België’ is geen diep-
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gaande analyse geworden van de politieke, sociale, economische, culturele of
financiële situaties in België, maar toch heeft deze serie bijgedragen om de
Nederlanders eindelijk eens een ander beeld van Vlaanderen, Brussel en Wallonië
te brengen.
In het derde programma trof vooral de ergerlijke toestand van het Vlaamse
onderwijs te Brussel, en de situatie van de Oost-kantons, een werkelijk verwaarloosde,
zoniet verdrukte minderheid.
In de vierde aflevering prijst Povel de hardwerkende arbeiders met heel wat minder
ziekteverzuim dan in het Noorden, looft hun vakmanschap, dank zij op de praktijk
ingestelde onderwijsinrichtingen.
Tegen rode boekjes en pornografie wordt meestal door politie en justitie strenger
opgetreden dan in Nederland. Bij de verschillende openbare ministeries heerst echter
duidelijk verschil van mening t.a.v. deze toestanden. Povel betreurde het dat vooral
in de afgelopen decenniae de Vlaamse jeugd nà lager en middelbaar onderwijs vaak
geen kans kreeg universitair onderwijs te volgen, met het funeste gevolg dat
Vlaanderen een duidelijk tekort aan intellectuelen telde en vele posten aan de
franstaligen toevielen.
In het laatste programma kwamen de wegen aan de beurt en de woningbouw,
alsook de trek van Nederlanders naar de Belgische grensdorpen, het gemak een
bouwvergunning te krijgen, de eigenaardige toestanden in Baarle-Nassau en
Baarle-Hertog, de haven van Antwerpen en de Nederlandse knevelpolitiek na 1830,
het loodswezen, het loodscentrum in Vlissingen, noodzakelijkheid van samenwerking
tussen Noord en Zuid in het havenbeleid en het milieubeheer, de industrialisatie in
het Deltagebied. Tot slot memoreerde Povel de geweldige culturele bevruchting van
Nederland vanuit Vlaanderen: de invasie van Vlaamse grote figuren op elk gebied
na de val van Antwerpen, de eerste hogeschool van Leiden, bezet door hoogleraren
uit Vlaanderen, de tulp afkomstig uit Atrecht, Vondel geboortig uit Antwerpen,
beroemde standbeelden in Nederland door Belgische beeldhouwers gemaakt, de
diamantindustrie in Amsterdam te danken aan Antwerpenaars, enz.
Al met al een zeer goede prestatie, in Vlaanderen gewaardeerd, in Nederland met
grote belangstelling gevolgd.

Het zuiden verkent Nederland
De Vlaamse afdeling van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen heeft een driedaags bezoek gebracht aan noordoostelijk Nederland,
op uitnodiging van de Nederlandse Monumentenraad.
Na een ontvangst in het Muiderslot werden bezoeken gebracht aan gerestaureerde
of in restauratie zijnde kerken, gevelhuizen, de oude stinsen in Friesland, o.a. de
Cammingha State, daterend uit de 15e eeuw. Het bezoek werd beëindigd op de
buitenplaats Beeckesteyn, gelegen onder Velsen bij Haarlem. De Vlaamse
afvaardiging heeft grote lering getrokken uit die driedaagse reis in Nederland met
42.000 wettelijk beschermde monumenten (België: 1.800); tevens hebben zij ontdekt
hoe deze noord-nederlandse provincies, bij de Vlamingen vrijwel onbekend, toeristisch
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zeer aantrekkelijk zijn. In september a.s. komt Nederland naar België, bij gelegenheid
van de tentoonstelling te Brussel gewijd aan de Nederlandse monumentenzorg.
Een verkenning voor de pers uit België werd georganiseerd door de Nederlandse
ministeries van CRM en O. en W.

Een Hollander ontdekt Vlaanderen
De Vlaamse televisie heeft Godfried Bomans gevraagd een serie van vijf uitzendingen
te maken onder bovenstaande titel. Bij een persconferentie, stelde hij de vraag: hoe
het toch mogelijk was, dat tussen twee landen, die eenzelfde taal spreken, nagenoeg
eenzelfde verleden hebben gekend, zulke kortsluitingen bestaan. Hij stelde direct,
dat het misverstand voornamelijk in Nederland bestaat, dat bv. de Vlaamse Beweging
nog steeds als een soort padvinderij beschouwt. Niemand beseft, dat het een zaak
van leven of dood is.
De geschiedenis heeft hem in elk geval geleerd, dat de ‘Hollanders’ zich altijd
hebben gewarmd aan een vuur, waaruit de Vlamingen de kastanjes hebben gehaald.
Hij betreurde ook de miserabele voorlichting over Vlaanderen in Nederland, zodat,
om maar één voorbeeld te noemen, de Leuvense hogeschoolkwestie in Nederland
alleen maar wordt gezien als een studentenrel!
Bomans heeft gesprekken gevoerd met de voorzitters der verschillende fondsen,
met topfiguren in de politiek, de economie, het maecenaat, sociale sector en de sport.
Met belangstelling wordt uitgezien naar het resultaat van Bomans' ontdekkingstocht.

Nederlandse schoolhoofden
In het kader van het cultureel verdrag waren, van 24 tot en met 28 mei, in België
vijftig nederlandse schoolhoofden op studiebezoek om een beeld te krijgen van het
lager onderwijs en de gelegenheid te hebben met Belgische collega's van gedachten
te wisselen over wederzijdse vraagstukken. Het gezelschap word begeleid door drie
Nederlandse en vijf Belgische inspecteurs.

Prijs der Nederlandse Letteren
In tegenwoordigheid van de Belgische vorsten en van de Nederlandse
minister-president P. de Jong, die koningin Juliana vertegenwoordigde, werd op
plechtige wijze aan de weduwe van Simon Vestdijk de Prijs der Nederlandse Letteren
uitgereikt. Zowel de Belgische premier Eyskens, als de heer de Jong, bepleitten in
hun toespraken de noodzakelijkheid van een nieuwe oriëntering in verband met de
Belgische Nederlandse culturele betrekkingen. Op deze plechtigheid, die samenviel
met de viering van 25 jaar cultureel akkoord België-Nederland, werden de bijzondere
kwaliteiten van de aan Nederland ontvallen dichter hogelijk geprezen. Koning
Boudewijn reikte persoonlijk de prijs uit aan mevrouw Vestdijk.
Prof. Garmt Stuiveling, voorzitter van de Conferentie der Nederlandse Letteren,
wees er in zijn toespraak op, dat de hulde aan Vestdijk mede betekent hulde aan de
taal, waarin de kunstenaar zich uitte, het Nederlands, die unieke band tussen Noord
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en Zuid, en dan ook het merkwaardigst erfdeel, dat wij meekregen en dat wij moeten
overdragen aan de komende generaties.
Minister-president de Jong begon zijn rede in het Frans, en oogstte hiermee nogal
wat kritiek in Vlaanderen. Er wordt beweerd dat hij aldus handelde op advies van
eerste minister Eyskens. Naar onze bescheiden mening hebben beide staatslieden
een uitstekende gelegenheid laten voorbijgaan om te bewijzen dat zij iets begrijpen
van de cultuurpolitieke en opinievormende betekenis van de eigen taal. Zij kunnen
in de leer gaan bij president Pompidou.
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Uit de vier windstreken
Leergangen Nederlands te Londen
De Belgische ambassade in Londen heeft voorzieningen getroffen voor het organiseren
van leergangen Nederlands. Deze cursussen voor gevorderde jongeren en volwassenen
enerzijds en voor kinderen tussen 6 en 12 jaar anderzijds zullen worden gegeven
door mevrouw Van de Perre in de Anglo-Belgian Club. Het ministerie van de
Nederlandse Kultuur zal aan deze leergangen een subsidie toekennen.

Nederlands in Duitsland
In het Belgisch Huis in Keulen waren in het voorjaar Duitse, Nederlandse en Vlaamse
academici, die Nederlands onderwijzen aan studenten, ingeschreven aan een der 22
Duitse universiteiten waar Nederlands wordt gedoceerd, bijeen.
Daarbij bleek dat het Nederlands in West-Duitsland een groeiende belangstelling
geniet. De toeloop zou groter zijn, als na afsluiting van hun studies-Nederlands, de
studenten een practische functie kon worden aangeboden. Een tweede rem is en blijft
het gebrek aan docerend personeel. Bij de Nederlandse regering ligt een memorandum,
waarin wordt aangedrongen op actief cultuurbeleid, ook in het buitenland. Tegenover
acht leerstoelen voor de talen van Scandinavië (een kleiner taalgebied dan de
Nederlanden) staan twee volwaardige leerstoelen Nederlands.
De Nederlandse cultuurattaché bij de ambassade in Bonn, de heer Van Mourik,
bracht tijdens deze bijeenkomst in Keulen bijzondere hulde aan de Belgische
Cultuurattaché in Duitsland, de heer A. de Buck, die zich zeer energiek inspant om
de Vlaamse aanwezigheid in de Bondsrepubliek te propageren.

Nederlandse programma's op Duitse radio
Een nederlandstalig programma van de Deutschlandfunk kan men dagelijks - behalve
's zondags - beluisteren op de middengolf 236,5 of 1268 kHz van 20 tot 20,30 uur.
Bepaalde wensen kan men kenbaar maken bij de Deutschlandfunk, Lindenallee 7
te Köln (5).

Nederlands op universiteit van Berkeley
De universiteit van Californië in Berkeley (U.S.A.) heeft in samenwerking met de
Nederlandse regering een leerstoel in de Nederlandse taal en letteren ingesteld. Tot
hoogleraar is aangewezen dr. J.P. Snapper, in 1935 in Naaldwijk geboren,
genaturaliseerd Amerikaan, in 1966 in Los Angeles gepromoveerd in de Duitse taal
en letteren. Kort na zijn promotie werd hij tot hoogleraar in de 18de eeuwse Duitse
literatuur in Berkeley benoemd en tevens doceerde hij Nederlands.
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Met ingang van september wordt het een volledige studie Nederlands. Momenteel
zijn er in Berkeley 124 studenten die Nederlands studeren.

Kultureel akkoord Indonesië en België
Wij doen een dringend beroep op de overheid, inzonderheid op minister Van
Mechelen, om inhoud te geven aan het op 15 januari 1970 te Djakarta ondertekende
kultureel akkoord tussen Indonesië en België.
Een bevolking van 120 miljoen mensen, onder wie tienduizenden actief of passief
de Nederlandse taal onder de knie hebben, staat te wachten op daden, die de uitstraling
van de Nederlandse taal en kultuur in het Verre Oosten zullen bevorderen.
Talrijke Vlamingen hebben in het verleden Indonesië gediend: Pieter van den
Broecke, medestichter van Batavia, du Bus de Ghisegnies, commissaris-generaal
van Nederlands-Indië in de jaren dat koning Willem I koning der beide Nederlanden
was, Mgr. Jozef Mees, pro-nuntius in Indonesië. En tientallen anderen hebben ginds
uitstekend werk verricht.
De hulp van België moet nu niet tevreden zijn met enkele tienduizenden frank uit
te reiken. Oud en jong hunkert naar onderwijs in de Nederlandse taal, ziet uit naar
boeken en tijdschriften, naar goed gevulde bibliotheken, naar degelijke cursussen en
leraars, die daar de Nederlandse taal kunnen doceren.
Er moet uiteraard een deugdelijke samenwerking met Nederland op touw worden
gezet en het moet zó zijn, dat ook Vlaamse leerkrachten naar Indonesië kunnen
worden uitgezonden. Ook dient te worden gestreefd naar goede radio-samenwerking.
De Ambassadeur van Indonesië in Brussel, Chaidir Anwar Sani, sprak de hoop
uit, dat de samenwerking tussen beide landen, ook inzake de cultuur, nog kan worden
uitgebreid. Hij verwacht veel van het uitzenden van Vlamingen naar Indonesië, omdat
zij het zijn, die daarna meer en beter propaganda kunnen maken voor Indonesië,
beter dan de diplomaten dat kunnen.

Suriname en Vlaanderen
Over de werving van leerkrachten voor Suriname in Vlaanderen schreven we reeds
in een vorig nummer.
In het ‘Surinaams Nieuws’ van 10 april jl. troffen we een mededeling aan over
een op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel gehouden informatieve
bespreking, gevoerd tussen een Surinaamse delegate onder leiding van de
Gevolmachtigde Minister voor Suriname in Den Haag, dr. J.D.V. van Polanen en
een aantal hoge functionarissen van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Nationale
Opvoeding en Ontwikkelingssamenwerking.
De vooruitzichten, dat Vlaamse onderwijskrachten naar Suriname zullen gaan,
bleken reëel. De Belgische functionarissen bleken bijzondere belangstelling te hebben
voor de Surinaamse onderwijsvraagstukken en het bestaande lerarentekort aldaar.

Tien jaar adviesraad culturele samenwerking
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Op 13 april jl. begon op de Nederlandse Antillen de elfde zitting van de Adviesraad
voor Culturele Samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk.
Onder de aanwezigen waren o.a. de minister van Onderwijs van Suriname, de
staatssecretaris van Onderwijs in Nederland, de heer mr. J.H. Grosheide, de minister
van Staat (oud-minister van Onderwijs) mr. J.M.L.Th. Cals.
De aftredende voorzitter, prof. mr. M.F. de Gaay Fortmans, droeg het
voorzitterschap over aan de heer Jan Beaujon.
De heer de Gaay Fortmans sprak er in zijn afscheidswoord zijn teleurstelling over
uit, dat het punt van de zelfstandige behartiging van haar eigen buitenlandse culturele
betrekkingen door Suriname en de Antillen, het in de afgelopen tien jaren niet verder
heeft kunnen brengen dan een plaats op de jaarlijkse vergadering van de Raad, die,
zoals de naam het ook aanduidt, voor de drie regeringen alleen aanbevelingen doet
en die niet over geldmiddelen beschikt om meer kracht achter zijn arbeid te stellen.
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Op de leestafel
M. van Haegendoren: Nationalisme en federalisme
Politieke bedenkingen 286 blz., ing. 285 fr. Uitg. De Nederlandse
Boekhandel - B 2080 Kapellen.
Een nationaliteitenvraagstuk is een zaak die allen aangaat: de oplossing van dat
vraagstuk is maar denkbaar als de gehele gemeenschap er de nodige politieke
belangstelling voor opbrengt.
Het is werkelijk de hoogste tijd om nu eens eindelijk een algemene koers te bepalen
en bij het verder zoeken naar oplossingen van onze problemen van principiële
standpunten uit te gaan ‘om mogelijk te maken wat noodzakelijk is en niet alleen te
verwezenlijken wat haalbaar is’.
Het werk van Dr. M. Van Haegendoren wil daarin voorzien. De auteur hoopt door
deze persoonlijke politieke bedenkingen bij te dragen tot een ruimer politiek denken
over nationalisme en federalisme dan gebruikelijk is vanuit taal-, groeps- en
streekbelangen.
Uit de inhoud: De ondeelbare democratie - Het nationalisme, steen des aanstoots
- Het uur der volken: Zelfbeschikkingsrecht - Volk en natie - Welvaart en volksrecht
- Cultuur en volkswelzijn - Staatsburgerschap en staatsnationalisme - Federale orde
- De verenigde volken en staten van Europa - De Belgische legpuzzel - Federalisme
als oplossing - Federale staatshervorming - Verder dan federalisme.

E. van Cauwelaert: Taalvrijheid?!
Een kritische motivering van de taalwetgeving. 232 blz., ing. 225 fr.
Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel - B 2080 Kapellen.
‘Het is het recht voor elk persoon, om zonder enige beperking van overheidswege
en welke functie hij in de maatschappij ook mag bekleden, de taal of talen te kiezen,
waarmee hij zijn privé en maatschappelijk leven en dit van zijn familie zal inrichten,
en die hij in elke omstandigheid zal mogen gebruiken, in welk landsgedeelte hij ook
mag wonen of zich toevallig bevinden’.
Dat het probleem ‘taalvrijheid’ de publieke opinie hevig beroert, kan niet worden
ontkend. Alle politieke partijen hebben er stelling tegenover genomen. Bijna geen
dag gaat voorbij, of in een of meer Belgische dag- of weekbladen wordt over vrijheid
in verband met het taalgebruik gesproken. Het moet dan ook wel zijn, dat het
probleem, vooral in België, brandend actueel is, zodat het zeker de moeite loont het
even van dichterbij te bekijken.
Wars van valse pathetiek, los van elke partij-politieke optie, vrij van iedere
voor-ingenomenheid behandelt de auteur het probleem van de taalvrijheid zo grondig,
zo helder en vernieuwend, dat zijn studie een brede belangstelling meer dan waard
is.
Uit de inhoud: Wat is taalvrijheid zoals de franstalige Belgen die opvatten? - De
vrijheid in het algemeen: Terminologie. Het individualisme. Het
gemeenschapstotalitarisme. Het solidarisme - De gelijkheid - Wat is taal? - Enkeling,
moedertaal, taalgemeenschap - De taalgemeenschappen - De vrijheid van het
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gezinshoofd - Wat is taalvrijheid dan wel? - De Belgische grondwet - Het Europese
verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Niederländische Notizen
Informationen der Kgl. Niederländischen Botschaft in Bonn, nr. 70, febr. 1971.
In dit nummer is een opsomming gegeven van alle culturele activiteiten in de
Duitse Bondsrepubliek. In totaal niet minder dan zeventig evenementen. Voorts een
lijst van activiteiten voor 1971.
Over de Duits-Nederlandse jeugduitwisseling schrijft dit nummer, dat in 1970,
3400 jonge Nederlanders en 2800 Duitse jongeren aan dit ontmoetingsprogramma
deel hebben genomen.
Met op de achtergrond de oorlogsjaren, die beide landen zo ver uiteendreven, is
deze ontmoeting van de jeugd van grote betekenis voor bevordering van de
toenadering tussen de buurvolken.

‘De Schakel’, El Lazo
Maandblad van de Vereniging van Vlamingen in Argentinië.
Een zeer lovend compliment aan het adres van de ‘maker’ van het prachtige nummer
van ‘Neerlandia’ nieuwe stijl.
De Schakel voegde aan deze loftuiting nog een afdruk toe van het Verbondslied,
gedicht door Willem Gyssels en getoonzet door Em. Hullebroeck.
De Schakel maakte tevens gewag van een feestmaal op 11 december a.p. gehouden
als verdiende hulde aan de dames Angela Moens-Vanstraelen en Lia
Willemyns-Lauwers, die bij de eindexamens van de Nederlandse leergangen, staande
onder hun leiding, briljante resultaten hadden geboekt.

Drs. W. Diemer: ‘Waarop letten bij het schrijven van het Nederlands’
f. 5,50 - Uitg. Diemer, Delden.
‘Waarop letten bij het schrijven van het Nederlands’ is de titel van een boekje
geschreven door drs. W. Diemer en bij zijn eigen uitgeversmaatschappij in Delden
verschenen. Een werkje dat ongetwijfeld zijn nut heeft voor iedereen die dagelijks
een pen op papier moet zetten. Op een duidelijke en overzichtelijke wijze wordt het
geheel van de spellingsregels behandeld, worden allerlei aanwijzingen gegeven hoe
zuiver Nederlands te schrijven met inachtneming van wat de grammatica leert. Een
boekje dat we van harte kunnen aanbevelen.

Niederländische Notizen
Informaties van de Nederlandse ambassade in Bonn. 4e jrg., jan. 1971,
nr. 68.
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Een speciaal nummer aan Friesland gewijd. Eerst de geschiedenis van land en volk.
Friesland, eerst een land van terpen, waarop de nederzettingen werden gebouwd,
later veilig achter zelf aangelegde dijken, Friesland, onafhankelijk, een volk van
vrijheid, dat voor niemand het hoofd wenste te buigen. Uit die tijd van strijd tegen
het water dateren waterschappen, die landschappen werden, de zgn. grietenijen. Zo
was Friesland een gebied van 11 steden en 30 grietenijen, die allen een woordje
hadden mee te praten bij het besturen van het gebied, waardoor wel heel langzaam
kon worden voortgewerkt. Vandaar de uitdrukking: ‘op zijn elf en dertigst’.
Beschreven wordt de strijd met de Hollandse graven, die, onder de kreet van ‘liever
dood dan slaaf’, uit het land werden gejaagd of sneuvelden.
In 1524 moesten zij het hoofd buigen voor Karel V, die alle Nederlandse gewesten
onder zijn scepter bracht.
Een andere paragraaf bespreekt de Friese universiteiten, o.a. in Franeker, mede
be-
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kend door zijn planetarium van Eise Eisinga (1744-1828). Voor de inrichting van
een universiteit in Leeuwarden met bindingen met Groningen wordt tegenwoordig
hard gewerkt. Voorts kent Friesland de Fryske Akademy, die zich bezig houdt met
Friesland, met de taal en cultuur in al haar uitingen. De Akademy is ook
onderwijsinstelling geworden door het organiseren van de zgn ‘Noordelijke
Leergangen’ waar M.O.-akten worden afgegeven met lesbevoegdheid voor gymnasia.
Verder wordt aandacht geschonken aan de sport in Friesland, het balspel,
polsstokspringen, de zeilsport op de meren, en niet te vergeten de elfstedentocht per
schaats. De volkskunst wordt nog in allerlei soorten bedreven.
Tot slot een beschouwing over de Friese taal die een levende cultuurtaal is, waaraan
hoe langer hoe meer aandacht wordt geschonken.

Limburg Vandaag
nr. 10, 2e jaargang, 15 maart - 15 april 1971.
Algemeen Hoofdredacteur, Joh. Thijssen geeft een overzicht van alles wat in het
naaste verleden gedacht en gedaan werd rond de universiteiten in Maastricht en
Hasselt en een bespreking van de gemiste kans om bij de oprichting van die twee
universiteiten de grootste samenwerking te betrachten.
Verder bevat ‘Limburg Vandaag’ een mededeling over een rapport van de
Limburgse Economische Raad over de nieuwe toekomst van de streek Neerpelt-Bree,
een verhaal in mineur over het Groot Limburgs Toneel, dat een tekort heeft geraamd
op ruim een miljoen gulden.
In een artikel ‘Waarheen met de muziek in Belg. Limburg’ schetst C. Swinnen
een somber beeld over de ‘cultuurverschraling’ in dat gebied, waar gediplomeerde
leerkrachten, afkomstig uit Belgisch Limburg, echter geen tewerkstelling vinden en
naar elders moeten uitwijken.

Uitleg
12 mei 1971 nummer 242.
Op 13 mei van dit jaar viel de verjaardag van het 25 jaar terug tussen België en
Nederland, gesloten cultureel akkoord. T.g.v. dit zilveren jubileum verscheen het
Weekblad van het Departement van Onderwijs en Wetenschappen in Den Haag met
een jubileumnummer, waarin de volgende onderwerpen aan de orde werden gesteld:
Cultureel Verdrag België-Nederland kwart eeuw bestendige contacten, de tekst van
een interview met de heer Vrijhoef, chef van de afdeling Internationale Betrekkingen,
tevens secretaris van het hoofdbestuur van het Algemeen Ned. Verbond en lid van
de redactie van ‘Neerlandia.’
Het tweede artikel is van prof. dr. F.L.R. Sassen, oud-minister van het ministerie
van O.K.W., die schreef over de ‘Gelijkwaardigheid van getuigschriften in Nederland
en België’.
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Over de ‘Belgisch-Nederlandse samenwerking op het gebied van onderwijs en
wetenschappen’ treffen we een derde bijdrage aan met foto's van prof. dr.-P. Minderaa,
F. Vandenborre.
De vierde bijdrage is van dr. J.H.L. Mols over ‘De samenwerking op het gebied
van de spelling tussen Nederland en België,’ Ook de in mei 1963 door mej. dr.
Klompé geïnstalleerde Nederland-Belgische Commissie van advies, inzake de spelling
van de bastaardwoorden, is in dit nummer vereeuwigd.
De Belgische minister voor wetenschapsbeleid en programmatie, Theo Lefèvre
hield een pleidooi voor een ‘Europees wetenschapsbeleid’. Een zeer lezenswaardig
jubileumgeschrift.

Indonesië
mei-augustus 1971. Uitgave Ind. ambassade-Nederland.
Dit Tijdschrift bevat een korte uiteenzetting over het Genootschap
Nederland-Indonesia, dat bevordering nastreeft van de betrekkingen tussen Nederland
en Indonesia.
Een rubriek ‘Indonesia Miscellanea’ geeft berichten uit de binnenlandse pers door.
Voorts een verslag over de vijfde conferentie voor economische ontwikkeling van
Zuid-Oost-Azië, in Joejakarta gehouden van 22-26 mei 1970 (in het Engels).
Een interessant artikel over 1970, het jaar van Multatuli, (geboren in 1870).

Schakels
Uitgave kabinet van de vice-minister-president. Bureau voor voorlichting.
Den Haag, jaargang 1971, S 77.
De 77 ste Schakel geeft ons geschreven portretten uit Suriname in de tweede helft
van de achttiende eeuw: Jan Jacob Mauricius als bestuurder van Suriname, als dichter
en als schrijver, de dichter Paul François Roos, de satiricus Hendrik Schouten, de
gouverneur Jan Gerhard Wichers en gouverneur-generaal J.F. de Frederici.

Sticusa Journaal
1e jaargang, nr. 1, 1971.
Het eerste nummer van dit nieuwe tijdschrift bevat een bericht over de benoeming
van drs. H.A. Korthals tot voorzitter van de STICUSA, (Nederlandse Stichting voor
Culturele samenwerking) een overzicht van de literatuur van Suriname en de Antillen
in 1970, de tekst van de rede van mr. H.J. Reinink in de Rolzaal bij het aanbieden
van het juist verschenen boekwerk over de Culturele Kroniek 1948-1968, voorts het
afscheid van Drs. A. Jonker, hoofd van het kabinet van de vice-minister-president.
Een interessante bijdrage vinden we op de bladzijden 8 en 9. Wat doet de Sticusa,
Culturele samenwerking door middel van de Film, door mr. M.I. Borel.
We lezen verder, dat de balletpedagoge Charlotte Sprangers voor twee jaar naar
Suriname is vertrokken, waar zij in Paramaribo les geeft aan de Balletopleiding van

Neerlandia. Jaargang 75

het Cultureel Centrum en dat de 30-jarige Surinaamse schilder P.L. Moedig de Titia
Buning-Brongerprijs ontving.
Een zeer lezenswaardig nummer en dus een goede start.

Nuusbrief van die Suid-Afrikaanse Akademie vir wetenskap en kuns.
Beleeft met het februarinummer 1971 zijn negende jaargang.
Een in het Afrikaans gesteld maandblad (adres Pretoria: postbus 538). Het
februarinummer bevat bijdragen o.a. over de Hertzogprijs (een letterkundige prijs),
organiseren van de zgn. wiskunde-olympiades, waarbij het vooral gaat om de
talentenjacht, niet om wiskundekennis, die iemand zonder talent zich ook kan eigen
maken. Voorts treft men in deze Nuusbrieven gegevens aan over nieuwe leden,
publikaties van de leden, mededelingen over het Vertaalburo en een hoofdstuk,
getiteld ‘Uit Dietse Stamverband’ met gegevens over Kwantitatief onderzoek van
het Nederlands, uitgevoerd aan de Technische Hogeschool te Eindhoven, met steun
van Z.V.O.
Uit ‘Ons Erfdeel’ werd een bijdrage overgenomen over de in Suriname gesproken
talen: Nederlands, Indiaans, Aziatische talen, Creolentalen en Europese talen.
Afmetingen van de Nuusbrief 18×24 cm.
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[Nummer 3]
Onderzoek van het Algemeen Nederlands Verbond naar het
taalgebruik in jaarverslagen
Aan de handhaving en de verdere ontplooilng van ons Nederlandse cultuurpatroon
dient naar de mening van het Algemeen Nederlands Verbond grote waarde te worden
gehecht. Bij velen wordt de betekenis daarvan onderschat. Het verbond stelt zich ten
doel het bewustzijn van dit grote goed bij de loden van de Nederlandse
cultuurgemeenschap te versterken. Een van de middelen daartoe is het aansporen tot
een verantwoord taalgebruik.
In 1969 heeft het verbond een onderzoek ingesteld naar het taalgebruik in van de
overheid uitgegane stukken. Het was toen namelijk verontrust over het feit dat in het
veelvuldig gebruik van vreemde woorden en uitdrukkingen ook de overheid een niet
onbelangrijk aandeel had. Daartoe werd een aantal memories van toelichting bij in
1968 en 1969 ingediende wetsontwerpen, afkomstig van verschillende ministeries,
aan een onderzoek onderworpen.
In de, naar aanleiding van dat onderzoek, aan de Minister-President gerichte brief
van 10 september 1969 gaf het verbond zich allereerst rekenschap van het feit dat
voor het gebruik van vreemde woorden en uitdrukkingen vele oorzaken kunnen
worden aangewezen en dat bij dit onderzoek een netelig vraagstuk, met vele
voetangels en klemmen, wordt aangesneden. Het verbond erkende daarbij dat
zuiverheid van taal een niet hanteerbaar begrip is en dat het spreken over ‘vreemde’
woorden en uitdrukkingen tal van problemen oproept. Dit betekent echter niet dat
het onnodig, zonder enige terughoudenheid en dikwijls alleen uit gemakzucht,
gebruiken van voor velen moeilijk verstaanbare vreemde woorden, in gevallen waarin
ook algemeen bekende Nederlandse woorden bestaan, kan worden goedgepraat.
Immers, ook indien men het gebruik van de taal niet anders zou zien dan als middel
om gedachten en informatie aan anderen over te brengen, dan staat toch in elk geval
vast dat bij dit onnodig gebruik van vreemde woorden, datgene wat men wil zeggen,
slechts gebrekkig overkomt. Het is nu eenmaal zo dat Nederlanders Nederlandse
woorden het best verstaan en de schakeringen in betekenis daarvan het best kunnen
aanvoelen.
Al dienen aan de overheid bijzondere eisen te worden gesteld, ook van anderen
uitgaande stukken vertonen dikwijls een overmaat van vreemde woorden en
uitdrukkingen. Aangezien het een sociaal belang is, en tevens een uiting is van een
welbegrepen democratische instelling, dat ook die stukken voor landgenoten met
een beperkte woordenschat zoveel mogelijk verstaanbaar zijn, heeft het verbond
gemeend, op bescheiden schaal, ook hiernaar een onderzoek te moeten instellen.
Het onderzoek heeft betrekking gehad op dit taalgebruik in een aantal jaarverslagen
van grote ondernemingen en van bedrijfs- en vakverenigingen.
Evenals bij het onderzoek van de overheidsstukken is geschied is vooreerst aan dit
verslag toegevoegd een lijst van aangetroffen ‘moeilljke woorden’ (bijlage A). Die
opsomming beoogt alleen een indruk te geven van de omvang van het aangesneden
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vraagstuk en van de moeilijkheden waarvoor een gemiddelde lezer wordt gesteld.
Zij heeft geen kritische betekenis in die zin dat al die woorden hadden moeten of
zelfs kunnen worden vermeden.
In bijlage B is opgenomen een lijst van woorden die zonder moeite en met meer
duidelijkheid door de bijgevoegde Nederlandse teksten zouden kunnen zijn vervangen.
Bij het onderzoek is gebleken dat voor het bedrijfsleven op dit punt in vele gevallen
meer moeilijkheden zich voordoen dan bij een aantal andere groepen. Gedacht wordt
hierbij aan het feit dat vooral bij internationale lichamen in de voortdurende omgang
begrippen kunnen ontstaan die door het gebruik van een vreemd woord beter kunnen
worden weergegeven dan door een Nederlandse vertaling daarvan. Ook op
bedrijfsorganisatorisch gebied kan vertaling van een algemeen gangbaar vreemd
woord of uitdrukking in het Nederlands niet steeds als een verduidelijking worden
gezien. Houdt men dit voor ogen dan is het bemoedigend dat uit de onderzochte
stukken is gebleken dat toch een aantal malen vertalingen in het Nederlands van in
het buitenland ontstane begrippen worden gegeven die aan duidelijkheid niets te
wensen overlaten.
Het verbond hoopt dat de ingestelde onderzoeken er een bijdrage toe zullen zijn
dat zowel overheid als bedrijfsleven en ook vele andere taalgebruikers het onnodig
gebruik van voor velen moeilijk verstaanbare vreemde woorden en uitdrukkingen,
zoveel als mogelijk is, zullen terugdringen.
Die onderzoeken hebben slechts betrekking gehad op een beperkt gebied; zo is
het taalgebruik in de bedrijven zelf, in advertenties, in dag- en weekbladen enz. buiten
beschouwing gebleven. Gezien de omvang van het verschijnsel, de vele vormen
waarin het zich voordoet en de moeilijkheid van de bestrijding kan dan ook slechts
van een bescheiden bijdrage worden gesproken. De opzettelijke medewerking van
allen die hier invloed kunnen uitoefenen, is hier noodzakelijk. Het geven van
aanwijzingen en het verlenen van hulp - b.v. in de vorm van een lijst van passende
‘vertalingen’ - zal van grote betekenis kunnen zijn.
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Bijlage A.
Lijst van vreemde woorden, voorkomende in de onderzochte verslagen.
Accommodatie, accres, acquisitie, additioneel, adequate, airborne, anticiperen,
arbitrair, arrangement, assemblage, bancair dienstbetoon, bipolair, calculatie, cash
flow, checken, coëxistentie, colloquium, complex, concept, conditioneel, configuratie,
conflicterende claims, congestie, consistent, consultatie, continu, converteerbaar,
convertibel, coördinator, creëren, debiet, decadent, decennia, deficit, devaluatie,
development, ten detrimente van, digitaal, discrepantie, disengageren, divergentie,
diversificatie, dotatie, drainage, economyklasse, effectief, effectueren, efficiency,
egalisatiereserve, elimineren, emitteren, engeneering department, enrebeuse, evident,
exceptioneel, excessieve exclusief, expansie, exploreren, explosieve, exterieur, extern,
extraheren, final pay, flexibiliteit, fluctuatie, frequent, geabsorbeerd, geconsolideerd,
gelieerd, gelimenteerdheid, geprononceerd, getest, hausse, hearing, herstructurering,
hotellerie, impliceren, impuls, indicatie, initiale, instant, instantie, integraal, integratie,
interdependentie, interim-advies, interline agreements, interveniëren, involveren, jet,
joint ventures, leasing, limiet, limitatief, liquiditeitscreatie, management, manifesteren,
marketing policy, massificatie, mérites, miniaturisatie, mitigeren, mondiaal, mutatie,
non-food groep, operationeel worden, optimaal, optische hinder, part-time krachten,
paritair, participatie, penetratie, perifere apparatuur, perspectief, planning, plenair,
pool, preferentie, pregnant, prejudiciërend, prioriteit, prognose prohibitief, proporties,
publiciteitsmedia, quotum, rationalisatie, rayon, realisatiewaarde, regio, relatief,
relevant, remote sending, rendabel, rendement, rescue hoist, research, residuwaarde,
restrictie, resulteren, revaluatie, rigiditeit, scala, selectie, separaat, specificeren,
spectaculair, stabiel, stagneren, stand by, stimuleren, stringent, substituut, summier,
supervisie, surplus, tape, tenderen, thermohardend, tolereren, traceren, transformeren,
transfer-risico, transistorische activa, transmissie, tripartite, utiliteit, ultimo, versie,
volumineus.

Bijlage B.
accres: aanwas, toename
additionele artikelen: toegevoegde artikelen
anticiperen: vooruitlopen
arbitrair: willekeurig
arrangement: regeling
bancair dienstbetoon: dienstbetoon van de banken
checken: controleren
coëxistentie: het naast elkaar bestaan
complex: ingewikkeld (bijv. nw.), samenstel (zelfst. nw.)
concept: ontwerp
conditioneel: voorwaardelijk, onder voorwaarde
conflicterende claims: met elkaar in strijd zijnde eisen
congestie (in de haven): ophoping (in de haven)
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consistent (betoog): sluitend (betoog)
consultatie: raadpleging
continu: doorlopend, voortdurend
creëren: scheppen
debiet: afzet
decadent: verworden
decennia: tientallen jaren
deficit: tekort
ten detrimente van: ten nadele van
discrepantie: tegenstrijdigheid
dotatie: schenking
effectief: doeltreffend
effectueren: verwerkelijken
een zaak elimineren: een zaak uitschakelen
emitteren: uitgeven, uitzenden
engeneering department: technische afdeling
evident: duidelijk
exceptioneel: uitzonderlijk
excessieve winst: buitensporige winst
expansie: uitbreiding
explosieve prijsstijgingen: prijsuitbarstingen
externe financiering: financiering met vreemd kapitaal
flexibiliteit: soepelheid
fluctuaties: schommelingen
frequent: veelvuldig
liëren: verbinden
getest: beproefd
hearing: hoorzitting
hotellerie: hotelwezen
impliceren: insluiten
impuls: prikkel
indicatie: aanwijzing
initiale kosten: aanloopkosten
instant maaltijd: kant en klare maaltijd
integraal: volledig
interdependentie: onderlinge samenhang
interim-advies: tussentijds advies
interline: doorverbinding
interveniëren: tussenbeide komen
jet: straalvliegtuig
limiet: grens, begrenzing
management: leiding, directie
manifesteren: openbaren
marketing policy: verkoopbeleid
mérites: verdiensten
miniaturisatie: verkleining van de omvang
mitigeren: matigen
mondiaal verschijnsel: wereldwijd verschijnsel
mutatie: wijziging
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operationeel worden: voor toepassing gereed komen
optische hinder: belemmering van het uitzicht
participate: deelneming
penetratie: doordringing, indringing
plenaire raad: voltallige raad
pool: belangengemeenschap
preferentie: voorkeur, voorrang
prejudiciëren op: vooruitlopen op
proporties: afmetingen, verhoudingen
publiciteitsmedia: voorlichtingsorganen
realisatiewaarde: verkoopwaarde
regio: streek, gewest
relevant: ter zake dienende
relevanter: meer ter zake dienende
rendement: opbrengst
rescue hoist: reddingshijstoestel
research: speurwerk
residuwaarde: restwaarde
restrictiesysteem: stelsel tot beperking
resulteren: voortvloeien
revaluatie: opwaardering
scala: reeks, rangorde
selectie: keuze
separaat: afzonderlijk
stringent: streng, strak, afdoend
substituut vetten; vervangende vetten
tenderen: neigen
tolereren: dulden
traceren: de lijnen aangeven
tripartite orgaan: orgaan van drie partijen
ultimo mei: eind mei
verkeersmassificatie: toenemende verkeersdichtheid
volumineus: omvangrijk
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Mensen en havens
Pratend over havens mag men niet alleen nog maar denken in termen van diepgang
en tonnenmaat. Weliswaar is de snelle expansie van het havengebied tussen Duinkerke
en Amsterdam in grote mate bepalend voor de ‘welvaart’ van het gebied waarin wij
leven, maar beseft men daarbij wel terdege dat ook het ‘welzijn’ van de gehele
bevolking van het betrokken gebied door deze expansie wordt bepaald? Het doel en
de gehele verantwoording van elke industriële bedrijvigheid ligt uiteindelijk in de
verruiming van de ontplooiingsmogelijkheden en in het welzijn van de mens. Het
komt er daarom op aan om in verband met de ontwikkeling van onze havens de juiste
verhouding te vinden om tot een evenwicht te komen dat de gehele bevolking van
de ‘lage landen bij de zee’ ten goede komt. De vaststelling van het feit dat de middelen
het doel dreigen te overwoekeren en dat de ekonomische en industriële expansie tot
een geleidelijke ontaarding van het leefmilieu dreigt te leiden, vraagt onze
bezorgdheid. De bijdrage van J. Dreesen vertrekt van Belgische toestanden. Maar
het is duidelijk dat zijn beschouwingen geldig zijn voor het ganse havengebied dat
men de ‘gouden delta’ heeft genoemd, en zelfs ver daarbuiten. (R.V.)

Plannenmakers laten niet in hun kaarten kijken
Het is geen sinecure om in een land als België Grote Politiek ten bate van de hele
gemeenschap te bedrijven...
Grote Politiek is nochtans zéker geboden, als het om de uitbouw van havens gaat.
Ten eerste omdat er onvoorstelbaar veel geld van de belastingsbetaler mee gemoeid
is; ten tweede omdat enkele miljoenen mensen direkt of indirekt met die uitbouw te
maken hebben; ten derde omdat men erin moet slagen de drie Belgische havenbesturen
(Antwerpen, Brugge, Gent) te doen samenwerken. Dit laatste lijkt gemakkelijker
dan het is. Zonder deze coördinatie binnen de Belgische grenzen, moet men helemaal
niet denken aan een grote havenpolitiek in Beneluxverband of in Europees verband.
En ook dàt is nodig, want net als de ‘bescherming van het leefmilieu’ een europese
(mondiale) aanpak vergt, is het nodig dat de havenbesturen in de verschillende landen
ophouden elkaar dood te konkurreren...
Havenwerken slokken astronomische bedragen op. De Leuvense professor
Mortelmans: ‘Men zal in de eerstkomende jaren 100 miljard moeten uitgeven als
men de sommen optelt die nu voorzien zijn voor de verschillende havenplannen voor
Antwerpen, Gent en Zeebrugge en als men daarenboven rekening houdt met de
bijkomende vernieuwingswerken. Dit is een enorm bedrag! Als men er - door een
goede aanpak - bijvoorbeeld 10 % zou kunnen op uitsparen dan wint men 10 miljard.
Dit bedrag loont de moeite om te zoeken naar de beste oplossingen. Denkend aan
wat er gebeurde met de Belgische kolenmijnen - subsidies voor mijnen die achteraf
onherroepelijk dicht gegooid werden - moeten we er voor oppassen dat we niet
dezelfde weg opgaan. Dit gevaar is niet denkbeeldig: in de Londense haven worden
nu vele dokken gesloopt, omdat men met een modern haven-complex dicht bij de
zee, een hoger rendement heeft verkregen. Rotterdamse plannen voorzien een
overbrenging van de container-terminal naar de voorhaven omdat die beter
toegankelijk is en een hoger rendement waarborgt. Het is dus wel uitkijken geblazen!’
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Er zijn in de Belgische politieke keukens in het verleden meer dan eens dingen
bekokstoofd, waar achteraf iedereen met enige verbijstering zat tegen aan te kijken.
Het voorbeeld van de miljarden verslinden-
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de, verlieslatende steenkoolmijnen is typisch.
De lijdensweg van de grondwetsherziening is een ander voorbeeld en wat er met
de fusies en federatie-vorming van de gemeenten gebeurt, ziet er ook al niet zo fraai
uit. Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat - op het stuk van een nationaal
havenbeleid - ook niet alles volgens de wetten van de logika verloopt.

Gebrek aan informatie
Een haven is per definitie voorbestemd om industrieën aan te trekken. De Antwerpse
rechteroever is volgebouwd; het touwtrekken om de linkeroever is al jaren bezig.
Vlaanderen heeft jarenlang om industriële bedrijven geroepen; elke nieuwe vestiging
werd op gejuich onthaald. Intussen komen er alsmaar meer berichten over vervuiling
van het leefmilieu (uitgerekend Antwerpen en Gent halen in dit verband de
voorpagina's van de kranten). Het is voor de overheid heus geen gemakkelijke taak
ervoor te zorgen dat én de welvaart én de kansen op wel-zijn blijven stijgen. De
industrie mag dan - in het algemeen - voor een relatief klein procent verantwoordelijk
zijn voor die toenemende vervuiling, in havengebieden als Antwerpen en Gent met
sterk geconcentreerde nijverheid, is dit aandeel niet gering. Jarenlang heeft de
bevolking zich niet om deze problematiek bekommerd, maar nu begint zowat iedereen
de kwalijke gevolgen voor het leefmilieu aan de lijve te ondervinden. Wie deuren
en vensters moet sluiten om de stank buitenshuis te houden, moet geen alarmerende
artikels lezen om te weten wat er aan de hand is.
Duidelijk blijkt nu ook dat er van systematische informatie terzake in ons land
nauwelijks sprake is. Belangrijke projekten kwamen in het verleden vrij geruisloos
tot stand. Nù is het mogelijk een aantal verontrusten over een toekomstige vestiging
(Progil bvb) op straat te doen komen. In de Belgische havengebieden wonen enkele
miljoenen mensen. Elke industriële inplanting heeft voor die miljoenen mensen
gevolgen, gunstige en/of ongunstige. Het is een demokratische eis dat wie voor de
(nare) gevolgen moet opdraaien, zijn zeg zou krijgen. Krijgt hij die? Het is in elk
geval nog geen traditie de ‘betrokkenen’ blauwdrukken van de toekomstige
ontwikkelingen voor te leggen. Overheid en industrie hebben - meer dan eens niet
ten onrechte - het gevoel dat inspraak vervelende vertraging in de uitvoering kan
opleveren. Wellicht is het gevaar ook niet denkbeeldig dat door een te emotionele
benadering, onjuiste beslissingen worden afgedwongen. Wie inspraak opeist moet
tot koel overleg bereid en bekwaam zijn: ‘protestanten’ moeten deskundige
medeprotestanten onder de arm nemen (soms te vinden in de universiteiten). In elk
geval moet de tijd stilaan voorbij zijn dat, over de hoofden van honderdduizenden
heen, beslissingen worden getroffen die het leefklimaat voor die honderdduizenden
voor de rest van hun leven grondig kunnen verpesten. De plannenmakers moeten in
hun kaarten laten kijken.

Het moeizame evenwicht
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‘Een goede uitbouw van de havens betekent handel op een hoog peil en het aantrekken
van “interessante” industrieën, wat de welvaart zal doen toenemen. Als men daarbij
voldoende aandacht heeft voor de mens die in dit havengebied woont, werkt, zich
ontspannen moet en zich verplaatst, dan zit de kans erin dat ook zijn “welzijn”
verhoogt.’ (prof. Mortelmans). De Nederlandse econoom dr. Hueting zei: Je moet
erachter zien te komen wat de mensen willen. Wat hun preferenties zijn ten opzichte
van aan de ene kant
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meer tankers en meer havens en daaruit weer meer inkomen, of aan de andere kant
goederen als de Voornse duinen, frisse lucht, ruimte.’ (Haagse Post). Het is een goede
zaak als mensen van de wetenschap op deze manier over havenbelangen gaan praten.
• België moet komen tot een werkelijk ‘nationaal havenbeleid’. Met drie volledig
onafhankelijke havenbesturen die telkens opnieuw proberen het laken naar zich
toe te halen, zal men hier niet toe komen. Er is meer nodig.
• Een Belgisch havengebied (en hetzelfde geldt voor Nederland) kan nooit op
bevredigende wijze afgerond worden, indien het niet wordt ingepast in een
breder beleid dat technisch alle deltahavens en de nabije Noordzeehavens omvat.
• Ook breder overleg op Europees vlak is nodig. De moeizame pogingen tot
Europese eenmaking - bijvoorbeeld op landbouwgebied - laten zien hoe
‘nationalistisch’ er nog gedacht en gehandeld wordt. Toch is het, voor al wie
de kaart van Europa bekijkt, een duidelijke zaak dat ook wat de havens betreft,
konkurrentie op leven en dood een bespottelijke zaak is.
• Een vooruitstrevend havenbeleid moet ook betekenen: grote aandacht voor het
welzijn voor allen die in het havengebied werken en wonen. Ook op dit vlak
moeten internationale contacten tot internationale akkoorden leiden. Giftige
gassen hebben geen weet van grenspalen. De mensheid heeft altijd af te rekenen
gehad met kwalijke geuren en lawaai, maar nu is er een gevaarlijke escalatie
aan de gang. Reuzen van de welvaart mogen geen monsters van vernietiging
worden.
J. DREESEN

Industrialisatie is niet alles
Op het jongste internationaal ecologisch congres te Helsinki werd de Braziliaanse
regering als de meest kortzichtige ter wereld beschreven o.a. omdat zij door haar
beleid van industrialisatie ten allen koste op korte tijd bezig is een gebied groter dan
Europa in een woestijn om te zetten. Nu is het wel waar dat sommige uitspraken van
Braziliaanse ministers (‘ik wou dat elke boom in Brazilië vervangen werd door een
fabrieksschoorsteen...’) wel aanleiding geven tot deze kwalifikatie. Maar zijn onze
eigen bewindvoerders dan zoveel minder kortzichtig? Al zijn onze ministers
voorzichtiger met hun uitspraken - in hun daden onderscheiden zij zich klaarblijkelijk
weinig van hun Braziliaanse collega's. Deze bedenkingen maakte ik mij bij het lezen
van het - overigens voortreffelijke - Noordzeehaven-nummer van Neerlandia.
Uit deze degelijke beschrijvingen blijkt dat onze ingenieurs fantastische technische
prestaties geleverd hebben. Dat dank zij deze reuzewerken, het nationaal product
van de lage landen aan de zee in volume en in geldwaarde enorm is toegenomen. En
dat deze zelfde landen hierdoor opgeklommen zijn tot de selecte groep der ‘rijke’
industrielanden, dat zij een niet onaardig volume aan petroleumproducten, staal en
noem maar op, voortbrengen, allemaal dingen die ongetwijfeld van aard zijn om op
iets oudere staatslieden indruk te maken en aldus ons nationaal prestige te dienen.
Dat deze industrialisatie werkgelegenheid geboden heeft aan werkzoekenden, al dient
dit laatste gerelativeerd vermits enerzijds deze zware industrie rond de havens
‘kapitaalintensief’ is en dus relatief weinig arbeiders per hoeveelheid te werk stelt
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(in Nederland is er zelfs een niet onbelangrijke schuimrubbereenheid waar slechts 1
arbeider werkt) en anderzijds het tekort aan arbeidskrachten de regeringen ertoe
aanzet arbeiders uit verre landen te importeren.
Maar dit alles toegegeven zijnde, ‘so what?’ Zijn onze landen welvarender
geworden? Misschien wel. Alhoewel er voor de oorlog vermoedelijk niet veel meer
honger geleden werd dan nu, en de mensen niet minder warm gekleed of slechter
gehuisvest waren dan nu, kan worden gesteld dat de grotere keuze in voedingswaren
en klederen, de talrijke toestellen die het de huismoeder gemakkelijker maken, de
mogelijkheid grotere reizen te maken en de lagere arbeidsduur alsmede de
uïtgebreidere sociale wetgeving, de mensen ‘rijker’ hebben gemaakt dan vóór veertig
jaar. Daarentegen zijn heel wat goederen waarvan onze ouders genoten, zonder te
betalen, duur of onvindbaar geworden: rust, stilte, zuivere lucht, zuiver water,
gemakkelijke verkeersmogelijkheden, contact met de natuur, ja zelfs gezond voedsel.
Wat Antwerpen aangedaan werd schreit ten hemel: deze eens zo prachtige stad,
rijkelijk bezaaid met barokke fin-de-siècle monumenten en waarvan het hart gevormd
werd door een gezellige, middeleeuwse oude wijk, is nu een troosteloze aaneenrijging
van parkeerplaatsen, autosnelwegen en blokkenhuizen hier en daar door ‘promotoren’
neergezet om kantoorruimte te bieden aan de nieuwe industrie die de groene gordel
van de stad bezet en er giftige gassen over uitgiet. De Schelde is dood, en de minder
begoede Sinjoor die vroeger kon kuieren langs de Scheldeboorden, is nu verplicht
een verre tocht te ondernemen om nog gezonde lucht te kunnen inademen. Het
voorbeeld van Antwerpen schijnt echter weinig indruk te hebben gemaakt op de
Westvlaming die Zeebrugge wil uitbouwen tot een grote industriehaven. Dat zij
hierdoor de kip met de gouden eieren van het kusttoerisme kunnen doden, ligt voor
de hand. Nu reeds is het zeewater er zo bezoedeld dat zelfs de bacteriën sterven van
de er in geloosde giftige stoffen.
Behoren de ‘weiden als wiegende zeeën’ en de ‘vreedzame stille natuur’ in
Vlaanderen al onherroepelijk tot het verleden, in Nederland is het niet beter gesteld.
Het enige verschil lijkt te zijn dat, waar de Belgen hun leefmilieu op een nogal
slordige wijze laten verloren gaan, de Nederlanders de vernietiging van hun welzijn
planmatig uitvoeren. Nog vers in het geheugen ligt de opoffering van het
merkwaardige natuurreservaat ‘De Beer’ (900 ha) aan de moloch van de Rotterdamse
industrie. Ook de Waddenzee met zijn talrijke natuurgebieden wordt nu bedreigd
door industrieplannen waarvan het nut, zelfs economisch gezien, twijfelachtig is,
maar die ongetwijfeld het prestige van de Nederlandse ingenieurs ten goede zullen
komen. Het was nuttig dat een degelijk overzicht gegeven werd van de grote havenen industrialisatiewerken die nu uitgevoerd worden. Maar triomfalisme lijkt mij
hierbij volkomen ongepast. Daarvoor is de keerzijde van de medallie al te lelijk.
ANDRé MONTEYNE
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Havenkansen van Zeebrugge en Gent
Wordt Zeebrugge snelhaven van België?
Gedurende verschillende decennia heeft men zich in België weinig of niet
ingelaten met de havenproblemen. De meeste aandacht ging naar de haven van
Antwerpen, voor de uitbreiding van dewelke de noodzakelijke investeringen
werden voorzien. Vooral in de na-oorlogse periode werd, in het raam van het
tienjarenplan, alles in het werk gesteld opdat de eerste nationale haven in de rij
van de Noordzeehavens haar rol zou kunnen vervullen en zich op doeltreffende
wijze zou kunnen verdedigen tegen de scherpe internationale konkurrentie. De
havens van Gent en Brugge-Zeebrugge werden veeleer als van sekundair belang
aangezien en kregen niet de gewenste steun. Dit verklaart waarom beide havens
jarenlang stagneerden.
Dank zij de Nederlands-Belgische konventie betreffende de verbreding en
modernizering van het kanaal Gent-Terneuzen en de bouw van een 60.000
dwt.-zeesluis te Terneuzen werd de voor de haven van Gent zo noodzakelijke
direkte uitweg naar zee verbeterd. Dit had voor gevolg dat langsheen de
rechteroever van de kanaalzone zich diverse belangrijke industrieën kwamen
vestigen.
De haven van Brugge-Zeebrugge bleef evenwel al die tijd op de achtergrond.
Het is slechts vanaf het ogenblik dat de zeescheepvaart gekenmerkt werd door
een spektakulaire schaalvergroting, steeds grotere tankers en ertsschepen besteld
werden en in de vaart kwamen, en de containertrafiek werd gestimuleerd, dat
in ons land meer interesse werd opgebracht voor de kusthaven. Heftige
meningsverschillen ten spijt besliste de Belgische regering tenslotte, na een
ernstig onderzoek van diverse faktoren, de haven van Brugge-Zeebrugge uit te
bouwen en haar zodoende de kans te geven om zich in de toekomst te ontplooien.
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De haven van Brugge-Zeebrugge is vooral de jongste jaren in het brandpunt van de
belangstelling gekomen ingevolge de vraag of zij al dan niet moet worden uitgebouwd
tot volwaardige diepzeehaven voor schepen tot 200.000 dwt. en zelfs meer. De
meesten herinneren zich ongetwijfeld de heftige en scherpe polemieken, die in dit
verband werden gevoerd tussen voor- en tegenstanders.
Sedert de ministerraad begin 1970 besliste de haven toegankelijk te maken voor
volbeladen eenheden van 125.000 dwt. en in de achterhaven een belangrijke
industriezone te ontsluiten is er van geanimeerde diskussies omzeggens geen sprake
meer.

Bloei en verval
Van Brugge was voor het eerst sprake omstreeks het jaar 900 toen schepen het Oude
Zwin opvoeren, evenals het Zwin dat door de Reie met Brugge was verbonden.
Het Oude Zwin begon vanaf 1180 geleidelijk aan te verzanden zodat de schepen
nog enkel het Zwin en de Reie gebruikten, waar de eerste werken ter bestrijding van
verzanding werden uitgevoerd. Toen de Reie werd ingedijkt werd Damme de
voorhaven van Brugge, dat vooral gespecialiseerd was in de handel in Engelse wol
en deel uitmaakte van de bloeiende Hanzesteden. Als kruispunt van de handelswegen
uit Noord en Zuid bekleedde de stad trouwens een bevoorrechte positie. De Brugse
geldmarkt oefende ook haar aantrekkingskracht uit op de zakenlieden en Brugge was
de zetel van de eerste ‘Beurse’.
Tijdens de tweede helft van de XIVe eeuw verboden
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de Bruggelingen de invoer van Engelse weefsels, teneinde hun nijverheid te
beschermen tegen de konkurrentie. Deze beslissing luidde de periode van verval in
vermits de Engelsen met open armen werden ontvangen in Antwerpen, dat de
kooplieden zekere voordelen toekende.
De geleidelijke verzanding van het Zwin, niettegenstaande alle pogingen om de
aanslibbing tegen te gaan, en biezonder het feit dat Maurits van Nassau in 1604 het
Zwin deed sluiten betekenden het einde van de markt van Brugge.
Het kanaal naar Oostende was de tweede waterweg, die Brugge een uitweg naar
zee moest geven. Het was voltooid in 1669 en toegankelijk voor schepen van 120
ton. De nieuwe vaarweg betekende een verbetering en in 1680 liepen 328 schepen
met 13.817 ton koopwaren de haven binnen.
De evolutie van de scheepvaart ging evenwel verder en in 1810 liet Napoleon het
kanaal Brugge-Breskens graven, dat echter nooit verder dan tot Sluis werd aangelegd.
In de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen schepen van gemiddeld 230
ton jaarlijks met 30.000 tot 40.000 ton goederen te Brugge toe.
Toen de zeilvaart langzamerhand door de stoomschepen werd verdrongen moest
de haven worden aangepast of verdwijnen.

Nieuwe aanleghaven te Zeebrugge
Nadat baron de Maere van Aartrijke in 1875 voor de dag kwam met het ontwerp van
een zeekanaal, dat Brugge rechtstreeks in verbinding zou stellen met de zee, en tevens
de slogan ‘Brugge-Zeehaven’ lanceerde zou het nog éénentwintig jaar aanlopen
vooraleer te Zeebrugge met de bouw van een nieuwe aanleghaven kon worden gestart.
Leopold II was ongetwijfeld een van de vurigste verdedigers van het projekt en
iedereen kent zijn beroemde uitspraak van 1881: ‘Wij moeten op onze kust tenminste
één haven willen, die zoals de beste is uitgerust en die te allen tijde schepen van alle
tonnenmaat kan ontvangen. De moderne wetenschap maakt zulke konstrukties
mogelijk’.
Het was dan ook begrijpelijk dat de koning zijn volledige steun verleende aan het
ontwerp van de Gentse volksvertegenwoordiger de Smet de Naeyer, dat in 1895 niettegenstaande de heftige tegenwerking van Antwerpen en Oostende - door het
Parlement werd goedgekeurd.
Brugge zou zijn zeehaven krijgen.
De werken van aanleg begonnen in 1896 en op 23 juli 1907 werd de nieuwe
Belgische haven officiëel ingehuldigd. Beschermd door een circa 2,34 km. lange
dam in zee had de haven een aanlegkade van iets meer dan 1,5 km. Niettegenstaande
haar geografisch gunstige ligging was haar toegankelijkheid van begin af evenwel
ontoereikend en beschikte zij over onvoldoende haveninstallaties. Voeg daarbij de
gebrekkige verbindingen met het hinterland en men begrijpt dat de haven niet de
verwachte expansie zou kennen. Bovendien werden de haveninstallaties tijdens de
eerste en tweede wereldoorlog telkens volledig verwoest en vorderde het na-oorlogs
herstel zeer langzaam.
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Zestig jaar zonder merkelijke vooruitgang
Wanneer men de goederentrafiek ter zee van Zeebrugge-Brugge analyseert is het
opvallend dat deze haven gedurende zestig jaar geen merkelijke vooruitgang boekte.
Ook al werden enkele belangrijke initiatieven genomen dan bleven de haveninstallaties
al die jaren niet aangepast aan de evolutie van het maritiem scheepvaartverkeer.
Toen de nieuwe aanleghaven in gebruik werd geno-
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men totalizeerde de jaarlijkse aan- en afvoer ter zee iets meer dan 500.000 ton om
vervolgens te vermeerderen tot 1,12 miljoen ton in 1911. De tussenoorlogse periode
werd gekenmerkt door een uitgesproken stagnate met als hoogtepunt het jaar 1929
- 1,24 miljoen ton goederen - en een teruggang tot 738.121 ton in 1938. De trafiek,
door de oorlogsomstandigheden volledig uitgeschakeld, nam weer normale allures
aan vanaf 1951 en evolueerde geleidelijk naar 2,13 miljoen ton in 1967.

1968: Begin van expansie-periode
Het jaar 1968 is voor de haven van Zeebrugge-Brugge van zeer grote betekenis
geweest, dank zij twee belangrijke gebeurtenissen.
Op 19 maart werd door het volcontainerschip ‘Sea Freightliner 1’ de nieuwe
dagelijkse containerdienst Zeebrugge-Harwich geopend en op 6 mei werd in de haven
de nieuwe olieterminal in gebruik genomen voor de aanvoer van ruwe petroleum,
welke bestemd is voor de in Gent gevestigde Texaco-raffinaderij.
Onmiddellijk werd de havenbedrijvigheid opgevoerd. Tweemaal per dag voer een
containerschip de haven in en uit, terwijl meer en grotere tankers binnenliepen. Einde
1968 telde men dan ook bijna 1.000 zeeschepen meer dan het jaar voordien en was
de algemene goederentrafiek ter zee meer dan verdubbeld tot 5,14 miljoen ton. De
spektakulaire hausse hield in 1969 onverminderd aan zodat de maritieme goederenaanen afvoer opliep tot 9 miljoen ton. Het was logisch dat het groei-ritme moest
verminderen en in 1970 bedroeg de trafiek ter zee 9,51 miljoen ton of een stijging
van 5,66 th. vergeleken met een toename van 141,3 th. in 1968 en 75 th. in 1969.
Begrijpelijkerwijze is de trafiek-verbetering hoofdzakelijk toe te schrijven aan de
toegenomen behandeling van petroleum en containers. Statistieken tonen aan dat de
ruwe petroleumaanvoer, die van 2,45 miljoen ton in 1968 vermeerderde tot 5,41
miljoen ton in 1970, niet minder dan 64,94 th. van de totale aanvoer en 56,88 th. van
de globale trafiek voor zijn rekening neemt. Dank zij de diensten Zeebrugge-Harwich
en Zeebrugge-Skandinavië is het containerverkeer bestendig aangegroeid van 308.820
ton lading in 1968 tot 820.784 ton in 1969 en 962.404 ton in 1970. Met de recente
inschakeling van de wolaanvoer uit Australië mag worden verwacht dat de Zeebrugse
container-trafiek in 1971 meer dan 1 miljoen zal bedragen.

Toekomstige uitbouw van de haven
De aanzienlijke schaalvergroting in de tankervaart na de Suezkrisis 1967 had voor
gevolg dat in verschillende Europese landen plannen werden uitgewerkt om hun
havens toegankelijk te maken voor schepen van 200.000 tot 250.000 dwt. en zelfs
meer.
Ook ons land werd met dit probleem gekonfronteerd. De kwestie stelde zich des
te scherper omdat eenheden van de 2000.000 dwt.-klasse onmogelijk ooit de Schelde
tot in Antwerpen zouden kunnen opvaren. Sommigen meenden dat de oplossing

Neerlandia. Jaargang 75

diende gezocht in de uitbouw van Zeebrugge tot diepzeehaven, maar anderen waren
het daarmee niet eens.
Toen drie grote petroleummaatschappijen in 1968 duidelijk hun voorkeur gaven
aan de aanleg van een olieleiding Rotterdam-Antwerpen en aldus de idee
‘Zeebrugge-diepzee haven voor grote tankers’ niet steunden ontstonden heftige
polemieken. Deze werden onverminderd verder gevoerd toen de kommissie-Verschave
de mogelijkheden voor de bouw van een diepzeehaven in volle zee of aan de Belgische
kust bestudeerde. De kommissie kwam tenslotte tot het besluit dat, om technische
en financiële redenen, het aanbeveling verdiende een polyvalente diepzeehaven uit
te bouwen aan de kust. De meest aangewezen vestigingsplaats bleek Zeebrugge te
zijn. De uitbouw van deze haven kon, volgens de kommissie, geschieden in drie
fazen en zou globaal een investering vergen van 38,4 miljard fr. Hierbij dienen dan
nog jaarlijks 450 à 500 miljoen fr. gevoegd voor de onderhoudsbaggerwerken in de
voorhaven en in de toegangsgeulen.
Begin 1970 besliste de ministerraad dat de eerste uitbouwfaze zou worden
uitgevoerd. Deze omvat de bouw van overstroombare dammen in zee, de konstruktie
van een sluis voor schepen tot 125.000 dwt. op het afleidingskanaal van Schipdonk,
de aanleg van een kanaaldok vanaf de nieuwe zeesluis - waarvan de werken begin
1972 zullen starten - naar het Boudewijnkanaal en het ontsluiten van 1.300 ha.
industriegrond in de achterhaven.
Eenmaal deze werken, waarvan de totale kosten op 19,1 miljard fr. worden
geraamd, voltooid zal de haven van Zeebrugge toegankelijk zijn voor volgeladen
schepen tot 125.000 dwt. Sommigen zullen wellicht aanvoeren dat te Zeebrugge
reeds tankers van een grotere tonnenmaat toekwamen. Hierbij mag evenwel niet uit
het oog worden verloren dat deze eenheden nooit volgeladen de haven binnenliepen.

Een Belgische diepzeehaven voor 200.000 DWT-schepen verantwoord?
De uitbouw van Zeebrugge in een eerste faze betekent geenszins dat ook de twee
andere fazen - die de haven toegankelijk zouden maken voor schepen van
respektievelijk 150.000 dwt. en 200.000 dwt. -
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zullen worden uitgevoerd.
Wanneer men de zaken nuchter beschouwt moet men toegeven dat alles in het
werk dient gesteld om de haven van Zeebrugge te geven wat haar toekomt. Hieruit
evenwel afleiden dat zij in een verre toekomst ook schepen van de 200.000-250.000
dwt.-klasse moet kunnen ontvangen is totaal uit ten boze.
Er is in de eerste plaats het financiëel aspekt waarover door sommigen nogal
ondoordacht en lichtzinnig wordt geschreven. In haar rapport van 9 juni 1969 raamt
de kommissie-Verschave de volledige uitbouw van Zeebrugge op 38,4 miljard fr.
Reeds nu ligt dit bedrag, tengevolge van de gestegen bouwkosten, merkelijk hoger
en redelijkerwijze mag men aannemen dat bij een eventuele realizatie van het ganse
projekt de kosten nog aanzienlijker zullen zijn. Rekening houdend met de
haussetendens in de bouwsektor is het niet uitgesloten dat de aanvankelijke kostprijs
tenslotte tenminste 75 th. meer zou bedragen.
Dergelijke investeringen zijn o.i. onverantwoord. Zee-

Gedeeltelijk gezicht op de haven van Zeebrugge (Foto Isselée)
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brugge zou weliswaar over een zogenaamd volwaardige infrastruktuur beschikken,
maar zou deze ook op een rentabele wijze worden benut? In haar verslag van
november 1969 komt de kommissie-Craen tot het besluit dat dit niet het geval zal
zijn.
Men kan zich onmogelijk van de indruk ontdoen dat voor Zeebrugge de aandacht
teveel wordt toegespitst op de aanvoer van ruwe petroleum en ertsen, waarvoor tot
nog toe geen enkele precies verantwoorde prognose beschikbaar is. Men spreekt over
tankers van 200.000 dwt. en ertsschepen van 150.000 dwt., die te Zeebrugge zouden
worden gelost, maar men zwijgt over de noodzakelijke opslagruimte voor de
aangevoerde minerale oliën en de zeer dure gespecialiseerde uitrusting voor de
ertsoverslag, waarmede miljarden-uitgaven zijn gemoeid. Bovendien wordt met geen
woord gerept over de aanvullende miljarden, die dienen geïnvesteerd om de
verbindingen van Zeebrugge met het hinterland te verbeteren.
Wat de industrializatie van het Zeebrugs havengebied betreft moet men uiterst
voorzichtig zijn. Het is o.i. verkeerd zware nijverheden te willen aantrekken gezien
de nabijheid van de kust, waar men zich om toeristische overwegingen ongetwijfeld
tegen de vestigingen van dergelijke industrieën zal verzetten. Men zal zich veeleer
moeten richten tot de fijn- en elektro-mechanische technieken, evenals tot andere
niet-hinderlijke bedrijven die een voldoend aantal nieuwe arbeidsplaatsen scheppen.

Algemeen gezicht op de voorhaven van Zeebrugge. Links bovenaan de short-sea-container-terminal
en bovenaan de havendam. Tussenin bevindt zich het Westerhoofd met links de nieuwe Ocean
Container Terminal en rechts de nieuwe aanlegkade van Texaco.
(Foto Isselée)

De snelhaven heeft toekomst
De voorbije jaren hebben tenvolle uitgewezen dat Zeebrugge als snelhaven grote
expansiemogelijkheden heeft. Denken wij in het biezonder aan het container-vervoer
en het passagiersverkeer.
Met betrekking tot het containertransport - dat sedert 1968 aanzienlijk is
vermeerderd - is het duidelijk dat de op 28 juni jl. ingehuldigde nieuwe
Trans-Ocean-Containerterminal van de Société Belgo-Anglaise des Ferry-Boats van
uitzonderlijke betekenis is. De eerste klient aan deze terminal is het consortium van
Britse en kontinentale rederijen voor de aanvoer van Australische wol, die
hoofdzakelijk bestemd is voor de textielfabrieken in het noorden van Frankrijk
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(Roubaix, Tourcoing) en de omgeving van Verviers en hoofdzakelijk langs de weg
zal worden vervoerd. Verscheidene andere rederijen onderzoeken momenteel de
service-mogelijkheden, die Zeebrugge aan de transatlantische containerschepen kan
bieden. Reeds geruime tijd zorgen speciale treinen er voor dat de containers snel
naar en van het hinterland worden afgevoerd.
De nieuwe passagiers-en carferryterminal en het terminalstation zullen ongetwijfeld
passagiersverkeer tussen Engeland en België stimuleren, terwijl in de toekomst mag
worden verwacht dat nog meer cruiseschepen te Zeebrugge zullen aanleggen. Het
aantal passagiers, dat van 379.260 in 1969 vermeerderde tot 510.482 in 1970 zal
alvast nog verder toenemen, evenals trouwens het aantal voertuigen dat steeg van
124.392 tot 162.374.

De loop van het huidige kanaal Gent-Terneuzen te Zelzate. Tankers varen door woonkernen.
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Alles bij mekaar kan Zeebrugge in de rij van de Noordzeehavens een belangrijke rol
spelen. Vooral als snelhaven.

Haven van Gent heeft nog expansiemogelijkheden
Hoewel Gent van nature uit via de Schelde in rechtstreekse verbinding staat met de
Noordzee heeft de Arteveldestad, voor de ontwikkeling van haar haven, de eeuwen
door steeds opnieuw gestreefd naar een meer direkte uitweg naar zee. Reeds in 1269
kwam dank zij het 45 km. lange Lievekanaal, dat te Damme in het Zwin uitmondde,
de eerste verbinding tot stand. Toen het Zwin meer en meer verzandde diende gezocht
naar een andere oplossing en aldus werd in 1563 de Sassevaart voor de scheepvaart
opengesteld. Via de Braakman liep het eerste zeeschip de haven van Gent binnen.
Tengevolge van technische moeilijkheden en politieke gebeurtenissen heeft deze
verbinding evenwel nooit zo'n grote rol kunnen spelen. In de 17e eeuw werd opnieuw
gedacht aan de Zuytleye, een kanaal dat in de 14e eeuw vanuit Brugge was aangelegd
tot in St.-Joris-ten-Distel maar ingevolge het verzet van de Gentenaren nooit tot aan
de Leie in Deinze werd afgewerkt. Hoewel de Staten van Vlaanderen in 1613 toelating
kregen om een kanaal te graven tussen St.-Joris-ten-Distel en Gent werd het in feite
slechts voltooid in 1724. Maar toen was Gent, niettegenstaande in Vlaanderen nog
andere waterwegen waren aangelegd en verbeterd, nog steeds niet verbonden met
de zee. Dit zou slechts in 1758 gebeuren nadat zowel te Brugge als te Gent de
zogenaamde ‘Coupures’ waren gegraven.

Texaco te Gent met links het kanaal Gent-Terneuzen

Het Kanaal Gent-Terneuzen
Na de hereniging van België met Nederland besteedde men in Gent opnieuw aandacht
aan een verbinding met de zee via de nabijgelegen Westerschelde. In 1817 werd een
ontwerp gemaakt om de vroegere Sassevaart vanaf Sas-van-Gent te hergraven en te
verlengen tot aan de Schelde te Terneuzen, waar twee sluizen werden gebouwd. In
1827 kon het nieuw kanaal Gent-Terneuzen in gebruik worden genomen.
De toenemende trafiek en de grotere afmetingen van de schepen hadden voor
gevolg dat het dwarsprofiel van het kanaal onvoldoende werd en tussen 1870 en
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1885 moest verruimd worden, terwijl tevens verschillende rechttrekkingen van de
waterweg werden uitgevoerd. Enkele jaren later werd het kanaal nogmaals verbreed
en gemodernizeerd en in 1910 werd te Terneuzen een derde sluis ingehuldigd.
Met de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen begon de eigenlijke uitbouw van
de Gentse haven, die voorheen niet steeds op dezelfde plaats als nu was gelegen. In
de loop van jaren werden verschillende uitbreidingen gerealizeerd en in 1930 beschikte
de haven over een voorhaven en zes dokken.
Omstreeks die tijd was het duidelijk dat de haven te klein was geworden om de
stijgende goederentrafiek te kunnen opvangen, zodat dringend moest worden gedacht
aan nieuwe uitbreidings- en modernizeringswerken.

Opgespoten terreinen bij de verbreding van het kanaal Gent-Terneuzen. Het landschap ondergaat
sterke wijzigingen
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In 1931 werd begonnen met het graven van het Schepen Sifferdok, waarvan de
afwerking door de ekonomische krisis niet werd beëindigd. Het werd slechts in 1967
voltooid nadat het werd uitgegraven voor schepen tot 60.000 dwt.
Nieuwe besprekingen tussen Gent en de Belgische staat en België en Nederland
over een aanpassing van het kanaal Gent-Terneuzen werden onderbroken door de
tweede wereldoorlog en het was slechts op 20 juni 1960 dat, na jarenlange diskussies,
tenslotte de Nederlands-Belgische konventie werd ondertekend. Beide landen waren
het eens over de verdubbeling van de kanaalbreedte - op Nederlands grondgebied
tot 150 m. aan de waterspiegel en in Belgie tot 200 m. -, de uitdieping van het kanaal
over zijn ganse lengte tot 13,50 m., de aanleg van twee buitenvoorhavens en de bouw
van een nieuwe zeesluis te Terneuzen. Deze sluis, die een lengte heeft van 290 m.,
een breedte van 40 m. en een diepte van 13,50 m. en toegankelijk is voor schepen
tot 60.000 dwt., werd op 19 december 1968 ingehuldigd.
Gent wil evenwel nog meer en koestert de hoop dat de haven ooit eens in het bereik
zal liggen van eenheden van 125.000 dwt. In dit verband werd een plan uitgewerkt
voor de bouw van een grotere zeesluis te Terneuzen en de aanleg van een nieuw
kanaal, dat ongeveer vanaf Sluiskil ten oosten van het huidige zou komen en te Gent
zou uitmonden in het Rodenhuizedok.

Haventrafiek met industrieel karakter.
De goederentrafiek in de Gentse haven heeft steeds een uitgesproken industriëel
karakter gehad en het is

Begin Juli liep de 255.000 dwt metende tanker (Texaco Norway) de Zeebrugse haven binnen. Dit
betekende een nieuw rekord.
(Foto Isselée)

kenschetsend dat de behandelde ladingen hoofdzakelijk uit massagoederen bestaan.
Hun aandeel in de aanvoer bedraagt 90 th. in de afvoer 80 th. Tengevolge van de
karakteristieke havenaktiviteit is de trampvaart toonaangevend. Bovendien is het
normaal te noemen dat, aangezien de massagoederen overheersen, de aanvoer
aanzienlijk hoger ligt dan de afvoer omdat de gespecializeerde schepen, zoals tankers
en ertsschepen, meestal geen retourvracht hebben. Ertsen, pyriet, petroleum en
derivaten, potas, hout metaalprodukten en textielvezels behoren tot de biezonderste
inkomende goederen, terwijl ijzer en staal, kunstmeststoffen, chemische produkten
en textielprodukten het hoofdbestanddeel van de uitgaande lading vormen.
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Bij een overzicht van de statistieken stelt men vast dat het goederenpakket van de
haven 9,94 miljoen ton totalizeerde in 1930, een volume dat sedertdien nooit meer
werd geëvenaard. Terwijl andere havens in de na-oorlogse periode een zekere
vooruitgang boekten stagneerde het goederenverkeer te Gent. Dit was ongetwijfeld
in belangrijke mate toe te schrijven aan het feit dat het kanaal Gent-Terneuzen in het
geheel niet was aangepast aan de eisen van het modern scheepvaartverkeer. Met het
in gebruik nemen van de nieuwe zeesluis te Terneuzen trad een merkbare verbetering
in, vermits, dank zij een toeneming van het maritiem goederenvervoer, de globale
trafiek vermeerderde tot 8,51 miljoen ton in 1969 en meer dan 9 miljoen ton in 1970.
Indien Gent op het gebied van het goederenverkeer ter zee niet zo'n vooraanstaande
plaats inneemt, dan bekleedt de haven, in de rij van de Rijnhavens in de
Beneluxlanden, de vierde plaats na Rotterdam, Ant-

Twee portaalkranen van 30 ton voor de containerbehandeling op de short-sea-terminal.
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werpen en Amsterdam. Sedert jaren onderhoudt Gent interessante betrekkingen met
West-Duitsland, het Saargebied en Elzas-Lotharingen en reikt zijn invloed qua
binnenvaart tot Basel.

Industriele expansie langs de Kanaalzone
De modernizering van het kanaal Gent-Terneuzen heeft ongetwijfeld in aanzienlijke
mate bijgedragen tot de industriële expansie in het havengebied en vooral in de
kanaalzone. Indien langs de Ringvaart en de Moervaart vooral industrieën zijn
gevestigd die gericht zijn op het vervoer per binnenschip, spoor en vrachtwagen, dan
is de rechter-kanaaloever tijdens het voorbije decennium uitgegroeid tot een
indrukwekkende nijverheidszone. Over een lengte van 10 km. en een breedte van 1
km hebben zich aldaar reeds meer dan 15 ondernemingen ingeplant. Onder dezen
zijn het staalcomplex Sidmar en de Texaco-raffinaderij ongetwijfeld de meest in het
oog springende al mag het belang van de andere bedrijven, zoals het
automontage-complex van Volvo Europa, en de Ebes-centrale alvast niet worden
onderschat. Momenteel is deze zone van circa 1.600 ha omzeggens volzet en wordt
o.m. uitgekeken naar de linkeroever, waar zich weliswaar al ondernemingen hebben
geïinstalleerd maar nog interessante expansie-mogelijkheden kunnen worden benut.
Zonder afdoende verbindingswegen met het hinterland is een efficiënte
industrializering van het havengebied ondenkbaar. Daarom werd en wordt gezorgd
voor de verdere aanpassing van het wegennet aan de eisen van het modern
baanvervoer. Bovendien gaat de aandacht naar de waterwegen, die zeer belangrijk
zijn voor de toegang naar de haven en sedert kort opgevangen werden door de
Ringvaart. Dit volledig nieuw kanaal is ontworpen voor schepen van 2.000 ton en
vormt een driekwartcirkel rond Gent, vanaf de Zeeschelde tot aan het kanaal
Gent-Terneuzen te Langerbrugge. Dank zij deze Ringvaart winnen de binnenschepen
nu heel wat tijd. Tenslotte werd de industriezone op de rechteroever uitgerust met
een nieuwe spoorlijn Gent-Zelzate.
Dank zij een doelbewuste industrializerings- en infrastruktuurpolitiek heeft Gent
een stevige basis gelegd voor de verdere expansie van zijn haven.
MARCEL PRINSEN
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Noord en Zuid, halen en brengen
De hiernavolgende bijdrage is de tekst van een inleiding, gehouden tijdens
de jaarvergadering van het A.N.V. te Roosendaal. Het vinnige debat dat
hierop volgde doet ons denken dat ook vele lezers deze bijdrage niet zonder
tegenspraak zullen aanvaarden.
Wij hebben publicatie nochtans om een dubbele reden nuttig geacht.
Vooreerst omdat de (ook naar onze mening betwistbare) visie van de heer
Zaat, zij het met allerlei schakeringen, meer verspreid is dan in onze kring
gewoonlijk wordt aangenomen. Daarom is het goed haar eens in volle
scherpte zwart op wit gedrukt te zien. Vervolgens omdat woord en
wederwoord hier wellicht kunnen leiden tot een juister inzicht in een
werkelijkheid die nu eenmaal meer geschakeerd en minder ‘lapidair’ is
dan hier wordt voorgesteld.
De stelling van de heer Zaat is eenvoudig: ‘De in 1830 getrokken grens
heeft Noord en Zuid voor elkaar tot ingroup en outgroup gemaakt’. Het
valt niet moeilijk aan te tonen dat Noord en Zuid èlk binnen hun grenzen
talrijke kleinere gewestelijke, ideologische en andere groepen herbergen,
waarvan het wij-bewustzijn zich tot op zekere hoogte van de anderen afzet;
dat sommige van deze groepen de grens overschrijden; dat Noord en Zuid
op hun beurt samen een duidelijk herkenbare wij-groep vormen; dat zij
samen tot bredere groepen behoren, die tenslotte uitmonden in de
wereldwijde mensengemeenschap.
Getuigt het niet van een verbitterde wil-tot-kleinheid in dit rijkgeschakeerde
weefsel niets anders te willen zien dan de scheur van 1830? De conclusie
van de heer Zaat is even eenvoudig als zijn stelling: ‘Er is niemand, die
serieus durft voor te stellen, die grens op te heffen... wijken voor elkaar
doen wij onder geen opzicht, de grens is ons feitelijk dierbaar’. In
afwachting van een grondiger behandeling in een volgend nummer,
herinner ik aan een woord van P.H. Spaak: ‘de grenzen zijn de littekens
van Europa’. De grens van 1830 is het litteken van de Nederlanden. Dit
litteken is mij in geen enkel opzicht dierbaar en ik durf serieus voor te
stellen die grens in zoverre op te heffen dat zij niet langer een beslissende
scheiding vormt.
REIMOND VERSCHELDEN
Ik ben getrouwd met een autentieke west-vlaamse. ‘Ons erfdeel’ heb ik in de vorm
van een onafzienbare west-vlaamse familie voortdurend om mij heen. Zulks houdt
zijdelings verband met het feit, dat ik in Leuven ben afgestudeerd in de politieke en
sociale wetenschappen. Om mijzelf te dwingen, en passant beter frans te leren, had
ik in mijn hollandse argeloosheid willen intekenen op de franse taalrol, zoals dat
heette. Maar dat werd mij net op tijd in de meest krachtdadige bewoordingen
afgeraden. Dat zou immers neerkomen op verraad aan de vlaamse zaak! Over deze
houding stond ik perplex, voegde mij evenwel, maar wilde toen wel eens weten,
waar het brongebied lag van deze stroom van vlaamse gevoeligheid. Ik heb toen vele
ronkende bijeenkomsten van de jonge vlaamse intelligentia meegemaakt. Ik gaf acte
de présence bij Tijlfeesten, oogstfeesten, kattenfeesten, bij de boeteprocessie,
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herdenkingen van de guldensporenslag en ijzerbedevaarten. Het was indertijd politiek
vrij roerig in België en met name in Leuven. Aan de politieke strijd wilden wij
hollanders wat graag deelnemen. Maar de politie hield de vreemdelingen scherp in
de gaten. Als socioloog van het provinciale welzijnsinstituut in Noord-Brabant, het
provinciale opbouworgaan, heb ik nagenoeg niets met Vlaanderen te maken. Informele
kontakten met vrij vele vlamingen vormen mijn enige achtergrond plus een zekere
genegenheid voor Vlaanderen, voor zijn schrijvers, voor zijn steden, met Antwerpen
op kop. Dat is mij precies genoeg en enige begeerte om in raden of kommissies te
zitten, is mij geheel vreemd. Natuurlijk heb ik wel het een en ander gelezen over wat
dan heet de verbondenheid tussen noord en zuid. Maar dat neemt niet weg, dat ik u
niet meer heb aan te bieden dan de subjektieve kritische visie van een man langs de
weg.
Deze visie heeft een nederlandse inhoud, want ik kan (gelukkig) geen afstand nemen
van mezelf; die visie heeft verder een sociologische en sociaalpsychologische kleur,
want je beroep vergroeit tot een kijk op zaken. Zij zal niet de geschiedenis van het
verdrag behelzen - daarover kunnen anderen veel beter spreken - maar de verhouding,
ook de kulturele verhouding, noord-zuid op de dag van vandaag.
Het algemeen nederlands verbond bedoelt blijkens de stukken de samenwerking
tussen noord en zuid te bevorderen. ‘Zijn algemeenheid is zijn specialisatie’, las ik
in een officiële verklaring. Het lijkt mij, dat een organisatie, die haar doeleinden zo
ver weg plaatst, als het ware achter de sterren, heel moeilijk kan funktioneren. Want
daarvoor is een zeer beperkt en nauw omschreven beleidsdoel nodig, dat wordt
nagestreefd
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met behulp van welgekozen beleidsmiddelen. Maar indien men zijn doeleinden
beperkt, zoals bij het kulturele verdrag tot een kulturele, intellektuele en artistieke
integratie, dient men konstant voor ogen te houden, dat men (noodgedwongen) slechts
van een bepaald aspekt uitgaat en alle andere aspekten van het leven bewust buiten
de aandacht houdt. In de mensen zelf vallen al die aspekten samen, zij kunnen
bezwaarlijk met anderen hartelijk samenwerken onder dit opzicht en onder andere
opzichten van diezelfde anderen afstand nemen, althans wanneer beide groepen op
een integratie uit zijn. Ik heb de indruk, dat op dit punt systematisch een denkfout
gemaakt wordt. Men stelt het voor, dat beide volken kultureel één zijn, maar overigens
zeer verschillend. Welnu, dit is een sociologische anomalie, waarop ik dadelijk terug
kom. Om te beginnen zou ik de huidige verhouding noord-zuid als zodanig in het
vizier willen nemen en in dat verband mede bezien, hoe wij het onder kultureel
opzicht met elkaar maken.
Wat over de noord-zuid-verhouding te berde wordt gebracht, komt - heb ik de indruk
- doorgaans uit de koker van letterkundigen, taalkundigen en ook wel historici.
Evenals andere beroepsbeoefenaren (onder andere sociologen) hebben zij hun zwakke
kanten en hun voornaamste zwakheid bestaat mijns inziens hierin, dat zij (wishful
thinking) licht over de sociologische realiteiten heen stappen. De meest lapidaire
realiteit in dit verband wordt gevormd door de grens! Die grens wordt soms ontkend,
zoals bijvoorbeeld door Julien Kuypers: ‘Na zoveel jaren benelux blijft ze een beletsel,
een tolbarrière: om wanhopig te worden, als je telkens die lange rij vrachtwagens
ziet staan aan een grens, die eigenlijk geen grens meer is’. Die grens wordt verder
gebagatelliseerd, onder andere door Geyl, Paardekoper: hij zou slechts het gevolg
zijn van strategische faktoren in het verleden en niets te maken hebben met verschillen
in volkskarakter of kultuur. Dat alles neemt niet weg, dat de grens nog even definitief
is als 25 jaar geleden en dat hij ons definitief zal blijven scheiden, want wij willen
hem aan beide zijden zeer beslist handhaven. De grens vormt namelijk de afrastering
van onze onderscheidene domeinen, de schutting, waarachter ieder van ons beiden
een heel eigen levenswijze heeft opgebouwd. Zodra men over die schutting is
geklauterd, ziet men, dat alles er een klein beetje, toch vrij veel of heel veel anders
bij staat: wegen, huizen, winkels, kranten, liefhebberijen, reklame, onderwijs,
rechtspraak en wat al niet. Elke dag, elk uur werkt die grens als een beveiliging voor
het levenspatroon, dat wij ons aan beide zijden hebben aangemeten. En er is niemand,
die serieus durft voor te stellen, die grens op te heffen en samen een politieke eenheid
te gaan vormen. Alles goed en wel, maar dàt in geen geval! Akkoord, maar aanvaard
dan ook de zeer halfslachtige konsekwenties van deze stellingname.
Om die ietwat te verhelderen, zou ik gebruik willen maken van de sociologische
begrippen ingroup en outgroup. Een ingroup is een groep mensen, die vanwege hun
sterke onderlinge relaties een wij-bewustzijn hebben. Dat wij-bewustzijn waarborgt
de zelfhandhaving van de groep, een zeker exclusivisme, dat de groepsleden behoeven
voor hun zelfwaardegevoel, en een hoge mate van geborgenheid. In de wereld van
onze groep voelen wij ons thuis, verdragen wij elkaar en hebben ook iets voor elkaar
over. Dat wij-gevoel behoeft niet geregeld geaktualiseerd te worden, het is latent
aanwezig en wij zijn ons dat min of meer bewust tegen de achtergrond van het
niet-wij, het ‘men’, de outgroup. Doorgaans zijn wij wel nieuwsgierig naar wat in
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die outgroup zoal passeert, maar wij staan daar per se min of meer wantrouwig
tegenover. De tolerantie is minimaal en tot het verlenen van hulp aan de outgroup
zijn wij niet bereid: de outgroup staat immers buiten en tegenover ons, hij bestaat
uit voor ons vreemden. Tegen de individuële mensen van de outgroup hoeven wij
geen enkel bezwaar te hebben, maar de afstand is obligaat tegenover hen als leden
van de outgroup.
Welnu, de in 1830 getrokken grens heeft noord en zuid voor elkaar tot ingroup en
outgroup gemaakt. Daarmee is naar mijn gevoel heel het drama getekend, ook in zijn
gevolgen. Aan beide zijden is het groepsleven, het kultuurpatroon zeer verschillend
uitgegroeid en zijn èn de waardensystemen èn de normen-systemen èn de systemen
van verwachtingen èn de strukturen èn de fasen van ontwikkeling sterk uiteenlopend.
Mentaliteit, waarden, idolen, verhoudingen van de een zijn dan ook voor de ander
niet aanvaardbaar. En op punten van enig belang doet de een de ander geen koncessies.
Er is wel gesteld (ik meen door Jonckheere), dat het een typische onhebbelijkheid is
van de grote broer, om altijd maar de verschillen in het licht te stellen. Maar ik geloof,
dat de sociologische situatie geen andere konklusie toelaat dan die van een bewust
gewild antagonisme. Voor Vlaanderen is Nederland de outgroup. Naar mijn
overtuiging laboreert Vlaanderen aan een wijdvertakt minderwaardigheidsgevoel.
Dat laat zich - dacht ik - verklaren uit zijn eeuwenlange onderdrukking, uit zijn
gescheidenheid van de nederlandse kultuurtaal en uit de onbehoorlijke
interesseloosheid van Nederland voor de vlaamse en nederlandse emancipatiestrijd:
overigens heb ik steeds het gevoel, dat die onver-
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schilligheid samenhangt met de romantische kontekst, waarin de vlaamse zaak wordt
gepresenteerd en waarvoor aan nederlandse zijde bijna geen gevoel is op te brengen.
Wat daarvan zij... het feit ligt er en het inferioriteitsbesef wordt aanhoudend
gedemonstreerd in verhalen over het roemrijke verleden en over eigen genialiteit in
het heden; evenals een individu moet ook een groep, een volk nu eenmaal aan zijn
portie gevoel van zelfwaarde komen. Daarbij komt een nogal heterogene houding
tegenover Nederland, die is samengesteld uit een wijdverbreide kritiek op de
superioriteitsgevoelens, de eigengereidheid, de gewiekstheid, de oppervlakkigheid
en de gierigheid van de hollanders en een bijna ziekelijke verering voor alles wat in
Nederland gebeurt of verondersteld wordt te gebeuren. Soms krijgt men de indruk,
dat een gedeelte van de vlamingen spijtoptanten zijn, zozeer zitten zij achter de
samenwerking heen. Maar als men de uitspraken op de keper beschouwt, blijken ze
toch veel frasen te bevatten en valt het met de liefde nogal mee. Zo vraagt Jonckheere,
een onverdachte figuur in dit verband, zich af, of het vlaamse genie soms iets aan
Nederland te danken heeft. Het antwoord is: neen. ‘Het enige greepje, dat Holland
op Vlaanderen thans krijgt, komt uit de uitgeversbranche’. En hij vervolgt: ‘Wat
Nederland bij ons alleszins niet over de drempel kan krijgen, is zijn volksaard,
gedrenkt al of niet in calvinisme. Op de ziekelijke ordegeest van de nederlanders
reageren de vlamingen allergisch en de zuinigheid van benoorden de Moerdijk verrijkt
ons alleen met gemelijke humor. Het allerbeste (feitelijk het enige Z.) dat wij gaarne
van Nederland overnemen is goed nederlands’. Ik voor mij geloof niet, dat Jonckheere
hier enige waarheid spreekt. Maar om
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zo'n betoog met de grond gelijk te maken, zou ik mijn toevlucht moeten nemen tot
een exposé over het hollandse genie en daar pas ik zeer beslist voor. Het is in dit
verband ook eigenlijk niet zo relevant, of die zienswijze juist is: de verhouding met
Nederland wordt zo ervaren, zo beleefd en is dus ‘zó’ waar. Tegelijk zien wij in deze
verklaring, welk een magere vorm van samenwerking door een van de vlaamse
kopstukken eigenlijk wordt gepropageerd, namelijk samenwerking uitsluitend als
taalgenoten. Dezelfde Jonckheere begint te vloeken van gvd, als in dit verband over
‘vreemdelingen’ gerept wordt. Maar er wordt wel meer gevloekt, als de vinger op
de wonde wordt gelegd.
Nederland is een duidelijke outgroup voor Vlaanderen en de vlamingen zijn zeker
niet van plan, een noemenswaardige poging te doen, om op de nederlandse golflengten
te komen. Alles is immers zo verschillend van Nederland en het zou allemaal zo
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verschrikkelijk moeilijk zijn, om in de bestaande situatie verandering te brengen,
kortom men wil de samenwerking niet, echt niet.
Voor het geval deze opmerkingen de schijn van kritiek zouden hebben, moet ik
u, dames en heren, die indruk snel afhandig maken. Want Nederland wil die
samenwerking evenmin, zelfs helemaal niet! Voor Nederland is Vlaanderen immers
de outgroup, Vlaanderen staat naast en tegenover het nederlandse ‘wij’. Allerlei
nederlanders kunnen zich bijvoorbeeld voor radio of tv taalkundig misdragen - en
zij doen dat onophoudelijk - het wordt hun niet echt kwalijk genomen, want zij
behoren tot onze groep. Als daarentegen vlamingen met beroerd nederlands ten tonele
verschijnen, is dat heel wat anders. Zelfs een vlaams aksent wordt in Nederland niet
genomen, dat wil zeggen het wordt maar al te graag genomen, maar dan als een
bevestiging van het on-nederlandse karakter van de groep. Er is door de vlamingen
aanhoudend over geklaagd, dat Nederland veel te staats denkt en daarin een excuus
heeft gevonden, om zich buiten de vlaamse zaak te houden. Dat verklaart de
nederlandse afzijdigheid mijns inziens onvoldoende. Immers ook indien Vlaanderen
een souvereine staat zou zijn geweest, zou Nederland zich niet veel anders gedragen
hebben. Want Vlaanderen is - al dan niet geïnkorporeerd in een belgische staat - voor
Nederland de outgroup. Nederland legt dan ook feitelijk een uitgesproken
onverschilligheid aan de dag en in het gunstigste geval een gevoel van
meerderwaardigheid. Zoals het vlaamse minderwaardigheidsgevoel mede veroorzaakt
is door het uitblijven van nederlandse waardering voor de vlaamse zaak, wordt het
nederlandse meerderwaardigheidsgevoel ook in stand gehouden door de erkenning
aan de vlaamse kant. Alle verhoudingen
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worden nu eenmaal door beide partijen bepaald. Ik heb hier natuurlijk niet het oog
op allerlei elitaire figuren, die elkaar in verschillende verbanden geregeld ontmoeten
en interindividueel de kloof hebben gedicht. Blijft staan, dat geen Nederlander wakker
ligt voor Vlaanderen of voor wat daar allemaal gebeurt. Zelfs op venijnige
anti-hollandse grapjes, die in korte tijd in Vlaanderen 6 tot 7 drukken beleven, wordt
niet of hoogstens met een schouderophalen gereageerd. In het tijdschrift Intermediair
heeft dr. van de Berghe uit Heverlee dit jaar een positief artikel geschreven over de
kulturele samenwerking. Hierop werd een reaktie gevraagd van nederlandse politieke
figuren van verschillende pluimage. De reakties getuigden - zelfs in dit jubeljaar en
terwijl zulke artikelen eigenlijk tot niets verplichten - van een vrij koele
onverschilligheid. De socialistische auteur stelde onomwonden, dat Nederland echt
niet geboeid was door de vlaamse kultuur. En als er dan toch initiatieven moesten
worden genomen, zouden die voor een belangrijk deel van de vlamingen moeten
komen. De zeeuws-vlaamse kvp-woordvoerder vond kulturele samenwerking met
andere europese landen, dus ook met België, wel wenselijk. Maar het was zijns
inziens een achterhaalde zaak, daarbij de gemeenschappelijke taal met de vlamingen
in het midden te brengen! En in het enige boekje van algemene strekking, dat bij
mijn weten de laatste jaren in Nederland aan Vlaanderen is gewijd, een bundeltje
artikelen van Bomans, wordt zo vertederend over vlamingen gesproken, dat zij er
terecht een zekere karikatuur in ontdekten.
Het gevolg van de sociologische stand van zaken is, dat Nederland er niet aan
denkt, zijn kultuurpatroon ook maar in het minst aan het vlaamse aan te passen. De
gedachte alleen al! Het individuële en het maatschappelijke leven is hier over de hele
frontbreedte voortdurend in beweging, maar dat daarop een noemenswaardige invloed
wordt uitgeoefend door Vlaanderen, neen.
Ook aan deze kant geldt de moeilijkheid, dat aanpassing zo bezwaarlijk en
ingewikkeld is, dus de onwil om tot samenwerking van enige allure met Vlaanderen
te komen.
Zo stonden wij 25 jaar geleden tegenover elkaar, zo staan wij ook nu tegenover
elkaar: Vlaanderen is toch geen Nederland, is anders. En Nederland is echt geen
Vlaanderen, is anders. En ieder van ons heeft het verder druk genoeg met zijn eigen
zaken.
Het beeld is hiermee echter niet kompleet. Er is in een kwart eeuw toch wel iets
gebeurd? Zeer zeker, wat dacht u? Noord en Zuid hebben immers - niettegenstaande
de fatale gescheidenheid in afzonderlijke leefverbanden - dezelfde taal en dat is veel!
De taal is mijns inziens niet op de eerste plaats - zoals minister van Mechelen het
iedere keer uitdrukt - een transportmiddel voor gedachten, maar de eerste en
belangrijkste expressie van een persoonlijkheid en tegelijk de eerste voedingsbodem
voor het zelfwaardegevoel van die persoonlijkheid. Salvador di Madariaga laat dan
ook de samenhang zien van de verschillende europese talen met het karakter van de
volken, die ze spreken: de evenwichtige è-kultuur van de fransen, de
verstandelijk-hartstochtelijke i-kultuur van de italianen, de eeuwig bewegende,
duistere ‘werdende’ kultuur van de duitsers. Mensen, die de taal gemeen hebben,
hebben fundamenteel iets met elkaar gemeen. Zij worden dus nolens volens geregeld
naar elkaar toe gedreven.
Het is dan ook niet zo moeilijk, om een lijst van occasionele en institutionele
kontakten tussen Noord en Zuid op te stellen. Wij engageren elkaars voetballers,
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artisten, een enkele sexuoloog en teoloog overschrijdt de grens. Wij lezen elkaars
boeken. Wij schrijven meer over elkaar dan voorheen in kranten en bladen. Wij
studeren wel eens samen op dezelfde zaak, vrijblijvend overigens. Aan de grens
vonken hier en daar kontakten op, het meest - heb ik de indruk - in het zuid-oosten
van Nederland en het noord-oosten van Vlaanderen. In een enkel geval wordt feitelijk
samengewerkt, zij het niet op een erg vlotte manier. In verscheidene organen
ontmoeten elkaar prominenten van beide zijden en verschillende kulturele organisaties
zijn doende, elkaar af te tasten. Het aantal funktionele kontakten groeit alsook het
aantal informele kontaktdagen. Verder tonen wij elkaar geregeld onze artistieke
produkten of prestaties, al dan niet binnen het kader van het verdrag. En passant
vraag ik me wel af, of de kultuur in de historisch geijkte betekenis van
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salonkultuur, van elitaire kultuur het nog erg lang zal maken en of de snel om zich
heen grijpende kulturele, kreatieve zelfwerkzaamheid van zo velen niet een nieuw
en hoogst interessant kultureel tijdperk inluidt. In ieder geval willen wij elkaar van
tijd tot tijd heus wel zien, spreken, ontmoeten, maar daar moet het wel ongeveer bij
blijven. Want wij wensen beiden beslist onszelf te handhaven.
Er is evenwel één punt, dat mij in deze ontwikkeling steeds meer boeit, een muis,
die nog wel eens een staartje zou kunnen krijgen. Kijk - en ik zou mij hier als het
ware even tot de vlamingen willen richten - wie een nederlander ergens voor wil
winnen, moet nooit ofte nimmer laten blijken, dat hij hem nodig heeft. Daar trappen
wij niet in, tenzij het om grote menselijke nood gaat, want die raakt ons - heb ik de
indruk - meer dan wie ook. Door geregeld van de daken te schreeuwen dat Nederland
in gebreke blijft en zo nodig dit moet doen en beslist dàt moet laten, maak je hier
evenmin, indruk. Je maakt pas indruk, als je ons partij geeft!
Nu heb ik de laatste jaren konstant het gevoel, dat Vlaanderen bezig is, Nederland
steeds meer partij te geven. En wel door het steeds beter hanteren van de nederlandse
taal. Ik spreek hier natuurlijk niet over vlaamse schrijvers - die hebben van Nederland
hoegenaamd niets te leren - maar over de gewone vlaming en meer in het bijzonder
de nieuwe vlaamse elite. De nederlandse taal wordt door bijvoorbeeld jonge vlaamse
universitairen vaak al zo gesproken, dat men de indruk krijgt van een eigen taal, een
voertaal. Als men een ogenblik stilstaat bij het feit, dat de vlaamse universiteiten nog
niet zo lange tijd vernederlandst zijn, is deze evolutie opmerkenswaard. Ik stel telkens
bijmezelf vast, dat ik mij heel anders voel in een gesprek met zulke vlamingen, die
gewoon en goed nederlands spreken dan wanneer ik met stuntelige taal gekonfronteerd
word. Wat een verschil laatst in een echo-uitzending tussen een paar vlamingen, die
ergens een pre-historisch skelet hadden opgegraven en daarover het een en ander
vertelden in een ergelijk bargoens (de hele vondst gaat daarmee definitief de mist
in) en een sterke voordracht van een 12-jarig vlaams meisje in geroutineerd en
vlekkeloos nederlands: daar ga je voor verzitten. In dit verband is het wellicht ook
het opmerken waard, dat momenteel in verscheidene nederlandse steden heel effektief
gewerkt wordt aan de emancipatie van zogenaamde achtergebleven groepen - nu
eens niet met begeleiding zus of zo, met technieken van opvoeding of heropvoeding
- maar door kinderen en volwassenen te leren, zich uit te drukken in - en zich te
bedienen van het gangbare nederlands. Dit heeft terstond een verheffend en dus
bevrijdend effekt.
Overigens merk ik in Vlaanderen, dat men, sprekende over onze
gemeenschappelijke taal, die veel liever met abn aanduidt dan met nederlands, want
dat wordt toch gevoeld als een fundamentele koncessie aan die tenslotte weinig
getapte hollanders. In ieder geval ligt in het goede nederlands de grote kans, om een
stuk eigen identiteit, een stukje gemeenschappelijke identiteit op te bouwen. Van
verdragen en kulturele autonomie verwacht ik beduidend minder dan van een gaaf
taalgebruik, dat de mensen immers wezenlijk dichter bij elkaar brengt. Ik vraag mij
dan ook al jaren af, waarom de vlamingen niet een stel kundige en entoesiaste
nederlanders engageren, om het nederlands veilig te stellen of te verbeteren bij de
overheid, bij grote bedrijven, bij radio en tv of bij de kranten. Maar ik moest beter
weten: Nederland is voor Vlaanderen de outgroup.
Waarheen de gesignaleerde ontwikkeling in Vlaanderen tendeert, valt natuurlijk
nog niet te zeggen. In ieder geval sluit ik me gaarne aan bij Julien Kuypers, die enige
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jaren geleden zei: ‘Gun ons nog tien, ten hoogste twintig jaar en Vlaanderen is weer
een volwaardig lid van de spraakmakende nederlandse gemeente’. Langs de weg van
de taal kan de werkelijke integratie iets naderbij komen. Die zal niet tot stand komen,
dacht ik, op het moment, dat wij het moe geworden zijn, elkaar uit te schelden (zoals
wel is opgemerkt) alleen al niet omdat zo'n moment niet ontstaat.
Koek en ei, zal het nooit worden onder ons, wijken voor elkaar doen wij onder
geen opzicht, de grens is ons feitelijk dierbaar. Maar wij kunnen en zullen wel wat
intensiever, prettiger en gewoner (ja vooral gewoner) met elkaar omgaan. Ook
diegenen, die door de geschiedenis abusievelijk van elkaar zijn gescheiden, kunnen
elkaar opzoeken, met elkaar eten, drinken, gekscheren en elkaar al eens toevertrouwen,
dat die gespletenheid eigenlijk toch zo jammer is.
DRS H.J.A. ZAAT
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Sociologie en integratie
Iedereen vecht met de wapens die hij heeft. De heer Zaat legt zich zonder veel
tegenstand bij deze wijsheid neer. Immers ‘je beroep vergroeit tot een kijk op zaken’
en als je socioloog bent, - dan zet je een sociologische bril op, wat op zichzelf
helemaal niet erg is.
Bedenkelijker wordt het wanneer je doet alsof de sociologische benadering
allesomvattend is en dus op zichzelf toereikend om de raakpunten en de
middelpuntvliedende krachten van twee met en naast elkaar levende volksgroepen
afdoende te ontleden, te omschrijven en te duiden via een recept waarvan de
voornaamste ingrediënten zijn: een west-vlaamse vrouw met een onafzienbare
west-vlaamse familie, studies te Leuven, hollandse argeloosheid, Tijlfeesten,
oogstfeesten, kattenfeesten, de boeteprocessie, herdenkingen van de Guldensporenslag
en IJzerbedevaarten, kontakten in en een zekere genegenheid voor Vlaanderen, zijn
schrijvers, zijn steden met Antwerpen op kop. Geef toe dat dit niet weinig is.
Om zich te beschermen tegen de complexiteit der dingen en derhalve ook om een
klaardere kijk op zaken te hebben, kan men zich omringen met een gamma van
schema's en categorieën. Een van die werkmiddelen uit het arsenaal van de sociologie
is de indeling in ‘outgroup’ en ‘ingroup’. Het leuke van deze benadering is dat haar
toepassingsveld onbeperkt is. Je kan er alle kanten mee uit. Immers, aan de ene kant
is er de wijsheid dat alle mensen ergens toch wel gelijk zijn maar anderzijds zijn van
dit mensenras toch ook maar moeilijk twee volkomen identische exemplaren bijeen
te krijgen. Iedereen behoort zowat ten opzichte van iedereen afzonderlijk en ten
opzichte van alle anderen samen zowel tot de ingroup als tot de outgroup. Het hoeft
derhalve niemand te verwonderen dat ook de Nederlanders en de Vlamingen tot op
zekere hoogte als elkanders outgroup fungeren. Ook via de al eerder aangehaalde
sociologische benadering van de heer Zaat, komt men tot deze conclusie.
Tot dusver kunnen wij dus wel scheep gaan met de heer Zaat. Anders wordt het
wanneer de socioloog niet bereid blijkt verder te gaan en daardoor de indruk verwekt
dat de specialisatie van de sociologie de algemeenheid van haar middelen zou zijn.
De indeling in in- en outgroup lijkt immers zo bevredigend dat ter illustratie alleen
een aantal outgroup-aspekten worden gesuggereerd en heel even een glimp van een
ingroup -element - de gemeenschappelijke taal - als slotakkoord wordt aangehaald.
Het minste wat men daarop zou kunnen zeggen is dat alleen al het feit dat
nederlanders en vlamingen elkaar op een aantal domeinen als outgroup ervaren als
een pijnlijke aangelegenheid wordt aangevoeld, er op wijst dat zij elkaar ten aanzien
van een aantal andere roerselen in lichaam en ziel als tot dezelfde in-group behorend
beschouwen.
Wat bepaalt deze ingroup? Heel veel en niet alleen historische feiten. Ergens zijn
alle mensen dezelfde maar toch staan twee broers dichter bij elkaar. Er zijn de sociologisch vrij gemakkelijk te omschrijven - groepen van gezin, familie, dorps- of
wijkgemeenschap, regio, land, maar er is ook - met inachtneming van welkdanige
daardoor veroorzaakte verschillen dan ook - de verbondenheid over de grenzen heen,
met de gemeenschap aan de overkant.
En de integratie? Ook in het referaat van de heer Zaat wordt de grens als de
zwaarste rem voor integratie beschouwd; als de voor de in- en outgroup bepalende
aflijning. En de grens heeft een aantal mensen als zodanig misvormd, dat zij haar
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blijkbaar door dik en dun wensen te behouden. Anderen willen haar weg. Er moet
dus iets gebeuren. Maar hier moeten wij uiteraard de sociologische benadering achter
ons laten, met dank voor de tot dusver geboden hulp.
Europa heeft enorm veel grenzen. Ook hier willen wij die grenzen wel aanvaarden,
maar we willen ze ook relativeren. Een grens kan alnaargelang van de omstandigheden
een brug of een barrière betekenen. Het eerste is voor ons belangrijker dan het tweede.
Sommigen, bang iets te verliezen, willen zich vooral beschermd weten door
grenzen. Anderen denken méér te winnen door grenzen te overbruggen. Nederlanders
en Vlamingen hebben - zelfs zuiver pragmatisch gezien - alle belang bij integratie.
Zij hoeven daarbij niet eens een vreemde eend in de bijt te nemen, alleen maar een
gefundeerde sociale verbondenheid opnieuw beleven. Laten wij dan nog historisch
vervreemd zijn van elkaar, wij zijn geen vreemden voor elkaar. Integratie is een
technische noodzakelijkheid: willen we vooruit, dan moet het met de ander, en het
feit dat we elkaar toch al van vroeger kenden, kan de samenwerking alleen maar
prettiger maken. Je kan de integratie ook van binnenin beleven - en daarom hoef je
letterkundigen, taalkundigen en historici nog niet van wishful thinking te beschuldigen.
Het hart mag ook wel een woordje meespreken. Het hart wil immers vooral de
eigenschappen van de ander waarderen. Het nuchtere woord van Willem van Oranje:
‘Gij moet uw bundelken pijlen samengesnoerd houden’ was toch ook wel duidelijk
geïnspireerd door hoofd én hart.
Akkoord, de bestaande vervreemding tussen Noord en Zuid, gesimboliseerd door
de staatsgrenzen, stààt de integratie in de weg. Maar dan lijkt de meest logische
konklusie dat de tijd dringt om met die integratie ernst te maken.
JAN DE GRAEVE
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Een punt (komma?) achter 25 jaar Groot-Kempische cultuurdagen
Voor de vijfentwintigste maal de Groot-Kempische Cultuurdagen. Het
was begin juni in Hilvarenbeek enerzijds een jubileum, maar anderzijds
een afscheid. En het laatste drukte toch wel een stempel op dit feest. Want
een feest van de cultuur, in het bijzonder van de menselijke ontmoeting
is het altijd geweest. Zo was het ook nu. Alleen reeds de gezelligheid op
het Vrijthof van Hilvarenbeek was daarvan een uiting, met de traditioneie
vlaggen en de volle terrasjes. Voor het stichtingsbestuur heeft de culturele
uitwisseling van Noord en Zuid altijd centraal gestaan. Maar de huidige
opzet en vorm heeft iets van de oorspronkelijke aantrekkingskracht, vooral
op jongeren, verloren. Een afscheid, want zoals het 25 jaar lang is
georganiseerd komen de Cultuurdagen niet meer terug. Men bezint zich
op een nieuwe inhoud en een daarbij aangepaste gestalte.
Burgemeester J.P.M. Meuwese kreeg de hulde toegezwaaid door mr. L.
van Ommen van het departement van C.R.M. in Nederland. En
burgemeester Meuwese op zijn beurt, roemde de activiteit van Jan
Naaykens die daarvoor de dr. P.C. Brouwerpenning kreeg evenals de
Eindhovense publicist en journalist Johan Kuypers.
De Hilvarenbeekse poëzieprijs ging ditmaal naar drs. Carel Swinkels uit
's-Hertogenbosch voor zijn bundel ‘Jan met het visoog’. Prof. dr. B.F. van
Vlierden uit Brussel ontving de literatuurprijs.
Op de vraagpunten rond de toekomst van dit culturele evenement wordt
in dit artikel dieper ingegaan.
G.G.
In Hilvarenbeek zijn op 5 en 6 juli j.l. de Groot-Kempische Cultuurdagen gevierd,
voor de vijfentwintigste en, zo heeft het organiserend stichtingsbestuur besloten,
voor de laatste keer. Dat men een feest moet beëindigen voor het verloopt, is een
beproefde wijsheid. De trouwe feestganger kan instemmen met de organisatoren,
maar niet zonder een gevoel van gemis.
In 1947 zijn ze begonnen, op een initiatief uit een bijeenkomst van de Vereniging
van Kempische Schrijvers. Van het begin af zijn ze gedragen door een Hilvarenbeekse
gemeenschap onder leiding van burgemeester J.P. M. Meuwese. Hoeveel mensen
hij o.a. door deze dagen aan zich verplicht en onder de bekoring van Hilvarenbeek
gebracht heeft, bleek wel bij zijn zilveren ambtsjubileum op 26 juni j.l.
Hilvarenbeek is het centrum geworden voor een zeer vroege en zeer succesvolle
bijdrage tot het streven naar culturele integratie van Nederland en Vlaanderen na de
tweede wereldoorlog. Mensen die bij elkaar hoorden, werden jaarlijks bijeengebracht;
zij vonden elkaar daar gewoon als mensen, en niet alleen als specialisten en
ambtsdragers. Was het oorspronkelijk een initiatief van schrijvers met een sterk
Brabantse en katholieke inslag, geleidelijk vond een verbreding plaats. Dat ging
eigenlijk vrij gemakkelijk: kon een omgeving waarin - de juist daar zo zeer gemiste
- Anton van Duinkerken de toon aangaf, iets anders dan open zijn? Het ging in de
loop van de jaren steeds meer om cultuur in de ruimste zin, met verkenningen naar
de problemen van regio en maatschappij. Ook niet-Brabanders en niet-katholieken
werden er kind aan huis; wie eenmaal, uit welke overwegingen ook gekomen, in de
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ban van ‘Beek’ was geraakt, bleef ‘hilveren’. Verbreding van publiek, van
onderwerpen van bespreking, van sprekerskring, van voorstellingen en uitvoeringen,
en ook van organen en instanties die steun en medewerking verleenden, maakte de
Cultuurdagen tot een instelling.
Eigenlijk is de programmaformule altijd onverwoestbaar geweest: zaterdagmiddag
voordrachten van zeer deskundige en vaak boeiende sprekers uit Nederland en België
over elk jaar andere thema's; na een beiaardconcert 's avonds in de openlucht op de
Vrijthof de Brabantse koffietafel van de deelnemers en hun gastvrouwen en gastheren
uit Hilvarenbeek, opgeluisterd met een harmonieconcert, gevolgd door ballet,
vendelzwaaien, volksdansen, wagenspel, besloten met een taptoe; zondagmorgen
een discussiebijeenkomst; 's middags een concert en de uitreiking van de
Hilvarenbeekse literatuurprijzen; 's avonds een openluchtspel van Jan Naaijkens. In
het gemeentehuis was er altijd een tentoonstelling van beeldende kunst. Wat nooit
op het programma stond, waren de zittingen, zaterdagnacht, van de Pickwickclub,
maar hoevelen kwamen niet eigenlijk alleen daarvoor? De essentie van de
Cultuurdagen is echter altijd geweest dat het een feest was van elkaar zonder pretenties
en ambities ontmoeten, achter bier en wijn, om de gastvrije tafels, op de terrassen
van de Vrijthof.
Wie het beeld van de verlichte Hilvarenbeekse toren tegen de avondhemel in
gedachten heeft, zal Jan Naaijkens dubbel dankbaar zijn voor zijn verslag over 25
jaar Cultuurdagen(1). Het geeft een overzicht van de geschiedenis, vermeldt de
programma's en manifestaties, en biedt alle stof om de herinnering van hen die er
ooit geweest zijn, levend te houden.

(1) Jan Naaijkens, Biks 5, uitgave Nijgh & van Ditmar, den Haag-Rotterdam 1971.
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Waarom is dan nu achter deze zo feestelijke en zinvolle dagen een punt gezet?
Daaover kan evenmin als over de dagen zelf volstrekt rationeel analyserend
geschreven worden. Het aantal deelnemers, dat maximaal 500 was, liep langzaam
terug. De vergrijzing onder hen begon op te vallen; de aansluiting met de eigentijdse
jongere generatie werd niet gevonden.
Naar verhouding kwamen er steeds te weinig Vlamingen. Het aantal vaste gasten
overtrof dat van de nieuwe deelnemers verre. Het draagvlak in de Hilvarenbeekse
dorpsgemeenschap begon langzaam af te brokkelen. Zelfs voor een zo soepele
programmaformule werd het programma te weinig gevariëerd en te traditioneel. Op
het terrein van de culturele integratie tussen Nederland en Vlaanderen zijn vele andere
activiteiten ontstaan, zonder dat die integratie zelf overigens snelle vorderingen
maakt. In welke behoefte voorzagen de Cultuurdagen nu precies nog?
Opmerkelijk is dat de Cultuurdagen bij al hun openheid en ook in de verbreding
van publiek en programma sterk verbonden waren met een stuk na-oorlogse
emancipatie van de regio Midden-Nederland. De problemen die er nu liggen, hebben
althans voor een jongere en een middengeneratie dat kader niet meer. Wie zich thuis
voelt of is gaan voelen in de processen van snelle culturele en maatschappelijke
verandering van deze tijd, heeft minder behoefte aan oriëntatie op het verleden.
De spanning tussen verleden en toekomst is één van de elementen van cultureel
bewustzijn. Het ligt voor de hand dat bij de inzet van verandering bezinning
plaatsvindt met een blik naar het verleden: hoe behouden we het eigene, waar komen
we vandaan, wat overkomt ons? Toch is het vernieuwen en vormgeven met het oog
op de toekomst een centraler en creatiever element van menselijke cultuur.
Opvallend is nu dat juist die vernieuwing, b.v. in allerlei vormen van kunst, en de
creatieve, mondige oriëntatie op de toekomst in de Cultuurdagen niet die rol speelden
die ze in het culturele en maatschappelijke leven van deze tijd in het algemeen wel
steeds meer gaan vervullen. Waar ze in de programma's van de cultuurdagen
geïntroduceerd werden (en dat gebeurde vooral bij de voordrachten), ontstond er
soms spanning en onbehagen bij vele deelnemers.
De zo unieke sfeer van feestelijk en open contact tussen mensen had ook, in
samenhang met het soort programma's, een sterk consumptieve inslag. Van de
deelnemers die niet tot de organisatoren en voortrekkers behoorden, werd uiteindelijk
weinig gevraagd. Zo kregen de cultuurdagen iets van een oase; ze werden in bepaalde
opzichten misschien te idyllisch. Natuurlijk voorziet ook dat in een menselijke
behoefte, maar
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het is de vraag of cultuurdagen in zo'n behoefte moeten voorzien.
De mogelijkheden van een zo competente groep van organisatoren als de
Cultuurdagen hadden, de traditie van 25 jaar met de daarin gelegde contacten en
vriendschappen, en de reputatie van Hilvarenbeek met zijn mensen en zijn Vrijthof
zouden echter niet verloren moeten gaan. De bijdrage die vandaaruit aan de
ontwikkeling van onze cultuur en in het bijzonder aan de culturele integratie gegeven
kan worden, is het behouden zeer waard. Nu de punt achter 25 jaar Cultuurdagen
gezet is, kan een heroriëntatie, al of niet experimenterend, plaatsvinden. Dat er iets
anders voor de Cultuurdagen in de plaats komt, is voor wie de organisatoren ervan
in die 25 jaar heeft leren kennen, een vanzelfsprekendheid, en dat Hilvarenbeek er
het toneel voor zal zijn, ook. Mogen zij er na een rustpauze in slagen een nieuwe
formule te ontwikkelen, die de unieke sfeer van de Cultuurdagen in Hilvarenbeek
behoudt!
H.J. BRINKMAN
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Spiegel van de Nederlanden
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De Franse Nederlanden: modelgewest op een zijspoor?
Nietsche krijgt weer eens gelijk waar hij gezegd heeft dat de problemen die men in
de vergeethoek wil duwen, op de duur vergiftigd geraken. Inderdaad steken in
Frankrijk de regionaliseringsprojekten weer het hoofd op.
In die richting wordt vooral gewerkt door de zogenaamde ‘Europeers’ die de
Fransen kennelijk iets anders te bieden hebben dan het alternatief waarvoor Malraux,
verwijzend naar de vastgelopen Franse Societé bloquée, althans op politiek gebied,
hen meende te kunnen plaatsen, namelijk: ‘De communisten of wij.’
Het woord ‘decentralisering’ wordt thans weer als een leitmotiv uit de lade gehaald.
Nochtans werd reeds van verschillende zijde en met name door president Pompidou
gewaarschuwd voor overdreven hoop. Minister Debré heeft zelfs te Vedan nog eens
uitdrukkelijk gepleit voor een Europa der naties, daarbij elke vorm van
supranationaliteit verwerpend, waaruit blijkt dat hij evenals vroeger een geducht
tegenstander blijft van elke werkelijke regionalisering. Ten aanzien van deze taaie
jacobijnse centraliseringstendens kan men zich met enige bezorgdheid afvragen wat
het lot is van het Franse Noorden, voorheen tot stimulans-gebied geproklameerd,
maar waarvan het verval duidelijk is.

Ekonomische konjunktuur
Er valt nog maar weinig te merken van de menselijke, ekonomische, politieke en
historische verbondenheid die eens de bewoners van de Nederlanden kenmerkte. Zo
ziet men dat de textielindustrie die werkelijk steeds één gemeenschappelijke industrie,
met dezelfde kenmerken is geweest en nog zou moeten zijn door staatsgrenzen uit
elkaar gerukt en afgezwakt wordt. Afgezwakt ook door de centraliseringstendens in
de respektievelijke staten waartoe deze ekonomische gebieden thans horen, maar
waarin zij thans slechts nog maar een randgebied vormen.
Zo wonen in het Noorderdepartement en het Pas-van-Kales op een oppervlakte
van 2 % van het totale Franse grondgebied 8 % van de Franse bevolking. In tairijke
domeinen heeft de noordfranse industrie een zeer sterke plaats verworven: 50 % van
de Franse steenkolen komen uit het Noorden, 33 % van de Franse textiel en 60 %
van het vlak glas. Daarbij moet ook nog de uitzonderlijk sterke positie van
metaalverwerkende produkten, de produktie van suiker, karton, bier enz. worden
vermeld.
Nochtans is er, niettegenstaande deze indrukwekkende cijfers en niettegenstaande
de demografische groei, een aktiviteitsvermindering en neemt de werkloosheid
zienderogen toe, zodat de emigratie steeds grotere vormen aanneemt, terwijl er
daarentegen een tekort is aan gevormde arbeidskrachten. Aan inplanting van bedrijven
uit de zgn. ‘topindustrieën’, zoals elektronica, vliegtuigconstructie, atoombedrijven
enz. werd te Parijs nog niet gedacht.
Er is thans dringend behoefte aan struktuurvemieuwing en ook een noodzaak van
rekonversie. De inplanting van een Renaultfabriek (te Douvrin) alleen, kan daar geen
afdoende oplossing voor brengen. Ook zijn de mechanische industrieën alhier te
sterk op uitrustingsgoederen en half-afgewerkte pordukten afgestemd. Eén
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belangwekkende en geslaagde onderneming kunnen wij vermelden: USINOR te
Duinkerke met drie thans reeds in werking zijnde hoogovens.

Het belfort te Rijsel.

Landbouw, havens, infrastruktuur
De landbouw die een 100.000 personen tewerkstelt, heeft een hoge produktie maar
de rentabiliteit van de bedrijven is zeer zwak. De gronden zijn te versnipperd en de
teelten te weinig gediversifiëerd. Zoals gemeld is er de recessie in de textielnijverheid
en de opgang van de haven van Duinkerke. Maar men heeft de voorkeur gegeven
aan de autosnelweg Rijsel-Parijs i.p.v. aan de verbinding Rijsel-Duinkerke. Alles
schijnt erop te wijzen dat Le Havre en Duinkerke zowat de voorhavens van Parijs
moeten worden, over het hoofd van Rijsel heen, die niet door de eigen haven
bevoorraad zal worden.

‘Evenwichtsmetropool’
Het projekt om van Rijsel, Robeke en Torkwijn een zgn. ‘métropole d'équilibre’ als
tegengewicht voor Parijs te maken wordt al van bij het begin gehinderd niet alleen
door het eigen karakter van de drie afzonderlijke agglomeraties maar ook door de
politieke belangengroepen die vooral in de verkiezingsperioden plotseling enige
belangstelling voor het Noorden gaan tonen zoals destijds Minister Ortoli, een geboren
Corsicaan. In de agglomeratie zijn er een groot aantal krotwoningen, waartegen men
meer bepaald te Robeke en te Torkwijn de strijd heeft aangebonden: Het was nodig;
tegen het tempo dat thans wordt in acht genomen zou men echter 150 jaar nodig
hebben om de slechte behuizing uit de wereld te helpen. Ook schept de aanwezigheid
van een proletariaat van noord-afrikanen grote problemen. Bovendien dreigt onze
streek haar laatste toeristische charme te verliezen. Niet zonder enige wrange
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melancholie leest men bvb op de muren van het stadhuis te Hondschoote de
geschiedenis van deze stad, tot driemaal toe verwoest door... Franse legertroepen.
Ook onze hotel- en restaurantuitbaters ontbreekt het vooralsnog aan
verbeeldingskracht ten opzichte van de Belgische en Nederlandse toeristen die ze
nog steeds in het Frans en... het Engels verwelkomen. Er is nochtans zoveel dat ons
bindt.
Op gevaar af voor racist te worden uitgescholden wil ik tenslotte nog wijzen op
de wel schrille tegenstelling tussen de beurzen die ook wel om andere dan
filantropische redenen aan buitenlandse studenten in Frankrijk worden toegekend en
hetgeen aan onze oudere arbeiders als ouderdomsvergoeding wordt uitgekeerd.
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Hoop?
Men mag wellicht enige bemoediging vinden in het feit dat de Rijselse federalistische
studenten op eigen kosten een informatiebulletin verspreiden onder de titel ‘Le
Courrier Lillois’. Zo wordt ook te St. Omaars door dokter Jean Klaas het
driemaandelijks tijdschrift ‘La Nouvelle Flandre’ uitgegeven. Beide tijdschriften
pleiten voor regionalisering en meer autonomie. Bij de drukkerij Dandais te Duinkerke
verscheen zeer onlangs een brochure ‘Nous les Flamands de France’ waarin wordt
opgekomen voor tweetaligheid. Het Nederlands wordt nu onderwezen aan de
universiteit te Rijsel en in meerdere onderwijsinstellingen in de Westhoek. Een
vooruitgang, als men bedenkt dat ik als jong student als tweede taal het... Italiaans
moest nemen.
Hoewel men te Parijs nog steeds behoedzaam elke middelpuntvliedende kracht
zoekt te beknotten zal een bewustzijnsverruiming van de Vlamingen van
Noord-Frankrijk ten opzichte van hun verleden, hun wellicht toelaten daaruit de
kracht te putten voor de opbouw van een waardige toekomst.
R. VAN HAZEBROEK

Verwacht wordt dat de grote noordfranse steden Rijsel, Robeke, Toerkonje en Armentières over
enkele jaren tot één grote gemeenschap zullen worden samengevoegd. Te Rijsel is met het oog daarop
reeds het ‘stadhuis van de metropool’ gebouwd.

Lijst van enkele toponiemen uit Zuid-Vlaanderen waarvan de Franse
resp. Nederlandse vorm verschillen.
Aa

A

Abbeville

Abbegem

Aire-sur-la-Lys

Ariën

Ardres

Aarde

Arras

Atrecht
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Bailleul

Belle

Bapaume

Bapalmen

Bavai

Bavik

Bavinchove

Bavinkhove

Béthune

Botuine

Boulogne

Bonen

Bourbourg

Broekburg

Bousbecques

Boesbeke

Buysscheure

Buischeure

Caëstre

Kaaster

Calais

Kales

Cambrai

Kamerijk

Cassel

Kassel

Choques

Chokes

Coudekerque

Koudekerke

Douai

Dowaai

Dunkerque

Duinkerke

Eecke

Eke

Esquelbecq

Ekelsbeke

Fauquembergues

Valkenberg

Fruges

Frusje

Gravelines

Grevelingen

Guines

Wijnen

Haubourdin

Harboden

Hazebrouck

Hazebroek

Herzeele

Herzele

Hesdin

Heusden

Hondschoote

Hondschote
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Houtkerque

Houtkerke

Les Moëres

De Moeren

Lille

Rijsel

Maubeuge

Mabuse

Mont-des-Cats

Katsberg

Montreuil

Monsterhole

Noordpeene

Noordpene

Oxelaëre

Okselaar

Picardie

Pikardië

Quinte

Kwinte

Rénescure

Ruischeure

Rosendaël

Rozendaal

Roubaix

Robeke

Rubrouck

Rubroek

Ruminghem

Rumingem

Saint-Omer

Sint-Omaars

Saint-Quentin

Sint-Kwintijn

Saint-Riquier

Sint-Rikiers

Sercus

Zerkel

Serre

Zerre

Somme

Zomme

Thérouanne

Terwanen

Tourcoing

Torkwijn

Watten

Waten

Winnezeele

Winnezele
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Zeggers-Cappel

Zegerskapel

Zuydcoote

Zuidkote
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De eindeloze weg naar de kultuurautonomie
Er is in de vorige SPIEGEL aandacht gewijd aan de nieuwe voorstellen waardoor
de Belgische regering uitvoering wil geven aan de grondwetsherziening van december
1970. Een paar van deze voorstellen zijn inmiddels realiteit geworden. Het Staatsblad
van 15 mei publiceerde twee koninklijke besluiten voor de bevordering van het
nederlandstalig onderwijs te Brussel: een terzake bevoegd ministerkomitee is opgericht
en de schoolbevolkingsnormen zijn verlaagd. De Kamer van Volksvertegewoordigers
kreeg van de regering drie wetsontwerpen om het Vlaamse scholenplan De
Saeger-Vermeylen uit te voeren:
- een ontwerp om kinderkribben en peutertuinen onder toepassing van de taalwet
te doen vallen;
- een zeer omstreden ontwerp waarbij de vervoerkosten van de leerlingen van
kleuter- en lager onderwijs door de staat worden gedragen indien zij binnen een
bepaalde afstand te Brussel geen school van hun keuze vinden;
- een ontwerp waarbij te Brussel vanaf het eerste leerjaar van het basis-onderwijs
fakultatieve lessen in de tweede landstaal kunnen ingericht worden.
Het ministerkomitee keurde op 26 mei een plan goed ter oprichting van 98 Vlaamse
peutertuinen en 20 speelpleinen in de Brusselse agglomeratie.
Sinds begin mei hadden regering en de leiding van de meerderheidspartijen
herhaaldelijk verklaard dat de uitvoeringswetten voor de grondwet voor de
parlementaire vakantie door het parlement moesten goedgekeurd zijn. Niemand
geloofde immers dat er na het reces - zo kort voor de verkiezingen die er in het
voorjaar 1972 komen - nog rustig werk kon geleverd worden. Men herinnert zich
hoe de regering in december 1970 de vereiste PVV-stemmen kreeg na goedkeuring
van de motie Hanotte die stelde dat de vrijheid van het gezinshoofd te Brussel zou
hersteld worden nadat de wet over de agglomeraties en federaties van gemeenten de
Vlamingen de nodige bestuurslichamen zou verschaffen om de zorg over het
nederlandstalig onderwijs zelf ter hand te nemen. Ultieme datum voor dit herstel van
de ‘liberté du père de famille’ zou 1 september 1971 zijn. Op verzoek van de PVV
schrapte de regering ook de bepaling waardoor de kultuurraden over eigen financiële
middelen zouden beschikken, schrapping die uiteraard een fikse beperking van hun
autonomie betekende.
Kulturele autonomie is sinds het einde van de twintigerjaren zowat een
wisseloplossing die de toenmalige ‘minimalisten’ tegenover de zelfbestuur-eis van
de Vlaamse nationalisten stelden. De belofte om deze kulturele autonomie te realiseren
komt voor het eerst voor in de regeringsverklaring van eerste-minister Spaak in 1938.
Twintig jaar later, in de regeringsverklaring van de CVP-liberale regering Eyskens
van 18 november 1958, klinkt de belofte van ‘ruimere autonomie op kultureel vlak’.
De kulturele autonomie is vervat in het akkoord dat CVP en BSP in januari 1965
over de grondswetsherziening sloten. Indertijd hebben de Vlaamse socialisten Kuypers
en Picard samen met de auteur Herman Teirlinck belangwekkende beschouwingen
over dit onderwerp geschreven. Jarenlang was CVP-volksvertegenwoordiger Van
Elslande de voorvechter van het beginsel. Het feit dat de regeringspartijen in 1965
een onverwacht grote nederlaag leden en niet langer over de vereiste ⅔-meerderheid
beschikten verklaart waarom het nog tot december 1970 zou duren vooraleer de
kulturele autonomie in de herziene grondwet vorm zou krijgen.
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Artikel 59-bis van de herziene grondwet bepaalt dat de wijze waarop de
kultuurraden hun bevoegdheid uitoefenen zal bepaald worden door ‘een wet
aangenomen met de meerderheid van de stemmen in elke taalgroep van elke Kamer,
op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en
voor zover het totaal van de ja-stemmen uitgebracht in beide taalgroepen tweederde
van de uitgebrachte stemmen bereikt’. De vraag of de regering voor haar ontwerp
op de kultuurraden inderdaad deze meerderheid zou krijgen heeft de politieke
aktualiteit van de jongste weken beheerst.
Traditiegetrouw gingen de verlangende blikken van de eerste-minister en de
meerderheidspartijen uit naar de derde ‘nationale’ partij, de PVV. Het feit dat deze
partij steeds heviger door innerlijke onenigheid verscheurd wordt maakte er de zaken
beslist niet gemakkelijker op. Waar enkele jaren terug partijvoorzitter Van Audenhove
dreigde dat hij alwie in zijn partij over vleugelvorming durfde te reppen aan de deur
zou zetten hielden de Vlaamse PVV-ers op 27 juni 1971 een eigen kongres waarop
zij een Vlaams liberaal manifest goedkeurden. In de hoofdstad sloot een groep PLP-ers
een akkoord af met het FDF om na de verkiezingen voor de agglomeratieraad samen
een bestuursmeerderheid te vormen. Hiertegen kwam echter verzet van een groep
franstalige liberalen, aangevoerd door de Brusselse burgemeester Coremans. Het
FDF-PLP-akkoord lokte scherpe reakties uit in Vlaanderen: de gedachte om Brussel
dan maar als hoofdstad af te schrijven kreeg er weer voedsel door. Het wekt dan ook
op zijn minst verbazing dat de regering zich ondanks de liberale verdeeldheid tot het
uiterste exclusief heeft ingespannen om de medewerking van de PVV te verkrijgen.
Een PVV die de prijs voor haar medewerking bovendien steeds hoger stelde. De
Vlaamse PVV maakte reeds op 12 mei bekend dat zij zich tot het uiterste zou verzetten
tegen pogingen om de parlementaire besprekingen van de verschillende
regeringsontwerpen tot een karikatuur te maken en dat voorafgaand aan de
goedkeuring van de wet over de kultuurraden eerst een ‘kultuurpakt’ tussen de
verschillende partijen moest gesloten worden. De gedachte was een paar jaren terug
al eens door VU-senator Van Haegendoren geopperd; nu was het idee van een
kultuurpakt opnieuw gelanceerd in een artikel van

Grondwetswijziging het koste wat het wil.
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Willemsfondsvoorzitter prof. Verhulst in Het Laatste Nieuws: het is ingegeven door
de angst van de onkerkelijken om in een door katolieken beheerste kultuurraad in de
verdrukking te geraken. Het artikel van Verhulst werd een paar dagen later met grote
instemming in de socialistische Volksgazet geciteerd. De Vlaamse PVV-leider Willy
Declercq verklaarde op 25 mei nogmaals dat zijn partij het ontwerp op de
kultuur-autonomie niet zou goedkeuren als er niet eerst een kultuurpakt was.
Begin juni vatten de parlementaire kommissies de bespreking van de
regerings-ontwerpen aan: de senaatskommissie behandelde het ontwerp op de
kultuurraden, de kamerkommissie dat over de agglomeraties en federaties van
gemeenten. Descamps en de Waalse liberalen verklaarden het bij de motie Hanotte
te houden: het herstel van de vrijheid van het gezinshoofd mocht in hun optiek niet
gekoppeld worden aan de goedkeuring van het ontwerp over de kultuurraden. Nu
wordt deze ‘vrijheid’ mogelijk door een van de artikelen van het ontwerp op de
agglomeraties en federaties. Maar ook tegen dit ontwerp hadden de PVV-politici
ernstige bezwaren. Waar de regeringspartijen aanvankelijk voorstelden de
agglomeraties en federaties te laten besturen door een meerderheidskollege, vreesden
de kleinere partijen hierdoor niet aan hun trekken te komen. Zij stelden daarom de
eis dat de kolleges volgens het evenredigheidsprincipe zouden samengesteld zijn.
Tijdens het onderhoud van de PVV-voorzitter met leden van de regering op 10 juni
formuleerde de heer Descamps bovendien de eis dat de regering ontwerpen zou
voorleggen ter uitvoering van artikel 107quater van de grondwet dat voorziet in de
oprichting van een Vlaams, een Waals en - en hier is het de liberalen om te doen een Brussels gewest, en ter regeling van het statuut voor de Voerstreek.
Op 11 juni publiceerde mr. Daniël Deconinck, voormalig VU-kamerlid en
momenteel aktief bij de ‘Rode Leeuwen’, een reeks amendementen bij het ontwerp
over de agglomeraties en federaties. Mr. Deconinck, die een paar weken later zijn
ideeën verduidelijkte in opgemerkte stukken in De Nieuwe en Het Pennoen, gaf
uiting aan de vrees dat de huidige ontwerpen een bron van voortdurende konflikten
inhielden, tenzij de nationale regering in de toekomst blijvend uit CVP-ers en BSP-ers
zou samengesteld zijn. De door Deconinck vertolkte ideeën vonden blijkbaar
weerklank bij de BSP-leiders, die in de daaropvolgende dagen een stroever houding
begonnen aan te nemen. Het kwam in de regering tot spanningen in verband met het
ontwerp van de socialistische vice-minister-president Cools over de beteugeling van
de prijzen en over de verdeling van de regeringskredieten voor streekontwikkeling:
de Vlaamse minister Vlerick verklaarde onder protest van de Waalse socialisten en
toegejuicht door de Volksunie dat vanaf volgend jaar Vlaanderen een 60/40-verdeling
van de kredieten moest krijgen, terwijl de Waalse minister Delmotte zijn aanblijven
afhankelijk maakte van een verdere 50/50-verdeling!
De Brusselse en Waalse liberalen verklaarden op 21 juni dat alleen de goedkeuring
van het ontwerp over de federaties en agglomeraties werkelijk belangrijk was.
Essentieel hierin was het herstel van de vrijheid van het gezinshoofd. De andere
teksten konden best blijven liggen tot na de vakantie. Maar de volgende dag
publiceerde De Standaard een berekening waaruit bleek dat de stemmen van de
PVV niet strikt noodzakelijk waren om er de kulturele autonomie door te krijgen.
Ondertussen had de senaat de bespreking van het ontwerp tot indeling van de kamers
in taalgroepen aangevat. Gezien de vereiste stemprocedure moest de goedkeuring
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van dit ontwerp aan de behandeling van het ontwerp over de kultuurraden voorafgaan.
Ondanks liberaal aandringen weigerde de eerste-minister een verklaring over het

Ex-minister Leburton (links) is mede-voorzitter van de Belgische Socialistische Partij geworden. In
beide hoedanigheden hield hij de eerste minister scherp in de gaten en droeg zijn steentje bij tot het
uithollen van de grondwet.
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kultuurpakt af te leggen. Dit ontwerp kreeg overigens, na een eindeloze diskussie
tussen de juristen van de Hoge Vergadering, zonder ernstige moeilijkheden de
goedkeuring van de Senaat.
Terwijl de werkzaamheden in de kamerkommissie die de agglomeraties en
federaties behandelde maar niet opschoten, wilden de eerste-minister en de CVP-PSC
nog op 25 juni de behandeling van het ontwerp over de indeling in taalgroepen door
de Kamer laten aanvatten. Een protesterende oppositie kreeg de steun van de
(socialistische) Kamervoorzitter en van BSP-voorzitter Van Eynde. Daags voordien
was er nogmaals een ontmoeting van de heer Descamps en eerste-minister Eyskens
geweest: in dit onderhoud drong de PVV-voorzitter nogmaals aan op een
bijeenroeping van de drie nationale partijen om een kultuurpakt af te sluiten. Hij
stelde opnieuw de eis van de evenredigheid in de bestuurskolleges. Tenslotte stelde
hij dat de PVV voor het einde van de legislatuur de uitvoeringswetten over het statuut
van de Voerstreek en over de ekonomische regio's wil goedgekeurd zien.
De kranten van 29 juni verwachtten dat de regering een plechtige verklaring over
het af te sluiten kultuurpakt wilde afleggen. Evenredigheid in de bestuurskolleges
zou bij wijze van proef ingevoerd worden. En de Vlaamse pers schreef in ironische
bewoordingen over het statuut-ontwerp voor de Voerstreek dat door de Waalse
minister Dehousse aan het kabinet was voorgelegd: elke Voergemeente zou twee
veldwachters krijgen, een franstalige en een nederlandstalige. De rijkswacht zou
opgesplitst worden in een franstalige en een nederlandstalige brigade; voor de 4500
inwoners zouden er naast de burgemeesters nog een distrikts-kommissaris en twee
adjunkt-kommissarissen zijn; elk dorp zou een franstalige en een nederlandstalige
gemeenteschool krijgen...
Het bleef rustig in de Kamer toen begin juli het ontwerp over de indeling in
taalgroepen in behandeling was. Opgemerkt werd vooral een verrassend unitair en
behoudsgezind overkomende rede van de Waalse BSP-voorzitter Leburton. Zijn
partij, zei hij, zou het ontwerp op de agglomeraties en federaties goedkeuren, ook
reeds omdat daarin de kwestie van de ‘liberté du père de famille’ geregeld wordt.
‘In de mate dat de omstandigheden het mogelijk zouden maken’ zou de BSP ook het
ontwerp op de kulturele autonomie goedkeuren. Voorts eiste hij dat vóór de vakantie
het wetsontwerp op de Voerstreek zou ingediend zijn. In zijn antwoord zei de heer
Eyskens o.m. dat men het belang van de diskussie over de streekkredieten niet mag
overdrijven, gezien het op een totale rijksbegroting van vierhonderd miljard slechts
om vier miljard gaat. Van het grondwetsartikel 107-quater moet volgens de
eerste-minister ernstig werk gemaakt worden, om het land uit de ekonomische
betwistingen te halen. In hetzelfde debat had BSP-voorzitter Van Eynde reeds
verklaard dat zijn partij voorstander bleef van een unitair België en dat de
aangekondigde kulturele autonomie in geen geval mocht leiden tot een verdere
federalisering, terwijl Volksunievoorzitter Van der Elst verklaarde dat zijn fraktie
het ontwerp juist wel zou goedkeuren als een eerste stap naar verdere verwezenlijking
van haar federalistisch programma.
Blijkbaar waren de unitaristische topfiguren van de BSP in de dagen die aan de
behandeling van het ontwerp op de kultuurraden voorafgingen druk in het offensief.
Overigens niet alleen in de BSP. Alle waarnemers is het opgevallen hoe de CVP-PSC
in de drukke besprekingen van die dagen haast uitsluitend door de unitaire voorzitter
Houben was vertegenwoordigd. Heftiger dan de eerste-minister kwam de heer Houben
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op de senaatstribune uitdrukking geven aan zijn entoesiasme voor een kultuurpakt dat hoe dan ook de autonomie van de kultuurraden aan banden legt - terwijl Leburton
de gedachte verdedigde dat konflikten over door de kultuurraden uitgevaardigde
dekreten best door het nationale parlement zouden beslecht worden. Voor het voorstel
van de Vlaamse BSP-senator Callewaert om ideologische en filosofische diskriminatie
uit te schakelen door een kultuurplan en een kultuurbeleid was er weinig aandacht.
Het BSP-bureau vergaderde herhaaldelijk. Maandag 5 juli verklaarde het akkoord
te gaan met het beginsel van de evenredigheid in de bestuurskolleges mits er een
akkoord kwam over alle kommunautaire ontwerpen. De heer Leburton verklaarde
tevens dat het indienen van een wetsontwerp over de Voerstreek (voor de
eindstemming over de kommunautaire ontwerpen) een vertrouwenstest voor Wallonië
zou zijn.
CVP en BSP bleken bereid toe te geven inzake het evenredigheidsprincipe: de
CVP omdat zij beslist de liberale stemmen voor de kultuurraden wilde krijgen, de
PSC (Van den Boeynants) omdat zij aan de vrijheid van het gezinshoofd dacht, de
behoudsgezinde meerderheid van de BSP wenste ook in de overwegend katolieke
gewesten een vinger in de bestuurspap en de franstalige Brusselse socialisten zullen
zich na het FDF-PLP-akkoord niet al te zeker van hun stuk gevoeld hebben. De
andersluidende opvattingen van de CVP-jongeren en van de linkse socialisten kregen
geen kans. In zijn rede bij de bespreking van de kulturele autonomie in de Senaat
kondigde de eerste-minister bovendien aan dat de uitvoeringswetten inzake artikel
107 quater ten spoedigste zouden voorgelegd worden en dat de regering nog voor
de vakantie het wetsontwerp over de Voerstreek zou indienen. Betreffende het
kultuurpakt meende hij dat de grondwet reeds voldoende waarborgen tegen
diskriminatie van filosofische en ideologische minderheden bevat. Niettemin ligt het
in de bedoelingen van de regering na goedkeuring van het ontwerp op de kulturele
autonomie het initiatief tot een overeenkomst tussen de partijen met het oog op een
kultuurpakt te nemen. Maar PVV-voorzitter Descamps kon geen vrede nemen met
de beloften van de regering. Hij kondigde aan dat zijn fraktie het ontwerp niet zou
goedkeuren. Wat aan de woordvoerder van de Volksunie, senator Baert, gelegenheid
gaf spottend op te merken dat het voortdurend naar bed gaan van de CVP met de
PVV een politieke doodzonde was.
Na nog een paar vertragingsmaneuvers keurde de Senaat tenslotte het ontwerp
over de kulturele autonomie in de morgen van 9 juli goed. Voor stemden de leden
van de CVP, de BSP en de Volksunie. Enkele franstalige Brusselse socialisten
onthielden zich. Tegen stemden de senatoren van het FDF, de KP, de PVV en de
RW.
Het wachten is nu op de uitspraak van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
(9-7-1971)
Joris DEDEURWAERDER
P.S.: Ook de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft - na nog een aantal weinig
verkwikkelijke intriges - het wetsontwerp over de kultuurraden met grote meerderheid
aangenomen. De beide Kamers hebben ook het wetsontwerp betreffende de
agglomeraties en federaties, inklusief de afschaffing van de taalwetgeving voor het
onderwijs te Brussel (liberté du père de famille) goedgekeurd. Een wetsontwerp dat
voorziet in de oprichting van een autonoom Voerkanton is bij het parlement ingediend.
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Een nieuwe regering in Nederland
Er breken voor Nederland een paar magere jaren aan. Al zullen de burgers het wellicht
niet zo sterk ondervinden omdat de verschijnselen van de welvaartsstaat zeker nog
wel merkbaar blijven, toch gaat er door de nieuwe regering-Biesheuvel zwaar
bezuinigd worden op de overheidsuitgaven. Voor liefst 900 miljoen gulden (dat is
in de buurt van 65 miljoen franken) zal op de komende begroting in allerlei posten
‘gesneden’ worden. Ook het volgend jaar zal deze bezuiniging zich doorzetten en
pas daarna hoopt men weer enige speling te krijgen ten aanzien van de rijksuitgaven,
al vallen er tegen die tijd ook belastingverhogingen te verwachten.
Dit alles is een rechtstreeks gevolg van de totstandkoming van een
vijfpartijen-regering als uitvloeisel van de eind april gehouden verkiezingen. Op de
dag af twee maanden nadat de stembus had gesproken, kon formateur Barend Willem
Biesheuvel, lid van de (christelijke) Anti-Revolutionaire Partij, oudminister van
Landbouw en de afgelopen vier jaar fractieleider van zijn partij in de Tweede Kamer,
Nederlands nieuwe regering presenteren. Het voorbereidende werk tot de
kabinetsformatie was verricht door de Eindhovense hoogleraar prof. Piet Steenkamp
aan wie door koningin Juliana verzocht was als informateur op te treden. Hij deed
zijn werk met bekwame spoed, wat eigenlijk uitzonderlijk was voor Nederland waar
de vorming van regeringen over het algemeen steeds veel voeten in aarde pleegt te
hebben. Zijn resultaat was des te opvallender daar er na de verkiezingen een vrij
lastige situatie was ontstaan. De vier regeringspartijen van het kabinet-De Jong
(Katholieke Volks-Partij, Christelijk-Historische Unie, Anti-Revolutionaire Partij
en de - liberale - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) hadden namelijk hun
meerderheid in het parlement verloren en een hernieuwd gezamenlijk optreden van
de genoemde vier partijen lag dus zeker niet voor de hand. Aan de andere kant boekten
de oppositiegroepen (Partij van de Arbeid, Democraten '66 en Politieke Partij
Radikalen) weliswaar een nette winst maar zij slaagden er gedrieën niet in de voor
een machtswisseling benodigde 76 (van de 150) Kamerzetels te verwerven. Omdat
deze drie partijen, samen het zogeheten ‘Progressief Akkoord’ vormend, besloten
hadden niet met andere partijen samen te werken, kwamen ze na hun (te kleine)
overwinning buitenspel te staan. Opgemerkt moet worden dat de partijen van het
Progressief Akkoord wél hadden willen samenwerken met anderen indien deze laatste
daartoe vóór de verkiezingen hadden besloten. Dit was echter niet het geval: met
name de drie grote christelijke partijen wensten zich niet te binden vóór de
verkiezingsuitslag bekend was.
Om nu toch een regeringscombinatie te kunnen vormen die verzekerd zou zijn
van een Kamermeerderheid, bleef er geen andere
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mogelijkheid over dan het inschakelen van de Democratische Socialisten '70, de
partij van dr Willem Drees junior, bij de informatie-besprekingen. Prof. Steenkamp
zette dus de leiders van de vier ‘aftredende’ regeringspartijen samen met dr Drees
aan tafel, en binnen vrij korte tijd had hij de zaak rond. Zoals gezegd, een opvallend
resultaat, want de programs van de vijf onderhandelende groepen liepen behoorlijk
uit elkaar. De drie christelijke partijen waren de verkiezingen ingegaan met een
wensenlijst, gericht op de uitbreiding van collectieve voorzieningen, en waarin een
zekere belastingverhoging niet uit de weg werd gegaan. Daarentegen had de partij
van Drees zich van meet af aan gepresenteerd als een echte bezuinigingspartij.
Stoelend op zijn ervaring als 's rijks schatmeester wenste Drees o.a. te bezuinigen
op het wetenschappelijk onderwijs, op de cultuur-posten en op de landbouw
(ruilverkaveling). Steenkamp slaagde er desondanks in de tegenstellingen te
overbruggen. Een hele reeks compromissen was daarvoor nodig. De voornaamste
afspraak was wel dat de eerste twee jaar een duidelijk omschreven bezuinigingsplan
ten uitvoer zal worden gelegd en dat daarna en indien mogelijk punten uit het
vooruitstrevend christelijk programma verwezenlijkt zullen worden. Het is duidelijk
dat deze afspraak door een groot deel van de bevolking wordt geïnterpreteerd als een
overwinning voor de partij van dr Drees. Niemand immers kan voorspellen hoe de
situatie over een paar jaar zal zijn, zodat men een groot vraagteken moet plaatsen
achter de mogelijkheid of er na de aanvankelijke magere jaren ook vette zullen
aanbreken.
De bezuinigingsmaatregelen zijn er vooral op gericht het hoofd te bieden aan de
economische spanningen van de laatste tijd, gepaard gaande met inflatie,
overbesteding, enz. Het merkwaardige is dat het in de schoot van de regering-De
Jong al langer bekend was dat bezuinigingen dringend vereist zijn, maar dat daarvan
tijdens de verkiezingspropaganda nauwelijks met een woord werd gerept. Geen
wonder dat de oppositiepartijen over dit ‘dubbel spel’ danig in hun wiek zijn
geschoten. Ze togen dan ook reeds ten aanval toen de nieuwe ministers nog beëdigd
moesten worden. Dat voorspelt alvast iets over de botsingen die straks in de Tweede
Kamer gaan plaatsgrijpen wanneer over enkele maanden het nieuwe parlementaire
jaar zal zijn geopend.
J.V.d.
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Kort genoteerd
Toespraak van de Nederlandse minister-president
Op 13 mei is te Brussel door de Koning der Belgen, in het kader van het 25-jarig
bestaan van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord, de prijs der Nederlandse
letteren 1971, toegekend aan de overleden schrijver Simon Vestdijk, uitgereikt aan
zijn weduwe. Na een toespraak in de Nederlandse taal van de Belgische eerste minister
de heer Eyskens, is het woord gevoerd door de heer De Jong, de Nederlandse
minister-president. Deze is zijn rede aangevangen in het Frans, waarna hij zijn
toespraak in het Nederlands heeft vervolgd en heeft afgesloten in het Frans. In
verschillende Vlaamse en Nederlandse perspublicaties is op deze gang van zaken
scherpe kritiek uitgeoefend.
Het zou geen zin hebben hierop nu nog terug te komen, ware het niet dat deze
gang van zaken a.h.w. kenmerkend is voor de Nederlandse wijze van benadering
van de zware taal- en cultuurproblemen van onze Nederlandssprekende zuiderburen.
En het is echt wel tijd om voor de toekomst de van Nederlandse, al dan niet officiële,
zijde gevolgde algemene gedragslijn terzake te herzien.
Er waren, praktisch gesproken, twee standpunten mogelijk: ófwel in de redevoering
van de Nederlandse minister-president werden enkele volzinnen in het Frans ingelast,
ófwel die toespraak werd geheel in het Nederlands uitgesproken. Elk van die
oplossingen is verdedigbaar en formeel is daar weinig tegen in te brengen.
Het inlassen van enkele Franse volzinnen is, gezien de tweetaligheid van België,
op zich zelve gezien, niet misplaatst en kan bovendien worden aangemerkt als een
beleefdheid tegenover de - weinige - aanwezigen die in het geheel geen Nederlands
verstaan. Die had aldus kunnen geschieden door in de loop van de toespraak enkele
Franse volzinnen te laten vallen onder mededeling dat zij dienden ‘ten gerieve van
hen die geen Nederlands verstaan’. Kiest een Nederlandse minister die eerste oplossing
en doet hij dit uitgerekend in Brussel, waar, zoals een ieder weet, de strijd voor een
verantwoorde plaats van het Nederlands op ongewoon sterke weerstanden stuit en
dan ook uitermate zwaar is, dan dient hij wel te beseffen dat hij op zeer gevaarlijk
terrein is. Dan is de uiterste zorgvuldigheid geboden.
Daarvan is evenwel geen spoor te vinden indien de toespraak wordt aangevangen
in het Frans, vervolgens in het Nederlands wordt overgegaan met het argument a.h.w. een verontschuldiging - ‘omdat ik mij daarin beter kan uitdrukken’, en tenslotte
de toespraak in het Frans wordt geeindigd. Zelfs indien men het politieke aspect ter
zijde laat is, bij deze Franse omlijsting en die verontschuldiging dan sprake van een
gebrek aan waardigheid, waaraan ook vele aanwezige Nederlanders - om van
Vlamingen maar te zwijgen - aanstoot hebben genomen.
Tegen de tweede oplossing - de toespraak uitsluitend in het Nederlands - kunnen
evenmin met recht bezwaren worden ingebracht. Het is immers voor de hand liggend
dat een Nederlands minister, een officiële toespraak houdende bij de uitreiking van
een prijs van de Nederlandse letteren, in de hoofdstad van België - die officieel
tweetalig is - Nederlands spreekt. Zo goed als een Franse minister, bij welke
gelegenheid ook, aldaar Frans spreekt en in die taal ook wordt aangesproken. Nu dit
formeel verantwoord was, is het zo duidelijk als de dag dat dit, reeds uit een oogpunt
van algemeen Nederlands cultureel beleid, de voorkeur had verdiend en, met het oog
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op al degenen, die zich in België, onder moeilijke omstandigheden daarvoor inzetten,
bepaald geboden was. Het feit dat enkelen, die geen Nederlands kunnen verstaan,
geheel van de inhoud van de toespraak zouden zijn verstoken - een bezwaar dat in
een tweetalig land wel meer voorkomt! - kan daartegen geen gewicht in de schaal
leggen. Van meer belang dan de gebeurtenis zelve is dat ook weer bij deze gelegenheid
de achteloze en de koele benadering viel te bespeuren, die van Nederlandse officiële
zijde geregeld in zaken van Nederlandse

De franse premier deed het anders.

taal en cultuur in het algemeen en in het bijzonder jegens onze cultuurgenoten in
België aan de dag wordt gelegd. Zulk een overmatige terughoudendheid miskent het
feit dat wij in de Nederlandse taal en in vele andere opzichten een gemeenschappelijk
cultuurbezit hebben. Het bewustzijn daarvan behoeft, vooral in Nederland, dringend
versterking, en de Nederlandse overheid behoort daarbij het voorbeeld te geven. Dit
grote belang is waard om de, blijkbaar bij Nederlandse regeringsinstanties bestaande,
angst om zich aan koud water te branden te overwinnen.
V.d.B.

16e Frans-Vlaamse kultuurdag te Rotterdam
De stichting van een Academie voor de Nederlandse taal, de noodzaak van de
oprichting van een Nederlands Instituut te Brussel en van een Nederlands Tehuis in
Rijsel waren de punten waarover Nederlandse en Vlaamse parlementariërs van diverse
politieke pluimage op de 16de Frans-Vlaamse Kultuurdag, op 14 mei, in Rotterdam
elkander konden vinden. De belangstelling was groot voor deze dag, georganiseerd
door de afdeling Rotterdam van het ANV en het Komitee voor de Frans-Vlaamse
Kultuurdagen waarvan prof. dr. P.C. Paardekooper, uit Eindhoven, de voorzitter is.
Aan de bijeenkomst die in ‘De Doelen’ werd gehouden ging een ontvangst op het
stadhuis vooraf. Burgemeester W. Thomassen was de gastheer.
Dr. W.H. van den Berge, algemeen voorzitter van het ANV, dankte de burgemeester
voor de genoten gastvrijheid.
De parlementariërs maakten deel uit van een forum, onder leiding van de algemeen
voorzitter van het ANV, dr. W.H. van den Berge. Het waren voor Nederland: de
heren C. Egas (P. v.d. A.), prof. dr. J.W. van Hulst (C.H.U.), G.A. Kieft (A.R.P.),
drs. W.L.A. Lockefeer (K.V.P.), H.J.D. Vonhoff (V.V.D.), en voor Vlaanderen de
heren dr. M. van Haegendoren (V.U.) en L. Vanackere (C.V.P.). De heren prof. H.
de Croo (P.V.V.) en G. Boeykens (B.S.P.) waren verhinderd. De vraagpunten die
aan de leden van het forum waren voorgelegd waren de volgende:
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- mag of moet men uitgaan van de fundamentele eenheid van de Nederlandse
taal- en cultuurgemeenschap, uiteraard onder erkenning van verschillen?
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- Wat zijn de voornaamste oorzaken van het langzaam verlopen van het proces
van de culturele integratie?
- Aannemende dat het van belang is het proces te versnellen, kunnen dan resultaten
worden verwacht van overheidsactiviteiten of moet het accent gelegd worden
op het langs andere wegen invloed uitoefenen op de publieke opinie?
- Welke concrete activiteiten van beide overheden gezamenlijk zijn in dit stadium
mogelijk en vruchtbaar?
- Welke concrete activiteiten van de Nederlandse overheid (oprichting Nederlands
Instituut te Brussel?).
- Welke van de zijde van de Belgische overheid (geeft de culturele autonomie
van Vlaanderen nog extra mogelijkheden?)
- Welke concrete activiteiten hebben in dit stadium prioriteit?
- televisie en radio?
- gebied van de pers?
- volksontwikkelingswerk?
- uitwisseling van personen?
- Ligt het niet op de weg van de politieke partijen meer dan tot dusverre geschiedt
hun invloed aan te wenden ten dienste van de culturele integratie?
Over het algemeen gaven de politici blijk van een positieve instelling ten opzichte
van de culturele integratie.
Senator Leo Vanackere hield in de avond-bijeenkomst een boeiende voordracht
over Frans-Vlaanderen.

Zilveren ambtsjubileum burgemeester Meuwese van Hilvarenbeek.
Nauwelijks waren in juni de vlaggen en vaandels van het schilderachtige Vrijthof in
Hilvarenbeek - uitgehangen bij de afsluiting van een kwart eeuw Groot-Kempische
cultuurdagen - ingehaald en opgerold, of enkele weken later wapperde het kleurige
linnen weer in de wind. Een eerbetoon aan burgemeester J.P.M. Meuwese (en
echtgenote) vanwege zijn zilveren ambtsjubileum, in de eerste week van de zomer.
Burgemeester Meuwese: voor het ANV een van de twee plaatsvervangende
voorzitters, voor tal van culturele organisaties de voorzitter of bestuurslid en voor
alles de man die zijn schouders zette onder de Groot-Kempische cultuurdagen. En
boven alles... een sympathiek mens!
Alle goede dingen bestaan in drieën, zo ook bij deze huldiging.
Op donderdag 24 juni werd een bijzondere gemeenteraadsvergadering gehouden;
de dag daarop feliciteerde de jeugd en het gemeentepersoneel, de zaterdag stond in
het teken van een kerkelijke viering, een officiële receptie op het raadhuis en een
huldiging door de ganse dorpsgemeenschap met een defilé, voordrachten en een
concert in de avonduren.
Namens het ANV overhandigden dr. W.H. van den Berge, dr. G.R. Piryns en drs.
H.J. Brinkman 's middags een geschenk in de vorm van een boekwerk ‘500 jaar
Nederlandse schilderkunst’. Voor mevrouw Meuwese waren er bloemen.
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Nieuwe zeesluis voor Gent
De Belgische minister van Openbare Werken J. De Saeger heeft opdracht gegeven
het projekt voor de bouw van een nieuw kanaal van Gent naar Terneuzen dat
bevaarbaar zou zijn voor schepen tot 125.000 dwt op te nemen in de verdere
programmatie voor Openbare Werken en in de ruimtelijke voorzieningen van de
Gentse kanaalzone. Het Bestuur van Waterwegen staat eveneens gunstig tegenover
dit projekt.
De nieuwe zeesluis zou worden gebouwd ten westen van Terneuzen en aansluiting
geven op het bestaande kanaal dat zou worden verbreed en uitgediept tot Sluiskil.
Van daar af zou een nieuw kanaal worden gegraven naar de in aanbouw zijnde Gentse
havendokken. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 10 tot 11 miljard B.fr.
Voor de modernizering van de Gentse haven zijn nogmaals 3 miljard fr. voorzien.
Verder is er een waterbouwkundig ingrijpen nodig in de Westerschelde.
Zal Nederland met dit projekt zo maar akkoord gaan? Eerst moet het sein nog op
groen gezet worden voor de aanleg van het zo belangrijke Baalhoekkanaal.
Nu Antwerpen zijn havenuitbreiding op de linker Schelde-oever kan verder zetten
en Zeebrugge de kans gegeven wordt om de snelhaven van België te worden, worden
de miljarden duur. En er is nog zoveel te doen voor het openbaar vervoer en het
leefmilieu in Gent en omgeving.
In verband met het Baalhoekkanaal en de rechttrekking van de Bocht van Bath
stippen wij ten slotte nog aan dat de Nederlandse Rijkswaterstaat voor het eerst de
inspraak van de bevolking zal vragen.
H.W.

IJzerbedevaart
De opkomst voor de vierenveertigste IJzerbedevaart was onverwacht groot. Onder
een gloeiende zon brachten tienduizenden Vlamingen hulde aan de Vlaamse vrouw,
stille getuige en meest getroffen slachtoffer van oorlogen en repressies. Het andere
thema van de Bedevaart was de strijd die de Vlamingen nog altijd moeten leveren
om een hoofdstad: Brussel. Elisabeth Aretz, politiek gevangene van de
koncentratiekampen van Neuengamm en Ravensbruck, pleitte nogmaals voor
amnestie. Komiteevoorzitter Coene spoorde de Vlamingen aan de beginselen van de
nieuwe grondwet te gebruiken als bouwmateriaal voor de toekomst: straks kan een
beslister generatie Vlamingen de reële autonomie afdwingen waarvoor men nu
teruggedeinsd is.
Eregast op de IJzerbedevaart was de auteur Godfried Bomans, die een
TV-programma aan Vlaamse gebeurtenissen en prominenten wijdt.
Tijdens de elf dagen durende rondreis van Godfried Bomans, die voor de BRT
een
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vijftal afleveringen leverde over zijn ontdekking als Hollander van Vlaanderen (niet
meer dus als Nederlander), voerde hij per dag twee gesprekken, in hoofdzaak met
de Vlaamse intelligentia, onder wie één vrouw, Lia Timmermans, die, volgens
Bomans, van al degenen, die hij ontmoette, het mooiste Vlaams sprak.
Naar het oordeel van Bomans leggen de Vlamingen een grotere berusting aan de
dag bij wantoestanden dan de Nederlanders en dan in het bijzonder de jeugd, die in
het Noorden vrijer en brutaler is tegenover de meer bedremmelde houding van
jeugdige Vlamingen, die meer paternalistisch zijn opgevoed door de ouders, die in
hun kinderen nog een verlenging van zichzelf zien.
Hij stond ook versteld van de cumulatie van functies, die in één persoon zijn
geincarneerd. Hij kan zich niet voorstellen hoe één mens het klaar speelt al die functies
behoorlijk uit te voeren.
Hij betreurde het te moeten ervaren, dat Vlaamse letterkundigen opvallend de
bodem verloochenen, waarvan zij stammen. Het lijkt wel of ze zich opzettelijk willen
distanciëren van de streek vanwaar zij komen. Ook constateerde hij in die kringen
een opmerkelijke verdamping van het katholiek geloof, wat hij jammer vond, maar
niet kon verklaren.
Algemeen voelde hij bij de Vlamingen een drang om het regionalisme kwijt te
raken. Bedroevend vond hij het te moeten constateren dat men hard op weg is
Vlaanderen te bederven. Men bouwt maar raak en plaatsen, die hij nu na jaren weer
terugzag, waren tot zijn grote ontgoocheling niet te herkennen.
Toch kon hij met een zeker optimisme na deze gesprekken en na zijn rondreis
door Vlaanderen met optimisme aan het land en de Vlamingen terugdenken. Er volgt
een tweede oriëntatie.

Integratie
De laatste maanden kunnen we, zowel in Vlaanderen als in Nederland, bijna geen
dagblad inzien, of we worden geconfronteerd met de viering van de vijfentwintigste
verjaardag van het Belgisch-Kultureel Verdrag, waarvoor ook wij in ‘Neerlandia’
reeds enkele malen aandacht vroegen. Naast de vele publikaties over manifestaties,
gehouden t.g.v. dit zilveren jubileum, zijn er ook uitstekende beschouwingen in de
pers verschenen, die zich meer bezighielden met het opmaken van de balans. Zo
schreef de heer Dubois een uitnemend overzicht in het Haagse ‘Vaderland’ en onze
redacteur, de heer Joris de Deurwaerder, deed dat in nr. 3 van ‘Ons Erfdeel’ onder
de sprekende titel van ‘Omzien in bewondering’, waarin hij de ontwikkeling van
het Akkoord van meet af volgt en de verschillende facetten er van onder de loupe
neemt.
Uit het rijk gevulde programma van dit zilveren jubileum noemen we de op zondag
29 augustus in Heeze bij Eindhoven gehouden grote historische Brabantse optocht,
waarin de geschiedenis van het oude en nieuwe Brabant - van Noord èn Zuid - door
een veertigtal wagens werd uitgebeeld. Daarmee wil men de nauwe verbondenheid
tussen Noord- en Zuid-Brabant, die eens een geschiedkundige eenheid hebben
gevormd, tot uitdrukking brengen.
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Overigens kruipt het bloed waar het niet gaan kan en blijven uit Noord en Zuid,
vooral in de grensstreken, de mensen de handen naar elkaar uitsteken.
Zo mochten we constateren, dat het bij die samenwerkingsperspectieven aan de
Belgisch Nederlandse grens nog echt niet de dood in de pot is, duidelijk bewezen
door de kortgeleden gehouden besprekingen tussen de besturen van de gemeenten
Bergeyek, Luyksgestel (Noord-Brabant) met Lommel en Mol (België), die verleden
jaar reeds werden ingezet. Doel: zo breed mogelijke samenwerking op planologisch
en recreatief gebied. Er bestaat al een contact en informatieblad voor de
Belgisch-Nederlandse grensgebieden, ‘BAND’.
De naar voren gebrachte programmapunten: infrastructuur, recreatie,
industrialisatie, onderwijs, sport, zullen nu in studie worden genomen om het volgend
jaar in Bergeyk hopenlijk tot zaken te kunnen komen.
Tussen de departementen van Onderwijs voor Vlaanderen en Nederland werd de
uitbreiding van onderwijsbevoegdheden voor Belgen en Nederlanders vastgesteld.
In het Weekblad van het Nederlandse Departement van Onderwijs en Wetenschappen
‘Uitleg’ van 26 mei 1971 is over deze voor beide gebieden belangrijke aangelegenheid
uitvoerig rapport uitgebracht.
Wij vinden daar o.a. een opgave van Belgische universitaire diploma's van de
wettelijke graad, op grond waarvan de houders van die diploma's bevoegdheid hebben
om onderwijs te geven aan alle scholen voor voortgezet onderwijs, in de vakken, die
achter die diploma's staan vermeld en dan uiteraard in Nederland.
In België is voorts een regeling bekend gemaakt, die het bezitters van sommige
Nederlandse bewijzen van bekwaamheid in beginsel mogelijk maakt aan scholen
in België les te geven, tew. akte (hoofd)-onderwijzer op scholen voor gewoon lager
onderwijs en - onder bepaalde voorwaarden - op scholen voor buitengewoon lager
onderwijs. Houders van een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal
examen aan een Nederlandse universiteit of hogeschool kunnen eveneens bij het
Belgisch onderwijs worden aangesteld. Een grote stap verder op de weg van
wederzijdse culturele toenadering!

Gal
Op de cartoonale, een van de manifestaties ter gelegenheid van het dit jaar wel fel
omstreden ‘humorfestival’ in de Vlaamse badstad Heist - jaarlijks trefpunt voor heel
wat Vlaamse en Nederlandse kleinkunstenaars - ging de prijs voor de beste
gebruiksgrafiek naar de kartoonist GAL.
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Ergens betekent deze bekroning dan toch een keerpunt in de geschiedenis van de
Vlaamse spotprentbeoefening. Het is zonder meer duidelijk dat het werk van de
voorpaginamaker van De Nieuwe op een andere golflengte zit dan de produktie van
de traditionele leveranciers van de gulle Vlaamse lach. De lach van Gal is meestal
bitter en rauw, zijn humor zwart; een groot aantal taboes zijn in dit werk persklaar
geworden.
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Venster op de wereld
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De oorlogsjaargangen van Neerlandia uitgegeven op Curaçao
In de vijf jaren van de tweede wereldoorlog heeft de Groep Nederlandse Antillen
van het Algemeen Nederlands Verbond, ‘Neerlandia’ met ongeveer hetzelfde
titelblad in een oplage van 2.500 exemplaren de wereld ingestuurd.
Bij de herdenking van het 75-jarig bestaan van ons blad brengen we een
overzicht over de vijf oorlogsjaargangen uit ‘De West’, die voor de meeste lezers
totaal onbekend zijn gebleven.
Hierbij zullen we enkele keren ook verwijzen naar de in Den Haag tot medio
1942, verschenen Neerlandianummers.

Een moedig besluit
Zodra na mei-1940 bleek, dat het Haagse ‘Neerlandia’, niet meer overkwam, besloot
het bestuur van de afdeling Curaçao een eigen ‘Neerlandia’ uit te geven, in
samenwerking met de Koninklijke Vereniging ‘Oost en West’.
Aan de heer Willem Meijer, pas opgetreden secretaris van de afdeling Curaçao,
werd door zijn bestuur gevraagd zich daarvoor in te zetten. De heer Meijer was aan
het eind van 1939 als onderwijsman in Curaçao aangekomen, was nooit lid geweest
van het Verbond, dat hij slechts bij name kende. Nauwelijks geïnstalleerd in
Willemstad werd hij op aandringen van de heer C. van Leeuwen, onze
oud-penningmeester en nu erelid van het Verbond, in die jaren ook werkzaam bij
het middelbaar onderwijs op Curaçao, opgenomen in het bestuur van de afdeling
Curaçao en meteen tot secretaris gebombardeerd. Hem werd de taak toevertrouwd
een ‘Neerlandia’ uit de grond te stampen, zonder dat iemand wist of er de middelen
voor aanwezig waren.
Als Meijer had kunnen bevroeden hoe gering de medewerking zou zijn en welke
teleurstellingen en ergernissen hem wachtten dan was hij - zo heeft hij ook eens
geschreven - er nooit aan begonnen.
De problemen, die het eerst zijn aandacht vroegen, waren uiteraard de financiën.
De fondsen nodig voor het uitgeven van een maandblad van gemiddeld zestien
bladzijden (de meeste exemplaren gingen gratis naar lezers buiten Curaçao) werden
gevonden in een aandeel in een overheidsloterij ‘Fortuna’, een overheidssubsidie,
steun van ‘Oost en West’, ook steun uit Zuid-Amerika en de opbrengst van
advertenties, afgedrukt op de omslag-bladzijden.
Bij zijn journalistieke arbeid beschikte de heer Meijer over informaties uit New
York, Londen, Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en het voormalig
Nederlands-Indië (onbezet gebleven tot begin 1942) en de gouvernementspersdienst
op Curaçao, die ook alle belangrijk nieuws uit de Amerikaanse bladen verspreidde.

De opzet van het blad
Van meet af aan heeft de heer Meijer gedacht aan een Neerlandia als bindmiddel
tussen de Nederlanders in Noord- en Zuid-Amerika (Suriname in de eerste plaats),
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Zuid-Afrika en het voormalig Nederlands-Indië, tot wie hij zich bij voortduring dacht
te richten om hen op te wekken, zich te voelen en zich te gedragen als leden van één
grote familie.
Hij dacht ook aan de landgenoten buiten de Nederlandse; gebiedsdelen, die
vermoedelijk van elke informatie op velerlei gebied verstoken bleven.
Meijer interpreteerde de Verbondswet zó, dat hij daarin een taak zag
voorgeschreven aan het Curaçaose Neerlandia om bij de verspreid wonende
Nederlanders, Vlamingen en Zuid-Afrikaners, belangstelling te wekken voor elkaar
en voor de volksgroepen van niet-Europese afkomst, die een gebied bewonen, waar
het Nederlands de landstaal is.
Nu er veel minder mogelijkheden waren om kennis te nemen van de geregeld naar
het Westen verzonden periodieken van culturele waarde, zag hij in ‘Neerlandia’
tevens het orgaan, dat hier in moest voorzien door het uit te bouwen tot een echt
cultuurorgaan.
Wilde deze ruimere opzet slagen dan moest hij kunnen rekenen op de medewerking
van velen.
Meijer was er van overtuigd, dat in Amerika tientallen Nederlanders woonden,
die aan een rubriek van populair-wetenschappelijke aard, medewerking zouden
kunnen verlenen. Voorts rekende hij op geregelde medewerking van 17
vertegenwoordigers van het Verbond in de Antillen, Argentinië, Brazilië, Canada,
Cuba, Florida, Mexico, Michigan, Minneapolis, Panama, Peru, en Venezuela, die
interessante bijdragen zouden kunnen leveren over de activiteiten van hun
verenigingen, hun land, hun woonplaats, het volk, zijn gewoonten en problemen
waar tegenover men wordt gesteld.
Meijer heeft steeds op dit aambeeld gehamerd.
Hij heeft de bronnen, die zo veel belovend leken, steeds proberen aan te boren,
hij heeft niet minder dan tachtig brieven, samen met nummers van Neerlandia, gericht
aan alle gezantschappen en consulaire vertegenwoordigers in beide Amerika's en
daarbij hun medewerking gevraagd voor zijn plan om van ‘Neerlandia’ een centraal
maandblad te maken, dat o.a. een contactmiddel zou kunnen zijn tussen de
verschillende nederlandse verenigingen in Noorden Zuid-Amerika.
In het mei-nummer van 1942, een jaar, nàdat hij zijn werving was begonnen,
maakte hij de rekening op. Er kwam een nadelig saldo uit de bus.
De grote afdeling ‘Nieuw Nederland’ in New York had in haar
maart-vergadering-1942 ronduit verklaard geen behoefte te hebben aan een maandblad
in de geest van Meijers ideeën. In New York had men genoeg aan bladen als
‘Knickerbockers Weekly’, aan ‘Vrij Nederland’ uit Buenos Aires en - tot voor kort
- aan de Oost-indische periodieken ‘De Fakkel’ en ‘Indisch Weekblad’.
New York zag in ‘Neerlandia nieuwe stijl’ een versnippering van krachten.
Neerlandia moest het Verbondsorgaan blijven en geen populair wetenschappelijk
maandblad voor alle Nederlanders in Noord- en Zuid-Amerika en wellicht ook elders.
Met het inschakelen van de officiële Nederlandse vertegenwoordigers in Noorden Zuid-Amerika ging het nog kwalijker. Van de meeste geadresseerden kreeg hij
zelfs geen antwoord.

De indeling van het blad
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De vijf jaargangen van het tijdelijke ‘Neerlandia’ vertonen vrijwel dezelfde indeling,
die bij het eerste nummer werd gemaakt. Altijd een hoofdartikel, vrijwel steeds van
de redacteur W. Meijer. In elk nummer een groot artikel, meestal over een historisch
onderwerp.
Dan zijn er de gelegenheidsartikels bij de herdenking van de 10de mei, van de
verjaardagen der leden van het koninklijke gezin, het bezoek van prinses Juliana aan
Curaçao, waar zij het standbeeld van Stuyvesant onthulde. De beroemde rede van
prof. Cleveringa, de Leidse hoogleraar, die nà het ontslag door de bezettende macht
van de bekende hoogleraar Meijers, in de aula van de universiteit zijn
verontwaardiging daarover duidelijk uitsprak, vond alsmede een plaats in ‘Neerlandia’.
Enkele bladzijden werden maandelijks gevuld met nieuws uit Nederland dat via
Londen, Batavia (tot 1942) en zelfs via Z.-Afrika binnenkwam, waardoor men het
gehele verloop van de vijandelijkheden en alle ellende op
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vaderlandse bodem bijna van dag tot dag kon blijven volgen.
Regelmatig verschenen ook de teksten van belangrijke radio-uitzendingen via de
CUROM (Curaçaose Omroep Maatschappij), o.a. van de bekende Nederlandse
journalist mr. E. Elias, uitgeweken naar Curaçao, chef van de
gouvernementspersdienst, als zodanig opgevolgd door de heer Eugene A. Winters,
eerder redacteur van de ‘Gazet van Antwerpen’.
Uiteraard werden ook de mededelingen van de afdelingen van het Verbond en van
‘Oost en West’ in ‘Neerlandia’ gepubliceerd. Zelfs jaarverslagen van de afdeling
Kaapstad van het A.N.V. en tot 1942 berichten over het ANV in het voormalig
Nederlands Indië vonden een plaats in Neerlandia. Over de CUROM zelf werd in
twee grote artikelen het een en ander uit de doeken gedaan.
Er was een vaste rubriek ‘Taalwacht’, die waakte over het zuiver gebruik van de
Nederlandse taal zonder tot hinderlijk taalpurisme te verworden.
De heer Vermeulen, oud-planter uit Nederlands-Indië, geëmigreerd naar Carambei,
een Nederlandse boerenkolonie in Zuid-Amerika, schreef als vaste medewerker

Nederlandse bouwtrant uit de 19e eeuw in Willemstad, Curaçao.

menig artikel over die kolonie, die getuigde van de energie en het
doorzettingsvermogen van de Hollandse boeren, die door hun voorbeeld de eigen
bevolking aanzetten tot het toepassen van betere landbouwmethoden.
Deze heer Vermeulen heeft na de oorlog tot aan zijn dood, enkele jaren geleden,
contact onderhouden met het verbond en heeft bijzonder veel gedaan voor de
Nederlandse kolonie, die eigen school en kerk bouwde en onderwijzers en predikanten
aanstelde en honoreerde.
In elk nummer van het Curaçaose ‘Neerlandia’ werd ook een gedicht geplaatst.
In het volgend nummer werd dan een bespreking aan dat gedicht gewijd. Een
afzonderlijke bespreking kreeg het Wilhelmus in het juli- en augustus-nummer-1943
van de hand van ds. D. Mulder uit Paramaribo, die eerst een uiteenzetting geeft over
de tijd, waarin het lied werd geboren om daarna couplet voor couplet van commentaar
te voorzien. Een prachtig artikel.
Over het mooie lied ‘Wilt heden nu treden voor God den Heere’ schreef de bekende
Nederlandse hoogleraar aan de Columbia Universiteit te New York, prof. dr. AJ.
Barnouw, een der getrouwste leden van het Verbond, aan wien in het januari-nummer
van ‘Neerlandia-1969’ een ‘In memoriam’ werd gewijd door dr. J.M. Jalink. Dr.
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Barnouw is op ruim negentigjarige leeftijd op Shelter Island overleden. Hij was - zo
schreef dr. Jalink - een van de meest eminente en briljantste vertegenwoordigers van
de Nederlandse cultuur in het buitenland.

Controverse Curaçao-Den Haag
De heer Willem Meijer, die in de heilige veronderstelling leefde, dat nà de mei-dagen
van 1940 in Den Haag geen ‘Neerlandia’ meer zou kunnen verschijnen, ontving
begin februari 1941 via de Verbondsvertegenwoordiger te Bogotà, ir. Lugard, het
juni/juli-nummer van het Europese Neerlandia, jaargang-1940. Kort daarop ontving
hij het september-nummer-1940. Daarin had de pas opgetreden algemeen voorzitter
van het A.N.V., prof. dr. Jan de Vries, opvolger van de heer P.J. de Kanter (in de
H.B.-vergadering van 11 juli 1940 vond de bestuursoverdracht plaats) een hoofdartikel
opgenomen, getiteld: ‘Groot-Nederlanders en Klein-Nederlanders’.
De inhoud van dit artikel en de readies erop, zowel in Nederland, als in Curaçao,
zijn belangrijk, al liggen die onverkwikkelijkheden al weer een en dertig jaren achter
ons.
Wij kunnen het uitvoerige artikel niet op de voet volgen, maar volstaan met enkele
opvallende uitspraken:
‘Iedereen, die de Vlaamse strijd voor een eigen sterke Dietse beschaving voert,
moet er op bedacht zijn, dat tenslotte een hecht en bewust Vlaams volk niet bevredigd
kan zijn, voordat het met Noord-Nederland in een eigen Dietse staat verenigd is’.
Na de oorlog, zo meent prof. de Vries, zal de vorm der staten bepaald worden door
de noodzaak aan de in zichzelf gesloten volks-eenheden een bepaalde eigen staatsvorm
te geven.
Na dan zekere karaktertrekken van het Nederlandse volk te hebben gegispt,
karaktertrekken, die in het bijzonder de Vlamingen kopschuw hebben gemaakt
tegenover de Hollanders, komt prof. de Vries met de vraag:
‘Zijn wij Hollanders bereid van ganser harte, de leiding op ons te nemen in een
Groter Nederland, wanneer die door de gang der geschiedenis aan ons wordt
toevertrouwd?’
Hij durft er niet volmondig ‘ja’ op te zeggen, maar houdt zijn landgenoten wel
voor, dat het enge Holland moet ondergaan, wil
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het grote Nederland levensvatbaar zijn.
De heer Meijer was diep verontwaardigd. Hij nam de voornaamste gedeelten over
in het redactioneel artikel van het maart-nummer-1941, onder de titel ‘Op de verkeerde
weg’, plaatste er ferme voetnoten bij en schreef bovendien nog een verweer onder
de titel: ‘Onze mening’.
Bij de opmerking van prof. de Vries, dat Noord-Nederland de leiding in een groter
Nederland zou worden toevertrouwd, vraagt Meijer in een voetnoot:
‘Waarom bij voorbaat de leiding opdragen aan een van de delen van
Groot-Nederland en waarom al bij voorbaat aan Noord-Nederland?’.
De nieuwe voorzitter - aldus de heer Meijer - valt, terwijl Europa in vuur en vlam
staat, België en Nederland onder de voet zijn gelopen, zijn eigen land, zijn eigen
regering en zijn Koningin in de rug aan. Nooit - zo vervolgt hij - had de voorzitter
dat fatale artikel, waarin zijn persoonlijke mening wordt vertolkt, als hoofdartikel in
Neerlandia mogen afdrukken en nooit had het hoofdbestuur daarvoor toestemming
mogen verlenen.
De oorlogsjaren zijn allerminst de tijd, waarin over een staatkundige verbondenheid
van Nederland en Vlaanderen moet worden gediscussiëerd.
Als de oorlog gewonnen is, zai Nederland weer vrij worden en België ook.
Eerst de oorlog winnen en dan, maar ook eerst dan, kunnen we weer behoorlijk
onze aandacht wijden aan de versterking van de culturele banden met Vlaanderen.
Er was ook een lid van het Verbond in Nederland, die het artikel van de Vries niet
nam. Dat was de heer W.R. Menkman, vertegenwoordiger van de Nederlandse
Antillen in het hoofdbestuur, die bij brief van 2 september, onmiddellijk dus na het
verschijnen van het artikel, ontslag nam als lid van het H.B. en zijn besluit daartoe
veel later in het ‘Winter-nummer-1945 van het Curaçaose ‘Neerlandia’ uitvoerig
toelichtte.
Er klonk ook een Haagse stem, tegen het artikel van de Vries.
Dat was de stem van dr. F.C. Dominicus, neerlandicus, jaren lang lid van het
hoofdbestuur van het A.N.V.
In een ‘Ingezonden’ onder de titel: ‘Begerige en niet-begerige Nederlanders’ stelde
hij dat de voorzitter dergelijke uitspraken, die zijn persoonlijke mening mogen zijn,
nooit als voorzitter van het Verbond in ‘Neerlandia’ had mogen plaatsen.
Het ‘Ingezonden’ van dr. Dominicus werd geplaatst in het oktober-nummer-1940.
Prof. de Vries had geschreven, dat een hecht en bewust Vlaanderen niet voldaan
zou zijn, zolang het niet in een Groter Nederland, met Noord-Nederland dus, in een
eigen Dietse staat verenigd was.
Daarop stelt dr. Dominicus de vraag: hoe het mogelijk te achten is, dat een hecht
en bewust België in een eigen Dietse staat verenigd zou willen samengaan met
Noord-Nederland.
In Curaçao komt men, dank zij de ontvangst van Haagse Neerlandia's, telkens
weer in kennis met bijdragen in het verbondsblad, geschreven door blijkbaar
gelijkgezinde leden, die eenzelfde taal spreken als de heer de Vries. Zo signaleert
Meijer in het Haagse Neerlandia van maart 1941 een artikel van de heer G. Becker,
gedateerd: Zeist, Louwmaand 1941. Dat Louwmaand spreekt voor hem al boekdelen
bij de determinatie van Beckers' politieke kleur. De heer Becker schreef eerder een
boek, ‘Groot Nederland, Idee, Geschiedenis, Verwerkelijkingen’, waarin hij pleit
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voor een staatkundige vereniging van de beide Nederlanden. Een lid van het H.B.,
generaal Oudendijk, beval lezing van dat boek warm aan.
De heer Becker dan schreef onder de titel ‘Groot-Nederlandse Drijfveren’ een
artikel, waaruit wij citeren:
‘De voorstanders van Groot-Nederland zullen het feit onder ogen hebben te zien,
dat zich in de naaste toekomst mogelijkheden kunnen voordoen voor de
verwezenlijking van het eeuwenoude ideaal, mogelijkheden, die waarschijnlijk enig
zijn, in de geschiedenis. Het uur der volkeren slaat éénmaal, zoals dr. Cyriel
Verschaeve eens heeft opgemerkt’.
De heer Meijer merkt op, dat het artikel van de heer Becker een duidelijk
anti-Belgische strekking heeft, wanneer hij zich vastklampt aan de volksgemeenschap,
als uitvloeisel van Gods wil.
De heer Meijer keert zich bijzonder fel tegen de stelling van de heer Becker, dat
iedere volksbewuste Nederlander er van overtuigd moest zijn, dat de herordening
van Europa hem thans de kans biedt herstel te eisen van de aan onze
volksgemeenschap in 1815 en 1830 begane onrechtvaardigheden.
Hij stelt de vraag: ‘Welke onrechtvaardigheden?’
Er was nog een teken van onbehagen over het artikel van Prof. De Vries bij enkele
Verbondsleden in Zuid-Amerika, die tot

Bruggen, schepen, land en water... Willemstad.
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1942 het Europese ‘Neerlandia’ geregeld ontvingen.
Zij waren dermate verontwaardigd, dat zij hun lidmaatschap opzegden aan het
adres van het H.B. in Den Haag en meteen mededeelden, dat zij zich schaarden onder
het tijdelijk hoofdbestuur te Willemstad (Curaçao).
Het hoofdbestuur in Den Haag wenste op die brief niet te antwoorden, maar de
erevoorzitter, de heer de Kanter, deed het wel, buiten het hoofdbestuur om.
Hij schreef aan een der bedankers, de heer ir. Lugard uit Bogotà dat er maar één
hoofdbestuur en maar één Neerlandia was en dat de Groep Nederlandse Antillen
gesteld was onder het hoofdbestuur in Den Haag, al begreep hij dat de artikelen van
De Vries aanstoot hadden gegeven.

Groot-Nederland
Het vraagstuk van Groot-Nederland had in die dagen ook op Curaçao meer
belangstelling dan wel vermoed werd. In het april-nummer-1943 schreef de heer
C.J.H. Engels een ‘Openbare brief aan Neerlandia’, met een verwijt aan de heer
Meijer, dat hij zich niet heeft gehouden aan de Verbondswet, die naar zijn mening
kan worden beschouwd als de artikelsgewijze definitie van de Groot-Nederlandse
gedachte. Het bekend maken

Een exemplaar van de ‘oorlogsneerlandia’ uitgegeven te Curaçao.

van die grondgedachte had ook in het Curaçaose ‘Neerlandia’ in de eerste en in de
laatste plaats aan de orde dienen te worden gesteld. En daaraan ontbreekt, volgens
de heer Engels, wel het een en ander.
De heer Meijer had nl. in het maartnummer -1943 in een redactioneel artikel zijn
licht laten schijnen over ‘Onze doelstelling’, waarin hij de Verbondswet gedeeltelijk
citeert, maar daarin door onderstreping het accent legt op de zinsnede: ‘tot de
Nederlandse of Dietse stam worden geacht te behoren ...en voorts de verspreid
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wonende leden van genoemde groepen, alsmede de afstammelingen daarvan.
Even verder onderstreept hij de Volksgroepen van niet Europese afkomst, welke
een gebied bewonen, waar het Nederlands of een andere Dietse taal landstaal
is of als zodanig erkend wordt’.
In het antwoord, aan de heer Engels gegeven, legt Meijer er de nadruk op, dat op
de Nederlandse Antillen hoegenaamd geen begrip bestaat of bestond voor de
Groot-Nederlandse gedachte. In Nederland inderdaad zoveel te meer. In de West
werd men lid van het A.N.V. op grond van het streven van het Verbond de taal zuiver
te bewaren, het moederland en de grote prestaties van de Nederlanders steeds te
belichten en bekend te maken.
De heer Stampaert, Vlaams oorlogsemigrant en domicilie hebbende in Suriname,
had zich in het nieuwe blad ‘Suriname’ bezig gehouden met de brief van de
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken in Londen, mr. Kleffens, gericht aan
de ‘London Times’. De heer Kleffens, wierp zich in die brief op als pleitbezorger
voor de kleine landen en als beschermer van hun belangen na het beëindigen van de
vijandelijkheden. Stampaert ziet niks in die brief, die hij ‘un coup d'épee dans l'eau’
noemt. Hij voelt zich in beter gezelschap bij Winston Churchill, die gelooft dat na
de oorlog bepaalde landen zullen worden gegroepeerd naar hun etnische, economische
en politieke banden. Churchill dacht o.a. aan een te vormen groep van Nederland,
België en Luxemburg.
Maar Stampaert schrijft in geen enkel opzicht te willen denken aan een staatkundige
eenheid, maar wel aan een volledige economische Unie, die vanzelf gerespecteerd
zou worden door de grote staten van Europa. Door een dergelijke Unie zou een
duidelijke éérste stap zijn gezet op de weg naar de ‘Verenigde Staten van Europa’.
Is het niet merkwaardig, dat over al deze punten, zo intensief en indringend wordt
gediscussiëerd in het oorlogs-Neerlandia in ‘De West!’

Nederland-Vlaanderen in de toekomst
Onder deze titel schreef de heer M.B. Coelho een serie artikelen in het
oorlogs-Neerlandia.
Hij was in Vlaanderen geboren uit Nederlandse ouders, volgde daar het onderwijs,
was student in Vlaanderen en keerde, na zijn studies beëindigd te hebben, naar
Nederland terug. In 1940 nam hij de benen en vluchtte via België naar Zuid-Frankrijk,
samen met duizenden andere vluchtelingen, die Zuid-Frankrijk zagen als het asiel
waar men veilig was.
Over die vlucht en het verblijf in Zuid-Frankrijk en zijn nog net op het nippertje
ondemomen emigratie via Spanje naar Curaçao heeft hij ook in enkele boeiende
artikelen verslag gedaan, hetgeen weer andere op Curaçao vertoevende
oorlogsemigranten aanleiding gaf om daarover ook hun zegje te doen. Zeer levendige
lectuur!
Coelho, die zich deskundig genoeg acht om als half Vlaming, half Nederlander,
over het door hem aan te snijden onderwerp te oordelen, herinnert er aan hoe reeds
voor de tweede wereldoorlog duizenden Vlamingen zich bezighielden met de
problemen rond de verhouding en toenadering van Vlaanderen tot Nederland en
omgekeerd. Die duizenden brengt hij onder in vier groepen:
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1. Zij, die streden voor erkenning van het Vlaams als eerste landstaal en vrije
ontplooiing van de Nederlandse cultuur, doch binnen het bestaande Belgische
staatsverband;
2. Zij, die Vlaanderen - los van Wallonië - als een afzonderlijke Vlaamse staat
wilden zien;
3. De zgn. ‘Pan-Nederlanders’, die Vlaanderen en Nederland wilden herenigen en
daarbij Oost-Friesland benevens Frans-Vlaanderen wilden annexeren. Frankrijk
zou, in ruil daarvoor, Wallonië krijgen.
4. De gematigde annexionisten, die alleen Vlaanderen en Nederland wilden
herenigen.

Bij bepaalde kringen trof hem een gevoel van grote teleurstelling over de koele en
afwijzende houding in Nederland tegenover een eventuele hereniging. De Vlamingen
beschuldigden de Nederlanders van laks-
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heid, maar de nuchtere mens kan slechts waardering hebben voor de door Nederland
gevoerde buitenlandse politiek.
Coelho verwerpt persoonlijk elke propaganda in de richting van een
herenigingspolitiek, in strijd met de goede, vriendschappelijke verhoudingen tussen
Nederland en België.
De heer Coelho is er van overtuigd, dat bij een eventuele en onverhoopte hereniging
dezelfde moeilijkheden zich zouden opdoen als in de jaren 1815 en 1830 en misschien
nog wel in heviger mate, met de kans dat beide landen verder dan ooit van elkaar
zouden geraken.
En dan tot slot nog een man die, op Curaçao vertoevende, met een warm hart
terugdacht aan Vlaanderen en die een serie bijdragen schreef over dat land, waar hij
jaren lang had gewoond en er werkzaam was geweest als redacteur bij de ‘Gazet van
Antwerpen’, Eugène A. Winters, op Curaçao jarenlang chef van de
gouvernementspersdienst.

België
Naar aanleiding van een op Curaçao gehouden Belgische avond schreef de heer
Winters een artikel in ‘Neerlandia’ gewijd aan België, waarop nog enige volgartikelen
werden geplaatst.

P.J. de Kanter aftredend algemeen voorzitter (11 juli 1940).

Bij zijn eerste artikel in het april-nummer-1944 trekt Winters al dadelijk van leer
tegen zijn landgenoten, die een beetje plegen neer te zien op Vlaanderen en de
Vlaming en zich gewoonlijk geroepen voelen onze taal in het bespottelijke te trekken.
De toeristen, die zich daaraan in het bijzonder schuldig maken, zijn de zgn.
dagjesmensen, die bepaald niet het beste deel van de Nederlandse bevolking
vertegenwoordigen, laat staan het meest bevoegd zijn zich een oordeel aan te matigen
over andermans taal en levensgewoonten. Het taaltje, dat zij zelf uitslaan, kan echt
geen kritiek velen. Tegen de gallicismen der Vlamingen, waarvoor duizend excuses
kunnen gelden, stelt Winters de germanismen en anglicismen der Nederlanders, om
niet te spreken over hun brabbeltaaltje, als ze woorden gebruiken, afgeleid van
vreemde woorden: geneutraliseerd i.p.v. genaturaliseerd, gerinuweerd i.p.v.
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geruineerd, faliet i.p.v. failliet, sjursans i.p.v. surséance en dergelijke fraaiigheden
meer.
Winters hoopt op goede betrekkingen nà de oorlog, op een sterke toenadering en
groeiend verlangen naar onderling begrip en waardering van elkaars eigenschappen
en talenten.
Laten we elkaar nemen zoals we zijn en het zal waarachtig wel gaan.
Dan volgen van zijn hand nog drie vervolgartikelen, in het bijzonder gewijd aan
de Vlaamse steden: Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Mechelen.

Bevrijdingsnummer
Het mei-juninummer van de vijfde jaargang-1945 brengt het 56 bladzijden tellende
Bevrijdingsnummer.
Het nummer opent met een groet aan Nederland van de gouverneur der Nederlandse
Antillen, P. Kasteel, ere-voorzitter van de ANV-afdeling.
Dan volgt de tekst van de rede, die de waarnemend voorzitter van de Staten van
Curaçao uitsprak in de studio van de Prinses Juliana-zender... Hij richtte zich daarbij
tot bevrijd Nederland.
In de groet, die de Groep Nederlandse Antillen richtte tot de leden van het Verbond
in het bevrijde Nederland en waarvan de tekst in extenso in het Bevrijdingsnummer
werd opgenomen, is tevens een foto geplaatst van het toenmalige bestuur van de
afdeling. Op die foto zien we o.a. de heren W. Meijer, secretaris en de heer C. van
Leeuwen, alsook de heer Bode, penningmeester, thans wonende te Emmen. Een groet
aan Vlaanderen is van de hand van de heer Eugène A. Winters: ‘Wij hebben U
Vlamingen zeer van node bij de nieuwe opbouw van dat nooit voltooide bouwwerk
van de Nederlandse cultuur. Vele en goede jaren heb ik in uw midden gewoond; zij
zijn mijn dierbaarste herinneringen en ik hoop iets te hebben meegedragen van uw
liefde voor ons aller taal. Wij hebben in de oorlogsjaren meer verloren op elk gebied
dan wij nu nog beseffen. Bij het werk van de culturele heropbouw zal het A.N.V.
zijn aandeel hebben. Wij geven hier op Curaçao nu het vendel, dat wij vijf jaren
droegen, weer over aan betere en bekwamere dragers in de Landen aan de Zee. En
wij verheugen ons, dat gij, Vlaamse vrienden, in hun midden zijt’.
In het gedeelte, waarin het bestuur in het Bevrijdingsnummer zich heeft gewend
tot de Verbondsleden in Nederland, heeft de heer Meijer verschillende gedeelten uit
de vijf jaargangen, die immers onbekend waren gebleven in Nederland, overgenomen.
Daarbij werd wederom ingegaan op de artikelen van prof. de Vries en de critiek
daarop uitgebracht.
Dr. Jan Ploeger (Pretoria) zond een bijdrage over ‘Uit het verleden van
Zuid-Afrika’, waarop in een later nummer van Neerlandia nog een vervolg werd
gepubliceerd.
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Prof. dr. Jan de Vries: de nieuwe voorzitter.
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Dr. Henry Beets, uit de Grand Rapids, belichtte de Nederlandse stam in
Noord-Amerika van 1847 af.
‘Het onderwijs in Curaçao’ nam de oud-secretaris van de Groep Nederlandse
Antillen en inspecteur van het Onderwijs en hoofd van het departement van Onderwijs
en Volksontwikkeling, dr. W.J. Goslinga, onder de loupe.
De voorzitter van de Curaçaose Persvereniging en hoofdredacteur van het dagblad
‘Amigoe di Curaçao’, dr. Johan Hartog, van wiens hand vele bijdragen in de vijf
jaargangen zijn verschenen, vroeg aandacht voor ‘De pers op Curaçao hielp strijdend
Nederland’.
Hij stelt dat, dank zij West-Indië (De Antillen en Suriname), het rijk Nederland
niet, zoals andere Europese landen, zonder overzeese gebieden, geheel en al bezet
was. Zo was ook een deel van de Nederlandse pers vrij gebleven. Dat is voor de
nationale zaak van ongehoord belang geworden. Hij gaf een opsomming van de in
De West in de oorlogsjaren verschijnende bladen, die gingen naar de Nederlandse
koloniën, in Zuid- en Noord-Amerika, naar Oost-Indië, Australië, regeringskringen
in Londen, naar Zuid-Afrika en Belgisch Kongo.
Toen het bericht kwam van de door de bezetter ontbonden journalisten-organisaties,
werden, met medewerking van de Curaçaose Commissie Regeling Rechtsverkeer in
Oorlogstijd, beider zetels naar Curaçao verplaatst, een symbolische daad van grote
betekenis, die overal in de vrije wereld weerklank vond.

Naar het einde
Het lag in de bedoeling van de redactie van Curaçao's Neerlandia, dat het
Bevrijdingsnummer het laatste nummer zijn zou. Maar, nadat gebleken was, dat door
de papiernood in Nederland een onmiddellijk weer verschijnen van het Haagse
Neerlandia was uitgesloten, besloot de redactie nog even door te gaan. En zo
verscheen na het mei-juni-nummer nog een zomer- en herfst-nummer-1945 en zelfs
nog een winter-nummer, dat bijna geheel en al weer de kwestie prof. Jan de Vries
onder de loupe neemt.
In het Winternummer is ook een woord van afscheid geplaatst, dat duidelijk de
pen verraadt van de heer Meijer.
De redactie dankt de heer P.G. Plas, die het drukken van de jaargangen met zoveel
toewijding verzorgde. Dank ook aan de hem
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De heer Meyer werd geboren op 24 september 1898 te Laren in Nederland. Hij overleed op 7 juli
1971. Hij was de bezieler van de vijf oorlogsjaargangen van Neerlandia, uitgegeven op Curaçao.

assisterende ‘plakploeg’ Mevrouw N. Kooloos-Verhaer, mej. A. Zanen en C.L.G.
de Bruin, namen die in dit overzichtsnummer zeker niet mogen worden
doodgezwegen. De heer Meijer schrijft, dat hij nog maar één wens heeft: nog eens
met een Curaçao-nummer uitkomen. Want de onwetendheid over Curaçao is nog
groot, het eiland moet zich beter bekend maken.
Het Curaçaonummer, zij het dan veel later, is er gekomen.
Een wel zeer bescheiden afscheidswoord, waardoor de persoon van de heer Meijer
ten voeten uit wordt getekend.
Werken in stilte, niet de grote klok luiden, niet zichzelf op de borst slaan.
En toch een vechter, een strijder, een man uit één stuk.

Eind goed, al goed
Op bladzijde 13 van het laatste Curaçaonummer staat dat de Groep der Nederlandse
Antillen een algemene Verbondsvergadering zal aanvragen, die het beleid van het
hoofdbestuur gedurende de oorlogsjaren zal behandelen. Men hoopt, dat daar klare
wijn zal worden geschonken en een frisse bries zal waaien, die de drie barken, welke
hun taak nog lang niet hebben volbracht, een goede toekomst en een veilige haven
belooft.
In de notulen van de HB-vergadering van 18 juni wordt bij punt 5 van de Agenda:
Geschil met de groep Nederlandse Antillen, o.a. opgemerkt, dat de groep Nederlandse
Antillen zeer verdienstelijk werk heeft gedaan. Zij heeft de leden van het Verbond
waar mogelijk verzameld. De kwestie met de groep over de houding van prof. de
Vries werd op de algemene vergadering van 11 mei besproken. De algemene voorzitter
had, naar aanleiding van de vóórbesprekingen, een verklaring geformuleerd en aan
de algemene vergadering ter beoordeling voorgelegd. Curaçao had zich van verdere
acties gedistanciëerd en wilde het HB niet verder dwars zitten, nu het stond voor het
oplossen van talrijke problemen.
In een op de evengenoemde H.B.-vergadering vastgestelde nadere verklaring lezen
we:
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a. het H.B. keurt thans het besluit af, waarbij opname van het artikel De Vries in
het septembernummer-'40 werd goedgekeurd;
b. het H.B. besluit aan de groep Nederlandse Antillen de ere-penning in zilver uit
te reiken en een daarbij behorend diploma aan het groepsbestuur in Willemstad
te zullen toezenden.

En zo werd het dan: ‘Eind goed, al goed’. De vijf Curaçaose jaargangen zijn goede
jaargangen geworden en verdienen een ereplaats in het Verbondsarchief. Men moest
daar roeien met de riemen, waarover men kon beschikken. Die jaargangen vormen
op zichzelf een levend monument voor Willem Meijer, de man, die zóveel tijd en
inspanning en liefde aan die jaargangen heeft geschonken.
P. DE KAT ANGELINO
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Uit de vier windstreken
Verzoekschrift aan de ‘Kultusminister’ van Neder-Saksen.
Pleidooi van het Algemeen Nederlands Verbond, de Internationale Vereniging
voor Nederlandistiek en de Kultuurraad voor Vlaanderen voor het leervak
Nederlands.
Het ANV, de Internationale Vereniging voor Nederlandistiek en de Kultuurraad voor
Vlaanderen hebben in een gezamenlijk schrijven aan de ‘Kultusminister’ van
Neder-Saksen een lans gebroken voor het leervak Nederlandse taal. Er wordt gepleit
voor een invoeren van de leervakken Nederlands en cultuurgeschiedenis op de scholen
en pedagogische academieën in de grensgebieden. Voorts wordt gevraagd om het
sedert 1921 bestaande lectoraat Nederlands aan de universiteit van Göttingen tot een
leerstoel te verheffen, of een leerstoel op te richten aan de universiteit van Oldenburg,
of aan de technische hogeschool van Hannover of Brunswijk.
In 1964 werd reeds een uitvoerig gedocumenteerd verzoekschrift aan de
ambtsvoorganger van de betrokken minister gericht en aan diens ambtgenoot van
Noord-Rijnland/Westfalen. In het laatste verzoekschrift wordt gewezen op de
uitstekende resultaten die op het terrein van het onderwijs in de Nederlandse taal in
Noord-Rijnland/Westfalen zijn verkregen.
Als argumenten worden in het schrijven gesteld:
1. Ook wanneer men de grotere spreiding van de Duitse tegenover de Nederlandse
taal in aanmerking neemt, blijft er ons inziens inzake de aandacht die er in het Duitse
onderwijssysteem enerzijds en de onderwijssystemen van Nederland en België
anderzijds aan de wederzijdse talen en culturen besteed wordt, een discriminerende
wanverhouding bestaan.
2. De Nederlandse taal wordt door 12 miljoen Nederlanders, 6 miljoen Belgen en,
in een gevariëerde vorm, door 3 miljoen Zuid-Afrikaners gesproken en moet derhalve
na het Engels en het Duits als de op twee na grootste Germaanse taal beschouwd
worden; ze wordt door meer mensen dan door de inwoners van de Skandinavische
landen tezamen gebruikt en moet dus niet als een kleine, maar als een middelgrote
taal aangemerkt worden.
3. Het Nederlands behoort tot de in de Europese Gemeenschappen toegelaten officiële
talen en mag derhalve in het onderwijssysteem van een andere, daarenboven nog
naburige lidstaat niet verwaarloosd worden.
4. De voor Duitsers niet moeilijk te lezen taal geeft toegang tot een oude cultuur, die
zich van de Middeleeuwen onafgebroken tot de moderne tijd voortzet en die zich
zeker niet beperkt tot de algemeen bekende schilderkunst van de Middeleeuwen en
van de 17e eeuw of de muziek van de 16e eeuw.
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5. De toelating van het Nederlands als leervak aan de ‘Realschulen’ en lagere scholen
in het grensgebied zou naar onze mening voor de wederzijdse verstandhouding en
het wederzijds begrip van de grensbevolkingen, ook in het kader van de E.E.G. en
van het regionaal verkeer van het groeiend Europa van grote culturele, en
sociaal-economische betekenis zijn.
6. De levendige belangstelling die het Nederlands onderwijs in de helaas nog te
weinige scholen, waar het als vak aangeboden wordt, bij de leerlingen wekt. Het
wordt door een kring van leraren gegeven, die zich om Oberstudiënrat Hans
Combecher, Internationale school te Brunssum (Nederlands Limburg), en
Realschullehrer Josef Kempen, Bad Godesberg, Dld., gevormd heeft.
7. De uitgebreide belangstelling, waarmee de grensbevolking ook buiten de school
om het Nederlands onderwijs tegemoet treedt. Het blijkt uit het grote aantal
aanmeldingen voor de Nederlandse radiocursussen van de Westdeutsche Rundfunk.
Voor de beginnelingencursus meldden zich volgens een artikel in de ‘Amersfoortse
Courant’ en het ‘Veluws Dagblad’, beide van 27-1-1971 1200 deelnemers. Voor de
cursus voor gevorderden 2800. Door dit succes aangemoedigd heeft Radio-Bremen
kort geleden de eerstgenoemde cursus overgenomen. Daarvoor meldden zich 2800
cursisten.

Plan van prof. Prakke: Nederlanders overvliegen naar 125 jaar Holland
in Michigan.
Prof. dr. H.J. Prakke, enthousiast lid van het ANV, is terug van een langdurig verblijf
in de Verenigde Staten: vier maanden heeft hij aan de universiteit van Iowa
publiciteitsleer gedoceerd. Hij ontmoette ginds prof. dr. J. ter Haar, die door het
toedoen van prof. Prakke eveneens lid is geworden van het ANV en in Iowa als
contactpersoon optreedt.
Prof. Prakke heeft een plan. Hij wil proberen dat Nederlanders uit de noordelijke
provincies in 1972 goedkoop naar de plaats Holland in de staat Michigan kunnen
vliegen door middel van chartervluchten die minder dan 300 dollar (± f 1000,-)
kosten. Holland bestaat evenals de nederzettingen Friesland, Drenthe, Zutphen en
Gelderland dan 125 jaar.
De bedoeling is dat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan men bij gezinnen
van Nederlandse afkomst logeert. Omgekeerd zouden de Amerikaanse gezinnen dan
een tegenbezoek aan Nederland kunnen brengen.
Prof. Prakke brengt daarmee een stukje doelstelling van het ANV in de praktijk.
Daarvoor hulde!

Vijftig jaar Nederlandse Bond in Duitsland.
De Nederlandse Bond in Duitsland houdt zijn 50e congres op zaterdag 16 oktober
1971 in Dortmund. Dit congres is een mijlpaal in de geschiedenis van de Bond, aan
wiens wieg het Algemeen Nederlands Verbond heeft gestaan. Het bestuur verwacht
dan ook uit de kring van het ANV talrijke gasten. Het Werkcongres wordt gehouden
in de grote zaal van Bierhaus Stade, Dortmund (centrum) vanaf 9.00 uur 's ochtends
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tot ca. 16.30 uur onderbroken door een lunch. Bestuur en genodigden worden na het
congres ontvangen door de Oberbürgermeister van Dortmund. De dag wordt besloten
met een grote Feestavond in de Goldsaal, met medewerking van tal van artiesten.
Bal na. Het feestprogramma is thans nog niet in zijn geheel samengesteld.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot de secretaris van de bond, de heer G.
Looijen, Sabinenweg 51, 433 Mülheim-Ruhr 3.

Neerlandia. Jaargang 75

128

Op de leestafel
Rapport K.V.P. over internationaal cultureel beleid.
De commissie Internationale Culturele Betrekkingen van het Centrum voor
Staatkundige Vorming - het wetenschappelijk instituut van de Katholieke volkspartij
in Nederland - heeft een rapport ultgebracht naar aanleiding van de regeringsnota
betreffende de internationale culturele betrekkingen. Dr. S.W. Couwenberg, lid van
de redactieraad van ‘Neerlandia’, was voorzitter van genoemde commissie. Het is
een gedegen publicatie, vlot geschreven en bijzonder informatief, waarin uitgebreid
aandacht wordt geschonken o.m. aan de culturele integratie van Nederland en het
Nederlandstalige deel van België. Daarbij dient, aldus het rapport, aandacht te worden
geschonken aan het bewust maken van de publieke opinie in Nederland en in
Vlaanderen met betrekking tot de voordelen van integratie op cultureel gebied (19
miljoen Nederlands-sprekenden in Europa en niet 13 miljoen ‘Hollands - en 6 miljoen
‘Vlaams’-sprekenden.)
Er wordt o.a. gepleit voor nauwe samenwerking op het gebied van het onderwijs
en op dat van radio en televisie. Voorts wordt een Nederlands cultureel instituut in
Brussel nodig geacht en de instelling van een Nederlands-Belgische Raad voor de
Nederlandse taal en letteren met vast secretariaat.
Kortom, een interessant rapport, van 60 pagina's, in brochurevorm uitgegeven,
bijzonder overzichtelijk. Aan het slot zijn de 24 conclusies afgedrukt. Wie
belangstelling heeft voor de culturele integratie van Noord en Zuid mag dit rapport,
waarin nog tal van andere onderwerpen worden aangesneden, niet ongelezen laten.
G.G.

Deze maand in Brussel
Maandblad uitgegeven door het Contact- en Cultuurcentrum
‘Deze Maand in Brussel’, is een gids voor het cultuurleven, het verenigingsleven,
het ontspanningsleven en de jeugd. Het is een aantrekkelijke gids met een volledig
overzicht van het nederlandse leven te Brussel. Het juni-juli-nummer bevat een gids
der nederlandstalige scholen in Brussel-hoofdstad, samengesteld door het Vlaams
Onderwijs Centrum. ‘Deze Maand in Brussel’ wordt toegestuurd aan alle Vlamingen
die in de 19 gemeenten van Brussel-hoofdstad wonen. Een steunabonnement kan
verkregen worden mits storting van 200 F op P.R. 1719.20 van het Contact- en
Cultuurcentrum of op P.R. 224.43 van de Kredietbank met vermelding ‘voor rekening
3300/86188’. Buiten de 19 gemeenten van Brussel-hoofdstad kan leder nummer
verkregen worden tegen storting van 20 F of een abonnement van 200 F op de
bovenvermelde rekeningen.

Zuid-Afrika
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maandblad van de Zuid-Afrikaanse Stichting Moederland te Amsterdam voor
de culturele en economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika, jg
48, febr. 1971 nummer 2
Meldt o.a het overlljden op 87-jarige leeftijd van de oud gezant van Zuid-Afrika
in Nederland, kolonel K. Hoogenhout.
In de plaats van Baron Lewe van Aduard is benoemd tot Nederlands ambassadeur
in Zuid-Afrika de heer A.H. Hasselman, thans nog ambassadeur in Stockholm.
De heer Hasselman, 61 jaar oud, trad in 1937 toe tot de diplomatieke dienst en
vervulde posten in Londen, China, India, Boekarest, Canberra (Australië), Djakarta
en Teheran.
De heer Hasselman is ook verbonden geweest aan de Nederlandse ambassade in
Pretoria (van 1942 af).
Aan prof. dr. A.M. Hugo, die een lezingentournee door Nederland heeft gehouden,
besteedt de heer P. Korthuys (lid HB van het A.N.V.) een volle pagina: meer in het
bijzonder gaf Korthuys een uitvoerig verslag over de lezing, die prof. Hugo hield in
de Kloosterkerk in Den Haag over de situatie in Zuid-Afrika in het licht van de
apartheid, die vooral in kerkelijke kringen ernstige problemen stelt.

Delta
A review of arts, life and thought in the Netherlands, voorjaar 1971. Adres: J.J.
Viottestraat 41, Amsterdam.
Het 128 bladzijden tellende lentenummer geeft als altijd een waaier van de meest
uiteenlopende artikelen: een gesprek tussen een redacteur van het ‘Handelsblad,’
Van Heerden met de uit Nederland afkomstige, nu in Amerika philosophie docerende
hoogleraar J.F. Staal (universiteit van Californië), over de op vrijwel alle universiteiten
en andere onderwijsinstituten losgebroken acties tegen het onderwijs en tegen de
docenten. Een bijdrage onder de titel ‘A melody in light and space’ geeft prachtige
en sprekende foto's van Meinard Woldringh over zeeën en stranden met een tekst
van Jos de Gruyter.
Over de oude boekdrukkunst, schrijft Lotte Hellinga-Querido, met copieën van
bladzijden uit de oudste drukken, een beschouwing over Laurens Jansz Coster uit
Haarlem en de Duitser Johan Gutenberg. De oudste drukken dateren van ongeveer
1471 en daarna en werden o.a. gevonden in Utrecht en Aalst (Vlaanderen).
Een reisverhaal van de Amerikaanse geleerde Leonard Kriegel, die in 1964-1965
en 1968-1969 Nederland bezocht en gepubliceerd in ‘Dimensions’, is in dit
Deltanummer overgenomen.
Kriegel heeft ogen en oren goed de kost gegeven en schrijft over Nederland en de
Nederlanders als een aartskenner van land en volk. De moeite van het lezen waard.
Aan de Vlaamse schilder en beeldhouwer Vic Gentils wijdt zijn stadgenoot Ludo
Bekkers, kunstredacteur van het vlaamse blad ‘De Nieuwe’ enige belangrijke
bladzijden verlucht met foto's van enkele werken.
We wijzen nog op een bijdrage over een kwart-eeuw Vlaamse poëzie van Eugëne
van Itterbeek en ‘Zes jonge Vlaamse dichters: Mark Insingel, Herman de Coninck,
Hedwig Speliers, Stefaan van den Bremt. Marcel van Maele en Willem M. Roggeman.
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[Nummer 4]
Algemeen Nederlands Verbond
Algemene vergadering op 20 november 1971
Op zaterdag 20 november 1971 wordt in hotel-restaurant ‘Vrouwenhof’,
Scholtensboslaan 1, te Roosendaal (NB), om 14 uur, een algemene vergadering
gehouden van het ANV.
De agenda luidt:
1. Opening en goedkeuring van de agenda.
2. Ingekomen stukken.
3. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de algemene
verbondsvergadering van 8 mei 1971 te Roosendaal (NB).
4. Vaststelling van de tekst van het huishoudelljk reglement.
5. Bestuursverkiezing.
6. Voorstel van het hoofdbestuur de heer F. Koote, oud-algemeen voorzitter, te
benoemen tot erelid van het ANV.
7. Vaststelling van de verdeling van de ledengelden voor 1972 volgens de statuten
(artikel 14, lid 3).
8. Rondvraag en sluiting.

Toelichting
Bij 4: In zijn vergadering van 16 oktober jl. te Roosendaal (NB) heeft het
hoofdbestuur overeenstemming verkregen over de tekst van het nieuwe huishoudelijk
reglement.
Het hoofdbestuur stelt aan de vergadering voor het huishoudelijk reglement
dienovereenkomstig vast te stellen.
Bij 5: Artikel 8, lid 2, van de statuten bepaalt: De leden van het hoofdbestuur worden
op voordracht van het zittende hoofdbestuur dan wel op voorstel van tenminste vijf
gewone leden van de vereniging uit de leden van de vereniging gekozen door de
algemene vergadering.
Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 16 oktober jl. ter uitvoering van
dat artikel een voordracht opgemaakt voor de samenstelling van het nieuwe
hoofdbestuur.
Alfabetisch gerangschikt luidt de voordracht:
mr. W. Beerninck, Dordrecht;
dr. W.H. van den Berge, Leidschendam;
drs. H.J. Brinkman, Amstelveen;
M. Cantrijn, Antwerpen;
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mr. J. Fleerackers, Antwerpen;
L.C. Kutsch Lojenga, Amsterdam;
J.P.M. Meuwese, Hilvarenbeek;
mr. A.W. van Nes, Den Haag;
dr. jur G.R. Piryns, O.L.Vrouw-Waver;
dr. J. Theuwissen, Antwerpen;
L. Vanackere, St.-Stevens-Woluwe;
J.J.H. Veltmans, Heer-Maastricht;
J.W. Volleberg, Maastricht;
H.A.J.M. Vrijhoef, Den Haag;
dr. A.W. Willemsen, Utrecht.
Het hoofdbestuur heeft voorts besloten de navolgende personen voor te dragen voor
het dagelijks bestuur:
dr. W.H. van den Berge, algemeen voorzitter;
J.P.M. Meuwese, plv. voorzitter;
dr. jur. G.R. Piryns, plv. voorzitter;
M. Cantrijn, secretaris;
mr. A.W. van Nes, penningmeester.
De namen, voornamen en woonplaatsen van de personen, die alsnog voor de
vervulling van een plaats in het hoofdbestuur worden voorgesteld, moeten ten
minste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering (vóór 15 november)
schriftelijk aan het dagelijks bestuur worden medegedeeld, aldus bepalingen
van het huishoudelijk reglement.
In het belang van een goede gang van zaken wordt verzocht mogelijke
candidaten zo spoedig mogelijk aan het verbondsbureau, Surinamestraat 28
Den Haag op te geven.
Ten aanzien van het stemrecht bepaalt artikel 11, lid 3, van de statuten:
Het stemrecht in de algemene vergadering komt toe aan door de afdelingen
aangewezen vertegenwoordigers en aan gevolmachtigden van niet bij een afdeling
aangesloten leden. Afdelingen en niet bij een afdeling aangesloten groepen leden
kunnen één vertegenwoordiger of gevolmachtigde aanwijzen voor ten minste 25 en
niet meer dan 50 gewone leden; kunnen twee vertegenwoordigers of gevolmachtigden
aanwijzen voor ten minste 51 en niet meer dan 100 gewone leden: kunnen drie
vertegenwoordigers of gevolmachtigden aanwijzen voor meer dan 100 gewone leden.
Het ledental van de afdelingen wordt bepaald naar de laatste gegevens, in het bezit
van het verbondsbureau; de gevolmachtigden van niet bij een afdeling aangesloten
leden moeten zelf lid zijn van de vereniging en dienen een mandaat van de door hen
vertegenwoordigde leden over te leggen.
Bij 7: Het hoofdbestuur stelt voor de huidige verdeling van de ledengelden aan te
houden; d.w.z. 50 % van de opbrengst van de ledengelden voor de afdelingen te
bestemmen en 50 % voor de centrale kas en wel voor het jaar 1972.
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Blijvende aandacht, maar geen geld
Minister Schmelzer antwoordt algemeen voorzitter A.N.V.
De nota van de Nederlandse regering over de internationale culturele betrekkingen,
die in het najaar van 1970 aan de Tweede Kamer werd gericht, werd door het ANV
aan een critische beschouwing onderworpen. Het resultaat was, dat de algemeen
voorzitter, dr. W.H. van den Berge zich, namens het ANV tot de drie bewindslieden
van buitenlandse zaken, onderwijs en wetenschappen en cultuur, recreatie en
maatschappelijk werk richtte. In het februari-maart nummer van dit jaar van
‘Neerlandia’ werd de brief gepubliceerd.
In de brief werd gesteld, dat het binnenlands cultuurbeleid en het internationaal
cultuurbeleid en het deelnemen aan internationale culturele betrekkingen en de
vertegenwoordiging van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland in vele
opzichten één geheel moeten vormen. Voorts werd het ontbreken van de
samenwerking met België in de nota als een sterk gemis genoemd en werd gepleit
voor de stichting van een Nederlands Instituut in Brussel.
Minister drs. W.K.N. Schmelzer van buitenlandse zaken heeft de algemeen voorzitter
als volgt geantwoord:
‘Mede namens mijn ambtgenoten van O. en W. en C.R.M. heb ik de eer U mede te
delen, dat met grote belangstelling is kennis genomen van Uw brief dd. 26 maart
1971, waarin U, naar aanleiding van het verschijnen der beleidsnota over de
internationale culturele betrekkingen, de bevordering van de samenwerking met
België op dit gebied en de oprichting van een Nederlands Instituut te Brussel hebt
bepleit.
Tengevolge van de kabinetswisseling is niet eerder op Uw brief gereageerd. De
samenwerking met België wordt door de regering, waar zich daartoe de gelegenheid
voordoet, gezocht. De oprichting van culturele instituten echter, is ook in eerste
aanleg een dermate kostbare aangelegenheid, dat in de huidige benarde financiële
omstandigheden ernstig moet worden betwijfeld of het mogelijk zal zijn het aantal
bestaande instituten in de eerstvolgende jaren uit te breiden.
Intussen kan ik U de verzekering geven dat de inhoud van Uw brief de blijvende
aandacht heeft.’
w.g. Schmelzer
's-Gravenhage, 14 oktober 1971
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Noord en zuid in ruimer verband
Een wederwoord aan drs H.J.A. Zaat
Waarschijnlijk in tegenstelling tot vele anderen, meen ik dat de bijdrage van drs.
H.J.A. Zaat zeer nuttig is geweest en een belangrijke bijdrage is om te komen tot een
zo juist mogelijke en daardoor waardevolle plaatsbepaling.
Ik ben geen socioloog of econoom, de natuurkunde is mijn studierichting geweest
en ik ben er mij van bewust, dat ook ik onwillekeurig een denktrant zal volgen
waarvan de wortels liggen in hetgeen ik indertijd aan de Universiteit heb opgestoken,
nl. dat een vraagstuk moet worden benaderd door het formuleren van de doelstelling,
gevolgd door observatie en analyse om dan uit te monden in een synthese, waarmee
geenszins het laatste woord gezegd behoeft te zijn, ook de synthese kan weer
vraagpunten oproepen. Terwille van een vruchtbare discussie nog een opmerking
vooraf. Om deze te kunnen begrijpen is het een absolute noodzaak, dat men elkaar
verstaat en daarom wil ik proberen de gedachtengang van drs. Zaat te volgen en ook
de door hem gebruikte begrippen, voor zover mogelijk, overnemen.
Allereerst de doelstelling. Wij leven in een uitermate dynamische tijd. Het is
daarom niet te verwonderen, dat het doel van de Groot-Nederlandse of Dietse gedachte
met min of meer romantische herinneringen aan Bourgondische grootheid en praal
achterhaald is, ook het gevoel dat wij Noord-Nederlanders verdrukte of achtergebleven
gedeelten van de Nederlandse stam moeten helpen met de daad of medeleven, is niet
meer het overheersende beginsel.
Veeleer moeten wij het vraagstuk zien tegen de achtergrond van het groeiende
Europa-begrip en het sterk veld winnen van de overtuiging, dat de belangrijkste vraag
is: hoe kan de samenleving het beste leefbaar gemaakt worden voor de grote
verscheidenheid van de personen, die deze samenleving vormen. De leefbaarheid
moet hierbij zo breed mogelijk worden opgevat, niet alleen betrekking hebbende op
de lichamelijke gezondheid, maar evenzeer op het geestelijk leven, op de vrijheid
van denken en doen, op het leven volgens eigen gewoonten en gebruiken. Het is
duidelijk, dat dit geen ongebreidelde vrijheid betekent, maar dat wederzijdse
eerbiediging van hetgeen door anderen wordt gedacht en gedaan, hieraan grenzen
stelt en dat de daaraan ten grondslag liggende tolerantie de basis moet zijn van de
normen voor de onderlinge verhoudingen. Wetten en gezag moeten hierop steunen.
Individuële botsingen zullen onvermijdelijk zijn, maar door de grote mate van
overeenstemming in leefgewoonten en opvattingen, gepaard aan het besef van eerbied
voor andermans meningen, kan een optimale mate van leefbaarheid worden gevonden.
Anders gezegd: wat moet gedaan worden om te bereiken, dat eenieder de beste
mogelijkheden krijgt en zo weinig mogelijk hinder ondervindt?
Het gaat dus om onze samenleving. Hier komt het door drs. Zaat gehanteerde
begrip ‘ingroup’ naar voren. Waar liggen echter de grenzen van een ingroup? Deze
kunnen zeer sterk uiteen lopen. Van zeer klein (het gezin) tot zeer groot (bijv. het
blanke ras). Grenzen markeren verschillen aan beide zijden van de grens of anders
gezegd, mensen aan dezelfde zijde van de grens moeten een wij-bewustzijn hebben.
Het begrip ‘wij’ wordt dikwijls pas merkbaar door een behoefte aan afweer tegen
een gemeenschappelijke dreiging. In de oorlog ontstond een wij-groep waarin zowel
Oranje-klanten als communisten samenwerkten, een grotere wij-groep omvatte toen
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Nederlanders, Denen, Noren, Belgen, Fransen, Kroaten, Serven, Grieken enz., alle
slachtoffers van eenzelfde aanvaller.
Wij-groepen kunnen ook ontstaan wanneer het gevoel van ‘Eendracht maakt
Macht’ een rol speelt of door het aanhangen van eenzelfde ideaal of idool.
Een mens kan tot verschillende wij-groepen behoren, een fervent lid van een
bepaalde sportclub-wij-groep kan tegelijkertijd een strijdbaar lid zijn van een
kerkelijke wij-groep. Leden van de Drentse en de Zeeuwse wij-groep kunnen zich
beiden thuis gevoelen in de Nederlandse wij-groep.
Ook in België bestaan verschillende wij-groepen. Een ieder, die buiten de kringen
van het A.N.V. of verwante verenigingen contacten heeft met Belgen, weet dat er
zeer zeker een waarschijnlijk vrij grote wij-groep bestaat van mensen, die zich in de
eerste plaats Belg voelen. Er zijn hiervoor een aantal redenen te noemen: het
gemeenschappelijk lijden onder de bezetting van 1914-18, het gemeenschappelijke
verzet, het gezamenlijke koningshuis met de ongetwijfeld imponerende figuur van
Leopold de tweede, die van België indertijd een koloniale mogendheid maakte (laten
wij niet vergeten, dat in die tijd elke staat, die zich zelf respecteerde koloniën had of
verwierf zoals Duitsland en Italië). Velen voelen zich daarnaast Vlaming, Limburger
of Waal, waarbij het accent natuurlijk min of meer sterk kan vallen op óf Belg, of
Vlaming enz., welk accent in sterkte kan variëren van 0% tot 100%.
Er is nog een belangrijke factor, die wij in de beschouwingen moeten betrekken.
Onze tijd is zeer sterk dynamisch en onze gedachtenkring is zeer veel ruimer
geworden. Vijftig jaar geleden was een reis (met de nodige koffers gedragen door
witkielen) naar Zwitserland een hele onderneming, thans is een drie-weekse reis naar
Thailand niet eens meer een buitensporig-
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heid. Europees besef wordt meer en meer als een noodzaak beschouwd. De slinkende
belangrijkheid van ons werelddeel ten opzichte van de rest van de wereld is een
onafwendbaar verschiet (de geboorte-overschotten en de door het Westen mogelijk
gemaakte ontwikkeling zullen de niet-blanke rassen ongetwijfeld binnen afzienbare
tijd doen uitgroeien tot in alle opzichten gelijke groepen, waarbij wij dan hopen, dat
die gelijkheid zich ook zal uitstrekken tot gelijkwaardige geestelijke opvattingen).
Er ontstaat dus een Europese wij-groep met als gemeenschappelijk kenmerk de
Europese(1) cultuur(2). Deze Europese wij-groep moet naar buiten sterk zijn om zijn
bestaansrecht waar te maken. Deze sterkte moet in de eerste plaats bestaan uit
geestelijke weerbaarheid, materiële weerbaarheid zal daarnaast nodig zijn zolang
agressie nog in de levensopvattingen van bepaalde ingroepen een realiteit is.
Een groep kan pas sterk zijn wanneer de samenstellende delen elk voor zich sterk
zijn en voor elkander begrip tonen en elkanders karakteristieke eigenschappen,
behorende bij de sub-ingroep, eerbiedigen.
De meest waardevolle en daarom ook doorslaggevende karakteristiek is hetgeen
in de mens zelf leeft en zijn wezen beheerst. Dit is zijn leefpatroon, zijn cultuur in
de meest uitgebreide zin van het woord. Verschuivingen van grenzen, wanneer deze
een bij elkaar behorend cultuurgebied gaan doorsnijden, zijn maar al te dikwijls de
oorzaak geweest van strubbelingen doordat het normale leefpatroon van de mensen
werd gestoord. De Elzas, Macedonië, Polen enz., zijn er om dit aan te tonen. Maar
aan de andere kant zijn er voorbeelden, dat een cultuur zich in een bepaald gebied
kan ontplooien ondanks het bestaan van grenzen, die dwars door dit gebied getrokken
waren. Het leefpatroon van mensen is niet star. Het groeit ten gevolge van evoluties
in het denken, door het verschijnen van nieuwe hulpmiddelen en andere mogelijkheden
voor ontspanning, maar ook als gevolg van beïnvloeding door andere culturen, bijv.
door persoonlijke contacten. Zo heeft bijv. het contact met Javanen en Maleiers zijn
stempel gedrukt op velen, die in de Archipel werkzaam zijn geweest.
Omgekeerd kan een vermindering van contacten tussen twee delen van een in-groep
twee sub-ingroepen doen ontstaan.
Dit laatste is het uitgangspunt geweest van de Heer Zaat en in zekere mate heeft
hij gelijk. De zuigkracht van de Belgische wij-groep op Vlaanderen is groter geweest
dan die van de Noord-Nederlandse wij-groep. Het is echter wetenschappelijk niet
juist om het huidige stadium in een ontwikkeling als een, ook in de verdere toekomst,
onveranderlijke grootheid te beschouwen. Wanneer men dit doet, dan sluit men de
ogen voor nieuwe krachten, die zijn ontstaan toen de zuigkracht van de Belgische
wij-groep te groot werd. Het is een oud natuurkundig beginsel, dat elke actie een
reactie oproept en slechts wanneer actie en reactie op een zinvolle wijze
geharmoniseerd worden gaat een stabiliteit tot de mogelijkheden behoren. Het valt
niet te ontkennen, dat er een Vlaamse wij-groep is ontstaan, ten dele binnen de
Belgische wij-groep, ten dele er naast en zelfs voor een deel er tegenover.
De vraag is nu, in hoeverre bestaat of groeit er een verwantschap of ernstige neiging
tot verbinding met de Nederlandse wij-groep en even belangrijk is de vraag of en in
(1) Misschien is het beter in plaats van ‘Europees’ te spreken van ‘blank’, de beide Amerika's
en Australië zijn dan inbegrepen.
(2) Het begrip ‘cultuur’ is lastig te omschrijven, het is meer dan alleen kunst en folklore;
levensgewoonten, geestelijke opvattingen en rechtsgevoel behoren er evenzeer toe.
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hoeverre de krachten, die hierbij werkzaam zijn moeten worden gestuwd en geremd
of versterkt.
Het antwoord ligt ten dele in het voorgaande besloten. Het is wenselijk, ja nodig
dat de Europese wij-groep groeit en aangezien deze is samengesteld uit culturele
wij-groepen is het wenselijk en belangrijk, dat ook de Nederlandse wij-groep sterk
is en sterker wordt door verschuiving van het accent van het regionale naar het totale.
Fusies zijn niet alleen een economisch modebegrip.
Moet nu de Nederlandse wij-groep ook Vlaanderen omvatten of niet? Wanneer
men het laatste verkiest, dan moet men het bestaan aannemen van een culturele grens,
die duidelijke regionale verschillen afbakent. Er zijn regionale verschillen, niemand
zal het ontkennen, maar het is niet vol te houden dat een West-Vlaamse wij-groep
een groter verschil vertoont met de Noord-Brabantse groep dan de laatste met de
Twentse of West-Friese wij-groep.
Onmiskenbaar is in het nederlands-sprekende deel van België een culturele
wij-groep ontstaan, die dichter bij de Noord-Nederlandse wij-groep staat dan bij de
Waalse ondanks het gelijktijdig bestaan van het meer of minder uitgesproken gevoel
te behoren tot de Belgische staatkundig gefundeerde wij-groep.
Door de staatkundige ontwikkeling naar een Verenigd Europa, hoe dit er dan ook
staatsrechtelijk zal uitzien, verliezen de staatsgrenzen aan betekenis. Maar ook wint
het besef, dat het vrij kunnen beleven van de eigen cultuur een uiterst belangrijke
factor is bij het bevorderen van de leefbaarheid, onmiskenbaar veld.
Wie de groei een vijftigtal jaren heeft gadegeslagen, zal moeten erkennen, dat er
in Vlaanderen een steeds sterker streven is om, ondanks een zekere regionale
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eigengeaardheid (die wij toch ook elders duidelijk kunnen waarnemen) deel uit te
maken van de nederlandse cultuur en daaraan een eigen bijdrage te geven. En zou
dat voor de Noord-Nederlanders ook niet een belangrijk winstpunt kunnen zijn? Een
rijkere schakering verlevendigt en kan het zelfvertrouwen doen groeien.
De culturele eenheid van Noord- en Zuid-Nederland is misschien voor ons, die er
met de neus boven op zitten, minder goed te herkennen, maar voor een Amerikaan
of Nieuw-Zeelander is deze duidelijk te zien zo goed als wij de Fransman herkennen
in een onvervalste Marseillaan en in een Normandiër. Voor ons duidelijk leden van
een samenhangende groep al zullen zij zelf waarschijnlijk meer de nadruk leggen op
verschillen.
Misschien heeft drs. Zaat gelijk als hij stelt, dat niemand serieus de grens wil
opheffen. Maar is dit belangrijk? Die grens zal steeds meer een zuiver bestuurlijke
betekenis krijgen, vergelijkbaar met de betekenis van de grens tussen Gelderland en
Overijssel, ook die wil niemand opheffen. Waarom zou dit ook moeten?
Wie de laatste jaren de grens tussen België en Nederland herhaaldelijk heeft
overschreden, zal bij het zien van de prentjes in Neerlandia van in koffers gravende
douanen en rijen auto's het gevoel krijgen, dat hier archief-foto's uit een ver verleden
zijn afgedrukt. Meestal is voor de gewone toerist de grens alleen merkbaar door het
bord ‘DOUANE’ en een verandering in het wegdek. Het landschap is hetzelfde, de
huizenbouw in België krijgt steeds meer moderne trekken, die niet verschillen in
wezen van hetgeen in Nederland is te zien en men hoort aan beide zijden van de
grens het A.B.N. (ter onderscheiding van beschaafde dialecten).
Het werk van het A.N.V. ten gunste van de bevordering van de integratie van de
Nederlandse cultuur aan beide zijden van de grens en daardoor aan het groeien van
een culturele wij-groep heeft tegenwoordig door zijn projectie op de Europese en
mondiale ontwikkeling, meer diepgang en belang dan ooit. De staatsgrenzen ten
spijt, die noch barrière, noch brug zijn.
Hiermee is zeker het laatste woord niet gezegd, ik heb alleen getracht een
vingerwijzing te geven voor de richting waarin het vraagstuk kan worden aangepakt.
Misschien voor velen te koud en te nuchter, maar in elk geval gericht op de toekomst
van de mens, op zijn leefbaarheid, om ten volle mens te kunnen zijn.
DRS. W.J. BIJLEVELD
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Het Antwerpse havengebied

Totale oppervlakte 10.633 ha. De dokken voor de zeevaart nemen 1251 ha in beslag,
de dokken voor de binnenvaart 55 ha, de industrieterreinen 2971 ha, de overdekte
opslagruimte 214 ha, de open opslagruimte 790 ha en het wegennet 301 ha. De lengte
der kaaimuren bedraagt 91 km. Aan de 5,5 km lange Scheldekaaien - de rede van
Antwerpen - meren slechts zeeschepen van bepaalde regelmatige lijnen af.
Sedert 1811, jaar waarin het eerste gegraven dok in gebruik werd genomen, heeft
zich een indrukwekkend door sluizen afgesloten dokkencomplex ontwikkeld. Het
complex der oudere Noorderdokken - ontstaan tijdens de periode 1811-1907 - omvat
acht dokken met een waterdiepte van 7 m tot 9,50 m. Deze dokken staan in verbinding
met de Schelde via de Bonapartesluis (1811), de Kattendijksluis (1860) en de
Royerssluis (1907). Noordelijk aansluitend aan de oudere dokken via het Albertdok
bevindt zich het uitgestrekte complex van zeevaartdokken dat aanzienlijk werd
uitgebreid in het kader van het tienjarenplan. Deze dokken met een waterdiepte van
12 m tot 16,75 m zijn toegankelijk via de Van Cauwelaertsluis (1928) en de
Boudewijnsluis (1955). Verder noordwaarts tot bij de Nederlandse grens strekt zich
over een lengte van 9 km het kanaaldok uit met zijn verscheidene zijdokken. Dit
complex is met de Schelde verbonden door de Zandvlietsluis (500 m × 57 m × 13,50
m), één der grootste sluizen ter wereld. Het wegennet in de haven is 277 km lang,
het spoorwegnet 804 km. Antwerpen is trouwens de belangrijkste spoorweghaven
van Europa. In 1969 bereikte het goederenverkeer per spoor 17,30 miljoen ton. De
containerterminal bevindt zich aan het Churchilldok en is uitgerust met acht
containerkranen. Voor scheepsherstelling beschikt de haven van Antwerpen over 10
gemeentelijke en 7 private droogdokken.
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Antwerpen werd machtige industriepool
Aan lucht- en waterverontreiniging werd tot nog toe weinig of geen
aandacht besteed
Vorig jaar totalizeerde het internationaal goederenverkeer ter zee te Antwerpen 78,13
miljoen ton. Dit is 6,99 t.h. meer dan in 1969 toen in totaal 73,02 miljoen ton goederen
werden behandeld. Deze duidelijke vooruitgang is uitsluitend toe te schrijven aan
de toename van de inkomende trafiek, welke vermeerderde van 48,89 tot 54,83
miljoen ton (+ 12,15 t.h.). De uitgaande trafiek daarentegen liep met 3,44 t.h. terug
van 24,13 tot circa 23,30 miljoen ton.
Ook het goederenverkeer van en naar de BLEU kende een merkwaardige stijging
van 11,72 t.h. en totalizeerde 63,08 miljoen ton (56,46 miljoen ton in 1969). De
doorvoer, welke na een hoogtepunt van 18,07 miljoen ton in 1968 merkelijk terugliep,
bedroeg in 1970 circa 15,05 miljoen ton vergeleken met 16,55 miljoen ton het jaar
voordien. Dit betekende een vermindering van 9,07 t.h. De sterke achteruitgang is
vooral te wijten aan het inkomend transito-verkeer dat met 16,33 t.h. verminderde
van 7,63 tot 6,38 miljoen ton. Tengevolge van deze wijzigingen steeg het aandeel
van het nationaal verkeer in het globaal goederenpakket van 77,33 t.h. in 1969 tot
80,74 t.h. in 1970.
Bij een verdere ontleding van het zeegoederenverkeer in de Antwerpse haven stelt
men vast dat de aan- en afvoer van massagoed vermeerderde van 52,37 tot 56,09
miljoen ton (+ 7,01 t.h.) terwijl het lossen en laden van stukgoed verbeterde van
20,64 tot 22,04 miljoen ton (+ 6,77 t.h.). In het globaal goederenverkeer had het
massagoed een aandeel van 71,79 t.h. (71,73 t.h. in 1969), het stukgoed 28,21 t.h.
(28,27 t.h.). Bij de aanvoer namen de minerale oliën en de ertsen, met respektievelijk
48,63 t.h. en 24,46 t.h. van het totaal, de eerste plaatsen in, terwijl ijzer en staal met
25,98 t.h. het sterkste uitvoerpakket vormden, gevolgd door scheikundige produkten
(11,73 t.h.), minerale oliën (11,47 t.h.), bunkerolie (10,37 t.h.) en meststoffen (10
t.h.).
In 1970 liepen voor de eerste maal in de geschiedenis van Antwerpen in een jaar
meer dan 19.000 zeeschepen de haven binnen. In totaal waren het er 19.150 tegenover
17.885 in 1969. Het oude rekord van het scheepvaartverkeer kwam in 1964 tot stand.
Toen meerden 18.550 zeeschepen in de haven af.
Wat ten slotte de grootte der schepen betreft. In 1970 liepen 44 schepen met een
laadvermogen van meer dan 70.000 ton Europa's tweede belangrijkste haven binnen.
Het schip met het grootste laadvermogen was de 94.000 dwt metende tanker ‘Japan
Magnolia’. De grootste lading - 76.091 ton - werd aangevoerd door het Zweedse
ertsschip ‘Nikkala’.
Al deze cijfers tonen duidelijk aan dat het Antwerpen wel degelijk voor de wind
gaat. Wat men in bepaalde Belgische kringen er ook moge van denken. Het gaat niet
op 's werelds grootste haven als vergelijkingspunt te nemen. Rotterdam is immers
een heel apart hoofdstuk. Men moet eventjes bedenken dat het zeegoederenverkeer
in Rotterdam vorig jaar een omvang van 225,79 miljoen ton bereikte. Dit is een
toename van 43,14 miljoen ton of 23,61 t.h. t.o.v. 1969.
Antwerpen staart zich niet blind op deze spektakulaire groei. België's haven
nummer één is nu eenmaal minder gunstig gelegen. In afwachting van de afsnijding
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van het Nauw van Bath, blijft de Antwerpse haven slechts toegankelijk voor eenheden
tot 80.000 dwt. Het was dan ook zeer logisch dat men enkele jaren geleden het besluit
nam tot de aanleg van een olieleiding tussen Rotterdam-Europoort en Antwerpen.
Zoals men zich zal herinneren, werd deze beslissing in België zeer slecht onthaald.
In Antwerpen voerde men aan dat het scheepvaart- en goederenverkeer gevoelig zou
verminderen. Verontwaardigd, ja boos waren de verdedigers van Zeebrugge die van
mening waren dat men een ‘nationale’ oplossing diende uit te werken. Dit kwam
neer op de uitbouw van Zeebrugge tot een diepzeehaven. Gezien de hydrografische
situatie in de Noordzee vóór Zeebrugge ver van ideaal is, zouden met de uitvoering
van dergelijk projekt miljarden gemoeid zijn.
Sedert juni jl. stroomt dag en nacht ruwe olie door de pijpleiding vanuit Europoort
naar de raffinaderijen en petrochemische nijverheden in het Antwerps havengebied.
Om de konkurrentiepositie van al deze bedrijven veilig te stellen, was de aanleg van
deze buizenleiding de goedkoopste oplossing.
Dat betekent niet dat Antwerpen de olietrafiek volledig heeft afgeschreven. In
Vlaanderens hoofdstad gaat echter de aandacht nu vooral naar de stukgoederen en
de ertsen.
Op het gebied van de behandeling van stukgoederen, die worden aangevoerd door
konventionele vrachtschepen, containerschepen (in 1970 bereikte men 2,2 miljoen
ton gecontainerizeerde goederen), LASH-schepen en roll-on/roll-off-schepen, geniet
Antwerpen een grote faam. Wat de ertstrafiek betreft, is het mogelijk dat men weldra
de voorkeur zal geven aan ertsschepen die enigszins groter zijn dan de huidige
eenheden van 60.000 tot 70.000 dwt. Volgens scheepvaartdeskundigen zal de grens
van 125.000 dwt niet overschreden worden aangezien talrijke faktoren moeten in
acht genomen worden: toegankelijkheid van de laadhavens, frekwentie van
aankomsten, inlandvervoerkosten en voornamelijk de behoeften van de Belgische
ijzer- en staalnijverheid die bijkomende opslagkosten in de haven van Antwerpen
wil vermijden.
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Thans worden dergelijke kosten veroorzaakt door een gebrek aan stapelruimte nabij
de fabrieken. Het is duidelijk dat het aanwenden van grotere ertsschepen de op te
slagen hoeveelheden zal doen toenemen, vooral omdat de fabrieken die per spoor in
ertsen bevoorraad worden ertoe gehouden zijn per dag bepaalde tonnages niet te
overschrijden om hun toevoerwegen niet te overbelasten.
Het is dus van het allergrootste belang dat de afsnijding van het Nauw van Bath
zo snel mogelijk groen sein krijgt. Door dit waterbouwkundig ingrijpen wordt
Antwerpen toegankelijk voor 125.000 dwt. Dit betekent dat grote container- en
ertsschepen geen enkele moeilijkheid meer zullen ondervinden. De aanpassing en
normalizering is wel degelijk van meer belang dan de aanleg van het Baalhoekkanaal.

Industriele explosie
Is de havenaktiviteit te Antwerpen niet zo indrukwekkend als te Rotterdam, als
industriepool mag de nummer drie op de wereldranglijst der havens gerust met de
nummer één vergeleken worden.
Reeds vóór de Tweede Wereldoorlog waren nijverheidsondernemingen zoals
raffinaderijen, scheepsherstellingbedrijven, houtzagerijen en auto-assemblagebedrijven
in het havengebied aanwezig. Hun bedrijfsomvang en de bezette terreinoppervlakte
bleven echter bescheiden. In 1940 nam de industrie 80 ha in beslag.
De verdere industriële uitbouw viel samen met belangrijke infra-struktuurwerken.
Rond 1950 werd een eerste stoot gegeven met het graven van de petroleumhaven,
het huidige Marshalldok. Daar bouwden SIBP (Société Industrielle Belge des Pétroles)
en Esso een raffinaderij. Daarna volgde Petrochim met de eerste petrochemische
eenheid. SIBP, in 1951 van start gegaan, beschikt voor het ogenblik over een jaarlijkse
produktiekapaciteit van 15,5 miljoen ton.
Esso Belgium is sedert 1953 in bedrijf. De kapaciteit bedraagt hier 5 miljoen ton.
Petrochim begon in 1951 haar aktiviteiten met de produktie van ethyleen-oxyde. De
eigenlijke industriële explosie kwam eerst goed op gang na de voltooiing van het
Tienjarenplan. Door de bouw van de Zandvliet-sluis en het Kanaaldok B1-B2 had
men de beschikking over uitgestrekte industrieterreinen. Niemand kon toen vermoeden
dat deze industrializering zodanig zou verlopen dat de ter beschikking gestelde
industrieterreinen op de rechter Scheldeoever in 1965 bijna volledig zouden
toegewezen zijn. Hoe ziet de toestand er nu anno 1971 uit? Wat
petroleumraffinaderijen betreft, zijn te Antwerpen naast de reeds genoemde SIBP
en Esso nog drie andere raffinaderijen gevestigd die tot de oudste ondernemingen in
het havengebied behoren. Zo is er in de eerste plaats de Belgische Petroleum
Raffinaderij (BPR) die in 1934 op een terrein gelegen tussen het Vierde en Vijfde
Havendok van start ging. De BPR, waarvan de produktiekapaciteit thans 4,6 miljoen
ton bedraagt, is nu een dochtermaatschappij geworden van het Amerikaans olieconcern
Occidental Petroleum. Dan is er nog Albatros. Deze maatschappij richtte in 1935
langs de rechter Schelde-oever ter hoogte van Burcht - in het zuidelijk havengebied
- een raffinaderij op die momenteel een kapaciteit heeft van 1 miljoen ton. In 1968
vestigde Albatros op een terrein tussen Kanaaldok B2 en de Schelde een tweede
raffinaderij met een kapaciteit van 2,7 miljoen ton. Ten slotte produceert de
Anglo-Belge des Pétroles sedert 1921 speciale wasbenzines (jaarlijks 40.000 ton).
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De lijst der scheikundige bedrijven die in het havengebied ingeplant zijn, is zonder
meer indrukwekkend. Bij de opsomming die wij hier laten volgen, vermelden wij
geen produkten. Tussen haakjes vindt U de datum van inbedrijfstelling. Eerst de
Rechteroever. Bovenaan op de lijst komen BASF Antwerpen en Bayer Antwerpen
met een ingenomen oppervlakte van respektievelijk 455 ha en 180 ha. Beide
ondernemingen maakten in 1967 een begin met de produktie. Verder vinden wij er
Degussa-Antwerpen (1970), Essochem Belgium (1960), Monsanto Europe (1966),
Petrochim (1951), Polyolefins (1968), Quaker Furans (1967), Solvay (1970), L'Air
Liquide (1971), Amoco Fina (1961) en Badiphil (1968). Voegen wij hierbij nog 11
opslagbedrijven voor geraffineerde en scheikundige produkten.
Voor de rechter Scheldeoever staan nog op stapel: uitbreiding van Bayer-Antwerpen
tegen 1973, vestiging van Bayer-Shell Isocyanates op het terrein van Bayer tegen
1972, uitbreiding van Monsanto-Europe tegen 1972, uitbreiding van Solvay tegen
1972 en de vestiging van Solvay-UCB op het terrein van Solvay. De inbedrijfstelling
van Solvay-UCB wordt eveneens in 1972 voorzien.
Op de linker Scheldeoever vinden wij als chemische bedrijven: Polysar Belgium
(1963), USI Europe (1968) en Union Carbide Belgium (1968). Op een terrein van
10,1 ha, gelegen tussen de Schelde en het Marshalldok, bezit Union Carbide sinds
1962 ook nog een vestiging.
De autonijverheid wordt vertegenwoordigd door Chrysler Benelux (opslag van
wisselstukken), Ford Motor Cy Belgium (opslag van wisselstukken en verdeling van
wagens bestemd voor de BLEU), Ford Tractor Belgium Ltd (traktoren en onderdelen
van traktoren) en General Motors die in het havengebied over twee fabrieken beschikt
waar auto's worden geassembleerd.
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Voor de scheepsherstelling zorgen o.m. Béliard Murdoch (twee droogdokken) en
Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Cie (acht droogdokken).

Uitbreiding linker Scheldeoever
In het huidig havengebied blijven er nog maar heel weinig terreinen beschikbaar
voor de industrie. Antwerpen bezit reeds een kleine industriezone op de andere oever
van de Schelde waar de scheikundige bedrijven Polysar Belgium, USI Europe en
Union Carbide gevestigd zijn. Dit is echter Antwerps grondgebied.
De problemen kwamen pas, toen voor de verdere industriële ontsluiting van de
linker Scheldeoever werd uitgekeken naar een uitgebreider terreinvoorraad in
noordelijke richting. Daar lagen nog 6000 tot 8000 ha op het gebied van de provincie
Oost-Vlaanderen. In het vooruitzicht van de geprojekteerde havenuitbreiding wenste
de Stad Antwerpen haar grondgebied te verruimen met enkele gebiedsdelen van het
Land van Waas. Deze plannen werden in Oost-Vlaanderen biezonder slecht onthaald.
Vooral vanuit Wase kringen kwam er fel verzet. Men zal zich nog zeer goed de
heftige polemieken herinneren welke ter zake herhaaldelijk gevoerd werden.
Welk standpunt men in verband met het al dan niet aanhechten van gebieden ook
inneemt, feit is dat de ontsluiting van 6600 ha (bruto) op de linker Scheldeoever
wordt verwezenlijkt. In een zeer nabije toekomst zullen hier de nieuwe
nijverheidscomplexen van Petrochim,

Het LASH-schip ‘Atlantic Forest’ afgemeerd aan het graanoverslagbedrijf Sobelgra. Op de achtergrond
het Churchilldok.

Chevron, Progil, Bayer, Haltermann en 3 M Minnesota Mining and Manufacturing
Cy verrijzen. Hiermee zal het alvast niet ophouden vermits nog iets meer dan 3100
ha netto ‘open liggen’ voor nieuwe inplantingen. Reeds geruime tijd wordt verteld
dat Shell van plan is op de Linkerover een raffinaderij te bouwen, maar tot nog toe
is hieromtrent niets definitief bekend. Bovendien doen geruchten de ronde dat Amoco
Refineries eveneens met vestigingsplannen in Europa rondloopt en zich ook wel eens
in het nieuw haven- en industriegebied zou kunnen komen vestigen. Inmiddels bouwt
Chevron een olie-opslagplaats met een beginkapaciteit van 160.000 m3 langs de
zogenaamde Expressweg Antwerpen-Zelzate.
Ten behoeve van de nieuwe industrieën werd besloten tot de bouw van twee nieuwe
elektrische centrales langsheen de Schelde. Te Kallo werd door EBES een termische
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centrale opgericht met twee eenheden van elk 250 MW netto (later uit te breiden tot
2000 MW). De werken begonnen in 1968 en de inbedrijfstelling van de centrale zal
zeer binnenkort gebeuren. Zij zal integraal werken op aardgas dat door Distrigaz
wordt geleverd. Terzelfdertijd werd door de vier grootste Belgische
elektriciteitsmaatschappijen, namelijk EBES, Intercom, Interbrabant en Esmalux een
kerncentrale voorzien te Doel. In deze centrale worden twee reaktoren, ieder met
een vermogen van 400 MW, geinstalleerd. De eerste reaktor zal in 1973 in werking
worden gesteld, de tweede in 1974-1975.
Intussen wordt op de Linkeroever ook druk gewerkt aan de infrastruktuur. De
Belgische Spoorwegen

Droogdokken aan het Vierde Havendok. Op de achtergrond het Vijfde Havendok en tussenin de
installaties van Occidental Petroleum, voorheen de Belgische Petroleum Raffinaderij N.V.
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(NMBS) zijn momenteel met man en macht bezig aan de verwezenlijking van een
verbinding met spoorlijn 59 (Antwerpen-Gent) te Melsele. Union Carbide en Polysar
moeten immers heel wat goocheltoeren uithalen om dagelijks gemiddeld 20
spoorwagons op speciale aanhangwagens voor verder transport naar De Klinge te
brengen. De Klinge ligt aan het voor reizigersverkeer buiten dienst gestelde baanvak
van de vroegere internationale lijn die Mechelen via Temse, Sint-Niklaas en Hulst
met Terneuzen verbond. Van deze eens zo vermaarde spoorlijn is alleen het baanvak
Sint-Niklaas-Mechelen (lijn 54) nog in dienst voor reizigersverkeer.
De werken vorderen zo goed dat eerstdaags treinen op de industrielijn zullen rijden.
Aanvankelijk zal het spoor de Expressweg moeten kruisen, maar deze hinderpaal
zal verdwijnen wanneer over enkele jaren een brug is aangelegd over deze gevaarlijke
weg. Tegen die tijd zal in de St.-Annapolder ook een vormingsstation gereed komen.
Tijdens een tweede faze zal de Linkeroever aangesloten worden op het
vormingsstation Antwerpen-Noord via een nieuwe tunnel onder de Schelde ter hoogte
van Fort Liefkenshoek-Lillo.
Voor het autoverkeer is een ‘Grote Ring’ uitgestippeld die dwars door het
Progil-terrein en tussen de Bayer- en Haltermannvestigingen loopt. Eenmaal aangelegd
zal deze Ring enerzijds via een tunnel onder de Schelde de industrie- en
havengebieden op beide oevers met elkaar kunnen verbinden en anderzijds de nieuwe
nijverheden op de Linkeroever een efficiënte aansluiting geven op de E3-autosnelweg.
Hiermee is het hoofdstuk ‘infrastruktuur’ nog ver van afgesloten. De ontsluiting van
de linker Scheldeoever is slechts dan efficiënt wanneer het aldaar gepland nieuw
haven- en industriegebied via een sluis in verbinding wordt gesteld met de stroom.
Na ernstig overleg bleek dat afwaarts het Verdronken Land van Saeftinge en het
Nauw van Bath, meer bepaald ter hoogte van Baalhoek, de meest geschikte plaats
voor de bouw van een sluis voorhanden was. Aangezien Baalhoek in Nederland is
gelegen en het kanaal tussen de sluis en het geprojekteerde havengebied over
Nederlands territorium loopt, was het noodzakelijk hierover besprekingen te voeren.
Zoals men weet leidden deze tot een principieel akkoord maar dienen toch nog diverse
problemen opgelost vooraleer tussen België en Nederland een definitieve
overeenkomst inzake het Baalhoekkanaal kan tot stand komen. In afwachting dat het
zo ver is, beslist de Belgische regering te Kallo, circa 9 km afwaarts van Antwerpen,
een toegangssluis te bouwen. Deze werd op 29 oktober 1970 aanbesteed terwijl op
1 april 1971 officieel met de werken een begin werd gemaakt. De Kallosluis, waarvan
de afmetingen te vergelijken zijn met deze van de Boudewijnsluis (360 m × 50 m ×
12,50 m), zal volledig in het droge en in een open bouwput worden gekonstrueerd.
Volgens het kontrakt moeten de werken in 48 kalendermaanden uitgevoerd zijn zodat
de sluis met de daarbij horende toegangsgeul naar de Schelde normaal in de tweede
helft van 1975 in gebruik zal kunnen worden genomen. Ook de landinwaarts gelegen
zwaaikom en het eerste kanaaldok van het geplande havencomplex moeten dan klaar
zijn.
Aanvankelijk was voorzien dat de sluis van Kallo uitsluitend zou moeten dienen
voor de binnenvaart, zodat de toegangsgeul horizontaal op de Schelde was gericht.
Toen later werd beslist de sluis toegankelijk te maken voor schepen tot 80.000 dwt
was het noodzakelijk de geul - die grotendeels van kademuren zal worden voorzien
en voor een klein gedeelte van taluds - merkelijk te verruimen en om hydraulische
en nautische redenen naar het noorden om te buigen zodat hij precies ten zuiden van
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fort ‘De Perel’ in de stroom begint. Aansluitend op de trechtervormige mond is een
ruime zwaaikom voorzien zodat de totale lengte van de geul - gemeten volgens de
as - nagenoeg 1150 m bedraagt. Om aanslibbingen in de sluis zoveel mogelijk te
voorkomen, zal de bodem van de toegangsgeul 2 m dieper liggen dan de drempel
(-12,50 m) van de schutkolk.
De bouwkosten van de Kallosluis met bijhorende gebouwen bedragen 1,26 miljard
B.fr. Hierin is de elektromechanische uitrusting niet begrepen en evenmin de kosten
voor het graven van de toegangsgeul (iets meer dan 1 miljard B.fr.), het bouwen van
de tunnel onder de achter de sluis gelegen zwaaikom (circa 1 miljard B.fr.) en de
aanleg van het eerste kanaaldok (500 tot 600 miljoen B.fr.).

En toen kwam Progil
Ieder zinnig mens is het er over eens dat Antwerpen voor zijn verdere haven- en
industrieuitbreiding moest uitwijken naar de linker Scheldeoever. Er is echter altijd
de manier waarop zoiets gebeurt. Bij de expansie destijds op de Rechteroever heeft
men zich weinig of niet bekommerd om het leefmilieu. Over de pijnlijke
onteigeningsprocedures in die eens zo vruchtbare en mooie Polder zwijgen wij dan
nog. Op de Linkeroever zullen die fouten niet meer gemaakt worden. Zo zegt men.
Tijdens een dit jaar gehouden perskonferentie kondigde de Vlaamse
minister-staatssekretaris van Streekekonomie André Vlerick aan dat in de toekomst
aan het leefmilieu meer aandacht zou besteed worden. Hopelijk houdt Vlerick zijn
woord en stelt hij zo vlug mogelijk deskundigen terzake aan.
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Wat gaat er nu op de Linkeroever in het kader van de milieubeheersing gebeuren?
Volgens de plannen is een 20 km lange en 500 m brede ‘groene zone’ voorzien rond
het gebied dat gelegen is tussen de ‘Grote Ring’, de Expressweg en de Nederlandse
grens. Ter bescherming van het gebied zullen de Scheldedijken tot op peil 11 worden
opgehoogd. Wanneer men berekent dat de ‘groene zone’ een totale oppervlakte zal
hebben van 1000 ha en de industriële vestigingen circa 3600 ha zullen innemen dan
blijft wat de eigenlijke havenuitbreiding betreft nog 2000 ha over voor het graven
van het 8 km lange kanaaldok waarlangs drie insteekdokken zijn voorzien.
Onteigeningsperikelen en de kwestie van annexatie en beheersformule buiten
beschouwing gelaten, zou de Antwerpse expansie op de Linkeroever zonder veel
geschiedenis verlopen zijn. Toen echter bekend werd dat de Franse scheikundige
onderneming Progil een zwavelkoolstoffabriek te Kallo ging bouwen, begon de
herrie. Om milieuhygiënische redenen en wegens het explosiegevaar had Progil te
Amsterdam geen vestigingsvergunning gekregen. Dit schreef en vertelde men in
Nederland. Nochtans bleek achteraf dat de mislukking van Progil te Amsterdam een
andere achtergrond had.
In België telde alleen het feit dat de produktie van zwavelkoolstof een ernstige
bedreiging vormt van het leefmilieu. En dit is inderdaad zo. Doch bij de maandenlange
aktie die tegen Progil gevoerd werd, vergat men volledig de grote koncentratie van
scheikundige nijverheden op de Rechteroever. Deze bedrijven

De Van Cauwelaert- en Boudewijnsluizen. Op de achtergrond de Schelde.

verontreinigen dagelijks op grote schaal water en lucht. Wie kan het hen kwalijk
nemen?
Een afdoende wetgeving is er niet. De overheid bekommerde zich tot voor kort
alleen om het aantrekken van industrie. Het leefmilieu en de daarmee samenhangende
problemen werden overgelaten aan een groepje zonderlingen. Die deden toch niemand
kwaad. Dit denkstadium is men nu gelukkig voorbij. Maar niettegenstaande alle
betogingen, happenings, bezwaarschriften en debatten, komt het Franse Progil toch
naar Kallo. De Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft haar goedkeuring
gehecht aan de vestiging van deze zwavelkoolstoffabriek. In het Belgisch Staatsblad
was lang voordien reeds een bericht verschenen waaruit bleek dat de maatschappij
van Belgisch recht Chemie Union SA, waarvan Progil SA te Parijs nagenoeg alle
aandelen bezit, werd omgevormd tot Progil NV met een maatschappelijk kapitaal
van 50 miljoen B.fr. De vestiging van Progil te Kallo was eenvoudig niet tegen te
houden. Nochtans is de kontestatie niet volledig nutteloos geweest. In tegenstelling
tot de overige fabrieken in het Antwerps havengebied, zal Progil moeten zorgen dat
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water-, luchtverontreiniging en explosiegevaar tot een minimum worden herleid. Het
valt nu af te wachten of de overheid hieraan een strenge hand houdt. De explosie
gevolgd door brand die zich begin augustus jl. bij de scheikundige onderneming
Marbon Europe in het Amsterdams havengebied voordeed, is meer dan een
waarschuwing. Deze ramp, waarbij negen mensen om het leven kwamen, had tot
gevolg dat zeer giftige

Het lossen van erts bij Stocatra.
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gassen vrijkwamen die samen met de zwarte rookwoiken naar de omliggende
woongebieden dreven. Naar aanleiding van de explosie bij Marbon Europe schreef
het toonaangevend Zwitsers dagblad ‘Neue Zürcher Zeitung’ dat een te grote
koncentratie van chemie in een dicht bevolkt gebied zoals de Randstad een reëel
gevaar oplevert. Waarschijnlijk zal eerst een katastrofe moeten gebeuren alvorens
de overheid het mes in de wonde gaat zetten.
Intussen gaan de fabrieken in de Antwerpse haven rustig door met de lucht te
verontreinigen. En wordt de Schelde, die toch al lang een dode stroom is, met de dag
zwarter en giftiger...

Wat nog komen moet
Op het gebied van infrastruktuur zal er in de toekomst nog veel gebeuren. Zo zijn er
op de Rechteroever nog vier zijdokken geprojekteerd. Twee langs het Kanaaldok B2
en twee langs het Kanaaldok B3. Intussen zijn reeds voorbereidende werkzaamheden
begonnen voor de bouw van de Boerinnesluis die tegen 1975 zou moeten voltooid
zijn. Deze sluis en de daarmee samenhangende verbinding tussen het Amerikadok
en het Vijfde Havendok zorgde ook voor de nodige deining. Door dit projekt is een
groot gedeelte van het Noordkasteel, een typisch Antwerps rekreatie-gebied, tot
verdwijnen gedoemd. Evenals trouwens het oude uitgestorven polderdorpje
Oosterweel. Alleen het kerkje dat aan St. Jan gewijd is zal heel waarschijnlijk overeind
blijven. Samen met de kerktoren van het voormalige Wilmarsdonk aan het
Churchilldok zullen zij dan nog de enige getuigen zijn van een tijd toen het noordelijk
havengebied nog een oase van rust was. De aktiegroep die ijverde voor het integraal
behoud van het Noordkasteel en als wisseloplossing de verdubbeling van de
Royerssluis door de bouw van de Noordkasteelsluis voorstelde, haalde haar slag niet
thuis.
Ook wij vinden het verlies van deze groene bufferzone biezonder jammer. De
Boerinnesluis en de verbinding Amerikadok-Vijfde Havendok is echter voor de
binnenscheepvaart dringend noodzakelijk. De uit 1811 stammende en door Napoleon
ontworpen Bonaparte-sluis is volledig verouderd. De Kattendijksluis (1860) heeft
dringend een onderhouds- en herstelbeurt nodig. In 1969 moest de Antwerpse haven
circa 56.000 binnenschepen verwerken. Het totale goederenverkeer per binnenschip
bedroeg dat jaar 35,2 miljoen ton. Hierbij is het binnenvaartverkeer niet gerekend
dat geen goederen in de haven moest lossen en laden. Voor de belangrijkste
verkeersdrager van de haven worden in het raam van een tienjarenplan nog andere
inspanningen geleverd. Zo wordt het Albertkanaal aangepast voor duwkonvooien
van 9000 ton. De modernizering omvat de verbreding van het kanaal van 50 m tot
102 m of zelfs 122 m over een afstand van 107 km tussen Oelegem en Wandre. Begin
dit jaar waren hiervan 50 km verwezenlijkt of in uitvoering. Tevens moeten nieuwe
duwvaartsassen (200 m × 24 m) aan de vijf sluizen tussen Genk en Hen gebouwd
worden. De ganse onderneming zal in 1975 voltooid zijn. De aansluiting met de
haven, waarvoor de voorbereidende werken zijn begonnen, zal - althans voor de
grote duwkonvooien - snel nadien geschieden langs het nieuw tracé
Oelegem-Zandvliet. De toestand van het ABC-kanaal (Antwerpen-Brussel-Charleroi)
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is in zoverre verbeterd dat de afstand tussen Brussel en Charleroi thans wordt afgelegd
in 13 uur tegenover 35 uur voorheen. Wanneer in 1975 de werken tussen Antwerpen
en Brussel zullen beëindigd zijn, zal de tijdsduur ook hier worden herleid van 14 à
16 uur tot 7 uur. Op het internationaal vlak gaat de aandacht vooral naar de in
uitvoering zijnde Schelde-Rijnverbinding die in 1975 moet klaarkomen. De vaarroute
naar de Rijn wordt hierdoor 40 km korter.
Op de Linkeroever staat het Baalhoek-projekt in het brandpunt. Zoals men weet
voorziet dit plan op Nederlands grondgebied de bouw van een zeesluis voor schepen
met een draagvermogen van 100.000 tot 125.000 dwt. Deze sluis moet de schakel
vormen tussen de Westerschelde en een te graven kanaal dat uitmondt in het
geprojekteerde haven- en industriegebied op de linker Scheldeoever. Tijdens een
voordracht te Sint-Niklaas in november 1966 werd dit projekt door de Belgische
minister van Openbare Werken J. De Saeger voor het eerst bekend gemaakt. Het was
slechts vrij laat dat Nederland - dat dan toch de toestemming moet geven tot de
werken op zijn grondgebied - officieel op de hoogte werd gesteld. Dit gebeurde
inderdaad pas op 12 en 23 juni 1967 tijdens de periodieke ontmoeting tussen de
Belgische minister van Openbare Werken en de voormalige Nederlandse minister
van Verkeer en Waterstaat Bakker. Aangezien Nederland het Baalhoek-projekt op
zijn nautische, waterbouwkundige en planologische voordelen wenste te bekijken,
was het begrijpelijk dat de Nederlandse regering heel wat tijd nodig had vooraleer
uitspraak te doen over het Belgisch plan. Temeer omdat problemen betreffende de
konkurrentiële posities van de zeehavens en de zeehavenontwikkeling in geheel
zuidwest-Nederland eveneens nauwkeurig dienden onderzocht te worden. In een
schrijven van 12 februari 1968 deelde minister Bakker ten slotte zijn Belgische
kollega de visie van zijn regering mede. Hoewel zij van mening was dat met het
Baalhoek-projekt bij uitstek een Belgisch be-
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lang wordt gediend, was de Nederlandse regering, uit overwegingen van goede
nabuurschap, in beginsel toch bereid haar medewerking te verlenen bij de
verwezenlijking van het plan. Nederland stelde evenwel voorwaarden. Door de aanleg
van het kanaal mochten geen Nederlandse belangen op waterstaatkundig, planologisch
en industriëel gebied worden geschaad. Bovendien werd aangestipt dat België om
technische redenen geen bezwaren kon inbrengen tegen een eventuele inpoldering
van het Land van Saeftinge waartegen het zich jarenlang had verzet. Ten slotte
betoogde de Nederlandse regering - en dit was wel uiterst belangrijk - dat, aangezien
de zeehaven-ontwikkeling in zuidwest-Nederland in het geheel niet bij het plan gebaat
is, er geen enkele aanleiding bestond haar medewerking ook tot het financieel aspekt
uit te breiden.
In mei 1969 begonnen de Belgische en Nederlandse onderhandelingsdelegaties
hun officiële werkzaamheden.
Op dit ogenblik is er echter nog altijd geen definitieve beslissing gevallen. Wel is
men intussen reeds zo ver gevorderd dat twee tracé's als alternatieven naar voren zijn
gekomen: een aan een Belgische schets aangepast buitendijks tracé, rechtstreeks
aansluitend op de bestaande hoofdwaterkering, en een binnendijks tracé. Voor het
binnendijks tracé bedraagt de oppervlakte van de benodigde binnendijkse gronden
circa 700 ha. Hierin valt nog circa 60 ha van het Verdronken Land van Saeftinge,
een 2700 ha groot ongerept schorrengebied. De dorpjes Baalhoek, Kruispolderkaai,

De Zandvlietsluis, één der grootste ter wereld. Op de achtergrond de Schelde.

Paal, Duivenhoek en Emmadorp - samen zowat 230 woningen en schuurtjes - zullen
dan moeten verdwijnen. Bij het buitendijks tracé verdwijnen naast Paal (in totaal
circa 70 bebouwingen) 550 ha buitendijkse gronden van het Land van Saeftinge en
nog eens 180 ha binnendijks gelegen grond. De oppervlakte van het Verdronken
Land zou derhalve met eenvijfde worden verminderd terwijl dit natuurgebied ook
juist door zijn uitgestrektheid zo waardevol is.
Schijnbaar heel demokratisch laat Nederland de bevolking de keuze tussen beide
tracé's. Over het Baalhoek-projekt zelf werd geen inspraak gegeven... Dit zou slecht
kunnen afgelopen zijn.
Het is duidelijk dat de voorkeur zal gaan naar het behoud van het Verdronken
Land van Saeftinge. Indien er geen ander tracé komt. Zo zijn de Zeeuws-vlaamse
werkgevers van mening dat het tracé van het kanaal afgebogen en geprojekteerd
moet worden door de kop van Ossenisse. De uitmonding in de Westerschelde komt
dan aan de westerzijde van dit gebied in de nabijheid van Hoogland. Langs het kanaal
kunnen dan volgens de Zeeuwsvlaamse werkgevers ook op Nederlands gebied
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zeehavens geprojekteerd worden. Dit laatste is bij de twee door de Rijkswaterstaat
voorgestelde tracé's niet de bedoeling.
Welke oplossing er ook uit de bus moge komen, de haven- en industrieuitbreiding
op de Linkeroever valt of staat niet met het Baalhoek-projekt. Door tijdig een begin
te maken met de bouw van de Kallosluis, heeft België deze klip handig omzeild. Een
projekt dat Ant-

Gedeeltelijke opslagruimte van de petroleumraffinaderij SIBP.
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werpen wel zo vlug mogelijk zou willen uitgevoerd zien, is de afsnijding van het
beruchte Nauw van Bath. Maar ook hiervoor moet Nederland het sein op groen zetten.
Ten slotte wacht Antwerpen nog steeds op de onmisbare radarizatie van de Schelde
van Vlissingen tot Antwerpen. Het Belgische ministerie van Verkeerswezen beloofde
tegen oktober 1970 onbemande radarposten te zullen installeren. Het bleef bij een
belofte.
Herman WELTER

De verbinding tussen het Amerikadok en het Vijfde Havendok en de Boerinnesluis volgens een
maquette.
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Gesprek met schepen Delwaide
Europees overleg inzake leefmilieu dringend noodzakelijk
L. Delwaide, reeds meer dan twaalf jaar ononderbroken schepen van de haven van
Antwerpen, vindt het zeer opvallend hoeveel de laatste tijd geschreven en gepraat
wordt over samenwerking tussen de zeehavens en de harmonizatie van het
zeehavenbeleid op nationaal, Benelux- en Europees niveau. En dit geldt in het
biezonder voor de Noordzeehavens.
De aandacht van schepen Delwaide gaat natuurlijk op de eerste plaats naar de
Gouden Delta. Volgens hem te zien als één haven- en industriegebied. Konkrete
samenwerking was er echter niet. Onbegrijpelijk. Het ambtsgebied van bijvoorbeeld
The Port of New York Authority is uitgestrekter dan de ganse zone tussen Antwerpen
en Rotterdam.
En dan komt voor ons een verrassende en verheugende verklaring. Neem nu de
in België zo kritisch bekeken pijpleiding Rotterdam-Antwerpen die tijdens de voorbije
maand juni bedrijfsklaar kwam. Het havenverkeer te Rotterdam zal hierdoor nog
aanzienlijk toenemen. De konkurrentiepositie van de te Antwerpen gevestigde
raffinaderijen wordt door deze olieleiding niet enkel veilig gesteld, maar zelfs zodanig
verstevigd dat de meeste thans reeds bestaande raffinaderijen op dit ogenblik
uitbreidingsprojekten bestuderen en dat nieuwe oliegroepen vestigingsmogelijkheden
in het Antwerps havengebied ernstig onderzoeken. De welvaart van de ene haven
gaat niet ten koste van de andere. In onderlinge samenwerking worden beide havens
groot. Delwaide zegt het met veel overtuiging.
Het ontgaat Delwaide niet dat de historische ontwikkeling en de ekonomische
struktuur van de havens soms wel erg uit elkaar kunnen lopen. Toch moet men ernaar
zou gebeuren op basis van overheidstarieven of sociale dumping. Een dergelijke
harmonizatie moet geleidelijk worden nagestreefd. Volgens Delwaide moet men
eerst beginnen met op nationaal vlak te trachten dezelfde houding aan te nemen
tegenover bepaalde exploitatieproblemen. Het heeft immers weinig zin dat men in
Antwerpen streeft om naar het voorbeeld van de Nederlandse havens de private sektor
in toenemende mate in te schakelen bij de risico's van de investeringen in de
superstruktuur - zoals bijvoorbeeld containerlaadbruggen - wanneer in andere
Belgische havens dezelfde tuigen hetzij door een parastatale organizatie worden
opgericht, hetzij door de Staat voor 60 t.h. worden gesubsidiëerd. Verder zouden de
omschrijving van havenarbeid en de rechten van de havenarbeiders eerst op Belgisch
vlak nader op elkaar moeten worden afgestemd alvorens
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men tot een werkelijke harmonizatie op internationaal vlak kan komen.
Dit betekent volgens de schepen van de Antwerpse haven niet dat niet reeds een
begin kan worden gemaakt met het streven naar een zekere harmonizatie op
Benelux-niveau.
Indien België en Nederland tot onderling overleg en harmonizatie van hun
havenpolitiek kunnen komen - zoals beoogd door de op 8 maart 1971 te Middelburg
gehouden konferentie - wordt meteen een eerste stap gezet naar een Europese
havenpolitiek die onontbeerlijk is voor een goed funktioneren van de zo sterk van
de internationale handel afhankelijke Europese eenheidsmarkt.
Eén der eerste problemen die volgens Delwaide zo spoedig mogelijk op Europees
vlak zouden moeten worden bestudeerd, is zonder de minste twijfel dit van het
leefmilieu. ‘Wij moeten kost wat kost vermijden dat de diverse industriegebieden
en zeehavens inzake milieuhygiëne tegen elkaar zouden worden uitgespeeld door de
nijverheid. Het uiteindelijk doel van een zeehaven is de verhoging van de welvaart
en het welzijn van de bevolking. Bij al ons streven moet de mens centraal staan.’
Het is in deze optiek dat L. Delwaide pleit voor een spoedig Europees overleg ten
einde te komen tot gemeenschappelijke normen ter vrijwaring van ons milieu tegen
lucht- en waterverontreiniging.
Herman WELTER
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Keerzijde van de welvaart
Dit spooklandschap kon men bewonderen in de Antwerpse polder, tijdens de jongste
uitbreidingswerken van het havengebied: de eenzame St.-Laurentiustoren, enig
overblijfsel van het polderdorpje Wilmarsdonk, enig teken van (uitgestorven) leven
in een troosteloze zandwoestijn.
Weldra verrijzen hier de nieuwe haveninstallaties, zegt mijn vriend. Reuzeschepen
zullen de polder binnenvaren en welvaart aanvoeren die zal doordringen tot diep in
het binnenland. De tijd van ‘Arm Vlaanderen’ is voorgoed voorbij.
Niet lang geleden, zegt mijn andere vriend, woonden hier mènsen, in een groene
wereld onder de hoge polderhemel en hun kinderen visten in de polderkreken. Zodra
de nieuwe dokken volgelopen zijn met blauwzwart water en de polderluchten
doorschoten met een fijne sluier van rossige mist, zullen dezelfde mensen elke morgen
met autobussen terug worden aangevoerd en rondlopen als spoken tussen de olietanks.
Ze zullen 15 frank per uur loonsverhoging vragen (en krijgen) wegens ongezond
werk en vlijtig berekenen wat ze daarmee op het einde van de maand kunnen kopen.
Mijn beide vrienden beschuldigen mekaar van eenzijdigheid en zelfs van
kortzichtigheid. Wanneer ze boos worden beplakken ze mekaar ijverig met lelijke
etiketten. Dan stellen ze mekaar aan de kaak als een conservatieve dromer en een
onverantwoordelijke welvaartsmaniak.
Het ziet er beroerd uit voor ons allen, als onze beide vrienden geen
gemeenschappelijke, evenwichtige visie kunnen ontwikkelen. Het ziet er nog
beroerder uit voor onze kinderen. Wanneer ze in de lage landen alleen nog welgedane
burgers zien rondlopen met welgevulde buik en welgevulde beurs, zullen ze vragen:
waarom hebt ge ons op de wereld gezet in dit verhakkelde land, waar geen grand
meer is om op te leven, geen lucht om in te ademen en slechts dood water dat alle
leven doodt? Men kan de schouders ophalen voor de ‘algemeenheid’ van een
vereniging als het Algemeen Nederlands Verbond, die haar doeleinden ‘als het ware
achter de sterren’ zou plaatsen. Maar geen taak is vandaag even dringend en tastbaar
als de verdediging van het belang der ‘generaliteit’ bij het ontwerpen en uitvoeren
van een welvaarts- èn welzijnsbeleid dat het lot der komende generaties zal bepalen.
Tegen kortzichtige particuliere en groepsbelangen in. Over de grenzen heen.
REIMOND VERSCHELDEN.
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Vlaams of Nederlands
Een belangrijke stellingname van minister van Mechelen
Door de belgische volksvertegenwoordiger M. Baudson werd aan de minister van
Nederlandse Cultuur een parlementaire vraag gesteld in verband met het gebruik van
de begrippen ‘Vlaams’ en ‘Nederlands’. De uiteraard in het Frans gestelde vraag
luidt in vertaling als volgt:
Het gebruik van de adjektieven ‘Vlaams’ en ‘Nederlands’ brengt reeds geruime
tijd een zekere verwarring teweeg.
Men spreekt over Nederlandse cultuur, maar men houdt het bij ‘Vlaamse Opera’,
‘Frans-Vlaamse cultuurdag’, het ‘Vlaamse erfgoed’, enz.
Een groot gedeelte van de publieke opinie heeft overigens geen weet van de
half-akademische, half-politieke controversen in verband met het Nederlandse karakter
van de Vlaamse literatuur.
Kan de geachte heer minister mij de criteria opgeven volgens dewelke men de
adjektieven ‘Vlaams’ en ‘Nederlands’ moet gebruiken?
Wat denkt de geachte heer Minister van het eventueel gebruik van de term
‘Nederlands-Vlaams’ (neerlando - flamand)?
De minister van Nederlandse Cultuur antwoordde daarop in volgende zin:
Ik ben het achtbaar lid dankbaar voor de gelegenheid die hij mij biedt mijn zienswijze
te kennen te geven op de voor de nederlandstalige cultuurgemeenschap belangrijke
vraag met betrekking tot het gebruik van de begrippen ‘Vlaams’ en ‘Nederlands’.
De vraag van het achtbare lid roept een aantal problemen op die zowel van
wetenschappelijke als van cultuur-politieke aard zijn. Behoren de beiden tot het
ressort van mijn departement, de wetenschappelijke aspecten van de taalkunde, de
letterkunde en de cultuurgeschiedenis wens ik slechts onder voorbehoud te
beantwoorden, omdat zij ten dele ook onder de deskundigen niet volledig
uitgediscussiëerd zijn.
De taal en cultuur van volkeren zijn onderhevig aan socio-culturele processen van
zeer uiteenlopende aard en voornamelijk aan de ontwikkeling van de politieke
geschiedenis van deze volkeren. De huidige nederlandssprekende gewesten van
België zijn in de loop der eeuwen aan grote politieke wisselvalligheden blootgesteld
geweest; sinds de 16e eeuw werden zij van een natuurlijk (noordnederlands)
complement afgesneden om daarna, na een korte hereniging van 1815 tot 1830, met
een anderstalig cultuurgebied tot één staat te worden samengevoegd.
Driehonderd jaar geografische, politieke en cultuur-historische factoren spelen
hier door elkaar en maken een mathematisch-juiste beantwoording van de gestelde
vragen moeilijk.
Vast staat nochtans het volgende:
1. Omtrent de naam van de taal die in de noordelijke helft van België gesproken
wordt, bestaat voor niemand twijfel. De term ‘Nederlands’ is ook ambtelijk en is
trouwens aan geen enkele vorm van wetenschappelijke discussie nog onderhevig.
De termen ‘Vlaams’ en zelfs ‘Nederduits’ begrijpelijk in de contekst van de 19de
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eeuw, worden door niemand nog te goeder trouw ter aanduiding van onze taal
gebezigd. De Franse taal bezit een equivalent voor deze term (néerlandais), het Duits
(Niederländisch), het spaans (neerlandés), het Italiaans (neerlandese), de
Scandinavische talen eveneens (nederlänska, nederlans).
Alleen in het Engels heeft zowel ‘Dutch’ als ‘Netherlandic’ van filologische zijde
voorstanders. Een beslissing hieromtrent kan niet a priori worden genomen, omdat
taalfeiten volgen op voorafgaandelijke sociologische processen en derhalve slechts
a posteriori geregistreerd kunnen worden, namelijk wanneer zij door het gebruik zijn
geijkt. Ook al kan voor wat de engelstalige terminologie betreft ‘netherlandic’ ons
terwille van de uniformiteit en de ondubbelzinnigheid verkieslijk lijken, wij zullen
er ons wel bij neer te leggen hebben wanneer de spraakmakende gemeente in de
Angelsaksische landen uiteindelijk voor de term ‘Dutch’ opteert.
Inmiddels wordt door mijn departement en door de voorlichtingsdiensten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken niets onverlet gelaten om de werkelijke status
van het Nederlands als éne en gemeenschappelijke cultuurtaal van zowel de
nederlandstalige Belgen als de Nederlanders te verspreiden.
Deze actie heeft in officiële, wetenschappelijke en academische kringen in het
buitenland reeds vruchten gedragen. Ook in het gewone spraakgebruik van de
buitenlanders zal geleidelijk doordringen dat in België niet ‘Vlaams’, maar wel
‘Nederlands’ wordt gesproken en dat België deze taal gemeen heeft met Nederland.
Weldenkende Franstalige landgenoten zullen begrijpen dat ook zij, in een geest
van wederzijdse ondersteuning van de nationale culturen in dit land de Nederlandse
taal en cultuur een dienst kunnen bewijzen door in hun taalgebruik, in de pers en
andere openbare media het gebruikelijke ‘flamand’ te vervangen door ‘néerlandais’.
In de praktijk kan het begrip ‘Vlaams’ slechts aanvaard worden in de gevallen waar
het als tegenhanger voor de term ‘waals’, wordt aangewend.
2. Nauw met de taal verbonden zijn de letterkundige feiten. Zoals de literatuur in de
Franse taal ‘Franse literatuur’ heet, ook als zij in België, Zwitserland of
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Canada geschreven wordt, evenzo heet de letterkunde in de Nederlandse taal
‘Nederlandse letterkunde’. Het buitenland kan ter aanduiding van deze letterkunde
evenwaardige termen ‘littérature néerlandaise’, ‘Niederländisch Literatur’ enz.
gebruiken.
De verwarring die hieromtrent met name in het buitenland nog vaak bestaat, groeit
voort uit de onbekendheid van de buitenlander met de eenheid van het Nederlandse
taalgebied en wordt bovendien in de hand gewerkt door de historische ontwikkeling,
die ertoe geleid heeft dat deze ene letterkunde verdeeld ligt over twee verschillende
staten.
Tengevolge hiervan werden zowel in ons eigen taalgebied als in het buitenland
vaak verschillende benamingen gebruikt voor de letterkunde van Noord en Zuid
(‘Hollandse’ en ‘Vlaamse’ letterkunde, ‘littérature hollandaise’ en ‘littérature
flamande’, enz.).
Onder invloed van de groeiende culturele verbondenheid tussen Noord en Zuid
werden hiervoor sinds de 19de eeuw ook de termen ‘Noordnederlandse’ en
‘Zuidnederlandse’ letterkunde in gebruik genomen, om aan te duiden dat het om
twee slechts geografisch gescheiden delen van één taalgebied en derhalve van één
letterkunde ging.
Ik kan slechts vaststellen dat deze termen ook thans nog om praktische redenen
in gebruik zijn, maar ik wijs er met nadruk op dat als overkoepelende term voor de
gehele letterkunde van het Nederlandse taalgebied alleen de term ‘Nederlandse
letterkunde’ gebruikelijk is, een term die wij dan ook, met het oog op de juiste
voorlichting omtrent de taaltoestand in het Nederlandse taalgebied, in de mate van
het mogelijke propageren.
3. Een derde terrein is dat van de algemene culturele feiten die niet in dezelfde mate
als de literaire aan de taal als expressiemiddel gebonden zijn. Het betreft hier
hoofdzakelijk het domein van de kunsten, waarin dan ook grotere onzekerheid heerst
dan over de benaming van de taal en de letterkunde. Tengevolge van de reeds
genoemde peripetieën van de geschiedenis zijn termen als ‘Vlaamse primitieven’,
‘Hollandse schilderschool’ en dergelijke spontaan gegroeid en leiden een eigen leven,
ook in het buitenland.
Dergelijke terminologische omschrijvingen kunnen op historische tijdvakken of
op ruimtelijke begrenzing wijzen; de betekenis en de draagwijdte ervan moeten van
geval tot geval worden afgewogen.
Voornamelijk in de gevallen waar de termen ‘Vlaams’ of ‘Hollands’ het
geografische territorium aanduiden binnen het Nederlandse cultuurgebied waarin
een bepaalde kunstuiting zich situeert of zijn ontstaan, respektievelijk inspiratie
gevonden heeft, lijkt het mij noch mogelijk noch wenselijk deze te vervangen door
de algemene term ‘Nederlands’.
Noch mogelijk, omdat zoals boven reeds gezegd, de taalwaarnemer slechts
objectieve feiten kan registreren, noch wenselijk, omdat zodoende de verwarring in
het buitenland slechts kan worden vergroot. Zodra het gaat om niet-literaire en dus
niet primair aan de taal gebonden uitingen van cultuur, zal van geval tot geval moeten
beoordeeld worden welke term de voorkeur verdient.
Juist omdat de fundamentele eenheid van de Nederlandse cultuur voor niemand
die met haar historische ontwikkeling vertrouwd is nog aan twijfel onderhevig is,
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kunnen wij ons veroorloven voor de aanduiding van bepaalde historische en/of
geografische onderdelen van deze cultuur - met name waar het niet-linguistisch
gebonden fenomenen betreft - historisch gegroeide deeltermen te gebruiken, evengoed
als dit in de grote cultuurlanden van Europa gebruikelijk is (Florentijnse kunst,
Beierse barok, Maaslandse kunst); zij allen doen geen afbreuk aan de eenheid van
het Nederlandse taal- en cultuurgebied, (evenmin als de Florentijnse kunst die een
integrerend deel uitmaakt van Italië en de Italiaanse cultuur).
4. Tenslotte en om dezelfde als onder 3. vermelde redenen kunnen wij zonder
tegenspraak met het bovenstaande, de Nederlandstalige Belgen ‘Vlamingen’ noemen
- en zo men wil Brabanders, Limburgers, Kempenaars enz. - omdat zij de Belgische
en niet de Nederlandse staat bewonen. Maar dit belet hen niet integrerend deel uit te
maken van een gemeenschap van 18 miljoen Nederlandstaligen en deel te nemen
aan een cultuur die niet alleen een belangrijk deel van de Europese beschaving vorm
en gestalte heeft gegeven, maar bovendien de culturele identiteit van deze staat op
een onvervangbare wijze determineert.
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Frans-Vlaanderen en de Nederlanden in economisch perspectief
Eens strekten de Nederlanden zich uit van de Dollart tot aan de Zomme. Echter, als
gevolg van zowel politieke als godsdienstige en militaire invloeden is in de loop der
voorbije eeuwen deze eenheid sterk verbroken. Vandaag de dag hebben we dan ook
te maken met de werkelijkheid dat de Nederlanden zich uitstrekken over het
grondgebied van een drietal West-europese staten.
Mijn uitgangspunt nemend in deze werkelijkheid wil ik wijzen op een zeer
opmerkelijk aspect van de huidige ontwikkeling zoals die zich in het westen van ons
werelddeel bezig is te voltrekken om dat dan te gaan toespitsen op het politiek
verbroken geheel der Nederlanden.
We leven in een West-Europa dat bezig is heen te groeien naar een grotere eenheid.
Dit is de vaststelling van een historisch feit, waarbij de vraag of men deze
ontwikkeling toejuicht dan wel afkeurt niet in het geding is. Een tweede vaststelling
is dat deze groeiende eenheid niet in de allereerste plaats het politieke vlak raakt,
maar het economische. De pogingen om op politiek gebied tot meer eenheid te komen
hebben schipbreuk geleden. Gelukkig hebben de verantwoordelijken in Europa zich
daardoor niet al te zeer laten ontmoedigen en is men verder gaan werken aan de
realisatie van een eenheid op economisch terrein. Het is zeer zeker niet van een leien
dakje gegaan, maar toch mag gezegd worden dat een zekere vorm van economische
eenheid van een aantal Westeuropese landen steeds vastere vormen is gaan aannemen.
Nu is naar mijn mening één van de opmerkelijkste gebeurtenissen van onze tijd,
dat dwars door deze Europese economische eenwording heen steeds duidelijker
zichtbaar beginnen te worden de contouren van een andere economische eenheid en
wel die, die het gehele gebied der Nederlanden omspant.
Vanaf oude tijden zijn de Nederlanden een eenheid geweest ook al vertoonde die
opvallend veel gelijkenis met los zand. Het valt te verstaan dat er binnen de grenzen
van de huidige deelgebieden der Nederlanden mensen wonen die deze eenheid graag
hersteld zouden zien. Ik ben echter van mening dat dit streven gespeend is van elke
zin voor werkelijkheid. Duidelijk wil ik hier stellen dat wij ons niet wensen over te
geven aan dromen van politiek annexionisme. Hoe men immers de zaak ook keert
of wendt, de realiteit is dat de staatsgrenzen er nu eenmaal liggen en dat men die
dient te eerbiedigen. Het zou trouwens nog te bezien staan of de inwoners van alle
delen der Nederlanden, stel het geval dat ze de kans kregen zich hierover uit te spreken
b.v. door middel van een volksraadpleging, ervoor zouden voelen op het politieke
vlak tot een nieuwe eenheid te komen. Hoe moeilijk dit soort dingen ligt, heeft de
tijd van het Verenigd Koninkrijk onder Koning Willem I duidelijk aangetoond. Maar
al te vaak wordt door voorstanders de aparte ontwikkeling uit het oog verloren, die
zich sinds het uiteengaan in elk deel afzonderlijk heeft voltrokken op geschiedkundig,
godsdienstig, sociaal en sociologisch gebied (om me maar te beperken tot deze
facetten van de samenleving).
Als dan ook ergens de weg der geleidelijkheid moet worden bewandeld om te
komen tot een andere eenheid dan de politieke, dan zeker hier.
Evenwel, ondanks de aanwezigheid van deze politiek en militair gekleurde grenzen,
die de laatste jaren gelukkig steeds meer en meer het karakter van evenzovele
struikelblokken op de weg naar betere inter-Nederlandse verhoudingen zijn gaan
verliezen, is in onze dagen bezig heen te groeien een hernieuwde economische eenheid
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der Lage Landen. Het is binnen de grenzen van dit gebied dat zich (naar het woord
van de Nederlandse bewindsman van Verkeer en Waterstaat, minister Bakker,
gesproken op de in september 1968 te Middelburg gehouden eerste haven-conferentie
met zijn Belgische collega's) de ‘Gouden Delta’ bevindt.
Indertijd heeft Rotterdam zijn nieuwe haven ‘Europoort’ genoemd. De
voortschrijdende tijd heeft echter te zien gegeven dat deze Europoort veel groter is
dan alleen maar het gebied rond de Nieuwe Waterweg. ‘De geweldige ontwikkeling
van de havengebieden en de daarop gebaseerde industriecomplexen verloopt langs
twee hoofdassen: het Scheldebekken en de Nieuwe Waterweg’ schreef De Standaard
in oktober 1968. Sindsdien heeft de ontwikkeling op dit punt beslist niet stil gestaan.
Voor vandaag zou ik de groeipool Duinkerke zeker niet buiten het Europoortgebied
willen sluiten.
Ongetwijfeld is de zojuist geschetste ontwikkeling één van de meest verrassende
geweest die de jaren '60 van onze eeuw te zien hebben gegeven. Op de enkele jaren
geleden te Brussel gehouden conferentie voor ‘Ruimtelijke Ordening in
Noordwest-Europa’ werd in dit verband zelfs gesproken van een ‘explosieve
ontwikkeling’. Blijkens de woorden van de voorzitter van deze bijeenkomst was er
in het gebied van Rijn, Maas en Schelde ‘een samenhangend stedelijk en industrieel
complex van wereldformaat’ aan het groeien.
Dat dit ‘complex’ zich niets gelegen laat liggen aan staatsgrenzen blijkt duidelijk
uit de ligging van de economische zwaartepunten als daar zijn de Randstad Holland,
‘de gordel van industriegebieden die zich van de driehoek Aken-Luik-Maastricht tot
in Noord-Frankrijk (Rijsel-Robeke-Duinkerke) uitstrekt’ en de grote Belgische
agglomeraties Antwerpen, Brussel en Gent.
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In dit geheel voltrekt zich tegelijkertijd nog een andere ontwikkeling, die voor de
economische betrokkenheid van de drie delen der Nederlanden op elkaar in de nabije
toekomst van steeds grotere betekenis zal gaan worden. Ik bedoel hier de ontwikkeling
op het gebied van het verkeerswezen en dat dan met name toegespitst op de
internationale Europese wegen. Als rond 1975 dit plan (voor wat onze landen betreft)
zijn beslag zal gekregen hebben, zullen uitstekende autosnelwegen als de E3
(Rijsel-Gent-Antwerpen-Eindhoven) en de E10
(Amsterdam-Antwerpen-Brussel-Valencijn) de drie politiek gescheiden delen nauwer
met elkaar verbinden.
Al was het om dit alles te onderstrepen, zo is onlangs bekend geworden dat op
spoorweggebied iets soortgelijks op het punt van verwezenlijking is aangekomen.
Een inter-Nederlandse geëlectrificeerde spoorwegverbinding zal over niet al te lange
tijd de belangrijkste groeipolen in onze gewesten met elkaar verbinden.
Dat men met name in Noord-Frankrijk oog heeft voor deze ontwikkeling en die
zeer nauwlettend volgt, is mij duidelijk geworden uit meerdere artikelen in het
maandblad ‘Nord-Magazine’.
Het is in dit uitermate gunstige economische en verkeerstechnische klimaat dat ik
nieuwe kansen zie liggen voor het Nederlands in Zuid-Vlaanderen. In dit klimaat is
niet in de allereerste plaats de folklore bepalend en stimulerend voor het gaan aanleren
van het Algemeen Beschaafd Nederlands, maar is het veeleer het zicht op de toekomst
dat van doorslaggevende betekenis is. Was tot dusverre het aanleren van het A.B.N.
in Zuid-Vlaanderen in zekere zin een kultuur-historische daad, in de groeiende
economische eenheid der Nederlanden zal in toenemende mate het accent komen te
liggen op het praktische vlak. Ik bedoel daarmee heel gewoon te zeggen dat het willen
beheersen van het Nederlands steeds meer zal worden afgemeten naar de praktische
bruikbaarheid. In het raam van deze ontwikkelingen zie ik een grote taak weggelegd
voor een Nederlands Instituut te Rijsel waarvoor André Demedts als eerste het pleit
gevoerd heeft. Dit instituut zal tot taak moeten krijgen deze groeiende economische
eenheid in Zuid-Vlaanderen kultureel te begeleiden. Bij herhaling heeft in de Tweede
Kamer dhr. Jongeling deze belangrijke aangelegenheid onder de aandacht gebracht
van de Nederlandse bewindsman van Buitenlandse Zaken, minister Luns. Deze
verstaat evenwel uitnemend de kunst zich te hullen in vaagheden wat tot resultaat
gehad heeft dat men, voorzover mij bekend is, tot op vandaag nog niet heeft kunnen
komen tot nog maar een begin van verwerkelijking.
Het is al vaker geschreven en misschien nog vaker gezegd dat een effectieve
buitenlandse kultuurpolitiek niet bepaald de sterkste kant is van het te voeren
buitenlandse beleid van Nederland. Elke vergelijking met het buitenland valt op dit
punt uit in het nadeel van datgene wat Nederland op dit gebied presteert. Terwijl
Frankrijk de halve begroting van de Quai d'Orsay voor kultureel werk bestemt, komt
Nederland niet hoger dan enkele miljoenen guldens. Bovendien blijken de aktiviteiten
die verricht worden ook nog vaak ongericht te zijn. En dit durft men dan in sommige
kringen voor te stellen als een uiting van taalimperialisme.
In Zuid-Vlaanderen krijgen de Belgische en Nederlandse regering de kans een
gerichte kultuurpolitiek op te zetten. Bovendien, en dat moet iedereen die het goed
meent met onze taal toch bijzonder toespreken, heeft hier een dergelijke politiek een
grote kans van slagen. Dat kan van alle projecten die op kultureel gebied gesteund
worden met staatsgelden niet gezegd worden.
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Natuurlijk sluiten aktiviteiten van regeringswege het particulier initiatief niet uit.
Maar gewapend met alle goede wil en de beste bedoelingen kan dit particulier initiatief
deze taak onmogelijk alleen aanvatten. Allereerst niet, omdat het daartoe de financiële
middelen niet heeft. Zo moet het ‘Komitee voor Frans-Vlaanderen’ maar zien rond
te komen met een bedrag dat schommelt rond de f 10.000 per jaar. En als men dan
nog weet, dat een groot deel van dit budget van particuliere steun afkomstig is,
verstaat men de vraag of men misschien in Brussel en Den Haag de overtuiging is
toegedaan dat de penning van de weduwe meer dan voldoende is voor de kulturele
aktie voor Frans-Vlaanderen.
In de tweede plaats ontbreekt het het particulier initiatief aan de noodzakelijke
‘machtsmiddelen’. Immers al leen door middel van politieke beslissingen kan hier
een weg vrijgemaakt worden. Wil dit deel van de gezamenlijke Nederlandse
kultuurpolitiek niet in de lucht blijven hangen, dan is daarvoor nodig de medewerking
van Frankrijk. Als een eerste aanzet van deze medewerking zie ik het decreet van
19 februari 1970 van de Minister van Onderwijs Guichard dat een officiële erkenning
inhield van het Nederlands als eerste vreemde taal. Om verdere faciliteiten te
verkrijgen zal het voor alles zaak zijn de regeerders in Parijs ervan te overtuigen dat
een aktieve Nederlandse kultuurpolitiek in Frans-Vlaanderen niet de deur wil zijn
of worden, waardoor het noordelijk deel van Frankrijk geloodst moet worden om zo
te komen tot een herstel van de politieke eenheid der Nederlanden. Trouwens,
afgedacht van het feit dat het spot met elke zin voor realiteit, de regeringen in Den
Haag en Brussel zullen
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er zich wel voor wachten zich in een dergelijk avontuur te storten.
Wat ik wel als hun taak zie is: de verantwoordelijke leiders in Frankrijk tot de
overtuiging brengen, dat de Nederlanden (deze aardrijkskundige aanduiding moet
in dit verband in de breedst mogelijke zin van het woord opgevat worden) een zeer
belangrijke bijdrage kunnen leveren tot verbetering van de economische positie van
Zuid-Vlaanderen.
Over de wijze waarop dit verwezenlijkt zou kunnen worden, kan ik geen zinnig
woord zeggen; ik laat het dan ook met een gerust hart over aan de specialisten op dit
gebied. Waar het mij om te doen is in het kader van deze bijdrage is er de aandacht
op gevestigd te hebben waardoor mogelijk anderen zich geroepen gaan voelen de
mogelijkheden af te tasten. Hierbij zal men er zich van bewust moeten zijn dat alleen
dan iets bereikt kan worden dat van positieve waarde is als gewerkt wordt langs de
weg der geleidelijkheid en voorzichtigheid.
In dit verband is van groot belang of de regionale economische ontwikkeling zal
slagen. Aarzelend heeft men in Frankrijk een eerste stap op deze weg gezet. Dat zal
de pogingen om te komen tot een nauwere economische aansluiting bij de beide
andere delen der Nederlanden alleen maar vergemakkelijken. Ik ben oprecht verheugd
dat men ook in Zuid-Vlaanderen zélf oog heeft voor deze ontwikkeling. Dat bewijst
het betoog van de heer Delesalle dat hij enkele jaren geleden op schrift heeft gesteld
voor het Bulletin van het ‘Comité flamand de France’. Daarin zegt hij dat Frankrijk
steeds weer geprobeerd heeft de richting van de economie van Zuid-Vlaanderen om
te buigen naar het zuiden, maar daarin nooit volledig geslaagd is. Als voornaamste
reden noemt hij, dat DE NATUURLIJKE GANG VAN ZAKEN MOEILIJK
KUNSTMATIG TE BEDWINGEN IS.
Ik veroorloof mij tegen deze achtergrond de opmerking te maken, dat het een goede
zaak zou zijn als de verantwoordelijken in alle delen der Nederlanden konden besluiten
eens samen te komen en te bespreken die zaken die allen raken. Ongetwijfeld zouden
er dan veel misverstanden en vooroordelen uit de weg geruimd kunnen worden wat
op zijn beurt weer zou kunnen leiden tot coördinate van gezamenlijke
aangelegenheden.
Ik ben er mij al te zeer van bewust dat ik mijn onderwerp niet uitputtend heb
behandeld. Er valt over de door mij aan de orde gestelde zaken nog oneindig veel
meer te zeggen. Ik heb alleen maar getracht enkele schetslijnen van het perspectief
te trekken. De stille hoop die ik daarbij gekoesterd heb is dat zij die ter zake
vakbekwaam zijn (zowel op het economische als het bestuurlijke vlak) hun taak gaan
verstaan en hun verantwoordelijkheid willen opnemen.
MARTEN HEIDA
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Enkele jaren geleden stond het belfort van Rijsel in de steigers voor een grondige restauratie. Zal de
regionalisering voor Frans-Vlaanderen de aanloop zijn voor een grondige vernieuwing van zijn
ekonomie?
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Vijfentwintig jaar Groot-Kempische cultuurdagen
Vlakbij de grens, tussen Arendonk en Retie en ter hoogte van de laatste der Acht
Zaligheden Reusel, ligt diep verscholen tussen romantische bossen en nagenoeg
afgesloten voor het ‘ijdele gewoel der wereld’ de oude abdij van Postel. Deze abdij
behoort tot dezelfde orde als die van Averbode en Tongerlo en die van Heeswijk in
Noord-Brabant; tot de orde der Norbertijnen of Witheren.
Het valt historici niet moeilijk om aan te tonen, dat deze abdijen zich onsterfelijke
verdiensten verworven hebben voor Noord zowel als voor Zuid. De archieven der
Kempische abdijen puilen uit van de bewijzen, dat in vroeger dagen de draden die
zich als een sterk en onverbrekelijk net over het Groot-Kempische gebied spanden,
hun knooppunten in deze ‘witte burchten’ vonden. Om ons te beperken tot één
markant feit: de H. Adrianus van Hilvarenbeek, die in 1572 met 18 gezellen in Den
Briel zijn bloedige bruiloft met het Lam vierde, was een Norbertijn, die in de stilte
der Kempische abdijen de voedingsbodem vond, waarin het zaad werd gelegd van
zijn uiteindelijke uitverkiezing.
Maar ook in onze dagen zijn deze banden niet geheel verbroken. Zij spelen hun
rol in het toenaderingsproces tussen Noord en Zuid en de abdij van Postel kan de
bakermat genoemd worden van de Groot-Kempische Cultuurdagen.
Op 21 augustus 1946 was op initiatief van de Vereniging van Kempische Schrijvers
in deze gastvrije abdij een bijeenkomst belegd van persoonlijkheden uit de Antwerpse
Kempen. Hierbij was ook een behoorlijke vertegenwoordiging uit Noord-Brabant
aanwezig en in de aimabele en tegelijk inspirerende omgeving van de sfeerrijke abdij
ontstond er onmiddellijk een levendig contact tussen de stamgenoten uit de Zuidelijke
en de Noordelijke Kempen. Gedachten en denkbeelden werden uitgewisseld. Toen
Jan Naaijkens het denkbeeld opperde het volgend jaar wederom ergens bij elkaar te
komen - en dan liefst in een feestelijke omlijsting - en burgemeester Meuwese deze
idee onmiddellijk aanvulde door te verklaren dat dit ‘ergens’ ‘Hilvarenbeek’ zou
kunnen zijn, waar mogelijke deelnemers verzekerd konden zijn van een gastvrij
onthaal, vond dit voorstel bij de aanwezigen een warm onthaal. En hiermee was de
geboorte van de Groot-Kempische Cultuurdagen een feit geworden.
Zo werden in 1947 in Hilvarenbeek voor de eerste maal de Groot-Kempische
Cultuurdagen gehouden. De deelname eraan was zeer bevredigend zowel uit het
Zuiden als uit het Noorden, doch niemand kon toen bevroeden dat deze dagen zulke
allure en omvang zouden krijgen. De deelnemers groeiden jaar na jaar in getal en
gevariëerdheid en nu nemen er jong en oud, geletterd en ongeletterd en van vele
godsdienstige overtuiging en politieke kleur aan deel. Terwijl de na-oorlogse
‘Noord-Zuid initiatieven’ stilaan verzandden of ongemerkt en onbetreurd wegebden,
kregen de Groot-Kempische Cultuurdagen allengs het karakter van een groots
verbroederingsfeest, waarvan de roem, mede dank zij de pers, radio en televisie
doordrong tot Aruba en Zuid-Afrika.
De balans der tot nu toe gehouden cultuurdagen vermeldt een respectabel aantal
posten, die hier even in kort bestek gememoreerd mogen worden. Het kernpunt der
dagen werd steeds gevormd door een aantal spreekbeurten over zeer uiteenlopende
onderwerpen. De sprekers waren, genoemd in de volgorde der jaren van optreden:
Dr. P.C. de Brouwer: Naar binnen kijken, Prof. Dr. J. Muls: De eenheid van Noord
en Zuid in de schilderkunst, Prof. Dr. J. Aerts: Het ziektebeeld der West-Europese
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Poëzie, Prof. Dr. W. Asselbergs: Wederzijdse beïnvloeding tussen Noord- en
Zuid-Nederlandse letterkunde (1947); Dr. B.H.M. Vlekke: De Lage Landen in
West-Europa en ten opzichte van Amerika, Prof. Dr. L. Reijpens: De Nederlandse
mystiek in de Europese cultuur, Prof. Dr. A. Kriekemans: Ondergravers der
hedendaags moraliteit, vooral in België, Prof. Dr. F.J.H.M. van den Ven (1948);
Mgr. Dr. K. Cruysberghs: Christelijk humanisme, Dr. H. van Velthoven: De Brabantse
gedachte na de oorlog, Prof. Dr. P. Sobry: De andere Gezelle, Gabriël Smit: De
nieuwe mens (1949); Prof. Dr. W.R. Heere: De industrialisatie van het Brabantse
platteland, Prof. Dr. K. Pinxten: Het beeld van de economische ontwikkeling der
Kempen, Prof. Dr. H. van Breda: De culturele evolutie van de Kempen (1950); Prof.
P. Geyl: Cultuuruitwisseling tussen Noord en Zuid (1951); Drs. J. Scheerder: Brabant,
het hart van de Oude Nederlanden, Dr. A. Commissaris: Brabant, het hart van de
Nieuwe Nederlanden (1952); Prof. Dr. L.J. Rogier en Prof. Dr. F. van Mechelen: De
kansen van Midden Nederland (1953); Drs. J.J.A. Vollebergh en Dr. Vanhaegendoorn:
Jeugd en cultuur - een spanning tussen twee generaties (1954); Prof. Dr. J.B. Walgrave
en Gabriël Smit: Kerk en kunstenaar (1955); De Gouverneurs van de provincies
Belgisch Limburg, Nederlands Limburg, Antwerpen en Noord-Brabant: een sprekend
aspect van de eigen provincie (1956); Prof. Dr. H. Ruygers en Prof. Drs. M.
Coppieters: Cultuur en geestelijke gezondheid (1957); Mr. L. Delwaide en Prof. Dr.
H.D. de Vries Reilingh: De Nederlandse cultuur in de groeiende Benelux (1958);
Dr. M. Grypdonck en Dr. J. Wellen: Cultuur en platteland (1959); Prof. Dr. J. Thijsse
en Prof. Dr. F. van Mechelen: Ruimtelijke Ordening (1960); Albert van Dalsum,
Mari Andriessen, Lode Vocht en André Demedts: Kunstenaar en publiek (1961);
Ds. W. Barnard, Drs. C. Peeters, G. Bekaert en Karel Elno: De ontmoeting kerk en
cultuur, met name in de hedendaagse kerkenbouw (1962);
Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. P.A. van Stempvoort, Prof. Dr. W. Asselbergs:
Kunst en moraal (1963); Prof. Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer en Prof. Dr. E. Wildiers:
Cultuur en natuur (1964); Prof. Dr. J. Wils en Gerard Walschap: Taal en cultuur
(1965); Prof. Dr. M. Lamberty, Prof. Dr. J.J. Poelhekke en Z.K.H. de Prins der
Nederlanden: De Nederlandse cultuur en Europa (1966); Prof. Dr. H. van Breda en
Prof. Dr. H.M.M. Fortmann: Keerpunt der beschaving (1967); Annemarie Prins,
Karel Jonckheere, Constant Nieuwenhuys, Peter Schat en Jan Blokker:
Democratisering van de kunst (1968); G.J. Heiligers en Prof. Dr. J. Kruithof:
Onbegrensde cultuur (1969); Prof. Dr. R.F. Beerling, Dr. B.J. De Clercq en Bisschop
H.C.A. Ernst: Cultuur en censuur (1970).
Daarnaast waren er nog de feestpredikanten (w.o. Prof. Weijers, pastoor van
Dinther en Dr. Walgrave), de kunstenaars uit Noord en Zuid die voorlazen uit eigen
werk zoals Pieter Buckinx, Antoon Coolen, Valère Depauw, Reninca, Harriet Laurey,
Walter Breedveld, Maria Rosseels. Sinds 1953 geschiedt dit lezen uit eigen werk
door de winnaars van de litteratuurprijs die door de gemeente Hilvarenbeek werd
ingesteld en waarnaar auteurs uit het gehele Groot-Kempische gebied kunnen
meedingen. Er werden tentoonstellingen gehouden o.a.: Schilderijen, grafiek en
beeldhouwkunst uit de Belgische en Nederlandse Kempen; Vijf eeuwen Nederlandse
boekdrukkunst; Brabants Edelambacht; Brabantse Beeldhouwkunst; Moderne
Religieuze Kunst; Benelux-Affichententoonstelling; Kunstschatten uit Kempische
Abdijen; Kerkenbouw in Vlaanderen en Nederland; Cultuur en natuur; Multipels.
Het Brabants Orkest trad meerdere malen op, hetzij in zijn geheel, hetzij met een
kamer-ensemble en verder kwam
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het muzikale element tot zijn recht door het optreden van o.m. de Maastrechter Staar,
door beiaardconcerten van Staf Nees, Jo van Eetvelde, Ari Abbenes, Peter Maassen,
Sjef van Balkom, Piet van den Broek, het optreden van harmonieën en moderne
troubadours als Willem de Meijer. De openlucht-koffietafel op de Vrijthof groeide
in de loop der jaren uit tot een waarachtig volksfeest, waarop vele dansgroepen,
vendelzwaaiers en muzikanten uit Noord en Zuid optraden en waar burleske
wagenspelen van de hand van Jan Naaijkens werden opgevoerd. Een volledige
opsomming van allen die hieraan meewerkten, zou leiden tot een dorre cataloog,
geenszins in overeenstemming met de joyeuse spontantiteit van dit feest. Een bijzonder
element van meer besloten karakter waren de schrijversvergaderingen onder leiding
van de ‘engelbewaarders der cultuurdagen’ Emiel van Hemeldonck en Anton van
Duinkerken, op welke vergaderingen menig hartig en behartenswaardig woord
gesproken werd.
Het slotstuk en soms ook de bekroning der cultuurdagen werd steeds gevormd
door de opvoering van een openluchtspel, hetzij aan de voet van de toren, hetzij in
de intieme beslotenheid van het binnenplein van het gemeentehuis. De spelen werden
geschreven en geregisseerd door Jan Naaijkens en opgevoerd door de inwoners van
Hilvarenbeek, die ook de gehele entourage verzorgden.
Sommige van deze spelen, die hier allen in première gingen, vonden later hun weg
door geheel Nederland en Vlaanderen.
Geeft deze wat taaie opsomming enigszins een beeld van al het vele wat op en
door de cultuurdagen werd tot stand gebracht, zij weerspiegelt geenszins de betekenis
van deze dagen. Het is ook uitermate moeilijk deze in een concrete formulering
samen te vatten omdat er te veel elementen in aanwezig zijn, die zich nu eenmaal
niet in het strakke keurslijf der formule laten persen. Is het de botsing der meningen?
Het gesprek van man tot man in een harmonieuze sfeer? Openen er zich nieuwe,
echte of vermeende vergezichten? Is het het wederzijds begrip dat men hier vinden
kan? Is het de onbezorgdheid van een zomers feest? Waarschijnlijk zijn het al deze
zaken en nog méér. Dr. Harrie Kapteijns heeft het in 1951 aldus geformuleerd:
‘Allereerst moge dan geconstateerd, dat de sfeer van de Beekse dagen, in veel
opzichten waardeerlijk, in minstens één opzicht bewonderenswaardig is: om zijn
openheid. Dat na vijf jaren deze cultuurdagen buiten elke groepsvorming zijn
gebleven, kan reeds een bewijs van slagen heten, maar wat nog belangrijker is: het
bewijst dat er positief, hoewel misschien niet statistisch aanwijsbaar, veel gegroeid
is aan vriendschap, eensgezindheid, veelzijdige waardering en begrip. En deze zaken
lijken mij veel en veel belangrijker dan welk cultuurprogramma, dan welke actie
ook...’
Op de hierboven beschreven bijeenkomst in Postel sprak Emiel van Hemeldonck
de woorden: ‘Hier zijn de handen bij elkaar - hier moeten ze gegrepen worden’.
De handen ZIJN gegrepen. Het is een stevige, oprechte handdruk geworden tussen
velen uit Vlaanderen en Nederland. Onder deze velen bevonden zich in de loop der
jaren H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard, de Ambassadeurs van België:
P. De Graeffe, Baron Mr. F.X. van der Straten Waillet, Dr. W. van Cauwenberg, Dr.
Leroy, de Ambassadeurs van Zuid-Afrika Dr. Geldenhuys, Dr. A. Rust en Dr. Fouché,
de Ministers Rutten, Gielen, de Boodt, Cals, van Cauwelaert en Grauls, de
Staatssecretarissen Stubenrauch, Scholten en van de Laar, de Gouverneur van de
Koning Dr. L. Roppe, de Commissarissen der Koningin Prof. Dr. J. de Quay, Dr. M.
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Kortmann, Mr. Houben, de Bisschoppen en Prelaten Mgr. Bekkers en Ernst, Dr.
Waterschoot, Dr. Boel, Dr. Erens, Dr. De Witte, Dr. Ondersteijn, Mgr. Cruysberghs,
Mgr. Oomens, Mgr. van Waeyenbergh en Mgr. de Brouwer en vele hoge ambtenaren
van departementen en ambassades.

DE DRIE GEESTELIJKE VADERS VAN DE GROOT-KEMPISCHE CULTUURDAGEN:
EMIEL VAN HEMELDONCK

ANTON VAN DUINKERKEN

J.P.M. MEUWESE
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Brief uit het noordoosten
De eenheid van het noorden
Ik wil u een brief schrijven uit het noordoosten van Nederland, doch dan behoort u
eerst te weten, wat ik daaronder versta. Onder het Noorden dient mijns inziens te
worden begrepen het gezamenlijke territoir der provinciën Groningen, Friesland en
Drenthe, het drietal dat in weerwil van onderlinge verschillen en tegenstellingen tóch
een uniteit vormt, ‘een boeiend, gaaf stuk Nederland, een verrukkelijk drieluik’, zoals
iemand het onlangs wellicht al te dithyrambisch formuleerde. Friesland echter wijkt
door zijn eigenheid op taalgebied en algemeen-cultureel élan dermate af van de beide
zustergewesten, dat ik het nochtans voor deze keer buiten de bespreking wil houden.
De lezers moeten maar beoordelen, in hoeverre ik daarin geslaagd ben. Blijven dus
over Groningerland en d'Olde Lantschap Drenthe als het Noordoosten van onze
nederlandse staat. Historisch is deze combinatie zeker te rechtvaardigen. De beide
gewesten hebben veel met elkaar te maken gehad, ze hebben elkaar ook menigmaal
het leven zuur gemaakt, in hetzelfde jaar 1536 raakte dit duo bevrijd van Gelre's
‘Dolle Hertog’ en huldigden zij Karel van Bourgondië (Karel V) als hun rechtmatige
heer; hun gemeenschappelijk lot spreekt ook duidelijk aan in de jaren van de franse
overheersing, toen zij door keizer Napoleon werden samengevoegd tot het
Departement van de Westereems.

Het noordoosten en het zuiden der Nederlanden.
Ik hoop van harte dat ik binnen het bestek van dit artikel in staat zal blijken het
Noordoosten enigermate tot u te brengen en tevens begrijpelijk te zijn voor onze
vlaamse broeders en zusters, voor wie deze contreien meestal buiten het dagelijkse
gezichtsveld liggen. Van uiterst Friesland tot zuidelijkst Vlaanderen is een hele
afstand en de contacten tussen deze delen van ons taalgebied zijn door de wisseling
der tijden heen weinig frequent geweest. Wellicht heeft men oppervlakkig weet van
elkaar, maar diep gaat de kennis van zaken omtrent elkaars wel en wee doorgaans
niet. Voor een vrij beperkte groep Noorderlingen moet men in dit opzicht een
uitzondering maken, wat de vlaamse literatuur betreft.
Enkele raakpunten zijn er in het verleden weliswaar geweest. In de dagen dat de
‘Belgen’ tegen koning Willem rebelleerden, voelden de liberaliserende boeren in
Groningerland nogal wat sympathie voor het zuiderse verzet, waarin ze iets van hun
eigen gemoedsstemming tegen het bewind van de Oranjevorst weerspiegeld zagen,
temeer daar ze de gevolgen van diens fiscale politiek in hun beurs dreigden te gaan
voelen en daarvoor waren zij heel gevoelig. Ook zij werden weerspannig, het ergst
te Leens in Hunzingo, dat in die dagen de naam ‘Klein-Brussel’ kreeg.
In de jaren na het einde van de eerste wereldoorlog stond als nederlands hervormd
predikant te Beetsterzwaag (in Friesland) ds. Jan Derk Domela Nieuwenhuis
Nyegaard, activistisch leider te Gent en deswege eind oktober 1918 uitgeweken naar
Nederland. Te Beetsterzwaag, gelegen op een van de uitlopers van het fries-drentse
diluvium, vond hij een post als herder en leraar, maar de herinnering aan zijn grootse
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tijd in de Arteveldestad bleef in hem branden en hij bracht ‘Vlaanderens roem en
rouwe’ op de preekstoel. Zijn gemeente begreep hem niet best in dit opzicht. Vandaar
de vraag van enkele Zwaagsters aan hun predikant: ‘Dominee, waar ligt toch dat
heilig land Vlaanderen, waar jij altijd van spreekt?’ Of Jan Derks beantwoording
van deze vraag hun de zaak volkomen helder heeft gemaakt, vermeldt de historie
niet.

De blik naar het oosten
Over dit Noordoosten hebben de winden der Reformatie gewaaid en het protestantisme
hebben de bewoners van dit gebied in eerste instantie ontvangen uit het Oosten, uit
Oost-Friesland en het Bentheimse. Werd het voor de aanhangers van de ‘nije leere’
in Groningerland en Drenthe wat al te bar en boos in de dagen van Johan de Mepsche
en Alva, dan zochten en vonden zij als vervolgden een veilige wijkplaats in
Oost-Friesland, bijzonderlijk binnen de muren van Emden. In het
protestantiseringsproces, dat zich voltrok in de uiterst-noordelijke Nederlanden, heeft
Emden een belangrijke rol gespeeld. Dààr, in de Geuzenherberg, zoals de stad wel
werd genoemd, werd van 4 tot 13 oktober 1571 de synode gehouden, waar de stichting
en organisatie van de Nederlands Hervormde Kerk haar beslag kreeg. Voorzitter van
de vergadering was Gaspar van der Heyden, geboortig uit Mechelen en op dat tijdstip
herder van de gereformeerde gemeente van Frankenthal in Duitsland.
Nog eeuwenlang stond boven de oostelijke toren van de kerk te Emden een
scheepken Christi afgebeeld, met daaronder de versregels:
‘Godts Kerck, vervolgt, verdreven,
Heeft Godt hier trost gegeven’.

Banden tussen Oost-Friesland en het nederlandse Noordoosten zijn er nog steeds
vele: door familiebanden, culturele contacten, sportuitwisselingen, en het is bijna
symbolisch te noemen dat onlangs de herdenking van die kerkelijke gebeurtenis in
1571 gemeenschappelijk werd gevierd, in de Stad Groningen en te Emden.

Nood in het agrarisch bedrijf
Het wordt tijd dat ik mij met de actuele situatie ga bezighouden. Zowel in Groningen
als in Drenthe verkeert de agrarische sector in een impasse, niet voor de eerste keer
trouwens. Met de trefwoorden mechanisatie in de landbouw, internationale
ontwikkelingen en E.E.G.-politiek stip ik enkele oorzaken van de huidige ongunstige
toestand aan. De boeren, land- en veenarbeiders hebben van de eerste helft der vorige
eeuw af het een en ander beleefd van de ups and downs in de economie. Zij hebben
dan ook herhaaldelijk hun onlustgevoelens tot uiting gebracht, nu eens hier, dan weer
dààr met de grootste heftigheid. Globaal genomen geeft Drenthe het rustigste beeld
te zien; men moet dan echter meteen een uitzondering maken voor de jaren '30 van
deze eeuw, toen het avontuur van ‘Landbouw en Maatschappij’ - de organisatie van
agrariërs die in nationaal-socialistisch vaarwater verzeild raakte - in Drenthe met het
meeste tumult gepaard ging.
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Na 1945 kampt men in de agrarische sector al spoedig met een voortdurend verder
krimpende werkgelegenheid in het Noordoosten, een gebied waar landbouw en
veeteelt traditioneel steeds de eerste rol hebben gespeeld. Zo iets komt dan bijzonder
hard aan. Veel systematischer dan vóór de tweede wereldoorlog verleende de overheid
bijstand aan de agrarische bedrijfstak, die, onbeschut, geen lonende opbrengsten
meer kon maken.
In het Oldambt, het oostgroningse gebied der grote akkerbouwbedrijven, hebben
verscheidene boeren er de brui aan gegeven
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en hun landerijen van de hand gedaan, vaak aan Duitsers, die er vermoedelijk in de
eerste plaats een goede geldbelegging in hebben gezien. In Drenthe sloten tussen
1960 en 1970 niet minder dan 2600 landbouwers definitief de baanderdeur en
daarmede kwamen velen, boerenzoons en ook landarbeiders, voor het vraagstuk van
de overgang naar een ander beroep te staan. Aanpassing bij nieuwe situaties was
geboden! Industrialisatie, het magische woord in de na-oorlogse jaren, was als een
soort economische wapenkreet niet van de lucht en er is ook veel nieuwe industrie
gekomen in het Noordoosten, maar volgens velen niet genoeg. Drenthe biedt in dat
opzicht wel een gunstig beeld. Assen en Hoogeveen kregen veel uitbreiding van
industriële werkgelegenheid, maar vooral in het zuidoosten van de provincie, met
Emmen als centrum, kwam de gang er in. Het aantal fabrieken daar is nu de 70
gepasseerd en eind 1970 stond het aantal industriële werknemers in de gemeente
Emmen op 12.000. Ook de wijde omgeving profiteerde mee; ook daar bracht de
industrie heel wat mensen werk en brood. Deze industrialisatie vergde van velen uit
het agrarische bedrijf afkomstig, een aanpassing bij nieuwe ‘omstandigheden’, qua
arbeidsritme en leefpatroon. Deze aanpassing is over het algemeen gunstig verlopen.
Bovendien, de industrialisatie werkte stuwend op de tuinbouwbedrijvigheid, vooral
te Erica en Klazinaveen.
En dat alles in het Zuidenveld van Drenthe, grotendeels een veengebied, dat zo
vaak in nood had verkeerd. Na de eerste wereldoorlog toen de vraag naar turf weer
drastisch verminderde (trouwens, het meeste veen was al vergraven), geraakte dit
gebied in een ernstige crisis, die wanhoop, materiële nood en opstandigheid in vele
gezinnen teweegbracht. M.S.M. Simons schrijft in zijn dissertatie ‘Tussen turf en
televisie’ (1960): ‘In 1920 bleef 4/5 van de turf onverkocht. In 1924 zette een grote
daling in van de steenkoolprijzen, zodat voor de veenarbeiders de lonen in verhouding
tot de kosten van levensonderhoud daalden tot ver beneden die van 1914’. Nu werd
migratie het wachtwoord. In 1925 zette die in, door de landsoverheid geleid: naar
Twenthe, Limburg, Noord-Brabant. Emmen verloor toen in een paar jaar tijds 8.800
inwoners op een bevolkingstotaal van 40.000. Een beperkte, geselecteerde groep
belandde in Eindhoven bij Philips. Daarover gaat het boek van dr. Simons. Het licht
ons in over de acculturatieproblemen, waarmede die wegtrekkers uit Drenthe in
Brabant werden geconfronteerd.
In de provincie Groningen ontstond ook nieuwe industriële werkgelegenheid.
Vooral Delfzijl bloeide op. De laatste tijd stijgen ook hier - en hetzelfde geldt voor
enkele veenkoloniale gemeenten, zoals de Pekela's - klachten op over ernstige
watervervuiling, bederf van het mooie waddengebied. Op de blijde geluiden dient
echter in deze tijd met teruglopende conjunctuur de domper te worden gezet. Het
kwetsbare Noordoosten heeft ook te kampen met bedrijfssluitingen en verminderingen
van het personeelsbestand in een aantal bedrijven. Het hardst wordt Oostelijk
Groningen getroffen, juist de regio die het kwetsbaarst is en waar de sociale
verhoudingen al meer dan een eeuw op scherp staan.
Westerwolle sluit mentaal meer aan bij Drenthe en kenmerkt zich dus door een
milder maatschappelijk klimaat.
In het Oldambt en in sommige veenkoloniale gemeenten is sprake van een
‘economisch achterblijven’, al jarenlang. Winschoten en Stadskanaal zijn landelijk
gezien bedenkelijke uitschieters wat het werkloosheidspercentage betreft. De slinkende
arbeidsplaatsen in de landbouw worden niet goedgemaakt door vergroting van de
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werkgelegenheid in de sectoren van industrie en dienstenverlening. Het is te begrijpen
dat de Oostgroningers er chagrijnig onder worden. De hier aanwezige strokarton- en
aardappelmeelfabrieken hebben het zwaar te verduren, de kostenstijgingen in de
produktie

A.K.U.-fabriek in Emmen: het moderne gezicht van het Noordoosten.
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liegen er niet om en juist in deze tijd werden looneisen gesteld. Fré Meis, de
communistische arbeidersleider en volksredenaar boekte hier successen met zijn
actie-comité's. Vooral in Oost-Groningen behaalde hij zo opmerkelijke electorale
triomf. Bij de Statenverkiezingen 1970 behaalde de C.P.N, bijvoorbeeld 42% van
de stemmen in Oude Pekela, de geboorteplaats van Meis; bij de Kamerverkiezingen
bleek dit percentage te zijn gezakt tot 32%. In een van zijn artikelen over het Noorden
in de Drents-Groningse Pers maakte A.C.W. van der Vet het een en ander op over
de anti-propaganda die van het politieke radicalisme kan uitgaan. ‘En wij zullen goed
moeten begrijpen dat geen onderneming en geen verstandig mens ervoor voelt zich
te vestigen in een gebied dat als een “vuurhaard” bekend staat.’ En in de tirade die
op deze zin volgt, valt dan de naam Fré Meis, ‘de communistische agitator’. Het is
natuurlijk erg vervelend dat in het denken van niet-Noorderlingen de toestand in
Oost-Groningen wel vereenzelvigd wordt met het gehele Noordoosten. Dat is
volslagen onjuist. Oost-Groningen is het hele Noordoosten bijlange na niet.
Een korte beschouwing over de oostgroningse problematiek mag niet achterwege
blijven, al zou een langer artikel met historische aanpak de toestand zoals die nu in
Oost-Groningen is, pas goed begrijpelijk maken.

Schoonoord, Zeven Marken: het traditionele gezicht van het Noordoosten.

Waar liggen de knelpunten?
De bestaande industrieën kunnen naar verwachting wel betere, maar niet méér
werkgelegenheid gaan bieden. Zij zullen dus niet in staat zijn de afvloeiingen uit de
landbouw op te vangen. De onderwijs-voorzieningen in Oost-Groningen zijn stellig
niet ongunstig te noemen, maar het wringt bij de mensen zelf, althans in talrijke
gevallen. De oostgroningse ouders moeten inzien dat aan hun kinderen andere eisen
zullen worden gesteld. Het rapport ‘Uw Oostelijk Groningen! Wat doen we d'r aan?’
wijst met veel nadruk op de noodzaak van verhoging van de scholingsgraad. Juist
aan geschoolden is tekort in dit gebied en waarom eigenlijk? Wie de bevolking van
dit Oostelijk Groningen kent, weet dat ze willen werken en leren!
Men kan ook niet zeggen dat de overheden tekortschieten in het scheppen van
sociaal-hygiënische en sociaal-culturele voorzieningen. Dat verwijt hoort men hier
ook niet. Het slechte humeur jegens ‘Den Haag’ spruit voort uit de overtuiging dat
de regering niet diligent genoeg is in het brengen van nieuwe bedrijven naar deze
contreien, alsof dit zo gemakkelijk gaat. Men ontkomt hier niet aan de indruk dat in
Den Haag het ware élan ontbreekt en daardoor nemen het ongeduld en de
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sikkeneurigheid van week tot week toe. Anderen zeggen of schrijven dat het
aantrekken van nieuwe bedrijven zo moeilijk gaat, doordat het beeld dat men ‘overvèr’
van het Noordoosten heeft, nogal negatief is.

Het beeld van het noordoosten
Dat beeld is dus nogal negatief en dàt voor een landsgedeelte met een gunstig
leefklimaat, vergeleken bij het overbevolkte, door luchtverontreiniging bedreigde
Westen. Valt er te weeklagen in deze contreien over de toestand van de wegen, de
spoor- en busverbindingen, de culturele voorzieningen? Nauwelijks! Vanwege de
hoge werkloosheidscijfers heeft de rijksoverheid hier forse subsidies verstrekt voor
wegenaanleg, zwembaden, voetbalvelden, sporthallen en culturele centra. Men denke,
wat de laatste betreft, eens aan het mooie ‘Geert Teis’ te Stadskanaal en aan de
‘Tamboer’ te Hoogeveen. De regering deed dit om arbeidsgelegenheid te creëren.
Het Noorden en in het bijzonder het Noordoosten heeft echter een minder geslaagde
wijze van zelf-presentatie gehad. Dat ben ik eens met Van der Vet, die ik hier nog
eens wil citeren: ‘Jarenlang al keert 't Noorden van het land (Friesland doet bij Van
der Vet ook mee!) een wat klagerig, soms sikkeneurig gezicht naar het Westen. Het
is te generaliserend gezegd, want niet iedereen doet eraan mee, maar toch: te veel
rapporten, verslagen, redevoeringen die uit het Noorden komen,
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hebben de teneur dat alles daar maar bedroevend gaat’. Een ‘zelfkritische’ noordelijke
autoriteit verzuchtte dat je door al die klachten over de wegverbindingen de indruk
zou kunnen krijgen dat er van Zwolle naar Meppel alleen maar een soort verhard
zandpad loopt.
Een recent onderzoek naar het beeld van het Noorden bij de Randstedelingen
bracht aan het licht, hoe donker gekleurd dat Noorden er bij menigeen opstaat. De
vraag waar bewoners van het Westen het liefst zouden wonen, leverde de volgende
uitslag voor de noordelijke provinciën op: 1% koos voor Groningen, ook 1% opteerde
voor Friesland, terwijl Drenthe de uitverkorene was bij 3%. Als motieven voor de
afwijzing werden opgegeven: lage lonen (die liggen inderdaad vaak onder het
nationale gemiddelde), de mentaliteit van de bevolking (hoe kent men die?), vrees
voor het isolement wegens de afgelegen ligging. De voordelen van het wonen in het
Noorden werden ook erkend: rust, mooie omgeving, geen overbevolking, betere
milieuhygiëne. Leidende figuren in het Noorden geven toe dat het Noorden wel eens
anti-propaganda heeft gemaakt, ten koste van zichzelf. Er moet echter nogmaals op
gewezen worden dat het sombere beeld van Oost-Groningen dikwijls op het gehele
Noordoosten schijnt te worden geprojecteerd. De oostgroningse regio's Oldambt,
Veenkoloniën en Westerwolde vormen een probleemgebied. Het is mogelijk dat het
politieke radicalisme investeerders en ondernemers afschrikt. Het is evenzeer waar
dat, als de verbitterde gemoederen in deze streken zich nu en dan zeer emotioneel
uiten, het oordeel over de overheid en over het Westen dikwijls fel en ongenuanceerd
over de lippen komt. Dat ligt, dunkt me, meer aan wat men het ‘volkskarakter’ of
‘sociaal humeur’ zou kunnen noemen, dan aan het radicalisme dat heel erg meevalt
en bovendien lang niet overal sterk vertegenwoordigd is. Oostelijk van Winschoten
liggen de communistische bolwerken Beerta en Finsterwolde, mooie landbouwdorpen
in een vooral des zomers boeiend landschap. In die gemeenten heeft de C.P.N, een
meerderheidspositie; daarnaast zijn er een aantal gemeenten, waar de communisten
een grotere of kleinere minderheid vormen. De burgemeester van Beerta, die
eerstdaags met pensioen gaat, vertelde in een interview in de ‘Winschoter Courant’
van 4 september jl. dat er nooit conflicten met de communistische raadsfractie waren
geweest en dat hij best met de mensen kon praten; in hetzelfde dagblad van 18
september wordt onder de kop ‘Onthullingen van een scheidende burgemeester’
gewag gemaakt van een interview, vanwege de ‘Twentsche Courant’ aan Beerta's
eerste burger afgenomen, waarin de zaken heel anders worden belicht. Daarin wordt
gesteld dat de communisten Beerta's ontwikkeling afremmen, dat hun politiek veel
meer een afwijzen dan een opbouwen is, dat er in die gemeente zachte vormen van
intimidatie mogelijk zijn van de ene bevolkingsgroep ten opzichte van de andere.
Naar buiten blijkt hiervan echter zeer weinig; Beerta is tenslotte maar een kleine
gemeenschap met een sterke mate van beslotenheid. De opmerking van de
burgemeester: ‘Het verleden heeft de verhoudingen kapot gemaakt’, slaat de spijker
mijns inziens op de kop. Dat verleden heeft heel wat op zijn geweten.

‘Ons vast tehuis staat hoog in het noorden’.
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Deze regel uit een vers van de dichter J. Dijkstra geeft rechtuit en eenvoudig aan,
hoezeer de noordelijke mensen, met al hun deugden én tekortkomingen, hun
geboortegrond liefhebben. Na de eerste en na de tweede wereldoorlog is de trek naar
het Westen er geweest, maar de animo om de eigen streek te verlaten is de laatste
jaren sterk verminderd. Men wil arbeid en brood in het Noorden! In Oostelijk
Groningen treedt die gehechtheid aan het heem ondanks de misère heel duidelijk aan
de dag, zelfs bij jongere mensen die wegens sluiting van het bedrijf ‘op de keien’
gekomen zijn. Hier voelt men zich geborgen in de gemeenschap, al is die verre van
ideaal, buiten het Noordoosten voelt men zich vreemdeling. Omgekeerd: bij
‘uitlanders’ is dit stuk van Nederland weinig geliefd als vestigingsgebied. Het is een
vicieuze cirkel die doorbroken moet worden, maar waar? Bij de uitlanders of bij de
autochtonen?
Onder die Westerlingen, wie door het lot werd opgelegd hier te moeten wonen en
werken, zijn er verscheidenen, die zeggen: ‘Ik wil hier van mijn leven niet meer weg.
Hier voel ik mij thuis!’ Zulke ‘bekeerden’ zijn er óók in Oostelijk Groningen, alle
sociale scheefgroeiingen, economische akeligheden en politiek-radicale
verkiezingseffecten ten spijt.
‘Ons vast tehuis staat hoog in't Noorden,
Daar tusschen dijk en zoom van hei,
Waar wij in 't lied der stormen hoorden:
De zang der zee langs wierd en wei.
Daar wonen wij en blijven 't oude trouw,
Met nieuwe liefde aan Gruno's oude gouw.’

DR. L. BUNING
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Kort genoteerd in zuid en noord
Einde van een dienstreis...
Premier Eyskens heeft toch maar weer voor een verrrassing gezorgd. Terwijl het
Belgische parlement nog met vakantie was, na een zittijd die omwille van de
grondwetsherziening tot 20 juli aansleepte, heeft de eerste minister de kamers
ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Daarmee treedt de heer Eyskens
in het voetspoor van Harold Wilson die eveneens het Britse parlement naar huis zond
in het na-jaar alhoewel hij de verkiezingen best nog tot in het voorjaar had kunnen
uitstellen. De heer Wilson besloot hiertoe omdat de opiniepeilingen op een gunstige
uitslag voor zijn partij lieten hopen. We zullen niet zeggen dat de Belgische eerste
minister zich door zulke lage motieven heeft laten leiden alhoewel een paar feiten
in die richting wijzen: de drie-maandelijkse opiniepeilingen die de dag zelf van de
kamerontbinding bekend werden gemaakt waren gunstig voor de C.V.P., het opgeven
van het principe ‘huistaal is onderwijstaal’ heeft het Nederlands onderwijs in Brussel
voorlopig niet verder doen afbrokkelen, zodat de Volksunie een belangrijk argument
verloor in de verkiezingsstrijd en ten slotte was er het vooruitzicht dat de komende
maanden voor nieuwe communautaire spanningen zouden zorgen (ekonomische
decentralisatie, Voerstreek) terwijl het klimaat in september nog het late aureool
droeg van een eindelijk voltooide grondwetsherziening.
De heer Eyskens is als ekonomist ongetwijfeld veel gevoeliger geweest voor de
snel slechter wordende ekonomische konjunctuur dan voor de hierboven opgesomde
motieven. De belastingsinkomsten zijn inderdaad alarmerend diep onder de
verwachtingen gebleven, de Amerikaanse invoerheffingen drukken zwaar op sommige
sectoren van de export en de inflatie is de laatste maanden helemaal uit de hand
gelopen. Allemaal problemen die weinig populaire maatregelen vergen en die treft
men liever niet een paar maanden vóór de verkiezingen.
In feite doet het er natuurlijk niet veel toe welke motieven tot de onverwacht snelle
verkiezingen geleid hebben. Feit is dat het procédé van de heer Eyskens in de
Belgische politiek nieuw is. De regering weigert ontslag te nemen nadat zij zelf de
kamers heeft ontbonden en regeert dus feitelijk zonder enige parlementaire controle.
Het is een maatregel die zeker niet van aard is om het vertrouwen van de kiezers in
het parlement te bevorderen.
En dat is jammer in een land waar nu reeds de neiging bestaat om het parlement
als een stel onbeschaamde profiteurs te beschouwen. De parlementaire demokratie
zou gediend worden door grotere bevoegdheden aan het parlement toe te kennen.
Maar de parlementsleden als een stelletje schooljongens naar huis sturen is geen
grote blijk van vertrouwen. Voorlopig kunnen de regeringspartijen alleen hopen dat
de heer Eyskens gelukkiger zal zijn met zijn ontbindingsbesluit dan premier Wilson
maar dat weten we wellicht reeds wanneer U deze tekst onder ogen krijgt.

‘Le front flamand tient toujours’ (La Libre Belgique)
We hebben er hierboven reeds op gewezen dat het afschaffen van de taalwet op het
onderwijs in de Brusselse agglomeratie vrij gunstig is opgevangen door de hard
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werkende Vlaamse onderwijs-verantwoordelijken. Wij verheugen ons oprecht over
dit sukses want we hebben het nooit onder stoelen of banken gestopt dat wij heel erg
voor het ineenstorten van het Nederlands onderwijs in Brussel vreesden. De pogingen
van het Vlaams Onderwijs Centrum om te redden wat uit de brand kon gesleept
worden kunnen niet voldoende naar waarde geschat worden en wij hopen dan ook
dat het V.O.C. na de verkiezingen voor de Brusselse agglomeratieraad (een week na
de parlementsverkiezingen) grotere bevoegdheden voor het Nederlands onderwijs
zal toebedeeld krijgen dan thans het geval is. We zullen het V.O.C. erg nodig hebben
de volgende jaren want de druk op de Vlaamse scholen zal in de toekomst ongetwijfeld
nog toenemen. Het is bv. een slecht voorteken dat F.D.F. burgemeester Nols van
Schaarbeek er met zijn aansporing tot de Vlaamse ouders om hun kinderen naar
Franse scholen te sturen inderdaad in geslaagd is het aantal Nederlandstalige leerlingen
in zijn gemeente te doen dalen. We hopen natuurlijk dat het tot stand komen van 50
Nederlandse peutertuinen (tot op heden waren er slechts een drietal) in de toekomst
het Nederlands onderwijs ten goede zal komen maar we vrezen dat alleen een heel
erg waakzame Vlaamse publieke opinie en een sterk V.O.C. in staat zullen zijn om
van de regering jaar na jaar opnieuw dezelfde inspanningen te eisen voor het
Nederlands onderwijs. En zonder die inspanningen komen wij er niet, want de sociale
druk van de verfransing kan alleen door regeringsgeld opgevangen worden. Als
Vlaanderen na de triomfkreten over het statu quo in Brussel nu maar niet gaat inslapen.

25 jaar Nederlands-Belgisch kultureel akkoord
Er is nog heel wat meer te doen geweest in Brussel tijdens dit mooie najaar. Nederland
kwam op bezoek. Ja, echt! Met Vermeer en het Concertgebouw, met Herman van
Veen en de heer Mansholt en nog zoveel meer. Dag na dag, week na week heeft
Brussel in het kader van de Europalia de Nederlandse kultuur beter leren kennen. En
men moet al een heel erge pessimist zijn om het nut hiervan niet in te zien. Het is
waar dat het vooral de Vlamingen en de Nederlanders zijn die de toneelvoorstellingen
en de voordrachten hebben bijgewoond, maar alleen het feit reeds dat de Nederlandse
kultuur een maand lang bijna elke dag op een paar kolommen van de franstalige
kranten beslag kon leggen is een belangrijk winstpunt voor de Nederlandse
aanwezigheid in Brussel.

De diefstal en de beschadiging van Vermeers' liefdesbrief die naar aanleiding van de te Brussel
gehouden en aan Nederland gewijde Europalia werd getoond in het kader van de tentoonstelling
‘Rembrandt en zijn tijd’, was de ongelukkige inzet van een al bij al toch vrij zwakke kampagne voor
steunverlening aan de vluchtelingen van Oost-Pakistan.
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Liedjeszanger en showman Herman van Veen bereikt zowel in Nederland als in Vlaanderen een ruim
en vooral zeer jeugdig publiek. Dit werd nog eens duidelijk te Brussel toen hij voor een goedgevulde
zaal Vlamingen, Nederlanders en ook wel enkele frankofone Brusselaars zijn steentje kwam bijdragen
voor de viering van het 25-jarig kultureel akkoord tussen Nederland en België.

Zo gezien zou men zich zelfs willen verzoenen met de veel besproken diefstal van
Vermeers liefdesbrief. De ganse actie die nu op dreef komt om geld in te zamelen
voor Oost-Pakistan (zelfs een oproep van de Volksunie om onmiddellijk alle
wapenleveringen aan West-Pakistan stop te zetten) zijn toch maar het gevolg van de
stoutmoedige diefstal. En de handtekeningen die nu overal ingezameld worden om
de vrijlating te bekomen van de onbezonnen idealist die de diefstal pleegde schijnen
zelfs een brug te slaan tussen de Nederlandse en de Vlaamse jeugd die zich thans
gezamenlijk tegen het establishment kunnen keren.
En dat brengt ons dan tot een laatste noot om mee te eindigen. Hoe doodjammer
dat 25 jaar kulturele samenwerking zo weinig tot practische samenwerking van
Vlamingen en Nederlanders aan één en dezelfde taak heeft geleid. De B.R.T. deed
niet mee toen Willem Duys met zijn schokprogramma ook Vlaanderen wakker
schudde. Wij houden het bij eigen Boemerangprogramma's die niets of niemand nog
aanspreken en wij verkopen boekjes over de gierige Hollander. Maar aan dat fabeltje
is nu hopelijk voor goed een einde gekomen.
L. UREEL

Vergadering hoofdbestuur A.N.V.
Het hoofdbestuur van het A.N.V. kwam zaterdag 16 oktober jl. in Roosendaal (NB)
in vergadering bijeen. Daarvoor was de keuze gevallen op restaurant ‘Vrouwenhof’.
Het wordt langzamerhand een traditie op dit bosrijke plekje op de grens van Noord
en Zuid samen te komen. De algemeen voorzitter, dr. W.H. van den Berge, herdacht
dr. Robert Gheyselinck, dr. J.M. Jalink en dr. Albert van de Poel die in mei, september
en oktober overleden. Alle drie gaven hun kennis en werkkracht voor een belangrijk
deel aan het A.N.V. Dr. Gheyselinck als ondervoorzitter, dr. Jalink als
hoofdbestuurslid en lid van de redactie van ‘Neerlandia’ en dr. Van de Poel tevens
als hoofdbestuurslid en als de spil van de afdeling Brabant-Zeeland.
De voorzitter kondigde een financiële actie onder het Nederlandse bedrijfsleven
aan, een propaganda-actie onder in Brussel woonachtige Nederlanders en deed in
dit verband een beroep op de leden hun bijdrage vrijwillig te verhogen.
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Op 7 augustus van dit jaar werd de goedkeuring verkregen op de statuten, zoals
die door de algemene verbondsvergadering van 8 mei 1971 waren vastgesteld. Het
hoofdbestuur kon zich verenigen met een voorgestelde tekst inzake het nieuwe
huishoudelijk reglement. Op de algemene vergadering zal de tekst ter vaststelling
worden voorgelegd. Mede in verband met de statutenwijziging was het nodig dat het
hoofdbestuur een voordracht opmaakte voor de samenstelling van een nieuw
hoofdbestuur dat door een algemene vergadering zal moeten worden gekozen. Deze
vergadering is inmiddels vastgesteld op zaterdag 20 november, eveneens in
‘Vrouwenhof’ in Roosendaal.
In alfabetische volgorde werden voorgedragen, mr. W. Beerninck, Dordrecht; dr.
W.H. van den Berge, Leidschendam; drs. H.J. Brinkman, Amstelveen; M. Cantrijn,
Antwerpen; mr. J. Fleerackers, Antwerpen; L.C. Kutsch Lojenga, Amsterdam; J.P.M.
Meuwese, Hilvarenbeek; mr. A.W. van Nes, Den Haag; dr. jur. G.R. Piryns, O.L.
Vrouw Waver; dr. J. Theuwissen, Antwerpen; L. Vanackere, St.-Stevens-Woluwe;
J.J.H. Veltmans, Maastricht; J.W. Volleberg, Maastricht; H.A.J.M. Vrijhoef, Den
Haag en dr. A.W. Willemsen, Utrecht.
De vergadering besloot de heer F. Koote, oud-algemeen voorzitter als erelid van
de vereniging voor te dragen.
Voorts werd besloten een voorstel aan de algemene vergadering van 20 november
voor te leggen over de handhaving van de afdracht van de ledengelden, nl. de helft
voor de afdelingskas en de helft voor de centrale kas voor het jaar 1972.
Van belang was ook dat het hoofdbestuur een werkgroep van jongere leden van het
ANV vormde met als taak het voorstellen en geheel of gedeeltelijk uitvoeren van
concrete acties om de doelstellingen van het ANV te helpen bewerkstelligen en
bekend te maken.

Samenwerking openbaar kunstbezit in Nederland en Vlaanderen
Openbaar Kunstbezit in Nederland en de gelijknamige instelling in Vlaanderen gaan
samenwerken. Een uitstekend voorbeeld van een samenwerking op cultureel terrein
in het jaar waarin het 25-jarig bestaan wordt gevierd van het cultureel verdrag tussen
België en Nederland. In Nederland is men thans aan de zestiende jaargang toe en
ditmaal dan, voor de eerste keer, met Vlaanderen samen. Het zijn niet alleen
ideologische overwegingen geweest, maar vooral een aantal practische zaken die tot
de samenwerking hebben geleid. Daarvan zijn te noemen de snel stijgende portokosten
en andere kosten van de PTT, de rijke aanwezigheid van de middeleeuwse kunst in
Vlaanderen en het vele in Nederland dat herinnert aan de Gouden Eeuw. Het gaat
vooreerst om de radioserie. Een samengaan op het terrein van de televisieprogramma's
is geen gemakkelijke opgave. Althans daarvoor is veel tijd van voorbereiding nodig.
Openbaar Kunstbezit via de radio, te verzorgen door NOS en BRT. Een stapje verder
op het terrein van de culturele samenwerking, waarover men zich mag verheugen.

Neerlandia. Jaargang 75

159

Hoge bezoekers kritisch gevolgd
Bezoeken van staatshoofden aan andere landen mogen in deze tijd schijnen te gaan
behoren tot een verouderende en overbodige traditie, en prins Bernhard zei nog
onlangs dat het weinig interessante bezigheden waren, toch is het opmerkelijk dat
twee zulke bezoeken in de periode tussen half augustus en half oktober grote aandacht
kregen van het Nederlandse volk. Voor een belangrijk deel overigens zeer kritische
aandacht, wat dan toch weer aantoont dat het niet ging om visites die door de massa
als een feestelijk gebeuren werden ervaren. In het ene geval ging het om het langdurige
staatsbezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan Indonesië, de tweede keer
betrof het de komst van keizer Hirohito naar Nederland. Het is opvallend hoe deze
twee gebeurtenissen sterke emoties lossloegen en feitelijk dagenlang het andere
nieuws - zelfs de indiening van een onthutsende rijksbegroting voor 1972 - in sterke
mate overheersten. Het bezoek van het koninklijk paar aan de voormalige kolonie
in Zuidoost-Azië gold enigszins als een wedergebaar voor de reis die de Indonesische
president Soeharto een jaar geleden naar Nederland maakte, een toen trouwens óók
erg omstreden zaak. Men had toen niet alleen te maken met acties van de
Zuid-Molukkers in Nederland die nog altijd (en tevergeefs) een soort autonomie
binnen het Indonesische staatsverband nastreven, maar ook met verzet van
Nederlanders tegen wat door menigeen als een militaire dictatuur in Indonesië wordt
beschouwd. Er viel bij een harde actie van een groep Zuidmolukkers zelfs een dode
(een politieagent in Den Haag) en Soeharto kon tenslotte zijn bezoek slechts brengen
nadat het land vanwege de veiligheidsmaatregelen eerder op bezet gebied leek.
Feitelijk speelden rond het koninklijk bezoek aan Indonesië in augustus dezelfde
kwesties een rol bij de protesten die links en rechts in Nederland en in een deel van
de pers vielen te beluisteren. Zo werd aandrang uitgeoefend op minister Schmelzer
van Buitenlandse Zaken die het koninklijk paar naar Djakarta vergezelde, om tijdens
het staatsbezoek de zaak van de Zuid-molukkers te bepleiten. Men hoopte daarnaast
vooral dat Schmelzer de kwestie van de politieke gevangenen in Indonesië ter sprake
zou brengen. Dit laatste is ook wel gebeurd, maar vlak vóór de bezoekers uit
Nederland arriveerden was een niet onaanzienlijk deel van die gevangenen reeds op
vrije voeten gesteld. Door dit Indonesische ‘gebaar’ (hoewel ook thans nog 37.000
Indonesiërs om politieke redenen gevangen worden gehouden) raakte in de
protestacties de zaak van de politieke gevangenen enigszins op de achtergrond. Bij
de tegenstanders van het bezoek bleven de bezwaren tegen het Indonesische bewind
evenwel levensgroot bestaan. Deze tegenstanders wezen ook op de bittere armoede
die in grote delen van Indonesië heerst alsmede op het feit dat het koninklijk bezoek
aan de gewone man totaal voorbij ging, zodat van het werkelijke ‘nader tot elkaar
brengen’ van het Indonesische en het Nederlandse volk geen sprake was.
Betwijfeld wordt ook nà het staatsbezoek of er in Indonesië wel iets ten goede
verandert als gevolg van de koninklijke reis. In het spoor van de hoge gasten zal
straks nog wel een Nederlandse handelsmissie naar Soeharto's land afreizen, maar
de baten die dit bezoek wellicht gaat opleveren, zullen vermoedelijk de arme
Indonesiërs niet ten goede komen.
En dan waren er de bezwaren tegen de vele miljoenen guldens die de Nederlandse
Omroep-Stichting (NOS) spendeerde aan de berichtgeving over en de reportages
van de koninklijke reis. De NOS had inderdaad de verslaggeving van het bezoek der
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koningin groots opgezet - onder meer door enige tientallen medewerkers uit te zenden
en gebruik te maken van de Indonesische communicatie-satelliet -, maar het blijft
de vraag of de belangstelling in het ‘moederland’ de hoge kosten van de radio- en
televisie-operatie wettigde. Al met al was er zeker geen sprake van dat de verre

H.M. de Koningin bezocht, in het kader van het staatsiebezoek aan Indonesië, in Jogjakarta het
cultureel centrum van de Karta Pustakastichting. Dit instituut, waaraan een leeszaal en
uitleenbibliotheek zijn verbonden, bevordert de culturele samenwerking tussen Nederland en Indonesië.
Het Algemeen Nederlands Verbond onderhoudt met de Karta Pustakastichting bijzondere banden in
de vorm van de toezending van Nederlandse boeken.

reis van het koninklijk paar de Nederlanders tot enthousiasme bracht. En de bewering
dat een nieuw hoofdstuk werd geopend in de eeuwenoude geschiedenis van de twee
landen, lijkt eerder te behoren tot het soort hoogdravende uitspraken die bij zulke
gelegenheden van de kant van de overheid worden gedaan. Wel toonde koningin
Juliana zich bij haar terugkeer in Nederland uitermate voldaan over de tocht.
Het bezoek van keizer Hirohito aan Nederland, in oktober, vond onder een nog
somberder gesternte plaats. Vele tienduizenden Nederlanders herinneren zich nog
maar al te zeer de Japanse gevangenkampen van tijdens de tweede wereldoorlog.
Wat zich daar afspeelde werd door de Japanse soldaten en kampbewaarders
gemotiveerd als te gebeuren ‘in de naam des keizers’. Daartoe behoorden ook
afschuwelijke martelingen die voor tal van Nederlanders de dood tot gevolg hadden.
Het is te begrijpen dat velen van degenen die kampleven, ernstige ontbering en
folteringen aan den lijve meemaakten, grote bezwaren hadden tegen het bezoek van
de keizer. Een van hun woordvoerders was de bekende kleinkunstenaar Wim Kan,
eens zélf slachtoffer van de Japanners. Hij richtte onder meer een open brief aan
premier Biesheuvel, overigens op een moment dat het keizerlijk bezoek reeds geheel
geregeld was. De afspraken omtrent het ‘niet-officiële’ bezoek van Hirohito waren
trouwens reeds onder het bewind van de vorige regering (De Jong) gemaakt.
In elk geval werd nooit tevoren een buitenlandse hoge gast zo onvriendelijk door
het Nederlandse publiek bejegend als de Japanse keizer. Op alle plaatsen die hij
bezocht, speelden zich protestdemonstraties af en in Den Haag werd zelfs een steen
geworpen naar de auto waarin de keizer door de stad reed. Ook werd het reeds oude
debat heropend over de vraag of Hirohito als oorlogsmisdadiger beschouwd moet
worden. Tot een ontkennend antwoord kwam o.m. prof. Röling uit Groningen die
destijds deel uitmaakte van het tribunaal te Tokio ter berechting van de Japanse
oorlogsleiders. Van degenen die nog wel wilden accepteren dat de keizer niet een
oorlogsmisdadiger was in de zin van de rechtspraak te Tokio, waren de meesten toch
van mening dat het niet tactisch was geweest het bezoek aan Nederland te arrangeren.
Vooral de visite die het keizerlijk paar aan de koningin op het paleis te Soestdijk
bracht, stuitte velen tegen de borst.
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De reacties van niet onbelangrijke delen van het Nederlandse volk op de twee hoge
bezoeken van de afgelopen maanden tonen in elk geval aan dat het kritische
bewustzijn in dit land sterk is. Vroeger zou men zich bij dergelijke aangelegenheden
nauwelijks verdiept hebben in allerlei historische of actuele achtergronden. Dat dit
nu wel gebeurt, is een duidelijk teken van een aanloop naar verdere democratisering,
zelfs al hebben de autoriteiten zich tot nu toe weinig aangetrokken van de
‘bemoeiingen’ van het publiek. Maar de doorwerking van de protesten, ook bij de
officiële politici en in de wetenschappelijke wereld, kan er op den duur zeker toe
leiden dat zaken als koninklijke bezoeken en ontvangsten minder vanzelfsprekend
worden geacht dan voorheen. We zien dat als een licht- en winstpuntje van de
afgelopen maanden.
J.Vd.

Bij het verscheiden van Albert van de Poel
Op 2 oktober 1971 overleed in de leeftijd van 73 jaar te Breda dr. J.E. Albert van de
Poel.
Wie geen vreemdeling is in het rijk geschakeerde domein van de Nederlandstalige
journalistiek van vóór 1940 heeft dr. Albert van de Poel gekend, of van hem gehoord.
Een man met een grote eruditie, een gedegen zwierige stijl van schrijven en een
onfeilbaar gevoel voor de actualiteit waaruit hij, op het juiste moment en in de juiste
vorm, het nieuws in zijn krant bracht. Hij behoorde dan ook tot het puikje van de
toenmalige hoofdredacteuren.
Albert van de Poel, van Vlaamse afkomst - hij werd in Diest geboren - studeerde
in Leuven en Gent en kwam in 1918 naar Nederland, waar hij in Amsterdam en
Nijmegen zijn studie voortzette met als bekroning zijn proefschrift over Thomas van
Aquino.
Hij werd redacteur van De Tijd in Amsterdam en op 25-jarige leeftijd
hoofdredacteur van het Overijssels Dagblad. Drie jaar later, na korte tijd bij de
Utrechtse Courant te hebben gewerkt, werd hij hoofdredacteur van het Dagblad van
Noord-Brabant en Zeeland, welke krant later overging in het Dagblad De Stem. Kort
na de bezetting werd hij door de Duitse bezetters gearresteerd en opgesloten in
Neuengamme. In 1943 werd hij uit dit concentratiekamp ontslagen. Zijn belevenissen
stelde hij nadien op schrift en men kan dit proza niet zonder ontroering lezen. Hoewel
hij toen nog in de kracht van zijn jaren was leed hij ernstig onder zijn gevangenschap
en daarvan is hij nimmer geheel hersteld. Zijn sterke geest en onvermoeide
strijdvaardigheid hielden hem echter overeind. Tot de hoogtepunten van zijn
journalistieke arbeid behoren ongetwijfeld zijn vele artikelen over de
Schelde-Rijn-verbinding, over het Postel-kanaal en over zijn standpunt inzake een
noodzaak van de devaluatie van de gulden. Zijn denkbeelden werden niet alleen
uitvoerig bestudeerd, maar ook tot werkelijkheid gebracht wat voor hem een grote
voldoening was. Na de oorlog hanteerde hij opnieuw de pen over de zaken op welk
gebied hij uitermate deskundig was. De liefde voor de Nederlandse taal en de
Nederlandse cultuur in de meest brede zin was hem in het hart gegrift. Hij liet dan
ook geen moment of gebeuren, wanneer het passend was, ongemoeid om daarvan te
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getuigen. Hij dacht en handelde, maar bovendien getuigde, van ‘de Nederlanden’ en
was een warm voorstander van de integratie van Noord en Zuid. Veel van zijn kennis
en arbeidskracht heeft hij dan ook in dienst gesteld van het Algemeen Nederlands
Verbond, waarmee hij was begaan tot aan het einde van zijn leven.
Albert van de Poel was geen gemakkelijk man. Wie met hem in discussie trad
moest van goede huize zijn. Hij presenteerde zich vaak een beetje straf en stroef,
waarvan de oorzaak gezocht moest worden in zijn zwakke gezondheid. Maar een
klacht kwam nimmer over zijn lippen. Wie gelegenheid had hem beter te leren kennen
ontdekte een man met een scherp verstand, maar boven-al met een gevoelig hart en
genegen te helpen waar hij kon. Zijn gulheid en gastvrijheid schonk hij rijkelijk aan
zijn brede vriendenschaar in Noord en Zuid.
Velen volgden, met de familieleden, zijn laatste gang op de zonnige herfstdag van
woensdag 6 oktober in Ginniken waar zijn moe gestreden lichaam ter ruste werd
gelegd op de begraafplaats aan de Kerkhofweg.
G.G.
In Waregem voor de 24ste maal een Frans-Vlaamse Kultuurdag onder leiding van
de heer L. van Ackere, in tegenwoordigheid van mr. Johan Fleerackers en vele Frans
Vlaamse jongeren. De nadruk werd o.a. gelegd op grotere belangstelling voor de
economische ontplooiing van de grensgebieden. Versterking van het bewustzijn van
een gemeenschappelijke bestemming van de gebieden aan weerszijden van de
‘schreve’ schijnt éérder voeten aan de grand te krijgen, dan de strijd voor meer en
beter Nederlands onder de bevolking van Frans-Vlaanderen.
De heer Fleerackers legde in zijn rede de klemtoon op het bevorderen van de
aanwezigheidspolitiek. De Nederlandse kultuur moet een aantrekkelijker uitzicht
bieden en het moet zó worden, dat afgestudeerde studenten-Nederlands van de
universiteit in Rijsel hun theoretische kennis in Vlaanderen, via de legale weg, aan
de praktijk kunnen toetsen.

Dr. Roger Gheyselinck
In de laatste week van mei van dit jaar overleed te Antwerpen dr. Roger Gheyselinck,
oud-ondervoorzitter van het Algemeen Nederlands Verbond, in de leeftijd van 65
jaar. Voor velen van zijn vrienden in het V.V.A. en het A.N.V. kwam zijn einde nog
vrij plotseling. Bij zijn verscheiden schreef mr. Frans van der Elst: ‘Roger Gheyselinck
was een fascinerende persoonlijkheid: wereldreiziger, man met een brede horizon,
rijk aan ervaring, wetenschapsmens, Nederlander én Vlaming. In zijn persoon waren
de goede hoedanigheden van de Nederlander en de Vlaming samengesmolten tot een
vitale eenheid. Hij was de voorafbeelding indien men wil van wat groeien kan uit
een integratie van Nederland en Vlaanderen.’
Het was mede door het toedoen van dr. Gheyselinck dat het Fonds Nederlandse
taal van het A.N.V. tot stand kwam.
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Timmeren aan de Noord-Zuidverbinding
Integratie tussen Noord en Zuid, ‘vergeet het voorlopig maar’, schijnt de tendens
van het artikel van drs. H.J.A. Zaat in het vorig nummer van ‘Neerlandia’.
Jan de Graeve zegt in hetzelfde nummer, als reactie: ‘de tijd dringt om met die
integratie ernst te maken.’
Ons gaarne scharend achter de Graeve, mogen we dan ook met voldoening wijzen
op een opmerking van minister van Mechelen, die bij een bepaalde gelegenheid de
oprichting van een Hoge Raad voor de Nederlandse Kultuur in het vooruitzicht
stelde. In de kringen van hen, die van nabij zijn betrokken bij de integratie tussen
Noord en Zuid, wordt weer nieuwe hoop gewekt, omdat zo'n Hoge Raad hèt instituut
zal kunnen worden, dat als nummer één dient te staan op het programma voor de
bevordering van de culturele integratie.
Daarom ook noemen we hier het werk van drie Vlamingen: Fred Bossé, Julien Peeters
en cameraman Jos Laureys, die vijf documentaire programma's onder de titel
‘Nederland onder dak’ (een filmlengte van 5.000 meter) brachten, met de bedoeling
een zo degelijk mogelijke informatie te brengen over de Nederlanders en hun land,
waarover bij de Vlamingen nog zoveel verkeerde beelden en opvattingen bestaan.
Elkander leren kennen, betekent in de regel elkander leren waarderen.
Met diezelfde bedoelingen zette Godfried Bomans zijn pogingen voort om door
gesprekken met prominente Vlamingen ook beter begrip te wekken. Die poging kan
alleen toegejuicht worden, al is men in het Zuiden niet onverdeeld enthousiast over
de resultaten van Bomans' benaderings- en toenaderingspogingen.
Onze mederedacteur, Joris de Deurwaerder, klapt in elk geval niet in de handen,
zoals blijkt in een door hem geschreven uitstekend artikel in ‘Het Pennoen’
(augustus-nummer) - een helaas door te weinig Vlamingen gelezen periodiek -. In
dat artikel, dat ik ook niet geciteerd heb gezien in de grote dagbladen spreekt de
Deurwaerder zijn diepe teleurstelling uit, dat geen enkele Vlaamse krant werkelijk
gespecialiseerde journalisten naar de Randstad Holland stuurt, met het gevolg, dat
de berichtgeving over Nederland in Vlaanderen volslagen faalt. Kennelijk
gedesillusioneerd slaakt hij de kreet: ‘Wanneer organiseert de pers van het Noorden
eindelijk eens een serieuse publiciteitscampagne in Vlaanderen!’
De Deurwaerder slaat de spijker midden op z'n kop, want Televisie, Radio en Pers
zijn de media bij onze integratiecampagnes. Laat dit vooral de Pers gezegd zijn.
Van de gedurende 25 jaren gehouden Groot Kempische Cultuurdagen in
Hilvarenbeek heeft burgemeester Meuwese hoge verwachtingen gekoesterd bij zijn
pogingen de Noord-Zuid integratie op cultureel gebied te animeren.
Het scherm is gevallen. Geen Hilvarenbeek meer. Vlaanderen heeft er nooit die
belangstelling voor getoond, die redelijk mocht worden verwacht.
Nu komt Jan Naaykens met zijn Brabantse Dag in Heeze (aan de spoorweg
Eindhoven-Weert). Op de 14de Brabantse Dag waren er tienduizenden
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belangstellenden bij elkaar. Naar zijn mening zouden die tienduizenden niet
aanvaarden, dat al wat in Hilvarenbeek werd verworven, nu verloren zou gaan. Die
verworvenheden zouden moeten kunnen worden geïntegreerd in de bredere en veel
gemakkelijker aansprekende opzet van de Brabantse Dag, die vele bindingen heeft
met folkloristische organisaties, met het Breughel-comité, met kasteel Gaasbeek en
met Antwerpen. Moeten we de oplossing zoeken in Heeze en wordt het daar dan een
Vlaams-Nederlandse Dag met fifty-fifty Vlamingen en Nederlanders? We wachten
maar af. Maar, hoe dan ook, overal schieten de scheutjes van de integratie op en het
zaad wordt uitgestrooid.
Daar valt b.v. de brochure van burgemeester Herman Suykerbuyk, pleiter voor
beter grensoverleg, zo maar uit de lucht onder de naam: ‘Hoe het verder moet gaan
met het Belgisch-Nederlands Akkoord’.
Burgemeester Suykerbuyk gaat er, met de heer Zaat, van uit, dat rekening moet
worden gehouden met de nu eenmaal bestaande grens en dat dus bepaalde wegen
samen kunnen worden bewandeld, andere niet.
Maar hij ziet in het werk van de BENEGO (Belgisch Nederlands Grenscontact)
wel degelijk een uitgangspunt van verdere integratie en propageert dus een keten
van BENEGO'S langs de grens van West-Vlaanderen tot Limburg, waaruit de
dynamiek zal kunnen worden geboren voor het Groot Akkoord.
Het geharrewar, de laatste tijd op te merken bij de plannen ter verbetering van de
bevaring van de Wester Schelde en al wat daartoe behoort, werkt niet steeds mee
om de goede verhoudingen tussen Noord en Zuid te bevestigen of te bevorderen. Het
graven van het Baalhoekkanaal, de eis het Land van Saeftinge te behouden, de agitatie
in Zeeuws Vlaanderen, angst voor milieuverontreiniging, eisen van de Nederlandse
overheid ten overstaan van het aanleggen van groenstroken enz. veroorzaken enige
spanning. Niettemin stelde minister Drees, dat de uiteindelijke beslissing in deze
aangelegenheden in de eerste helft van 1972 kan worden verwacht.
Evenmin is er stof tot juichen over de nieuwste ontwikkeling in Nederland op het
gebied van de invoering in Noord en Zuid van een nieuwe spelling.
Plotseling komen enkele Nederlandse groepen (Vereniging van het Onderwijs van
het Nederlands (V.N.O.), de Algemene Nederlandse Onderwijzersfederatie, de sectie
Nederlands van de Vereniging van Leraren in Levende Talen en de Vereniging voor
een Wetenschappelijke Spelling (VON) met de eis van eenzijdige bespoediging van
een vereenvoudigde spelling.
Aan een opsomming van de vele en daaronder zeer goede en interessante
manifestaties, welke in Noord en Zuid in het afgelopen kwartaal ten beste werden
gegeven in het kader van de herdenking van het zilveren Belgisch Nederlands
Kultureel Akkoord kunnen we niet beginnen. Er was over het algemeen grote
belangstelling, evenals voor Europalia-1971, dat geheel is gewijd aan cultureel
Nederland. Koningin Juliana heeft door een bezoek aan enkele manifestaties in
Brussel daarvoor hààr belangstelling getoond.
Tenslotte zij nog genoemd de door Zuid en Noord gezamenlijk georganiseerde
herdenking van Thomas a Kempis, die vijf eeuwen geleden in Zwolle stierf.
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Zaterdag 11 september werd aan het Groot Limburgs Toneel de
Juliana-Boudewijnprijs in Maastricht uitgereikt, als waardering voor de bijzondere
wijze, waarop dit gezelschap heeft bijgedragen tot de culturele integratie tussen
Nederland en België.
Zie daar het integratiebeeld in de jongste maanden. Niet om te juichen? Met de Javaan
zeggen we: ‘Onhoorbaar groeit de padi’.
P. DE KAT ANGELINO
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Venster op de wereld
Neerlandica extra muros
Door omstandigheden was het niet mogelijk Neerlandica extra Muros, nr. 15 in
het vorig nummer van Neerlandia te bespreken. Daarom mogsn hier de afleveringen
15 en 16 van genoemd tijdschrift van de I.V.N, tegelijkertijd behandeld worden. Dit
zij eveneens het geval met de nieuwe Docentenlijst van vermelde vereniging en met
nog een enkel initiatief dat zij de laatste maanden ontplooid heeft.
De beide afleveringen weerspiegelen een belangrijk jaar in de buitenlandse
nederlandistiek.
Daar is in nr. 15 de officiële aankondiging van de oprichting van de I.V.N, op
7-9-1970 - de dag vóór het IVe Colloquium - met een mededeling aangaande de
gekozen bestuursleden, de totstandkoming van de Statuten, de plannen omtrent een
op te richten Jaarboek (zie ook nr. 16, blz. 11), de contributies enz.
In nr. 15 verschijnt vervolgens het verslag van de eerste werkvergadering, die op
8-9-1970, eveneens aan het eigenlijk Colloquium voorafging. Deze bijeenkomst, die
over de toekomstige status der docenten extra muros zou beslissen, betekende een
historisch moment in de geschiedenis van de neerlandici extra muros. Reeds sinds
1954 (Burgsteinfurt bij Munster) is er op conferenties op nationaal en internationaal
niveau in klemmende redevoeringen en resoluties op verbetering van de status der
docenten buitengaats aangedrongen. Nu was het eindelijk zover dat door mej. mr.
E. Talsma van het Ministerie van O. en W. en door mr. A.W. Luikinga van de afdeling
Rechtspositie, een regeling kon worden bekend gemaakt, die de Nederlandse regering
voor docenten in het buitenland van Nederlandse nationaliteit heeft uitgewerkt, terwijl
te verwachten is, dat de Belgische Regering spoedig met een soortgelijk besluit zal
volgen. De Nederlandse regeling treft men vervolgens in dit nummer aan.
Hierna volgt een verslag van het IVe Colloquium van de hand van drs. J.H. Meter
(Napels), zoals dat van 9 tot 13 september in de Faculteit van de Letteren en
Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit te Gent gehouden is. Aan dit colloquium hebben
56 docenten uit alle delen van de wereld, 16 binnenlandse hoogleraren in de
nederlandistiek, vertegenwoordigers van de Belgische en Nederlandse regering, leden
van ambassades, genodigden en gasten deelgenomen. Een nieuw hoogtepunt inderdaad
in het leven op verre posten van de buitenlandse nederlandistiek! Hierna kan men
kennisnemen van de resoluties die tijdens het colloquium zijn aangenomen.
Van interesse is hier op te merken, dat vanaf de oprichting van de I.V.N. een
Nederlandse en een Belgische hoogleraar in de nederlandistiek zitting hebben in het
Dagelijks Bestuur en dat een Nederlands en een Belgisch lid van het Ministerie van
Onderwijs het recht bezitten als toehoorder de vergaderingen van het D.B. bij te
wonen. Als een belangrijk initiatief van de ontvangende universiteit moge aangemerkt
worden, dat tijdens het door de Rector Magnificus de deelnemers aangeboden diner,
deze kon meedelen dat de Beheers-commissie van het Universiteitsvermogen besloten
heeft per jaar drie studiebeurzen beschikbaar te stellen voor studenten in de
nederlandistiek aan buitenlandse instellingen van hoger onderwijs.
Een kwestie van nomenclatuur, en als zodanig meer voor ingewijden van belang
is die betreffende: neerlandicus, neerlandist(iek), nederlandist(iek. De redactie
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wijdt er in nr. 16 een beschouwing aan, daar zij ook bij de naamgeving van de nieuwe
vereniging een rol speelt. Tevens komt de Engelse naam voor onze taal: Netherlandic
of Dutch ter sprake, waarover de deskundigen nog steeds verdeeld zijn.
Na de aangestipte gegevens betreffende oprichting der I.V.N., de status-vergadering
en het IVe Colloquium volgen de vertrouwde rubrieken.
Zo bij de ‘Bijzondere prestaties van docenten extra muros’ (nr. 15) het gelukkig
resultaat van de samenwerking van mej. drs. C. van Woudenberg en drs. J.H. Meter,
dat thans in de fraai verzorgde boekwerken: I Storia delle letterature del Belgio e
dell' Olanda, II Antologia delle letterature del Belgio e dell' Olanda, door A.
Mor, J. Weisgerber en bovengenoemden verschenen is. In de rubriek ‘Nieuwe
Docentschappen en Mutaties’ leest men in nr. 15 het tragisch lot van de enige
volwaardige Nederlandse leerstoel in Groot-Brittannië, die als er niet tijdig hulp
komt, juist tijdens het aftreden van prof. dr. Th. Weevers wegens zijn bereiken aan
het eind van dit studiejaar van de pensioengerechtigde leeftijd, aan bezuinigingswoede
voor een belangrijk deel dreigt ten onder te gaan.
Onder hetzelfde hoofdje vindt men eveneens informatie over het nieuw bezette
lectoraat Nederlands te Milaan en wel door drs. A.B. van Heusden, tevens leraar aan
de Europese School te Varese en, om nog in Italië te blijven, over de plannen van
prof. dr. Paolo Ramat, hoogleraar in de Germaanse filologie te Cagliari, die zijn
onderwijs met het vak Nederlands wil uitbreiden.
In nr. 16 heeft de redactie bovengenoemde rubriek wat omvattender willen maken
door haar ‘Van buiten de muren’ te noemen, wat haar in staat stelt de berichten als
die omtrent jaarlijkse bijeenkomsten van de lectoren Nederlands uit het Duitse
taalgebied in het ‘Institut für Niederländische Philologie’ te Keulen op te nemen. De
eerste bijeenkomst, die op 12 en 13-2-1971 gehouden werd leidde tot de oprichting
van een Arbeitskreis der Niederländisch-lektoren in der Bundesrepublik.
Bijzonder belangwekkend is in dit verband het verslag dat prof. dr. K.R.G. Worgt
van de Karl-Marx-Universität te Leipzig over het onderwijs in de Nederlandse
taalliteratuur en cultuurwetenschap aan zijn universiteit met de redactie uitbracht.
Hetzelfde geldt van dat van dr. A.J. Borst over het Nederlands onderwijs aan de
Universiteit te Turku (Finland) en van de manifestatie ‘Erasme et son Temps’ aan
de Universiteit te Straatsburg door dr. A.J. M. van Seggelen.
Ook zal het menige buiten- (en binnen-) staander interesseren, dat er thans
(eindelijk) aan twee Zwitserse universiteiten: Bazel en Zürich (voor 't eerst)
Nederlands gedoceerd wordt en wel door twee reeds langere tijd in dit land
woonachtige Nederlanders: de heren S.J. Posthuma van de Univ. Bazel en J. Stegeman
van de Univ. van Amsterdam.
Ook verder bevat deze rubriek een keur van nieuws omtrent Nederlands onderwijs
aan universiteiten in Canada, Indonesië, de Verenigde Staten en zelfs in Zuid-Korea.
Naast de vacature, die binnenkort zal ontstaan door het vertrek uit Londen van
prof. dr. Th. Weevers (zie voren), wijdt de redactie ruim aandacht aan die in
Zuid-Afrika door het emeritaat wegens eveneens het bereiken van de 65-jarige leeftijd
van prof. dr. D. Bax, hoogleraar in de Nederlandse cultuurgeschiedenis te Kaapstad.
Onder ‘Lezingen en Bijeenkomsten’ (nr. 15) schrijft prof. Brachin over het jubileum
n.a.v. het 75-jarig bestaan van het A.N.V. te Dordrecht. Verder volgen hier artikelen
over de Twintigste Conferentie der Nederlandse Letteren, Het Veldeke-Symposion
te Gent, enz.
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Na rubrieken over ‘Beurzen en Stipendia’ en ‘Zomercursussen’ (nr. 16) volgen in
nr. 15 en nr. 16 mededelingen over ‘Leer-en Hulpmiddelen’, ‘Het Nederlands in de

Neerlandia. Jaargang 75

163
Wereld’ en ‘Allerhande’ (nr. 15) die in het algemeen meer voor ingewijden van
belang zijn en het best door hen in de betreffende aflevering kunnen worden
nagelezen.

Andere activiteiten van de I.V.N.
Hiertoe behoort van ouds (nl. door de Werk-commissie sinds 1962) de samenstelling
in 5 talen van een ‘Lijst van Docenten in de Nederlandistiek aan buitenlandse
Universiteiten’. Men moet wel eens met dit bijltje gehakt hebben om te bevroeden,
hoeveel ijver en nauwkeurigheid er nodig zijn om in dit vlottend materiaal van over
de hele wereld enige orde te scheppen. De thans verschenen lijst is nr. XIII en is
gedagtekend 1-5-1971. Zij omvat 131 buitenlandse universiteiten met Nederlands
onderwijs, het aantal betrokken docenten Nederlands bedraagt 255.
Een novum onder de andere activiteiten is de publikatie door de I.V.N. van ‘Wie en
Wat in de intramurale Nederlandistiek’, een overzicht van personen die zich
bezighouden met onderwijs en onderzoek van de nederlandistiek aan Belgische en
Nederlandse universiteiten, met vermelding van hun specialismen, de adressen van
hun instituten enz., dat gratis ter beschikking gesteld wordt van de buitenlandse
nederlandisten. Wederom een practisch stukje werk, waarmee de betreffenden zeer
geholpen zullen zijn.
DR. J.M. JALINK

In memoriam dr. J.M. Jalink
De auteur van de bijdrage ‘Neerlandica extra muros’, onze medewerker en lid van
het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlands Verbond, dr. J.M. Jalink overleed
te Den Haag op 12 september jl. in de leeftijd van 76 jaar. Na zijn pensionering, als
lector Nederlands aan de universiteit van Bonn in 1961, werd hij secretaris van de
Werkcommissie van Hoogleraren en Lectoren in de Nederlandistiek aan Buitenlandse
Universiteiten. In september 1970 legde hij deze functie op een colloquium te Gent
neer. Zijn grote kennis en ervaring stelde hij mede in dienst van het A.N.V. Nog dit
jaar had hij een groot aandeel in de voorbereiding van het samenstellen van een
verzoekschrift van het A.N.V., de Internationale Vereniging voor de Nederlandistiek
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en de Kultuurraad voor Vlaanderen aan de ‘Kultusminister’ van Neder-Saksen inzake
het bevorderen van het onderwijzen van de vakken Nederlands en cultuurgeschiedenis
op de pedagogische academiën en scholen in de grensgebieden.
De foto toont dr. Jalink - tweede rechts - in gezelschap van dr. B.J.E.M. de Hoog,
chef van de Afdeling Internationale Culturele Betrekkingen van het ministerie van
O.K. en W., dr. M. Grijpdonck, afgevaardigde van de toenmalige minister R. van
Elslande en mej. dr. A. Hübner, lector Nederlands aan de universiteit te Hamburg.
Dr. J.M. Jalink heeft steeds trouw en vooral op een bekwame manier geijverd voor
de doelstellingen van het Algemeen Nederlands Verbond.

Nederlandse bond in Duitsland vierde vijftigjarig bestaan
De Nederlandse Bond in Duitsland heeft de 16de oktober te Dortmund zijn vijftigjarig
bestaan gevierd. Meer dan vijftig verenigingen van Nederlanders in de
Bonds-republiek zijn bij deze organisatie aangesloten. In vervlogen jaren, waarin
het voor talrijke Nederlanders uitermate moeilijk was een waardig bestaan in eigen
land te vinden, zijn vele hunner de grens overgetrokken omdat hun in Duitsland
mogelijkheden werden geboden. Het is begrijpelijk, dat de landgenoten, die het ook
daar niet steeds gemakkelijk hadden, verenigingen hebben opgericht, die spoedig
contact met elkaar hebben opgenomen. Zo ontstond de Nederlandse Bond in
Duitsland.
De Bond heeft in menig opzicht verdienstelijk werk verricht en er, bijvoorbeeld,
voor gezorgd, dat hun kinderen ook in Duitsland les in de eigen taal kregen en
vakanties in het vaderland konden doorbrengen. Vele landgenoten lazen in den
vreemde geen eigen kranten en toen heeft de Bond besloten een eigen maandblad,
‘De Post van Holland’ uit te geven en dit orgaan houdt nu reeds 43 jaar de landgenoten
op de hoogte van wat in het vaderland gebeurt. Elk jaar houdt de Bond een congres
in een andere stad en ditmaal, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, was de
keuze op Dortmund gevallen. Dit is een gelukkige keuze geweest, want het
gemeentebestuur van de stad heeft er in ruime mate voor bijgedragen, dat het halve
eeuwfeest op waardige wijze kon worden gevierd. Het heeft de deelnemers aan het
congres op feestelijke wijze ontvangen en daarbij duidelijk zijn sympathie voor
Nederland betuigd. Aan de vooravond hebben de heer Hartwig, Consul der
Nederlanden te Dortmund, een receptie en een diner aan landgenoten aangeboden.
Na het Congres, waarop de gebruikelijke zakelijke aangelegenheden werden
besproken, de jaarverslagen werden goedgekeurd en het Bondsbestuur werd herkozen,
vond een feestavond plaats, die buitengewoon boeiend en gezellig was. Excellentie
Dr. J.G. de Beus, Nederlands ambassadeur in de Bondsrepubliek en Erevoorzitter
van de Bond, heeft er o.a. het woord gevoerd en de heer Auke Loos, sedert meerdere
jaren voorzitter van de Bond, zijn benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau
medegedeeld. Zowel als de ambassadeur hebben voorts ook de heren Sondermann,
Oberbürgermeister van Dortmund, en Con-

Neerlandia. Jaargang 75

164
sul Hartwig hun sympathie voor de Bond betuigd en hem de beste toekomst gewenst.
Door deze korte toespraken steeg de stemming voortdurend en aansluitend hebben
de honderden aanwezigen tot laat in de nacht feest gevierd. Amusante kunstenaars
uit beide landen en voortreffelijke musici hebben hiervoor gezorgd. De geestdrift
van allen getuigde van hun sympathie voor de Nederlandse Bond in Duitsland.
K.A. MAYER

Uit de vier windstreken
Zowel in Nederland als in Suriname en op de Nederlandse Antillen was het
‘Statuut’ hoofdnoot bij vele besprekingen, in dagblad-artikelen en tijdens de contacten
tussen de regeringen in De West met de Nederlandse parlementaire delegatie. Het
merkwaardige was, dat na alle heftige betogingen in de laatste jaren, die afscheiding
op kortste termijn eisten, thans overal verontwaardigde stemmen zijn te beluisteren,
omdat men meent dat Nederland de oude banden met de West wenst te verbreken,
liever vandaag dan morgen, doch wat in officiële kringen door niemand wordt
bijgetreden.
De Antilliaanse Rechtshogeschool is inmiddels door de Gouverneur der
Nederlandse Antillen officiëel geopend. Dit is in elk geval een belangrijke mijlpaal
op de weg naar culturele onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen.
Van de West naar de Oost, waar in Soerabaja en in Djakarta een zgn.
Boerhaavecursus voor het voortgezet medisch onderwijs werd gegeven. Hieraan
verleenden Nederlandse hoogleraren uit Leiden en Groningen hun medewerking.
Het Nederlands ministerie van O. en W. verleende financiële steun.
In de eerste week van oktober organiseerde de Vlaamse Vriendenkring van Kinsjasa
in de Kongolese hoofdstad een eerste Vlaamse Kulturele Week samenvallend
met de vierde Vlaamse Boekenweek, die gehouden werd onder de titel: ‘Het kind in
de Nederlandse literatuur’. Een belangrijke rol bij de voorbereidingen van een en
ander vervulde Hans Koevoet, een Bruggenaar, verbonden aan de Belgische school
te Kinsjasa. Amateurtoneel en amateur-koorzangers droegen hun steentje bij.
In Zuid-Afrika, mocht Fanie Olivier voor zijn poëziebundel ‘Gom uit die Sipres’ de
Reina Prinsen Geerligsprijs ontvangen.
Dr. Jan Ploeger meldt in NUZA (Nieuws uit Zuid-Afrika), dat het eerste deel van
‘Die geskiedenis van die Tweede Vryheidsoorlog in Suid-Afrika (1899-1902) als
staatsuitgave, maar geesteskind van dr J.J. Breytenbach, van de persen der
Staatsdrukkerij is gekomen, 508 bladzijden, met afbeeldingen, kaarten en een register
verrijkt. Prijs R 5.
Over Argentinië publiceerde ‘De Gazet van Antwerpen’ een uitvoerig reisverslag
van Bert Peleman, die zijn landgenoten aan de overzijde van de Atlantische Oceaan
heeft bezocht en in verschillende delen des lands duidelijke tekenen vond, welke
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hem aan Vlaanderen herinnerden. Hij noemt namen van Vlamingen, die daar uit het
niets enorme bedrijven en industrieën hebben geschapen. Vlaamse beeldhouwers
zagen hun beelden in Argentinië geplaatst. In Buenos Aires is zelfs een Plaza Belgica.
Peleman was bij de vlaamse vissers in Mar del Plata en bezocht de wijngaarden
in Mandoza, bij de grens van Chili.
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[Nummer 5]
Aan de leden van het Algemeen Nederlands Verbond
Uw hulp hebben we dringend nodig om Neerlandia voort te zetten in de vorm die
het sinds een jaar heeft. Voor zo'n blad is de contributie van f 12,50 / 175 Bfr laag.
Aan een verhoging zullen we niet kunnen ontkomen. Waarom zou u er al niet
vrijwillig toe overgaan?
Neerlandia is het voor de hand liggende en meest geschikte middel om nieuwe leden
voor het A.N.V. te werven. Daarvoor is steeds een extra aantal van de nummers in
nieuwe stijl gedrukt. Ze zijn niet zonder succes als propagandamateriaal verzonden,
maar de begrotingspost die we daarvoor konden gebruiken, is beperkt. We moeten
het drukken en verzenden van extra nummers voor ledenwerving voortzetten. Dit is
slechts mogelijk, indien u ons helpt.
Als u Neerlandia in zijn nieuwe vorm waardeert, nodigen we u uit uw contributie
vrijwillig te verhogen. Het bedrag dat u als steun betaalt, zal gebruikt worden voor
de werving van nieuwe leden door middel van Neerlandia. U kunt overschrijven op
postrekening 38825 ten name van het A.N.V. te Den Haag (voor Nederland) of op
postrekening 11.35.83 van Kredietbank Mechelen voor rekening 1140/13/18.621
t.n.v. Neerlandia (voor Vlaanderen). Zo helpt u ons nieuwe leden te werven.
Daarbij kunt u ons ook op een andere manier helpen. Is er iemand in uw
kennissenkring die geen lid is van het A.N.V. en die daardoor wel in aanmerking
komt, stuurt u dan zijn of haar naam en adres aan het A.N.V., Surinamestraat 28,
den Haag of Jan van Rijswijcklaan 28, Antwerpen. Wij zenden haar of hem dan
Neerlandia toe met de uitnodiging lid van het A.N.V. te worden. Dat doen we graag,
vooral als het lukt met die steunabonnementen. Of wellicht wilt u voor een goede
kennis zelf een geschenk-abonnement betalen?
Van buiten en van binnen is Neerlandia nu zo dat het gezien mag worden. En het
moet ook gezien en gelezen worden, vinden we. Laten we samen het blad in stand
houden zoals het nu is, ondanks de stijging van druk- en verzendkosten. Verhoog
vrijwillig uw contributie, neem een steunabonnement, help ons nieuwe leden te
werven! We hebben die hulp van u dringend nodig.
dr. W.H. van den Berge algemeen voorzitter A.N.V.
dr. jur. G.R. Piryns eindredacteur Neerlandia
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ANV: Nieuw reglement, slagvaardiger bestuur
Men kan geen krant opslaan, of er is weer een nieuwe fusie in het bedrijfsleven
opgericht. Het merendeel van de verenigingen en instellingen, van welke huize ook,
‘bezint zich op de huidige omstandigheden’ met de bedoeling zich aan te passen en
opnieuw aan de buitenwacht voor te stellen. Wat voor banken.
scheepvaart-ondernemingen en assurantiekantoren geldt, gaat ook op voor
toneelgezelschappen, vormingscentra, bibliotheken, het orkestwezen, de
kinderbescherming en de sport, om maar een rijtje op te noemen.
Er is in de laatste maanden nogal wat getimmerd aan de statuten en het
huishoudelijk reglement van het ANV. De beweegredenen waren een eigentijdse
vertolking van de doelstellingen van het Verbond en een wat gemakkelijker en
doeltreffender organisatorische opzet van het verenigingsverband, zoals o.m. een
centrale inning van de ledengelden voor te schrijven en een kleiner, en daardoor,
slagvaardiger bestuur samen te stellen.
Belangrijk is eveneens het nieuwe artikel 12 over regionale werking: ‘In Nederland,
in Vlaanderen of elders kunnen bijzondere vergaderingen worden gehouden en andere
activiteiten worden ontplooid voor of door de aldaar wonende leden. In die
vergadering kunnen bindende besluiten worden genomen voor het desbetreffende
gebied, zonder dat deze in strijd mogen zijn met de regelen van statuten en
huishoudelijk reglement. Onverminderd hun verantwoordelijkheid jegens het voltallige
hoofdbestuur staan deze vergadering en activiteiten, voor zover zij plaatshebben in
Nederland of Vlaanderen, onder leiding van de Nederlandse of Vlaamse
plaatsvervangende voorzitter die alsdan als voorzitter Nederland of als voorzitter
Vlaanderen optreedt’.
Op 7 augustus werden de statuten koninklijk goedgekeurd en traden in werking.
Ter uitvoering van de nieuwe ‘grondwet’ van het Verbond was het nodig een nieuw
huishoudelijk reglement vast te stellen en een nieuw bestuur te kiezen. Een taak voor
de ‘Algemene Vergadering’, vroeger bekend als de ‘Algemene Verbondsvergadering.’
Het parlement van het ANV kwam daarvoor op zaterdag 20 november in het
vertrouwde ‘Vrouwenhof’ in Roosendaal bijeen, onder leiding van de algemeen
voorzitter, dr. W.H. van den Berge. Ondanks de niet altijd gelijkgezinde opvattingen
verliep de behandeling van de agenda in een prettige en zakelijke sfeer. De door het
hoofdbestuur vastgestelde tekst van het huishoudelijk reglement kon de goedkeuring
van de vergadering verkrijgen en men verenigde zich eveneens met een voorstel voor
het jaar 1972 de afdracht van de ledengelden aan de afdelingen te handhaven op de
oude basis; 50% voor de centrale kas en de andere helft voor de afdelingsbesturen.
In het hoofdbestuur werden gekozen, in alfabetische volgorde, de heren: mr. W.
Beernink, Dordrecht: dr. W.H. van den Berge, Leidschendam; drs. H.J. Brinkman,
Amstelveen; M. Cantrijn, Antwerpen; mr. J. Fleerackers, Antwerpen; L.C. Kutsch
Lojenga, Amsterdam; J.P.M. Meuwese, Hilvarenbeek; mr. A.W. van Nes, den Haag;
dr. jur, G.R. Piryns, O.L.Vrouw-Waver; L. Vanackere, St-Stevens-Woluwe: J.J.H.
Veltmans, Heer-Maastricht; J.W. Volleberg, Maastricht; prof. dr. M. de Vroede,
Nieuwrode; H.A.J.M. Vrijhoef, Den Haag en dr. A.W. Willemsen, Utrecht. Dr. J.
Theuwissen uit Antwerpen werd als plaatsvervanger aangewezen. Een bestuur van
15 man. De wens een vrouwelljk bestuurslid aan te wijzen kon nog niet worden
verwezenlijkt. Misschien is er in de toekomst een candidate aan te wijzen.
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De vergadering stemde voorts in met de voordracht van het oude hoofdbestuur
het dagelijks bestuur als volgt samen te stellen: dr. W.H. van den Berge, algemeen
voorzitter; J.P.M. Meuwese, plaatsvervangende voorzitter; dr. jur. G.R. Piryns,
plaatsvervangende voorzitter; M. Cantrijn, secretaris en mr. A.W. van Nes,
penningmeester.
Aan het begin van de vergadering herdacht dr. W.H. van den Berge met enkele
gevoelvolle woorden dr. Roger Gheyselinck, gewezen ondervoorzitter van het ANV,
dr. J.M. Jalink, hoofdbestuurslid en redacteur van Neerlandia en dr. J.E. Albert van
de Poel, stichter en voorzitter van de afdeling Noord-Brabant, die in dit jaar overleden
zijn.

Frans Koote erelid
De heer F. Koote is erelid geworden van het Algemeen Nederlands Verbond. Met
evenveel genoegen als het dagelijks bestuur daartoe een voorstel had gedaan en met
evenveel enthousiasme als het hoofdbestuur de voordracht deed, ging een Algemene
Vergadering daarmee akkoord. Uitvoerig schetste dr. Van den Berge de meer dan
een halve eeuw verrichte verdiensten van de heer Koote voor het Verbond.
Het is niet alleen opmerkelijk dat de heer Koote van zijn 22ste jaar af, toen als
jong

Erelid F. Koote

onderwijzer, reeds lid is van het ANV, maar, dat hij van af dat tijdstip (1920) werkend
lid is tot op de dag van heden. In zijn Rotterdamse tijd, kort na de Eerste
Wereldoorlog, gaf de heer Koote zijn krachten aan de boekverspreiding. Hij bleef
het werk voor het ANV trouw gedurende zijn ambt als leraar in de Nederlandse taal
en letterkunde in Haarlem, Rotterdam, Schiedam en Den Haag. In de zes jaren
voorafgaande aan zijn pensionering was hij in Den Haag tevens onderdirecteur en
waarnemend directeur van de h.b.s.
In 1949 werd de heer Koote bestuurslid van de afdeling Den Haag van het ANV
en vervolgens tweede voorzitter en voorzitter van de afdeling. In 1959 bereikte hij
de hoogste post: algemeen voorzitter van het ANV, tot 1968. Daar kwamen nog bij
de functies van voorzitter van de commissie van beheer van de Stichting Steunfonds
van het ANV en van de verschillende Visser-Neerlandiacommissies, alsmede de
behartiging van de boekverspreiding, het lidmaatschap van de redactie van
‘Neerlandia’ en tal van andere werkzaamheden, als ten bate van de Noord-Zuid
integratie, de Nederlandse congressen en presentatie van het Verbond naar buiten.
Gedurende het voorzitterschap van de heer Koote werden in totaal 212
Visser-Neerlandiaprijzen toegekend en een totaalbedrag van f. 490.200 uitgereikt.
Door zijn toedoen werd voor een som van f. 71.240 aan boeken verzonden.
‘Deze arbeid, deze prestaties, kortom de dienst in het algemeen aan het ANV
verleend, werden mogelijk gemaakt door een verknochtheid aan de zaak, een nimmer
aflatend enthousiasme en een grote werkkracht. In Koote brandt een vuur. Het
aanwenden van zoveel energie, juist voor de zaak van de Nederlanden en de
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Nederlandse cultuur, is alleen mogelijk als een grote liefde daarvoor de lamp
brandende houdt’.
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Het Benelux-middengebied is ‘spoorloos’
In het vorig jaar onder nr. 3 verschenen overgangs-nummer - qua formaat dan - van
‘Neerlandia’ hebben wij gewezen op de ver van ideale spoorverbindingen tussen
België en Nederland. Ruim één jaar later is er aan deze spoorsituatie weinig of niets
gewijzigd. Dat kan ook niet. Als voorvechter van de Noord-Zuid-integratie zal
‘Neerlandia’ in de toekomst aandacht blijven besteden aan deze problematiek. Goede
verkeersverbindingen kunnen immers de integratie in belangrijke mate stimuleren.
En dat betekent niet alleen de aanleg van autosnelwegen maar ook de uitbouw van
een degelijk en verantwoord openbaar vervoersnet.
Er was eens een tijd dat België en Nederland verbonden waren door acht
spoorlijnen. Van de Noordzeekust af gezien waren dat Gent-Terneuzen,
Sint-Niklaas-Hulst-Terneuzen, Antwerpen-Roosendaal, Turnhout-Tilburg,
Mol-Neerpelt-Weert, Hasselt-Neerpelt-Eindhoven, Hasselt-Maastricht en
Maastricht-Visé-Luik. Na de grootscheepse sanering van de Belgische Spoorwegen
(NMBS) in de vijftiger jaren - een sanering die vooral in het Vlaams landsgedeelte
gebeurde - bleven er van die acht spoorlijnen nog amper twee voor reizigersverkeer
in dienst. De geelektrificeerde lijn Antwerpen-Roosendaal en de niet geëlektrificeerde
as Luik-Maastricht. Het vrij uitgestrekte Benelux-Middengebied heeft dus geen
enkele rechtstreekse treinverbinding meer. En dit in een tijd dat men zich opnieuw
bewust wordt van het enorm belang van een volledig openbaar vervoersnet.
Toen de sterk frankofoon beïnvloede NMBS zes bestaande
België-Nederland-verbindingen zonder enige vorm van proces afschafte, waren er
jammer genoeg nog andere maatstaven dan gewoon maar rendabiliteitsoverwegingen.
Walen en franstalige Brusselaars hebben zich immers nooit entoesiast getoond voor
Benelux. Zij zagen en zien nog steeds die hele Benelux-zaak als een zuiver
Nederlands-Vlaamse aangelegenheid. Velen spreken zelfs over ‘imperialisme’. In
dit perspektief gezien, worden de beslissingen van de grotendeels door Walen en
franstalige Brusselaars bestuurde NMBS ook duidelijker. Door zes spoorverbindingen
tussen België en Nederland voor reizigersvervoer te elimineren, hebben zij bewust
de onderlinge toenadering in het Benelux-Middengebied bemoeilijkt.
Maar gelukkig komen er weer andere tijden. Zoals bekend hebben de Nederlandse
Spoorwegen (NS) opnieuw belangstelling voor het heropenen van een aantal
grenslijnen. Verder is er ook nog een recent en hoopgevend rapport van de Biezondere
Kommissie voor de Ruimtelijke Ordening van de Benelux Ekonomische Unie over
de planologische probleemstelling van het spoorwegnet in het Benelux-gebied.
Volgens dit rapport is een eerste vereiste voor de aanleg of heropening van een
spoorlijn een voldoende vervoersaanbod tussen regiogroeipolen op middenlange
afstand. Secundo is het noodzakelijk dat deze regionale verbindingen in hun
onderscheiden vertrekpunten aansluiting verlenen op internationale of grote nationale
lijnen. Het inschakelen van een lijn in een grotere kringloop kan immers een
doelmatiger gebruik en een hoger rendement verzekeren. Dit geldt in het biezonder
voor de grensgebieden waar de bevolkingskoncentraties steeds meer relaties gaan
onderhouden nu de betekenis van de landsgrens vervaagt. Voor het tot ontwikkeling
brengen van de bestaande relatiemogelijkheden alsook voor de toekomstige
ontplooiing van deze regio's is de afwezigheid van grensoverschrijdende
spoorverbindingen een grote handicap.
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Zeeuws-Vlaanderen
In het zeer nauw bij Vlaanderen aanleunende Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen rijden
al sedert circa twintig jaar geen reizigerstreinen meer. Tussen Hulst en Sluiskil
herinneren alleen nog de verroeste en in een welige plantengroei gehulde spoorstaven
aan een periode toen er treinen reden tussen Terneuzen en Mechelen. De tijd van de
beroemde maar wat onfortuinlijke Société Anonyme du Chemin de Fer International
de Malines à Terneuzen ligt jammer genoeg al ver achter ons. Goederentreinen rijden
er echter nog wel in Zeeuws-Vlaanderen. Tussen Gent en Terneuzen en tussen
Terneuzen en Axel.
Het rapport stelt voor baanruimte te reserveren voor een S-Bahn van Gent door
de nieuwe woongebieden, ten westen van het kanaal, naar Philippine en vandaar via
Axel naar Hulst. Van Hulst af kan de bestaande spoorlijn langs St.-Gillis-Waas naar
St.-Niklaas voor de voortzetting van deze S-Bahn funktioneren. Het wordt bovendien
wenselijk geacht ruimte te reserveren voor een eventuele spoorverbinding van Hulst
met een nieuwe lijn Antwerpen-Bergen-op-Zoom. Ten behoeve van de industriezone
ten oosten van het kanaal Gent-Terneuzen zal de spoorlijn die zowel op Belgisch als
op Nederlands grondgebied reeds gedeeltelijk aanwezig is, over het ontbrekende
gedeelte aanvulling behoeven.
Wat ons in dit rapport echter verrast heeft, is het feit dat met geen woord gerept
wordt over Terneuzen, een stad in volle expansie. Evenmin wordt gesproken over
de geprojekteerde vaste oeververbinding over en onder de Westerschelde, waardoor
een spooras Rijsel-Gent-Terneuzen-Goes-Zierikzee-Rotterdam tot stand kan komen.
Het staat nu al vast dat de Nederlandse
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Spoorwegen vroeg of laat een nieuwe spoorverbinding over de ex-Zuidhollandse en
Zeeuwse eilanden zullen bouwen, een lijn die Goes (Zuid-Beveland) met Rotterdam
zal verbinden.

Antwerpen-Rotterdam
De uitbouw van de as Antwerpen-Rotterdam is momenteel volop in studie. Het is
vrijwel zeker dat in de toekomst een nieuwe spoorverbinding tussen Europa's grootste
havensteden tot stand zal komen. Eén van de mogelijkheden is volgens het
Benelux-rapport de bouw van een verbinding tussen Woensdrecht en Antwerpen.
Tussen Woensdrecht en Bergen-op-Zoom bestaat immers een dubbelsporige
geëlektrificeerde lijn.

De spoorlijn Gent-Terneuzen met op de achtergrond de moderne brug van Sluiskil over het kanaal
Gent-Terneuzen. Op deze zich in redelijke staat bevindende lijn rijden jammer genoeg alleen
goederentreinen.

Op regionaal vlak is dergelijke lijn planologisch zeer interessant. De
woon-werkrelaties tussen de Antwerpse agglomeratie en de regio Bergen-op-Zoom
zijn de laatste jaren sterk gestegen. Het verder vervagen van de landsgrens zal deze
woon-werkrelatie nog versterken. Daarnaast zai ook de verzorgende funktie van de
Antwerpse city voor de regio Bergen-op-Zoom belangrijker worden. Op
bovenregionaal vlak zou een aanvulling van de huidige lijn Antwerpen-Roosendaal
via Bergen-op-Zoom een verhoogd reizigersaanbod betekenen. Last but not least
kan de verbinding Antwerpen-Bergen-op-Zoom een schakel vormen in een mogelijke
nieuwe spoorlijn (Delta-lijn) in de as Antwerpen-Rotterdam.

Neerlandia. Jaargang 75

Antwerpen-Eindhoven
Al geruime tijd pleiten verkeersdeskundigen voor de aanleg van een E3-spoorlijn.
Wanneer de modernizering van lijn 59 tussen St.-Niklaas en Gent in 1973 zal voltooid
zijn, krijgt men inderdaad tussen Antwerpen en Rijsel een volwaardige E3-verbinding
via de rails. Voor het circa 80 km lange baanvak Antwerpen-Eindhoven bestaat nog
geen enkele vorm van spoorinfrastruktuur. Ook nog niet op de tekentafel. En dat is
biezonder jammer. Op regionaal vlak zou deze lijn de Antwerpse agglomeratie
verbinden met de regio Turnhout en de agglomeratie Eindhoven-Helmond. Thans
bestaan alleen onkomfortabele en veel tijd in beslag nemende busverbindingen tussen
Antwerpen en Turnhout en tussen Eindhoven en Turnhout. Over de opnieuw
ingevoerde treindienst tussen Antwerpen en Turnhout via Lier en Herentals zwijgen
wij liever. De NMBS en het Belgisch ministerie van Verkeerswezen doen er alles
voor om deze treindienst zo beperkt mogelijk te houden zodat er niet te veel kliënten
komen opdagen. Dan kunnen ze later de hele boel opnieuw afschaffen onder de mom
van onrendabiliteit. Dergelijke sabotagepraktijken van de Belgische Spoorwegen
zijn in Vlaanderen geen zeldzaamheid.
Op bovenregionaal vlak zou de verbinding Antwerpen-Eindhoven tot gevolg
hebben dat een rechtstreekse lijn Antwerpen-Ruhrgebied tot stand zou komen. (De
tweede mogelijkheid om vanuit Antwerpen snel in de Ruhr te geraken, komt straks
aan de beurt.) En dit zou niet alleen het reizigersverkeer maar ook het goederenverkeer
stimuleren. Vooral dan wat de containertrafiek betreft. Ten slotte is de spooras
Antwerpen-Ruhr een logisch verlengstuk van de toekomstige as
Antwerpen-Kanaaltunnel. De Belgische Spoorwegen willen dit echter niet inzien.
Misschien kunnen de NS en de Deutsche Bundesbahn de heren
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in Brussel ervan overtuigen dat dergelijke lijn geen louter ‘Vlaamse’ aangelegenheid
is...

Tilburg-Turnhout
Het opnieuw in dienst nemen van de enkelsporige lijn Turnhout-Tilburg is de laatste
tijd dikwijls ter sprake gekomen. Men zou dan immers komen tot een rechtstreekse
verbinding Amsterdam-Utrecht-Den Bosch-Tilburg-Herentals-Leuven-Brussel. Deze
lijn is én een alternatief én een aanvulling voor de lijn Amsterdam-Den
Haag-Rotterdam-Antwerpen-Brussel. Geen slechte zaak dus voor de Belgische en
Europese hoofdstad. En vermits Brussel er baat bij heeft, zit er wel muziek in het
heropenen van de spoorlijn Turnhout-Tilburg.
Volgens het rapport rechtvaardigen de verwachte ontwikkelingen van Turnhout
en Tilburg het heropenen van deze lijn echter nog niet. Meer mogelijkheden voor de
verbinding ontstaan als de lijn Antwerpen-Eindhoven zou aangelegd worden. De
relatie Antwerpen-Midden-Brabant kan dan betekenis krijgen. Ten opzichte van de
landelijke verbinding Brussel-Amsterdam via Turnhout-Tilburg kan gesteld worden
dat deze verbinding op zich de ingebruikneming van Turnhout-Tilburg niet
rechtvaardigt. Omgekeerd wanneer uit regionale behoefte Turnhout-Tilburg zou gaan
draaien, dan is een doorgaande verbinding Brussel-Amsterdam via deze lijn heel
goed voorstelbaar. Aldus het rapport.

Eindhoven-Hasselt
Voor deze enkelsporige lijn, waarover alleen beperkt goederenvervoer gebeurt, ziet
de toekomst er goed uit. De belangrijke positie van Eindhoven in dit
Benelux-Middengebied alsmede de voorziene uitbouw van de di-pool Hasselt-Genk
(circa 125.000 inwoners) maken een spoorverbinding tussen deze beide centra
wenselijk. Deze spoorlijn kan eveneens de uitbouw van de kleinere pool
Lommel-Neerpelt in Noord-Limburg bevorderen. Ook op bovenregionaal niveau
kan deze lijn een belangrijke rol spelen vermits hij een schakel wordt in de grote
verbinding Randstad Holland-Eindhoven-Hasselt-Luik-Luxemburg en aldus een
ontdubbeling en een verkorting van de lijn Eindhoven-Roermond-Maastricht-Luik
betekent.
Het rapport dringt tevens aan op een studie van de lijn Hasselt-Maastricht. In een
normaal land zou men deze lijn nooit afgeschaft hebben. Maar ja, de Belgische
Spoorwegen wilden in de vijftiger jaren kost wat kost saneren. En in Vlaanderen
deden ze dat met de glimlach en sans rancune. Gelukkig werden de sporen niet
uitgebroken. Het baanvak Hasselt-Maastricht kan immers een onderdeel worden van
een doorverbinding Antwerpen-Hasselt-Maastricht-Aken-Keulen, waarvoor ook van
Duitse zijde belangstelling bestaat.
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Mönchengladbach
Voor een groot gedeelte van Vlaanderen loopt de kortste spoorverbinding met het
Ruhrgebied nog steeds via de niet meer gebruikte as
Antwerpen-Lier-Herentals-Mol-Neerpelt-Weert-Roermond. En voor reizigers- én
voor goederenverkeer is deze as van enorm grote betekenis. Wij weten het, beste
lezer en lieve lezeres, dat ons verhaal eentonig is. Maar ook

In het Zeeuwsvlaamse Hulst wordt de spoorlijn Mechelen-Terneuzen door een tuintje onderbroken.
Maar de rails liggen er nog. En dat is zeker niet onbelangrijk.
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deze verbinding heeft de fransdolle NMBS Vlaanderen ontnomen. Alle belangrijke
internationale verbindingen moesten nu eenmaal via Brussel gekanalizeerd worden.
Deze regel gold natuurlijk niet voor Wallonië. Op de as Luik-Namen-Charleroi rijden
wel internationale treinen. En belangrijke. Wij vinden dit uitstekend. Maar waarom
steeds met twee maten en twee gewichten werken?
Het enkelsporige baanvak Mol-Neerpelt-Weert wordt voor het ogenblik alleen
nog gebruikt voor regionaal goederentransport. Volgens het Benelux-rapport zou het
wenselijk zijn deze verbinding in te schakelen als goederenspoor in de verbinding
Antwerpen-Ruhrgebied aangezien de lijn Eindhoven-Venlo zwaar belast en de lijn
Aken-Ruhrgebied reeds overbelast is. Voor een personenverbinding wordt in de
streek Roermond-Mönchengladbach fel geijverd. Maar daarvoor is volgens het rapport
vooralsnog te weinig aanbod te verwachten. Dit zou anders worden wanneer de
gehele lijn tevens voor het reizigersvervoer zou worden gebruikt.

Luik-Maastricht
Ten slotte komen wij bij een bestaande Noord-Zuid-verbinding, de dubbelsporige
lijn Maastricht-Visé-Luik. In iedere richting rijden dagelijks negen reizigerstreinen.
Denderend is dat in geen geval. Maar de schuld dient zeker niet gezocht bij de
Nederlandse Spoorwegen. Dit alleen maar ten titel van inlichting.

Links de spoorlijn Terneuzen-Axel, rechts de lijn Terneuzen-Gent. Jammer genoeg rijden ook op
deze zich in redelijke staat bevindende lijnen alleen maar goederentreinen.

Door dit baanvak te elektrificeren zou deze lijn beslist aan belang winnen. Op
regionaal vlak gezien de geringe afstand tussen de agglomeraties Luik en Maastricht,
op welke lijn zich belangrijke ontwikkelingen voordoen, en op bovenregionaal vlak
ten behoeve van het verkeer in de richtingen Brussel, Parijs, Luxemburg en
Amsterdam. De NS zouden de 9 km van Maastricht tot Eijsden moeten elektrificeren,
de NMBS in totaal 24 km. Een gelegenheid om te bewijzen dat Benelux toch nog
iets te betekenen heeft.
Het rapport dat de elektrificering van dit baanvak eveneens zeer wenselijk acht,
vraagt zich terecht af of geen verbinding nodig is tussen de spoorlijn Luik-Visé op
de oostelijke Maasoever en een bestaand spoorwegvak op de westelijke oever.
Hierdoor wordt het mogelijk het station Luik Guillemins - het centraal station van
Luik - van de andere zijde te benaderen waardoor terugrijden voor de richting Aken
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en Luxemburg niet meer nodig zal zijn. Een voorstel is destijds gedaan bedoelde
verbinding in de omgeving van Wandre te verwezenlijken.

En nu wachten op daden
Wij hopen nu dat dit lovenswaardig Benelux-rapport ruime weerklank vindt bij de
mensen en instanties die rechtstreeks en onrechtstreeks bij deze problematiek zijn
betrokken. Wat Nederland betreft, kunnen wij daar zeker vertrouwen in hebben. Na
het welslagen van Spoorslag '70, welke naast frekwentieverhoging,

Verlaten en verwaarloosde spoorlijn in Zeeuws-Vlaanderen. Lang geleden denderden hier de treinen
Mechelen-Terneuzen voorbij.
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reistijdverkorting en opvoering van de rijsnelheid, mede aktieve verkooppolitiek en
eigentijdse presentatie omvatte, zijn de Nederlandse Spoorwegen vast besloten op
de ingeslagen weg verder te gaan. Het rapport zal in Utrecht grondig bestudeerd
worden. Dit staat als een paal boven water. Hetzelfde zal ook in Den Haag gebeuren.
Minister van Verkeer en Waterstaat Drees mag dan wel bekend staan als een zeer
zuinige man, hij heeft in ieder geval een biezondere voorliefde voor het openbaar
vervoer.
In België liggen de zaken jammer genoeg helemaal anders. Wel zullen de sterk
frankofoon beïnvloede Belgische Spoorwegen het rapport aandachtig lezen. Daar
twijfelen wij geen ogenblik aan. Maar iedereen weet dat de NMBS steeds met de
dood in het hart verbeteringen en projekten laat uitvoeren in het nederlandstalig
gedeelte van België. Welke moeite heeft het niet gekost om een volwaardige
spoorverbinding tussen Antwerpen en Gent - nota bene de grootste steden van
Vlaanderen - los te krijgen. In 1973 wordt deze verbinding eindelijk een feit.
Voorlopig nog met een gedeelte enkelspoor tussen Oostakker en Lokeren. Ook één
van die dingen die alleen in België mogelijk zijn. Men modernizeert en elektrificeert
een lijn, rust ze uit met dubbelspoor maar maakt uitzondering voor een tiental
kilometer. Gelukkig heeft men onder druk van diverse kringen onlangs besloten het
baanvak Oostakker-Lokeren toch dubbelsporig te maken. In 1974 zegt de NMBS.
Bij deze geschiedenis is het duidelijk dat het niet gaat om enkele kilometers rails.
Brussel ziet immers met lede ogen een nieuwe internationale spoorlijn groeien die
ditmaal niet via de hoofdstad zal lopen. Vermits iedere volwaardige internationale
trein via Brusselse stations moet rijden, trachtte de NMBS lijn 59 een lelijke handicap
te bezorgen. Een ideale dienstregeling tussen Gent en Antwerpen is met een
enkelspoor tussen Oostakker en Lokeren niet mogelijk.
Wij willen graag aannemen dat het Belgisch ministerie van Verkeerswezen de nodige
lessen heeft getrokken uit het beleid dat de NMBS in verband met lijn 59 heeft
gevoerd of misschien nog voert. Wat het Benelux-rapport betreft, mogen wij derhalve
verwachten dat de verantwoordelijke minister de Belgische Spoorwegen eens flink
onder druk zal zetten om de heropening van een aantal grenslijnen tussen Noord en
Zuid ernstig en in alle objektiviteit te bestuderen. En liefst in nauwe samenwerking
met Nederland.
Herman WELTER

25 jaar Belgisch-Nederlands cultureel verdrag
Tot de nieuwe opzet van ‘Neerlandia’ behoren ook studies die af en toe tussen de
gewone nummers door verschijnen en een reeks van ‘Neerlandia-schriften’ zullen
vormen. De eerste studie heeft het 25-jarig bestaan van het Belgisch-Nederlands
Cultureel Verdrag tot onderwerp. De uitvoering zal geschieden in de tijdschriftvorm
van ‘Neerlandia’. Het zal een critische behandeling van het onderwerp zijn, in de
vorm van interviews van de heren Lode Hancké en Spoor, die hun vragen richten
aan bewindslieden en politici die destijds als het ware ‘aan de wieg’ van het verdrag
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hebben gestaan. Zij koesterden bepaalde verwachtingen ten aanzien van de uitvoering.
In de vraaggesprekken zal tot uitdrukking komen hoe thans de mening van genoemde
bewindslieden en politici is met betrekking tot wat in de praktijk, in het kader van
het verdrag wel of niet, is verwezenlijkt. Om de lezers wegwijs te maken wordt ook
de z.g. ‘rose nota’ van 1962 gepubliceerd, waarin een pleidooi voor institutionalisering
van de Nederlands-Vlaamse betrekkingen werd gehouden, met name op het terrein
van het onderwijs en de wetenschappen, de Nederlandse omroepgemeenschap, de
integratie van academies, toneelscholen, conservatoria, e.d., alsmede ten aanzien van
het volksontwikkelingswerk.
De eindredactie van deze studie berust bij dr. A.W. Willemsen.
De studie verschijnt met enige vertraging, waarvoor wij ons verontschuldigen, als
laatste nummer van deze jaargang.
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Wetenschapsbeleid ten aanzien van de neerlandistiek
Deze bijdrage wil de noodzaak aantonen van een tot dusver ontbrekende
beleidsvoering ten aanzien van de neerlandistiek. Hierbij wordt tevens een eerste
poging ondernomen om de grote lijnen, de doelstelling en de vormen van dit beleid
enigszins uit te stippelen. Argumenten vinden die de noodzaak van een beleidsvoering
staven is in deze tijd niet zo moeilijk. De aard zelf van de aangevoerde argumenten
weerspiegelt echter steeds al een optie. Wij zijn ons hiervan bewust en vertrekken
daarom met opzet b.v. niet van een organigram van de beoefening van de
neerlandistiek in Nederland en België, evenmin van een bestandsopname die voor
het geheel en per deelgebied de bereikte resultaten zou registreren, maar van een
algemene beschrijving van de huidige neerlandistische bedrijvigheid getoetst aan
enkele o.i. belangrijke criteria.
De confrontatie met deze criteria brengt ons tot een vrij negatief beeld van de
neerlandistiek. Dit groeide evenwel niet vanuit een gevoel van pessimisme, het stemt
zelfs niet tot pessimisme. Het doet ons alleen maar met des te meer aandrang uitzien
naar de invoering van een beleid als één der middelen waardoor de kwaliteit van de
neerlandistiek gevoelig kan verhoogd worden.

1. Produktiviteit, wetenschappelijkheid en functionaliteit als criteria van
de huidige Neerlandistiek.
Om de werkelijke betekenis van de neerlandistiek te meten, moet men niet in eerste
instantie afgaan op louter uitwendige criteria als b.v. het aantal instellingen, vorsers,
publikaties, enz. Wanneer men de pas nieuwe Bibliografie van de Nederlandse
Taal- en Literatuurwetenschap erop nakijkt, staat men versteld over het groot
aantal boeken en tijdschriftenbijdragen dat in één enkel jaar op het gebied van de
neerlandistiek verschenen is. Het zou evenwel misleidend zijn uitsluitend de kwantiteit
als criterium te hanteren. Wij moeten noodzakelijk ook andere, meer fundamentele
maatstaven aanwenden.

Produktiviteit
De laatste tijd zijn belangrijke stemmen opgegaan om de noodsituatie te signaleren
waarin de Neerdistiek zich bevindt wat betreft het eigenlijke materiaal waarop en de
middelen waarmee men moet werken. In een in 1968 uitgesproken rede voor de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde heeft prof. dr. R.F. Lissens
een soort requisitorium gehouden waaruit bleek dat zelfs de voornaamste
basisinstrumenten ons ontbreken. In januari 1970 richtte de voorzitter van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, prof. dr. H.A. Gomperts, een
brief aan de Nederlandse Minister voor Onderwijs en Wetenschappen waarin te lezen
staat dat ‘inzake de wetenschappelijke bewerking van Nederlandse letterkundige
teksten er evenzeer sprake is van een bijzonder grote achterstand. Niet alleen
in vergelijking met wat op dit gebied in het buitenland gebeurt, maar ook
vergeleken met overeenkomstige werkzaamheden op het gebied van de
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Nederlandse geschiedenis (...) slaan de beoefenaren der Nederlandse letterkunde
een pover figuur.’
Niet alleen ontbreekt het ons aan vele noodzakelijke basiswerkinstrumenten en
aan betrouwbaar werkmateriaal, maar tevens zijn al te weinig neerlandici werkelijk
produktief in de wijze waarop met instrumenten en materiaal kan gewerkt worden.
De geschiedenis van onze wetenschap toont aan dat men steeds grote aandacht heeft
gehad voor de methodiek en de theorievorming in andere filologieën en aanverwante
wetenschappen. We hebben de vernieuwingen dikwijls snel en adequaat geïntegreerd
in het eigen onderzoek en onderricht. Maar originele ontginners van nieuwe methoden
en ontwerpers van nieuwe theorieën zijn in de neerlandistiek al te zeldzaam.

Wetenschappelijkheid
Zonder de eis te stellen dat elk onderzoek van de Nederlandse taal en vooral van de
letterkunde wetenschappelijk zou zijn, mag men toch vragen dat wat zich als
wetenschappelijk aandient aan bepaalde grondvoorwaarden zou voldoen.
De neerlandistiek zou er reeds zeer mee gebaat zijn indien haar beoefenaren
duidelijker hun inzicht zouden formuleren in het onderscheid tussen wetenschappelijk
en niet-wetenschappelijk benaderen van het object, indien men zich scherper bewust
zou worden van de echte mogelijkheden, maar ook van de reële beperktheden van
het wetenschappelijk onderzoek, indien men het reductionistisch karakter erkende
dat tegelijk de kracht en de zwakheid van elke wetenschap is. Daar waar b.v. de
algemene linguistiek en de algemene literatuurstudie sterke wijzigingen ondergaan
in hun wetenschapstheoretische, zelfs in hun kentheoretische grondslagen, blijft de
neerlandistiek wat dit betreft betrekkelijk onberoerd. Men stelt zich te zelden de
vraag: wat doe ik wanneer ik aan neerlandistiek doe?
Er bestaan natuurlijk zeer uiteenlopende opvattingen over wat wetenschap - en
dus ook over wat wetenschappelijke neerlandistiek - eigenlijk is. Men kan
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bovendien van mening verschillen over de graad waarin de kenmerken van wat men
als wetenschap aanvaardt, expliciet aanwezig en waarneembaar moeten zijn in een
bepaalde studie. Men kan toegeven dat b.v. de graad van objectiviteit eerder klein
en de subjectiviteit spijts alles toch erg groot mag zijn, dat de incompatibiliteit tussen
dichtkunst en wetenschap in een bepaalde fase van het onderzoek onoverwinbaar is,
dat de wetenschappelijke eis tot generaliseren indruist tegen de uniciteit die de kern
van het kunstwerk kenmerkt, enz. Maar zelfs dan zal men moeten vaststellen dat de
altijd haalbare en door zo goed als elke onderzoeker aanvaarde kenmerken van de
wetenschappelijkheid in de neerlandistiek niet zo dikwijls gehaald worden.
- De omschrijving van het object - materieel en formeel - die een zo precieuze
waarde heeft voor het verder verloop van het onderzoek, ontbreekt in vele belangrijke
werken. Slechts één voorbeeld onder de vele mogelijke: het volstaat een steekproef
te doen met een twintigtal van onze meest gereputeerde literatuurgeschiedenissen.
Op een paar uitzonderingen na - het Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse
Letterkunde door Gerard Knuvelder is er één van - verzuimt men in de inleiding
een nauwkeurige beschrijving te geven van het behandelde object. Het is in dit geval
niet voldoende een zelfs met redenen omklede begin- en einddatum te vermelden.
Men moet - in een materie waarover zoveel verschillende opvattingen bestaan vooraf aangeven wat men in dat bepaald werk, bij dat concreet onderzoek verstaat
onder literatuur en onder geschiedenis, welke de criteria van de stofkeuze zijn, enz.
Wie een bewust wetenschappelijke houding aanneemt bij het gebruik van een
literatuurgeschiedenis, is er meestal toe veroordeeld deze noodzakelijke gegevens
uit het geheel van het werk zelf af te leiden. Ook voor andere sectoren van de
neerlandistiek is het niet moeilijk voorbeelden aan te halen van gebrek aan precieze
objectomschrijving.
- Ontmoedigend is ook de vaststelling van een groot gebrek aan eenzinnigheid
van de gebruikte terminologie in bijna elk van de traditionele onderzoeksdomeinen
van de neerlandistiek. Toch is juist deze eenzinnigheid der termen één der
grondvoorwaarden van de wetenschappelijkheid. De communicatieve waarde van
de gemaakte beschouwingen, de veilige overdracht van de onderzoeksresultaten is
hiervan rechtstreeks afhankelijk.
- Wij allen zouden verwonderd staan indien men systematisch zou nagaan wat het
betekent wanneer een vorser zegt methodisch te werken. Blijkbaar is dit voor de
enen een denkwijze, voor de anderen een
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werkwijze, voor sommigen zelfs maar een werkstramien of een soort raster dat men
eenvoudig op de teksten drukt.
- Oppervlakkig gezien krijgt men de indruk dat aan de controleerbaarheid - een
toch ook algemeen gestelde eis - in grote mate voldaan wordt. De meeste
neerlandistische publikaties zijn inderdaad voorzien van een ruime bibliografie, ze
staan vol technisch juist ingewerkte citaten en worden onderschraagd door reeksen
nuttige voetnoten.
Hiermee is zeer zeker de wetenschappelijke inbedding en de betrouwbaarheid gediend.
Maar de controleerbaarheid is veeleer een eigenschap van de uiteenzetting zelf: niet
alleen de bronnen, maar vooral het behandelingsproces zelf moeten geverifiëerd
kunnen worden.
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- Wanneer men niet één enkele publikatie bekijkt, maar het geheel overschouwt van
wat als neerlandistiek gepresenteerd wordt, dan merkt men het gebrek aan
planmatigheid, aan systematiek in het onderzoek. De onderzoeksobjecten blijken
eerder door allerlei aan de wetenschap externe dan door interne motieven te worden
bepaald. Indien men de lijst wil overlopen van de hogeschoolgeschriften, zal men
hiervan snel overtuigd zijn. Ook het systematische gedeelte van de Bibliografie van
de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (1970) laat er geen twijfel over
bestaan dat er enerzijds erge lacunes blijven terwijl men anderzijds nutteloos
dubbelwerk doet.
- Zelfs indien voldaan zou worden aan de hier opgesomde criteria, dan nog moet
men bij heel wat beoefenaren van de neerlandistiek een tekort aan perspectief
vaststellen, een gebrek aan voldoende vergezicht. Het gebeurt nog al te dikwijls dat
de belangstelling van de codicoloog niet verder reikt dan de codex, dat de
naamkundige zijn specialiteit beoefent om haarzelf, dat de dialectoloog zijn werk
betrekkelijk los laat staan van de ruimere studie van het Nederlands. Sommige
literair-historische vorsers menen hun doel bereikt te hebben wanneer ze een nog
ongekend gegeven hebben aangebracht en ingeordend. Specialisatie is vanzelfsprekend
een noodzaak, maar specialisatie die de voortdurend grotere dreiging van isolatie
der deelgebieden niet tracht te overwinnen, bereikt haar doel niet. Zulk gebrek aan
perspectief brengt mee dat als resultaat wordt aangeboden wat slechts materiaal is,
dat al te enge beoordelingen worden uitgesproken, zelfs dat aspecten niet bestudeerd
worden die wellicht het meest relevant zijn.

Functionaliteit
De neerlandicus is er doorgaans te weinig om bekommerd de zin en de draagwijdte
van zijn bedrijvigheid te verduidelijken en te verantwoorden ten overstaan van de
huidige gemeenschap. De functie van de neerlandistiek in het geheel der
wetenschappen en in de totale cultuur wordt al te zelden expliciet beschreven.

Neerlandia. Jaargang 75

Niet alleen de expliciete beschrijving, maar de vervulling zelf van één of andere
functie is op dit ogenblik betrekkelijk klein. Men kan b.v. moeilijk beweren dat de
neerlandistiek ook maar enigszins de rol zou spelen die door de algemene taalkunde
wordt vervuld.
Over de functionaliteit bestaan uiteraard evenveel verschillende opvattingen als
over de wetenschappelijkheid. Maar niet in het verschil in mening ligt de moeilijkheid,
wel in de te lage graad van verwezenlijking van welke functie ook.
De oorzaak hiervan ligt grotendeels in een verkeerde grondhouding: te veel
neerlandici beoefenen hun wetenschap om zichzelf. Zoals sommige dialectologen
zich opsluiten in de dialectologie, sommige onomastici in de onomastiek, enz., zo
sluiten veel neerlandici zich vaak op in de neerlandistiek.
Door vorsers uit de succesrijke positiefwetenschappelijke sectoren wordt de
neerlandicus - en met hem ook de beoefenaren van sommige andere
geesteswetenschappen - dikwijls aangezien als een niet-functionele studax die
hoofdzakelijk optreedt als conservator van een voorbije cultuur, of - in het beste
geval - als de verzorger van ook in onze tijd niet te versmaden, weliswaar slechts
algemeen menselijke en wetenschappelijk toch weinig rendabele waarden! Zonder
deze mening ook maar enigszins te delen, moet men toch toegeven dat het een teken
aan de wand is. Het omgekeerde, namelijk dat de neerlandicus geen waardering zou
kunnen opbrengen voor wat b.v. de biochemie als wetenschap presteert, doet zich
in ieder geval veel minder voor.
Niet de neerlandistiek als dusdanig is een niet-functionele aangelegenheid, maar
de huidige beoefening ervan rendeert te weinig voor de andere wetenschappen en
voor de gemeenschap in verhouding tot de onbetwijfelbaar grote energie die eraan
verbruikt wordt. Om het hoofd te kunnen bieden aan de kritiek van buitenuit en ook
aan de contestatie door (vooral) jongere vakgenoten en studenten, moet de neer-
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landicus dringend de vraag stellen naar de relevantie van zijn wetenschappelijke
activiteit, naar de implicates van het eenvoudige maar betekenisvolle feit dat hij in
deze tijd en in de gemeenschap van nu al zijn krachten besteedt aan de studie van de
Nederlandse taal en letteren.

2. De invoering van een beleid in de neerlandistiek.
De voordelen van een beleid
Produktiviteit, wetenschappelijkheid en functionaliteit zijn slechts enkele van de
criteria waaraan men een wetenschap kan toetsen. Ze volstaan evenwel om aan te
tonen dat in casu de neerlandistiek op dit ogenblik in zo'n situatie verkeert, dat een
andere aanpak zich opdringt.
Het invoeren van een beleid is natuurlijk op zichzelf geen garantie dat de kwaliteit
van de neerlandistische bedrijvigheid zal worden opgedreven, maar het is in ieder
geval een belangrijk hulpmiddel. Er valt niet aan te twijfelen dat het rechtstreeks
nuttig kan zijn voor het verhogen van de produktiviteit. Sommige van de kenmerken
der wetenschappelijkheid zullen eveneens een directe winst boeken: de planmatigheid
is een organisch element van een actief beleid dat aan elke individuele vorser zijn
plaats toont in het geheel, aan elke instelling haar sector(en) doet kennen, enz. Beleid
kan ook meebrengen dat het perspectief van elke onderzoeker verruimd of althans
gepreciseerd wordt. Zelfs de functionaliteit kan - indien men dat wenst - veel
explicieter worden, zonder veel woorden maar eenvoudig door het uitzicht waaronder
men naar buiten toe verschijnt.
Vooraleer meer voordelen van het beleid op te sommen, is het echter goed hier
eerst de aard van dit beleid nauwkeuriger te omschrijven.

De aard van het beleid
In zijn ideale vorm bestaat elk beleid uit drie niveau's: 1. men weet wat, waarom en
hoe iets moet gerealiseerd worden; 2. men stelt vast in welke graad, met welk doel
en op welke wijze het reeds gerealiseerd is of wordt; 3. men schrijft voor wat er
nog te doen blijft en de manier waarop dit kan gebeuren.
Deze ideale vorm van beleid is evenwel nooit haalbaar in de concrete werkelijkheid
van gelijk welke wetenschappelijke bedrijvigheid, op geen enkel van de drie niveaus.
Niemand kan beweren dat hij op een voldoende definitieve en algemeen aanvaardbare
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manier weet te beschrijven waarheen de neerlandistiek moet geleid worden en op
welke afdoende wijze dit doel zou kunnen bereikt worden. Ook op het tweede niveau
zal elke poging niet meer bereiken dan een erg materieel overzicht - dat niet
waardeloos is - maar ook nooit waardevol genoeg om een actie op het derde niveau
toe te laten. Geen enkele vorser, instantie of instelling mag zich - zelfs bij
vooropstelling van een sterk geleide neerlandistiek - op dit zuiver prescriptieve
standpunt plaatsen.
Dat men van deze maximale opvatting inzake beleid moet afzien, betekent nog
niet dat men elke leiding, geleiding of begeleiding kan afwijzen. In de neerlandistiek
- zoals in nog verscheidene andere wetenschappen - heeft sedert lang het principe
gegolden dat de individuele vrijheid in het onderzoek zo onaangetast mogelijk moest
blijven. Zo was de academische vrijheid van de hoogleraar - en is ze bij sommigen
nog steeds - een onaanvechtbaar privilegie. Deze vrijheid heeft haar onbetwistbare
voordelen, maar ze mag evenmin als een eventueel beleid absoluut zijn. Vrijheid en
beleid zijn polen waartussen de beoefening van de neerlandistiek moet gespannen
worden. En uit de spanning tussen beide kan een evenwichtige, realistische
wetenschapspolitiek ontstaan. Beleid veronderstelt ook niet noodzakelijk een
totaal-filosofie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap, anderzijds kan er
ook nïet gebouwd worden op louter pragmatisme. Uit de aard van de zaak zelf volgt
dat er geen totaalopvatting kan bestaan waarin men aan allen en alles zijn juiste plaats
zou kunnen aanwijzen. En toch is er steeds ontwerp en consensus nodig om
vooruitgang te maken.
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Beleid veronderstelt gezag, maar mag ook geen dirigisme worden. Gezag bezit degene
die iets te zeggen heeft, en in die mate zal het normaal ook aanvaard worden.
Dirigisme is steeds een formalisering van het gezag op het ogenblik dat men begint
minder te zeggen te hebben.
Beleid kan daarom moeilijk een kwestie zijn van enerzijds de enkelen die het
uitoefenen en van anderzijds de velen die het ondergaan. Een beleid mag geen twee
groepen van neerlandici tot stand brengen; het is niet zozeer een positie van sommigen
als wel een mentaliteit van allen. Iedere neerlandicus kan zich - afhankelijk van de
graad van zijn verworven bekwaamheid, van de aard en de stand van zijn onderzoek,
enz. - in een sterkere of zwakkere beleidspositie bevinden, maar allen kunnen steeds
beleidsgericht zijn.
Ten slotte zou men kunnen zeggen dat zowel de uitoefening als de aanvaarding
van beleid een evenwichtiger houding veronderstelt waarvan men niet alle elementen
rationeel, schematisch kan noch moet ontleden.

De strategie van het beleid
Het is wel duidelijk dat men een dergelijk beleid in de neerlandistiek niet kan invoeren
door een paar maatregelen die van bovenaf genomen worden. Het is vooral een
kwestie van mentaliteitsverandering, en men moet er zich van bewust zijn wat dat
in werkelijkheid betekent! Men kan het een illusie noemen hierop te hopen. Men kan
het er spijts alle voorspellingen op wagen. Er zijn ten andere wel voorbeelden aan
te halen van geslaagde beleidsoperaties in met de neerlandistiek vergelijkbare
wetenschappen, b.v. de oprichting van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad onder de
auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Er is ook
het recente verzoek van de Nederlandse Historici tot oprichting van een analoge raad
met het doel het historisch onderzoek te plannen en te coördineren.
De nodige mentaliteitsverandering zal ook niet verwezenlijkt worden door een
morele oproep die af en toe herhaald wordt. Er zal een geduldige strategie nodig zijn
om een reëel beleid progressief te verwerkelijken. Het zou slechts een oppervlakkige
aanpak betekenen indien men nu onmiddellijk een instantie zou in het leven roepen
die de concrete beleidsvoering ter hand neemt. Om een veilige start te verzekeren
kan men misschien een orgaan creëren, wellicht enige neerlandici samenbrengen,
die alvast het probleem van het beleid in al zijn aspecten zouden stellen:
- in de eerste fase is dit liefst een reflexie-orgaan dat zich zou bezinnen op de twee
componenten van het probleem: enerzijds beleid, anderzijds neerlandistiek. Die
reflexie moet eigenlijk permanent zijn omdat de inhoud van de componenten met de
jaren voortdurend verschuift.
- in de tweede fase - die dus niet chronologisch maar wel logisch slechts op de
eerste kan volgen - gaat het om een organisatie-orgaan. Na enig beraad kan men
beginnen met het inventariseren van de neerlandistische activiteiten met de bedoeling
een soort organigram op te stellen dat ten minste toelaat de lacunes en de
overlappingen vast te stellen. Daaruit kan een voorzichtige planning van de hele
bedrijvigheid ontstaan. Deze kan meer inhouden dan alleen maar een verdeling van
het te bestuderen object. Zonder zich op het gebied van de methode te begeven kan
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men misschien ook door moderne arbeidsanalyse, door ontleding der beheersvormen,
enz. precieuze aanduidingen bezorgen aan personen en instellingen.
- in een derde fase kan er wellicht van een realisatie-orgaan gesproken worden.
Hiermee is dan niet bedoeld dat dit orgaan zelf enige onderzoeks-activiteit tot zich
zou trekken. In het kader van een aanvaarde beleidsvoering echter zijn er steeds
centrale functies te vervullen. Wellicht kan in dit verband gedacht worden aan zo
concrete dingen als het centraal adviseren van de overheid die de officiële subsidies
verdeelt.
Vanzelfsprekend moet de hele strategie gedacht worden in functie van de aard van
het beleid dat men uiteindelijk wenst te installeren.

De vorm van het beleid
Na de korte beschrijving van de strategie, dit is eigenlijk enigszins de inhoud van
het beleid, kan toch ook reeds iets geformuleerd worden van de vorm die het zou
kunnen aannemen.
Er zijn hoofdzakelijk twee aspecten: de vorm binnen de neerlandistiek, en de
inkadering in het veel ruimere algemeen wetenschapsbeleid.
Binnen de neerlandistiek zou men er op de eerste plaats kunnen aan denken de
vele bestaande organen (b.v. sectieraden, instituutsraden, departementsraden, enz.)
een explicieter beleidsfunctie toe te kennen binnen het gebied van hun bevoegdheid.
Hiermee wordt bedoeld dat het accent van hun activiteit van het dikwijls louter
organisatorische of administratieve vlak zou kunnen verlegd worden naar het meer
reflexieve.
Bovendien zou er een specifiek orgaan moeten opgericht worden dat de strategische
opdracht zou kun-
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nen vervullen die hierboven werd beschreven. De Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek heeft in dit verband reeds een voorzichtig initiatief genomen door
haar voorstel een Nederlands-Belgisch Centrum voor Nederlandse
Literatuurwetenschap op te richten. Dit idee werd overgenomen en kritisch onderzocht
door de Sectie Nederlands van de Academische Raad te Utrecht. Het bleek hoe
moeilijk het in de praktijk zou zijn zelfs maar de juridische vorm te vinden voor een
orgaan dat van twee verschillende nationale regeringen bevoegdheid en subsidies
zou moeten kunnen ontvangen. Verder druiste ook de beperking tot de
literatuurwetenschap in tegen de opzet van een algemeen neerlandistisch centrum.
(Deze beperking was aangebracht wegens het reeds bestaan van een dergelijk centrum
voor de Nederlandse taalkunde).
De ideale vorm van een beleidsstructuur zou wellicht een pyramide zijn van
beleidsorganen die opklimmen vanaf het lokale of sectoriële vlak tot het nationale
om aan de top het Nederlands-Belgisch niveau te bereiken. Het door de I.V.N.
voorgestelde centrum zou kunnen gelast worden met de voorbereiding van zulke
beleidsstructuur voor het geheel van de neerlandistiek. Dit centrum zou
vanzelfsprekend slechts over een reflexie- en een adviesbevoegdheid beschikken.
Om zich te documenteren kan het ook onmiddellijk de opdracht uitzetten tot het
ontwerpen van een organigram van de neerlandistiek.
Deze beleidsstructuur van de neerlandistiek moet ook ingebouwd worden in het
algemene wetenschapsbeleid. Zowel in België als in Nederland bestaan
regeringsinstanties die dit beleid verzorgen. Het zwaartepunt van hun werking en
het grootste deel van de subsidies gaan naar de onderzoekingen op het gebied van
de positieve wetenschap. Zowel hun aandacht als hun financiële steun zou de
neerlandistiek beter bereiken indien deze laatste over een sterkere structuur beschikte.
Ten slotte zou men niet mogen vergeten dat ook in het buitenland hier en daar op
een belangrijke wijze bijgedragen wordt tot de neerlandistiek. Langs de I.V.N. om
kan het niet zo moeilijk zijn deze extra murosactiviteiten te betrekken in het geheel,
de details ervan op te nemen in het organigram en wellicht in een later stadium zelfs
- opnieuw langs de I.V.N. - adviezen te verstrekken. Voor dit laatste kan men dan
rekening houden met de specifieke mogelijkheden of gerichtheden, met de typische
situatie van de neerlandistiek in een bepaald land. - Een voorbeeld van een werkwijze
die bepaald werd door de typische situatie is deze van het Institute of Germanic
Studies aan de universiteit Londen waarvan de medewerkers zich speciaal bezig
houden met het onderzoek van de geëmigreerde Duitse literatoren.
Het geheel van deze bijdrage is een poging om zich te bezinnen op een mogelijke
beleidsvoering in de neerlandistiek. Zowel op het beeld van de neerlandistiek waarvan
hier werd uitgegaan als op de geformuleerde opvatting over beleid zal kritiek gebracht
worden. Uit deze kritiek en uit voorstellen van anderen kan dan een definitiever
ontwerp ontstaan. Het belangrijkste is dat allen zich zouden bewust worden van de
noodzaak de neerlandistiek beter te structureren opdat de productiviteit, de
wetenschappelijkheid en de functionaliteit zou vergroten. De eigenlijke drijfkracht
van het neerlandistisch bedrijf moet het geloof zijn dat de huidige gemeenschap zeer
sterk gediend kan worden door een effectieve beoefening van de studie der
Nederlandse taal- en letterkunde. En effectief betekent in onze tijd ook altijd: geleid.
PROF. DR. CLEM NEUTJENS Antwerpen
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Benelux-havenbeleid door openhartig overleg
Nooit voordien werd zoveel de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid van inspraak,
samenwerking, koördinatie en overleg als sedert enkele jaren het geval is. Alle
beloften ten spijt is daarvan tot nog toe op het vlak van de relaties tussen de zeehavens
weinig of niets terecht gekomen.
Het volstaat even de geschiedenis te overlopen om vast te stellen dat scherpe
konkurrentiegeest en naijver ten allen tijde een redelijke en wenselijke toenadering
hebben verhinderd.
Teruggrijpend naar het verre verleden en meer bepaald de Middeleeuwen zou men
kunnen verwijzen naar de Hanza-bonden, die tot stand kwamen tussen
handelsverenigingen en handelssteden ter bescherming van elkaars wederzijdse
handelsbelangen. Bepaalde centra waren belangrijke zeehavens, die aldus voordeel
haalden uit de aanzienlijke ekonomische macht van de Hanze, die voor haar leden
interessante voorrechten kon afdwingen en verbod kon opleggen om met zekere
landen handel te drijven.
Nadat geleidelijk aan het gezag van de Hanze werd ondermijnd is er evenwel van
werkelijke samenwerking en toenadering tussen zeehavens geen sprake meer geweest.
Jarenlang bekampen de havens elkaar met de scherpste en niet altijd loyale middelen
en streven de meesten er naar om op het konkurrentiële vlak een overheersende
positie te verwerven of te behouden.
De Nederlandse en Belgische havens maken geen uitzondering op deze algemene
regel en ingewijden weten al te best dat de betrekkingen tussen o.m. Rotterdam en
Antwerpen niet steeds van de vriendelijkste zijn wanneer het op zekere belangen
aankomt.

Belgisch-Nederlandse tegenstellingen
Sedert de onafhankelijkheid van België in 1830 zijn de Belgisch-Nederlandse relaties
in verband met de haven- en waterwegenproblematiek jarenlang uiterst koel en
terughoudend geweest. Herhaaldelijk kwamen tussen beide landen duidelijk scherpe
tegenstellingen tot uiting. Een frappant voorbeeld daarvan was ongetwijfeld de
kwestie van de nieuwe Schelde-Rijn-verbinding, rond dewelke gedurende meer dan
een eeuw diepgaande meningsverschillen bleven bestaan. Zelfs na de ondertekening
van het Benelux-akkoord in 1944 te Londen heeft het nog jaren geduurd vooraleer
op 13 mei 1963 eindelijk overeenstemming werd bereikt over deze voor België zo
belangrijke verbinding met de Rijn.

Mislukte Noordzeehavenskonferentie
Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog was blijkbaar een periode van meer begrip
en toenadering ingetreden en waren velen de mening toegedaan dat de
verstandhouding tussen de onderscheiden Europese havens beter zou worden. Vooral
op het privé vlak groeide de overtuiging dat een bepaalde samenwerking niet zou
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uitblijven. Het was evenwel slechts schijn want toen de daad bij het woord moest
worden gevoegd kwam daarvan niets in huis. Wij verklaren ons nader. In april 1951
kwam tussen vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en het bedrijfsleven van
Rotterdam en Hamburg een eerste voorzichtige kontaktname tot stand, tijdens dewelke
gepleit werd voor een beter onderling begrip en een vorm van samenwerking tussen
de Noordzeehavens. De meer dan 200 gedelegeerden stonden zeer sympatiek
tegenover het zogenaamde plan-Oyevaar, dat een samengaan van de Westeuropese
zeehavens in een Hanzeverbond beoogde. Iedereen was het er over eens dat men met
elkaar moest praten om te weten wat anderen willen en te zeggen wat men zelf wenste.
In de toekomst zou men Europees moeten gaan denken en precies daarom zou men
rond de tafel moeten plaats nemen om de diverse problemen te bestuderen en er een
oplossing voor te vinden.
Enkele maanden later werd, op initiatief van de Kamers van Koophandel van
Rotterdam en Amsterdam, een Noordzeehavenskonferentie gepland, die van 25 tot
27 september zou plaats hebben in de oude Maasstad. De bedoeling was in
internationaal verband te komen tot een samenspraak tussen de Westeuropese havens
en tot uitwisseling van gedachten omtrent de moeilijkheden en bezwaren, welke door
de onderscheiden havens ondervonden werden.
Deze konferentie ging echter niet door ingevolge de weigerige houding van de
Antwerpse Kamer van Koophandel, die argumenteerde dat de agenda enkele punten
bevatte, o.m. de havenrechtenpolitiek, waarover Antwerpen niet in diskussie kon
treden. Zij vond een zekere steun bij de Kamers van Koophandel in de Duitse
Noordzeehavens, die van mening waren dat het beter was de havenkonferentie te
houden wanneer de Benelux-havenproblemen zouden zijn opgelost.
Achteraf hebben sommigen beweerd dat, wanneer het initiatief niet van Nederlandse
zijde was gekomen, de bijeenkomst ongetwijfeld zou hebben plaats gehad, terwijl
anderen overtuigd waren dat de tijd nog niet rijp was voor een werkelijke
samenwerking, omdat de delegaties onvermijdelijk tegengestelde
onderhandelingsposities zouden innemen.
Men moest het dus zonder havenoverleg stellen en
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MINISTER J. DE SAEGER

de tijd zou uitwijzen dat het bij deze eerste poging om de Westeuropese havens samen
te brengen zou blijven.

Sterke havenontwikkeling in de Gouden Delta
In de loop van de vijftiger en zestiger jaren werden tussen de diverse Noordzeehavens
af en toe bilaterale besprekingen gevoerd, waardoor de relaties ietwat vriendelijker
werden. Met de tijd kwam, in het raam van de Europese integratie, ook het vraagstuk
van de supra-nationale havenpolitiek ter sprake.
Van een konkrete samenwerking tussen de zeehavens is evenwel nog niets te
bekennen.
Inmiddels hebben de onderscheiden havens in de Gouden Delta een merkwaardige
expansie gekend. Vooral Rotterdam en Antwerpen beleefden gouden jaren en
ontwikkelden zich tot belangrijke industriële centra. Talrijke bedrijven, die voor hun
bevoorrading en afzet aangewezen zijn op het overzees vervoer, hebben zich tijdens
het jongste decennium bij voorkeur gevestigd aan diepwater. Deze tendens werd
ongetwijfeld versneld door de uitzonderlijke ekonomische groei, terwijl de tot
standkoming van de Europese gemeenschappelijke markt eveneens een spoorslag is
geweest. Niet alleen Europese, maar ook Amerikaanse ondernemingen hebben in de
zeehavens enorme produktie-complexen opgericht. In dit opzicht heeft het
Beneluxgebied alvast geen reden tot klagen.
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In het biezonder Rotterdam en Antwerpen werden in sterke mate geïndustrializeerd
en vormen thans kernen, die een werkelijke aanwinst betekenen voor het nationaal
industrieel patrimonium.
De industriële explosie volgde op of ging gepaard met een enorme uitbouw van
het havengebied en een versteviging van de infra-struktuur.

Gekoördineerde havenpolitiek
De ontwikkeling van de industrieën in en rond de havens kende tot nog toe een
omzeggens natuurlijk verloop. Bij de keuze van een vestigingsplaats spelen voor een
bedrijf uiteraard verschillende faktoren een rol, zowel op het algemeen politieke als
op het zuiver ekonomische, financiële en sociale vlak. Het is evenwel begrijpelijk
dat voor iedere nieuwe industriële inplanting niet altijd dezelfde faktoren in
aanmerking komen.
De industrialisatie van de havens heeft meer dan eens aanleiding gegeven tot
zekere tegenstellingen en kritiek. Herhaaldelijk hebben de Noordzeehavens, en meer
in het biezonder Antwerpen en Rotterdam, elkaar verwijten toegestuurd met
betrekking tot het aantrekken van nieuwe nijverheden, waarmede
miljoenen-investeringen gemoeid zijn. Nu eens werd beweerd dat de ene haven de
industriegronden aan heel wat voordeliger voorwaarden toewees dan de andere, dan
weer waren het bepaalde fiskale faciliteiten of min-
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der scherpe eisen inzake de milieubescherming, die aanzetten tot onvriendelijke
uitlatingen en valse beschuldigingen. Met als gevolg dat bepaalde wrijvingen en
misverstanden ontstonden.
Het verbeterde er in het geheel niet op toen België voor de dag kwam met de
plannen voor de industriële ontsluiting van de Linker-oever, die van zo'n vitaal belang
is voor de toekomstige ontwikkeling van de haven van Antwerpen, en in het kader
van dewelke de aanleg van het Baalhoekkanaal geprojekteerd werd. Uit goede
nabuurschap stemde de Nederlandse regering in met het ontwerp, ook al diende het
volgens haar zeggen de Nederlandse belangen niet. De afsnijding van de gevaarlijke
Bocht van Bath - het plan Verschave - gaf Nederland tevens de gelegenheid om
betreffende de watervervuiling bezwaren te formuleren en te eisen dat het Verdronken
Land van Saeftinge hiervan geen schade zou ondervinden. Rekening houdend met
alle genoemde faktoren was het duidelijk dat België en Nederland met elkaar moesten
overleg plegen. Meer nog: beide landen dienden te streven naar een gemeenschappelijk
havenbeleid in Beneluxverband.

Ministers Bakker en De Saeger effenden de weg
Het is voor België en Nederland onbetwistbaar een weldaad geweest dat zowel het
ministerie van Openbare Werken als het departement van Verkeer en Waterstaat
jarenlang geleid zijn geweest door dezelfde minister. Dank zij de herhaalde en
veelvuldige kontakten groeide in de loop der jaren tussen de mimisters De Saeger
en Bakker een hechte vriendschap en een wederzijds begrip en aanvoelen, waardoor

Havenoverleg begonnen te Middelburg...

het hen mogelijk werd alle aspekten van de complexe havenproblematiek in een
rustiger en serener sfeer te benaderen. Omringd en gesteund door bekwame
medewerkers waren zij op de duur zo vertrouwd geraakt met de kern van de zaak
dat zij de hoofd- en nevenproblemen duidelijk van elkaar konden scheiden. Reeds
in 1967 vonden de eerste besprekingen over het havenbeleid in Benelux-verband
plaats. Deze rezulteerden in het opstellen van drie omvangrijke rapporten, die
respektievelijk betrekking hadden op de verhouding tussen rijk, provincies en
gemeenten enerzijds en de havenbesturen anderzijds; de exploitatierekeningen van
de havens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam; en het industrialisatiebeleid.
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Op basis van uitgebreid en betrouwbaar dokumentatiemateriaal over de meest
verscheiden aspekten van de ingewikkelde problematiek kon aldus met redelijke
kansen op welslagen worden gestart.
Het was zeker verheugend te noemen dat, op de regeringskonferentie van 1970,
beslist werd dat bij de onderhandelingen op ministerieel niveau ook de beheerders
van de onderscheiden havens zouden worden betrokken, teneinde deze de kans te
bieden hun visie over een gemeenschappelijk havenbeleid uiteen te zetten.

Openhartige gesprekken
De Belgisch-Nederlandse Konferentie voor Zeehavenoverleg kwam voor de eerste
maal op 8 maart 1971 te Middelburg bijeen. Zij was eerder bedoeld als een eerste
aanloop. Er werden geen konkrete punten behandeld en alles beperkte zich tot het
uitstippelen van de te volgen gedragslijn en het omschrijven van

... voortgezet te Brugge
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de biezonderste algemene problemen.
De tweede bijeenkomst, die op 25 oktober 1971 te Brugge plaats vond, wees
duidelijk uit dat tijdens de voorbije zeven maanden achter de schermen heel wat
nuttig werk werd geleverd. De vergadering werd bovendien gekenmerkt door de
openhartigheid waarmede, zoals minister De Saeger opmerkte, de kaarten vrijmoedig
op tafel werden gelegd.
Een eerste positief rezultaat was dat de beide delegates unaniem akkoord gingen
over de uitwisseling van wederzijdse informatie inzake de investeringen in de
Belgische en Nederlandse havens. De daad bij het woord voegend lichtten de
woordvoerders van de vier Belgische havens: Antwerpen, Brugge-Zeebrugge, Gent
en Oostende de plannen voor hun zeehavens toe. Van haar kant overhandigde en
kommentarieerde de Nederlandse afvaardiging het rapport, dat door de Nederlandse
Kommissie Zeehavenoverleg werd opgesteld en dat een inventaris opmaakt van de
plannen tot ontwikkeling en/of uitbreiding van de zeehavengebieden in Nederland.
Voor de eerste maal werd officieel van gedachten gewisseld over de mogelijkheden
om, t.a.v. een eventueel zeehavenbeleid in de EEG, tot een gemeenschappelijk
standpunt te geraken. Wel een bewijs dat de Beneluxgedachte meer en meer op het
aktieve maritieme vlak blijkt door te dringen.

Milieubescherming rationeel aanpakken
De geïndustrializeerde landen worden zich geleidelijk aan bewust van de noodzaak
hun leefmilieu te beschermen en zelfs te herstellen. De complexiteit van het probleem
waarbij talrijke faktoren sterk op elkaar inwerken, evenals de omvang van de te
nemen besluiten en maatregelen en de op korte termijn te brengen offers voor een
verbetering op lange termijn, maken evenwel elke breed opgezette aktiviteit ter zake
uiterst moeilijk. Dit wordt wel eens vergeten door de zogenaamde drukkingsgroepen,
die, hoewel zij zeer veel verdiensten hebben, hun akties al te vaak op emotionele
gronden steunen. Opdat inzake de milieubescherming konsekwente en doeltreffende
oplossingen zouden worden gevonden is het nodig dat men zich eerlijk en nauwkeurig
bezint over de ekonomische en sociale gevolgen. Er mag alleen en uitsluitend iets
worden gedaan op grond van konkrete en recente wetenschappelijke gegevens.
Het grootste winstpunt van de Brugse overleg-bijeenkomst was onbetwistbaar dat
de delegaties zeer sterk de nadruk legden op het probleem van de bodem-, lucht- en
waterverontreiniging, die meer en meer doordringt in de zeehavengebieden en
waarover sedert geruime tijd zoveel diskussies, hearings en protesten plaats hebben.
De gesprekspartners waren unaniem akkoord over het principe dat in alle industriële
havengebieden een meetnet moet worden verwezenlijkt, dat op elk ogenblik de graad
van de lucht- en waterverontreiniging registreert.
In afwachting dat terzake de noodzakelijke apparatuur wordt geïnstalleerd zullen
zowel in België als in Nederland aan nieuwe industriële vestigingen de strengste en
technisch verantwoorde voorwaarden inzake milieubescherming worden opgelegd.
Bestaande nijverheden zullen op een bepaald ogenblik door de overheid er toe kunnen
worden verplicht zuiveringsinstallaties te bouwen, waarvan de kosten in beginsel
door de ondernemingen zelf moeten worden gedragen, al is het niet ondenkbaar dat
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onder sommige omstandigheden de investeringskosten van zurveringstechnieken
van overheidswege kunnen gesubsidieerd worden.
Bovendien werd formeel het verlangen uitgedrukt dat zo spoedig mogelijk
gemeenschappelijke criteria en normen ter bescherming van het leefmilieu in de
onderscheiden havengebieden worden vastgesteld.

Beneluxers in de echte zin van het woord
De verdere groei van de havens in het Beneluxgebied moet, zowel in de ruimte als
in de tijd, planmatig bepaald worden. Een verantwoord evenwicht tussen de havenen industriële funktie moet worden nagestreefd, terwijl de nieuwe havenuitbreidingen
dienen afgestemd op de toekomstige ontwikkeling van de verkeerstechnieken.
Daarvoor moeten de openbare besturen - in samenwerking met de privé-sektor - de
lijnen aanduiden langs dewelke de verdere ontwikkeling van de havens kan en mag
verlopen.
Te Middelburg en te Brugge werd bewezen dat het België en Nederland ernst is
om een gemeenschappelijk havenpolitiek uit te stippelen, waardoor in de Gouden
Delta - die nergens ter wereld haars gelijke vindt - een aaneensluitend havengebied
tot stand kan komen, binnen hetwelk nog ruim de gelegenheid zal bestaan voor loyale
konkurrentie en de havens hun funktie behoorlijk zullen kunnen vervullen. Dank zij
een openhartige dialoog, een sfeer van vertrouwen en een uitwisseling van meer
informatie kan veel worden gerealizeerd.
‘Wij moeten, verklaarde ooit dr. J. Ph. Backx, gewezen voorzitter van de
Scheepvaart Vereeniging Zuid (Rotterdam), Beneluxers worden en elke mogelijkheid
en gelegenheid aangrijpen om voor het ganse gebied van Antwerpen tot Amsterdam
een totaal en harmonisch gericht gemeenschappelijk havenbeleid te realizeren’.
MARCEL PRINSEN
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Kulturele integratie: een kwestie van politieke wil
Van Ajax, Mira en de heren van Zichem tot een Nederlands instituut te
Brussel
Kort na de Plechtige Herdenking van het 25-jarig bestaan van het Belgisch-Nederlands
kultureel akkoord, toen de Nederlandse premier Piet De Jong in het Brusselse Paleis
voor Schone Kunsten een mondjevol Frans brabbelde, organiseerde het A.N.V. in
Rotterdam een forumgesprek.
Zeven Vlaamse en Nederlandse kamerleden en senatoren bogen zich over ‘de
kulturele integratie tussen Vlaanderen en Nederland’.
Misschien is het goed het mes nog eens in de wonde te draaien, en daarom
publiceren we een beknopt verslag van de hier en daar toch wel belangwekkende
diskussie tussen de heren Vonhoff (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van
Hulst (tot voor kort nog voorzitter van de Christelijk-Historische Unie), Egas (Partij
van de Arbeid), Kieft (Anti-Revolutionaire Partij), Lockefeer (Katholieke Volkspartij)
en hun Vlaamse collega's Van Ackere (Christelijke Volkspartij) en Van Haegendoren
(Volksunie). De heren de Croo (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang) en Boeykens
(Belgisch Socialistische Partij) lieten zich verontschuldigen.
Algemeen A.N.V.-voorzitter dr. W.H. van den Berge leidt het gesprek.
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Wederzijdse belangstelling voor Ajax, Mira, de Heren van Zichem... bijdragen tot de integratie van
het volk uit.

Langs lijnen van geleidelijkheid
Het Belgisch-Nederlands kultureel akkoord is niet zomaar een kultureel akkoord,
zoals bijvoorbeeld het kultureel akkoord tussen Nederland en Lutjeland, om maar
wat te noemen. Het gaat hier om een akkoord tussen twee landen die éénzelfde
kultuurgebied uitmaken, en als je dat bedenkt moet je toegeven dat er in die 25 jaar
veel te weinig gebeurd is. Hoe komt dat toch?, wil de voorzitter weten.
Vonhoff: Ik geloof niet dat we de situatie zo somber mogen zien: ook binnen de
Nederlandse staatsgrenzen heeft de groei naar kulturele eenheid veel tijd gevraagd.
Als we de toenadering tot de kulturele gemeenschap buiten onze grenzen willen
bevorderen, moeten we vooral goed oppassen dat we de aksenten niet verkeerd
plaatsen: niet alleen de eenheid in taal is belangrijk, ook politieke en ekonomische
faktoren spelen mee. Op dat gebied moet nog bijna alles gebeuren.
Van Hulst: We kunnen dan wel verdrietig zijn om wat de overheid allemaal
nagelaten heeft te doen, maar we mogen de positieve punten niet vergeten: datgene
wat gegroeid is uit het volk. Want er is wat aan de hand. Laat ik een paar voorbeelden
noemen: de verfilming van Streuvels' werk in een Belgisch-Nederlandse co-produktie
‘Mira’, de belangstelling van Nederlandse uitgevers voor Vlaamse auteurs... en
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omdat ik niet de indruk wil geven dat het om éénrichtingsverkeer gaat wil ik ook
met nadruk wijzen op de belangstelling die in het zuiden bestaat voor Nederlandse
sportprestaties. In mijn ogen is ook sport kultuur, en ik kan u verzekeren dat
Vlaanderen meeleeft met de prestaties van Anton Geesink of Ajax of Feyenoord. Op
dergelijke kleine elementen moeten we voortbouwen.
Van Ackere: Ik wil terug inpikken op de vraag van de voorzitter - hoe komt het
toch dat er op die 25 jaar zo weinig gebeurd is? - en dan ben ik het niet helemaal
eens met mijnheer Vonhoff die naar ekonomische faktoren verwijst. Als je zo
doordenkt kan je zelfs Brugge en Antwerpen op kultureel gebied niet laten
samenwerken, want op het ekonomische vlak zijn dat bloedvijanden. De fundamentele
reden ligt naar mijn gevoel elders. In onze welvaartsmaatschappij besteden wij bijna
uitsluitend aandacht aan het materiële, wij zijn de uitbouw van onze kultuur vergeten.
Bij ons in Vlaanderen liggen weer gemeentebegrotingen voor waarbij 30.000 F.
uitgetrokken wordt voor een wielerwedstrijd, en 1.000 F. voor het Davidsfonds. Als
u begrijpt wat ik bedoel.
Egas: Ik sluit mij aan bij mijnheer Van Hulst, waar ie zegt dat er aantal
hoopgevende ontwikkelingen bezig zijn. Ik stel vast dat op dit ogenblik op de
Nederlandse televisie het feuilleton ‘De Heren Van Zichem’ gedraaid wordt. Dat is
buitengemeen belangrijk: met name de televisie kan een grote rol spelen in de
kulturele integratie. Op die manier moeten we bredere groepen van de bevolking
bereiken, de integratie is niet alleen een zaak van de elite.
Kieft: Precies: alles moet van onderuit groeien. Nou, en ik ben ook niet zo
pessimistisch, het heeft toch ook jàààren geduurd voor de Friese taal in Nederland
een behoorlijke plaats kreeg toegewezen?
Voor de integratie tussen Noord en Zuid zijn de eerste stappen pas gezet, en een
schitterend initiatief vind ik persoonlijk het uitwisselen van lagere en middelbare
scholen. Op die weg moeten we voortgaan.
Lockefeer: Om even vrijpostig te wezen: ik heb de indruk dat de vraagstelling
van de voorzitter niet helemaal juist is. Binnen de Nederlandse staatsgrenzen moet
je onderscheid maken tussen Noord- en Zuid-Nederland, daarmee bedoel ik Zeeland,
Limburg, Brabant. Zuid-Nederland beleeft zijn verbondenheid met Vlaanderen op
een heel andere manier dan het Noorden.
Overigens kan ik wel een politieke reden aangeven waarom de integratie in
Nederland niet zo stevig geworteld is als we allemaal wel zouden wensen: dat gebied
ressorteert onder drie verschillende departementen (Buitenlandse Zaken, Onderwijs
en Wetenschappen, en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk.) Ik heb het
gevoelen dat het tussen die departementen wel 'ns aan coördinate ontbreekt.
Van Haegendoren: Als politici moeten we ons op de eerste plaats beraden over
wat er van overheidswege kan gedaan worden - de belangrijke vraag wat het spontane
volksgemoed beroert is een andere kwestie, die ik nu graag terzijde wil laten. Wat
is er mis met de kulturele integratie? Ik geloof dat in beide landen vooral de politieke
wil en de politieke strukturen ontbreken.
Zo simpel is het.

Over het muurtje kijken
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Uithuilen en opnieuw beginnen. Welke opties moeten voor de toekomst genomen
worden? Waarom blijven de programma's van de verschillende politieke partijen zo
vaag als het over kulturele integratie gaat? Dr. W.H. van den Berge vraagt heel
konkreet de mening van het paneel over de nota i.v.m. buitenlands kultuurbeleid, die
door de Nederlandse regering aan de kamers is overgemaakt. Dr. van den Berge vindt
het een kwalijke zaak dat de Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken,
Onderwijs en Wetenschappen en C.R.M. niet vooraf kontakt opgenomen hebben met
hun Belgische collega's.
De diskussie over dit punt zet weinig zoden aan de dijk: de heren Vonhoff en Kieft
stellen zich op een formeel-staatsrechterlijk standpunt (dit is een binnenlandse
aangelegenheid, een zaak van de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement),
voor de heren Van den Berge, Lockefeer en Van Ackere is het nog maar 's een bewijs
dat de politieke wil om over het muurtje te kijken onvoldoende aanwezig is. Maar
goed, centraal blijft de vraag: wat kunnen de politici beginnen?
Van Hulst: En toch geloof ik dat bepaalde facetten moeten uitgebreid worden,
zonder dat het kapitalen kost, zonder dat de overheid hoeft tussen te komen. Ik denk
aan de uitwisseling van hoogleraren - je hoeft die mensen geen extra-honorarium te
betalen, die lui verdienen genoeg -, ik denk aan de uitwisseling van kunstenaars.
Toen koning Boudewijn aan de weduwe van Simon Vestdijk die prijs uitreikte
vond ik dat een pràchtig voorbeeld van integratie, en ik kan me niet voorstellen dat
Zijne Majesteit de Koning der Belgen daarvoor een speciale onkostennota heeft
opgemaakt.
We kunnen heel dicht bij huis beginnen: ik heb een kleindochter die Marieke heet,
en telkens ze bij mij op schoot zit vraagt ze of ik nog 's van Marieke wil zingen, je
weet wel, Marieke van Brugge tot Gent. Mijne heren, ook dàt is integratie.
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M. VAN HAEGENDOREN
Volksunie

DRS. W.L.A. LOCKEFEER
Katholieke Volkspartij

Van Ackere: Ach ja, voor de demokraten die we allemaal zijn spreekt het vanzelf
dat we niks van bovenaf mogen opleggen, maar de Vlamingen onder ons zullen toch
even met de wenkbrauwen fronsen als daar nog bij verteld wordt dat we vooral niet
elitair mogen te werk gaan.
De verfransing van Brussel is langs de elite gebeurd, en als we nu in Brussel
opnieuw een kans maken is dat omdat er een Vlaamse Elite ontstaan is. Historisch
is het zo dat de massa altijd naar de elite heeft opgekeken: daarom mogen we wat
hier het ‘elitaire’ werk genoemd wordt, niet uit het oog verliezen.
Wat de overheidsbestedingen betreft, ga ik niet akkoord met professor Van Hulst,
die denkt dat het allemaal maar gratis moet kunnen. Het is toch beschàmend dat wij
in België nauwelijks één percent van onze begroting uitgeven voor kultuur, dat is
even weinig als het streefcijfer voor ontwikkelingssamenwerking. We teren al lang
op de edelmoedigheid en de geestdrift van onze kultuurwerkers, - het zou geen kwaad
kunnen als daar nu nog 'ns financiële middelen bijkwamen.
Vonhoff: Ik wil antwoorden op de vraag waarom onze politieke programma's zo
vaag zijn op het punt van het buitenlands kultuurbeleid. U moet goed begrijpen:
politieke partijen hebben altijd een strijdprogram, en - laten we realistisch zijn - dit
is geen strijdpunt van betekenis.
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Het is een trieste zaak misschien, het is triest dat we betogingen hebben over
Viëtnam,

L. VAN ACKERE
Christelijke Volkspartij

en niét over dingen die we direkt kunnen beïnvloeden. Ik spreek geen waarde-oordelen
uit over die betogingen, ik stel het alleen maar vast.
Kieft: Nou, ik kan Vonhoff geen gelijk geven: ik betreur het dat mijn partij over
deze materie geen duidelijk standpunt heeft geformuleerd. Ik kan alleen plechtig
beloven dat we het 'n volgende keer wél zullen doen.
Van Haegendoren: Ter informatie van het forum wou ik nog graag de
interparlementaire Benelux-raad ten berde brengen. Dat is een instelling die driemaal
per jaar vergadert, vooral om voorbije rapporten van de verschillende regeringen te
bespreken. Ik maak deel uit van die Benelux-raad, en ik moet zeggen dat ik er vast
van overtuigd ben (mijn verhaal wordt eentonig, maar wat wil je?) dat ook daar de
politieke wil ontbreekt om over de grenzen heen te werken. Voor één zaak die
geïntegreerd wordt, worden er zeven gedesintegreerd.
Ik durf daarbij te betwijfelen of de ekonomische faktor zo'n overwicht moet hebben:
iemand die gedreven wordt door de beroemde Hollandse koopmansgeest zou toch
moeten beseffen dat men vaak begint met het verkopen van boeken, om te eindigen
met de verkoop van DAF-automobielen. Het uitstralen van een kultuur heeft ook een
ekonomische betekenis.
En tenslotte wil ik mijn collega Van Ackere een steuntje geven: de elite blijft
inderdaad belangrijk. Daarom

Neerlandia. Jaargang 75

185

H.J.L. VONHOFF
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

C. EGAS
Partij van de Arbeid

ook laboreren wij in de Benelux-raad aan het vrije vestigingsrecht voor professoren,
gebaseerd op de gelijkwaardigheid van de diploma's. Maar zoals gezegd: op dat punt
zijn de verschillende regeringen niet zo happig.

Akademie voor de Nederlandse taal
Er moeten prioriteiten bepaald worden, konkrete aktiepunten moeten geformuleerd
worden. Dr. W.H. van den Berge pleit voor de oprichting van een Akademie voor
de Nederlandse taal, waarin de Spellingscommissie, de Conferentie der Nederlandse
Letteren, de Stichting Vertaling Letterkundig Werk en het Instituut voor Lexicologie
samengevoegd zouden worden. Alle aanwezige politici zijn daar zondermeer voor
te vinden.
Om het debat een beetje overzichtelijk te houden, wordt eerst gepeild naar de
verschillende mogelijkheden om tot een gezamenlijke aktie van beide regeringen te
komen.
Van Hulst: Wie mij kent zal weten dat ik geen aanhanger ben van het historisch
materialisme van Karl Marx (in de zaal ontstaat enige vrolijkheid), maar toch ben ik
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van oordeel dat een bepaalde materiële welstand van de bevolking stimulerend kan
werken op de ontwikkeling van de kultuur. Dat hoeft geen regel te zijn - ik weet
evengoed als u dat de kunstboedel van Rembrandt onder de hamer is gegaan,

G.A. KIEFT
Anti-Revolutionaire Partij

dat Vondel met een aalmoes werd afgescheept, dat Bilderdijk bitterder nog dan
Mutatuli bij een tafel zonder brood zat - maar in het algemeen is het zo dat je in een
achtergebleven gebied geen kultuur moet verwachten. En als we niet willen dat de
kultuur verder verschraalt, dan is voor beide regeringen een taak weggelegd in het
verwaarloosde zogeheten ‘Benelux-middengebied’. Het lijkt mij dat we daar moeten
beginnen.
Egas: In het Europa van morgen zal het hele Nederlandse taalgebied maar één
provincie zijn... het ligt voor de hand dat we dus moeten komen tot een gezamenlijk
buitenlands kultuurbeleid in de ruimste zin. Bibliotheek- en informatiebeleid, en ga
maar door...
Lockefeer: Dank u. Om door te gaan, ik wil graag de aandacht vestigen op wat
reeds tot stand gekomen is in de grensprovincies: de interprovinciale uitwisselingen
op het gebied van toneel en muziek, het toekennen van kultuurprijzen en het houden
van kultuurdagen. We moeten oppassen dat we deze dingen niet onder de voet lopen
door alles strak te gaan centraliseren.
Een ander ijzer wat we zo gauw mogelijk in het vuur moeten leggen is het
onderwijs: de wederzijdse erkenning van diploma's, de onderwijsbevoegdheid en de
aansluiting tussen de verschillende onderwijsstelsels, het over en weer toekennen
van studiebeurzen... daar kan nog veel aan gedaan worden.
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Vonhoff: 't Is toch wel grotesk zoals alles nu reilt en zeilt. Vanmorgen nog was ik
hier in Rotterdam toehoorder bij een examen dat afgenomen werd door een Belgische
leraar in de Nederlandse taal. Nu vertelde die man mij dat hij als Belg met een
Nederlands diploma wél in Nederland les kan geven, maar niét in België...
Onderwijs is dus een eerste punt, een gezamenlijk subsidiebeleid is er een tweede:
ook daar stuit je op wonderlijke moeilijkheden. We herinneren ons allemaal de affaire
met het Groot Limburgse Toneel en het touwtjetrekken tussen beide regeringen...
het moet mogelijk zijn in dergelijke gevallen tot een handzame verdeelsleutel te
komen.
Die gezamenlijke onderwijssituatie en een gemeenschappelijk subsidiebeleid
moeten ons ook toelaten meer te doen voor Frans-Vlaanderen.
De imperialistische politiek van de Franse regering, eist voor zichzelf in Canada
rechten op die ze niet gunt aan de Nederlandse taal in Frankrijk. (applaus in de zaal)
Van Haegendoren: Er is hier te weinig gewezen op het feit dat het
Belgisch-Nederlands kultureel staatsakkoord ook mogelijkheden geeft op het strikt
algemeen-nederlands gebied.
Op 29 maart '57 bijvoorbeeld is bij dit akkoord een addendum gevoegd dat
geratificeerd werd door beide regeringen, waarbij overeengekomen werd dat de
verdragsluitende partijen overleg zouden plegen om de eenvormigheid van de
schrijfwijze van de Nederlandse taal te bevorderen.
Er is dus een voorgaande, met andere woorden het volstaat om een addendum bij
het Belgisch-Nederlands kultureel akkoord te voegen om een boel dingen te realiseren.
De kulturele autonomie die in België na de grondwetsherziening zal ingevoerd
worden biedt ons nog andere mogelijkheden: aan de Vlaamse autoriteiten kan ten
aanzien van kulturele aangelegenheden de ‘Rechtsunmittelbarkeit’ verleend worden.
Ekskuus voor het Duitse woord, maar ik zou niet meteen een andere term weten.
Het betekent dat het buitenlands beleid wel een algemeen-Belgische staatszaak
blijft, maar dat de verschillende kultuurgemeenschappen de bevoegdheid krijgen om
op kultureel gebied afspraken te maken met buitenlandse staten.
Ik heb het hier al gehad over de politieke wil, welnu, ik geloof dat op deze manier
eindelijk de politieke strukturen zullen geschapen worden, die het mogelijk moeten
maken die politieke wil om te zetten in konkrete realisaties.
Van Ackere: Eén enkel woord nog over Frans-Vlaanderen. Als hier zo weinig
over Frans-Vlaanderen gerept is, ligt dat een beetje aan mij: ik moet daar vanavond
nog over spreken, en ik heb m'n collega's gesmeekt mij het gras niet voor de voeten
weg te maaien.
Maar als hier de vraag gesteld wordt hoe wij de Nederlandse kultuur en het
Nederlandstalig onderwijs in Frans-Vlaanderen en Rijsel aktief kunnen steunen, wil
ik toch even een waarschuwend geluid laten horen. Subsidiëring zou een goede zaak
zijn, maar wij moeten op onze tellen passen. Het komitee voor Frans-Vlaanderen of
het Algemeen Nederlands Verbond zullen in Frans-Vlaanderen met minder argwaan
ontvangen worden dan de officiële vertegenwoordigers van de Nederlandse en
Belgische regeringen.

Nederlands Instituut in Brussel
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Er is een prachtig Nederlands Instituut in Parijs, Dr. W.H. van den Berge vraagt
zich af of er ook in Brussel niet zo'n instituut zou kunnen komen.
Van Ackere: Het lijkt mij niet zo zinvol dat de Belgische regering een Nederlands
Instituut in Den Haag zou openen (gegiechel in de zaal), wij kunnen dus alleen maar
zeggen dat u in Brussel welkom bent. Het Nederlands Instituut zou onderdak kunnen
vinden in het Kultureel Centrum dat nu in Brussel opgericht is.
Van Haegendoren: Ik zie het Nederlands Instituut liever zelfstandig. Het kultureel
centrum in Brussel is een strijdinstrument, een speerpunt van de Vlaamse
Aanwezigheid in Brussel. Het zou een fout zijn het Nederlands Instituut daar onder
te brengen: dat kan het Instituut onsympathiek maken in de ogen van de Franstalige
Brusselaars, en dat mag niet de bedoeling zijn.
Alle aanwezige Nederlandse politici zijn hard voor een Nederlands Instituut te Brussel.
Te gelegener tijd zullen zij dat in het politiek debat te berde brengen.
En daarna? Wat kan men als praktisch resultaat van zulk
forumgesprek verwachten?
Tot op zekere hoogte vindt iedereen een stukje integratie
vanzelfsprekend, en rekent er dan ook op dat het vanzelf komt.
Daarboven uit heerst een bijna totale onwetendheid en dus
onverschilligheid m.b.t. de ongehoorde mogelijkheden die schuilen in
een verregaande Noord-Zuid samenwerking en integratie. Het is
bemoedigend dat althans een kern van politici bezield is met de
‘politieke wil’ om hier aan iets te doen.
Hen wacht de zware taak hun inzichten door te zetten in hun partijen
en in de parlementen.
Maar zij kunnen niet slagen, indien het vraagstuk niet veel aktiever
van onderuit gepolitizeerd wordt.
Een taak voor het Algemeen Nederlands Verbond.
H. PIETERS
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Spiegel van de Nederlanden
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Friesland op een keerpunt
Schets van een veranderend beeld
Stoer staat de meer dan vier eeuwen oude Oldehove in de zeeklei geplant. Een beetje
uit het lood gezakt. De rustieke toren, in laat-gotische stijl opgetrokken, met de
typische kubusvorm en afgeknotte top, beheerst het beeld van het westelijk deel van
de oude binnenstad van Leeuwarden. De kerk werd nimmer gebouwd.
Vanaf de 45 meter hoge toren ontvouwt zich een prachtig uitzicht over het wijde
land. Bij helder weer is de dunne blauwgrijze streep van de Waddenzee zichtbaar,
omgeven met het geel van de duinenrijen op de eilanden. In de zomer tekenen zich
in het oosten de boompartijen van de Walden af. In het westen en zuiden strekken
zich de weilanden uit met aan de kim de markante zadeldaktorens. Aan de voet van
de ‘Aldehou’ de Prinsentuin; de voormalige lusthof van de Friese stadhouders, die
model heeft gestaan voor de roman ‘De koperen tuin’ van Vestdijk. Nog voor veertig
jaar verzamelden zich rond de toren de vrachtrijders. Hun wagens, bespannen met
hitten, stonden op het hobbelige keienplein in het gelid. De zaken werden in de café's
afgedaan.
Het uitzicht is een geheel ander geworden. Aan de rand van de stad zijn hoge
flatgebouwen en fabrieksschoorstenen verrezen. Grote gedeelten van de weiden
rondom zijn bebouwd met woonwijken; een onafzienbare rij van huizen, scholen en
kerken, doorsneden door brede verkeerswegen. Evenmin als het mogelijk is zich aan
de hand van een plattegrond van 1930 een voorstelling te vormen van de vroegere
vestingstad - ontstaan uit de drie dorpen Oldehove, Nijehove en Hoek - valt het thans
niet mee zich een beeld voor ogen te halen van de Friese hoofdstad van 1945,
vergeleken met het Leeuwarden van nu. De stad heeft, vooral na de oorlog, een hoge
vlucht genomen. In een halve eeuw is het inwonertal verdubbeld. De aanleg van de
Afsluitdijk verkortte de afstand met het overige Nederland. Friesland kwam minder
aan het voeteneinde te liggen dan voorheen. Modernisering van het openbaar en
particulier vervoer hebben verder tot de ontsluiting in de na-oorlogse jaren
bijgedragen. In de dagen van de stoomtreinen vergde een reis van Leeuwarden naar
Zwolle, een afstand van 90 km, 2 uur. Thans spoort men, over de Veluwe, naar
Amsterdam in 2.30 uur. En wanneer straks het wegennet en de aansluitingen in
Zuid-Flevoland gereed zullen zijn en de Markerwaard in cultuur is gebracht, zijn de
verbindingen nog korter.
Uitbreiding van industrie, moeilijkheden in de agrarische sector, de ontvolking
van vele dorpen en de concentratie van mensen in de steden; kortom, een veelheid
van veranderingen in de economische structuur hebben aan Friesland een totaal ander
aanzien gegeven. Een ontwikkeling die zich in een kort tijdsbestek heeft voltrokken.
Het behoeft nauwelijks betoog, dat een dergelijke kentering een opeenhoping van
problemen veroorzaakt, waarvoor niet op stel en sprong oplossingen zijn te vinden.
Bezinning op de veranderingen, analyseren van de feiten en omstandigheden over
de gehele linie van het maatschappelijk leven vormen de studieprojecten om nieuwe
wegen in te slaan, zonder aan de eigenheid tekort te doen. In dit teken staat het
Friesland van nu!
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De Oldehove, de stoere in laatgotische stijl opgetrokken toren die mede het beeld van de Friese
hoofdstad bepaalt.

Historie in vogelvlucht
Voor inzicht in en begrip van ‘het Friesland op een keerpunt’ is het nodig bij de
historie te rade te gaan. Een geschiedenis-beschrijving valt buiten dit bestek.
Hoogstens kunnen verbindingslijnen worden getrokken en de nadruk gelegd op het
volkskarakter, waarin voor veel een verklaring is te vinden. Het stramien waarop de
geschiedenis van het ‘Heitelân’ kan worden geborduurd is, naast de feitelijke
gebeurtenissen in het verleden, de karakteristiek van de zin voor vrijheid, een sterk
rechtsbewustzijn (het Oud-Fries recht), de souvereinïteit op eigen erf, de gebondenheid
aan het eigene en een brok romantiek en idealisme. Een patroon dat in alle eeuwen
tot uitdrukking komt. Soms scherp, dan weer vaag.
Eenmaal woonden de Friezen van de Wezer tot het Zwin. Het gebied brokkelde
af. Oorlogen tussen de potentaten en de verschuivingen in de machtsverhoudingen
waren de oorzaken. West-Friesland ging aan Holland verloren in de dertiende eeuw.
Stad en Ommelanden eigenden zich de gebieden toe tussen Dollart en Lauwers. De
taal ging daar verloren. Men stond op de bres voor de zelfstandigheid. En of het de
Romeinse veldheren waren, of de Karolingische vorsten en graven, de Duitse keizers
of andere heersers, steeds manifesteerde zich een verzet tegen centralisatie. Ondanks
de vorsten- en gravenkronen ontwikkelde zich een republïkeinse structuur waarbij
de dorpsgemeenschap de kern uitmaakte en de macht in handen kwam van de
eigenerfden en de geestelijkheid. Men was eerder het oude Friese recht toegedaan
dan de troon van Albrecht van Saksen. Friesland maakte deel uit van de Oude
Verenigde Republiek, maar stond op het behoud van een stuk zelfstandigheid. Men
was trouw aan de Friese stadhouders, maar de grietmannen wezen op hùn rechten.
In alle tijden ging het in de elf steden en dertig grïetenijen om de autonomie, de
vrijheid en het bewaren van het eigene. Op deze karakteristiek liepen ook de Duitse
bezetters tussen 1940 en 1945 volkomen stuk. Het verzet was krachtig en unaniem.
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Culturele ontplooiing
Het Fries was tot omstreeks 1500 èn de taal van het volk èn de officiële taal. De
Oudfriese periode. In de zestiende eeuw moest de taal het veld ruimen. Het Nederlands
veroverde de colleges van bestuur,
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de rechtspraak, het onderwijs en het kerkelijk leven. Een cultureel leven dat op een
laag peil stond.
In de achttiende eeuw kwamen de volkspoëzie en een meer wetenschappelijke
beoefening van de taal tot bloei. Er brak een nieuw tijdperk aan. Bolwerk was de
Hogeschool van Franeker; de periode van de Wassenberghse renaissance. Het
calvinistische ‘Franeker’ werd in de Patriottentijd rationalistisch. Onder Napoleon
werd de Hogeschool opgeheven. Maar de belangstelling voor de cultuur was gewekt.
In 1823 ontstond de ‘Fryske Biwegung’, met de herinnering aan Gysbert Japicx.
Doelstellingen waren de verdediging van de taal in het openbare leven, bestudering
van de geschiedenis, de letterkunde, de volkskunst, de folklore, de
levensomstandigheden en gewoonten.
Een beweging die vóór 1900 in het teken stond van de vrijzinnigheid en het
modernisme. Vooral door het toedoen van Waling Dijkstra. Inmiddels ontstonden
in de vorige eeuw het Fries Genootschap Van

De Friese meren, een onvervangbaar recreatiegebied.

Geschiedenis, Oudheid- en Taalkunde (1826) en het Selskip for Fryske Tael en
Skriftekennisse (1844). Na de eeuwwisseling kwam het streven van de Friese
Beweging ook in de kerkelijke kringen tot vorm en uitdrukking. Het Kristlik Frysk
Selskip (1908) en het Rooms Frysk Boun (1917) deden de intrede. Rond de Eerste
Wereldoorlog kwam de beweging van de Jong Friezen van de grond. Men wenste
meer aandacht te schenken aan de taal als middel, dan als doel. De Boun fen Fryske
Selskippen gaf de steun van buiten. De studenten richtten hun organisaties op. Het
gevolg was dat in de dertiger jaren van deze eeuw tal van federaties tot bloei kwamen.
Naast de selskippen werden de Fryske Academy en de Fryske Cultuerried van belang.
Idealisme! Zoals het zich ook heden ten dage openbaart in de cultuurpolitiek en
het onderwijs.
Men behoeft er zich niet over te verbazen, dat juist in Friesland het socialisme
(Domela Nieuwenhuis, Pieter Jelles Troelstra) en de geheelonthoudersbeweging voet
aan de grond kregen in een vroeg stadium zoals ook het pacifistisch streven en met
een opvallende aanhang, kort voor 1940, de Bellamybeweging. Het waren niet alleen
de sociale en economische omstandigheden die tot deze stromingen van
maatschappijhervorming in de eerste plaats de stoot gaven, maar het was ook in
belangrijke mate hetzelfde idealisme.
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De culturele activiteiten hebben resultaat gehad. Bij de wet-Cals van 1955 werd
het Fries toegestaan in de rechtszaal en als de voertaal bij het onderwijs op de lagere
scholen. Daarbij dient te worden gewezen op een bijbelvertaling in het Fries, op het
Fries psalmenboek en op het Fries missaal. De Friese letteratuur is in een nieuw
stadium gekomen, breidt zich uit, vindt erkenning elders in Nederland, maar heeft
anderzijds met obstakels te kampen. Omdat het een klein taalgebied is, wordt een
Fries boek, in verhouding tot de literatuur in het Nederlands, vrij kostbaar. Het is
een zuiver zakelijke omstandigheid. En dat heeft ook invloed op de productie van
de Friese
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schrijvers, die ook weer niet dik gezaaid zijn.
Wanneer geduid wordt op ‘een nieuw stadium’ en ‘uitbreiding’, is bedoeld dat
men de vergelijking moet trekken met de periode van vóór 1940. En dan is er
onmiskenbaar sprake van vooruitgang.

Tweetalig
De tweetaligheid van Friesland, we duidden er eerder op, ontstond na 1500 toen het
Fries in het openbare leven terreinverlies leed. Het werd tot het platteland
teruggedrongen. In de steden moest het de invloed van het Hollands ondergaan, dat
tot een zg. Stadsfries leidde, zoals het dialect van Leeuwarden. Dat het Fries echter
een taal is staat boven kijf. Het is aan Gysbert Japicx, in de zeventiende eeuw, te
danken dat de grondslag werd gelegd voor een Friese literatuur. De erkenning van
het bestaan van een Friese taal en -letterkunde valt ook af te leiden uit het feit dat
aan vele van de Nederlandse universiteiten en hogescholen een leerstoel daarvoor is
verbonden.
Onlangs heeft drs. I. Pietersen een publicatie doen verschijnen onder de titel ‘De
Friezen en hun taal’; een onderzoek

In Friesland is de folklore niet dood, maar blijft een band met een boeiend verleden.

naar de lees- en spreekgewoonten in Friesland en naar de houding ten aanzien van
het Fries. Helaas, de ruimte is te beknopt om op dit werkstuk van drs. Pietersen
uitvoerig in te gaan. Een lezenswaardig boek, dat een voortreffelijk inzicht geeft in
de tweetaligheid in de provincie Friesland.
Drs. Pietersen conciudeert dat het Fries een geringere taalmacht heeft dan het
Nederlands in Friesland. Vele Friessprekers (thuis), aldus de auteur, zullen in hun
beroep, op straat, in winkels zich van het Nederlands bedienen, terwijl omgekeerd
Nederlandssprekenden hun taal meer zullen aanhouden. Als motivering van deze
stelling schrijft drs. Pietersen: ‘Het begrip taalmacht zouden we als volgt willen
omschrijven: de reikwijdte van de ene taal ten opzichte van de andere in een bepaald
gebied: a. Het Nederlands heeft groter reikwijdte, groter bekendheid en bereik als
communicatiemiddel dan het Fries. Ieder beheerst het Nederlands, niet ieder het Fries
in de provincie Friesland. b. Het Nederlands bestrijkt bovendien alle levensdomeinen:
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religie, sport, kunst, wetenschap; het Fries heeft niet in dezelfde mate woorden en
begrippen voor deze gebieden ter beschikking’.
De schrijver vervolgt: ‘Het Nederlands is enkele honderden jaren de taal van het
gezag, het onderwijs, de kerk, de pers, de wetenschap enz. geweest in Friesland en
bovendien de officiële taal van Nederland. Het Fries was de taal van het gezin, van
de dorpsgemeenschap. Alhoewel de laatste decennia het Fries in het openbare leven
(provinciale staten, gemeenteraden, openbare bijeenkomsten) aan invloed heeft
gewonnen is het Nederlands de dominerende taal buitenshuis: in de kerk, in de
rechtszaal, in de steden enz. Een groot aantal Friezen schakelt buitenshuis over op
het Nederlands.’
Drs. Pietersen komt tevens tot de conclusie, aan de hand van zijn wetenschappelijk
onderzoek, dat het percentage Friessprekenden buitenshuis terugloopt in vergelijking
met het percentage Friessprekenden thuis. Voorts stelt hij nadrukkelijk dat, hoewel
de taalmacht van het Nederlands in Friesland groter is dan die van het Fries, de status
van het Nederlands niet hoger is dan de status van het Fries.
In vergelijking met de taalproblematiek van België schrijft drs. Pietersen:
‘Er zijn geen Belgische toestanden, maar er is wel een incidenteel appèl aan de
waarden van het taalideologische systeem. Er is wrijving over tweetalige scholen,
over spellingskwesties, over de taal in openbare bijeenkomsten, in kerkdiensten, over
het Fries in de dagbladen, over een Friese cabaretier die in het Hollands gaat optreden.
Als de woorden van een gedeputeerde worden geinterpreteerd als: ‘liever industrie
dan behoud van de taal’ steekt er een storm op en wordt in een provinciale statenzitting
opnieuw bekrachtigd dat het behoud van de taal met alle intensiteit moet worden
nagestreefd.’
Het is misschien goed, in dit bestek, te wijzen op een misvatting van vele
buitenstaanders. De goeden niet te na gesproken. Er zijn er die van de veronderstelling
uitgaan, dat de aanhangers van wat men samenvattend kan noemen de Friese
Beweging, een soort ‘los van Nederland’ na zouden streven. Niets is minder waar.
Staatkundige afscheiding zou alleen maar een uiting zijn van een dom bekrompen
denken en blijk geven van een volslagen gebrek aan werkelijkheidszin. Waar het
Fries wordt gepropageerd, het behoud van het eigene verdedigd speelt dit alles zich
af op cultureel terrein. Een fout die ook de Duitse bezetters maakten, die meenden
de Friezen te winnen wanneer een afscheiding zou worden beoogd met hun
medewerking.

Neerlandia. Jaargang 75

191

De schoonheid van het land
Friesland niet langer aan het voeteneinde! De overbrugging van de afstanden, de
invloed van communicatiemiddelen en vele andere factoren hebben er toe bijgedragen
dat men ook buiten de provincie steeds meer belangstelling toont voor Friesland.
Velen kenden, tot voor kort, het Friese land nauwelijks. Met uitzondering wellicht
van de beoefenaren van de watersport.
Het zou veertig jaar geleden niet voor mogelijk worden geacht, dat bewoners uit
de Hollanden, of beneden de grote rivieren, in Friesland een zomer- of weekendhuis
hadden. Thans is het de gewoonste zaak van de wereld. Het gevolg hiervan is dat
velen weten welke recreatiemogelijkheden de provincie biedt en de roem van het
land niet slechts gezocht moet worden in het houden van een fokveestapel, of de
organisatie van een Elfstedentocht.
Wie de binnenstad van Leeuwarden verkent en zijn ogen de kost geeft, ontdekt
dat de geschiedenis in steen is gehouwen. De indrukwekkende Jacobijner Kerk van
1480, de Oldehove, het imposante Burmaniahuis - eenmaal de stins van een roemrijk
geslacht -, de in Renaissancestijl gebouwde Waag van 1595, het Fraterniteitshuis,
het raadhuis van 1715 met de LouisXV-zaal, de woning van de commissaris van de
koningin met op het voorplein het standbeeld van Willem Lodewijk (‘Us Heit’), het
Princessehof uit 1660 waarin Maria Louise (‘Marijke Meu’) woonde, de Kanselarij
waarin tot 1811 de zetel van het Hof van Friesland was gevestigd en de vele
monumentale patriciërshuizen getuigen van een bewogen historie. En dan beperken
we ons slechts tot de hoofdstad. Niet minder is het stedenschoon van Franeker (met
het beroemde raadhuis), van Sneek, Dokkum, Harlingen, van IJIst en Hindelopen,
Workum en Staveren, Bolsward en Sloten.
Friesland is bij uitstek een oord voor de watersport. Afgezien van de meren zijn
er de kanalen en brede vaarten. De mate van betekenis van Friesland in het geheel
van Nederland wat watersport en watertoerisme betreft komt het meest duidelijk tot
uitdrukking in het verhoudingsgetal van de lengte van de waterwegen in kilometers;
voor Nederland totaal 7000 en voor Friesland 1375. In vroeger eeuwen spoelde er
nog veel meer door het land dan thans. In de Middeleeuwen doorsneed de Middelzee
het land. Technisch was men nog niet zover dat er afdoende waterkeringen
aangebracht konden worden. Men moest zich op de terpen in veiligheid brengen
wanneer in herfst en winter de zee aanvallen op het land ondernam. De zware
kleigronden werden gespaard, maar het zachter laagveen werd afgebrokkeld en de
Middelzee baande zich een weg tot diep in het land. Tot zelfs aan het oude stadje
IJIst. In de veertiende eeuw was de Middelzee dicht geslibd. Het is nauwkeurig na
te gaan waar de Middelzee in die verre tijden het land in twee stukken sneed. De
bedding van deze zeearm is thans een uitgestrekt weidegebied ten zuiden van
Leeuwarden in de richting van Sneek en Bolsward. Men vindt er geen terpdorpen,
zoals Hogebeintum, Ferwerd of Hijum die in het noorden op veel oudere gronden
zijn gelegen.
Wie in de zomer op een weekeinde Grouw bezoekt, het schilderachtige dorp met
de fraaie zadeldaktoren, krijgt een indruk van de omvang van de watersport.
Duizenden boten zeilen en varen op motorkracht over de meren met de grote
evenementen van Sneek aan de spits; de beroemde Sneekwedstrijden en niet te
vergeten het ‘skutsjesilen’, de zeilwedstrijden met de beurtschepen. Middenstand en
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kleine bedrijven leven in de watersportplaatsen van het toerisme in de zomer. Van
ver komen de vakantiegangers om hier de sportgeneugten

De industrie speelt in het van oorsprong agrarische Friesland een steeds groter rol.

te beleven en te genieten van zon en water.
De wijdsheid van het land, de afwisseling van het weidegebied met de uitgestrekte
meren, de bossen, heidevelden en zandverstuivingen in het oosten en zuiden zijn van
een schilderachtige bekoring voor de natuurliefhebber en de vakantieganger. Waar
men ook zwerft in de oude ‘kwartieren’, als de elf steden, Westergo, Oostergo en
Zevenwolden, in alle jaargetijden boeien het historisch verleden, de afwisseling in
het landschap en het natuurschoon.

Een apart hoekje
De strijd tegen het water staat met gouden letters in de geschiedenis van Nederland
geschreven. De bouw van dijken, het inpolderen en het vruchtbaar maken van ‘nieuw
land’ hebben een wereidvermaardheid. De Friezen hebben daarin een belangrijk
aandeel gehad. En ook nu wordt er met man en macht gewerkt om de dijken te
verhogen tot het peil van de Deltadijken. Grote stukken zijn reeds gereed, zoals de
dijklengte tussen de Afsluitdijk en Harlingen en bij Roptazijl. Het een en ander
betekent ook dat de gemalen vernieuwd moe-
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ten worden om het land voor brak water te vrijwaren.
In het begin van de zestiende eeuw werd met de landaanwinning een begin gemaakt.
De eerste dijk was de ‘Oude Biltdijk’ en de eerste polder die aan de zee werd
ontwrongen werd Het Bildt genoemd. Aan een lange weg ontstonden de dorpen St.
Jacobi Parochie, Lieve Vrouwe Parochie en St. Anna Parochie. Rond 1600 en een
eeuw later werden nieuwe stukken aan het oude land toegevoegd. Er kwamen
nederzettingen; de dorpen Oude Bildtzijl en Nieuwe Bildtzijl. (‘Zijl’ is ‘sluis’) Het
Bildt werd een aparte grietenij. Daarmee kwam het aantal op dertig.
Men kent in het Nederlands de uitdrukking ‘op zijn elfen-dertigst’, wat zoveel
inhoudt als een traag verloop. Deze zegswijze is afkomstig uit Friesland. De dertig
grietenijen en de elf steden moesten, op grond van de voorschriften, aan de staten
advies uitbrengen over bestuurskwesties. Meestal betrof het dan bestaande geschillen
waarvoor een oplossing moest worden gevonden. In die tijd, met gebrekkige
communicatiemiddelen, vergde het uitbrengen van adviezen uit alle windstreken
veel moeilijkheden en duurde het bijzonder lang voor

De Leeuwarder veemarkt is tot ver over de landsgrenzen bekend. In vroeger jaren werd de markt in
de openlucht gehouden. De foto geeft een overzicht van degrote aantallen stuks vee in de overdekte
hal.

alles in kannen en kruiken was.
Het Bildt is in Friesland een apart hoekje. Niet alleen dat het pas veel later aan de
zee werd ontworsteld, maar het heeft ook van het begin af een aparte karakteristiek
gekend. De eerste bewoners van de ingepolderde gebieden waren geen Friezen, maar
afkomstig uit West-Friesland, de tegenwoordige kop van Noord-Holland. Er wordt
dan ook geen Fries gesproken, maar een dialect. Opmerkelijk is echter dat de
vermaarde Friese schrijver Waling Dijkstra, die, zoals eerder opgemerkt, een grote
invloed heeft uitgeoefend op de ‘Fryske Biwegung’ uit Het Bildt afkomstig was. Hij
werd in 1821 in Lieve Vrouwe Parochie geboren.
Het Bildt geniet nog een andere bekendheid. Rembrandt Harmenszoon van Rijn
trouwde er in 1643, op de 22ste juni, zijn eerste vrouw: Saskia van Ulenborch. In
het Rijksarchief is een document te vinden waarin het huwelijkscontract wordt
vermeld dat in St. Anna Parochie werd gesloten.
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Economische kentering
Friesland is van de vroegste tijden af een land van boeren. De veeteelt heeft altijd
de eerste plaats ingenomen. Handel en verkeer, scheepvaart en ambachten kwamen
op de tweede plaats, maar waren toch aan het agrarisch leven gebonden. Toen de
industrie en het bankwezen in opkomst kwamen was het niet anders. De Friese zuivel
is beroemd en geniet een naam in de wereld, evenals het fokvee.
In de economische verhoudingen is er in Friesland vooral een kentering gaande.
In verband met het lonend maken van de boerenbedrijven is sanering nodig; minder
bedrijven, met meer stuks melkvee. In de agrarische kringen zijn daarvoor plannen
opgemaakt. De oude dorpjes sterven uit. Maar de stedelijke centra groeien. In het
licht van de geschiedenis gezien, betekent deze verandering een totale ommekeer.
Het zijn ook de huidige economische omstandigheden en de vlucht van de techniek
die tot bundeling dwingen. Het laatste geldt voor de technische kant van de
zuivelindustrie en niet minder op het terrein van de organisatie van de agrarische
coöperatieve verbanden.
Ruilverkaveling, het onderbrengen van jonge boeren - die geen plaats meer kunnen
vinden op het familiebedrijf of het hoofd niet boven water kunnen houden - in andere
arbeidssectoren, het streven het platteland opnieuw tot ontwikkeling te brengen, het
vraagstuk van de industrievestiging, het dienstensysteem, het zijn zaken waarover
men zich het hoofd breekt.
Niemand kan voorspellen wat de toekomst biedt. Maar één ding is zeker. In
Friesland wordt het teken van een verandering der tijden begrepen. Men tracht
daarnaar met de beste voornemens en de allerbeste methoden en middelen te handelen.
Niet minder in de wetenschap, dat uitbouw en vernieuwing, afbraak en ontsluiting,
in het kader van de hedendaagse schaalvergrotingen dienen te worden gezien in het
licht van de gehele problematiek van het noorden van Nederland. Met de innige
wens, dat de rijksoverheid, sedert jaar en dag in Friesland met ‘Den Haag’ aangeduid,
daarvoor begrip zal hebben en de nodige mogelijkheden en steun zal willen
verschaffen. Het is een beleid dat wordt gedragen door een nuchtere zin voor de
werkelijkheid, gevoed door een gezonde dosis idealisme met de wil om het eigene,
dat in de stormloop van de historie zuiver is bevonden, niet te verliezen.
Friesland op een keerpunt! Maar voor de Friezen, zoals het volkslied het vertolkt:
‘It bêste Iân fan d'ierde’
GEERT GROOTHOFF
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Tweemaal verkiezingen
Met de Times zijn wij van mening dat de uitslagen van de wetgevende verkiezingen
van 7 november moeilijk als een klinkende overwinning van de Belgische
regeringspartijen kunnen beschouwd worden. Weliswaar verklaarde premier Eyskens
nog in de verkiezingsnacht tevreden te zijn omdat de partijen van de
regeringsmeerderheid konden standhouden en beslist niet afgekeurd werden door de
kiezers. Een verklaring die vooral aantoont hoe sterk unitaristisch men in de hoofdstad
blijft denken. De scherpzinnige krantenlezers herinneren zich ongetwijfeld nog dat
de beslissing verkiezingen te houden was genomen nadat opiniepeilingen een
opmerkelijke vooruitgang voor de partij van de heer Eyskens hadden aangekondigd.
Dat deze droom niet in vervuiling ging, evenmin als de hoop van de BSP om uit deze
verkiezingen als de sterkste nationale partij naar voor te komen, moge blijken uit de
volgende cijfers.
Er waren 6.271.240 ingeschreven kiezers; er werden 5.197.944 geldige stemmen
uitgebracht. Er waren 1.073.296 kiezers die afwezig bleven, blanco of ongeldig
stemden. (In België bestaat er stemplicht.)
De geldige stemmen zijn
aldus verspreid over het Rijk:
%

stemmen
CVP/PSC

1.560.513

(- 83.272)

30,-

(- 1,70)

BSP/PSB

1.414.790

(- 34.382)

27,20

(- 0,80)

PVV/PLP

868.320

(212.574)

16,70

(- 4,20)

FDF/RW

594.692

(+
289,248)

11,40

(+ 5,50)

VU

572.189

(+
65.492)

11, -

(+ 1,20)

Comm.

163.785

(- 6.840)

3,20

(- 0,10)

Diverse

23.655

(- 2.320)

0,50

(- 0,10)

PER GEWEST IS DE STEMMENVERDELING:

VLAANDEREN
stemmen

%

CVP

1.012.508

(- 24.801)

38,01 (- 1,-)

BSP

663.592

(- 34.821)

24,91 (- 1,35)

Neerlandia. Jaargang 75

VU

502.335

(+
51.014)

18,85 (+ 1,88)

PVV

430.758

(+ 2.480)

16,17 (+ 0,07)

Comm.

43.955

(+ 7.254)

1,65

(+ 0,27)

WALLONIE
%

stemmen
PSB

578.780

(+ 1.258)

34,24 (- 0,27)

RW

354.864

(+
179.678)

20,99 (+ 10,52)

PSC

347.646

(- 3.244)

20,57 (- 0,40)

PLP

296.352

(150.015)

17,53 (- 9,14)

Comm.

98.140

(- 17.338)

5,80

(- 1,10)

BRUSSEL
%

stemmen
FDF

235.929

(+
105.671)

28,10 (+ 12,70)

PSC/CVP

200.359

(- 55.227)

23,80 (- 6,40)

PSB/BSP

172.418

(- 819)

20,50 (- 0,10)

PLP/PVV

138.029

(- 68.220)

16,40 (- 8,-)

VU

69.854

(+
14.478)

8,30

(+ 1,80)

Comm.

21.690

(+ 3.244)

2,60

(+ 0,40)

Omgezet in zetels betekent deze uitslag voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers dat de CVP 67 zetels behaalde (-2), de BSP 61 (+2), de
PVV 34 (-13), de VU 21 (+1), het FDF/RW 24 (+12) en de communisten hun 5 zetels
behielden. Een cijferreeks die echter lang niet alles zegt: de CVP verloor drie zetels
in Vlaanderen en won er één in Wallonië; de BSP won één zetel in Vlaanderen en
twee in Wallonië, maar verloor er één in Brussel (de Rode Leeuw Fayat); terwijl de
Vlaamse PVV in Vlaanderen één zetel won verloor de franstaligie PLP er twee in
Brussel en elf in Wallonië; deze zetels gingen alle naar het FDF/RW; de VU kon
haar stemmenaanwinst met slechts één zetel honoreren; de KP tenslotte boekte een
lichte vooruitgang in Vlaanderen en te Brussel, terwijl ze stemmen verloor in
Wallonië. Senaatszetels winnen alleen het FDF/RW (+7) en de VU (+3).
De verschuivingen waren dus vooral groot in Wallonië en te Brussel, waar het
kiezerskorps veel minder stabiel bleek dan in Vlaanderen. Bepaald verontrustend is
het hoog aantal ongeldige en blancostemmen (17,11 %): een verschijnsel dat slechts
gedeeltelijk kan verklaard worden door de groeiende apathie van het kiezerskorps;
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het zou wel eens kunnen dat een groeiend aantal Belgische kiezers in de bestaande
partijen geen geldig alternatief meer zien. Terecht schrijft Het Pennoen dat met deze
verkiezingen het tijdvak van het belgicisme definitief werd afgesloten. In 1965 nog
kon de oude liberale partij zich op merkwaardige wijze oppeppen met een unitaristisch
programma; in de Leuvense beroering van 1968 wist deze partij zich nog te
handhaven, maar de verkiezingen van 7 november betekenen het onherroepelijk
einde van de unitaristische droom. De belgicistische burcht die de liberale federatie
van de hoofdstad tientallen jaren was, spatte in liefst drie lijsten uiteen en in Wallonië
verloor de partij de helft van haar zetels.
De socialistische hoop om sterker dan de CVP uit de verkiezingen te komen ging
vooralsnog niet in vervuiling. De BSP scoorde de laagste cijfers sinds de invoering
van het algemeen stemrecht. Opvallend slechte cijfers boekte de partij vooral in de
arrondissementen van de unitaristische topfiguren van de BSP: dat van partijvoorzitter
Jos van Eynde (Antwerpen), dat van Kamer-voorzitter Achille van Acker (Brugge)
en dat van minister Anseele (Gent). De doorbraak van de BSP in Limburg is te danken
aan de inzet van de dynamische volks-
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vertegenwoordiger W. Claes. Het weekblad Links wees op de gunstige faktoren die
normaal tot een doorbraak van het socialisme in Vlaanderen hadden moeten leiden:
de verstedelijking, de industrialisering, de toename van het aantal loontrekkenden,
de deklerikalisering, de ontvoogding en radikalisering van de jeugd en de toenemende
openheid op geestelijk en zedelijk gebied. Dat de BSP in Vlaanderen nog op hetzelfde
peil als in 1921 staat wijt de hoofdredakteur van dit links-socialistische weekblad
aan het gebrek aan openheid en aan radikalisme van de socialistische partijleiders.
Ofschoon CVP-voorzitter Van de Kerckhove zich op de verkiezingsavond vrij
tevreden betoonde, vooral over de vooruitgang van zijn partij in sommige
‘VU-burchten’, bleek uit krantenberichten en verklaringen van christen-demokratische
politici dat de uitslag in CVP-kringen grote ontgoocheling heeft verwekt: sinds 1958
heeft de partij geen enkel verkiezingssucces meer geboekt en zij bekwam de slechtste
cijfers sinds haar ontstaan in 1945. De beweringen van de leiders van deze partij dat
de kommunautaire problemen nagenoeg opgelost waren heeft de flamingantische
kiezers blijkbaar niet kunnen overtuigen. Na de verkiezingen voor de Brusselse
agglomeratieraad van 21 november zal dat wel niet zo spoedig meer beweerd worden...
Overigens is het duidelijk dat de verdere afbrokkeling van de CVP moet gezien
worden in het licht van de gelijkaardige evolutie van de christen-demokratische
partijen in West-Europa. Enigszins verontrustend is dat de

Bij het informatie- en formatieberaad bleken de standpunten van de regeringspartners aanvankelijk
toch wel erg ver uit elkaar te liggen.

CVP-leiders naar het voorbeeld van Charles de Gaulle daaraan nu schijnen te willen
verhelpen door een hervorming van het kiesstelsel.
De regeringsgezinde pers schreef na de verkiezingen dat de uitslagen alleen maar
een verschuiving in de oppositie betekenden, een uitspraak die ook door de NRC/
Handelsblad werd bijgevallen. De stemmen-aanwinst van het Rassemblement Wallon
ten koste van de PLP zou alleen maar een verschuiving zijn van de stemmen van
ontevreden middenstanders. Het is zeer de vraag of deze interpretatie niet te
simplistisch is. Men vergeet hierbij te gemakkelijk dat het RW wortel geschoten
heeft in de voor middenstanders niet bepaald aantrekkelijke linkse kringen van wijlen
André Renard en zijn Mouvement Populaire Wallon. Bovendien is het een feit dat
deze partij er in geslaagd is een aantal kontakten te leggen met de christelijke
arbeidersbeweging in Wallonië. Anderzijds schreef de pers dat de ontgoocheling bij
de katholieken die in 1965 hun heil gezocht hadden bij de PLP groot was en dat het
waarschijnlijk was dat deze kiezers naar de moederschoot van de PSC zouden
terugkeren. Met prof. Dewachter zouden wij dan ook de hypotese durven stellen dat
de goede cijfers van het RW wel eens uit de kringen van de potentiële PSC-kiezers
zouden kunnen gekomen zijn, terwijl de middenstanders eerder door een blanco of
ongeldige stem aan hun ontevredenheid zouden lucht gegeven hebben.
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Met een aanwinst van meer dan 65.000 stemmen komt ook de Volksunie versterkt
in het Parlement. Niet ten onrechte heeft deze partij er op gewezen dat door het
uitblijven van de zetelaanpassing haar winst niet in een opmerkelijk aantal kamerzetels
kon omgezet worden. De Standaard publiceerde enkele dagen voor de verkiezingen
een merkwaardige analyse van de verschillende stromingen in deze partij. Naast de
traditionele nationalistische flaminganten is er in deze partij ook een D-66-gerichte
groep van pragmatici wier voornaamste woordvoerder de populaire Antwerpse
politicus Hugo Schiltz is. Tenslotte is er een meer linkse strekking waarin de alom
gerespecteerde M. Coppieters en de eerste vrouwelijke VU-volksvertegenwoordiger
Nelly Maes de bekendste figuren zijn. In een opgemerkt artikel heeft De Nieuwe
Maand onlangs gepleit voor het betrekken van ook deze groep bij de aktie voor een
progressieve frontvorming. Anderzijds hebben de rechtse groepen van Were Di n.a.v.
de verkiezingen hun bezorgdheid over de afwijkingen van de oude vertrouwde
nationalistische koers uitgesproken. Dat de leider van de (ontbonden?) Vlaamse
Militanten Organisatie uitgerekend te Brussel tot senator werd verkozen zal hun een
troost zijn. Overigens stelt men vast dat de aanwinst van de VU ditmaal ook opvallend
de BSP-posities heeft aangetast. Allicht een gevolg van de meer linkse koers van
deze partij, waarvan een aantal commentatoren de noodlottigste gevolgen voorspeld
hadden.
Veertien dagen na de wetgevende verkiezingen trokken de bewoners van de
Brusselse agglomeraties en van de randfederaties andermaal naar de stembus. Zoals
eer-
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der in deze kroniek uiteengezet was het de bedoeling dat deze randfederaties als een
‘gordel van smaragd’ het Nederlands taalgebied omheen Brussel voor verdere
verfransing zouden behoeden, terwijl in de agglomeratie een Nederlandse
kultuurkommissie de belangen van de Vlamingen in de hoofdstad zou behartigen.
In ruil voor de pariteit in de regering zouden de Vlamingen pariteit in het
agglomeratiekollege krijgen.
Reeds tijdens de veertiendaagse verkiezingskampagne werd het duidelijk dat de
radikalisering die reeds bij de wetgevende verkiezingen in de uitslagen duidelijk
gebleken was zou bevestigd worden. Met de franstalige ultra's uit de Brusselse PLP
vormde het FDF een cartel-lijst, Rassemblement Bruxellois, waarop de Vlamingen
tot hun grote ergernis een reeks zogenaamd nederlandstalige kandidaten aantroffen.
De pers heeft de politieke onbenulligheid van deze zgn. Vlamingen overvloedig
aangetoond. Het was duidelijk dat de franstalige extremisten aldus ook de macht in
de Nederlandse kultuurkommissie nastreefden. Met de steun van de voormalige
NAVO-sekretaris-generaal P.H. Spaak zouden zij hun slag thuishalen. Het
Rassemblement Bruxellois veroverde met 42 zetels net de volstrekte meerderheid in
de agglomeratieraad. Grote verliezers waren de traditionele partijen, die na hun
jarenlange boycot van de taalwetgeving opeens hadden opgeroepen tot gematigdheid
en begrip voor de Vlamingen. Door het feit dat 9 van de 15 verkozenen op de
CVP/PSC-lijst Vlamingen zijn wordt het lijstaanvoerder Van den Boeynants
onmogelijk in het agglomeratiekollege te komen. De Rode Leeuwen, opvallend in
de steek gelaten door hun partijgenoten in Vlaanderen, haalden slechts 1 zetel, tegen
15 voor de lijst van de heer Simonet (met drie eveneens als zogenaamd te beschouwen
Vlamingen). De Volksunie verovert 5 zetels en krijgt aldus een zetel in het
agglomeratiekollege.
Een gelijkaardige radikalisering van het kiezerskorps was er ook bij de
federatieverkiezingen. In de federatiekolleges verovert de Volksunie overal een zetel,
terwijl de CVP nergens de volstrekte meerderheid bereikt, waartoe naar men beweert
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de kleine omvang van de federaties nochtans was bedoeld. Maar in de federaties
Halle, Vilvoorde en Zaventem komt er ook een verkozene van de lijst Liberté et
Démocratie (met FDF-strekking) in het Federatiekollege de invloed van de frankofone
inwijkelingen versterken.
En zeggen dat de hele buiten-parlementaire Vlaamse Beweging en een groot aantal
Vlaamse parlementairen voor deze ontwikkeling gewaarschuwd hadden!
JORIS DE DEURWAERDER
Bij het kaartje van de agglomeratie Brussel met de veelomstreden gordel van vijf
Vlaamse randfederaties, die samen het strijdtoneel uitmaakten van de jongste
Belgische verkiezingen:
Reeds wordt dit ganse gebied opgeëist voor het ‘Gewest Brussel’ dat als
evenwaardige partner van Vlaanderen en Wallonië de toekomstige regionale struktuur
van België zou moeten bepalen.
In al deze randfederaties hebben machtige verkavelingsmaatschappijen de hand
gelegd op uitgebreide terreinen.
De grote bouwbedrijven zitten te springen om er landhuizen en woontorens op te
trekken ten gerieve van de honderdduizenden die te Brussel werken, maar er niet
willen wonen. Alleen een ‘Gewest Brussel’ dat de ruimtelijke wanorde van dit ganse
gebied vrij kan vaststellen en waarbinnen een legertje van burgemeesters en schepenen
de zozeer begeerde verkavelingen en bouwvergunningen toestaan, waarborgt het
welslagen van deze ‘grootse plannen’ die het hart van dit stuurloze land moeten
omtoveren in een onleefbare betonwoestijn met drie millioen inwoners. Er is genoeg
aan verdiend om een behoorlijk aantal bereidwilligen, na bewezen diensten, mee in
het geluk te laten delen. De grootscheepse stijl van de verkiezingscampagnes te
Brussel is welsprekend genoeg.
Wanneer komt eindelijk de zelfstandige provincie Vlaams-Brabant, los van Brussel,
wanneer de afschaffing van de negentien gemeentelijke koninkrijkjes in de hoofdstad,
wanneer een ruimtelijke ordening die zowel Brabant als Brussel leefbaar maakt en
leefbaar houdt, hoezeer dit de verkavelaars ook moge verdrieten?
R.V.
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Een misverstand: justitie in Noord en Zuid
Wanneer de door de Nederlander Van Sprang neergekogelde politiemannen één of
twee kilometer verder zouden zijn gedood - op Nederlands grondgebied - zouden
waarschijnlijk leden van de Nederlandse marechaussee of rijkspolitie het slachtoffer
zijn geworden. Nu waren het Belgische politiemannen. Met nationaliteit had deze
misdadige gewelddaad van een woesteling niets te maken. Er werd door hem
onvoorstelbaar leed toegebracht. We begrijpen de sterk emotionele reacties van leden
van de Belgische rijkswacht. Dat neemt echter niet weg dat sommigen, in strijd met
fundamentele rechtsbeginselen, Nederlanders die een kleine overtreding (in 't verkeer
bijv.) in België begaan - discriminerend zouden willen behandelen, als een soort
wraak tegenover eis en vonnis van de Krijgsraad in Arnhem waarmee zij het niet
eens zijn. Nu geloven we niet dat we de pap zo heet zullen moeten eten als zij werd
opgediend, maar het kan toch nuttig zijn de zakelijke inhoud van eis en vonnis op
hun juiste waarde te beoordelen en te vermelden.

Moord of doodslag
In de eerste plaats werd door de auditeur-militair bij de Arnhemse Krijgsraad (te
vergelijken met officier van justitie in Nederland en de procureur des konings in
België in het gewone strafprocesrecht) geen moord, maar ‘doodslag op twee
politieagenten en poging tot doodslag op twee andere agenten’ ten laste gelegd.
Immers moord veronderstelt voorbedachte rade maar daarvoor heeft de
auditeur-militair blijkbaar geen aanwijzing gevonden en daarvoor heeft het misdrijf
zich ook te snel voltrokken bij de ontmoeting om voorbedachtheid te kunnen
construeren.
Het zekere voor het onzekere nemend, heeft hij doodslag en poging tot doodslag
ten laste gelegd.

De eis van de auditeur militair
In de tweede plaats de eis. Deze luidde 8 jaar gevangenisstraf en daarna
onvoorwaardelijk ter beschikkingstelling van de regering. De bedoeling heeft daarbij
duidelijk voorgezeten om de persoon in kwestie permanent aan de samenleving te
onttrekken. Levenslang kan bij tenlaste legging van doodslag niet worden geeist,
omdat de maximumstraf daarop 15 jaar bedraagt. Wordt de delinquent zó gevaarlijk
voor de samenleving geacht, dat terugkeer daarin niet verantwoord zou zijn, dan is
dat te bereiken door ‘ter beschikkingstelling van de regering’ na de ondergane straf.
Dit betekent in feite levenslang, omdat de ter beschikkingstelling telkens kan worden
verlengd. De auditeur-militair eiste onvoorwaardelijk, omdat de delinquent na het
uitzitten van zijn gevangenisstraf - in dit geval met toepassing van de voorwaardelijke
invrijheidstelling (art. 15 Wetb. v. Strafr.) na 6 jaar en 8 maanden (⅔ straftijd, in
België ⅓) - onmiddellijk in een rijksasyl voor psychopaten zal worden geplaatst.
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Bij voorwaardelijke terbeschikkingstelling zou hij na het uitzitten van de straf
vrijkomen en eerst weer in een rijksasyl kunnen worden geplaatst nadat gebleken
was dat hij niet aan de voorwaarden zou hebben voldaan. D.w.z. dat hij zelfs eerst
weer een misdrijf zou hebben kunnen plegen alvorens uit de samenleving te worden
verwijderd. Bij voorwaardelijke terbeschikkingstelling ontstaat dus een hiaat, dat bij
onvoorwaardelijke terbeschikkingstelling niet ontstaat. De auditeur-militair zag dus,
mede op basis van het psychiatrisch rapport, in de beklaagde een gevaarlijke persoon,
waarbij een hiaat in de verwijdering uit de samenleving niet mocht ontstaan. M.a.w.
dat hij, gezien zijn geestestoestand nooit meer in de gelegenheid zou kunnen zijn
opnieuw een misdrijf tegen het leven te plegen.

Het vonnis van de krijgsraad
In de derde plaats het vonnis van de krijgsraad d.d. 30 november '71 dat luidt: 12
jaar gevangenisstraf en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de regering. Dit
betekent dat de betrokkene bij toepassing van de voorwaardelijke invrijheidstelling
na 8 jaar gevangenisstraf te hebben uitgezeten, niet aansluitend in een rijksasyl zou
worden geplaatst, doch eerst in geval hij niet aan de voorwaarde zou hebben voldaan
(in het ergste geval weer een misdrijf tegen het leven zou hebben gepleegd).
De reden nu waarom de krijgsraad te Arnhem geen onvoorwaardelijke
terbeschikkingstelling heeft opgelegd, werd in het vonnis als volgt gemotiveerd nl.
dat ‘de krijgsraad daarmede een prognose zou uitspreken, waartoe zij zich niet in
staat acht, zijnde nu niet te beoordelen of de beklaagde na het ondergaan van de op
te leggen gevangenisstraf verpleging zal behoeven.’ De krijgsraad voegt daaraan toe:
‘dat deze verwachting wellicht met een zekere mate van stelligheid zou kunnen
worden uitgesproken, indien de beklaagde de op te leggen gevangenisstraf in een
gewone gevangenis zou hebben te ondergaan, doch dit anders is nu de krijgsraad
reden heeft te mogen aannemen dat de aan de beklaagde op te leggen gevangenisstraf
met toepassing van artikel 120 van de gevangenismaatregel, door hem geheel in een
rijksasyl voor psychopathen zal kunnen worden ondergaan, zodat hij gedurende zijn
straftijd zal kunnen worden behandeld op een wijze welke niet of nauwelijks verschilt
met die van ter beschikking van de regering gestelden. Op grond van het psychiatrisch
rapport wordt de beklaagde dan ook meer gezien als een gevaarlijk psychopaat dan
als een gevaarlijk misdadiger.
De krijgsraad zag zich geplaatst - gezien het psychiatrisch rapport - ‘voor de keuze
tussen een korte gevangenisstraf gepaard gaande met een onvoorwaardelijke
beschikkingstelling van de regering of een langdurige gevangenisstraf. Hij verkiest
de laatste mogelijkheid, nu de eerste mogelijkheid, hoezeer wellicht uit medisch
oogpunt te prefereren, van het standpunt van de strafrechter bezien onaanvaardbaar
moet worden geacht.’

Hoger beroep
Zoals bekend is de auditeur-militair tegen het vonnis van de krijgsraad in Arnhem
in beroep gegaan bij het hoog militair gerechtshof in den Haag. Dit hoogste militaire
rechtscollege zal de overwegingen van het vonnis van de krijgsraad uiteraard
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nauwkeurig toetsen. Het wil bepaald niet zeggen, dat de sententie van dit hof (te
vergelijken met het arrest van een gewoon gerechtshof) lichter zal uitvallen of zelfs
ook gelijk zal zijn aan het vonnis van de krijgsraad. In geval de auditeur militair
beroep aantekent - en dat geval doet zich hier voor - en niet de beklaagde of althans
niet de beklaagde alleen, kan zulk een sententie zelfs zwaarder uitvallen dan het
krijgsraadvonnis. Maar ook al is dat niet het geval dan zijn er nog enige varianten
mogelijk met gevangenisstraf en ter beschikkingstelling, die de samenleving
beschermen tegen een gevaarlijk mens, al of geen psychopaat.
Bij dit alles dient te worden bedacht, dat in Nederlandse rechterlijke uitspraken
de vergelding(talio) geen accent krijgt, doch het beschermen van de samenleving op
de voorgrond staat. Het is echter een misverstand te menen, dat een Nederlands
rechterlijk college over gevallen als hier lichter zal oordelen dan een Belgisch. Immers
ook een Belgisch rechterlijk college zal zich aan de wet houden.
M.A. CAGELING
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Timmeren aan de Noord-Zuidverbinding
In elke beschouwing over de Noord-Zuidverbinding stuit men ook op factoren, die
de goede verhoudingen ongunstig beinvloeden. Dus geen timmeren, maar hinderen.
Zo stond de ‘Gazet van Antwerpen’ van eind oktober weer stil bij het scherp verzet,
dat in het bijzonder in Zeeuws-Vlaanderen is gerezen tegen het te graven
Baalhoekkanaal, waarover we reeds eerder onze visie gaven.
Minister De Saeger zei, in antwoord op een parlementaire vraag van de
volksvertegenwoordiger Mattheyssens, dat het verzet tegen die plannen hem niet
verbaasde. In België dient men - aldus de minister van Openbare Werken - te beseffen,
dat wij tendeze volkomen afhankelijk zijn van de goodwill van Nederland. Maar hij
is er van overtuigd, dat de Nederlandse autoriteiten zich niet van de wijs zullen laten
brengen door de reacties van Hulst. In Zeeuws-Vlaanderen staan twee kampen
regelrecht tegenover elkaar. Elke partij heeft daar zijn eigen tracé. Maar Nederland
zal de keuze doen en België is bereid meer uit te geven voor een duurder tracé, als
daarmee het Land van Saeftinge zoveel mogelijk zal worden gespaard.
‘De Telegraaf’ van 26 oktober liet een prettiger geluid horen, door te wijzen op
een besluit, genomen tijdens het tweede Havenoverleg van minister Drees en zijn
Belgische collega De Saeger, waarbij een volledige uitwisseling van toekomstige
plannen over zeehavenontwikkeling is verzekerd. De Nederlandse delegatie heeft
het door de ‘Nederlandse Commissie Zeehavenoverleg’ opgestelde Rapport over de
uitbreidingsplannen voor de Nederlandse havens reeds aan België overhandigd.
België zal in april a.s., als de volgende vergadering in Nederland wordt gehouden,
een soortgelijk Rapport op tafel leggen. En dat noemen we integratie van de bovenste
plank.
Jammer, dat er, behalve in Zeeuws-Vlaanderen, ook in Limburg grote ongerustheid
heerst over het plan een petrochemische industrie te vestigen in de buurt van
Ternaaien en dus in de naaste omgeving van Nederlandse gebieden, die voor recreatie
zijn bestemd, maar waar de kwalijke dampen van de raffinaderij lang zouden blijven
hangen tussen de Zuidlimburgse heuvels en grote hinder zouden veroorzaken.
‘De Standaard’ van 22 november wist echter te melden, dat minister Biesheuvel
alle redenen heeft te verwachten dat de Belgische regering tendeze rekening zal
houden met de bezorgdheid daarover in Nederland. Een eindbeslissing zal dan ook
niet worden genomen dan na onderling overleg. Blijkens het jongste bericht zal een
beslissing over de vestiging van een olieraffinaderij in het Luikse door de nieuw te
vormen Belgische regering dienen te worden genomen.
Bepaald ongunstig voor een onmisbare toenadering en voor het aankweken van
onderling begrip in Noord en Zuid was de eis van een Nederlandse rechtbank, die
voor een Nederlandse militair, die twee Belgische politieagenten in de uitoefening
van hun dienst, dood schoot, acht jaar gevangenisstraf vroeg, met aansluitende
terbeschikkingstelling van de regering (T.b.r.), hetgeen doorgaans opname in een
psychiatrisch instituut betekent. Hier heeft onbegrip voor het Nederlandse strafstelsel,
dat in belangrijke mate afwijkt van het Belgische, vooral schuld aan. In dit nummer
van Neerlandia worden onze lezers deskundig ingelicht over het Nederlands en het
Belgische strafstelsel.
Met grote voldoening wijzen we op een onderzoek, dat twee redacteuren van
‘Elseviers Magazine’ in België hebben ingesteld naar de oorzaken van de Belgische
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welvaart afgetekend tegen de heel wat minder rooskleurige toestanden in omringende
landen en dan niet in de laatste plaats Nederland. Wij achten het buitengewoon
belangrijk, dat er nu over de Belgen eens een gefundeerd oordeel wordt geveld en
vooral voor de ‘Hollanders’ is het uiterst belangrijk, dat zij met de neus op de
Belgische toestanden worden gedrukt. Men mag boven de Moerdijk wel een toontje
lager zingen en in het oor knopen, dat de Belgen behoorlijk ‘van wanten’ weten,
zodat zij hun houding van meerwaardigheid en hun welwillend neerbuigen naar de
zuidelijke broeders best kunnen vergeten. Portretten, zoals ‘Elsevier’ ten beste gaf
zouden veel meer moeten worden voorgehouden. Dat lijkt hard nodig bij de pogingen
de integratie tussen Noord en Zuid te bevorderen. De grote Belgische kranten hebben
dit ook begrepen en publiceerden enkele dagen na het verschijnen van ‘Elsevier’
grote uittreksels uit het evengenoemde Verslag.
Tot slot zij nog verwezen naar de ‘Middagen van de Poëzie’, donderdag 21
oktober te Brussel geopend. Daar sprak prof. Garmt Stuiveling, hoogleraar in de
Nederlandse literatuur aan de universiteit van Amsterdam over eigen dichterschap.
Aan het slot merkte hij o.a. op, dat hij de rest van zijn leven wenst te wijden aan
Bredero, Multatuli en aan de culturele integratie tussen Noord en Zuid.
Moge het hem gegeven zijn zich voor die culturele integratie tenvolle in te spannen.
Het is beter voor ons elkaar de hand te drukken dan elkaar de rug te tonen!
Dat op cultureel gebied Noord en Zuid elkaar weten te vinden bewijst o.a. het
optreden van Nederlandse toneelgezelschappen, die tussen 29 november en 15
maart acht maal op de Antwerpse planken zullen staan.
Zo zien we dan toch, dat de integratie-plantjes, zij het dan wel eens heel schuchter,
de koppen uit de grond steken. En dat schenkt voldoening en wekt goede hoop voor
het meer en meer wegschuiven der grenslijnen.
P. DE KAT ANGELINO

Bij de dood van Godfried Bomans
Het is woensdag 22 december 1971. De avondbladen melden de dood van Godfried
Jan Arnold Bomans. In de afgelopen nacht is hij in zijn huis in Bloemendaal, 58 jaar
oud, aan een hartinfarct overleden. Hij was oververmoeid en kort voor zijn overlijden
werd hij geveld door de griep. Vanavond zou hij in Den Haag, op een bijeenkomst
van het Algemeen Nederlands Verbond en de Belgische Vriendenkring, een inleiding
houden.
Als geen ander wist Godfried Bomans als ‘Hollander’ de brug te slaan met
Zuid-Nederland. Niet alleen omdat hij als schrijver en causeur door Nederlanders
aan weerszijden van de Moerdijk evenzeer werd gewaardeerd. Maar niet in het minst
ook door de positieve en onbevangen manier waarop hij in ‘Een Hollander ontdekt
Vlaanderen’ - en wat daar direkt aan vooraf is gegaan - de Vlamingen heeft benaderd.
Het eerlijke aftasten door Bomans van mensen die de Noord-Zuid verhouding mee
bepalen heeft duidelijk enige begripsverruiming teweeggebracht ten aanzien van de
termen ‘Vlamingen’ en ‘Hollanders’.
In ons volgend nummer komen we uitvoerig terug op leven en werk van deze boeiende
persoonlijkheid.
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Kort genoteerd
Het Nederlands binnen de Europese Gemeenschappen
Onlangs vierde de ‘Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal’ (VBO) het 20-jarig
bestaan. Ter gelegenheid daarvan werd in Brussel een bijeenkomst gehouden, waarop
dr. jur. J.A. Muilwijk, hoofdambtenaar bij de E.E.G. een beschouwing hield over het
onderwerp: ‘De plaats van het Nederlands in de E.E.G.’ en dr. J.J.M. Bakker, lector
in de toegepaste taalkunde aan de Technische Hogeschool te Eindhoven over ‘Twintig
jaar ontdekken en bijleren.’ Men kwam tot de conclusie dat het Nederlands binnen
het kader van de Europese Gemeenschappen zijn positie heeft weten te handhaven
en, vergeleken met de situatie van vóór de oorlog, heeft versterkt. Wil men deze
situatie handhaven dan zal het nodig zijn erop bedacht te blijven het Nederlands
ongeschonden te bewaren. In dit verband werd herinnerd aan het citaat van de
voormalige minister mr. Van Elslande: ‘Een cultuurscheppend Nederlandstalig gebied
heeft tot plicht te ijveren voor de vrijwaring en de uitstraling van de Nederlandse
taal en cultuur, zoals ook de andere cultuurgebieden erop staan dit te doen.’

Reacties op schrijven ANV inzake regeringsnota over de Nederlandse
internationale culturele betrekkingen
Het ANV heeft zich in het begin van 1971, in de vorm van een schrijven van de
algemeen voorzitter dr. W.H. van den Berge, bijzonder critisch uitgelaten over de
regeringsnota inzake het Nederlands internationaal cultureel beleid. Het schrijven
was gericht aan de ministers van Buitenlandse Zaken, Onderwijs en Wetenschappen
en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. (Voor de inhoud van dit schrijven
zie ‘Neerlandia’ nr. 1, februari-maart 1971, pagina 1 en 2.)
Het Nederlands Cultureel Contact (NCC) heeft schriftelijk aan het bestuur van het
ANV laten weten geheel en al achter de inhoud van het schrijven van dr. Van den
Berge te staan en toegezegd, te zijner tijd de drie ministers van het oordeel van het
NCC op de hoogte te stellen.
Het bestuur van de Fryske Akademy te Leeuwarden gaf tevens blijk van instemming
en in het bijzonder werd van die zijde het pleidooi van het ANV gesteund voor de
oprichting van een Nederlands Instituut in Brussel. ‘Wel zou het dezerzijds op prijs
worden gesteld, indien dit Instituut ook aandacht zou besteden aan de positie van de
Friese taal, die evenals de Nederlandse taal een element is van de rijke culturele
veelvormigheid van Europa. Dit klemt te meer, nu een Rapport van de Commissie
Friese Taalpolitiek is verschenen, d.d. 29 juni 1970, waaromtrent de Bijzondere
Commissie voor de brief van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk inzake het Rapport van de Commissie Friese Taal-politiek’ op 5 april 1971 op
positieve wijze een standpunt heeft bepaald.’ Aldus van de zijde van de Fryske
Akademy.
Wij vermelden hiermee slechts enkele reacties van betuigingen van instemming
van de zijde van culturele instellingen en organisaties.
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Standbeeld prins Willem George Frederik te Wervik in West-Vlaanderen
Medio september werd in het stadje Wervik een standbeeld onthuld ter nagedachtenis
van prins Willem George Frederik van Oranje, die in 1793, in de slag tegen de legers
van Frankrijk, verwondingen opliep. De jongste zoon van stadhouder Willem V
overleed vijf jaar later, op 25-jarige leeftijd, aan de verwondingen die hij in de slag
in West-Vlaanderen had opgedaan. Het was

de heer J.A. Bomans uit Heemstede, die enkele jaren geleden het initiatief nam in
Wervik een monument op te richten. Het gemeentebestuur van Wervik verleende
alle medewerking om de actie van particulieren in Nederland en Vlaanderen te steunen
en gaf aan het plein waar de steen kwam te staan, de naam Frederiksplein. De
onthulling geschiedde door de dochter van de burgemeester van Wervik, Gerda de
Meerschman en de zoon van de initiatiefnemer. Kolonel Buma vertegenwoordigde
prins Bernhard bij de plechtigheid. De inspectie van de domeinen in Den Haag heeft
twee historische kanonnen aan de gemeente Wervik afgestaan die een plaatsje zullen
krijgen op het plein.

Dure woorden in de Tweede Kamer
Onder deze titel schrijft de redactie van ‘Elseviers Magazine’ in het nummer van 23
oktober 1971 een critisch commentaar over het woordgebruik dat bij de Algemene
Politieke Beschouwingen in de Nederlandse Tweede Kamer door de fractieleiders
van de regeringspartijen en de oppositiepartijen P.v.d.A. en D'66 werd gebezigd. Het
commentaar werd ingegeven door een vraaggesprek dat één van de redacteuren had
met dr. W.H. van de Berge, algemeen voorzitter van het ANV.
‘Desintegrerend, antithese, synthese, cohesie, adhesie, stagnatie, participatie,
inflatie-correctie, adstrueren, infrastructuur, agglomeratie, polarisatie, bipolarisme,
profilering, progressiefactor, tertiair, supra-nationaliteit, excentrisch, prealabel, a
priori's, capabilities, pluriform, parasitair. Proeve van het woordgebruik in de Tweede
Kamer’, aldus begint de beschouwing van de redactie.
De redactie geeft dan het woord aan dr. Van den Berge ‘Vreemde woorden hebben
één voordeel voor de sprekers: het is zo lekker vaag. Als je je in gewoon Nederlands
uitdrukt, voelt men veel fijner aan wat je bedoelt. Als je met een vervangend woord
aankomt, zeggen ze dan ook al gauw: ‘Nee, dat is toch niet precies wat ik bedoel’.
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En dan hebben ze vaak nog gelijk ook, want zó bedoelen ze het niet. Men laat de
bedoeling liefst een beetje in het midden.’
En enkele regels verder in de bijdrage: ‘In zijn betoog voor goed en voor iedereen
verstaanbaar Nederlands houdt de ANV-voorzitter een paar slagen om de arm: ‘Ik
moet erkennen dat het dikwijls heel moeilijk is om vervangende woorden te
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vinden. Soms moet je de hele zin anders maken. Een begrip als conjunctuur is met
de term ‘golvende beweging’ toch niet helemaal gedekt. Dat is jammer. Maar wij
zijn ook geen doordrukkers, geen puristen. Zodra je buitenissig wordt, schuift men
je in de hoek van de dogmatici en dan ben je onschadelijk. Ik vind ook dat je bij de
spreektaal minder critisch moet zijn dan bij de schrijftaal. De spreektaal wordt direct
gevormd, je weet vaak wel tegen wie je spreekt en bovendien heb je geen tijd om
vervangende woorden te zoeken. Maar bij de Algemene Beschouwingen gaat het
toch om geschreven stukken die worden voorgelezen. Bij de debatten moet je milder
oordelen. Maar wij blijven van mening dat het gebruik van vreemde woorden uit
gemakzucht afkeurenswaardig is. Om over dikdoenerij, ‘snobisme’ (jawel) maar te
zwijgen. En dan bedoel ik de showmannetjes; die graag blijk willen geven van hun,
nou ja, laten we het voor deze keer maar ‘eruditie’ noemen, aldus de heer Van den
Berge.

Conceptiepathologie
Onlangs promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, ter verkrijging van
de graad van doctor in de geneeskunde, de heer P.H. Jongbloet, geboren te Brugge,
arts te Ottersum (L) en verbonden aan het instituut ‘MARIA ROEPAAN’, op een
proefschrift ‘Mental and physical handicaps in connection with overripeness
ovopathy’. Dr. Jongbloet is lid van de VN-commissie van het Algemeen Nederlands
Verbond.
Enkele stellingen, behorende bij genoemd proefschrift, willen wij onze lezers niet
onthouden.
XIII.

Men is zich onvoldoende bewust van het
feit dat de gebrekkige samenwerking
tussen de Noord- en Zuidnederlandse
wetenschappelijke verenigingen het
niveau schaadt van de
wetenschapsbeoefening in het
Nederlandse taalgebied.

XIV.

Chimaerisme, de toestand waarbij in één
organisme twee populaties van
verschillende genetische konstitutie naast
of ten koste van elkander voortleven, kan
ontstaan door een pathologische
bevruchting van een overrijpe eicel.

XV.

De Belgische staat kan beschouwd
worden als een schoolvoorbeeld van
chimaerisme (cf. vorige stelling). Zijn
strukturele moeilijkheden zijn
onoplosbaar zolang men blind blijft voor
zijn conceptiepathologie.
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Christina Ergert zich aan de redactie van de troonrede
‘Elk jaar weer luister ik met open mond naar het erbarmelijk proza van de troonrede.
Aan de voordracht ligt het niet, die is schier volmaakt, maar aan iemand met een zo
perfecte dictie zou je toch eigenlijk een betere tekst in handen moeten geven’.
Met deze aangehaalde ontboezeming begint Christina in ‘De Telegraaf’ haar
commentaar op de redactionele inhoud van de troonrede, die Koningin Juliana onlangs
uitsprak bij de opening van de Staten-Generaal. Waarom, zo vraagt de
kroniekschrijfster zich af, gaan de opstellers van dit staatsstuk, dat voor het gehele
volk is bestemd, zich te buiten aan tal van vreemde woorden en uitdrukkingen, die
ook in goed Nederlands zijn neer te schrijven. Zij doet ‘slechts een greep’. En dan
volgt een opsomming: humaan, creativiteit, solidariteit, strategie, conjunctureel,
integraal, perspectief, selectief, agrarisch, prioriteit, geintegreerd, planologisch,
urgentie, programmering, experimenten, postsecundair, capaciteit en structureel.
Het schenkt voldoening dat, na nadat ook van de zijde van het ANV destijds de
overheid opmerkzaam werd gemaakt op het veelvoudig gebruik van vreemde woorden
en uitdrukkingen, ook anderen de vinger op de wonde leggen.

Wie kan ons helpen?
Het verbondsbureau beschikt niet over een kalender van het ANV van het jaar
1936. Daarin is een bijdrage opgenomen van de hand van FELIX
TIMMERMANS. Mocht iemand van de leden in het bezit zijn van deze kalender
dan zouden wij die gaarne in bruikleen ontvangen.
Verbondsbureau ANV Surinamestraat 28 DEN HAAG

Informatieverschraling in Nederland
Het verschijnsel dat de pers (die het gedrukte nieus distribueert) zélf nieuws-object
is geworden, bleef de afgelopen maanden in Nederland aanhouden. Het gaat immers
in het algemeen slecht met de dag- en weekbladen. Zij komen voor steeds hogere
kosten te staan als gevolg van de onvermijdelijke modernisering van de technische
apparatuur, de stijgende lonen en de hogere verzendkosten (denken we alleen maar
aan de PTT-tarieven!) Berichten over in moeilijkheden verkerende bladen kon (en
kan) men dan ook vrijwel dagelijks in de kranten aantreffen.
Van het eens zo roemruchte ‘Vrije Volk’, dat amper tien jaar geleden het Nederlandse
dagblad was met de meeste abonnees, is thans nog slechts een dagblad voor Rotterdam
en omgeving overgebleven. De exploitatie geschiedt door de Pers-Combinatie uit
Amsterdam en de Nederlandse Dagblad-Unie, uitgeefster van de reeds eerder tot
Handelsblad/NRC samengevoegde kranten het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe
Rotterdamse Courant. Het nog overgebleven restant van het Vrije Volk in Arnhem
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kwam in handen van het Audet-concern dat zijn eigen Arnhemse uitgave gaat
combineren met de verse aankoop tot de ‘Nieuwe Krant’.
Om de vroegere Amsterdamse abonnees van het Vrije Volk leverden het Parool en
het Nieuws van de Dag een concurrentiestrijd die blijkens de voorlopige uitslag in
het voordeel van eerstgenoemd dagblad verliep. Tot de Pers-Combinatie, die het
Parool en de Volkskrant omvat, zal weldra ook het christelijke dagblad ‘Trouw’
toetreden, samen met vier regionale kranten die in de perswereld als ‘Het Kwartet’
worden aangeduid. Intern zal dan echter eerst iets aan de verhoudingen binnen de
stichting ‘De Christelijke Pers’ moeten worden gedaan. Alles wijst er wel op dat de
Pers-Combinatie op den duur een sterke positie in de Nederlandse krantenwereld zal
gaan innemen.
Het dagblad De Tijd, dat in het voorjaar dreigde te worden opgeheven door het
VNU-concern (Verenigde Nederlandse Uitgeverijen), heeft de hoop op zijn
voortbestaan nog niet opgegeven nu zich in een half jaar tijd 25.000 nieuwe abonnees
aan-
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meldden. Begin december werd een fikse prijsverhoging aangekondigd, waardoor
deze aloude katholieke krant nu veruit het duurste dagblad van het land is geworden.
Het zal bij deze verhoging niet blijven, zodat het gevaar dreigt dat straks abonnees
wegens de hoge kosten zullen gaan bedanken.
Ook de gewestelijke dagbladen kampen met moeilijkheden. Verschillende fusies
kwamen reeds tot stand, onder andere in de provincie Limburg. In het oosten van
het land wordt eveneens druk naar vormen van samenwerking gezocht.
De verhoogde kosten (door de reeds genoemde oorzaken) gaan voor de kranten samen
met dalende advertentie-inkomsten. Niet alleen de radio- en televisiereclame hadden
een nadelige invloed op de advertentiepagina's van de dagbladen, ook de concurrence
van de als paddestoelen opkomende gratis huis-aan-huis-bladen doet zich voelen.
Daarbij komt dan nog de met de dag verslechterende economische toestand die zich
uiteraard weerspiegelt in het advertentie-aanbod.
Ook de opinie-weekbladen hebben zich verplicht gezien hun abonnementsprijzen
gevoelig te verhogen. Zij voeren tevens acties om meer lezers te verkrijgen. De
spectaculairste slag wordt momenteel geleverd door het weekblad De Nieuwe Linie
dat eind oktober met een ‘actie tienduizend’ startte. Ruim een maand later hadden
zich reeds meer dan zesduizend nieuwe abonnees aangemeld, zowel uit Vlaanderen
als uit Nederland.
Al met al biedt de Nederlandse pers een beeld van penibele financiële
omstandigheden. De zorgelijke situatie is gedeeltelijk van structurele aard: de
Nederlandse bladen zijn steeds te goedkoop aan de man gebracht, en de
hoofd-inkomsten werden nu altijd geleverd door de adverteerders. In breder verband
gezien is vooral de vermindering van de diversiteit in de pers door het verdwijnen
of fuseren van bladen, het grootste gevaar. Zonder de mogelijkheid om het ruime
veelvoud aan meningen - want een goede krant is ook een opinieblad - te verspreiden
en daardoor een voortdurende discussie in stand te houden, gaat de democratie ernstig
verschralen.
JAN VERDONCK

Grammens blijft aktueel
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Zondag 5 december werd te Kortrijk de André Demedtsprijs uitgereikt aan Flor
Grammens.
De thans 72-jarige Florimond Grammens mag beschouwd worden als het symbool
van een konsekwente groep aktieve vlaamsgezinden die het ontvoogdingsproces dat
de Vlaamse Beweging is, in aanzienlijke mate hebben versneld.
Zijn levensloop kan eveneens als symbolisch gelden voor de repressie die het
gehele belgische staatsapparaat in het geweer brengt tegen alles wat getuigt van
aktieve vlaamsgezindheid, ook al blijft die binnen de minimale voorschriften van de
belgische wettelijkheid.
Naar Michiel Vandekerckhove tijdens een feestrede beweerde is de heer Grammens
‘een pragmatisch man, die over een stel perfekte zenuwen beschikt en in wie geen
spoor van lafheid te ervaren valt’. Dat dit inderdaad zowat de minimale voorwaarden
waren om tot nog voor kort als Vlaming in België zichzelf te kunnen zijn, is even
bedenkelijk voor het vigerende staatsbestel als duidelijk voor de sfeer waarin men
de inzet van Grammens moet situeren. Het kan immers niet genoeg herhaald worden
dat voor de toepassing van een aantal wettelijke bepalingen een Vlaams burger - en
met hem zovele andere - gebroodroofd werd en gevangen gezet door de
vertegenwoordigers van het officiële België.
Het is een enorme verdienste van Flor Grammens - de man van de daad genoemd
- dat hij heeft aangetoond dat op basis van de toepassing van zelfs gebrekkige
taalwetten ten minste 45% van de Brusselse schoolplichtige jeugd in nederlandstalige
scholen thuishoorde. ‘België’ heeft hem dit echter nooit vergeven. De wijze waarop
het zich op Grammens heeft gewroken is veelzeggend. Ter illustratie daarvan kan
de volgende ‘anekdote’ een en ander verduidelijken:
Tijdens de oorlog werd Grammens op advies van de zeven grote vlaamse
kultuurverenigingen eerst gewoon lid en daarna voorzitter van de kommissie voor
taaltoezicht. In die funktie lag hij via toepassing van de bestaande belgische
taalwetgeving aan de basis van de oprichting van honderden vlaamse klassen in het
Brusselse en langs de taalgrens. Deze radikale vlaamse politiek was vanuit civiel
oogpunt onberispelijk. Bovendien hebben zowel de voorzitter als de leden van de
kommissie voor taaltoezicht steeds resoluut elke vorm van kollaboratie van de hand
gewezen.
In 1945 evenwel gebeurde wat alleen in België mogelijk is: de franstalige leden
van de kommissie voor taaltoezicht werden bevorderd. De vlaming Grammens
daarentegen werd het voorwerp van al wat het frankofone België aan woede en haat
kon opbrengen. Niettegenstaande zijn parlementaire onschendbaarheid ging
Grammens - eens te meer - achter de tralies. Op een proces dat de perken van de
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welvoeglijkheid en de logika te buiten ging werd hij veroordeeld tot zes jaar
gevangenisstraf. Het werk van de taalkommissie werd grondig ongedaan gemaakt.
De grove gelijkschakeling ‘Vlaming = kollaborateur’ werd hier weer met sukses
toegepast. Zijn privéwoning werd leeggeplunderd en de inboedel verbrand. Protest?
Och kom, in die tijd was elk protest van vlaamse zijde gewoon weer eens een vorm
van kollaboratie. De groteske wijze waarmee te Brussel met de vlamingen werd
omgesprongen verklaart gedeeltelijk het voor buitenlandse waarnemers onbegrijpelijke
karakter van de communautaire problematiek die zich uiteraard nog steeds te Brussel
blijft toespitsen.
JAN DE GRAEVE
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Venster op de wereld
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Nederlanders in Frankrijk
Er zijn veel boeken gepubliceerd door en over onze landgenoten in het buitenland.
Reeds in de 16e eeuw verscheen de publicatie ‘Tressoor der Zeevaart’, waarin onze
globe-trotter Dirck Gerritsz verhaalt over zijn verblijf in Indië, Ceylon, Japan, China,
Perzië en Malakka. Nog meer bekendheid kreeg Jan Huygen van Lindschoten, uit
wiens verhalen duidelijk blijkt dat hij in de 16e en 17e eeuw zeker niet de enige
Nederlander was die in het verre oosten vertoefde. Dan zijn er de vele niet zelden
gespecialiseerde publicaties over de verschillende aspecten van onze landgenoten in
Indonesië, Zuid-Afrika en in de Verenigde Staten van Amerika, waar de voortrekkers
van oud-Nederland belangrijk werk hebben verricht en zulke duidelijke sporen hebben
nagelaten.
Anderen bleven dichter bij huis. Nog onlangs bleek uit artikelen in de nederlandse
pers dat in september 1971 feestelijk zal worden herdacht dat 450 jaar geleden
Nederlandse boeren zich vestigden op het Deense schiereiland Amager, waar
nederlandse tradities nog steeds in ere worden gehouden. En dan zijn er de tientallen
publicaties zoals: Die Niederländer in der Brandenburg-Preussischen Kulturarbeit’
en ‘The Anglo-Dutch relations from the earliest times’, waarin in allerlei toonaarden
- in het algemeen zeer waarderend - wordt gesproken over de ondernemingsgeest
van onze voorvaderen en wat zij, ver van honk verwijderd, hebben weten te bereiken.
Merkwaardig hierbij is, dat er weinig geschriften bekend zijn over de Nederlanders
in Frankrijk.
Men kan de vraag stellen hoe dat komt. Mogelijk is het antwoord op deze vraag
gelegen in de omstandigheid, dat in het algemeen veel meer wordt gesproken over
de enorme invloed die Frankrijk op Nederland heeft gehad en op andere landen in
Europa; als gevolg hiervan heeft men wellicht minder moeite gedaan om iets te
schrijven over de tegenovergestelde richting. Immers, de invloed van Frankrijk is
voor Nederland van kapitale betekenis geweest. Heeft niet Calvijn op het nederlands
karakter een welhaast onuitwisbaar stempel gedrukt? Was niet de invloed van de
franse hugenoten in Nederland heel groot? Zo waren ook de gevolgen van de
verschillende maatregelen van Napoleon. Om nog maar niet te spreken van de invloed
van de franse literatuur in het algemeen.
Toch zou het getuigen van gebrek aan kennis van historische feiten, als de mening
zou post vatten, dat in de loop der eeuwen weinig Nederlanders in Frankrijk een rol
hebben gespeeld. Al zijn er dan misschien weinig afzonderlijke publicaties op dit
gebied verschenen, er bestaat een groot aantal hoogst interessante gegevens, waaruit
blijkt dat de betekenis van de Nederlanders in Frankrijk zeker niet onbelangrijk en
van veelzijdige aard is geweest. Deze gegevens vindt men in rijke mate in geschriften
als ‘Walcheren in de 15e eeuw’ of als men bladert in de 21-delige Vaderlandse
geschiedenis van Jan Wagenaar en andere provinciale publicaties als ‘Friesland vóór
1100’.
Als voorbeelden van het werk van onze landgenoten in Frankrijk zou - om een
idee te geven - onderstaand uit hogerbedoelde gegevens de navolgende selectie
kunnen worden gemaakt: zo maar een paar losse grepen - uit muntvondsten in Nederland is duidelijk gebleken, dat de Friezen reeds voor
het jaar 750 handelsbetrekkingen met Franse gebieden onderhielden;
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- dat er in de eerste jaren van de 15e eeuw een aanzienlijke korenhandel was
tussen het Somme-gebied en Holland en dat de hollandse kooplieden op eigen
kosten de loop van de rivier de Somme hebben doen verbeteren om deze
korenhandel te bevorderen;
- dat er in 1424 te Dieppe reeds een hollandse bierbrouwerij was gevestigd;
- dat aan het einde van de 15e eeuw, vooral in Delft en in Gouda uit het graan
van het Somme-gebied veel bier werd gebrouwen, en dat dit bier weer naar
Frankrijk werd uitgevoerd, weshalve niet alleen door de graanhandelaren doch
ook door Nederlandse schippers aanzienlijke winsten werden gemaakt;
- dat alleen al door Holland en Zeeland in de 15e eeuw een vijftig-tal schepen
waren uitgerust voor de vaart op La Rochelle en Gascogne voor het afhalen van
zout en wijnen (gedeeltelijk te lossen in de havens van Arnemuiden en Zierikzee
voor binnenlandse consumptie) gedeeltelijk voor doorvoer naar de Baltische
landen;
- dat in de eerste helft van de 17e eeuw de Nederlanders de wijnhandel van
Frankrijk vrijwel geheel beheersten. Bijvoorbeeld in 1651 kwamen in Bordeaux
419 Nederlandse schepen binnen, met een tonnage van meer dan 70.000 ton.
- dat de eerste suikerfabriek te Bordeaux is opgericht door de Nederlandse
Gebroeders Isaäc en Mozes Meerman, terwijl de Nederlander Jan Ridder aldaar
later een tweede suikerfabriek heeft gesticht, terwijl er in de 17e eeuw ook in
La Rochelle, Rouaan, Orleans en andere plaatsen door Nederlanders
suikerraffinaderijen werden geopend;
- dat de Nederlandse Ambassadeur, Guillaume Boreel, die van 1648 tot 1668 in
Parijs werkzaam is geweest, omstreeks 1660 een rapport heeft samengesteld
waaruit blijkt dat de Hollanders in één jaar tijds voor een waarde van 72 millioen
livres aan koopwaren in Frankrijk hadden ingevoerd, als gevolg waarvan Holland
toen de grootste handel met Frankrijk voerde, Engeland op de tweede plaats
stond, terwijl Portugal en Italië in het handelsverkeer met Frankrijk een
ondergeschikte rol speelden;
- dat de hollandse koopvaardijvloot in het jaar 1636 in totaal 14.850 zeeschepen
telde, met rond 20.000 beurtschippers voor de binnenvaart, tegen een Franse
koopvaardijvloot van 600 zeeschepen;
- dat de beroemde Franse Minister Colbert - middels agenten - vele Nederlanders
naar Frankrijk heeft laten overkomen voor de bevordering van de lakenindustrie
(o.m. de lakenfabrikant Robais uit Middelburg), voor de ververij van stoffen
(o.m. de Nederlander Gluck), bekwaam in het verven van gobelins, terwijl in
die dagen te Mantes door Nederlanders een aardewerkfabriek werd gesticht en
te La Rochelle een tabaksfabriek;
- dat de gegevens betreffende Nederlanders op het gebied van waterwerken en
op cultureel gebied in Frankrijk zo veelvuldig zijn, dat hiervoor afzonderlijke
artikelen kunnen worden geschreven;
- dat de ouders van Hermanus Boerhave, in zijn leven de beroemdste geneesheer
van Europa, afkomstig waren uit het geslacht van nederlandse wol- en
zijdewevers, die destijds in noord-Frankrijk leefden.

Hoe hebben deze Nederlanders deze taak verricht? Wat waren daarbij hun opvallende
gaven en fouten? Wellicht is dit het best samengevat door de Hertog van Baena,
oud-Ambassadeur van Spanje in Nederland, die in zijn in 1967 gepubliceerde boek

Neerlandia. Jaargang 75

‘The Dutch Puzzle’ onder meer de karaktertrekken van de Nederlanders omschreef
als een mengsel van: ‘Zowel groot als kleingeestig als mateloos voorzichtig en
krankzinnig onbezonnen’.
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Van tijd tot tijd hoort men de vraag stellen: Is het waar dat er in Parijs twee
Nederlandse Ambassadeurs werkzaam zijn en dat de Nederlandse Ambassade
bovendien nog een aantal Gevolmachtigde Ministers telt?
Zo is het hier inderdaad. Toch is hier een korte toelichting misschien wel nuttig.
Er is slechts één Ambasadeur door Nederland benoemd bij de Franse Regering.
Sedert oktober 1970 is dat Jhr. Mr. J.A. de Ranitz.
Dan is er bovendien in Parijs werkzaam het Hoofd van de Nederlandse Delegatie
bij de OESO, die Nederland vertegenwoordigt bij de Internationale Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Sedert 1969 treedt als zodanig op
Dr. J. Kaufmann, in de rang van Ambassadeur. Voorts is aan vier functionarissen
van de Nederlandse Ambassade de titel van Gevolmachtigd Minister toegekend,
namelijk aan 1) de plaatsvervanger van de Ambassadeur, 2) het hoofd van de
Economische Afdeling, 3) het hoofd van de Consulaire Afdeling, en 4) de nederlandse
vertegenwoordiger bij de UNESCO.
Veel minder bekend is echter, dat Nederland in het grijs verleden geregeld
gespecialiseerde vertegenwoordigers naar Frankrijk heeft uitgezonden, veelal in de
rang van Gezant of Ambassadeur. Somtijds zelfs in aanzienlijk groter getal. Zo waren
er bijvoorbeeld in 1585 in totaal 18 Nederlandse Gezanten in Frankrijk aanwezig.
Het betreft hier onderhandelaars, die door de verschillende provincies, gewesten of
steden naar het buitenland werden gezonden voor het bespreken van allerlei politieke
of militaire vraagstukken of voor de behandeling van problemen op het gebied van
handel en scheepvaart. In de 16e en 17e eeuw werd de koopman en de schipper meer
dan ooit gezien als de grondlegger van de economische bloei van de Nederlanden.
Die belangen werden door de staten scherp in het oog gehouden.
Voor een goed begrip van deze zaken moeten wij even een duik in onze
geschiedenis doen. Dan moeten wij zelfs teruggaan tot het jaar 1579. Wellicht
herinnert u zich nog, dat in 1579 de Unie van Utrecht is gesloten. Een belangrijk
jaar, waarin de verschillende provincies en gewesten, sommigen met niet weinig
macht en veel belangen in de buitenwereld, besloten om nauwer te gaan samenwerken.
Het is interessant om artikel! van het verdrag van deze Unie te lezen, waarin is
vermeld dat... ‘genoemde landen zich met elkanderen verbinden en verenigen, om,
ten eeuwige dage, vereenigd te blijven, op gelijke wijze, alsof siluyden maer één
provincie waren...’ Doch in datzelfde artikel wèrd vastgesteld... ‘...onverminderd
nogtans eene iegelyke Provincie, en de byzondere Steden, Leden en Ingezetenen
derzelven, hunne byzondere Privilegien, Vryheden Voorregten etc... handhaven en
beschermen zullen, desnoods, met lyf en goed...’ Zo bleven de verschillende
provincies en steden hun eigen Gezanten en Ambassadeurs naar het buitenand sturen.
Een uitzonderlijk belangrijke mijlpaal in de Nederlands-Franse verhoudingen was
het jaar 1584. Het was in de donkere dagen na de dood van de Vader des Vaderlands
(10 juli 1584) toen de Verenigde Nederlanden op zoek waren naar een nieuwe
landsheer. De keuze was gevallen op Hendrik de IIIe, Koning van Frankrijk. Om dit
verzoek over te brengen werd een gezantschap samengesteld, dat uiteindelijk niet
zonder moeilijkheden, op 15 januari 1585 vertrok, aan boord van 14 oorlogsschepen
om de belangrijkheid te demonstreren. Uit de officiële gezegelde aanbiedingsbrief
met 26 punten of voorwaarden, die door de 18 gezanten aan Hendrik IIIe werd
overhandigd, blijkt overduidelijk dat het ernst was om de souvereiniteit van de
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Nederlanden over te dragen. Zo luidt b.v. punt 13: ‘Hij (Hendrik de IIIe) hegte de
Landen onafscheidelijk aan de Kroone van Frankrijk’.
Nadat Hendrik de IIIe, daartoe min of meer door Philips de IIe en de machtige
franse partij der Guises gedwongen, het aanbod afsloeg, keerde Nederlands eerste
grote gezantschap in verslagenheid terug. De Nederlandse geschiedschrijver, Jan
Wagenaar, uit wiens ‘Vaderlandse Historie’ verschillende hogervermelde gegevens
werden overgenomen, gaf over de resultaten van dit Gezantschap zijn mening als
volgt weer: ‘Men was 'er toen, in 't algemeen, rouwig over, schoon men 'er naderhand,
den Hemel, vuriglijk voor gedankt heeft’.
Onze huidige Ambassadeur is de 29ste Nederlandse functionaris die bij het Franse
Hof, c.q. de Franse Regering is benoemd. Niet alleen over deze Chefs de Poste, doch
ook over de verschillende Nederlandse Gezanten en Ambassadeurs, die in de loop
der eeuwen voor een korte periode in Frankrijk met een speciale taak belast zijn
geweest, zijn vele interessante bijzonderheden te vermelden. Wellicht is in volgende
artikelen daarvoor nog wel eens gelegenheid. Eén bijzonderheid zij hier nog vermeld,
waaruit blijkt, welk een belang in vroeger eeuwen aan het protocol werd gehecht.
Het was in het jaar 1679, toen een gezantschap van drie personen werd benoemd...
tot herstelling der oude vriendschap met Frankrijk, tot bevordering der algemene
Vrede en tot vereffening eeniger geschillen over de brandschattingen, die Frankrijk
gevorderd had... Dit Gezantschap bestond uit de heren Jacob Boreel, van Odyk en
van Dykveld. Jan Wagenaar schrijft hierover, dat de aanvang van de werkzaamheden
in Parijs werd vertraagd als gevolg van een verschil van mening over de wijze, waarop
deze gezanten door Koning Lodewijk de XIV zouden worden ontvangen. Aardig om
te lezen... ‘De onzen beweerden, dat zy ryden moesten over 't Voorplein der “Louvre”,
tusschen dubbele Lyfwagten, in orde geschaard, en onder 't slaan der trom, gelyk, in
de jaaren 1660, 1661 en 1662, geschied was. De Franschen hielden, daarentegen,
staande, dat zo veel eer niet dan aan Gezanten van den Keizer, of van Koningen plagt
bewezen te worden...’ Maar de Nederlandse Gezanten bleven vasthouden aan hun
verzoek. Een nieuw argument van de Franse autoriteiten, dat de vroeger bewezen
eer aan de Nederlandse Ambassadeur van Beuningen bij toeval was geschied, omdat
toen juist de wacht zou zijn afgelost, werd evenmin geaccepteerd. Nieuwe argumenten
en tegenargumenten volgden, totdat de Koning uiteindelijk toegaf. Jan Wagenaar
besluit zijn verhaal met de woorden: ‘De Ambassadeurs deeden hunne intrede, met
alle teekenen van eere, en bragten veel toe, tot bevordering van de algemeene Vrede’.
Het is ook niet algemeen bekend, dat de naam van één Nederlands Ambassadeur (die
van Carel Hendrik Verheull) ingegrift is op een van de vier grote steunpilaren van
de Arc de Triomphe te Parijs.
Recentelijk is over een andere Ambassadeur, nl. Rutger Jan Schimmelpenninck,
die van 1803-1805 als Nederlands vertegenwoordiger werkzaam is geweest, een
aantal artikelen geschreven. Het ging hier over de rol die deze Ambassadeur heeft
gespeeld in zijn besprekingen met Napoleon, betrekking hebbend op Nederlands
inlijving bij Frankrijk. Maar dat is, hoe interessant ook, een geschiedenis apart.
Tot dusver werd weinig melding gemaakt over de culturele betrekkingen tussen
Frankrijk en Nederland. Met name over de rol, die de Nederlanders daarin hebben
gespeeld, schrijf ik gaarne in een volgend artikel nog eens een aantal bijzonderheden.
G. VAN VLIET
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Uit de vier windstreken
Delegatie
Naar Zuid-Afrika is een Nederlandse culturele delegatie vertrokken in het kader
van het Nederlands-Zuidafrikaans cultureel verdrag. De delegatie stond onder leiding
van mr. W.F. de Gaay Fortman, Amsterdams hoogleraar. De laatste Nederlandse
delegatie is in 1967 in Zuid-Afrika geweest. In 1970 bracht een Zuid-afrikaanse
delegatie een bezoek aan Nederland.

Centrum onderwijsontwikkeling
Voor het eerst sinds de oprichting van de Europese Gemeenschappen kwamen de
ministers van Onderwijs van de zes landen van de E.E.G., op initiatief van de
Belgische regering, bijeen. Programmapunten waren o.a.: onderlinge erkenning van
diploma's, certificaten en andere titels. Richtlijnen daartoe, ten behoeve van
architecten, apothekers, ingenieurs, landmeters, landbouwkundigen, medici en
tandheelkundigen zijn in studie. De ministers zullen zich zetten aan het uitwerken
van een definitief statuut voor de ‘Europese universiteit’, waaraan de Italiaanse
regering grote waarde hecht. De universiteit wordt immers geprojecteerd in Florence
(Firenze).
Over deze universiteit is nog lang niet het laatste woord gesproken. België vreest
o.a. van het nieuwe instituut ernstige concurrence voor het Europa-college in Brugge.
Een ander programmapunt gaat over de samenwerking op onderwijsgebied in het
bijzonder het hoger onderwijs. Daartoe zou oprichting van een ‘Europees Centrum
voor Onderwijsontwikkeling’ moeten worden opgericht, waartoe in 1969 de Franse
minister Guichard een voorstel deed.

Filippijnen
Weinige Vlamingen zullen vermoedelijk weten, dat landgenoten op de Filippijnen
en wel in Baguio, 300 km van de hoofdstad Manilla, een Vlaamse universiteit
hebben gesticht en deze ook leiden. Het zijn de Vlaamse paters van Scheut, die reeds
60 jaren op de Filippijnen werkzaam zijn en op de Filippijnen reeds 54 secundaire
scholen hadden opgericht, om dan in 1952 te Baguio een college voor hoger onderwijs
in het leven te roepen, dat van de Filippijnen een universiteitscharter ontving.
Er is nu in Brussel een ‘Vereniging van de Vrienden van de Saint Louis Universiteit
van Baguio’ opgericht (adres Noordstraat 23, Brussel).

Suriname, Antillen
Over Suriname en de Nederlandse Antillen ontleenden we volgende berichten aan
Surinaams Nieuws, Antilliaanse Nieuwsbrief en het Sticusa-Journaal.
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Dank zij de steun van de industrie, de regering en STICUSA kan het samenstellen
van een Encyclopaedie van Suriname worden ter hand genomen.
De Sticusa heeft 50 stuks grafiek, representatief voor de hedendaagse Nederlandse
grafiek aangekocht om deze op tentoonstellingen in Suriname en op de Nederlandse
Antillen te vertonen en ook de scholen er bij te betrekken.
In het stedelijk museum te Zutphen is van 20 november af een tentoonstelling
georganiseerd over moderne Surinaamse houtsnijkunst.
De koninkrijkcommissie ter voorbereiding van de toekomstige verhouding tussen
Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname zal in het eerste kwartaal van
1972 worden geïnstalleerd.
In principe heeft Nederland een bedrag van 400 miljoen gulden ter beschikking
gesteld voor het financieren van het vijfjarenplan 1972 tot en met 1976.
Werkgroepen uit Suriname en Brazilië zullen minstens eens per jaar bijeenkomen
voor uitwisseling van economische gegevens. Aldus werd besloten tijdens een bezoek
van de Braziliaanse minister van buitenlandse zaken aan Suriname.
Van november 1962 tot september 1971 werden via officiële kanalen in Nederland
1919 Antillianen tewerkgesteld. Er studeren momenteel 1.500 Antilliaanse jongeren.
In totaal wordt het aantal in Nederland verblijvende immigranten uit ‘De West’
geschat op ruim 47.000. De economische positie van Bonaire is dermate kritiek, dat
op dat eiland thans een beweging gaande is om rechtstreeks een deel te gaan uitmaken
van Nederland, uiteraard met de verwachting, dat alsdan de nodige financiën op tafel
zullen komen.
In het najaar zijn diverse studiebijeenkomsten gehouden door Antilliaanse groepen
om te discussiëren over de problematiek van de Antillianen in Nederland
(welzijnsbeleid, aanpassingsmoeilijkheden, enz.) Onlangs zijn 12 Antilliaanse
meisjes in Nederland aangekomen om op de Opleidingsschool ‘De Boskamp’ in
Leusden bij Amersfoort te worden opgeleid tot politie-agente.

Examen Nederlands in Argentinie
Wie wil weten hoe het met het onderwijs in het Nederlands in de wereld is gesteld,
op hoeveel plaatsen en door hoeveel personen het wordt gegeven en... wat belangrijker
is, hoeveel het ontvangen, kan het beste te rade gaan bij de tekst van de redevoering
die prof. dr. W. Thys hield op het 37e Nederlandse Congres, in 1967, in Rotterdam.
Een indrukwekkend beeld werd getekend van de omvang van dit onderwijs, waarvan
men dikwijls, in brede kringen, in Nederland en Nederlandssprekend België, niet de
minste notie heeft.
Het kunnen leerstoelen zijn in de Nederlandistiek, zoals in Londen met vijf
docenten, of lectoraten bezet door één persoon maar ook eenvoudige cursussen met
de bedoeling de beginselen van het Nederlands bij te brengen en het te leren spreken
in de omgang. En of het nu wetenschappelijke colleges zijn over de taal- en
letterkunde, of eenvoudige taallessen, ze zijn even belangrijk.
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Een voorbeeld daarvan berichtte ons de heer N.L. Lahey uit Buenos-Aires, waar
mevrouw Mieke Blaton haar cursussen Nederlands met veel enthousiasme en succes
geeft. In het laatste kwartaal legden 1 Chileense, 1 Oostenrijkse en 4 Argentijnen in
het gebouw van de Belgische ambassade examen af. De examencommissie bestond
uit: drs. H.J. ter Haar van de Nederlandse ambassade; mevrouw M. Robrecht van de
afdeling culturele zaken van de Belgische ambassade; dr. J. Lowey van de
staats-universiteit; mr. A.J. Coomans namens de Nederlandse kolonie en dr. jur. J.
Daels als vertegenwoordiger van de Vlaamse gemeenschap en mevrouw Blaton. Na
afloop kwam men in kleine kring op een feestelijke wijze bijeen. Daarbij waren ook
de ambassadeurs van Nederland en België aanwezig. Mevrouw Blaton werd gehuldigd
met haar succes en het beste toegewenst voor 1972. Men ontmoet elkander als
Nederlands-sprekenden geregeld. Soms zijn het vergaderingen, dan weer ter
gelegenheid van een feestelijk gebeuren kleine bijeenkomsten. In oktober kwamen
in Jaureguy, schrijft de heer Lahey, niet minder dan 400 personen bijeen als de gasten
van Julius Steverlynck.
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Op de leestafel
Nachbarn
‘Nachbarn’ is een uitgave van de afdeling voor Pers en Cultuur van de Koninklijke
Nederlandse Ambassade te Bonn, met Duitse tekst, die niet geregeld verschijnt.
Het eerste nummer verscheen in 1968 onder de titel: Annie Romein-Verschoor,
Charakter und Kultur des Niederländers.
Vervolgens verschenen in 1969 drie uitgaven: K. Heeroma, Niederländisch und
Niederdeutsch, waarvan een bespreking werd gepubliceerd in ‘Neerlandia’.
In hetzelfde jaar verscheen: Heinz Schneppen, Niederländische Universitäten und
deutsches Geistesleben. Hieraan werd een uitvoerig artikel gewijd in ons blad, omdat
uit die studie bleek, welk een enorme invloed van de Nederlandse en in het bijzonder
van de Leidse universiteit is uitgegaan, t.g.v. het Duitse geestesleven.
Nachbarn nr. 3, ook in 1969 verschenen, was van de hand van H.L.C. Jaffé, die
aandacht wijdde aan: ‘Die Gruppe’, ‘De Stijl’.
In 1970 zagen niet minder dan vijf nummers het licht. H. Drion, Intellektuelle und
Demokratie.
H.J. Prakke (in A.N.V.-kringen wel bekend, auteur van het in alle persmedia zeer
gunstig beoordeelde werk: ‘Deining in Drenthe’, het onderwerp, waarop hij
promoveerde en dat als unicum een vierde druk beleefde in 1969): Bentheimer
Grenztryptyk.
G. Oestreich, Die Niederlande und Brandenburg-Preuszen, een geschiedkundige
inleiding bij de in de herfst van 1968 in Berlijn gehouden ‘Nederlandse
Cultuurweken’, waarbij een tentoonstelling was georganiseerd onder de titel: ‘Die
Niederlande und Brandenburg-Preuszen’.
H.W. von der Dunk: Zum Problem des Nationalismus in Europa.
E.M. Wallner, Vorurteil und Völkerverständigung.
In 1971 verscheen als nr. 11: Jan Goossens, Was ist Deutsch- und wie verhält es
sich zum Niederländischen? Een duidelijk filologisch onderwerp.
En thans ligt voor ons nr. 12: Sepp Schüller met het onderwerp: Albrecht Dürer
in den Niederlanden - geschreven voor het Dürer jubeljaar 1971. Albrecht Dürer,
één der grootste Duitse schilders leefde van 1471-1528.
Dit Dürernummer is prachtig geïllustreerd met belangrijke reproducties van enkele
beroemde werken.
In de jaren 1520-1521 maakte Dürer een reis naar Nederland, d.w.z. in het bijzonder
Antwerpen, Brussel, Brugge, Gent en Zeeland (Zierikzee) en enkele andere plaatsen
in de Noordelijke Nederlanden.
Elk nummer van deze thans een dozijn omvattende uitgave van ‘Nachbarn’ geeft
eerst uitvoerige gegevens over de persoon van de auteur en een bibliografie van de
door hem reeds gepubliceerde werken of tijdschriftartikelen.
Deze publikaties hebben als maat: 21 bij 23 cm.
Blijkens een mededeling in elk der nummers kunnen exemplaren worden
aangevraagd bij de afdeling voor Pers en Cultuur van de Koninklijke Nederlandse
Ambassade in Bonn.
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Volksopvoeding,
Nederlands-Belgisch tijdschrift, okt. 1971, nr. 10
Dit tijdschrift verschijnt maandelijks, behalve in de maanden juli en augustus. De
Nederlandse editie wordt uitgegeven onder auspiciën van het Nederlands Centrum
voor Volksontwikkeling. De Belgische editie is een uitgave van de Algemene Directie
Jeugd en Vrijetijdsbesteding van het ministerie van de Nederlandse Cultuur en Staat
onder redactie van P. Rock, erevoorzitter; prof. dr. G. de Bock, dr. H. Cammaer,
prof. dr. w. de Coster, B. Drees, K. Peeters, drs. R. Roels, en L. Schevenhels;
secretariaat Britselei 46, Antwerpen, H. Stalmans.
De heer W.A.C. Zwanikken waagt een poging voor de begrippen sociale actie en
maatschappelijke vorming een juistere karakterisering te geven, omdat het nog al
eens voorkomt dat, naar zijn oordeel, met die beide begrippen vaak uitspraken worden
gedaan, die niet geheel worden gedekt door wat hij verstaat onder sociale actie en
maatschappelijke hervorming.
Een tweede bijdrage houdt zich bezig met ‘de Anne Frank Stichting te Amsterdam,
een profiel’, van de hand van mevr. H.N. Schreuder-Kiewiet en l.J. van Houtte. Na
een blik terug te hebben geworpen op de Stichting en haar werk wordt mededeling
gedaan van het Stichtingsbesluit zich voor de toekomst te beperken tot het in stand
houden van het Achterhuis (het ‘museum’) en het bedrijven van vormingswerk om
mensen bewust te maken van eigen vooroordelen en discrimatoire denkprocessen,
c.q. hun ogen te openen voor structuren, welke de democratie bevorderen en hun
leren activiteiten te ontwikkelen om deze structuren om te zetten.
Uitvoerig wordt vervolgens uiteengezet hoe de Stichting meent het vormingswerk
en wel een uitdrukkelijk toegespitst vormingswerkdoel te moeten ter hand nemen.
Lezing warm aanbevolen.
De heer G.H.L. Schouten wijdt een beschouwing aan de ‘Open University’, zoals
de Engelsen die kennen, waarvoor op de jongste ‘Conferentie Volksopvoeding’ van
de kant van Nederland en België veel belangstelling bestond en waarvoor minister
Veringa een commissie zou gaan instellen, ter voorbereiding van een Nederlandse
Open Universiteit.
De heer Schouten gaat dan nader in op de korte geschiedenis en werkwijze van
het Engelse initiatief, somt verschillen op met andere universiteiten, staat stil bij de
staf van 100 personen, noemt de studierichtingen, en geeft een raming van de kosten
om te eindigen met zijn conclusies.
Over de in de laatste weken in de gehele Nederlandse pers genoemde en
bekritiseerde ‘Kerk en Wereld’ en het geplande Kosmos-komplot, schrijft de heer
K.H. Roes-singh.

Bert Brouwers Literatuur en revolutie
Deel I: Inleiding tot de literatuursociologie. Deel II: De vlaamse literatuur
en de revolutie van 1848. Teksten Sociologie. Uitgeverij Boom, Meppel.
1971, 500 blz.
De daad bij het woord voegend heeft Bert Brouwers (alias Gilbert Vanheste, 1937)
een sociologische benadering gegeven van het fenomeen ‘literatuur’ door op zijn
theoretische beschouwingen over ‘literatuur en revolutie’ een konkreet onderzoek
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te laten volgen over ‘de vlaamse literatuur en de revolutie van 1848’. De algemeen
erkende overgang van romantiek naar realisme omstreeks 1850 betekent niet in de
eerste plaats een stijlevolutie, maar een wereldbeschouwelijke evolutie die berust op
een gewijzigd klassebewustzijn van de burgerij als gevolg van de gewijzigde
sociaal-ekonomische situatie. Door deze wezenlijke band tussen de literaire en de
sociale evolutie gedetailleerd aan te tonen, werpt Brouwers een nieuw licht op de
vlaamse literaire wedergeboorte. Het boek opent bovendien nieuwe perspektieven
voor de literatuurbeschouwing ook buiten Vlaanderen en de behandelde periode.
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Schrijvende lezers
Af en toe ontvangen we een interessante lezersbrief, maar niet genoeg
om er regelmatig een boeiende en levendige lezersrubriek mee te
stofferen. En dat zouden we toch graag willen. We publiceren hier
enkele brieven die we in de jongste maanden ontvingen en nodigen U
uit deze schrijvende lezers na te volgen.
Zend ons uw kanttekeningen bij artikels in Neerlandia, uw voorstellen,
uw kritische aanmerkingen.
Botsende meningen zijn even welkom als instemming, mits beknopt
en hoffelijk geformuleerd.
R.V.

Een Nederlander te Brussel
Iemand die blind geboren wordt is te beklagen maar iemand die op zijn dertigste
levensjaar plotseling blind wordt, mist meer dan de blindgeborenen.
Deze vaststelling past ook op de taaltoestanden hier in België die veel scherper
worden aangevoeld door iemand die er op rijpere leeftijd mee wordt overrompeld,
doordat

Ook Pieter Breughel woonde te Brussel, en zag er hoe blinden door blinden worden geleid...

hij pas dan hier is komen wonen; het toppunt van taalherrie is voor zo iemand bereikt
als hij in Brussel of daar tegenaan komt wonen.
Zo verging het mij tenminste toen ik acht jaar geleden een rustig nederlandstalig
plekje dicht bij Brussel gevonden dacht te hebben om me zonder al te veel
strubbelingen, vooral voor echtgenote en kinderen, in het Belgische levenspatroon
te integreren.
Al gauw werden mijn wensdromen verscheurd door de harde werkelijkheid van
de brutale F.D.F.-pamfletten die me ongevraagd werden opgedrongen en die me
duidelijk maakten dat het helemaal nog niet zo zeker was dat Dilbeek Vlaams was
of het zou blijven.
Die arme franstaligen die er ingetippeld waren en zich nu op vijandelijk grondgebied
bevonden met hun mooie villaatje (dat ze juist dààr bouwden omdat de grond er
goedkoper was!) moesten zo nodig van faciliteiten worden voorzien en dat betekende
dan dat wij maar moesten zorgen Frans te leren want het was niet mogelijk dat die
zielepoten, zelfs na generaties verblijf tussen nederlandstaligen, kans zagen zich het
‘patois des indigènes’ eigen te maken.
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Wat doe je dan als gast in een vreemd land hé? Je leert braaf wat Frans of je frist
je schoolkennis wat op; je zoekt in de ‘betere’ kringen wat aansluiting met
franstaligen; je wordt hartelijk ontvangen in de franstalige sektie van de parochie, je
krijgt er zelfs baantjes; je kinderen kennen genoeg Nederlands, dus die kunnen beter
naar een franstalige school gaan, dan leren ze er vanzelf hun tweede taal (de directeur
ervan zegt dat die taalverklaring maar een slag in de lucht is; wij vreemdelingen
kunnen doen wat we willen op dat gebied!).
Nadat we met de Vlaamse buren wat ruzie hadden, richtten we ons verder
uitsluitend tot de franstalige buren en binnen een paar jaar worden we door hen
volledig geaccepteerd en voelen we ons happy!
Zo verging het al veel Nederlanders die in of bij Brussel kwamen wonen.
Mijn karakterafwijking, die erin bestaat dat ik gemakkelijk dwars tegen de stroom
inga, was er echter de schuld van dat ik nog steeds niet bij de franstalige happy few
ben ingeburgerd, erger nog ik ga door voor extremist die de mensen aan de deur
afschrikt met een plaatje: ‘Welkom, hier spreekt men Nederlands’, die van een leurder
niets koopt als hij zijn waren in de taal van Marianne komt aanprijzen, die de stukken
van zelfs semi-overheidsinstellingen als daar zijn de telefoon, water,
elektriciteitsdiensten en dergelijke, rustig terugstuurt naar afzender als ze in het Frans
gesteld zijn, die z'n kinderen naar Vlaamse scholen stuurt en géén ruzie maakt met
z'n Vlaamse buren.
Natuurlijk was het niet alleen mijn moeilijk karakter, het was ook de verbazing
over, en later de ergernis met Vlamingen en Walen, maar vooral Brusselaars (vergeeft
u mij die driedeling die in feite niet bestaat, want Brusselaars zijn ofwel getemde
leeuwen of op hol geslagen haantjes, maar daarover later!) die me ertoe bracht me
niet te laten verfransen, maar actief tegen die stroming in te gaan roeien.
Een bijkomende duw kreeg mijn groeiende ‘Vlaamse refleks’ toen ik merkte dat
ik als ambtenaar bij een internationale dienst, waar officieel vier gelijkwaardige
werktalen bestaan, me toch meer en meer moest gaan uitdrukken in één bepaalde
werktaal, die ons met fluwelen handschoen werd opgedrongen als omgangstaal, zelfs
aan ambtenaren zoals ik die die taal niet als een der verplichte twee talen hadden
gekozen bij hun indiensttreding.
Wat ergerde bij de Vlamingen was hun goedgelovigheid (stemmen op lieden die
hen na de verkiezingen verkopen), onverschilligheid (pint en koers veel belangrijker
dan de taalgrens), verdeeldheid (Vlaamse initiatieven worden volledig gekraakt als
ze niet door het eigen clubje worden uitge-
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vonden) en meer van die ‘kleinigheden’. Belachelijk kwamen ze mij voor als ze zich
als leeuwen van allerlei kleur voorstelden en in feite grijze schapen bleken te zijn
bereid om voor een baantje iedere refleks te onderdrukken tot de volgende
verkiezingen; vlak daarvóór wordt de leeuwenhuid weer over het schaapsvel getrokken
en brullen ze enkele weken lang mee in het koor dergenen die zich het spreekwoord
‘veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven’ tot lijfspreuk
verhieven.
De Walen leerde ik in deze tijd kennen als de ontevredenen die na 140 jaar verwend
te zijn geweest, het niet pikken dat ze gelijk op moeten delen met de andere (grootste)
helft van de Belgen.
En dan de Brusselaars! of eigenlijk zou ik moeten schrijven ‘Bruxellois’ want het
type dat me hier ergert is niet de volksmens uit de Hoogstraat maar de opgeblazen
kikker uit de Avenue Louise waarvan er enkelen zijn die uit weerzin over hun naam,
die duidelijk hun afkomst verraadt, de felste vlamingenvreters zijn die ik ooit
meemaakte. Wat een domme argumenten, kortzichtige beweringen, verdraaide
feitenweergave, kwaadwillige bedriegerijen die lui ten beste geven is ongelooflijk
en alleen te verklaren door het feit dat hun klanten niet in staat zijn waarheid van
leugen te onderscheiden, doordat hun horizon beperkt is tot het voer dat hun in Le
Soir, Pourquoi Pas en de F.D.F.-traktaatjes wordt voorgezet en dat is me het vreten
wèl, jonge jonge!
Figuren als beroepswindhaan Spaak bijvoorbeeld, zouden nergens ter wereld nog
een krantekolom gevuld krijgen om hun zoveelste draai naar de wind wereldkundig
te maken; Le Soir geeft hem vette koppen al was het alleen al maar omdat Le Soir
toevallig alleen geïnteresseerd is in franstalige lezers en de klant is koning nietwaar,
dus geef hem maar van jetje; die sullen van Vlamingen bijten toch niet!
Of wel, soms? Ja, soms bijten de Vlamingen en zijn ze eendrachtig en dat is dan
het geval zodra er van boven de Moerdijk iets tegen hen wordt ondernomen; nooit
zijn ze het méér met elkaar eens dan wanneer het erom gaat zo'n hatelijke keeskop
zijn lef af te leren.
Nu moet ik eerlijk bekennen dat mijn landgenoten het er nog al eens naar maken
en dikwijls verdienen in hun hemd te worden gezet maar ik vraag me toch af of al
die energie niet beter gebruikt kon worden om hier in eigen land eens de stal uit te
mesten?
Ik bemoei me als gast niet met de politiek, hoewel ongevraagd de politiek zich
wel met mij bemoeit, maar als je waarneemt hoe er hier omgesprongen wordt met
de democratie dan rijzen je soms de haren ten berge! Waar ter wereld is het in
Godsnaam mogelijk dat een demokratische meerderheid zijn recht op die meerderheid
vrijwillig prijsgeeft en dan nog geld toe moet geven ook (figuurlijk). Bedoeld is: nog
toegevingen moet doen op economisch en sociaal gebied? Jacob uit de bijbel had
twee zonen waarvan de ene zijn eerstgeboorterecht weggaf voor een bord soep;
Jahweh vond die handel nog goed ook schijnbaar want hij zegende de handige
zakenman Isaak met van alles. Jahweh's rol is hier in België blijkbaar overgenomen
door de regering die in goede harmonie met de upper ten (of zijn het er toch 80?)
precies doet als de zeug die ook de hardstschreeuwende biggen het langst laat tutteren.
Vele Vlaamse toplieden zijn als de heer des huizes die in zijn stamcafé pocht dat
hij thuis de grote zaken regelt zoals de toelating van China tot de V.N., het stopzetten
van de olielevering uit Iran enz. terwijl zijn vrouw zich met de onbenullige zaken
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bemoeit als het kiezen van de school voor de kinderen, het zoeken van een nieuw
huis en zo.
Die ‘toppers’ maken schone wetten, regelen alles wat maar te regelen valt zolang
het zich maar in het buitenland afspeelt, maar noemen de Voer een vliegje en de
‘peerdefamilie-rechten’ een voldongen feit, waar toch niet meer tegen te boksen valt,
sommigen praten dan van bewegingstaktiek en hopen dat niemand zich nog dergelijke
berichten van het Oberkommando der Wehrmacht herinnert.
Als dan eens een culturele vereniging een kat een kat noemt, wordt dat vlug
doodgezwegen in de gelijkgeschakelde pers, die wèl Vlaamsgezind is buiten de
verkiezingen. En zo gaat Jantje (Vlaanderen) naar de donder toe zouden we kunnen
zingen als het niet om te huilen was.
Waarom zult u vragen, schopt die Hollander ons zo tegen de schenen, wel (zie
boven), ik hoop een klein beetje op een eensgezinde reaktie, niet in de vorm van
lezersbriefjes, maar daden van Vlamingen. Als er nog een stuk of vijftig Soensen
zouden opstaan, zou dat heilzamer zijn voor uw en mijn kinderen dan het huidige
gescharrel van lieden die beweren het te doen maar zich in feite laten doen.
E.C. JOOSEN
Dilbeek

Parlementaire slechte gewoonte
Minister van Gemeenschapsbetrekkingen, Tindemans, verklaarde op 1 februari 1970
op het colloquium van het Belgisch Instituut voor Politieke Wetenschap over ‘Brussel
en het federalisme’: ‘De taalwetten van 8 november 1962 en vooral van 30 juli 1963
en 2 augustus 1963 werden op een beschamende manier gestemd en tot stand gebracht.
Op het einde van de parlementaire zitting wilde men die erdoor drijven. Weet U: er
werden amendementen gestemd waarvan de parlementsleden niet alleen geen tekst
hadden, maar ook alleen door een kamerlid of een minister eventjes werden
voorgelezen (in al het tumult natuurlijk). Zo is het herhaaldelijk voorgekomen dat
kamerleden en senatoren “ja” stemden waar ze normaal volgens hun opvattingen
“neen” zouden stemmen. Is dit nog ernstig parlementair werk? Dit is beschamend.
Ik wil niet meer dat dit herhaald wordt: De laatste twee wetten werden immers 's
ochtends om 4 u. goedgekeurd na nachtzittingen’.
In die kontekst is het mogelijk dat oud-minister Van Elslande achteraf
eerlijkheidshalve in het Parlement moet verklaren: ‘We hebben in 1963 de 6
randgemeenten vergeten, ze zijn in de lucht blijven hangen’. Nu in 1970 heeft de
regering zogezegd in naam van de Vlamingen, opnieuw moeten toegevingen doen
aan de Walen om de 6 vergeten randgemeenten opnieuw officieel en definitief uit
de lucht te halen en bij Vlaams-Brabant te voegen.
Slotsom: De regering heeft in december 1970 eindelijk de pro-federale
grondwets-herziening erdoor gekregen. Dat ze zich nu beperke tot wat menselijk
gesproken degelijk en zonder veel nacht- en ochtendwerk (om 2 u. en 3 u.) kan
afgewerkt worden. Dan zullen dergelijke misbaksels als de 6-vergeten, in de
luchtzwevende randgemeenten met tegemoetkomingen, niet meer voorkomen. Anders
laat men misschien de Voerstreek wel in de lucht hangen.
De Waalse minister voor gemeenschapsbetrekkingen, Dehousse, wou ‘notre
Alsace-Lorraine’ bij Luik annexeren. Dit met een wetsontwerp dat zo maar eventjes
140 artikels telt, dat 300 wetten moet wijzigen en de Voer een eigen rechtbank van
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1e aanleg, werkrechtersraad, assisenhof, beroepshof..., en zoals minister Tindemans
onlangs verklaarde: ‘ook een eigen procureur-generaal’ moet geven. En dat voor
4.300 mensen die alleen verlangen in ‘peis
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en vree’ te leven in hun 6 landelijke dorpjes! En dat alles oprichten en bemannen op
kosten van de belastingbetalers (60% Vlamingen)! Vergeet het maar Dehousse!
Tenzij de Luikerwalen zo vriendelijk willen zijn hun Henegouwse broeders ervan te
overtuigen dat Komen en Moeskroen in dezelfde wet hetzelfde statuut als de
Voerstreek moeten krijgen.
DRS. RIGO DE WOLF
Rotterdam

Suriname
Altijd lees ik met belangstelling ‘Neerlandia’. Ook stel ik het op prijs dat hierin
geschreven wordt over tijdschriften en nieuw verschenen Nederlandse boeken. Wel
vlnd ik het een beetje jammer dat er, naar mijn mening, weinig geschreven wordt
over Suriname en de Nederlandse Antillen.
J.J. BAKKER
Utrecht
Uit de aard van de zaak richt zich onze belangstelling ook op Suriname en de
Nederlandse Antillen. Daarvoor verwijzen wij o.m. naar de bijdragen van de
heer P. de Kat Angelino over ‘De oorlogsjaargangen van Neerlandia uitgegeven
op Curaçao’ (juli-augustus 1971) nummer 3 en ‘West, Noord en Zuid’
(februari-maart 1971) nummer 1 van Neerlandia. In volgende jaargang wellicht
een speciaal nummer.

‘Bruggen tussen noord en zuid’
Toen we destijds aan de zijde stonden van Prof. Geyl en we ijverden voor de ‘Groot
Nederlandse Gedachte’ konden we niet vermoeden dat de huidige propaganda voor
de ‘kulturele integratie’ in éénrichtingsverkeer zou geleid worden, nl. dat we de
Hollandse suprematie zouden moeten aanvaarden, die suprematie waarover Jo Daan
in ‘Onze Taal’ een gezellig stukje heeft geschreven.
‘Kulturele integratie’ wil (naar mijn mening) niets anders zeggen, dan dat beide
volksgemeenschappen (de Nederlandse en de Vlaamse) op gelijke voet moeten
behandeld worden. Het is niet zo dat 11 miljoen Nederlanders gemachtigd zouden
zijn de schaal naar één kant te doen overhellen. In de sociaal-economische sector
zien we dat gebeuren, maar vooral op het gebied van de taal neemt die discriminatie
onredelijke vormen aan.
Als Dr. Paardekooper beweert dat er een ‘mentaliteitswijziging’ moet komen in
de beide delen van ons Nederlands taalgebied, dan zou hij er goed aan doen eerst
eens ‘in eigen hart te kijken’, zoals onze dichteres Alice Nahon het zo lyrisch
uitdrukte. Onze professor is een verwoed tegenstander van het Algemeen Vlaams
Taaleigen en maait in zijn boekjes alles weg wat maar enigszins naar ‘Vlaams’ ruikt.
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Hij is de grote luidspreker (figuurlijk en letterlijk) van de ‘Hollandse suprematie’!
Jo Daan heeft het onomwonden gezegd: ‘...dat een wat afwijkend taalgebruik niet
gek, maar alleen ANDERS is, en dat de spreker NIET ACHTERLIJK is. Ik denk
hierbij aan de houding van vele Nederlanders tegenover het Nederlands in België...’
Sterker nog: ‘Wie, zoals enkele dialektologen, onderzoek doet in het hele land, kent
de funeste, frustrerende invloed van het “Hollandse” uitgangspunt’.
Raker kan het niet gezegd worden. Met honderden voorbeelden zou ik die ‘invloed’
kunnen toelichten, maar ik laat liever een onverdachte stem horen, nl. Prof. Dr.
Willem Pée die het zo'n beetje op z'n zenuwen krijgt met die - zoals hij het noemt ‘taalzuiveringsepidemie’ en er betekenisvol laat op volgen: ‘Zover is het in Vlaanderen
gekomen, dat vele Vlamingen de mond niet meer durven opendoen uit vrees op
fouten te worden betrapt. Zodat ze dan maar liever het geruststellende dialekt
spreken, waarin niets verkeerds kan worden gezegd’.
Nee, met de taalpolitiek in het Vlaamse land gaat het de verkeerde kant uit. Onze
taal, ons ALGEMEEN ZUIDNEDERLANDS moet in het Algemeen Nederlands
‘geïntegreerd’ worden, zo niet dan doen we beter te zwijgen over ‘kulturele integratie’.
‘Bruggen tussen Noord en Zuid’? Heel gaarne, maar de ‘Hollandse suprematie’
is bezig - met de hulp van haar Vlaamse meelopers - die bruggen op te blazen!
R. EMMERMAN
Hoboken
Ik kan onze correspondent rustig bijtreden waar hij stelt dat op ‘Hollandse
suprematie’ en ‘Vlaamse meeloperij’ geen bruggen worden gebouwd.
Voldoende bekend is dat in het verleden achtereenvolgens Limburg,
Vlaanderen, Brabant en Holland een leidende rol hebben gespeeld bij het
ontwikkelen van een Nederlandse kultuurtaal.
Vandaag kunnen en moeten alle gewesten een bijdrage leveren tot het
ontplooien en verrijken van deze gemeenschappelijke taal. Daarnaast verdienen
de levende gewest-talen erkenning en waardering binnen hun kleinere kring.
Maar een ALGEMEEN Zuidnederlands bestaat niet, evenmin als een
ALGEMEEN Vlaams taaleigen. Er bestaat slechts één Algemeen-Nederlandse
kultuurtaal, die nog voortdurend uit vele bronnen kan worden verrijkt en
aangevuld.
Dat inzicht zou nu toch stilaan gemeengoed moeten zijn.
R.V.

Franse nederlanden
Bij het overlezen van uw lijst toponiemen uit Zuid-Vlaanderen, heb ik mij enkele
bemerkingen gemaakt, die ik u toch wil meedelen:
Bij het weergeven in het Nederlands van de franse schrijfwijze van door u
opgegeven plaatsnamen, vraag ik mij af of niemand er ooit aan gedacht heeft een
etymologisch onderzoek in te stellen met als mogelijk resultaat ALLE schrijfwijzen
van de plaatsnamen in Noord-Frankrijk van de vroegste tijden tot op heden;
Werd nimmer opgetekend hoe de volksmond in lokaal dialekt die namen uitspreekt;
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Kan aan de hand van het verleden en de hedendaagse uitspraak niet worden
overgegaan tot een algemeen aanvaardbare schrijfwijze in het Nederlands van de
Noord-Franse plaatsnamen.
Enkele voorbeelden kunnen mijn stelling helpen staven:
SAINT-RIQUIER - Sint-Rikiers?
Waarom niet SINT-RIJKERS, wetende dat de naam Rijkers als plaatsnaam in
de provincie West-Vlaanderen bestaat.
ZEGGERS-CAPPEL - Zegerskapel?
ZEGERSKAPELLE(N) ware volgens hem meer gangbaar Nederlands, gezien
de vele gemeentenamen die in België en Nederland als voorbeeld kunnen dienen.
SAINT-QUENTIN - Sint-Kwintijn?
Met als voorbeeld de vlaamse schilder, Kwinten Matsijs, zou ik meer voele
voor SINT-KWINTEN. Er bestaat ook een Brabantse gemeente
SINT-KWINTENS-LENNIK.

Ik meen dat ons nederlands gemeenschappelijk kultureel verleden ons altijd zal
kunnen helpen, als wij voor problemen staan die taalkundig naar een oplossing
zoeken.
EDGAR VERMEIRE
Gent
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[Nummer 6]

Beschouwingen na het banket...
Het 25 jarig bestaan van het Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord is vorig jaar
uitvoerig herdacht. Zoals bij herdenkingen te doen gebruikelijk, is van de
verwezenlijkingen allerwege een uitgebreide balans opgemaakt en dit niet zonder
trompetgeschal. In 25 jaar werd er inderdaad heel wat tot stand gebracht, waarvoor
ieder, wie de integratie van Nederland en Vlaanderen ter harte gaat, erkentelijk moet
zijn. Wij willen evenwel in deze publikatie niet nog eens een feestrede houden, maar
liever de vraag stellen: Waar staan we nu werkelijk met de integratie van Nederland
en Vlaanderen en wat dient er verder gedaan? Voor een dergelijke evaluatie na het
feest leek het ons dienstig de nota, getiteld ‘De Belgisch-Nederlandse Culturele
samenwerking in de naaste toekomst’ en in 1962 door de Gemengde Commissie
ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord als advies aan de beide
regeringen uitgebracht, als uitgangspunt te nemen. Deze nota - bekend geworden als
het ‘rose boekje’ - was een krachtig pleidooi voor een intensivering en een
institutionalisering van de culturele betrekkingen tussen Noord en Zuid. Voor de
visie waarvan de nota blijk geeft moeten we de toenmalige voorzitters van de
Gemengde Commissie, wijlen Julien Kuypers en mr. H.J. Reinink, zeer erkentelijk
zijn. Als een beleidsprogramma voor een culturele integratie van Nederland en
Vlaanderen en voor een gezamenlijke culturele werking in het buitenland heeft het
destijds veel lof geoogst. Nu is het echter nodig ook ten aanzien van dit
beleidsprogramma een balans op te maken. Wat is er van de voorstellen, in de nota
gedaan, gerealiseerd? Hoe staan we thans tegenover deze nota? Deze laatste vraag
met name is van belang voor het bepalen van een toekomstbeleid.
Wij zijn van mening, dat de inhoud van het ‘rose boekje’ nog steeds onze aandacht
verdient. Daarom is de volledige tekst in deze publikatie nogmaals afgedrukt. Over
deze nota hebben we aan enkele Nederlanders en Vlamingen een aantal vragen, met
enige varianten, aan allen dezelfde vragen, voorgelegd, te weten:
1. Wat vindt u in het algemeen van de nota, die u thans, ruim 9 jaar later, herleest?
2. De nota is een doorlopend pleidooi voor institutionalisering van de
Nederlands-Vlaamse betrekkingen. Er worden hiertoe tal van voorstellen gedaan,
met name op de volgende terreinen:
a) onderwijs en wetenschappen;
b) Nederlandse omroepgemeenschap;
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c)
d)

integratie academies, toneelscholen, conservatoria;
volksontwikkelingswerk;
Wat is hiervan gerealiseerd?
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Het vijfentwintigjarig bestaan van het Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord is vorig jaar uitvoerig
herdacht.
De indrukwekkende reeks manifestaties waarmee dit gepaard ging bracht het bewijs van de grote
mogelijkheden die in het accoord vervat liggen, maar stelde tevens de beperkingen van dit instrument
duidelijk in het licht.
Zelfs het hoogtepunt van de manifestaties, de postume uitreiking van de prijs der Nederlandse Letteren
door Koning Boudewijn aan de weduwe van Simon Vestdijk gaf aanleiding tot een onverwacht
misverstand: met een gedeeltelijk Franse toespraak ontketende minister-president De Jong een storende
polemiek.
De weg naar de integratie is nog lang..

3. Voorzover de doelstellingen op de onder 2 genoemde terreinen niet gerealiseerd
zijn, wat zijn daarvan de oorzaken?
- Weinig belangstelling bij de bevolking in Noord en Zuid?
- Politieke oorzaken?
4. De nota bepleit een intensief gemeenschappelijk cultuurbeleid naar buiten, o.a.
door bevordering van onderwijs in het Nederlands aan buitenlandse universiteiten
en de oprichting van gemeenschappelijke Nederlandse instituten in het
buitenland. Wat is hiervan gerealiseerd? (Zie ook vraag 3)
5. In de nota wordt gepleit voor de oprichting van een gemeenschappelijk
Belgisch-Nederlands orgaan - een Hoge Raad - voor de behartiging van de
culturele integratie van het Nederlands taalgebied en de uitstraling van de
Nederlandse cultuur in het buitenland.
Hiervan is niets terechtgekomen.
- Waarom niet?
- Hoe staat u nu tegenover dit denkbeeld?
- Advieslichaam en/of instituut (raad of apparaat)
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Deze vragen zijn voorgelegd aan drie Nederlanders en drie Vlamingen, die uit hoofde
van hun functie of hun activiteiten een grote belangstelling voor en kennis van de
culturele integratie van Noord en Zuid hebben.
Interviews werden gehouden met de voorzitter van de Nederlandse delegatie in de
Gemengde Commissie ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord,
drs. L.J.M. van de Laar, met diens Belgische collega tot voor kort, de huidige minister
R. van Elslande, met prof. A. Verhulst en drs. H.J. Brinkman, die beiden al sedert
hun studententijd de Noord-Zuidverbinding intensief bereisd hebben, en met twee
vertegenwoordigers van het volksontwikkelingswerk, L. Magits en F. Erens, beiden
ook reeds lang en intensief betrokken bij de samenwerking tussen Noord en Zuid.
De vraaggesprekken met de Vlamingen zijn gehouden door Lode Hancké, die met
de Nederlanders door Ronald Spoor. Ze zijn na de tekst van de nota uit 1962
alfabetisch op naam van de geïnterviewde afgedrukt.
A.W. WILLEMSEN

Neerlandia. Jaargang 75

211

De Belgisch-Nederlandse culturele
samenwerking in de naaste toekomst
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Advies van de gemengde commissie ter uitvoering van het
Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord aan de beide regeringen
(1962).
Inleiding
De innerlijke kracht van de Nederlandse beschaving zal bepalend zijn voor de
bijdrage, die zij kan leveren aan de voortschrijdende integratie van Europa en van
de wereld, alsmede voor de plaats, die zij in het Europa en in de wereld van morgen
zal innemen. Dit, afgezien van het aandeel dat zij kan hebben in de versterking van
de Europese cultuur als zodanig.
Twee regeringen, de Belgische en de Nederlandse, dragen verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling van de Nederlandse beschaving. Een gezamenlijke inspanning
van beide landen zal meer kunnen bereiken dan een gescheiden optreden.
Deze overwegingen hebben de gemengde commissie, die belast is met de uitvoering
van het Nederlands-Belgisch cultureel verdrag, voor ogen gestaan bij een bezinning
op de vraag, welke doeleinden aan de culturele samenwerking tussen de beide landen
in de naaste toekomst dienen te worden gesteld en welke middelen tot het bereiken
van die doeleinden moeten worden aangewend.
Bij haar beschouwingen over de doeleinden, is de commissie uitgegaan van het
dubbele feit dat enerzijds België en Nederland twee, weliswaar nauwverwante,
economisch samengesmolten en politiek verbonden, maar niettemin soevereine staten
zijn die elk hun eigen, óók culturele, persoonlijkheid bezitten en dat anderzijds een
aanzienlijk deel van het Belgische volk mededrager is van de beschaving die aan het
Nederlandse volk gestalte geeft. Vandaar dat de ontwikkeling van de Nederlandse
beschaving evenzeer een taak is van de Belgische regering als van de Nederlandse,
zij het dat de eerste bovendien een soortgelijke taak heeft ten opzichte van de Franse
cultuur. Deze dubbele verantwoordelijkheid van de Belgische regering heeft de
samenstellers van dit rapport steeds helder voor ogen gestaan, maar de aard van de
hierna volgende beschouwingen brengt mede, dat daarbij de nadruk is gelegd op de
verantwoordelijkheid, die de Belgische regering heeft voor de Nederlandse cultuur.
De culturele samenwerking tussen beide landen houdt op de eerste plaats in, dat
het ene land desgevraagd het andere helpt bij het harmonisch opbouwen van de eigen
culturele persoonlijkheid. Uit hoofde van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
de ontwikkeling van de Nederlandse beschaving, houdt zij bovendien in het scheppen
van een klimaat waarin deze beschaving, ongehinderd door staatsgrenzen,
gemeenschappelijke structuren en organen kan opbouwen, die tegelijkertijd de
uitbeelding van haar eenheid en instrumenten van haar ontwikkeling zijn. Zij houdt
tenslotte in, dat beide landen, overtuigd van het feit, dat de Nederlandse cultuur een
vruchtbaar bestanddeel is van de beschaving van Europa en, dus, van de wereld, hun
kracht samenvoegen c.q. verenigen om deze beschaving ook in het Europa en in de
wereld van morgen de haar eigen taak te doen vervullen.
Van deze drie aspecten van de culturele samenwerking is het eerste, d.w.z. de
samenwerking tussen de landen als zodanig, tot nu toe bij de uitvoering van het
cultureel verdrag het beste tot zijn recht gekomen, zij het dat ook op dit gebied, zoals
zal worden aangegeven, nog aanmerkelijke verbeteringen kunnen worden aangebracht.
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Met de ontwikkeling van gemeenschappelijke structuren en organen is nog slechts
een begin gemaakt, terwijl van een gezamenlijk optreden naar buiten nog nauwelijks
gesproken kan worden. In dit rapport besteedt de commissie dan ook voornamelijk
aandacht aan de twee laatste aspecten.
Bij haar beschrijving van de middelen om de aldus omschreven doeleinden te
bereiken, heeft de commissie een dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring, die zij
bij de uitvoering van haar taak in de afgelopen vijftien jaar heeft opgedaan.

De samenwerking tussen de landen
De harmonische opbouw van de eigen culturele persoonlijkheid is een primaire taak
van elke regering afzonderlijk.
Het past niet in het bestek van deze nota om deze taak nader te analyseren. Volstaan
moge worden met haar aan te duiden als de plicht van elke regering om de
gezamenlijke componenten van de eigen beschaving zo goed mogelijk gelegenheid
tot ontwikkeling te geven. De kunst, de wetenschap, de volkscultuur moeten worden
bevorderd met alle middelen die zich hiertoe lenen en die een vrije ontwikkeling van
de cultuur verzekeren. Het resultaat van een dergelijke politiek zal zijn het ontstaan
van een groter vertrouwen in de kracht van de eigen beschaving. De commissie is
van oordeel, dat dit probleem in beide landen de niet aflatende aandacht verdient
zowel van de overheid als van het particuliere organisatieleven. De regeringen van
België en Nederland kunnen elkaar bij de uitvoering van deze taak helpen. Dit is één
belangrijk aspect van de culturele samenwerking, waartoe de totstandkoming van
het culturele verdrag
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in 1946 besloten werd. Het grootste gedeelte van de activiteiten die in het kader van
dit verdrag zijn uitgevoerd, en waarover elders (b.v. in de jaarlijkse verslagen aan
de Interparlementaire Benelux Raad) uitvoerig is gerapporteerd, zijn in dit perspectief
ondernomen.
Niettemin is de commissie van oordeel, dat aan de culturele tegenwoordigheid
van het ene land in het andere nog veel ontbreekt. De commissie vraagt zich af of in
enkele belangrijke centra van België en van Nederland niet op veel intensievere wijze
dan tot nu toe culturele manifestaties van het andere land zouden dienen te worden
georganiseerd.
Hierbij wordt niet in de eerste plaats gedacht aan grootse tentoonstellingen en
belangrijke toneelevenementen, maar aan het scheppen van de technische
mogelijkheden (b.v. in instituten of centra) voor het optreden van persoonlijkheden
die, hetzij op het gebied van de wetenschappen of de kunsten, aan belangstellenden
uit het andere land iets te brengen hebben; of voor het organiseren van minder
omvangrijke tentoonstellingen, kamermuziekavonden, film-avonden e.d.
Aangezien het hier gaat om het bekend maken van de culturele persoonlijkheid
van België aan de Nederlanders en om het kweken van kennis van de Nederlandse
cultuur bij de samenstellende delen van het Belgische volk, kan bij deze manifestaties
al naar gelang de persoon van de spreker of de plaats waar de bijeenkomst wordt
gehouden, de Nederlandse maar ook de Franse taal worden gebruikt.
De samenwerking tussen beide landen zou ook in het onderwijs nog aanzienlijk
verinnigd kunnen worden. Met het oog hierop heeft, op voordracht van de commissie,
een speciale Nederlands-Belgische commissie van beide regeringen opdracht gekregen
een vergelijkend onderzoek te ondernemen van de onderwijsstelsels in beide landen,
na te gaan, welke verschillen daarin de onderlinge uitwisseling van leerlingen en
leerkrachten alsmede de samenwerking van deze laatsten belemmeren en tevens
maatregelen voor te stellen, waardoor deze belemmeringen kunnen worden opgeheven.
Ook de culturele samenwerking tussen de drie landen, die samen de Benelux vormen,
is in haar aard een steun, die de drie landen elkander geven op het gebied van het
onderwijs, de kunsten en de wetenschappen, een steun die tot voornaamste doel heeft
het scheppen van een gunstig klimaat voor een verdere ontwikkeling van de
Economische Unie, die de drie landen hebben aangegaan. Gehoor gevend aan de
suggesties op dit terrein van de Interparlementaire Benelux Raad hebben de drie
regeringen de commissies, die belast zijn met de uitvoering van de tussen België,
Luxemburg en Nederland bestaande culturele verdragen, opgedragen na te gaan
welke culturele activiteiten door de drie landen gezamenlijk ondernomen kunnen
worden. Aan enkele uit deze bestudering naar voren gekomen plannen wordt reeds
een begin van uitvoering gegeven (de gezamenlijke bewerking en publikatie van
geschiedkundig bronnen-materiaal, Benelux componistendagen, samenwerking in
bredere gemeenschappen zoals de Raad van Europa, de Unesco e.a.); andere suggesties
worden nog nader bestudeerd (gemeenschappelijke actie om het Benelux-begrip
gestalte te geven in schoolboeken, vooral voor aardrijkskunde en geschiedenis;
zomercursussen over een Benelux-onderwerp, die om de beurt in elk van de drie
landen worden gehouden; Benelux-wandkaarten e.a.). Op dit terrein is ook een brede
taak weggelegd voor de in de drie landen bestaande Benelux-comité's.
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Culturele integratie van het Nederlandse taalgebied
De culturele samenwerking tussen de verschillende landen, al dan niet geformaliseerd
in een cultureel verdrag, bestaat uit een min of meer gevarieerde reeks van
‘uitwisselingen’ van personen, zaken of manifestaties op cultureel gebied; in enkele
gevallen besluiten de landen tot het bij elkaar voegen van elkanders krachten om een
nauwkeurig omschreven en meestal in de tijd beperkt doel te bereiken.
Een helder besef van de eenheid van de Nederlandse cultuur in Nederland en in
België doet inzien dat hier, in de strikte zin van het woord, niet gesproken moet
worden van ‘uitwisselingen’, aangezien er geen twee culturele identiteiten in het
geding zijn, maar dat het eigenlijk gaat om een voortdurend en onophoudelijk elkaar
beïnvloeden, een wezenlijk met elkaar samen zijn en samen gaan. Dit besef heeft
niet altijd in brede kring bestaan. De staatkundige scheiding heeft in vroegere jaren
de culturele eenheid overvleugeld. Niet alleen heeft de hieruit voortvloeiende
gescheiden maatschappelijke vormgeving van het culturele leven aan beide zijden
van de grens geleid tot uit elkaar lopende structuren, maar zelfs zijn de aard en de
graad van de ontwikkeling in beide delen zo verschillend geweest, dat de wezenlijke
eenheid van hun cultuur op de achtergrond is geraakt en dat men de contacten tussen
beiden is gaan beschouwen als ‘uitwisselingen’ tussen twee afzonderlijke eenheden.
Het nauwe samengaan van België en Nederland op elk gebied van de maatschappelijke
activiteit, heeft naar het gevoel van de samenstellers van dit rapport, een klimaat
geschapen, waarin de overheden van beide landen, alsmede het particulier initiatief,
zonder
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schade te doen aan de dubbele staatkundige zelfstandigheid, van harte kunnen
medewerken aan de wedertotstandkoming van de culturele eenheid binnen het
Nederlandse taalgebied.
Aan de hand van enkele karakteristieke voorbeelden moge worden aangegeven
op welke wijze de culturele integratie in de praktijk tot uitdrukking gebracht en
bevorderd zou kunnen worden.
In de afgelopen vijftien jaar hebben meer dan tweeduizend Belgische leerkrachten
bij het lager en middelbaar onderwijs deelgenomen aan de zomercursussen die, onder
auspiciën van het Belgisch-Nederlands cultureel verdrag, elk jaar in Amsterdam
worden gehouden; een eveneens aanzienlijk aantal Nederlandse leerkrachten heeft
deelgenomen aan soortgelijke cursussen in België; in dezelfde periode hebben vele
honderden studenten van het ene land met een regeringsbeurs in het andere land
gestudeerd; ongeveer driehonderd hoogleraren hebben, eveneens met overheidssteun,
voor perioden van acht à tien dagen college gegeven aan universiteiten in het andere
land. Dit alles is nuttig en moet worden voortgezet.
Men zou echter eerst terecht van bevordering van de culturele integratie kunnen
spreken, indien b.v. leerkrachten uit het gehele Nederlandse taalgebied onder gelijke
voorwaarden in alle scholen van dat taalgebied zouden kunnen worden aangesteld,
indien de studietoelagen die elk van beide regeringen aan ingezetenen van het eigen
land geeft, ook bestemd zouden kunnen worden voor studie in het andere deel van
het taalgebied, indien studenten uit beide landen zonder verdere formaliteiten aan
alle Nederlandstalige universiteiten en andere onderwijsinstellingen zouden kunnen
studeren en examens afleggen, of ook, indien er een onbelemmerd en voortdurend
wetenschappelijk samengaan bestond van hoogleraren en wetenschappelijke werkers
van deze instellingen. Een rechtstreeks gevolg van de integratie op dit gebied zou
moeten zijn een algemene geldigheid van alle in Nederland en België bestaande
diploma's met gelijke vestigingsrechten, niet alleen in het onderwijs, maar geleidelijk
aan in alle beroepen. Institutionalisering van de culturele integratie op dit gebied
betekent het oprichten van instituten en laboratoria voor gezamenlijk wetenschappelijk
onderzoek, het in het leven roepen van verenigingen, instellingen en academies,
waarvan Nederlanders en Vlamingen zonder onderscheid lid zijn.
De algemene conferentie der Nederlandse letteren, die in 1962 voor de twaalfde maal
zal worden gehouden, is in wezen reeds een zekere institutionalisering van de culturele
integratie op het gebied van de letteren. In de verschillende secties van de conferentie,
nl. voor letterkunde, voor toneel, voor uitgeverij en boekhandel, voor
bibliotheekwezen en voor radio en televisie beraden Noord- en Zuid-Nederlanders
zich regelmatig op gezamenlijke belangen en activiteiten. Ook hier zou echter, naar
het gevoelen van de samenstellers van dit rapport, de integratie doelbewuster kunnen
worden nagestreefd, terwijl de pogingen niet beperkt mogen blijven tot het terrein
der letteren. De Nederlandstalige toneelgezelschappen zouden een optreden in het
andere land als een normaal onderdeel van hun programma moeten beschouwen;
hetzelfde zou het geval moeten zijn voor orkesten, koren en andere ensembles. Een
gezamenlijke Nederlands-Vlaamse inspanning bij de produktie van films zou
ongetwijfeld het artistiek en technisch potentieel aanzienlijk versterken. Literaire en
andere tijdschriften en uitgaven zouden meer en meer uiting moeten geven aan - en
haar redacties meer en meer uitdrukking moeten zijn van - de eenheid van de
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Nederlandse cultuur. Het streven naar culturele integratie is ook naar voren gekomen
in de kortelings gehouden bijeenkomst van het Belgisch Instituut voor Radio en
Televisie, Nederlandse uitzendingen, en de Nederlandse Radio Unie, de Nederlandse
Televisie Stichting en de Wereldomroep. Hierbij werden plannen besproken om te
komen tot een Nederlandstalige radiogemeenschap, zoals deze voor het Franse
taalgebied reeds is gerealiseerd in de ‘Communauté radiophonique des pays de langue
française’. Tevens wordt gestreefd naar een verdere uitwisseling en relayering van
televisieprogramma's van beide landen en naar het maken van koprodukties. Dat ook
de pers in dit proces een belangrijke rol te spelen heeft behoeft geen nader betoog.
De goede gewoonte van enkele bladen om in hun culturele rubrieken een gelijke
aandacht te schenken aan manifestaties van Nederlandse cultuur in beide landen is
zeker nog voor navolging vatbaar. Naar gelang de gemeenschappen tot elkaar groeien,
zou deze aandacht voor elkaar ook in de algemene berichtgeving meer tot uiting
kunnen komen. De ontmoetingen tussen Nederlandstalige journalisten uit beide
landen, die in het verleden een enkele keer hebben plaatsgevonden, zouden kunnen
worden ontwikkeld tot regelmatige bijeenkomsten en wellicht aanleiding kunnen
geven tot de oprichting van een permanent contactorgaan, zoals dat op letterkundig
terrein verwezenlijkt is in de algemene conferentie der Nederlandse letteren.
Tenslotte, de doelbewuste integratie op het gehele gebied der kunsten zou reeds
dienen te beginnen bij de opleidingen in de academies, de toneelscholen de
conservatoria, enz.
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Een wezenlijke voorwaarde voor het slagen van de culturele integratie - het vloeit
al voort uit het bovenstaande - is, dat het samengaan niet beperkt blijft tot een kleine
groep van wetenschapsmensen, leerkrachten en kunstenaars; zij dient te steunen op
een krachtige in brede lagen levende volkscultuur. Een nauwe samenwerking tussen,
op den duur een interpenetratie van, de Nederlandse en Vlaamse organisaties op het
gebied van de volksontwikkeling is van uitzonderlijk belang. Het
volksontwikkelingswerk heeft, mede dank zij talrijke particuliere initiatieven, een
zeer goede graad van ontwikkeling bereikt. De Belgisch-Nederlandse conferenties
voor volksopvoeding en het onlangs, op initiatief van het Algemeen Nederlands
Verbond, gehouden 35ste Nederlandse Congres hebben aangetoond, dat zowel in
particuliere kring als bij de betrokken overheden de dringende wens bestaat om de
contacten, die tot nu toe incidenteel waren, te verbreden en doelbewust te ontwikkelen.
Ook hier is de wens tot integratie en institutionalisatie van de samenwerking
verschillende malen uitgesproken. Deze integratie kan zich uiten in het ook van
regeringswege zonder onderscheid voor Noord- en Zuid-Nederlanders mogelijk
maken van deelname aan elkanders vormingscentra en vormingscursussen; in het
gezamenlijk bestuderen van vraagstukken van opleiding en methodiek; in de
gezamenlijke opleiding van kaders voor de volksontwikkelingsinstituten; in de
bevordering van wederzijdse deelname aan culturele manifestaties op het terrein van
de amateuristische kunstbeoefening e.a. Een zeer bijzondere invloed op de
ontwikkeling van een gemeenschappelijke volkstaal en volkscultuur heeft uiteraard
het bibliotheekwezen. Tenslotte zij, ook in dit opzicht, gewezen op de nauwelijks te
overschatten rol, welke radio en televisie bij deze verbreding van het integratieproces
kunnen spelen. Het terrein der volksontwikkeling is zo gevarieerd en tegelijkertijd
zo belangrijk voor een wezenlijke integratie van Nederland en Vlaanderen, dat de
vraag onderzocht zou dienen te worden of de oprichting van een gemeenschappelijk
orgaan op dit gebied niet wenselijk is. De vergroting van de innerlijke kracht der
Nederlandse cultuur, die het gevolg is van de aldus gegroeide culturele integratie,
zal haar in staat stellen de haar toekomende plaats in te nemen in de groeiende
Europese- en wereldgemeenschap.

Gemeenschappelijk optreden naar buiten
De Belgische en Nederlandse regeringen hebben in het verleden, elk van hun kant,
ruim oog gehad voor de tegenwoordigheid van de Nederlandse beschaving in het
buitenland. Nog weinig aandacht is besteed aan het feit, dat veel grotere resultaten
zouden kunnen worden verkregen uit een gezamenlijk, of op zijn minst gecoördineerd
optreden; resultaten die belangrijker zullen zijn in de mate, waarin voortgebouwd
kan worden op een door de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen
aanzienlijk vergroot potentieel.
Een eerste deel van de gezamenlijke inspanningen van beide regeringen op dit
gebied is de verspreiding van de kennis van de Nederlandse beschaving in het
buitenland. In het licht van de pogingen tot steeds verdergaande eenwording, die in
het huidige tijdsgewricht in de gehele wereld, maar vooral in Europa, plaatsvinden,
tekent zich ook een ander na te streven doel af. Deze eenwording draagt immers in
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zich het gevaar van vervlakking en wil de Nederlandse beschaving haar onmisbare
bijdrage blijven leveren aan de cultuur van Europa en van de wereld, dan zal zij haar
eigen persoonlijkheid dienen te handhaven en nauwlettend erop moeten toezien, dat
de haar toekomende plaats door de deelgenoten in deze ontwikkeling wordt erkend.
In het brede arsenaal van middelen, die aangewend kunnen worden om de kennis
van de Nederlandse beschaving in het buitenland te vergroten, zijn er een aantal die
zich bijzonder goed lenen voor een gezamenlijk Belgisch-Nederlands optreden. Het
‘Eerste Colloquium van hoogleraren en lectoren in de Neerlandistiek aan buitenlandse
universiteiten’, dat in september 1961 op Belgisch initiatief in 's-Gravenhage werd
gehouden, werd bijgewoond door 18 hoogleraren en lectoren, verbonden aan 16
universiteiten in 7 landen. Van 28 anderen uit 9 andere landen werden schriftelijke
blijken van belangstelling voor de bijeenkomst ontvangen. Een in het weekblad
‘O.K.W.-Mededelingen’ van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen (nr. 38 van 23 september 1961) gepubliceerde ‘Lijst van docenten
in de Nederlandse taal en letterkunde aan universiteiten in het buitenland’ (België
niet in dat ‘buitenland’ inbegrepen) vermeldt 88 namen en 17 landen.
De conclusies van het bovenbedoelde colloquium geven een indruk van de richting,
waarin een gezamenlijk Nederlands-Belgische inspanning ter ondersteuning van het
werk van deze leerkrachten zich zou kunnen bewegen: bevordering van de publikatie
van in de verschillende landstalen geschreven grammatica's van de Nederlandse taal,
bronnengids voor de studie van de Nederlandse taal, terbeschikkingstelling van op
het gebied van de Neerlandistiek verschijnende proefschriften, terbeschikkingstelling
van reizende tentoonstellingen van illustratie-materiaal op het gebied van de
Nederlandse cultuur, uitbreiding
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van het aantal zomercursussen over de Nederlandse cultuur, ruimere
beschikbaarstelling van boeken en tijdschriften, enz.
Naast het verlenen van deze materiële hulp rechtstreeks aan de Nederlandse
leerstoelen en lectoraten in het buitenland, zouden de Nederlandse en Belgische
regeringen, in gezamenlijk overleg, bepaalde stappen kunnen ondernemen bij
buitenlandse instanties, regeringen of universitaire instellingen. Hierbij wordt gedacht
aan de uitbreiding van het aantal plaatsen, waar onderwijs in de Nederlandse taal en
letterkunde gegeven wordt, alsmede aan de juridische status zowel van het
onderwijzend personeel als van het vak Neerlandistiek. Er zou naar gestreefd dienen
te worden, dat in elk van de landen van de Gemeenschappelijke Markt (Luxemburg
uiteraard uitgezonderd) in tenminste vijf à zes universitaire instellingen de
Nederlandse taal gedoceerd wordt en dat als volwaardig leervak, zowel filologisch
als literair, met dienovereenkomstige examens. De beide regeringen zouden ook
systematisch dienen samen te gaan werken bij het voordragen van kandidaten voor
de leerstoelen en lectoraten, althans wanneer hiervoor een Nederlander of een Belg
in aanmerking komt.
Op het gebied van het onderwijs moet voorts gedacht worden aan het gezamenlijk
oprichten van scholen voor Nederlandssprekende gezinnen in het buitenland, aan
het organiseren van mondelinge en schriftelijke cursussen in de Nederlandse taal e.a.
Nauw verband hiermede houdt het voor Nederlanders en Belgen gelijkelijk
openstellen van in het buitenland bestaande bibliotheken en instituten, zoals b.v. de
Academica Belgica en het Nederlands Historisch Instituut te Rome, het Belgisch
Huis in Keulen, het Institut Néerlandais in Parijs, het Nederlands Archeologisch
Instituut in Istanboel e.a. en het gezamenlijk oprichten van dergelijke instellingen
waar zij niet bestaan. Deze instellingen zouden gelijkelijk voorzien dienen te worden
van Nederlandse en Vlaamse boeken en tijdschriften. In de mate waarin de culturele
integratie van Nederland en Vlaanderen voortschrijdt, zullen zij ook meer en meer
de eenheid van de Nederlandse cultuur kunnen uitdragen. De Nederlands-Belgische
samenwerking in instellingen als ‘De Stichting ter bevordering van de vertaling van
Nederlands letterkundig werk’ en ‘Donemus/Cebedem’ biedt reeds thans
mogelijkheden voor een dergelijk gezamenlijk naar voren treden. Nagegaan zou
dienen te worden of dit ook niet zou kunnen geschieden met een aantal andere
tijdschriften en publikaties zoals b.v. Delta en het door de Nederlandse Stichting
voor Universitaire Samenwerking reeds thans in vier vreemde talen uitgegeven
tijdschrift over het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland; ook voor
de radio, wellicht in het bijzonder voor de Wereldomroep is op dit terrein een
belangrijke taak weggelegd.
Bij deze actie ter vergroting van de kennis van de Nederlandse beschaving in het
buitenland moet actief gebruik gemaakt worden van de bijzondere banden, welke
tussen Nederland en/of België met bepaalde landen en gebieden bestaan. Elk van
deze gebieden verlangt een eigen benadering, waarbij het gemeenschappelijk optreden
juist hierin kan bestaan dat een van beide partners meer op de voorgrond treedt dan
de andere.
Om deze gezamenlijke activiteiten mogelijk te maken en ook om van de aldus
geschapen mogelijkheden het volledige profijt te trekken is het niet voldoende dat
de betrokken instanties in Nederland en België nauw samenwerken; eenzelfde
samenwerking zal moeten bestaan tussen de officiële vertegenwoordigingen in het
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buitenland. Doelbewuster dan in het verleden zullen deze moeten samenwerken bij
het vervullen van de hierboven aangegeven taak. De ervaring wijst uit dat de
functionarissen, die met culturele zaken belast zijn, minstens zes à zeven jaar in
eenzelfde land moeten kunnen werken.
De Europese Gemeenschappen, de Raad van Europa, de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en in wijder verband de Verenigde
Naties en haar gespecialiseerde instellingen, waaronder in het bijzonder de Unesco,
vormen een ander milieu waarin de Nederlandse beschaving moet worden uitgedragen.
De gezamenlijke politiek van de beide regeringen dient daarbij bepaald te worden
door de overtuiging, dat het belang van de internationale samenwerking zelf vereist,
dat in haar activiteiten de verschillende nationale en regionale culturen tot blijvende
ontplooiing geraken.
De eenheid van de Nederlandse beschaving moet ook in deze organen tot uiting
worden gebracht door een gezamenlijk optreden van de beide regeringen. Hiertoe is
een geïnstitutionaliseerd overleg tussen de regeringen en haar permanente delegaties
in deze organen een absolute voorwaarde.

Conclusie
De versterking van de innerlijke kracht van de Nederlandse beschaving, de culturele
integratie van het Nederlandse taalgebied, de uitstraling van de Nederlandse cultuur
in het buitenland en in organisaties van regionale en mondiale samenwerking vormen
een zo belangrijk geheel van taken dat, naar het oordeel van de gemengde commissie
ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch cultureel verdrag, de oprichting van een
gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands orgaan
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- een Hoge Raad - voor de behartiging daarvan aanbevolen moet worden.
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 cultuur te bevorderen of zijn naam
verlenen aan belangrijke instellingen, manifestaties, publikaties e.d. die aan die kracht
en eenheid uitdrukking geven. De samenstellers van deze beschouwingen vertrouwen
dat, indien de Belgische en Nederlandse regeringen tot de oprichting van een dergelijk
gemeenschappelijk orgaan zouden besluiten, zij in beide landen de hoogste
persoonlijkheden uit het maatschappelijke, het politieke, het wetenschappelijke en
het culturele leven bereid zullen vinden daarin zitting te nemen.

Voor de visie waarvan de nota blijk geeft moeten we de toenmalige voorzitters van de Gemengde
Commissie, wijlen Julien Kuypers en mr H.J. Reinink, zeer erkentelijk zijn.
Als een beleidsprogramma voor een culturele integratie van Nederland en Vlaanderen en voor
eengezamenlijke culturele werking in het buitenland heeft het destijds terecht veel lof geoogst.
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Vóór de opkomst van de soevereine nationale staten wier soevereiniteit en nationaal
karakter meestal niets meer waren dan koortsachtig nagestreefde en grimmig
verdedigde hersenschimmen - waren de Nederlanden evenals het grootste deel van
Europa een open ruimte.
Zonder conferenties over het vrije verkeer van mensen, goederen en ideeën en
zonder kulturele akkoorden was het kultuurleven één in zijn rijkgeschakeerde
verscheidenheid.
Wordt deze openheid opnieuw mogelijk binnen het raam van de Benelux-unie en
van de Europese gemeenschap?
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Gesprekken over integratie
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Gesprek met H.J. Brinkman

H.J. Brinkman (1934), is wetenschappelijk hoofdmedewerker voor Nederlandse taalkunde aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is sinds 1965 bestuurslid van het Algemeen Nederlands Verbond
en voorzitter van de sektie Nederlands van de Akademische Raad.

Wat vindt u in het algemeen van de nota, die u nu ruim negen jaar later leest?
Het valt wel op dat de terminologie en de presentatie van de nota verouderd is. Ik
denk daarbij aan het appèl op bepaalde begrippen als kracht van de Nederlandse
beschaving. Nu knoop je eerder aan bij de konceptie van welzijnsbeleid, een vrij
veel omvattende konceptie met een kulturele komponent. In de nota onderscheidt
men ook nog volkskultuur van kultuur. Tegenwoordig denkt men voor kultuur als
geheel aan een ontplooiingskader voor mens en samenleving. Dit is een meer
dynamisch begrip, dat minder aan traditie is gebonden. Kultuur wordt dan opgevat
als dagelijks levensmilieu. De kulturele politiek krijgt door de hantering van dit kader
een sterkere motivatie. Van ‘het hogere’ moest je vroeger immers met je vieze
politieke vingers afblijven.
Ook in België denkt men in deze richting: valorisatie, aansluitend bij het
emancipatiestreven.
De visie daarentegen, die in de nota vervat is: integratie in plaats van
samenwerking, is nog volledig houdbaar. Er is binnen het Cultureel Akkoord wel
een kwantitatieve groei binnen het bestaand systeem. Maar dit systeem kan de huidige
doelstellingen niet voldoende dienen. Een bilateraal verdrag is daarvoor ongeschikt.
Het valt op dat integratie in de nota een middel en geen doel is. De konklusie is,
dat het Cultureel Akkoord niet langer een adekwaat middel is en dat wij moeten
overstappen op een ander systeem. Maar wat dit betreft is er in tien jaar niets
veranderd.
Men mist in de nota een duidelijke analyse van het verleden. Pas dan was een
scherper zich afzetten tegen de oude konceptie van de Vlaams-Nederlandse gedachte
mogelijk geweest. Van huis uit heerst in Nederland het gevoel ‘pas op, dat we ons
niet bemoeien met Belgische zaken’. Je moet duidelijk zeggen, dat je met kulturele
organisatie niet denkt aan opheffing van straatsgrenzen. Wel aan organen van een
supra-nationaal karakter.
Misschien kan het voorbeeld van een gewestvorming in Nederland verhelderend
werken. Het gemeentelijk kader is voor tal van nieuwe problemen niet adekwaat
meer, daarom bestaat er behoefte aan een gewest tussen de provincie en de gemeente.
Wanneer je deze vergelijking even doortrekt, kun je zeggen dat de ‘gemeente’ België
en de ‘gemeente’ Nederland niet langer geschikt zijn om een kultureel beleid, dat
integratie vereist te voeren. Er is behoefte aan ‘gewestvorming’. En bij de formatie
van regio's hef je de bestaande gemeenten niet op.
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Het gaat dus niet om een ‘Groot-Nederlandse’ eenheid. Er is meer behoefte aan
een instrumentele visie: we willen de geschiedenis niet terug draaien, maar juridische
kaders als middelen zien.
Het princiep waarop de nota berust, is dat een kader om een op het gehele
Nederlandstalige kultuurgebied gericht beleid te vormen ontbreekt. Over de juridische
vormgeving is de nota trouwens vaag. Het begrip ‘Hoge Raad’ klinkt mij wat Frans
en te elitair en autoritair in de oren. Het treft mij ook dat de nota een nogal mytisch
kultuurbegrip hanteert: de Nederlandse kultuur, de Nederlandse beschaving. Dit is
als zodanig een waardeloos gegeven. Een veel nuttiger uitgangspunt is als je je
bijvoorbeeld afvraagt: voor hoeveel mensen is. het Nederlands een onmisbaar
kommunikatie- en ekspressiemiddel? Het voorstel, dat van Nederlandse zijde door
Drees jr. voor het universitair onderwijs indertijd gedaan is om het Neder-
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lands als taal maar te vergeten en op Engels over te schakelen, is sociaal gezien
onhoudbaar. Immers een kleine kulturele bovenlaag is best in staat om zich makkelijk
om te schakelen, maar de ontplooiing van alle Nederlandssprekenden is daarbij
allerminst gebaat.
Daarom acht ik het noodzakelijk dat een nota over kulturele samenwerking uitgaat
van een kultureel welzijnsbeleid. Het gaat om een bijdrage tot de kwaliteit van het
levensmilieu van àlle mensen. In dat verband is voor mij ‘de innerlijke kracht van
de Nederlandse beschaving’ een loze kreet. Magische drijfkrachten zeggen ons niet
meer zoveel: het interpretatiekader, waarmee wij moeten opereren, moet
sociaal-wetenschappelijk gekleurd zijn eerder dan kultuur-historisch.
De nota is een doorlopend pleidooi voor institutionalisering van de
Nederlands-Vlaamse betrekkingen. Er worden hiertoe tal van voorstellen gedaan,
met name op de terreinen van onderwijs en wetenschappen; Nederlandse
omroepgemeenschap; integratie van akademies, toneelscholen en konservatoria;
het volksontwikkelingswerk. Wat is hiervan gerealiseerd?
Het lijkt dat de kwantitatieve groei wel voortgang vindt. Er breidt zich van alles uit.
Denk bijvoorbeeld aan de agenda van de Conferentie der Nederlandse Letteren. Dat
het Cultureel Akkoord heel duidelijk zijn tijd gehad heeft, wil niet zeggen dat je
denigrerend over de resultaten hoeft te spreken. Alle elastiek, die erin zat, is eruit
gehaald. Het is echt een veelvoud van andere kulturele akkoorden in Nederland.
Maar het hele proces van institutionalisering heeft nog geen kans gehad. In de zin
van kulturele organisatie, van vorming van een kultureel gewest, moet nog van alles
gebeuren.
Het is wonderlijk, dat hier geen snelle maatschappelijke veranderingen voelbaar
zijn. Kijkt men bijvoorbeeld naar het terrein van de neerlandistiek: daar is niets
veranderd, terwijl hier juist een staats-nationaal kader inadekwaat is. Een ander
voorbeeld van een boot, die we dreigen te missen: de kwestie rond de
gemeenschappelijk Belgisch-Nederlandse Limburgse universiteit. De kapaciteit in
België en Nederland van student-plaatsen moet verhoogd worden. Spreiding, gezien
de funktie en rekruteringsgebieden, is noodzakelijk. Universitair gesproken is er in
het Zuiden van Nederland en het Noord-Oosten van België een lege plaats. Prof.
Wieërs heeft hier mooie kaarten van gemaakt: er is een kolossale witte vlek buiten
de cirkels om Leuven, Tilburg en Eindhoven. De situatie is op het ogenblik, dat zowel
België als Nederland bezig zijn deze witte plek op te vullen.
Aan beide kanten kreunen we onder de lasten van bouwprogramma's en de bezetting
met wetenschappelijk personeel. Dit potentieel is in onze landen te klein om de groei
op te vangen. Het moet uit een vorige fase van de opleiding komen. Wil je snel een
bepaalde kwaliteit hebben, dan moet je veel middelen uittrekken. Dat gebeurt nu van
twee kanten, terwijl de afstand om over de grens te gaan voor studenten en docenten
zeer gering zou zijn. Technisch is zo'n gezamenlijke universiteit betrekkelijk
eenvoudig, maar binnen de bestaande organisatiekaders is de realisatie niet mogelijk.
Het is idioot, inefficiënt en verspillend. Het is trouwens niet zo, dat ministers of een
regering onwillig zouden zijn: ook die zijn gevangenen van hun eigen systeem. Wat
zakelijk gezien verantwoord is, blijkt feitelijk onmogelijk. Achteraf is men dan wel
bereid om de beide opleidingen op elkaar af te stemmen.

Neerlandia. Jaargang 75

Voorzover de doelstellingen van de in de vorige vraag genoemde terreinen niet
verwezenlijkt zijn, wat zijn daarvan de oorzaken? Weinig belangstelling bij de
bevolking in Noord en Zuid? Politieke oorzaken?
Insiders zouden misschien kunnen zeggen: àls minister A maar belangstelling had
gehad, of politieke partij B; wellicht verzette belang C. zich ertegen. Dat zou een
verklaring zijn, maar mijns inziens geen passende. Als je de verantwoordelijkheid
op politiek, ministerieel of departementaal niveau beziet, zie je dat ze allemaal
funktioneren binnen het kader van een systeem. Men zit wat de kulturele
samenwerking betreft in strukturen vast, die niet adekwaat zijn, en die niet veranderd
zijn. Het systeem bepaalt ook tot een grote mate welke dingen je niet doet, terwijl
die wel denkbaar zijn. Zolang een systeem moeiteloos funktioneert, is men zich
hiervan niet bewust: men stelt prioriteiten uit alternatieven, die weer uit het systeem
zelf voortvloeien. De alternatieven die buiten het systeem liggen, komen niet binnen
de horizon: de blinde vlek, die bij elk systeem hoort.
Strukturen zijn onmisbaar, maar het principiële punt, waar het om gaat, is dat dit
soort kaders, systemen en strukturen, maakwerk zijn: ze zijn veranderbaar. Ik geloof
niet dat ze onveranderbaar zijn, tenslotte is herstrukturering een aanvaard begrip
geworden. We hebben niet te maken met historische ontwikkelingen, die een magisch
verloop hebben: ze zijn vatbaar voor rationele analyse. Hoe je ze verandert is een
andere vraag. Dat is ook een kwestie van taktiek.
De nota was een impliciet pleidooi voor herstrukturering. Voor elke herstrukturering
geldt, dat je moet ontdekken, dat de huidige struktuur niet past bij de doelstellingen.
Zolang een kader adekwaat is, wordt er
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niet over de doelstellingen gesproken. Processen van herstrukturering (waarbij je in
termen van veranderingsprocessen moet denken) zijn overal te zien in onze
maatschappij.
Tegen deze achtergrond zie ik als verklaring, dat het gevoel voor de noodzaak van
herstrukturering op dit gebied er gewoon nog niet is. Maar men zal tegenwerpen:
allerlei kulturele instellingen in Nederland en Vlaanderen kunnen zich gemakkelijk
herstruktureren. Ze zijn toch vrij? Die vrijheid bestaat echter in feite niet. Ze zijn
alle met handen en voeten gebonden aan overheidssubsidies en daardoor in een
bepaald nationaal kader gedrongen. Zolang er bijvoorbeeld geen kultureel
‘gewestelijk’ subsidiebeleid is, kun je ook niet verwachten, dat het veld van mogelijke
aktiviteiten dat voor een formule van kulturele integratie in aanmerking komt, in
beweging raakt. Je kunt jezelf als instelling in Nederland bijvoorbeeld moeilijk
herstruktureren, als je onder Onderwijs en Wetenschappen valt en in de richting van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk bewegingsvrijheid wilt genieten.
Niettemin zijn overheidssubsidies onmisbaar. Je moet je bewust zijn bij kulturele
integratie, dat de bestaande instanties niet mee kunnen, omdat ze in twee nationale
subsidiekaders gevangen zijn. ‘Ze doen het niet, dus is het niet nodig’, kan een
regering zeggen, maar zie boven. In andere sektoren van de maatschappij (ik denk
bijvoorbeeld aan de landbouwpolitiek) kunnen deze strukturen in nachtelijke
konferenties ineens om. Wat de ekonomie betreft blijken strukturen door
overheidsbeleid doorbroken te kunnen worden. Deze politieke veranderingsbereidheid,
dit vernuft en deze energie, zie je op het gebied van de kulturele samenwerking
gewoon niet.
In feite is alles, wat met kultuur te maken heeft, politiek gesproken marginaal. In
de eerste plaats kwam de rechtsstaat, in de tweede plaats de welvaartstaat. Kultuur
ligt aan de buitenkant. Dit hangt samen met de ontwikkeling van onze maatschappij:
de kultuur ontwikkelt zichzelf en is geen regeringszaak. Men is nog huiverig om te
spreken van een kultureel beleid. Men denkt dan in termen van een overheid, die
alleen maar regelt; terwijl de overheid juist infrastrukturen moet verschaffen.
De overheid bepaalt dus feitelijk van A tot Z het kader voor kulturele
samenwerking. De overheid is dan ook verantwoordelijk voor de verandering, maar
daar schrikt ze voor terug. De konklusie van deze analyse is: de twee nationale
overheden zijn verantwoordelijk. Kulturele integratie is een politieke kwestie.
We kunnen ons niet permitteren het afzonderlijk te doen: het taalgebied is te klein;
we moeten hard werken om de kwaliteit van ons kulturele bestaan te garanderen. Er
is bijvoorbeeld ook een bepaalde korrelatie tussen de kwaliteit van T.V.-programma's
en het geld dat je erin steekt. We moeten dus samendoen. Bij grotere taalgebieden
speelt dit niet zo.
Ik ben niet pessimistisch: men krijgt meer oog voor kultuur als komponent van
welzijnsbeleid. Een geïntegreerd kultureel welzijnsbeleid is trouwens betrekkelijk
eenvoudig, het kost geen gigantische bedragen: geld wat je toch al uitgeeft, kan
gemeenschappelijk uitgegeven worden. Een geïntegreerd beleid is ekonomischer en
doeltreffender.
De nota bepleit een intensief gemeenschappelijk kultureel beleid naar buiten,
onder andere door bevordering van onderwijs in het Nederlands aan
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buitenlandse universiteiten, en de oprichting van gemeenschappelijke instituten
Nederlands in het buitenland. Wat is hiervan gerealiseerd?
In wezen is er gemeenschappelijk niets gedaan. Bij de neerlandistiek kun je wel weer
een kwantitatieve groei signaleren. (Internationale Vereniging voor Nederlandistiek).
Maar er is geen gemeenschappelijke kulturele presentie in het buitenland. Zie de
nota over internationale kulturele betrekkingen, die onder verantwoordelijkheid van
de ministers van Buitenlandse Zaken (Luns), Onderwijs en Wetenschappen (Veringa),
en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Klompé) is opgesteld. Het idiote is
wat er niet in de nota staat: samenwerking met België komt er nergens in voor! Het
is net alsof deze drie ministers niet wisten, dat er in België Nederlands gesproken
wordt. Het is een staats-nationalistische nota, een typisch produkt van systeemdwang:
binnen een Nederlands kader schrijft een Nederlandse regering een nota voor het
Nederlandse parlement. In deze recente regerings-nota (september 1970) is niet de
vaagste echo van de nota van de kommissie voor het kultuureel verdrag te vinden.
‘Holland promotion’ betekent voor Nederlanders trouwens ekonomie.
In de nota wordt gepleit voor de oprichting van een gemeenschappelijk
Belgisch-Nederlands orgaan - een Hoge Raad - voor de behartiging van de
kulturele integratie van het Nederlandse taalgebied en de uitstraling van de
Nederlandse kultuur in de wereld. Hiervan is niets terechtgekomen. Waarom
niet? Hoe staat u nu tegenover dit denkbeeld? Bent u voor een advieslichaam
en/of instituut (raad of apparaat)?
Er is een herstrukturering nodig, die juridisch heel ingewikkeld ligt. Het moet een
gemeenschappeijk or-
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gaan met een begroting zijn. De gelden komen van beide regeringen. De vraag is
volgens welke verdeelsleutel (bijvoorbeeld inwonertal)? Vervolgens wordt de keuze
van het bedrag bepaald door twee begrotingen. Het moeilijkste is dat dit
Belgisch-Nederlandse orgaan een internationale rechtspersoonlijkheid moet bezitten.
Het vreemde is dat er tussen nu en tien jaar geleden niets gebeurd is. De
verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij regering en departement. Er is ook weinig
aktie gevoerd, mijns inziens omdat de konceptie van de Hoge Raad onduidelijk is.
De konstruktie is niet herkend als een adekwate vertaling van de ideeën van de nota.
Men denkt nu in termen van een Akademie. Is dat een verbetering? Je stelt je voor
dat een aantal hoogkulturele heren op pluche gezeten, zich bezig houden met spelling
etc.
De funktie van de Hoge Raad moet aanknopen bij de formule van kulturele
integratie. We moeten een ‘gewestelijk’ beleidsorgaan hebben, dat tussen de beide
landen vrij werkt, maar verantwoording schuldig is aan de beide regeringen. Het kan
dan inspelen op het probleem van de determinerende werking van de huidige kaders.
Het zou niet alleen reeds bestaande gemeenschappelijke instellingen een dak moeten
verschaffen, maar bovendien mogelijkheden en stimulansen moeten geven voor het
ontwikkelen van nieuwe gemeenschappelijke aktiviteiten. Van een goede
infrastruktuur gaat invloed uit.
Het kultureel terrein is dan niet alleen afhankelijk van een nationaal subsidie- en
beleidssysteem.
Voordat de juristen zich aan de konceptie van zo'n orgaan en de financiering ervan
zetten, zouden, geloof ik, doelstellingen en funkties, en op grond daarvan
organisatievorm van het orgaan duidelijk moeten zijn, met alle ruimte voor geleidelijke
ontwikkeling. In vervolg op die van '62 dus een nieuwe nota?
(Ronald Spoor)
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De aardrijkskunde blijkt vaak taaier dan de geschiedenis. De Nederlandse rivieren blijven
onverstoorbaar over de historische staatsgrenzen heenstromen en de Noordzee heeft nog steeds niet
ontdekt dat Duinkerke, Zeebrugge en Rotterdam vanuit drie verschillende hoofdsteden worden beheerd.
In toenemende mate spoelen de problemen die hierdoor worden opgeworpen over de grenzen heen;
haven- en industriebeleid, ruimtelijke ordening en milieubeheer kunnen niet langer zinnig bedreven
worden binnen de grenzen van de staatssoevereiniteit. Maar ook de gegevens van de menselijke
aardrijkskunde hebben geen weet van de doeaneposten: nog steeds zitten drie van de vijf grote
Nederlandse dialektgroepen te paard op de staatsgrenzen.
Ook een zinvol kultuurbeleid kan zich niet aan grenspalen storen.
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Gesprek met Renaat van Elslande

Renaat Van Elslande, o 1916, gewezen fractieleider der CVP in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, burgemeester van de gemeente Lot, gewezen minister voor Europese Zaken
en Nederlandse Cultuur, gewezen minister, adjunct voor Nationale Opvoeding en Cultuur; gewezen
minister van Cultuur, adjunct voor Nationale Opvoeding, Voorzitter van de Belgische delegatie in de
gemengde commissie ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands cultureel akkoord. Dit vraaggesprek
werd gehouden, voordat de heer Van Elslande minister van binnenlandse zaken werd in de nieuwe
regering Eyskens.

U hebt de nota van 1962 (het ‘rose boekje’) opnieuw gelezen. U herinnert zich
dat zij werd opgesteld door wijlen Julien Kuypers in naam van de Gemengde
Nederlands-Belgische Commissie ter uitvoering van het cultureel akkoord tussen
beide landen. Hoe staat U nu tegenover de nota?
De nota valt uiteen in twee delen: één ad intra van de Nederlandse
cultuurgemeenschap en een ander ad extra, d.i. gericht naar derde landen. Als sluitstuk
voor de actie op beide vlakken stelde de nota een Hoge Raad voor.
Mijn indruk is dat de nota een bruikbaar instrument is, onmiddellijk hanteerbaar
alleszins op het intravlak, maar moeilijker aan te wenden naar buiten uit. Zij blijft
een streefobject voor wat de Hoge Raad aangaat.
Men moet erkennen dat op het vlak van de culturele relaties tussen beide landen
reeds veel op de weg van de verwezenlijking is van wat in de nota was vooropgesteld.
Ik denk in dit verband aan de equivalentie der diploma's en de erkenning van de
‘effectus civilis’. Er is sterke uitbreiding gegeven aan de mogelijkheden van
benoemingsvoorwaarden in beide landen. Ik denk ook aan de totaal gelijkaardige
regeling voor de subsidiëring voor werken van volksopleiding of de socio-culturele
organisaties: in beide landen is een koninklijk besluit afgekondigd met vrijwel
identieke inhoud.
Daarentegen zijn de moeilijkheden ad extra veel groter. Daar stoten wij nog altijd
op de congenitale vrees van de Nederlanders, die in de samenwerking met de
Vlamingen in België beducht zijn voor moeilijkheden van staat tot staat. De huiver
der Nederlanders om België te mishagen en hun daaruitspruitende onwil vormen op
dat vlak een grote handicap. Men kan zich verder niet van de indruk ontdoen dat het
superioriteitsgevoel der Nederlanders en het ‘understatement’ der Vlamingen die
tendens nog versterken.
Zo herinner ik mij b.v. dat toen er sprake was van een stichting voor de vertaling
van werken van Nederlandstalige auteurs, die uitgegeven zouden worden bij
Heinemann in Londen, de Vlamingen de vrees koesterden onvoldoende daarbij aan
bod te komen. Het gevolg was, dat besloten werd de werken van Vlaamse auteurs
zelf in vertaling naar het buitenland te brengen. Met die taak werd toen Karel
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Jonckheere belast. De gebeurtenis is typerend voor de gevoels-reacties, die in beide
landen opgeroepen worden als er over samenwerking gesproken wordt.
Uiteraard neemt dat niet weg dat er in die samenwerking naar buiten toe wel
resultaten kunnen genoteerd worden. O.m. wat betreft de aanwijzing van lectoren
neerlandistiek in buitenlandse universiteiten. Daar bestaat een gentleman's agreement,
dat beide landen niet in elkaars weg zouden gaan lopen.
Wat de Hoge Raad betreft, werden vele pogingen ondernomen om het voorstel
vorm te geven. Zij zijn alle mislukt voornamelijk, meen ik, omdat de Nederlanders
op hun qui-vive waren: zij vreesden dat daardoor in ons land de regionale
moeilijkheden zouden worden geaccentueerd en zij zagen evenmin goed in hoe zij
een internationaal akkoord konden sluiten voor een deel van het land. Op de
driemaandelijkse vergaderingen van de ministers van Cultuur, die tijdens mijn
ministeriële periode tot stand kwamen, bestond er zelfs een concreet voorontwerp
van Hoge Raad. Dat werd toen overgemaakt voor advies aan de diensten van het
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, die een aantal opmerkingen en
bezwaren for-
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muleerden. Parlementsontbinding zorgde er dan voor dat het ontwerp niet verder
kon behandeld worden en nadien is de draad niet opnieuw opgenomen.
In een later stadium was het mijn bedoeling de commissie voor het Woordenboek
van de Nederlandse Taal en Thesaurus op zulke wijze in te kapselen in een
Nederlands-Belgisch Instituut van Internationaal Recht, met zo breed mogelijk
geformuleerde objectieven, dat daaruit een instelling zou ontstaan, die de taak van
een Hoge Raad zou kunnen vervullen. Ook dat voornemen kon niet verwezenlijkt
worden.
Houdt dat in dat U de nota vandaag niet meer zo urgent acht?
Alleszins is de nota thans minder waardevol dan toen, omdat ondertussen toch veel
werd gerealiseerd. Toch blijven een groot aantal doelstellingen nog altijd geldig.
Wat werd tot dusver gerealiseerd om de Nederlands-Vlaamse betrekkingen te
institutionaliseren op volgende vlakken:
- onderwijs en wetenschappen: de samenwerking, voor zover zij tot stand kwam,
gebeurde niet op regeringsinitiatief, uitzondering gemaakt voor de equivalentie der
diploma's, maar wel onder impuls van het privé-initiatief.
Indertijd hebben minister Veringa en ikzelf wel gesproken over het project van
een Groot-Limburgse Universiteit. Wij kwamen toen samen tot het besluit, dat dit
project officieel niet haalbaar was. Wij kwamen echter overeen dat wij zouden pogen
het te realiseren zonder er veel over te praten: via beleidsafspraken (b.v. het vestigen
van A-faculteiten in één land en B-faculteiten in het andere) zouden wij pogen te
bereiken dat de facto één enkele universiteit zou ontstaan. Waarom het in feite anders
is gelopen, kan ik niet zeggen.
Wat de commissie voor het Woordenboek van de Nederlandse Taal en Thesaurus
aangaat, daarvan werd een gemengde instelling gemaakt: in 1967 werd een conventie
met Nederland afgesloten, die op gestructureerde wijze vorm gaf aan de Belgische
medewerking.
- omroepgemeenschap: de vele pogingen tot integratie zijn daar mislukt. Weliswaar
verblijft een permanente ‘ambassadeur’ van de BRT te Hilversum, maar het
omgekeerde is niet waar. Van een integratie of samenwerking van de tweede netten
is ook niets in huis gekomen, ofschoon in die zin destijds wel van gedachten werd
gewisseld. Wellicht komt daarvan wel iets terecht in een later stadium met een derde
Nederlands en een Belgisch tweede net. Een ander voorstel om geregeld in het
Belgisch journaal iets over Nederland te geven en vice-versa, kreeg in de praktijk
evenmin kans: men moet wel tot de vaststelling komen, dat het wat de
omroepgemeenschap en de integratie aangaat aan visie en élan heeft ontbroken.
Waaraan is dat te wijten?
Naar mijn mening grotendeels aan de verschillende omroepstructuren in beide landen.
De NTS vormt geen geldige tegenspeler voor de BRT, omdat de NTS zelf over weinig
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materie beschikt. Bovendien betonen de Nederlandse zuilen weinig belangstelling
voor een meer doorgedreven integratie.
Het is daarom moeilijk optimistischer te zijn voor de integratie van het tweede
Belgische en het derde Nederlandse net. Ik wens wel dat het tot een integratie komt,
maar ik acht ze in feite niet mogelijk: wij zijn nogmaals te laat en de Nederlanders
zijn al met de uitbouw van hun derde net begonnen. En een gezamenlijke structuur
moet van de grond af samen opgebouwd worden.
- integratie van academies, toneelscholen, conservatoria: van integratie kan beslist
niet gesproken worden, en persoonlijk acht ik de term integratie verkeerd. Ik ben
wel voorstander van equivalentie, d.i. het afstemmen van structuren langs beide
zijden van grens op elkaar. Maar integratie als het in elkaar opgaan, de versmelting
in één enkele structuur, wijs ik af. Vooreerst omdat zij in de praktijk niet mogelijk
is of zal zijn: men denke maar aan de onderwijsvernieuwing, waar Nederland de
‘mammoetwet’ ontwierp zonder ons te raadplegen. Maar vooral wijs ik de integratie
af om principiële redenen: de culturele samenwerking moet tot doel hebben een
volledig vrij verkeer zonder grenzen te scheppen tussen twee landen. Dat houdt b.v.
in dat in alle faculteiten van het Nederlandse taalgebied hoogleraren uit Vlaanderen
of Nederland kunnen doceren. Daarvoor is echter niet vereist dat de universiteiten
in Noord en Zuid in één structuur zouden worden ondergebracht. Dergelijke integratie
kan slechts het gevolg zijn van een feitelijke toestand; niet van een principiële eis.
Culturele integratie postuleert geen integratie van structuren. Zoals integratie van
structuren niet automatisch culturele integratie meebrengt.
Ik wil deze mening illustreren met een voorbeeld: het Groot-Limburgs Toneel.
Dat dit tot stand is gekomen ligt vooral aan geografische factoren en aan de
omstandigheid, dat Limburg geen voldoende potentieel had voor een eigen gezelschap.
Bovendien is het
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historisch zo, dat de twee Limburgen gemakkelijker met elkaar samenleven dan
welke twee grensprovincies ook. Dat het daar tot integratie kwam, is dus slechts
logisch en toe te juichen. Maar moet daarom tot integratie op andere vlakken worden
overgegaan? Als men kan aantonen dat er b.v. voor het hele Nederlandse taalgebied
maar één Universitaire Faculteit voor Toneel nodig is, dan is er geen reden om er
meer te maken. Maar als er meer nodig zijn, waarom zou men dan tot integratie
overgaan?
- Volksontwikkelingswerk: in dit verband moet verwezen worden naar het
‘gemeenschappelijke’ KB, dat in Nederland en België werd uitgevaardigd, en dat
vrijwel dezelfde voorwaarden en bedragen voor subsidiëring vastlegde. Die maatregel
heeft de samenwerking, o.m. onder de vorm van studiedagen aanzienlijk geactiveerd.
Op privévlak moet vooral aandacht geschonken aan de inspanningen om in
Vlaanderen tot een overkoepelend orgaan van de werken voor volksopleiding te
komen, dat met succes zou kunnen samenwerken met de bestaande Nederlandse
tegenhanger, het Nederlands Cultureel Contact. Ook al is dit orgaan nog niet tot stand
gebracht, toch kwam het onder impuls van sommigen tot een veel betere
samenwerking met Nederland.
Er zijn dus nog wel tal van gebieden, waar de doelstellingen van 1962 niet
gerealiseerd werden. Wat zijn daarvan volgens U de oorzaken?
Er bestaat voor dit domein weinig publieke belangstelling, zowel in Vlaanderen als
in Nederland - en hetzelfde verschijnsel doet zich voor inzake de Europese
problematiek. Maar geringe belangstelling is geen verontschuldiging voor de politici,
die tenslotte tot taak hebben de toekomststructuren uit te bouwen, gemeten naar de
behoeften van de toekomst.
Een tweede oorzaak is de traditionele staatsaarzeling, die telkens opnieuw optreedt
als het om Belgisch-Nederlandse verhoudingen gaat: de één denkt zonder het te
weten aan 1815, de ander even onbewust aan 1830 en die historische kloven blijven
de mensen van vandaag nog altijd scheiden.
Tenslotte is er de eigenaardige tegenstelling tussen Nederlanders en Vlamingen:
de eersten kijken met superioriteitsgevoelens neer op de folkloristische Vlamingen,
die uiteraard reageren.
In waarheid moeten wij erkennen, dat ons cultuur-patroon niet meer hetzelfde is,
althans in de sociologische betekenis van het woord. De verschillen zijn treffend b.v.
op rechtsgebied, waar wij ons beroepen op de Code Napoléon en de Nederlanders
op het Oud-Hollands recht. Onze instellingen zijn uit elkaar gegroeid. En ook het
gedragspatroon op velerlei gebied. Noch de vroegere victoriaanse preutsheid noch
de huidige sex-revolutie in Nederland kunnen het in Vlaanderen doen. Kortom wij
hebben te maken met een historisch gegroeide situatie, waarin veel verschillende
dingen vlees en bloed zijn geworden, zonder dat men zich daarvan bewust is.
Ik merk dat telkens opnieuw, b.v. ter gelegenheid van de jumelage-actie van de
gemeente Lot met de Luxemburgse gemeente Wormeldange en de Nederlandse
gemeente Blokker. Ik heb telkens kunnen vaststellen dat de Vlamingen zich, ondanks
het verschil van taal, gemakkelijker thuisvoelden bij de Luxemburgers - die natuurlijk
het voordeel hebben van de Moezelwijn - dan bij de Nederlanders. Hetzelfde
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verschijnsel doet zich voor op ons Benelux-jeugdfeest, dat op iedere vierde zondag
van augustus wordt gehouden. Slechts dit jaar, bij de vierde uitgave, is het klimaat
tussen Vlamingen en Nederlanders ontdooid. Ons cultuurpatroon is hetzelfde als dat
van Luxemburg en dat verklaart de gemakkelijkheid waarmee banden tussen inwoners
van beide landen tot stand komen. Het verschillend cultuurpatroon verklaart de
terughoudendheid die de betrekkingen tussen Nederlanders en Belgen kenmerkt.
In het rose boekje wordt een gemeenschappelijk cultuurbeleid bepleit naar
buiten, o.a. door bevordering van onderwijs in het Nederlands aan buitenlandse
universiteiten en de oprichting van gemeenschappelijke Nederlandse instituten
in het buitenland. Wat werd daarvan gerealiseerd?
Vrijwel niets. Er zijn geen regeringsinitiatieven genomen en er bestaan enkel afspraken
gemaakt voor de benoeming van lectoren neerlandistiek.
Waarom? Omdat die opdrachten specifiek behoren tot de bevoegdheden, waarover
de Hoge Raad zou moeten beschikken.
Het is wel gewenst, meen ik, dat in iedere Belgische ambassade culturele attaché's
een plaats krijgen. Maar daarentegen geloof ik niet in de doelmatigheid van de formule
van gemengde culturele attaché's, want die veronderstelt vooreerst toch een
gemeenschappelijke superstructuur. Het diplomatiek statuut ligt in de twee landen
echter toch wel verschillend. Ik zou al tevreden zijn als er culturele attaché's zouden
voorzien worden. Tot nu toe moeten wij ons in België meestal tevreden stellen met
landbouw- en militaire attaché's.
Wat de samenwerking van Nederlandse en Belgische instituten in het buitenland
betreft, is de moeilijkheid, dat de Belgische instituten uiteraard niet alleen Vlaan-
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deren vertegenwoordigen. Als men een samenwerking echter in die zin zou willen
ombuigen daar waar toevallig een Vlaming directeur van het instituut is, dan moet
men er zich rekenschap van geven hoe dat voorbeeld in de andere richting zou werken,
tussen een Belgisch instituut met franstalige directeur en een Franse instelling.
Wenselijk zou wellicht wel zijn, dat samen een instituut zou opgericht worden. Ik
heb enkele jaren geleden gepoogd druk uit te oefenen om het Institut Néerlandais te
Parijs om te vormen in een Nederlands-Belgisch Cultureel Instituut met semi-privé,
semi-officieel karakter. Dat bleek echter niet haalbaar. Een poging om te Parijs een
Tehuis van de Vlaamse Cultuur op te richten mislukte eveneens.
De waarheid is - men mag het niet vergeten - dat de leidende ‘Schicht’ niet vrij
is, noch in ons land, noch in Nederland, van de soevereiniteitssmet. Voor haar is er
niets dat het land, de natie, de staat transcendeert.
In de nota wordt de oprichting van een Hoge Raad voorgesteld voor de
behartiging van de culturele integratie van het Nederlands taalgebied en de
uitstraling van de Nederlandse cultuur in het buitenland. Hiervan is niets
terechtgekomen. Hoe staat U tegenover dit denkbeeld? En welke vorm moet die
Hoge Raad hebben: een adviserend of een beslissingsorgaan?
Ik sta tegenover de formule nog altijd positief, vooral omdat nu de voorwaarden voor
haar oprichting verbeterd zijn. Wij krijgen een regime van culturele autonomie en
art. 59 bis van de Grondwet laat ons zelfs toe buitenlandse culturele betrekkingen
aan te knopen. (De contradictie met het bestaande en niet-herziene artikel 68 dat
verklaart dat alle internationale verdragen door het Parlement moeten goedgekeurd
worden, zal vermoedelijk wel opgelost worden). Alleszins zullen de
realisatiemogelijkheden nu sterk toenemen, en theoretisch althans zijn de kansen op
verwezenlijkingen nu veel groter.
Adviserende of beslissingsmacht? Dat weet ik niet. Dat zal naar mijn mening
vooral afhangen van het bestreken gebied. De Hoge Raad moet b.v. wel
beslissingsmacht hebben over de spelling, en maar adviserende op andere gebieden.
De functies van de Hoge Raad zie ik inderdaad als volgt:
- op het vlak van de Nederlandse taal en linguïstiek, waar hij een gelijkaardige rol
vervult als de Académie Française voor het Franse taalgebied.
- wat het buitenland betreft, zou ik hem de opdracht geven van een British Council:
een soepele, brede structuur, zonder taalimperialistische oogmerken, een
pararijksinstituut dat onze culturele vertegenwoordiging in het buitenland waarborgt.
Vooral die laatste opdracht zou nieuw zijn voor de Hoge Raad.
U verwacht dus veel van het regime van culturele autonomie?
Ja. Vooreerst omdat wij nu zelf en alleen zullen instaan voor onze culturele
ontplooiing, waar wij vroeger toch veel af te rekenen hadden met franssprekende
ministers van buitenlandse zaken, die niet onwillig waren, maar waarvan men niet
altijd het nodige begrip mocht verwachten. Dat betekent dat het intern-Belgische
argument wegvalt. Ten tweede zal dit regime de Nederlanders het gevoel besparen
dat zij roet in het Belgisch eten komen werpen en hun constitutionele bezwaren vallen
dus weg. Dan moet het mogelijk worden dat doelmatig, snel en op basis van

Neerlandia. Jaargang 75

pluralistische inspraakstructuren een cultuurbeleid wordt uitgestippeld waarin de
samenwerking en de integratie met het overige deel van het Nederlandse taalgebied
mee centraal staat.
(Lode Hancké)
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Gesprek met Fons Erens

Fons Erens (o 1914), direkteur Volkshogeschool Valkenburg, tot voor kort lid van de Provinciale
Staten van Limburg en auteur van Regionale Federalisatie (Van Gorcum, Assen, 1967).

Wat vindt u in het algemeen van de nota, die u thans, ruim 9 jaar later herleest?
Eerlijk gezegd komt de nota bij lezing nu op mij af als een stuk uit een ver verleden,
in ieder geval een veel verder verleden dan negen jaar. De eerste indruk is er een van
een bijna onwerkelijke fraseologie.
Lees nu nog eens die konklusie:
‘De versterking van de innerlijke kracht van de Nederlandse beschaving, de
culturele integratie van het Nederlandse taalgebied, de uitstraling van de Nederlandse
cultuur in het buitenland en in organisaties van regionale en mondiale samenwerking
vormen een zo belangrijk geheel van taken dat, naar het oordeel van de gemengde
commissie ter uitvoering van...... enz. enz.’
Ik heb deze woorden aan enkele jongeren (20 tot 25 jaar) laten lezen. Reactie:
schouderophalen en lachen. En dat niet alleen om de onmogelijk lange zin, maar
vooral om de inhoud. Wat is anno 1972 precies Nederlandse beschaving? Waarom
in het buitenland scholen voor Nederlands sprekende gezinnen? Is typisch iets dat
Duitsers en Italianen tussen 1915 en 1945 ook deden! Nederlandse emigranten kunnen
beter Canadees met de Canadezen worden.
De groot-Nederlandse gedachte in deze sfeer heeft - zeker bij de jongeren afgedaan.
Maar ook om andere redenen lijkt de nota een stuk uit een zeer ver verleden. De
idealen van toen zijn niet gerealiseerd, integendeel, zij zijn verflauwd en dit roept
de vraag op of wij toen op de goede weg waren.
De nota is een doorlopend pleidooi voor institutionalisering van de
Nederlands-Vlaamse betrekkingen. Er worden hiertoe tal van voorstellen gedaan,
met name op de volgende terreinen:
a)
b)
c)
d)

onderwijs en wetenschappen;
Nederlandse omroepgemeenschap;
integratie academies, toneelscholen, conservatoria;
volksontwikkelingswerk;

Wat is hiervan gerealiseerd?

Neerlandia. Jaargang 75

Mag ik mij beperken tot het terrein van de Volks-ontwikkeling; dat is het enige waar
ik rechtstreeks mee te maken heb. Ofschoon er een en ander tot stand gekomen is,
durf ik niet zeggen, dat wat bereikt is voldoende is. Zeker, sommige
Nederlands-Vlaamse betrekkingen zijn geïnstitutionaliseerd. Maar de vraag blijft,
of dat nu is wat we willen. De vraag waar het nu om gaat is: wat willen we eigenlijk?
Maar eerst iets over Nederlands-Vlaamse betrekkingen in het
volksontwikkelingswerk.
- Laat ik beginnen met de volkshogescholen. Naar mijn bescheiden mening hebben
zij het meest radicale gedaan wat gedaan kon worden. De Vlaamse en
Nederlandse volkshogescholen zijn nl. samen lid van een en dezelfde Vereniging
voor Volkshogeschoolwerk. Zij hebben dus in feite gedaan wat de industrie al
lang doet, nl. je niets aantrekken van staatsgrenzen. Maar... - en hier raken we
een kernpunt - de industrieel-ekonomische sector is veel minder afhankelijk
van overheden dan de kulturele sector. Je kunt dus wel doen alsof er geen
staatsgrenzen zijn, maar verschillende subsidieregelingen en departementen
zullen je gauw genoeg aan het verstand brengen dat dit een fictie is.
- Dan is er de subsidieregeling ‘Nederlands-Belgisch Volksontwikkelingswerk’,
die naar ik meen niet al te goed functioneert. Incidenteel zullen er activiteiten
en bepaalde ‘slimme jongens’ profiteren van dit ratjetoe van alle mogelijke
bepalingen, dat mij niet de geëigende vorm lijkt om een normaal geintegreerd
vormingswerk voor Nederland en Vlaanderen tot stand te brengen. Trouwens,
dat is ook niet de bedoeling van de regeling, zij wil alleen betrekkingen regelen
en samenwerking be-
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vorderen. Zij gaat fundamenteel uit - en zij kan niet anders - van een tweeheid.
En weer komt de vraag naar voren: wat willen wij eigenlijk?
Verder is er de Belgisch-Nederlandse Federatie van Vormings- en
Ontwikkelingsorganisaties, die, voor zover ik dat kan zien, steeds beter
functioneert. De inzet van o.m. Nico Wijnen is van veel betekenis geweest.
Maar zonder hierbij direkt betrokken te zijn durf ik toch zeggen, dat de
verscheidenheid van organisatie-strukturen en van subsidie-mogelijkheden ook
hier blijvend remmend zal werken.
Het blad Volksopvoeding en de bijscholings-kursus van het Nederlands Centrum
voor Volks-ontwikkeling zijn goede voorbeelden van geïntegreerde aktiviteiten,
die Nederland en Vlaanderen als één werkgebied beschouwen.
Dan is er de Stichting voor de Culturele Integratie van Noord en Zuid, die enkele
jaren in de vicieuze cirkel heeft gedraaid van: geen subsidie → geen direkteur
→ geen aktiviteiten → geen subsidie → geen direkteur enz. enz. Nu schijnt
deze cirkel doorbroken door het verlenen van subsidie door de grensprovincies
en de twee rijksoverheden. Bij deze Stichting zijn veel organisaties voor
volksontwikkelingswerk aangesloten, het zou het stimulerende orgaan bij uitstek
kunnen worden. Ook hier zal primair bezinning nodig zijn op de vraag: wat
willen wij precies? En om het antwoord maar direkt te geven: de Stichting zou
zó moeten werken, dat zij zich zelf zo spoedig mogelijk (b.v. binnen 10 jaren)
overbodig zou maken. En ook hier ligt weer een kernprobleem: noch
rijksambtenaren noch functionarissen van samenwerkingsorganen brengen het
gemakkelijk op zodanige integratie tot stand te brengen dat zij zelf overbodig
worden.
Tenslotte zijn er de vele - soms niet gekende - grenskontakten en ik denk dat
hier weer een wezenlijk punt aan de orde is: werkelijke integratie vindt plaats
aan de basis, d.w.z. in de grensgewesten. Het is geen Groninger of Fries kwalijk
te nemen dat zij minder zien in de integratie met Vlaanderen dan in die met de
Duitse grensgebieden. Maar dat is nog iets anders dan de opmerking van een
vooraanstaand Nederlands vormingsleider, die doodnuchter opmerkt: ‘Wat
hebben wij met die Vlamingen te maken?’, hij had nota bene op dat moment
‘Inclusief denken’ van Boerwinkel uit zijn zak steken. Ja, ja, wel op zak, wel
met Chinezen, maar niet met Vlamingen. Ik liet me even gaan, we hadden het
over grenskontakten. Ook die zullen blijven stuiten op grote moeilijkheden,
zolang er geen ingrijpender politieke besluiten vallen, waardoor meer zelfstandig
handelen aan de grensgewesten gedelegeerd wordt.
Al met al moet gezegd worden, dat van werkelijke integratie nog niet al te veel
terecht is gekomen, zeker wanneer men bedenkt dat de situatie bij het
volksontwikkelingswerk nog vrij gunstig is.

Voorzover de doelstellingen op de onder 2 genoemde terreinen niet gerealiseerd
zijn, wat zijn daarvan de oorzaken?
- Weinig belangstelling bij de bevolking in Noord en Zuid?
- Politieke oorzaken?
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Wat de oorzaken betreft: er is natuurlijk een wisselwerking tussen weinig resultaten
en weinig belangstelling. Er zijn zonder twijfel nog heel wat ‘Hollanders’ en
‘Vlamingen’ die menen dat zij niets met elkaar te maken hebben. Maar op de keper
beschouwd is ook deze mentaliteit juist ook produkt van een sterk staatsnationaal
denken.
In feite is de diepste oorzaak een politieke. Hiermee raken we de kern van het hele
probleem. Mag ik proberen dit heel kort - en dus onvolledig - weer te geven.
De oorzaak van de scheiding en van de uiteenlopende strukturen is een gevolg
van de splitsing in twee staten die absoluut souverein willen zijn. Welnu, dan kan
de oplossing ook alleen maar gevonden worden in een geleidelijke beperking van
die souvereiniteit op bepaalde welomschreven gebieden.
Wat dit betreft had Benelux reeds lang een voorbeeld voor heel Europa kunnen
en moeten zijn. Is het dan ook niet wat hypocriet wanneer wij krokodilletranen
plengen omdat Frankrijk of anderen de Europese eenheid tegenhouden? Als we dan
zo voor grotere eenheid zijn, hadden we een werkelijk op velerlei gebied
functionerende Benelux al lang gerealiseerd moeten hebben.
Er zit voor ons dan ook een zekere kontradiktie in de nota als ik daarin lees, dat
men de kulturele eenheid wil bevorderen ‘zonder schade te doen aan de dubbele
staatkundige zelfstandigheid.’ Daarvandaan mijn herhaalde vraag: wat willen wij nu
eigenlijk? Willen wij samenwerking, toenadering, overleg, uitwisseling, verdragen,
overeenkomsten of willen wij werkelijke integratie, d.w.z. een vanzelfsprekende
eenheid, dat is namelijk heel iets anders. Het eerste gaat uit van tweedeling en
bestendigt deze zo mogelijk ten eeuwige dage, het tweede gaat uit van de mogelijkheid
te groeien naar grotere politieke eenheid en dat is niet mogelijk zonder politieke
besluiten, die bepaalde gedeelten van de souvereine staatszaak toevertrouwen aan
één eigen nieuw orgaan. Welnu, dit is blijkbaar voor velen nog altijd zo'n hete soep,
dat
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Kulturele eenheid kan alleen groeien wanneer de staten waaruit de scheiding is voortgekomen weer
komen tot bepaalde vormen van eenheid. Er zou een ministerieel orgaan moeten komen voor de hele
Benelux, onder kontrole van een uitgebreide parlementaire groep...
Daarnaast zou een meer gedecentraliseerde kultuurpolitiek met grotere autonomie, met name voor
de grensgewesten, bevorderd moeten worden.
Deze decentralisatie zou niet per huidige provincie moeten plaats vinden, maar naar de natuurlijke
landstreken t.w. Noord- en Oost-Nederland, West-Nederland (Holland), Zuid-Nederland (Brabant en
Limburg), Vlaanderen.
Zuid-Nederland en Vlaanderen zouden dan op bepaalde gebieden samengaan en zo zou één levend
Nederlands geheel ontstaan uit natuurlijke gewesten.
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zij er zich in verslikken. Toch zal liever vroeg dan laat in deze richting de oplossing
gezocht moeten worden.
Mag ik het met één (maar er zijn er duizenden) voorbeeld toelichten.
Is het niet te dwaas om los te lopen dat de staat der Nederlanden voor vele
miljoenen de aanzet tot een universiteit in Maastricht geeft en dat de souvereine
Belgische staat ditzelfde doet in Hasselt, op een steenworp van ± 25 km van
Maastricht gelegen? Had men het vroeger in Limburg geregeld over ‘Land zonder
grenzen’, nu schrijft de regionale pers over ‘land zonder verstand’. Daar komt dan
nog bij, dat die universiteit van Maastricht precies in de neerslag van een Belgische
petro-chemische industrie komt te liggen en om het onverstand kompleet te maken
claimen beide ‘partners’ dan ook nog een eigen vliegveld, zodat samen met het Luikse
en Akense gebied 5 vliegvelden op het programma staan in een gebied met een straal
van 50 km!
Met name op het gebied van Hoger Onderwijs had reeds lang een eigen orgaan
met een duidelijk omschreven taak voor de Benelux-staten moeten bestaan, hetzelfde
geldt voor vele andere gebieden, zoals bv. spreiding van orkesten, toneel enz.,
bepaalde subsidie-regelingen enz.
Natuurlijk brengt dit een vracht aan staatkundige problematiek mee, maar dat is
niet het ergste. Erg is, dat degenen die het waar moeten maken zelf betrokken zijn,
en niemand zaagt graag de poten onder zijn eigen stoel uit.
Toch is het eigenlijk al over twaalven, wat nu gebeurt op velerlei gebied is een
aanfluiting voor een redelijk bestuur.
Reeds in 1939 schreef dr. Ch. 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’.
Er zijn sindsdien zoveel woorden of zoveel kongressen aan de integratie besteed, dat
je welhaast een onbeperkt geloof moet hebben wil je er nog in blijven geloven. Ik
heb dat geloof verloren en zie alleen nog kans in politieke druk van onderop met
name vanuit de grensgebieden en vanuit een slagvaardig instituut naar de politieke
partijen, die in deze duidelijke standpunten zullen moeten innemen.
In de nota wordt gepleit voor de oprichting van een gemeenschappelijk
Belgisch-Nederlands orgaan - een Hoge Raad - voor de behartiging van de
culturele integratie van het Nederlands taalgebied en de uitstraling van de
Nederlandse cultuur in het buitenland. Hiervan is niets terechtgekomen.
- Waarom niet?
- Hoe staat u nu tegenover dit denkbeeld?
- Advieslichaam en/of instituut (raad of apparaat)

Waarom de Hoge Raad er niet kwam? Dat zal wel met het voorafgaande samenhangen.
Persoonlijk ben ik er niet zo rouwig om, over het algemeen heb ik al iets tegen
bepaalde Raden met te veel invloed, hoeveel te meer reden om sceptisch te staan
tegenover een ‘Hoge’ Raad.
Ik zie meer in een slagvaardig instituut; ik hoop dat dit groeit uit de Stichting voor
Culturele Integratie van Noord en Zuid, waarin heel wat kulturele organisaties van
Noord en Zuid elkaar gevonden hebben. Zowel deze Stichting als de gemengde
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commissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch kultureel verdrag zouden
vooral zo moeten werken, dat zij zichzelf overbodig maken. Kulturele eenheid kan
alleen groeien wanneer de staten waaruit de scheiding is voortgekomen weer komen
tot bepaalde vormen van eenheid en dit is meer dan een incidentele harmonisatie van
een detail. Er zou een ministerieel orgaan moeten komen voor de hele Benelux (onder
kontrole van een uitgebreide parlementaire commissie) die op bepaalde
welomschreven gebieden zelfstandig en dus los van de afzonderlijke regeringen zou
kunnen opereren.
Daarnaast zou er een meer gedecentraliseerde kultuurpolitiek met grotere autonomie
op bepaalde gebieden, met name voor de grensgewesten bevorderd moeten worden.
Dit staat niet in tegenstelling tot de eerste suggestie, integendeel, het is er een
noodzakelijk complement van. Eenheid in verscheidenheid en dus meer ‘organische’
dan organisatorische eenheid wordt alleen zo verkregen. Deze decentralisatie zou
niet per huidige provincie moeten plaats vinden, maar naar de natuurlijke landstreken,
t.w. Noord- en Oost-Nederland, West-Nederland (Holland), Zuid-Nederland (Brabant
en Limburg), Vlaanderen.
Zuid-Nederland en Vlaanderen zouden dan op bepaalde gebieden samengaan en
zo zou één levend Nederlands geheel ontstaan uit natuurlijke gewesten, terwijl het
Waalse bestuur zijn eigenheid zou behouden en een volledig evenwaardige partner
zou zijn!
Mijn konklusie is: de diepere oorzaken van het falen zijn nog steeds niet
opengelegd, laat staan dat er aan gewerkt is. De staatssouvereiniteit of beter gezegd
de angst voor aantasting hiervan is die diepere oorzaak en daarom moet primair in
die richting een oplossing gezocht worden. Tenminste... als we werkelijk integratie
willen. En zo blijft de vraag brandend: wat willen we eigenlijk?
(Ronald Spoor)
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Gesprek met L.J.M. van de Laar

L.J.M. Van de Laar (o 1921), Doctoraal examen geschiedenis aan r.k. universiteit Nijmegen: 1947.
Van 1948-1953: leraar geschiedenis aan O.L Vrouwe Lyceum te Breda. 1 september 1953: benoemd
tot directeur van de R.K. Middelbare Meisjesschool te Delft (school in 1955 omgezet in: Lodewijk
Makeblijde College te Rijswijk ZH, waarvan tot 24 oktober 1963 rector). October 1963 Staatssecretaris
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, in het bijzonder belast met de zaken, liggend op het
terrein van de vrijetijdsbestedihg, jeugdvorming, bijzonder jeugdwerk in internaatsverband,
volksontwikkeling, lichamelijke vorming en sport, kunsten alsmede oudheidkunde en
natuurbescherming (Kabinet Marijnen, 1963-1965). Sinds 25 oktober 1965: Burgemeester van
Bergen-op-Zoom; Nevenfuncties: o.a.: Voorzitter van de Programmaraad en van de
Programma-coördinatie-commissie van de NOS, afd. Radio;
Voorzitter van de nederlandse delegatie in de gemengde commissie ter uitvoering van het
Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag.

Wat vindt u in het algemeen van de nota, die u nu ruim negen jaar later leest?
Hij is niet zo slecht, alleen de inleiding zou op dit moment anders moeten. In de
geschiedenis is er heel duidelijk een kultuur van de Lage Landen te vinden. Het is
wel een vage term, maar dat is niet erg: kulturele grenzen zijn vaag en vloeien
makkelijk in elkaar over. Juist omdat de term vaag is, is hij ook goed bruikbaar. De
benaming Tachtigjarige oorlog is ook geschikter dan Onafhankelijkheidsoorlog of
Gods-dienstoorlog.
De kultuur der Lage Landen kent drie tot vier talen: behalve het Nederlands en het
Frans, ook het Duits, dat in België een officiele taal is, en het Fries. België en
Nederland samen zijn de natuurlijke beschermers van dit patrimonium. Dit is de
eerste grondslag voor een Belgisch-Nederlandse kulturele samenwerking.
Binnen deze kultuur vinden we het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde.
België en Nederland zijn hier weer de aangewezen beschermers. Binnen het Akkoord
krijgt dit terrein bijzondere aandacht; maar we moeten niet uit het oog verliezen dat
het Akkoord meer is dan een Noord-Zuidnederlands verdrag. De Franse participatie
is onmisbaar. Het samengaan van de Franstalige en de Nederlandstalige kultuur blijft
een dierbare zaak.
De nota schijnt voortdurend de kulturele samenwerking tussen België en Nederland
te verwarren met de integratie van de Nederlandse beschaving. Die integratie hoort
thuis binnen het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde. Tenslotte hoeven
bijvoorbeeld onderwijskontakten niet beperkt te blijven tot het Nederlands.
De nota is een voortdurend pleidooi voor institutionalisering van de
Nederlands-Vlaamse betrekkingen. Er worden hiertoe tal van voorstellen gedaan,
met name op de terreinen van onderwijs en wetenschappen; Nederlandse
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omroepgemeenschap: integratie van akademies, toneelscholen en konservatoria;
het volks-ontwikkelingswerk. Wat is hiervan gerealiseerd?
Het pleidooi van de nota voor een integratie binnen het Nederlandse taalgebied is
nog helemaal geldig. De èchte integratie is nog niet bereikt: noch de uitwisseling
van leraren, noch de omroepgemeenschap. De Conferentie der Nederlandse Letteren,
het Woordenboek der Nederlandse Taal en de spellingkommissie zijn eigenlijk de
enige echte gemeenschappelijke instellingen. Bij het toekennen van studiebeurzen
is de integratie nog ver te zoeken. Met een Nederlandse beurs ben je niet vrij om
tussen Amsterdam of Leuven te kiezen.
Tot de onvolkomenheden van het bestaande kulturele akkoord behoren de
onvoldoende horizontale en vertikale spreiding. Niet alleen de Grote kunst behoort
aan bod te komen, ook nieuwere kunstopvattingen moeten een kans krijgen.
Bovendien is het noodzakelijk dat de man in de straat er iets van merkt.
‘We wisselen wel uit, maar zijn niet geïntegreerd’, is een gerechtvaardigd verwijt
in de huidige situatie. Deze integratie is binnen ons taalgebied makkelijker te bereiken,
omdat de kommunikatie minder problemen oproept. Met het Franstalige deel is maar
een gedeeltelijke integratie mogelijk. Hier vindt vooral hartelijke uitwisseling plaats.
Misschien kan het wel voor het hoger onderwijs en de volksontwikkeling.
Kulturele integratie is ook juridisch een bilaterale zaak. Een geïntegreerd instituut
is volgens Neder-
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lands of Belgisch recht, of je moet een traktaat tussen beide landen sluiten. Zo is het
Instituut voor vertalingen naar Nederlands recht. De rechtspositie (sociale wetten,
pensioen) van de Belgische medewerkers levert problemen op. Oplossingen vergen
veel internationale juristerij.
Aan deze hele problematiek van de kulturele integratie van het Nederlandse
taalgebied, heeft de Gemengde Technische Commissie tot uitvoering van het kultureel
akkoord een nota gewijd, die spoedig zal verschijnen.
Voorzover de doelstellingen op de in de vorige vraag genoemde terreinen niet
verwezenlijkt zijn, wat zijn dan daarvan de oorzaken? Weinig belangstelling
bij de bevolking in Noord en Zuid? Politieke oorzaken?
Op het terrein van de gelijkstelling van de diploma's is al veel bereikt. Met de effectus
civilis zijn nog maar bescheiden suksesjes geboekt. Als dit probleem niet eerst
opgelost wordt, is er geen echte integratie mogelijk. Het tragische is, dat met de
invoering van de mammoetwet in Nederland de onderwijssystemen nog verder uit
elkaar groeien. Er is een autonome nationale ontwikkeling gaande. Soms blijkt dus
dat je ondanks de wil tot integratie alleen maar verder uit elkaar gegroeid bent.
Wat is er van het intensieve gemeenschappelijke kultuurbeleid naar buiten,
waarvoor de nota pleit, terechtgekomen?
Samendoen in de meest strikte zin is gewoon een eis. Planning is hierbij heel
belangrijk. De oprichting van een bureau voor de Nederlandse taal- en letterkunde
is van harte toe te juichen. Hierbij moet men niet alleen denken aan kulturele
propaganda voor onze letteren, maar ook aan de ontsluiting van de Nederlandse
wetenschap en het Nederlandse kultuurleven. Nederlands is b.v. onmisbaar voor
iedereen ter wereld die zich met Javaanse studies bezig houdt.
In de nota wordt gepleit voor de oprichting van een gemeenschappelijk
Belgisch-Nederlands orgaan - een Hoge Raad - voor de behartiging van de
kulturele integratie van ons taalgebied en de uitstraling van de Nederlandse
kultuur in de wereld. Hiervan is nog niets terechtgekomen.
Waarom niet? Hoe staat u tegenover dit denkbeeld? Prefereert u een
advieslichaam of een instituut?
Als gevolg van verschillende omstandigheden, en met name ook vanwege de politieke
implikaties is het advies om de kulturele samenwerking en integratie binnen het
Nederlandse taalgebied in Europa te bevorderen door de oprichting van een ‘Hoge
Raad’ nooit uitgevoerd.
Door de indiening in 1967 van de voorstellen van de Belgisch-Nederlandse
kommissie van advies voor de spelling van de bastaardwoorden heeft het denken
over de kulturele integratie binnen ons taalgebied weer nieuwe impulsen ontvangen.
De toenmalige ministers van Onderwijs hebben toen de noodzaak van een soort
‘Instituut voor de Nederlandse taal’ gevoeld, dat op de lange duur rust op het
spellingsfront zou kunnen garanderen.
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Bovendien werd in de jaren 1968-1969 overeenstemming bereikt over de
gemeenschappelijke financiering van de stichting Instituut voor Nederlandse
Lexicografie te Leiden. Deze stichting is onder meer verantwoordelijk voor de
voltooiing van het Woordenboek der Nederlandse Taal. Ook in de stichting voor
vertalingen wordt door beide landen samengewerkt. Daarnaast heeft ook in de kring
van de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren de gedachte aan een
Belgisch-Nederlands Centrum voor de Nederlandse taal veel aanhang gevonden. In
België heeft minister van Mechelen zich een warm voorstander van dit plan betoond.
Men kan dus een ontwikkeling in het denken over deze materie waarnemen: van
Hoge Raad van de Nederlandse Beschaving naar een beperkter en konkreter doel,
een Belgisch-Nederlandse Academie voor de Nederlandse taal. Er zijn voor een
dergelijk instituut een grote verscheidenheid van taken denkbaar. In de eerste plaats
zou zo'n instituut de samenwerking tussen bestaande instellingen en organen, die
zich binnen het Nederlandse taalgebied op wetenschappelijke of andere wijze met
de Nederlandse taal en het taalgebruik bezighouden, kunnen bevorderen. Verder kan
het instituut nieuwe of nog onvoldoende bestreken terreinen tot zijn werkzaamheden
rekenen.
Ik zie zo'n akademie of instituut dus als een overkoepelend orgaan, waarbinnen
de reeds bestaande Belgisch-Nederlandse projekten met behoud van een ruime mate
van zelfstandigheid werkzaam kunnen zijn. Voor deze koördinerende taken, èn voor
de eigen taak, zal het nodig zijn dat er een permanente staf van medewerkers komt.
Om dit overkoepelend orgaan een werkelijk Belgisch-Nederlandse instantie te maken
en de bestuurlijke, wetenschappelijke en financiële inbreng van beide landen mogelijk
te maken, is het sluiten van een Belgisch-Nederlands verdrag een belangrijke
voorwaarde.
Het spreekt vanzelf dat de verwezenlijking van dit plan een zorgvuldige
voorbereiding behoeft. Een klein sekretariaat zou de procedure van overleg met
velerlei instanties en organen op gang moeten brengen.
(Ronald Spoor)
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Gesprek met Leo Magits

Leo Magits (72) was lange jaren secretaris van de Centrale voor Arbeidersopvoeding (CAO) en
directeur van de Arbeiders-hogeschool te Ukkel (nabij Brussel). Hij zetelde ook in de redactie van
Volksopvoeding, het in 1951 opgerichte tijdschrift met Belgisch-Nederlandse redactie.

Het Nederlands-Belgisch cultureel akkoord is nu meer dan 25 jaar oud. Wat
meent U in het algemeen van de resultaten, die het heeft opgeleverd?
Als ik het akkoord van 16 mei 1946 herlees, dan stel ik vast, dat het de samenwerking
tussen beide landen wilde bevorderen op volgende terreinen: muziek,
volksontwikkelingswerk, jeugdzorg en jongerenverkeer, het cultureel grensverkeer,
de wederzijdse uitoefening van het architektenberoep, de neerlandistiek en het
onderwijs van het Nederlands in het buitenland; bovendien beoogde het de
gelijkstelling der diploma's en de harmonisering der onderwijsstructuren en de
onderwijsterminologie in de hand te werken.
Maakt men nu een balans op van het in 25 jaar vele en waardevolle gepresteerde
werk, dan wordt men getroffen door het overwicht dat wetenschap, onderwijs, letteren,
kunst enz. er in hebben. Dan valt het ook op, dat het volksontwikkelingswerk minder
aan bod is gekomen. Men is overigens geneigd een identiek verschijnsel te constateren
in de door Unesco gesteunde activiteiten.
Op het zuivere plan van het volksontwikkelingswerk vindt men slechts officieel
een financiële bemoeiing door een én in Nederland én in België eerst in 1963 tot
stand gekomen subsidieregeling (22 november 1963 in België) inzake wederzijdse
uitwisseling in dit domein.
Naar mijn gevoel moet de kritiek op de toepassing van het akkoord vooral dragen
op het feit dat het toegespitst werd op kleine groepjes wetenschapsmensen en leraars
enz. en op de zogenaamde hogere aangelegenheden des geestes. Wij denken hier
b.v. aan tournees van professionele toneel-, ballet- en muziekgezelschappen, die
sociaal gezien niet per sé op de kleine man of de grote massa zijn afgestemd. De
tweede kritiek, die ik wil uitbrengen, is vervat in een vraag: is de conceptie, die men
huldigt inzake volksontwikkelingswerk, niet te eng opqevat, als een omsloten domein
van alleen binnen bepaalde grenzen te houden conferenties en bezoeken van
topfiguren?
Uiteraard mag deze dubbele kritiek niet de ogen doen sluiten voor het waardevolle
dat reeds werd bereikt, o.a. het buiten het cultureel akkoord in 1951 tot stand gekomen
tijdschrift ‘Volksopvoeding’, in België gedragen door de Dienst voor de Jeugd en
Volksopvoeding (Ministerie voor Nederlandse Cultuur) en in Nederland door een
contactgroep van organisaties voor volksontwikkelingswerk. Een ander
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prijzenswaardig en vruchtbaar initiatief zijn de onlangs tot stand gekomen
Conferenties voor Volksopvoeding.
Wij zouden echter ook hier de vraag willen stellen: beschouwen de
verantwoordelijke instanties niet al te zeer het volksontwikkelingswerk buiten de
geest des tijds, die er toch één is van democratisering van het cultuurbeleid en van
volkscultuur? Of liever: onderschatten zij niet de betekenis van het
volksontwikkelingswerk? Wij zouden het ook anders willen zeggen: gaat men niet
te veel uit van een klassiek te noemen conceptie van cultuur, meer gericht op deze
van een beperkte geesteselite en niet van een globale opvatting van cultuur, die alle
levensdomeinen omvat en de grote geledingen van het volk kan aanspreken?
Wat denkt U in dit verband van het rose boekje van negen jaar geleden?
De gebreken, die ik zojuist heb vermeld, werden daar-
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in reeds in het licht gesteld. In dit advies van de Gemengde Commissie zelf aan de
beide regeringen, werd tekstueel gezegd: ‘Een wezenlijke voorwaarde voor het slagen
van de culturele integratie is, dat het samengaan niet beperkt blijft tot een kleine
groep van wetenschapsmensen, leerkrachten en kunstenaars; zij dient te steunen op
een krachtige in brede lagen levende volkscultuur. Een nauwe samenwerking tussen,
op den duur een interpenetratie van de Nederlandse en vlaamse organisaties op het
gebied van de volksontwikkeling is van uitzonderlijk belang’.
Een bijna identieke opvatting kwam tot uiting in de rede, die premier Eyskens
hield te Brussel op 19 mei 1971 op de academische zitting voor de viering van het
25-jarig Belgisch-Nederlands cultureel akkoord. Hij stelde daarenboven dit gebrek
in een ruimer, internationaal kader. Hij wees op de bedreiging, die weegt op de
waarachtige menswaardige vrijetijdsbesteding, voorzover deze zich naar het culturele
richt. Letterlijk zei hij: ‘Wij staan in het huidige stadium van de maatschappelijke
ontwikkeling voor het gevaar van een steeds groeiende kloof tussen de hogere vormen
van cultuur en een snel om zich heen grijpende internationalisering van een verarmde
massacultuur’. Eén van zijn besluiten luidde: ‘Mijn vraag is of de culturele
betrekkingen tussen België en Nederland, in nauwe samenwerking met de nationale
instanties van de volksontwikkeling en de culturele promotie en met internationale
organismen als Unesco, niet kunnen herdacht worden in het licht van de nieuwe
inzichten inzake internationaal cultuurbeleid’. Belangrijk is m.i. dat de eerste-minister
de samenwerking aanbeveelt met volksontwikkeling en de culturele promotie, twee
begrippen, die gekoppeld zijn aan de kleine man en de arbeider in het bijzonder,
waarbij voor de culturele promotie in België een beroep wordt gedaan op de
medewerking van de vakorganisaties.
Hoe heeft de socialistische beweging in het verleden tegenover culturele
samenwerking en integratie gestaan?
Enkele voorbeelden mogen in het licht stellen hoe samenwerking is gezocht en
bevorderd. Zo mag de Vlaamse socialistische pionier Emiel Moyson, naar blijkt uit
zijn geschriften, wellicht een Groot-Nederlander genoemd worden. Bij een gedicht
‘Brood’ van 1859 schreef hij deze - ons nu nogal hoogdravend lijkende - commentaar:
‘Wat wij door onze oproep tot het vervallen nageslacht van de ambachtslieden der
“Gulden Sporen” hebben willen doen uitschijnen, is de noodzaak die er voor de
arbeiders bestaat elkander bij te springen in de wanhopige worsteling van armoede
tegen de steeds aangroeiende macht van de walgelijke geldadel. Onzes inziens is de
verbroedering der verdrukten op het practisch gebied het enige middel om ons sedert
200 jaar lang geteisterd vaderland van de akeligste ellende te verlossen: om de
lasteraars en vertrappers onzer taalrechten, als Vlamingen de siddering in het
bastaardlijf te jagen, zo niet tot eerbied te dwingen; om eindelijk na de stormnacht,
die voor Europa nakend is, niet als slaven eens vreemden alleenheersers te ontwaken,
maar als vrije Nederlanders, de voorwacht van de ontzaglijke Dietse Bond’.
In de herdruk van ‘Van Christen tot Anarchist’ van Domela Nieuwenhuis kan men
lezen dat in de jaren 1880 een vrij nauwe samenwerking bestond tussen Vlaamse en
Nederlandse socialisten: Domela Nieuwenhuis ging te Gent spreken en Anseele in
Nederland. Nieuwenhuis had overigens een grote verering voor de socialistische
pionier, de Oostendenaar Cesar De Paepe, naar wie hij één van zijn kinderen noemde.
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Toen in 1911 de Centrale voor Arbeidersopvoeding werd opgericht, werd voor
cursussen in het Vlaamse land een beroep gedaan op Nederlandse socialisten als
F.M. Wibaut, Fr. Van der Waerden en Frank Van der Goes.
Belangrijker was misschien toch nog de poging om via een zich ‘Algemeen
Nederlands’ noemend Arbeidersverbond de banden van samenhorigheid tussen de
arbeidersbewegingen in Nederland en Vlaanderen nauwer toe te halen. Veel heeft
dit Verbond niet kunnen presteren, behalve dan wellicht het scheppen van geestelijke
banden tussen de leden van een generatie van jongeren, vooral studenten. Dit gebeurde
dan vooral door middel van het tijdschrift van het Verbond (‘Schakels’, tijdschrift
voor Noord- en Zuid-Nederland) dat verscheen van 1929 tot 1935. Minder bekend
is dat, mede onder invloed van ‘Schakels’, in dezelfde periode het tijdschrift der
Nederlandse socialistische studenten-organisatie gemeenschappelijk was met dit van
de Vlaamse socialistische studenten-organisatie.
Van meer recente datum en van meer concrete aard zijn de banden die door de
Belgische Centrale voor Arbeidersopvoeding (CAO) werden aangeknoopt met het
Nederlands Instituut voor volksontwikkeling en natuurvriendenwerk (NIVON). Met
financiële steun van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord konden enkele jaren
terug twee gemeenschappelijke conferenties worden belegd, één in het
Natuurvriendenhuis te Waasmunster (Vlaanderen) en een ander te Katwijk aan Zee
(Nederland). De afspraak is dat deze samenwerking wordt voortgezet via
gemeenschappelijke conferenties te houden om de beurt in Nederland en in
Vlaanderen. Reeds voordien bestond een uitwisseling van amateuristische
toneelverenigingen, waar-
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bij de Vlaamse Federatie van socialistische Toneelverenigingen actief betrokken
was.
Beide vormen van samenwerking worden voortgezet, niet het minst met de actieve
steun van de huidige Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid (CSC - de opvolgster
van de Centrale voor Arbeidersopvoeding).
Wat is in het algemeen gerealiseerd op het vlak van het volksontwikkelingswerk
wat betreft samenwerking en integratie?
Er is ongetwijfeld één en ander gerealiseerd, maar het gebeurde in verspreide orde,
als het ware in vakjes en zonder onderling overleg. Het is overwegend meer een naar
elkander zoeken geweest, dan een continuë en methodisch opgevatte taak van de
samenwerking. Wij mogen echter niet ongeduldig zijn. Wij vergeten te vlug dat er
25 jaar geleden haast geen samenwerking bestond. Die samenwerking groeit nu op
velerlei gebied. Denk maar b.v. aan de gemeenschappelijke conferenties voor
volksopvoeding, aan de, men zou haast zeggen interpenetratie, op het vlak van toneel,
radio en T.V., en van het cultureel grensverkeer (cfr. Groot-Limburgs toneel).
Voor zover de doelstellingen niet bereikt zijn, wat zijn daarvan de oorzaken?
Zo deze doelstellingen zich beperken, althans op het gebied van de volksontwikkeling,
zoals dit in het Cultureel Akkoord werd opgevat tot uitwisseling van top-figuren en
algemene methodiek, dan is er wat bereikt. Zo men echter de grenzen van het
volksontwikkelingswerk ruimer stelt, dan is er nog heel wat te doen.
Eén van de moeilijkheden is, dat in Vlaanderen geen overkoepelend orgaan bestaat
zoals in het Noorden het Nederlands Cultureel Contact (NCC). In Vlaanderen bestaan
officiële, door de bevoegde minister samengestelde instellingen, zoals de Hoge Raad
voor de Volksopleiding, de Hoge Raad voor de Openbare Bibliotheken, de Hoge
Raad voor de dramatische Kunst. De belangrijkste is de Hoge Raad voor de
Volksopleiding, die advies verstrekt aan de minister inzake volksontwikkelingswerk
in het algemeen, en waarin vertegenwoordigers zetelen van enkele grote organisaties,
zoals de CSC, het Davidsfonds, de Boerenbond, de Katholieke Vrouwengilden, de
Socialistische Vooruitziende Vrouwen, het Willemsfonds, het Vermeylenfonds, de
Katholieke Werkliedenbonden enz. Hier schuilt een institutionele hinderpaal, waarvoor
echter de mogelijkheid moet bestaan haar te omzeilen.
In dit verband moge gewezen worden op het nu reeds sedert enkele jaren geopperde
plan een ‘vast bureau’ op te richten, welk ‘bureau’ dan een permanente materiële
basis zou vormen op gebied van informatie, het verstrekken van materiaal en
dergelijke voor de volksontwikkelingsorganisaties die in Noord en Zuid op concrete
wijze naar contact zoeken.
Of zal, zoals in de nota (het rode boekje) van 1962 werd bepleit, in de oprichting
van een gemeenschappelijke Hoge Raad voor de behartiging van de eenheid der
Nederlandse beschaving, ruimte kunnen geschapen worden voor een grotere doorbraak
van het volksontwikkelingswerk?
Zullen beide Regeringen die het signaal voor de oprichting van een Hoge Raad
moeten geven, en de eventuele Hoge Raad zelf, voldoende kijk hebben op de
groeiende betekenis van het volksontwikkelingswerk voor de uitstraling van de
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Nederlandse beschaving en voor de interne kracht die het heeft voor het gestalte
geven van de maatschappelijke toekomst?
Hoe staat u tegenover het denkbeeld van een Hoge Raad?
Het antwoord ligt in wat hier vooraf gaat besloten: het is uiteraard positief, al zij het
dan met de bedenking, dat verwacht mag worden dat de gewenste aandacht wordt
verleend aan het volksontwikkelingswerk en de nodige speelruimte wordt gelaten
aan de oprichting en de werking van een gemeenschappelijke materiële infrastructuur
ervoor.
De samenstelling en het werkterrein van de Hoge Raad wordt in de Nota zeer
algemeen aangegeven. Dit behoeft nadere precisering. Wellicht kunnen concretere
inzichten door de Gemengde Commissie worden gesuggereerd, waarbij waarschijnlijk
ook staatsrechterlijke aspecten in het vizier zullen komen. Vooralsnog zou een
adviserende bevoegdheid kunnen verwacht worden, al zou het wenselijk zijn dat een
zo ruim mogelijke autonomie wat betreft initiatieven en werkwijze zou toegekend
worden. In het Europa van morgen waar een grotere economische en ook politieke
integratie op de voorgrond kan komen, zal het accent meer dan tothiertoe het geval
is, kunnen gelegd worden op culturele eenheden en hun integratie.
Meent u dat de culturele autonomie van Vlaanderen in België de Nederlandse
culturele integratie zal bevorderen?
Het is onvermijdelijk, dat de Vlaamse culturele autonomie het bewustzijn bij de
Vlamingen zal versterken deel uit te maken van de Nederlandse cultuurgemeenschap.
Dit proces van bewustwording is trouwens - nu niet meer zoals in het verleden bij
kleine groepen - reeds aan de gang bij de grote massa.
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Hiertoe heeft de activiteit, zoals ze gestimuleerd werd door het Belgisch Nederlands
Cultureel Akkoord, in niet onaanzienlijke wijze bijgedragen.
Dit versterkt bewustzijn zal een permanente spoorslag zijn om middelen en wegen
te vinden om de culturele integratie te bevorderen. Verwacht kan worden, dat de nu
met wetgevende bevoegdheid voorziene Vlaamse cultuurraad, meer dan vroeger het
geval was bij de bespreking van het budget van het ministerie van Cultuur, zal
geconfronteerd worden met problemen die voortvloeien uit het bestaande
Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord, en dit met minder schroomvalligheid. Het
kan ook een terugslag hebben op eventuele houdingen van de Nederlandse Regering.
De Vlaamse cultuurraad zal, ingevolge zijn opdracht, het politiek personeel op
beduidend sterkere wijze in contact brengen met problemen van volksontwikkeling.
De politici zullen zich beter rekenschap kunnen geven van de omvang en de betekenis
die net volksontwikkelingswerk heeft gekregen. Wellicht zullen zij met grotere
aandacht thans kennis nemen van de zojuist door het Belgische Ministerie van
Nederlandse Cultuur gepubliceerde ‘Beschrijvende inventaris educatief werk met
volwassenen in Vlaanderen’, dat een indrukwekkend beeld geeft van de in Vlaanderen
bestaande en werkende organisaties op de vele gebieden van het
volksontwikkelingswerk. Samen met de reeds bij het Nederlands Cultureel Contact
in het noorden aangesloten organisaties en instellingen, vormen zij een geheel dat
in het streven naar Nederlandse culturele integratie geroepen is op de voorgrond te
treden.
Zijn de verhoudingen tussen Vlaanderen en Nederland, of beter gezegd, tussen
Vlamingen en Nederlanders, van die aard, dat optimisme over de toekomstige
samenwerking gerechtvaardigd is?
Er bestond en er bestaat nog heel wat misverstand dat uit de weg moet worden
geruimd. Eeuwen uiteenlopende geschiedenis worden zo maar in hun resultaten niet
opgeheven. Maar de evolutie en de nog te verwachten evolutie in de geesten laat
grote verwachtingen toe.
Wel zal men er moeten voor waken goed te onderscheiden wat door culturele
integratie precies wordt beoogd. Het kan geen eenheid in eenvormigheid worden,
zodat noch in het Noorden noch in het Zuiden men zich gefrustreerd zal voelen. We
hebben te maken met twee sterke culturele persoonlijkheden die zich moeilijk tot
opslorping zullen laten verleiden. De Vlaamse minderwaardigheid behoort tot het
verleden en in het Noorden ontdekt men Vlaanderen niet in gemakkelijke schablonen,
maar zoals het in werkelijkheid zich heeft ontwikkeld. Zo kan Europa en de wereld
een beeld worden gegeven van een tot overeenstemming gekomen Nederlandse
beschaving.
(Lode Hancké)
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Gesprek met Adriaan Verhulst

Professor Adriaan Verhulst, o 1929, voorzitter van Willemsfonds sedert 1965, professor in de faculteit
der letteren en wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Gent (afdeling geschiedenis), voorzitter raad van
beheer van BRT.

Wat vindt U in het algemeen van de nota, die in 1962 werd opgesteld door wijlen
Julien Kuypers in naam van de Gemengde Nederlands-Belgische commissie ter
uitvoering van het Nederlands-Belgisch cultureel akkoord?
Deze nota blijft nog steeds bijzonder waardevol, omdat enerzijds enkele doelstellingen,
die erin geponeerd werden, ofwel gerealiseerd ofwel dichter bij hun realisatie zijn
gekomen en anderzijds omdat een aantal wensen over gemeenschappelijke structuren,
organen en opgaven nog steeds geldig zijn en hun verwezenlijking zich steeds meer
opdringt. De nota blijft ook intellectueel een zeer waardevol stuk, en vormt nog altijd
een leidraad voor de Nederlands-Belgische betrekkingen. Want ook al kan niet gezegd
worden dat de Europese eenmaking goed vordert, toch is het noodzakelijk, met het
oog daarop, dat gemeenschappelijke structuren en instellingen het leven zien ter
vrijwaring van de Nederlandse cultuur in een groter geheel.
De nota is een doorlopend pleidooi voor institutionalisering van de
Nederlands-Vlaamse betrekkingen. Er worden hiertoe tal van voorstellen gedaan,
met name op de volgende terreinen:
a)
b)
c)
d)

onderwijs en wetenschappen;
Nederlandse omroepgemeenschappen;
integratie academies, toneelscholen, conservatoria;
volksontwikkelingswerk;

Wat is hiervan gerealiseerd?
Ik kan slechts een uiteraard onvolledig overzicht verstrekken, geen volledige
inventaris.
a) onderwijs: op dit vlak is belangrijk dat de ‘effectus civilis’ der diploma's thans
in beide richtingen is verwezenlijkt. Nadat in 1967 Nederland zijn grenzen had
opengesteld voor Belgische afgestudeerden, die in het bezit waren van het
aggregaatsdiploma voor hoger secundair onderwijs, trof België in 1970 dezelfde
maatregel ten overstaan van Nederlandse gediplomeerden. Men kan vaststellen dat
in de laatste twee à drie jaar een reële ‘uitwisseling’ tot stand is gekomen, zij het dan
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dat veel meer Belgen in Nederlandse onderwijsinstellingen les geven dan omgekeerd.
Die toestand is echter het gevolg van het tekort aan Nederlandse leerkrachten.
Op het vlak der wetenschappen, beperk ik me tot de sector geschiedenis, waar
sedert 1962 een niet geringe afstand werd afgelegd. Ik moge verwijzen naar de
oprichting van het Nederlands Historisch Genootschap (1969), dat door tot pariteit
gaande opname van Vlamingen in het bestuur (die vroeger ‘buitenlands lid’ waren)
gegroeid is uit het vroegere zgn ‘Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht’. Ook
de redactie van het door dit Genootschap uitgegeven tijdschrift ‘Bijdragen en
Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden’ werd aanzienlijk verruimd.
Hetzelfde geldt voor de ‘Acta Historiae Neerlandica’, een in het Engels uitgegeven
jaarboek, waarin de belangrijkste wetenschappelijke publicaties worden vermeld en
samengevat. Oorspronkelijk opgevat als een zuiver Nederlandse aangelegenheid,
wordt dit wetenschappelijk werk thans gemeenschappelijk opgesteld. Het Belgische
Ministerie van Nationale Opvoeding verleent er overigens subsidies aan.
Toch moet ook gewezen worden op één grote tekortkoming: tot gemeenschappelijke
organen voor het
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hoger onderwijs is het niet gekomen in de afgelopen jaren, die gekenmerkt werden
door een snelle universitaire expansie. Dat de organisatie der universitaire studies in
beide landen iets meer gelijkenis vertoont dan tien jaar geleden, kan niet aan
integratiewil, maar slechts aan het toeval toegeschreven worden. En bovendien moet
vastgesteld worden, dat een project zoals dat van de Groot-Limburgse Universiteit
geen begin van verwezenlijking kreeg en voor de naaste toekomst als ‘begraven’
moet worden beschouwd. Ook een overleg over de oprichting en uitbouw van nieuwe
regionale universiteiten (Hasselt, Antwerpen, Tilburg, Eindhoven) heeft op zich laten
wachten.
b) Nederlandse omroepgemeenschap: de balans valt op dit gebied eerder negatief
uit. Het ritme voor overname van programma's en voor coproducties blijft traag. Als
verzachtende omstandigheid kan echter het verschillend omroepbestel ingeroepen
worden en de samenwerking zou vlotter op gang komen als de structuren in beide
landen analoog waren. Nu is de toestand zo, dat een verzoek van de BRT aan de
NOS, door deze laatste moet doorgespeeld worden naar één van de zuilen... Om
dezelfde reden heeft de BRT wel een vertegenwoordiger in Hilversum, maar slaagt
de NOS er niet in iemand naar Brussel te zenden...
Andere beletselen zijn: de Nederlandse auteursrechten zijn zeer duur evenals de
overname zelf omwille van de bijbetalingen, die ten gunste van de Nederlandse
acteurs moeten verricht worden.
Hoe groot de achterstand op dit vlak nog is, wordt wel aangetoond door de reeksen
‘Kijkend naar Nederland’ en ‘Een Hollander ontdekt Vlaanderen’: het blijft een
slecht teken dat men elkaar nog moet ‘ontdekken’.
Wel is de structuur van de uitwisseling der programma's verbeterd. Er komen nu
meer Belgische programma's op de Nederlandse zenders. Maar dat is vooral te danken
aan ‘De Heren van Zichem’, en het blijft typerend dat programma's worden gekozen,
waarin net eigene, de ‘volksaard’, dat wat Vlamingen (of Nederlanders) nog apart
hebben, wordt belicht.
Kortom, veel meer dan het wat intensiever betreden der begane paden werd in de
afgelopen negen jaar niet gedaan. De jaarlijkse samenkomsten van NOS en BRT
schijnen eveneens op een dood spoor beland te zijn.
Naar mijn mening moet, met het oog op de omroepgemeenschap, iets
fundamentelers gebeuren. Mijn hoop is gevestigd op de organisatie van de instructieve
radio- en T.V.-uitzendingen. Dat moet in die sector mogelijk zijn vermits wij daar
niet zullen af te rekenen hebben met zuilen. Nu Nederland overweegt een derde net
en de BRT een tweede net op te richten, moet de weg open liggen voor een
samenwerking en zelfs een integratie van de omroepgemeenschap voor projecten als
‘Open Universiteit’ of ‘T.V.-Universiteit’, waarvoor men de beste leerkrachten wil
engageren. Maar op dit vlak is nog niets concreets gebeurd. Maar vermits de nota,
die nog opgesteld was door minister Klompé, bekend is, weten wij nu hoe dit nieuwe
net in Nederland zal georganiseerd worden, zodat de BRT daarmee rekening kan
houden. Een samenwerking op dat nieuwe gebied zou veel goedmaken.
c) academies, toneelscholen en conservatoria: ook hier is de inventaris niet
indrukwekkend. Buiten een gemeenschappelijke commissie van het woordenboek
en de commissie voor de spelling, is er van integratie of zelfs van samenwerking
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weinig sprake. Ik zou wensen, dat de twee Academies voor Taal- en Letterkunde
zouden integreren, want op dit gebied precies heeft het bestaan van twee verschillende
instellingen geen zin. Een dergelijke integratie zou ook bijzonder stimulerend
inwerken op de onderwijsintegratie, die tot dusver beperkt gebleven is tot uitwisseling
van professoren, maar verder geen aanleiding tot samenspel heeft gegeven.
Ook voor toneel en conservatoria moet dezelfde opmerking gemaakt worden: de
begane paden zijn alleen maar wat intensiever betreden in de laatste jaren. De
uitstapjes van de toneelgezelschappen over de gemeenschappelijke grens werden
talrijker, en ook muziekgezelschappen traden vaker in het andere land op. Slechts
één uitzondering kan genoteerd worden: het Groot-Limburgs Toneel, een uitstekend
geslaagd initiatief.
d) Volksontwikkelingswerk: de afstand, afgelegd in negen jaar, is ook hier niet groot:
de jaarlijkse conferenties voor volksontwikkeling bestonden ook reeds voordien.
Julien Kuypers heeft destijds het initiatief genomen voor een ‘Stichting voor
Culturele Integratie tussen Noord en Zuid’. Deze stichting is bedoeld als een
service-bureau ten dienste van de werken voor volksontwikkeling met het doel hun
integratie te bevorderen. Tot dusver is de stichting niet van de grond gekomen.
Verleden jaar hebben de ministers Klompé en Van Mechelen besloten deze Stichting
te subsidiëren, en ook de Vlaamse provincies trokken toelagen uit, die nu op een
wachtrekening bij de Cultuurraad voor Vlaanderen staan ingeschreven. Daarentegen
blijft het nog wachten op de subsidies van de Nederlandse grensprovincies. Zolang
dat alles niet in het reine getrokken is, kan de Stichting niet aan het werk gaan.
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Vlaanderen heeft nochtans alles te winnen bij een integratie van deze werken voor
volksontwikkeling. In Nederland gebeurt dit werk veel meer in internaatsverband
dan in Vlaanderen. Bovendien bestaan in Nederland overkoepelende organen, o.a.
het ‘Nederlands Cultureel Contact’ (N.C.C.), dat coördineert en stimuleert. In
Vlaanderen zijn de pogingen om een koepelorganisatie tot stand te brengen nog
steeds niet met succes bekroond.
Voor zover de doelstellingen op de in vorige vraag genoemde terreinen niet
gerealiseerd zijn, wat zijn daarvan de oorzaken?
Naar mijn gevoel ligt de hoofdoorzaak vooral bij de administratieve diensten op de
Nederlandse departementen van cultuur en recreatie enerzijds en Kunsten en
Wetenschappen anderzijds. Vooral bij de ambtenaren heerst inderdaad een
‘staatsnationale mentaliteit’, die alleen maar als ‘eng-hollands’ kan omschreven
worden. De ministers zijn i.h.a. goed genoeg geïntentioneerd, maar hun initiatieven
en goede wil blijven in het eigen departement steken.
In Vlaanderen doet zich dat verschijnsel niet voor. Wij zijn nog altijd vragende
partij en zoeken de uitwisseling. De Nederlandse administratie daarentegen zet zich
tegen verdere integratie af.
Zijn er geen andere, meer algemene oorzaken, die te maken hebben met de
verschillende achtergrond van beide volken?
Die algemene oorzaken zullen er altijd zijn. Zij kunnen alleen maar doorbroken
worden door de overheid, maar die wordt belemmerd in haar initiatieven door de
administratie.
Toch lijkt het mij gepast enkele kanttekeningen te maken:
- als het contact inniger wordt, geeft men zich in de regel rekenschap van het
eigene. Nu Nederlanders over Vlaanderen schrijven en vice-versa, worden de
verschillen geaccentueerd en het eigene, beslotene beklemtoond.
- Dat wordt in de hand gewerkt door de zeer snelle mentaliteitsverandering in
Nederland op het vlak van moraliteit, godsdienst en kerk. Het is voor niemand een
geheim, dat vele Vlaamse katholieken daar zeer kritisch tegenaan kijken en geneigd
zijn afstand daarvan te nemen: dat wordt dan gerationaliseerd door te wijzen op de
historisch gegroeide verschillen.
- De versterking van het Vlaams nationalisme doet schade aan de integratie. Een
Nederlander is geen nationalist, wel een internationalist. Ook al is het begrip voor
de Vlaamse Beweging wel toegenomen, toch blijft sterke terughoudendheid bestaan
tegenover het zuiver nationalisme.
- Het integratieproces werd ook geremd door angst voor Waalse reacties, die uiting
gaven aan een minorisatievrees in Beneluxverband. Nederland op zijn beurt zag zich
geplaatst tegenover een tweetalig land en kon het gevoel krijgen door de Vlamingen
in een politieke aangelegenheid - met eventuele consequenties op buitenlands-politiek
vlak (verhouding Nederland-Wallonië) - te worden betrokken. In een regime van
culturele autonomie voor Vlaanderen moet die dubbele angst kunnen verdwijnen.
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- Tenslotte moet ook nog gewezen worden op de rol van personen: het heengaan
van Julien Kuypers is een onherstelbaar verlies geweest, omdat zijn plaats tot dusver
door niemand anders kon worden ingenomen.
De nota bepleit een intensief gemeenschappelijk cultuurbeleid naar buiten, o.a.
door bevordering van onderwijs in het Nederlands aan buitenlandse
universiteiten en de oprichting van gemeenschappelijke Nederlandse instituten
in het buitenland.
Wat is hiervan gerealiseerd?
De enkele verwezenlijkingen, die verder toegelicht worden, zijn, het moet benadrukt
worden, het werk van enkele mensen, die op eigen houtje initiatieven uitwerkten.
De rol van de overheid is meestal slechts suppletief geweest.
Ik moge o.m. verwijzen naar de colloquia van hoogleraren in de neerlandistiek,
die op geregelde tijdstippen bijeenkomen. Hun vereniging is ontstaan uit het initiatief
van prof. Thijs, die doceert te Gent en te Rijsel.
Men moet tot de vaststelling komen, dat van een gemeenschappelijk optreden om
de Nederlandse cultuur naar buiten toe te vertegenwoordigen, geen sprake is. Onze
vertegenwoordiging in het buitenland wordt nog beschouwd als een exclusief
monopolie van het departement van buitenlandse zaken, dat op dat vlak geen
prerogatieven wil afstaan. Wij zijn derhalve nog niet zovér geraakt, dat wij alleen
maar al goede nederlandstalige attaché's zouden bezitten en van het uitzenden van
‘gemengde’ culturele attaché's is zelfs nog geen sprake.
Zo ook is er op het vlak van de integratie van de Belgische en Nederlandse
academies in het buitenland niets gebeurd. Zelfs van een gemeenschappelijk optreden
naar buitenuit, telkens als het ging om Nederlandse culturele uitingen, kan niet
gesproken worden. Als men op dit vlak van integratie zou gewagen van onze zwakste
sector, dan zou men zeker niet overdrijven.
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Daarentegen is het wel waar, dat in de laatste jaren veel nieuwe cursussen in
neerlandistiek het licht zagen in buitenlandse universiteiten en het blijkt ook dat
daarvoor een onverhoopte belangstelling bestaat bij de studenten. Maar ook hier
moet nogmaals vastgesteld worden, dat de instelling van deze cursussen het gevolg
is van de bemoeiingen van enkelingen en dat in het nemen van initiatief de regering
niet tussenbeide komt, en zelfs geen poging doet om deze initiatieven uit te lokken.
Wel wordt steun verleend aan de initiatieven, wanneer die eenmaal met succes zijn
bekroond: dan komt de overheid tussenbeide om een hoogleraar vrij te stellen met
het oog op het opnemen van de functie van lector in het buitenland en wordt ook een
Nederlandse bibliotheek in de betrokken universiteit ter beschikking gesteld.
Misschien wordt op dit schema uitzondering gemaakt voor enkele landen, waarvoor
de Belgische en Nederlandse regeringen wel een rechtstreekse inspanning leveren:
Indonesië b.v. of Groot-Brittannië, waar een leerstoel bestaat die destijds werd bezet
door Pieter Geyl.
Langs de andere kant moet aangestipt worden dat dank zij de gecoördineerde actie
van beide ministers het Nederlands op het leerprogramma in Noord-Frankrijk kon
worden ingeschreven, althans in de officiële scholen (streek van Hazebroek, Belle
enz.). Dat dit gebeurde in het raam van het algemene regionaliserende beleid in
Frankrijk, doet niets af aan de verdienste van beide regeringen.
In de nota wordt gepleit voor de oprichting van een gemeenschappelijk
Belgisch-Nederlands orgaan - een Hoge Raad - voor de behartiging van de
culturele integratie van het Nederlandse taalgebied en de uitstraling van de
Nederlandse cultuur in het buitenland.
Hiervan is niets terechtgekomen.
Hoe staat U nu tegenover dit denkbeeld?
Moet die Hoge Raad een advieslichaam zijn of een instituut?
In de laatste jaren werd, in Vlaanderen, gemeend, dat van dit denkbeeld maar werk
kon gemaakt worden nadat de culturele autonomie een feit was geworden, omdat
dan de Hoge Raad politiek gemakkelijker tot stand zou kunnen komen. Ik ben nu
zeer benieuwd of de parlementaire cultuurraden, die eerlang zitting zullen nemen,
initiatieven in die zin zullen nemen.
Hoe de Hoge Raad eruit moet zien? Naar mijn gevoel moet hij, zeker in het begin,
adviserende bevoegdheid bezitten. Ik zou er geen beslissend orgaan van maken: de
beslissingsmacht moet er als het ware met de tijd ingroeien.
De Hoge Raad zou best ingepast worden in het Vlaamse Cultuurparlement, dat
een commissie voor de culturele integratie van Noord en Zuid zou moeten bezitten.
Daarnaast zou een gemengde Nederlands-Belgische adviesraad moeten opgericht
worden, die haar adviezen aan de twee Parlementen zou overmaken. Uiteraard zou
ook de bestaande gemengde commissie blijven functioneren en de ministers blijven
adviseren in hun opdracht. Specifiek echter voor de Hoge Raad (d.i. de gemengde
Belgisch-Nederlandse adviesraad) zou zijn, dat hij dichter bij het Parlement, d.i. de
wetgeving zou staan en op die wijze de vertegenwoordigers van het volk zou kunnen
sensibiliseren voor de problemen van de culturele integratie van Noord en Zuid.

Neerlandia. Jaargang 75

Is het wellicht overmoedig nu al voorop te stellen dat als adviesraad van het Vlaams
Cultuurparlement de bestaande ‘Cultuurraad voor Vlaanderen’ in aanmerking zou
kunnen komen? In ieder geval heeft deze instantie zich daarvoor kandidaat gesteld
en ook reeds aangekondigd, dat zij bereid is de noodzakelijke herstructurering met
dat doel door te voeren.
Verwacht U veel van het regime van de culturele autonomie op het stuk van
verwezenlijkingen inzake de culturele integratie?
Uiteraard wel! In dit regime moet het toch wel mogelijk worden een aantal belangrijke
stappen te zetten, terwijl tot dusver het achternahinken of achterblijven van de
overheid moest vastgesteld en betreurd worden. Want tenslotte moeten de
Noord-Nederlandse bezwaren tegen die integratie daardoor ook minder zwaar gaan
doorwegen. In het verleden was het begrijpelijk, dat de Nederlandse regering België
steeds als een geheel zag en politiek-diplomatiek een weerslag kon vrezen van
initiatieven, die zich tot een deel slechts van het nabuurland wendde. Maar dat
voorbehoud kan niet in dezelfde mate in stand gehouden worden in het regime van
culturele autonomie, dat ook aan de Vlamingen meer armslag zal geven. Want de
grote vraag blijft nog altijd hoe wij volle inhoud aan onze cultuur (autonomie) kunnen
geven, als wij niet de culturele integratie met het Noorden nastreven.
(Lode Hancké)
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