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[Nummer 1]
Kompas
Nieuwe jaargang
Alle lezers en leden kunnen onze administratie aanzienlijk verlichten en inningskosten
helpen uitsparen door hun lees- en lidgeld over te schrijven:
voor NEDERLAND:
op postrekening 4460.50, contributies en abonnementen Algemeen Nederlands
Verbond, Den Haag.
voor VLAANDEREN:
op postrekening 40.18.70 Kredietbank - Lozana - Antwerpen, voor rekening
408-7012041-73 A.N.V. Neerlandia
Leden die aangesloten zijn bij een afdeling worden verzocht bij elke betaling deze
afdeling te vermelden.

De werkgroep ‘Taalgebruik’ van het A.N.V.
Vóór enige maanden heeft het A.N.V. - hoofdbestuur besloten - naast de bestaande
werkgroepen - een werkgroep ‘Taalgebruik’ op te richten. Na enkele weken van
voorbereiding is de werking officieel begonnen op 1 oktober 1973.
In een korte periode werden een groot aantal gevallen behandeld. De meeste bedrijven
en instellingen waren, in overleg met de A.N.V.-werkgroep, onmiddellijk bereid om
sommige taalproblemen op te lossen. De evolutie bij de andere bedrijven wordt
nauwkeurig en van nabij gevolgd.
Het bestuur van de werkgroep zou het zeer op prijs stellen, indien u wantoestanden
op taalgebied kent, deze te willen meedelen.
De verantwoordelijken vestigen speciaal uw aandacht op het volgende: het gebeurt
vaak dat de gebruiksaanwijzing of andere informatie, bij huishoudtoestellen,
speelgoed, e.d.m. niet in het Nederlands gesteld is: ook in deze gevallen wordt
tussengekomen.
Alle klachten worden vertrouwelijk en discreet behandeld.
Het adres?
Algemeen Nederlands Verbond
Werkgroep Taalgebruik
p/a E. Wieme
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Stropstraat 64
9000 Gent
Tel.: 09/21.33.11

A.N.V.-Memorandum heeft goede pers
Het A.N.V.-rapport ‘Een nieuwe aanpak’ over de culturele integratie van Nederland
en Nederlandstalig België heeft een goede pers gehad. Het memorandum werd in
Neerlandia 1973, nr. 6, opgenomen. Het stuk werd gezonden aan de Nederlandse
minister-president, aan de eerste minister en de twee vice-eerste-ministers van België,
aan de parlementsleden, aan de besturen van de politieke partijen en aan de pers in
beide landen.
In bijzonder positieve bewoordingen beantwoordden de bewindslieden het
hoofdbestuur van het A.N.V. over het ontvangen rapport. Hetzelfde deden besturen
van enkele politieke partijen. In tal van persorganen in Nederland en België werd
het memorandum genoemd.

Grenscontacten Limburg-Rijnland
Het artikel over de grenscontacten heeft van de zijde van de Culturele Raad Limburg
een reactie opgeroepen die wij gaarne hier vermelden.
De grote manifestatie, die in 1973 te Aken heeft plaats gevonden onder het motto
‘Begegnungen mit den Niederlanden’ is tot stand gekomen op initiatief van het
Deutsch-Niederländisch Gesellschaft te Aken, de Cultuurafdeling van de Nederlandse
Ambassade te Bonn en het Stadsbestuur te Aken.
Verder verleenden een belangrijke medewerking het Ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk en de Culturele Raad Limburg.
De Limburg-tentoonstelling ‘Unser Nachbar Limburg’ vormde een onderdeel van
deze manifestatie en werd verzorgd door het Provinciaal Bestuur van Limburg.
Temeer is deze reactie van belang om erop te wijzen dat met name de cultuur-afdeling
van de Nederlandse Ambassade te Bonn zich sedert vele jaren op een bijzonder
actieve wijze inzet om Nederland en de Nederlandse cultuur te presenteren in het
Duitse grensgebied en het overige deel van de Bondsrepubliek.
De activiteiten van deze Ambassade in Bonn mogen een voorbeeld genoemd worden
voor heel wat - zo niet alle - andere Nederlandse Ambassades in het buitenland.

Nederlandse Bond in Duitsland
‘DE POST VAN HOLLAND’, is het orgaan van de Nederlandse Bond in Duitsland
e.V., opgericht in 1921. De Bond is de overkoepelende organisatie van ruim 50
plaatselijke verenigingen in Duitsland, en streeft naar de verwezenlijking van de
ideële, waaronder bijzonder culturele, belangen van de Nederlanders in Duitsland.
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‘DE POST VAN HOLLAND’ tracht in de meest ruime zin voorlichting omtrent
Nederland te geven, omdat die dikwijls onvoldoende is. De Nederlanders in Duitsland
onderhouden hun maandblad onbaatzuchtig. Derhalve kost een steunabonnement
slechts DM. 10,-, f. 10,- of bfr. 140 per jaar. Proefnummers gratis.
Bondssecretariaat: Sabinenweg 51, 433 Mülheim-Ruhr 16.
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De pacificatie van Gent
De Nederlanden voor de pacificatie
De 16de eeuw is duidelijk een scharniereeuw in de geschiedenis van de Nederlanden;
tijdens de eerste helft werd de eenmaking van de 17 provinciën door Karel V voltooid,
maar in de tweede helft zal de opstand tegen diens zoon Filips II uitmonden in de
scheuring tussen Noord en Zuid.
Reeds in de 15de eeuw had ‘de grote hertog van het Westen’ de Boergondiër Filips
de Goede, de Nederlandse gewesten tussen de Somme en de Zuiderzee in een
personele unie verenigd en op diplomatische wijze hun gewestelijke instituties met
een aantal centrale organismen overkoepeld. Maria van Boergondië moest na de
dood van haar onstuimige en ondiplomatische vader, Karel de Stoute, het hoofd
bieden aan een opstand van de Nederlanden tegen het centralistisch systeem. In het
Grote Priviligie werden de centrale instellingen afgebouwd maar door haar huwelijk
met Maximilliaan van Habsburg werd de aanval van Lodewijk XI van Frankrijk
gestuit. Het hertogdom Boergondië ging hierbij echter verloren. Maximiliaan en zijn
zoon Filips de Schone wisten het centrale Staatsapparaat echter geleidelijk te
herstellen. Door zijn huwelijk met Johanna van Kastilië (na de dood van haar
echtgenoot ‘de waanzinnige’ genaamd) kwam Filips eerder onverwacht op de Spaanse
troon zodat de Nederlanden, die reeds sinds Maximiliaan ingeschakeld waren in het
Habsburgse erfgoed, nu ook deel uitmaakten van het Spaanse wereldrijk.
Karel, die in Gent geboren en in de Nederlanden getogen was, volgde in 1516 zijn
vader op als koning van Spanje. Hij veroverde de Oostelijke en Noordelijke gewesten
van de Nederlanden namelijk Utrecht, Gelderland, Overijsel, Drente, Groningen en
Friesland en zo waren de Nederlanden tot één geheel verenigd. In 1519 won hij ook
nog de strijd voor de keizerskroon van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie op
de Franse koning Frans I van Valois.
Als wereldlijk hoofd van de Westerse Kristenheid beschouwde hij het als zijn
plicht de strijd aan te binden tegen het opkomend protestantisme. De uitvaardiging
van plakkaten en het instellen van de inquisitie waren de middelen die hij aanwendde
in zijn pogingen om de ketterij uit te roeien.
Ziek en ontgoocheld deed Karel, die men hier in de Nederlanden als iemand van
den huize was blijven beschouwen, in 1555 afstand van zijn macht. Hij verdeelde
zijn bezittingen onder zijn broer Ferdinand en zijn zoon Filips. Deze laatste verwierf
het Spaanse wereldrijk en ook de 17 Provinciën. De plechtige machtsoverdracht te
Brussel, waar volgens de overlevering Karel V zich liet ondersteunen door Willem
van Oranje, bracht voor de vertegenwoordigers van onze gewesten een eerste
ontgoocheling. Filips II die in Spanje was opgevoed verontschuldigde zich dat hij
zijn Nederlandse onderdanen niet in hun taal kon toespreken en liet in zijn naam het
woord voeren door zijn vertrouweling Granvelle, de bisschop van Atrecht. Wanneer
in 1559 de oorlog met Frankrijk beeindigd werd, vertrok Filips naar Spanje en nimmer
zou hij nog naar de Nederlanden terugkeren. Bij zijn vertrek stelde hij zijn
bastaardzuster Margareta van Parma, de moeder van de latere landvoogd Alexander
Farnese, aan tot landvoogdes. Volledig in de lijn van het vorstelijk absolutisme,
werden de kollaterale Raden die Karel V had opgericht nl. de Raad van State, de
Geheime Raad en de Raad van Financiën, genoyauteerd door Filips' vertrouwelingen
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Granvelle, Viglius en Berlaymont. Aan de gouvernante had Filips bovendien de raad
gegeven zich voor belangrijke beslissingen alleen te verlaten op het oordeel van dit
driemanschap. Deze trits vormde dan ook de zgn. Consulta, hier beschouwd als een
exponent van de absolutistische willekeur van de koning.
Bij de hervorming van de bisdommen werd de voornaamste vertrouweling van
Filips II, Granvelle, daarenboven nog aangesteld tot aartsbisschop van het nieuwe
diocees Mechelen en tevens tot primaat van het Nederlandse Kerkgebied. Dit
betekende dat Granvelle in de praktijk zowel het wereldlijk als het geestelijk hoofd
was van de Nederlanden.
De politieke inrichting van Filips II wekte de wrevel op van de hoge adel die onder
leiding van de prins Willem van Oranje en de graven Egmont en Hoorn ten strijde
trokken tegen Granvelle. Filips II gaf toe aan deze oppositie en in maart 1564 werd
Granvelle weggeroepen.
Ook de calvinisten, die vooral in de tekstielstreek van Hondschote en Armentiers
hun kerngebied hadden, kwamen in verzet tegen de politiek van religieuze
onverdraagzaamheid van Filips II die zich opwierp als de kampioen van het
katolicisme. Hun eis voor meer tolerantie vond trouwens gehoor bij de leden van de
hoge adel maar de koning bleef op dit punt onverzettelijk.
Onder impuls van de lage adel, in wiens rangen het calvinisme welig wortel had
geschoten, kwam het Eedverbond der Edelen tot stand dat aan Margareta van Parma
op 5 april 1566 een smeekschrift ging aanbieden waarin aangedrongen werd op
afschaffing van de plakkaten en van de inquisitie. Het scheldwoord ‘geuzen’ waarmee
de edelen die de petitie aan de landvoogdes gingen overhandigen, door Berlaymont
werden bedacht, namen zij als een erenaam aan.
Na een ‘hagepreek’ brak op 10 augustus van het zgn. hongerjaar 1566 te
Steenvoorde in het huidige Frans
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Vlaanderen, waar men een talrijk tekstielproletariaat aantrok, de Beeldenstorm uit.
Als een laaiend vuur liep deze beweging doorheen de hele Nederlanden, een spoor
van vernieling achter zich latend.
Dit gebeuren ontstemde natuurlijk de katolieken en ook de politieke opposanten
en dit stelde Margareta van Parma in staat de orde te herstellen.
De landvoogdes eiste nu een nieuwe eed van trouw vanwege de hoge edellieden:
Egmont en Hoorn legden hem af, Oranje weigerde en vluchtte naar zijn slot te
Dillenburg in Nassau.
Er bestond overigens wel reden voor de vlucht van de Zwijger want Filips II had,
aanstonds na het vernemen van het nieuws over de gebeurtenissen in de Nederlanden,
de hertog van Alva aangesteld tot leider van een strafexpeditie. Deze installeerde na
zijn aankomst in 1567 een Raad van Beroerten die o.a.; Egmont en Hoorn ter dood
veroordeelde. De exekutie werd op de Grote Markt te Brussel voltrokken.
Willem van Oranje was intussen niet bij de pakken blijven zitten. Vanuit Dillenburg
organiseerde hij het verzet tegen Alva en na een mislukte expeditie van zijn broer
Lodewijk viel hij in 1568 de Nederlanden binnen. Ook deze veldtocht liep op een
sisser uit maar men beschouwt hem niettemin als het begin van de tachtigjarige
oorlog.
Op 1 april 1572 maakten de watergeuzen zich meester van het stadje Den Briel in
Holland en enige dagen later ook van Vlissingen en Enkhuizen. Dit betekende het
begin van de verovering van de provincies Holland en Zeeland. De staten of
standenvertegenwoordigingen van deze gewesten duidden Willem van Oranje weldra
als hun stadhouder of gouverneur aan. Het tegenoffensief van Alva liep vast voor
Alkmaar. Filips II had intussen besloten het over een andere boeg te gooien.
Toen Alva na zijn mislukking ontslag vroeg stelde de vorst in 1573 Don Luis
Requesens aan tot nieuwe gouverneur-generaal. Deze moest een algemeen pardon
uitvaardigen behalve voor de ketters. Dit beleid kwam echter in de gegeven
omstandigheden te laat. Holland en Zeeland hadden Willem van Oranje
wederrechterlijk tot stadhouder benoemd en de calvinisten hadden er hun leer als
enige godsdienst opgelegd. Oranje ging trouwens naar de hervormde religie over.
Requesens nodigde de opstandige gewesten te Breda uit tot onderhandelingen maar
toen deze het vertrek eisten van de Spaanse troepen meende Requesens hierop niet
te kunnen ingaan. De 80 jarige oorlog werd dus voortgezet. Lodewijk van Nassau
werd in 1574 op de Mokerheide verslagen en gedood maar de landvoogdes slaagde
er niet in Leiden tot overgave te dwingen.
De opstandelingen werden echter door het toeval gediend toen Requesens op 4
maart 1576 plotseling overleed.
Na de onverwachte dood van de landvoogd nam de Raad van State de leiding over
de Nederlanden in handen. De leden van dit organisme gaven vrijwel unaniem aan
Filips II de raad de Staten-Generaal bijeen te roepen en opnieuw onderhandelingen
aan te knopen met de opstandige gewesten. De koning weigerde evenwel op beide
suggesties in te gaan en liet weten dat in augustus een nieuwe gouverneur zou
aankomen met alle remedies.
Ondertussen begonnen de niet betaalde Spaanse soldaten, na de inname van
Zierikzee op 29 juni 1576, in grote benden onze gewesten af te stropen. Zo overvielen
ze achtereenvolgens Maastricht en Aalst en op 4 november 1576 zullen ze te

Neerlandia. Jaargang 78

Antwerpen de beruchte Spaanse Furie ontketenen. De Raad van State proklameerde
deze muiters tot vijanden van de Nederlanden.
Op 4 september van hetzelfde jaar werden de leden van de Raad van State die op
de vergadering van die dag, op aanstoken van Willem van Oranje, aanwezig waren,
gevangen genomen. De afwezigen kregen huisarrest. De bedoeling hiervan was de
bijeenroeping van de Staten-Generaal, waartoe Filips II geen toelating wilde geven
en waartoe de Raad van State niet durfde overgaan, door te zetten.
De Staten van Brabant namen daartoe inderdaad het initiatief en Vlaanderen en
Henegouwen sloten er zich bij aan.
De leden van de Raad van State werden weer vrijgelaten en zodoende werd dit
organisme in schijn hersteld. Het moest evenwel slechts de bevelen uitvoeren die
het van de vergadering van de Staten van Brabant, Vlaanderen en Henegouwen
ontving. Deze nodigden ook de anderen uit met de bedoeling een zo groot mogelijk
kollege van de Nederlanden te vormen. Zij zochten kontakt met Holland en Zeeland
die voorlopig nog niet wilden meedoen. Door bemiddeling van Oranje kwamen de
afgevaardigden van Utrecht, Gelderland, Friesland, Groningen en Overijsel zich
echter bij de 3 initiatiefnemers voegen.
De Staten stelden zich nu in de plaats van de vorst en in naam van de Nederlanden
zouden zij zich gelasten met de pacificatie van het land, het verdrijven van de
Spanjaarden en het herstellen van de privilegies.
Zij sturen een brief aan Filips II waarin zij de koning vragen een einde te stellen
aan de troebelen die sinds de komst van de hertog van Alva woeden. Zij verklaren
in dit schrijven tevens dat zij ‘tot in de dood’ het katoliek geloof trouw zullen blijven
en zij belijden daarenboven dat zij hem, Filips II, blijven beschouwen als hun vorst,
hun heer en natuurlijke prins. Zij melden hem tevens terzelfdertijd dat zij be-

Neerlandia. Jaargang 78

4
sloten hebben zelf de pacificatie van de Nederlanden ter hand te nemen en zij vragen
Filips dat hij met het oog daarop de Spaanse soldaten zou terugtrekken. De daad bij
het woord voegend, lichtten de Staten-Generaal een eigen leger om de Spaanse
troepen te bestrijden.
Op uitnodiging van enkele hoge Vlaamse edelen stuurde de prins van Oranje
versterkingen naar Gent die de muiters in Vlaanderen in bedwang moesten houden.
De aanwezigheid van deze soldaten te Gent verklaart meteen waarom de keuze
van Oranje op deze stad viel als onderhandelingsplaats tussen Holland en Zeeland
aan de ene en de, overige gewesten aan de andere kant.
De besprekingen namen een aanvang op 19 oktober 1576. Oranje zelf nam er niet
aan deel maar hij mandateerde daartoe zijn vertrouweling Philips Marnix van
St.-Aldegonde. Daar men het in essentie eens was, schoten de besprekingen goed
op. De godsdienstkwestie vormde het enige knelpunt. De afgevaardigden van de
Staten-Generaal lieten echter onder de indruk van de plunderingen der Spaanse tercies
hun eis tot intrekking van het verbod van het katolicisme in Holland en Zeeland
vallen. Deze gewesten drongen er dan van hun kant niet langer meer op aan dat de
protestantse godsdienst in alle gewesten zou toegelaten worden. Zij waren er immers
van overtuigd dat dit wel vanzelf zou komen.
Na enig overleg geraakte men erover akkoord dat de nieuwe landvoogd slechts
zou geaccepteerd worden indien hij vooraf de pacificatie zou goedkeuren,

De pacificatiezaal in het stadhuis te Gent.

de Spaanse troepen wegzond en alleen met inheemsen en in overleg met de
Staten-Generaal zou regeren. Het uitbreken van de Spaanse Furie te Antwerpen op
zondag 4 november (7.000 doden!) was er niet vreemd aan dat de reeds op 2 november
door de Staten-Generaal goedgekeurde overeenkomst, op 5 november door de Raad
van State werd bijgetreden, die ze onder de verantwoordelijkheid van de
Staten-Generaal zou publiceren.
Vier dagen na de Spaanse moordpartij te Antwerpen werd de Pacificatie op het
stadhuis te Gent ondertekend door de afgevaardigden van al de Staten met
uitzondering van Luxemburg en op diezelfde dag werd ze plechtig van het pui van
het Gentse Raadhuis afgekondigd.

De pacifikatie van Gent
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In de aanhef ging men ervan uit dat onze gewesten ‘die lestleden neghen oft thien
jaeren doer dinlantsche oirloghe, hoochveerdige ende rigoreuse regieringe,
moetwillichheyt, roovinge ende andere ongeregheltheden vanden Spaengnaerden
ende hunne adherenten, gevallen syn un groote miserie ende ellendichheyt, troublen,
oppressien ende armoeden. In de plaats daarvan wilde men nu ‘een vaste vrede ende
pacifikatie’.
In artikel 1 werd de spons geveegd over de vijandschap tussen de opstandige
gewesten en de andere: ‘...alle offensien, injurien, misdaeden ende beschaedicheden,
geschiet ter saeken vande troblen tusschen den ingesetenen vanden Provincien, sullen
vergeven, vergeten ende gehouden syn als niet geschit’.
De afgevaardigden van de verschillende gewesten beloven aan elkaar in art. 2:
‘ongeveynsdelick ende in goeder trouwen van nu voirtaen te onderhouden, ende
onder dingesetene vanden landen te doen onderhouden, eene vaste ende
onverbreckelijke vrientschap ende vrede, verbont ende eenigheyt ende in sulcken
vuegen elckanderen tallen tijden ende in alle occurentien bij te staene met raedt ende
daedt; goedt ende bloedt; ende in sonderheyt om uytte landen te verdrijven ende daer
buyten te houden de Spaensche soldaeten, ende andere uytheemsche ende vremde,
ghepoocht hebbende buyten wege van rechte den rijkdom vanden landen t'herwaerts
t'appliqueren ende de gemeynte voorts in eeuwige slavernye te bringen ende houden’.
Na het vertrek van de Spanjaarden zullen de Staten-Generaal bijeen geroepen worden
‘omme te stellene ordene inde saeken vanden landen in t'generael ende particulieren,
soo wel aengaende het feyt van de exercitie vande
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Religie in Hollandt, Zeelandt, Bommelen ende geassocieerde plaetsen (art. 3). Wel
verstaende dat niet geoirloft oft toegelaten en sal syn die van Hollandt, Zeelandt oft
andere... yet te attenteren herwaerts overe buyten de voirs, landen van Hollandt,
Zeelandt ende geassocieerde plaetsen tegens de gemeyne ruste ende vrede,
sonderlinghe tegens de Catholicque Roomsche Religie ende Exercitie vandien. Noch
iemanden ter causen vandien t'injurieren, iriterene met woirden oft met wercken,
noch met gelycke acten te schandaliseren op pene van gestraft te worden als
perturbateurs vande gemeyne ruste... Dit art. 4 nam dus de katolieken in bescherming
tegen de protestanten van Holland en Zeeland en daarentegenover werden de
protestanten in het volgend art. veilig gesteld tegenover vervolging.
“Ende opdat middelertyt niemant lichtelijck en stae tot eenigen begrijpe, captie
oft pericle, sullen alle Placcaeten hier voortijts gemaect ende gepubliceert opt stuck
vande Heresie, mitsgaeders de criminele Ordinantien bij den hertoghe van Alve
gemaect, gesuspendeert worden, tot bij de Generale Staten anders daerop geordineert
sy...”
In art. 6 werd bepaald dat de Prins van Oranje stadhouder blijft van Holland en
Zeeland die een speciale politieke gemeenschap met een eigen bestuur blijven
uitmaken.
Alle gevangenen worden vrijgelaten (art. 9) en al diegenen die op politieke gronden
veroordeeld werden, worden terug in het bezit gesteld van hun goederen “in sulcken
staet als de voirs goederen nu iegenwoordelyck syn”. Alle stukken die betrekking
hadden op de verbeurdverklaringen die sedert 1566 werden uitgesproken zijn
“gecasseert, gerevoceert, doot ende te niete gedaen”. De vroegere eigenaars van de
verkochte of vervreemde goederen zullen door tussenkomst van een kommissie
schadeloos gesteld worden (art. 10). Een uitzondering hierop werd nochtans gemaakt
in de artikelen 19 en 20 voor de kerkelijke goederen in Holland en Zeeland: de
vroegere eigenaars hiervan zullen slechts recht hebben op “eene redelycke
alimentatie... alles bij provisie ende tot onderstandt op hun voorder pretensien bij
den Generalen Staten verordent sal wesen”.
Holland en Zeeland moeten onderzoeken (art. 23) of het past dat de’... Generaliteyt
van alle de Nederlanden alle de schulden die den Prince gecontracteert heeft, om te
doene sijne twee expeditien ende geweldige hertochten souden t'heuren laste nemen’.

Betekenis van de pacificatie
Het verdrag tussen de gewesten van de Staten-Generaal en Holland en Zeeland was
geen echte vrede maar slechts een voorlopige schikking die toeliet een einde te stellen
aan het wapengeweld en het land van het vreemde juk te verlossen.
Men poogde alles aan het belang van het ‘gemeenschappelijk vaderland’
ondergeschikt te maken maar men slaagde daarin slechts ten dele. Voor Holland en
Zeeland moest een uitzonderingsregeling getroffen worden.
Zij namen in de generaliteit een afzonderlijke plaats in omdat zij hun eigen regering
en hun onafhankelijk muntstelsel behielden. Zij maakten echter iedere definitieve
oplossing van het godsdienstprobleem onmogelijk.
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Stilzwijgend en zelfs bijna uitdrukkelijk in de artikelen over de gesekulariseerde
kerkgoederen en de voormalige kerkelijke funktionarissen, werd de alleenheerschappij
van het calvinisme in die twee gewesten, voorlopig erkend. Ook al werd er bepaald
dat ze elders niets tegen de katolieke godsdienst mochten ondernemen, toch betekende
dit een grote overwinning voor de ‘geuzen’. De katolieken zullen deze exklusieve
overheersing van de gereformeerde religie slechts met tegenzin dulden.
In de andere gewesten zou het protestantisme, in weerwil van de schorsing der
plakkaten, de alleen erkende godsdienst blijven en dit was dan voor de gereformeerden
onduldbaar. In godsdienstig opzicht was het verdrag van Gent geen definitieve
vredesre-

Het stadhuis te Gent, waar de pacificatie ondertekend werd.

Neerlandia. Jaargang 78

6
geling maar slechts een voorlopig bestand: beide partijen hoopten op het geschikte
ogenblik hun verlangens te doen zegevieren.
Slechts het gemeenschappelijk verzet tegen de Spanjaarden en het
gemeenschappelijk streven naar een zelfstandige regering hebben de Nederlanden
tijdelijk samengebracht. Daarom bereikte Willem van Oranje ook voor korte duur
het beoogde doel nl. de gehele generaliteit achter zich verenigen tegen Spanje.

De ondergang van de pacificatie
De Generale Unie van de Nederlanden tegen Spanje die door de Pacificatie van Gent
was ontstaan, heeft zich niet kunnen handhaven. Zij is ten onder gegaan aan de
godsdienstige tweespalt waardoor ze werd ondermijnd en aan de reaktie van de
Spanjaarden die het koninklijk gezag en de eenheid van godsdienst wilden herstellen.
Toen de nieuwe landvoogd Don Juan einde 1576 in de Nederlanden aankwam,
werden er onderhandelingen aangeknoopt tussen hem en de Staten-Generaal. De
besprekingen verliepen heel moeizaam omwille van het gebrek aan soepelheid
vanwege de nieuwe gouverneur en omwille van de houding van de Radikalen in de
Staten-Generaal. Vooral de staten van Holland o.l.v. Marnix van St.-Aldegonde
namen een harde houding aan: zij wilden desnoods met de koning breken en de weg
van de illegaliteit opgaan.
Begin 1577 verwierpen de Staten de door Don Juan opgestelde voorwaarden en
sloten op 9 januari de Eerste Unie van Brussel.
Hierin bevestigden zij hun trouw aan de Pacificatie, waarvan zij de erkenning
eisten door de landvoogd, beleden hun gehoorzaamheid tegenover de koning,
waardoor de mogelijkheid tot verder onderhandelen toch nog werd opengehouden.
Zij verklaarden evenwel tevens het katolicisme te willen handhaven in alle gewesten.
Inzake godsdienst was de Unie dus een stap achteruit tegenover de Pacificatie en dit
lokte ook protest uit vanwege de afgevaardigden van Holland. Op 17 februari 1577
sloten de Staten-Generaal en Don Juan met elkaar het ‘Eeuwig Edikt van
Marcheen-Famenne’. De Staten erkennen hierin Don Juan als gouverneur en beloven
hun troepen te ontbinden. De landvoogd belooft van zijn kant de Pacificatie integraal
te zullen eerbiedigen en de Spaanse troepen te zullen wegsturen.
De Staten van Holland en Zeeland riepen hierop hun afgevaardigden uit de
Staten-Generaal terug: zij waren van mening dat het Edikt onvoldoende garanties
bood inzake de eerbiediging van de Pacificatie door de gouverneur en het
vergaderrecht van de Staten-Generaal.
Op 12 mei 1577 werd Don Juan als gouverneur ingehuldigd. Holland en Zeeland
erkenden hem niet en ook tussen de landvoogd en de Staten-Generaal bestond er een
sterk wederzijds wantrouwen. Na een mislukte poging van de gouverneur om met
de Staten-Generaal de Pacificatie te realiseren achtte hij een gewapend optreden de
enige uitkomst. Op 24 juli veroverde hij onverwachts de citadel van Namen. Hij
verklaarde dat hij nu wilde ‘gouverneren’ en het land ‘hem absolutelijk gehoorzaam
doen zijn’.
Willem van Oranje werd in augustus-september door de Staten-Generaal definitief
tot stadhouder van de vier Noord-Oostelijke gewesten aangesteld.
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Don Juan kon alleen rekenen op Luxemburg en Namen en slechts op een klein
deel van de edelen.
In augustus namen de afgevaardigden van Holland en Zeeland weer hun plaats in
in de Staten-Generaal. Filips II had intussen beslist opnieuw Spaanse troepen naar
de Nederlanden te sturen.
Als gevolg van de Pacificatie waren veel uitgeweken protestanten naar het Zuiden
teruggekeerd en op verscheidene plaatsen werden er predikaties gehouden. Brussel
komt in handen van een Oranje-gezind bestuur. In Gent voeren Ryhove en Heinhyze
een machtsgreep uit en installeren er zodoende een revolutionair- calvinistisch bewind.
De Staten-Generaal zetten Don Juan als landvoogd af en op 8 december 1577
wordt aartshertog Mathias, broer van de Duitse keizer, als gouverneur-generaal
erkend. Op 8 januari 1578 werd Oranje tot zijn luitenant aangesteld. Mathias moest
de Pacificatie bezweren en een soort konstitutioneel bewind voeren waarin de
wetgevende macht, alsmede de bevoegdheid over het leger en de financies berustten
bij de Staten-Generaal.
Omdat men van mening was dat de Eerste Unie door de praktijken van enkele
slechte vaderlanders niet de verwachte resultaten had opgeleverd, sloten de
Staten-Generaal op 10 december 1577 de Tweede Unie van Brussel waarin nogmaals
de Pacificatie werd bekrachtigd d.w.z. wederzijdse verdraagzaamheid van katolieken
en protestanten en eendracht in de strijd tegen de gemeenschappelijke vijand.
De reaktie bleef niet uit. Farnese die aan het hoofd van de door Filips II gestuurde
troepen in de Nederlanden was aangekomen sloeg het leger van de Staten uiteen te
Gembloers. De tweede nederlaag werd toegeschreven aan verraad en dit had voor
gevolg dat de vijanden van Spanje en van de katolieke kerk tot gewelddaden
overgingen. In Gent brak er een nieuwe beeldenstorm uit, de geestelijken werden er
verjaagd en van Gent uit sloeg er een golf van ge-
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weldplegingen over Vlaanderen. Farnese veroverde enkele kleine plaatsen in Brabant
en Henegouwen en bezette een deel van Limburg. De Staten-Generaal en alle
regeringsorganen werden daarop naar Antwerpen overgebracht. De prins van Oranje
bracht in deze heroplaaiende strijd tussen ‘Geuzen’ en ‘Papen’ nog een
godsdienstvrede tot stand maar tevergeefs. In het Noorden werden steeds meer kerken
door de calvinisten ingenomen en in Vlaanderen werd de reformatie vanuit Gent en
de omtrek uitgebreid. In Artesië en Henegouwen brachten ‘malcontenten’ een legertje
op de been om te beletten dat de geuzen hun heerschappij ook in hun gewesten zouden
uitbreiden. Deze ‘paternosterknechten’ bonden overigens de strijd aan met de
calvinistische benden die van Gent uit Vlaanderen tiranniseerden.
De Staten wonnen nog een kleine veldslag op Don Juan te Rijmenan. Deze trok
zich dan te Namen terug en stierf er op 1 oktober 1578. Zijn taak werd overgenomen
door Alexander Farnese.
Het duurde niet lang meer vooraleer de Generale Unie van de Nederlanden, door
de godsdienstige tweespalt ondermijnd, uiteenviel in twee unies.
Op 6 januari verbonden de Staten van Henegouwen en Artesië, die ontevreden
waren over de gang van zaken en slechts met tegenzin de leidende rol van Oranje
dulden, zich in de Unie van Atrecht. Zij wilden de naleving van de Pacificatie van
Gent wat in de gegeven omstandigheid evenwel neerkwam op de verdediging van
het katoliek geloof. Tevens wilden zij de soevereiniteit van de koning herstellen.
Zeventien dagen later, op 23 januari 1579, kwam in het Noorden, als antwoord daarop
de Unie van Utrecht tot stand. De steden van Vlaanderen en Brabant sloten zich
hierbij aan. Men besloot gezamelijk de strijd tegen Spanje voort te zetten. Binnen
het gebied van deze ‘ketterse unie’ werd de uitoefening van de katolieke godsdienst
meer en meer beperkt. Farnese liet niet na van de verdeeldheid gebruik te maken en
legde kontakten met de Unie van Atrecht. In mei kwam de Vrede van Atrecht tot
stand waarin Artesië en Henegouwen zich verzoenden met Filips II. In ruil daarvoor
stond Farnese toe dat alle vreemde troepen het land zouden verlaten, de Raad van
State louter uit inheemsen zou bestaan en dat de leden door de Staten zouden worden
toegestaan. 's Hertogenbosch, Mechelen en de stadhouder van Groningen sloten zich
hierbij aan.
De Staten-Generaal erkenden op aansporen van Willem van Oranje de Franse
katolieke hertog van Anjoie als soeverein in de hoop hulp te krijgen uit Frankrijk.
Daarop verklaarde Filips II Oranje vogelvrij (1580) waarop de Staten-Generaal op
hun beurt in 1581 reageerden met het ‘Plakkaat van Verlatinge’ waardoor zij de
gehoorzaamheid aan de koning opzegden. Er brak nu een openlijke strijd uit. Farnese
verkreeg van de Unie van Atrecht het terugroepen van de Spaanse troepen en met
deze soldaten veroverde hij alle Vlaamse en Brabantse steden op Oostende na.
Na een beleg van 13 maanden moest Antwerpen waar de verdediging geleid werd
door Philips Marnix van Sint-Aldegonde, op 17 augustus 1585 kapituleren. Oranje,
de ziel van de opstand, werd op 10 juli 1584 te Delft door Balthazar Gérard vermoord.
De Hertog van Anjou die geen uitkomst meer zag vertrok terug naar Frankrijk.
Farnese drong de opstandelingen terug in Holland en Zeeland en toen hij zich
klaar maakte om ook deze gewesten aan te vallen beval Filips II hem troepen af te
staan aan de Spaanse Armada die tegen Engeland was uitgevaren. Hij moest ook
soldaten leveren om in Frankrijk de Katolieke Liga te steunen tegen de Hugenootse
koning Hendrik IV. Maurits van Nassau, de energieke zoon van Willem van Oranje
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greep de gelegenheid aan om de Noord-Oostelijke gewesten en een deel van
Noord-Brabant te heroveren.
In 1588, het jaar van de verpletterende nederlaag van de Armada die meteen het
einde betekende van de Spaanse zeehegemonie, proklameerden de Noordelijke
provincies van de Nederlanden hun onafhankelijkheid. Zij vormden voortaan de
soevereine bondsrepubliek van de Verenigde Provinciën.
Farnese stierf in 1592. Zijn opvolgers slaagden er niet in het tij te keren.
Het Zuiden was door Spanje heroverd, het Noorden ging zelfstandig zijn eigen
weg.
De scheuring van de Nederlanden was een feit.
L. DEPOORTER
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Cultureel welzijnsbeleid
Uit de Nederlandse regeringsverklaring blijkt, dat het huidige kabinet onder meer
van oordeel is dat onderwijsvernieuwingen ‘primair moeten worden beschouwd als
welzijnsvoorzieningen die de burgers in staat stellen zich te ontwikkelen in de door
hen gekozen richting en daardoor bij te dragen tot de ontwikkeling van de
samenleving’.
Toegespitst op de door de overheid gesubsidieerde sfeer betekent dit dat er moet
worden gestreefd naar spoedige slechting van nog aanwezige sociale en financiële
drempels die keuzevrijheid belemmeren. In het bijzonder de culturele organisaties
trachten op hun onderscheiden werkterreinen ertoe bij te dragen dat grote categorieën
van de bevolking zich bewust worden van hun sociale en culturele mogelijkheden.
De culturele organisaties geven mede vorm aan vernieuwing en verbetering van de
bestaande samenlevingsverbanden door via gerichte activiteiten te stimuleren tot
maatschappelijke betrokkenheid, door de introductie van een veelheid aan actuele
werkvormen en - vooral - door het ontwikkelen van sociale vaardigheden door middel
van het gezamenlijk deelnemen aan creatieve en recreatieve bezigheden. Aldus een
advies van het NCC (Nederlands Cultureel Contact) voor het culturele welzijnsbeleid
in de jaren zeventig.
Tot het wegnemen van feitelijke en psychologische barrières kunnen de volgende,
vanuit de werksfeer gedachte en op de ontplooiing van het individu gerichte,
aanbevelingen in belangrijke mate bijdragen:
1. Streven naar realisatie van een welzijnswetgeving.
2. Het bieden van gezonde ontwikkelings- en voortgangskansen aan het veelzijdige
patroon van organen en instellingen, zowel landelijk/centraal als
plaatselijk/regionaal.
3. Daadwerkelijke verruiming van het welzijnsterrein naar aanverwante terreinen,
met name in de richting van onderwijs en vormingswerk; presentatie van een
totaalbeleid.
4. Het opstellen van een samenhangend plan van uitvoering m.b.t. de permanente
educatie.
5. Een op de samenleving gericht kunstbeleid als onderdeel van een totaal
welzijnsbeleid.
6. Wetenschappelijke ondersteuning der werkzaamheden op welzijnsgebied. Men
denke aan onderzoek ten behoeve van (meerjaren)planning, behoeftenonderzoek
(vaststellen van de relevantie van activiteiten), wetenschappelijke begeleiding
van specifieke taken zoals kadervorming e.d.

Welzijnswetgeving
Het verdient aanbeveling tot een welzijnswetgeving te geraken. Tijdens de aan de
wetgeving voorafgaande interim-periode dient de financiële grondslag van het huidige
welzijnswerk te worden veiliggesteld. Zolang zich geen wettelijke mogelijkheden
voordoen, kan een en ander door harmonisatie van subsidieregelingen en door
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opheffing van bestaande discriminatie in juiste banen worden geleid. In het bijzonder
zwakkere sectoren dienen hierbij de aandacht te krijgen.
Voorop dient te staan dat het werken aan harmonisatie, gericht op het opheffen
van verschillen tussen deelgebieden slechts als aanzet tot een dringend noodzakelijke
raamwetgeving kan worden beschouwd. Daar waar een keuze moet worden gemaakt
tussen raamwetgeving en deelwetgeving, wordt een uitgesproken voorkeur voor
raamwetgeving aan de dag gelegd.
Met name de verhouding tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde vormen
van cultureel welzijnswerk dient goed te worden vastgelegd.
Het bestaan van een langs twee kanalen georganiseerd werkpatroon maakt optimale
inspraak en medezeggenschap mogelijk en bevordert daarmee het democratisch
functioneren van het culturele veld:
enerzijds wordt dit gevormd door de samenbundeling van geïnteresseerde en
actieve burgers, landelijke instellingen, instituten en participantenorganisaties;
anderzijds de in algemene zin werkzame lichamen zoals culturele raden, jeugd- en
sportraden, publiekrechtelijke organen voor samenlevingsopbouw.
In samenspel en onderscheid vertegenwoordigen beide patronen het culturele veld
in ons land.
Het is van belang dat de noodzaak van een taakverdeling tussen beide patronen
door de overheid wordt onderkend, dat er een welomschreven afbakening van werken invloedsterreinen tot stand komt en dat de overheid deze in overleg te realiseren
taakverdeling ook respecteert.

Verruiming
Voor de educatieve aspecten aan het culturele welzijnswerk is met name een hechte
interdepartementale samenwerking nodig tussen de ministeries van O & W en CRM
en van deze beide met andere ministeries wier zorg zich uitstrekt over een gedeelte
van het werkterrein.
Deze samenwerking zal moeten blijken uit concrete maatregelen op het punt van:
1. accomodatievraagstukken. Een intensieve coördinatie van het gebruik van
culturele accommodaties met inbegrip van de vele scholen is dringend gewenst.
Daarbij moet gedacht worden aan zowel gemeenschappelijke gebruiksgebouwen
als voorzieningen voor enkelvoudig en specialistisch gebruik. Bij de bouw van
nieuwe voorzieningen (scholen,

Neerlandia. Jaargang 78

9
culturele centra, etc.) moet de beschikbaarheid voor de gehele plaatselijke
bevolking uitgangspunt zijn;
2. opheffing van de nog steeds bestaande scheiding tussen binnenschoolse en
buitenschoolse cultureel-educatieve activiteiten: beide moeten in samenhang
tot verdere ontwikkeling worden gebracht. Uiteraard moet een daaraan
aangepaste (adequate) kadervorming mogelijk worden gemaakt. Helderheid in
het departementale overleg m.b.t. de kadervorming is in dit verband een eerste
vereiste;
3. wat de muzische vorming en creativiteitsbevordering betreffen dient de aandacht
voor erkende zowel als nog niet erkende expressievakken in het ononderwijs
en in het vormingswerk te worden vergroot.

Plan van uitvoering
In alle vormen van cultureel welzijnswerk spelen educatieve elementen een rol; als
ze al geen hoofddoel zijn dan vormen ze toch een belangrijk nevendoel of ze zijn
voorwaarde.
Bij de planning van een effectief en geïntegreerd cultureel welzijnsbeleid is de
permanente educatie één van de hoekstenen.
a. Om aan het reeds geruime tijd gebezigde begrip ‘permanente educatie’ concrete
inhoud te verlenen is een raamwet nodig voor een verantwoord totaalbeleid
waarin ook plaats is voor de muzische vorming en creativiteitsbeoefening in
het bredere educatieve werk en waarin - gelet op het versnelde
ontwikkelingstempo op tal van terreinen - een plan voor her- en bijscholing niet
mag ontbreken. Ter uitbreiding van de contactmogelijkheden tussen
muziekscholen, creativiteitscentra en andere buitenschoolse werkvormen met
het overige onderwijs (met name basisscholen en voortgezet onderwijs) dient
een aan de behoeften van deze tijd aangepast beleid te worden uitgestippeld dat
aan de creatieve vorming van de mens zo groot mogelijke kansen biedt.
Dergelijke vorming mag niet in een sfeer van vrijblijvendheid plaatsvinden:
technische vaardigheid en achtergrondkennis vormen twee criteria die mede de
kwaliteit van creatieve verrichtingen bepalen.
Ook het toekomstig bibliotheekbeleid past in dit kader. De toekomstige
bibliotheek c.q. mediatheek (brede informatiefunctie, men denke ook aan uitleen
van videocassettes, etc.) moet reeds nu in het overheidsbeleid worden aangepast:
de informatieve taken welke de bibliotheek moet gaan vervullen, zijn van vitaal
belang in het kader van de permanente educatie.
b. Daarenboven dient binnen het bestek van de permanente educatie een hechtere
samenwerking te worden bevorderd tussen vormingswerk, onderwijs, buurt- en
clubhuiswerk en de creatieve centra. Experimenten om dit proces te versnellen
dienen door financiële ondersteuning te worden aangemoedigd, al dient ook in
financieel opzicht naar een gezonde verhouding tussen de aandacht voor
experimenten en reeds bestaande goed functionerende werkvormen te worden
gestreefd. Daarbij dient men het belang van het vrijwilligerswerk te beseffen.
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Kunstbeleid als onderdeel
a. Op het punt van de inschakeling van de kunstenaar in het educatief proces is
de vermaatschappelijking van de kunst reeds verder voortgeschreden en is een
aantal bestaande barricades afgebroken.
b. Daarnaast is er de sociale functie van de kunstenaar welke o.m. als aspecten
heeft: communicatie en kritische opstelling (zie discussienota kunstbeleid CRM).
Van de kunstenaar wordt verwacht, althans geaccepteerd dat hij ook
maatschappelijke verschijnselen kritisch becommentarieert en aan de kaak stelt.
Hiermee is tevens een belangrijk criterium gegeven voor de beoordeling van
zijn verrichtingen.
Een criterium, dat beslist niet naar de achtergrond mag worden verdrongen,
heeft betrekking op de kunstenaar als producent van kunstwerken. Ook hieraan
is een ruime behoefte in de maatschappij: deze behoefte dient in het beleid t.a.v.
kunstenaars een rol te spelen.
Duidelijk is, dat het cultureel welzijnswerk vooral een beroep op de kunstenaar doet
vanuit de onderaan genoemde overweging. Men denke aan de reeds in ruime mate
plaatsvindende inschakeling van kunstenaars bij activiteiten van organisaties en
instituten op het terrein van de amateuristische kunstbeoefening. Dit is een vorm van
participatie door de kunstenaar die vooral in de beeldende, audio-visuele en
dramatische sector nog meer stimulansen behoeft. Ook de inschakeling van de
kunstenaar in het onderwijs is zo'n onderwerp.
Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan taken binnen het raam van
expressie-vakken. Ook in onderwijsprojecten, in teamverband (gecombineerde lessen)
en in incidentele gevallen (Schrijvers op School, schoolconcerten) kan de kunstenaar
mee-functioneren ter bevordering van een creatieve aanpak in het algemeen.
NEDERLANDS CULTUREEL CONTACT
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Duinkerke: welvaart en welzijn moeten hand in hand gaan
Industriële groeipolen zijn één van de kenmerken van de moderne ekonomie. Dank
zij een uitstekende geografische ligging is Duinkerke goed op weg één van de
belangrijkste groeipolen van Frankrijk te worden. Door de uitbreiding van reeds
bestaande aktiviteiten en het aantrekken van nieuwe bedrijven, kon de Fransvlaamse
haven zich op een spectaculaire wijze ontwikkelen. Deze groei zorgde ook in
Duinkerke voor de nodige problemen in verband met het leefmilieu.
***

Vijf grote ondernemingen geven op het ogenblik vorm aan het industriële Duinkerke:
- Usinor
Deze Franse onderneming heeft in Duinkerke één der grootste Europese
staalfabrieken. Er werken meer dan 8.000 personen. De jaarlijkse staalproduktie
bedraagt ruim 3 miljoen ton.
- CAFL
Dit bedrijf, ook Usine des Dunes genoemd, produceert 400.000 ton
konstruktiestaal per jaar.
- France-Gironde
Deze scheepswerf kan zich op de huidige plaats niet meer uitbreiden.
France-Gironde kan tankers en ertsschepen bouwen tot 170.000 dwt.
- BP
Deze raffinaderij behandelt jaarlijks 5,5 miljoen ton ruwe olie. Dit is 5 t.h. van
de Franse petroleumproduktie.
- Lesieur
Het bedrijf, dat olie, zeep en veevoeders produceert, verwerkt jaarlijks 1,2
miljoen ton olie.
In Duinkerke en omgeving zijn nog een belangrijk aantal kleine en middelgrote
ondernemingen gevestigd. Wij citeren o.m. de Constructions Métalliques de Provence,
Air Liquide en de weverij Weil.

Infrastruktuur
In 1969 registreerde men in de haven Duinkerke een goederenverkeer van 21 miljoen
ton. In 1972 was dit 27,4 en in 1973 nagenoeg 30 miljoen ton. De forse stijging van
de laatste jaren is vooral te danken aan de ertsaanvoer. Door het in dienst nemen van
de nieuwe sluis Charles de Gaulle in 1971 kunnen nu schepen van 125.000 dwt. in
de haven afmeren.
Duinkerke is uitstekend verbonden met het binnenland en de omringende landen.
Met Engeland o.m. via twee regelmatige ferrylijnen naar Dover en Harwich.
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Het rangeerstation van de Grote Synthe kan dagelijks 4500 wagens verwerken.

De trots van het oude Duinkerke: de gothische Sint-Elooiskerk.

De oude haven. Het Handelsdok met op de achtergrond het stadhuis.
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Met Rijsel en Parijs via een snelweg en de rail, met Thionville, Straatsburg en Basel
via een geëlektrificeerde spoorlijn, met Valenciennes langs een kanaal voor 1.350
ton.
De industriële explosie en het toenemende goederenverkeer maakte het aantrekken
van arbeidskrachten uit andere delen van Frankrijk en uit het buitenland noodzakelijk.
Dit veroorzaakte in en rond Duinkerke een woonbehoefte. Zo ontstond de nieuwe
woonstad Grote Synthe waar op het ogenblik 20.000 mensen wonen. Overigens
zagen alle omliggende gemeenten en zelfs het Fransvlaamse achterland hun
inwonersaantal snel toenemen.
Duinkerke is nu definitief op weg een industriepool van eerste orde te worden. Naar
het voorbeeld van Rotterdam, Antwerpen en het in wording zijnde Marseille-Fos.

Explosie
Tussen Duinkerke en Grevelingen - over een lengte van 14 km. - wordt op het
ogenblik koortsachtig gewerkt aan een spectaculaire havenuitbreiding met een
industriezone van 80.000 ha. Dank zij de bouw van een nieuwe voorhaven zullen in
1975 schepen van 300.000 dwt. naar Duinkerke kunnen komen. In een verdere
toekomst wordt er zelfs aan gedacht een kunstmatig eiland te bouwen waaraan
reuzetankers van 500.000 tot één miljoen dwt. zullen kunnen afmeren.
Gelijktijdig zullen zich in de industriezone, die zich later tot Kales zal uitbreiden,
nieuwe bedrijven komen vestigen.
Wat er al zeker komt:
-

Een raffinaderij van Total;
Een vestiging van Ciments Lafarge;
Opslaginstallaties van de Société Parisienne des Asphaltes;
Een grote fabriek van Péchiney;
Een kerncentrale langs de zee in Grevelingen.

De bedrijven die reeds in de Fransvlaamse havenstad aktief zijn, blijven ook niet bij
de pakken zitten. Usinor plant een tweede staalfabriek en een koudwalserij. De Franse
staalreus mikt in Duinkerke op een produktie van 8 miljoen staal per jaar. De Usine
des Dunes en de BP-raffinaderij gaan hun produktie verdubbelen. De scheepswerven
France-Gironde zullen in het nieuwe havengebied een werf neerzetten waar het
mogelijk is reuzetankers te bouwen.

Kanaaltunnel
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In de nabije toekomst zal de verkeersinfrastruktuur nog gevoelig verbeterd worden.
Op het programma staan een snelweg Oostende-Duinkerke-Kales, een
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snelle verbinding tussen Duinkerke en Sint-Omaars, de verlenging van de toekomstige
snelweg Kales-Béthune naar Reims en het oosten van Frankrijk en de aanleg van
een vlieghaven voor Kales-Duinkerke. Maar het belangrijkste is ongetwijfeld wel
de bouw van de spoortunnel onder het Kanaal - Nauw van Kales of Straat van Dover
mag je ook zeggen - waarvoor onlangs groen sein werd gegeven.
Met de komst van talloze nieuwe werknemers zal weer nieuwe woonruimte moeten
gevonden worden. Alle kleine dorpjes in een straal van 30 km. rond Duinkerke zullen
hun bevolking in de komende jaren ongetwijfeld zien verdrie- zelfs verviervoudigen.
Meer industrie betekent ook meer geschoolde arbeiders, technici en kaderpersoneel.
Een verruiming van de onderwijsmogelijkheden is noodzakelijk.
Ook aan de ‘homo ludens’ wordt gedacht. De kuststrook tussen Duinkerke en Bredene
wordt rekreatiezone. Er zijn ook al plannen voor de bouw van een nieuwe jachthaven.

Leefmilieu bedreigd?
De ongetwijfeld ambitieuze plannen hebben ook een schaduwzijde. Een dergelijke
industriële koncentratie brengt immers water- en luchtverontreiniging mee. Enkele
voorbeelden. Usinor nam onlangs een nieuwe produktie-eenheid in bedrijf. De tuintjes
in de omgeving hiervan zijn nu bedekt met een fijn laagje rode stof die de groei van
planten en groenten onmogelijk maakt. In de nabijheid van de Usine des Dunes zijn
velden bedekt met een dun laagje ijzervijlsel. De toekomst kondigt zich op dat terrein
niet rooskleurig aan. De bevolking ziet dan ook met enige angst de vestiging van een
cementbedrijf en een kerncentrale tegemoet. Tot nog toe wordt de zee vooral vervuild
door olieresten. Erger wordt het wanneer de kerncentrale in Grevelingen in bedrijf
komt. Dan zullen het warme water en de radio-aktieve afval in de zee terecht komen.
Ook de natuur moest inbinden voor de haven- en industrieuitbreiding ten westen van
Duinkerke. Zo hebben de duinen plaats gemaakt voor havenbekkens en
fabrieksterreinen. Het tuingebied ten oosten is teoretisch beschermd. Maar ook hieraan
wordt geknaagd... door verkavelingen.
De grote woonbehoefte heeft de spekulatie op gronden fel aangewakkerd. Prijzen
gaan pijlsnel de hoogte in. In de streek van Duinkerke kunnen bouwmaatschappijen
voor een huis rustig één miljoen oude Franse frank meer vragen dan ergens anders
in Frankrijk. Gewoon omdat de vraag zo groot is.
Voor de meeste Fransvlaamse dorpen is een periode van verkavelingen begonnen.
Hierdoor zal het typisch landelijke karakter van deze gemeenten verloren gaan. Het
dorpje Spycker wordt al omringd door eentonige en inspiratieloze verkavelingen.
Het is een duidelijke stap naar de ontvlaamsing - de ‘déflamandisation’ - en de
aftakeling van het platteland.
***
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De metamorfoze van dit gebied is niet meer te stuiten. Men moet zich echter wel
bezinnen over de industriële maatschappij. Maakt de onmiskenbare stijging van
materiële welvaart van ons geen konsumptieburgers zonder enig ideaal? Kan deze
welvaart de traditionele waarden vervangen? Met welvaart alleen zullen wij de
problemen onmogelijk kunnen oplossen. Dat wordt slechts mogelijk als wij ook aan
ons welzijn gaan denken.
D. HARDEBOLLE
Student Ekonomische Wetenschappen aan de universiteit van Rijsel
Lid van de Michiel de Swaen-kring(*)

(*) In het april-mei-nummer 1971 van Neerlandia bracht onze redakteur Herman Welter onder
de titel ‘Wordt Duinkerke een tweede Rotterdam?’ een uitgebreide reportage over verleden,
heden en toekomst van de Fransvlaamse haven.
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Oude steden opnieuw leefbaar maken
Verkeersproblemen in de stadskern
De olieboycot is (gelukkig) weer een stukje geschiedenis. Laten wij eerlijk zijn. Het
was een meesterlijk opgezette komedie, uitmuntend vertolkt door de oliesjeiks onder
vakkundige regie van de petroleumconcerns. Nochtans heeft de energiekrisis ons
wel met de neus op de harde feiten gedrukt. De aardse energiebronnen zijn niet
onuitputtelijk. Wij zullen er in de toekomst zuiniger mee moeten omspringen. En
wat ons meer raakt: petroleumprodukten maar ook elektriciteit en aardgas zullen er
niet goedkoper op worden. Tijdens de voorbije maanden gingen de prijzen van
benzine en stookolie al fors de hoogte in.
Een selektief autogebruik is noodzakelijk. In het woonwerkverkeer en voor onze
verplaatsingen in grote en middelgrote steden wordt massaal omschakelen op openbaar
vervoer onvermijdelijk. Niet alleen vanwege de peperdure benzine, maar vooral
omdat onze steden dringend weer leefbaar moeten gemaakt worden. Nemen wij maar
even Antwerpen. Hier wordt steeds meer gewerkt maar steeds minder gewoond. De
historische stadskern ontvolkt in snel tempo. Begin 1973 telde de stad Antwerpen
214.296 inwoners. Tien jaar geleden waren er dat nog 251.419.
De laatste tijd werd in de Belgische havenstad op grote schaal en dikwijls
ondoordacht gesloopt. Meestal kwam er niets in de plaats. Tenzij grote parkeergarages.
Maar dergelijke gebouwen maken een stad niet leefbaarder. Integendeel.
Parkeergarages lokken nog meer auto's naar de al overvolle Antwerpse city. Het
openbaar vervoer, toch al stiefmoederlijk behandeld, komt hierdoor nog meer in de
knel te zitten.

Tram hinderde de auto...
Vele Sinjoren zijn de ongelukkige beslissing van het Antwerpse stadsbestuur in 1971
nog niet vergeten. Ingevolge de premetrowerken op de Meir kreeg tramlijn 7 die
Mortsel met het Tolhuis aan de Scheldekaaien verbond, een voorlopig eindpunt aan
het Comedieplein. Na de voltooiing van de werken zou de tram opnieuw de oude
reisroute volgen. De Meir is al sedert enkele maanden vrij van bouwwerven maar
tram 7 zal nooit meer naar het Tolhuis rijden. Het Antwerpse stadsbestuur had al
lang plannen om de St.-Katelijnevest tramvrij te maken. De premetrowerken waren
een unieke gelegenheid om dit plan uit te voeren. De MIVA dat staat voor
Maatschappij voor het Interkommunaal Vervoer te Antwerpen stond hiertegen
machteloos. Maar zij kwam niet met een alternatief voor de dag. Wel liet de MIVA
tijdens de werken tussen het Comedieplein en het Tolhuis een bus pendelen. De
dienstregeling van deze pendeldienst was een lachedingetje. Slechts om de twintig
minuten had men een bus. 's Avonds en tijdens het weekeind waren er twee
mogelijkheden: te voet gaan of wachten op buslijn 9 die je in de buurt van het Tolhuis
bracht. Toen vorig jaar buslijn 9 eindelijk tot de Fruithoflaan in Berchem werd
verlengd en terzelfdertijd een hogere frekwentie kreeg, werd de pendeldienst
opgedoekt. Tramlijn 7 had intussen een groot aantal reizigers verloren en het al fel
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verbleekte imago van het Antwerpse openbaar vervoer had opnieuw een flinke deuk
gekregen.
Het Antwerpse stadsbestuur ziet zijn beslissing in verband met lijn 7 natuurlijk
anders. Volgens Bob Cools, schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw Neerlandia had een boeiend gesprek met hem - werd tot inkorting van lijn 7 besloten
omdat o.m. de Minderbroedersrui en de St.-Katelijnevest deel gaan uitmaken van
een singel die rond de heel oude stadskern is geprojekteerd. Deze mini-singel moet
het autoverkeer in de binnenstad kanalizeren. Het gebied binnen de singel wordt
verkeersarm of misschien zelfs verkeersvrij.
Met de aanleg van deze singel is men nog niet gestart. Had tram 7 dan voorlopig
niet kunnen blijven rijden naar het Tolhuis?

Wachten op de premetro
De Sinjoren kijken nu hoopvol uit naar het einde van het jaar. Dan wordt immers het
eerste premetrovak tussen het Groenplein en het Centraal Station in dienst genomen.
Eindelijk. Zal het Antwerpse openbaar vervoer dan meteen uit het slop zijn? Wij
geloven het niet. Lijnen 2, 3 en 15 - en misschien ook lijn 11 - zullen in de 1200
meter lange koker wel goed opschieten maar terug bovengronds blijft alles bij het
oude. De tram komt weer in verkeersopstoppingen terecht en verliest zoals vroeger
kostbare minuten bij de verkeerslichten.
Het doodzieke openbaar vervoer in de Scheldestad heeft andere stimulansen nodig
dan gewoon een stukje premetrokoker, ook al heeft dat ding vreselijk veel geld gekost.
Of gaat de MIVA bij het inschakelen van het eerste premetrovak de dienstregeling
op alle lijnen grondig herwerken en verbeteren? Wordt de avond- en weekeinddienst
aantrekkelijker gemaakt? Gaat de MIVA net als in Brussel overstapjes toelaten?
Komt er eindelijk aan iedere tram- en bushalte goede en volledige informatie over
de dienstregeling
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De struktuur van het tram- en busnet van de Zwitserse stad Basel is één van de beste en meest logische
die je in een Westeuropese stad kunt vinden.
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van de lijn in kwestie? Enkele vragen die vele reizigers zich zullen stellen.
De eerste faze van de premetro is ten vroegste in 1980 voltooid. Als Antwerpen
nog zolang zal moeten wachten op sneller en frekwenter vervoer, is het niet uitgesloten
dat het openbaar vervoer in de Scheldestad definitief buiten spel komt te staan.
Misschien zal het reizigersaantal niet meer dalen, spectaculair stijgen zal het evenmin.
Ook al beweert premetrodirekteur Ir. Weyns dat de premetro voor Antwerpen de
enige oplossing is.
Wachten op de premetro... Vele Sinjoren verwachten er veel, te veel van.
Vergelijkingen met Londen en Parijs gaan niet op. Antwerpen heeft geen behoefte
aan een metro wel aan een aangepast en modern tramnet.

Antwerpen contra Basel
Er is dus wel degelijk een alternatief voor de peperdure premetro. Neerlandia ging
een kijkje nemen in de Zwitserse Rijnstad Basel en vergeleek de openbaar
vervoer-situatie daar met deze in Antwerpen, Eerst had de redaktie gedacht aan een
vergelijking Antwerpen-Zürich omdat beide steden qua aantal inwoners het best
vergelijkbaar zijn. Deze konfrontatie zou voor de trotse Belgische havenstad
katastrofaal zijn uitgevallen. Daarom gaven wij de voorkeur aan Basel, de tweede
grootste stad van Zwitserland. Basel telt ongeveer 227.000 inwoners, in stad en
voorsteden samen wonen ruim 362.000 mensen. De Antwerpse agglomeratie telt
571.000 inwoners.
Volgens voorlopige gegevens vervoerden de Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) in
1973 meer dan 129 miljoen reizigers. Opnieuw een forse winst. De MIVA rekent
voor 1973 met circa 42,8 miljoen reizigers. Vergeleken met 1972 is dit een daling
van 2 t.h. In Antwerpen lijkt het spectaculaire reizigersverlies zich eindelijk te
stabilizeren. Het kan nog moeilijk slechter... Uit volgende cijfers kun je duidelijk de
ongunstige en gunstige evolutie aflezen van het aantal vervoerde reizigers door de
MIVA en de BVB.
MIVA-Antwerpen

BVB-Basel

1966:

56.840.853

1966:

102.445.544

1967:

54.439.053

1967:

103.449.328

1968:

53.516.911

1968:

105.131.286

1969:

50.738.054

1969:

108.814.597

1970:

48.278.099

1970:

113.521.992

1971:

45.948.085

1971:

117.990.170

1972:

43.728.085

1972:

124.871.966

1973:

42,8 miljoen

1973:

129 miljoen
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Tram is niet ouderwets
Van de 124.871.966 reizigers die de BVB in 1972 vervoerde, reden er eventjes
106.303.630 met de tram. De Basler Verkehrs-Betriebe bezitten een 61,1 km lang
tramnet waarop twaalf lijnen rijden: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16 en 18. Tijdens
de spits kun je in Basel ook trams met andere nummers ontmoeten. Die worden echter
alleen ingezet als versterking van bestaande lijnen:
- 5 rijdt als versterking van lijn 15 tussen Schifflände en Bruderholz.
- 8 rijdt als versterking van lijn 18 tussen Bahnhof SBB en Neuweilerstrasse.

Basel Wettstembrucke. Waar voor de auto geen beperkingen zijn, is wel gezorgd dat tram en bus vrije
baan hebben.
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- 22 versterkt de lijnen 12 en 14 tot het sportcomplex St.-Jakob. Hier bevindt zich
ook het bekende voetbalstadion St.-Jakob (60.000 toeschouwers) waar vele
interlands worden gespeeld en dat ook door de Zwitserse kampioen FC Basel
gebruikt wordt.
- 24 is de verlengde lijn 7 tot Wiesenplatz ter ontlasting van lijn 14.
- 26 rijdt tussen Schifflände en Bruderholz als versterking van lijn 16.

Voor een optimale bediening van de tramlijnen beschikt de BVB over 177
motorwagens en 194 aanhangers. Het voor dergelijke stad indrukwekkende
motorwagenpark bestaat uit 40 tweeassers, 79 vierassers en 58 enkelgelede zesassers.
Van de 194 aanhangers zijn er 47 tweeassig, 41 drieassig en 106 vierassig. Het
trammaterieel is verdeeld over drie stelplaatsen: Allschwilerstrasse, Dreispitz en
Wiesenplatz.
En nu even vergelijken met Antwerpen. De MIVA beschikt over een bijna 78 km
lang tramnet. Het rollend materieel bestaat uit 48 oude motorwagens (39 tweeassers
en 9 vierassers) en 126 PCC-rijtuigen. Einde dit jaar zullen alle oude trams uit het
Antwerpse stadsbeeld verdwenen zijn. Begin november start La Brugeoise in Brugge
met de levering van nog 40 PCC's. Deze zullen uitgerust zijn met een
Scharfenbergkoppeling - beslist niet goedkoop - waardoor tijdens de spits in
treinschakeling kan gereden worden. Nu al rijden in Antwerpen PCC's met een
Scharfenbergkoppeling, op o.m. de lijnen 8 en 24 zelfs af en toe in treinschakeling.
De MIVA zelf installeerde de koppeling op deze trams.

Basel Marktplatz. De straat is nu weer het terrein van wandelaars en winkelende dames en heren.

Verkeersdeskundigen hadden liever gezien dat de MIVA gelede wagens had
besteld. Deze hebben een grote kapaciteit en kunnen door één man bediend worden.
De Antwerpse tram- en busmaatschappij klampt zich echter vast aan het dalende
aantal reizigers. Gelooft zij zelf niet meer in een ommekeer?

Buurtspoorwegen maakten denkfout
Basel heeft bovendien nog twee voorstadslijnen die echter niet door de BVB
geëxploiteerd worden. De eerste is de Birseckbahn (BEB) waarvan de direktie in
Arlesheim is gevestigd. Deze 8,5 km lange tramlijn verbindt Basel (Aeschenplatz)
via Münchenstein en Arlesheim met Dornach.
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In het kader van de eerste modernizeringsetappe nam de BEB in 1972 acht nieuwe
enkelgelede trams, gebouwd bij Schindler Waggon AG in Pratteln (bij Basel), in
dienst. Deze in hevig geel geschilderde trams bieden plaats aan 150 reizigers. 46
mensen hebben een zitplaats.
Maandag 18 februari jl. trok het kanton Basel-Landschaft een krediet van tien
miljoen Zw.fr. uit voor de tweede faze van de technische en financiële sanering van
de Birseckbahn. De BEB krijgt er nog zeven gelede trams bij. Deze zullen uitgerust
zijn met een koppeling om in treinschakeling te kunnen rijden. Ook de in 1972
geleverde trams krijgen deze koppeling. De tweede niet door de BVB geëxploiteerde
voorstadslijn is de Birsigthalbahn (BTB). Deze 17 km lange smalspoorlijn - noch
tram noch trein - verbindt Basel BTB aan de Heuwaage via Oberwil en Flüh met
Rodersdorf. Merkwaardig is dat deze lijn tussen Flüh en Rodersdorf voor een groot
gedeelte op Frans grondgebied ligt. De BTB bedient trouwens het Elzasser dorpje
Leymen. Het aantal reizigers bij de Birseckbahn en de Birsigthalbahn stijgt
voortdurend.
Nu had Antwerpen vroeger ook een zeer uitgebreid voorstadsnet, geëxploiteerd
door de Buurtspoorwegen. Zo waren er tramlijnen, meestal op eigen bedding, naar
Wijnegem, Schilde en Turnhout, Wommelgem, Ranst en Broechem, Schoten,
Brasschaat, Wuustwezel, Kapellen, Ekeren, Putte-Kapellen, Stabroek en Lillo,
Zandvliet, Aartselaar en Boom en naar Hamme via Kruibeke en Temse. Deze
buurttrams waren zeer degelijk en trokken tijdens de spits twee tot drie aanhangers.
In de euforie van de motorizatie doekte de Buurtspoorwegen tussen 1958 en 1968
alle tramlijnen rond Antwerpen op. De gevolgen bleven niet uit. De bussen konden
de trams niet doen vergeten en het aantal reizigers daalde jaar na jaar.
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Klap op de vuurpijl
Ergens moeten de fanatieke Belgische metroplanners een oude netkaart van de
Buurtspoorwegen hebben gevonden. Want wat zien wij nu? Tijdens de derde
metrofaze - gelukkig nog veraf - worden de trams (later metrostellen) op pijlers naar
belangrijke woonkoncentraties als bijvoorbeeld Ekeren gebracht. Het lijnenstramien
van het vroegere buurttramnet werd bijna helemaal door de metrojongens
overgenomen. Omdat de tram dan op pijlers rijdt, zal het goed zijn... Onzin. Het
ministerie van Verkeer had eigenlijk nooit mogen meewerken toen de
Buurtspoorwegen, geplaagd door hevige buskoortsen, plots al haar tramlijnen kwijt
wilde. Maar door wie en hoe werd dat ministerie destijds geleid?
Men had de Buurtspoorwegen beter de financiële middelen ter hand gesteld voor
een grootscheepse modernizering van het rollend materieel en voor ingrijpende
verbeteringen aan het net zoals spoorvernieuwingen en uitbreiding van eigen bedding.
Een viadukt is immers geen conditio sine qua non voor een vlot tramverkeer. Er
bestaat ook zoiets als het beïnvloeden van verkeerslichten waardoor de tram altijd
voorrang krijgt op het autoverkeer. Bovendien zijn viadukten in woongebieden
helemaal niet estetisch. De aanleg van die dingen kost daarbij nog waanzinnig veel
geld. Het ministerie van Verkeer had zijn energie moeten besteden aan het uitwerken
van een globaal en verantwoord verkeersbeleid. En dit in nauwe samenwerking met
Openbare Werken. Verkeer en Openbare Werken horen eigenlijk thuis in één
ministerie.
Men had ook al lang de spoorwegen, de buurtspoorwegen en het stedelijk openbaar
vervoer in één maatschappij met één tarief moeten onderbrengen. Eén maatschappij
met enkele regionale direkties. Als dienst aan de gemeenschap is het openbaar vervoer
één aktiviteit. Of je nu rijdt met trein, tram of bus. Waarom het zo ingewikkeld
maken?
Het openbaar vervoer een kans geven is niet alleen dokteren aan infrastruktuur,
modern rollend materieel en aantrekkelijke dienstregelingen, maar ook aan de tarieven.
Deze moeten eenvoudig zijn en niet te hoog...

Trolleybus heeft niet afgedaan
Met de drie Baselse trolleybuslijnen 31, 33 en 34 reden in 1972 7.596.553 passagiers
mee. In 1971 waren er dat 7.456.979. De Basler Verkehrs-Betriebe bezitten 26
trolleybussen waarvan tien gelede. De gelede trolleybus deed in 1967 zijn intrede in
de Zwitserse Rijnstad. Hij heeft een kapaciteit van 115 plaatsen waarvan 27 zit- en
88 staanplaatsen.
Omdat een aantal trolleys hun beste tijd gehad hebben, bestelde de BVB onlangs
nog tien gelede trolleybussen. Het order van Basel maakt deel uit van een
gezamenlijke bestelling van vijf Zwitserse vervoersmaatschappijen. Bern bestelde
26, Genève 18, Basel 10 en Zürich 31 gelede, Lausanne 18 gewone trolleybussen.
De firma Franz Brozincevic & Co AG in Wetzikon bouwt het onderstel, Sécheron
in Genève, lid van de groep Brown Boveri, vervaardigt en installeert de elektrische
installatie.

Neerlandia. Jaargang 78

De Zwitsers vinden dat de trolleybussen net als de tram een belangrijke bijdrage
leveren tot een beter leefmilieu in de steden. Zo vindt men trolleybuslijnen in o.m.
Basel, Bern, Biel, Lausanne, Luzern, Neuchâtel, Genève, Sankt Gallen, Winterthur
en Zürich. Dat de trolley wel degelijk voldoening schenkt, bewijst de vorig jaar door
de BVB in dienst genomen verlenging van lijn 34 van de Bäumlihofstrasse tot
Habermatten, een halte aan tramlijn 6 en eindpunt van trolleybuslijn 31. Het trolleynet
van Basel is nu ruim 12 km lang. Op 1 maart 1964 verdwenen de MIVA-trolleybussen
wegens totale veroudering uit het Antwerpse stadsbeeld.
Het busnet van de BVB is bijna 29 km lang en bestaat uit zes lijnen: 32, 35, 36,
37, 38 en 50. Voor de bediening van deze lijnen heeft men 56 autobussen. In 1972
werden 10.971.783 reizigers vervoerd. Op een busnet van 29 km vervoerden de
Basler Verkehrs-Betriebe in een jaar ruim een kwart van het totaal aantal

Op tram en bus in Basel is voldoende ruimte voor kinderwagens. Het stedelijk openbaar vervoer moet
immers ook deze service kunnen bieden...
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reizigers (42,8 miljoen) dat in 1973 van de MIVA-trams en -bussen gebruik maakte.
Het stemt tot nadenken... En voor wij het vergeten. Voor de bediening van een ruim
140 km lang busnet met twintig lijnen beschikt de MIVA over 110 bussen.

Hoge frekwentie...
Waarom staan de Zwitsers en de ‘Basler’ in het biezonder zo positief tegenover het
openbaar vervoer? Omdat zij milieubewuster zijn en iets meer discipline kunnen
opbrengen? Inderdaad. Maar dat niet alleen. Als je een halve dag in Basel hebt
rondgezworven of als je gewoon het mooi en praktisch uitgegeven ‘Fahrplan’ - het
kost slechts 1 Zw. fr. - bestudeert, wordt het onmiddellijk een duidelijke zaak waarom
het openbaar vervoer zo attraktief is.
Op werkdagen heeft men tot 19.30 u en op alle lijnen een tram om de zes minuten.
Tot 20.30 u daalt de frekwentie op een aantal lijnen tot 7,5 minuten, op andere blijft
het zes minuten maar daarna gaan alle tramlijnen om de twaalf minuten rijden. De
frekwentie bij de trolleybussen is dezelfde als bij de trams, terwijl op de buslijnen
gedurende de ganse dag een frekwentie van 12 minuten wordt aangehouden. 's
Zaterdags rijden de trams en trolleybussen tot 20.30 u. de ganse dag om de 7,5
minuten en daarna om de 12 minuten. Op zon- en feestdagen bedraagt de frekwentie
van tram en trolley 's voormiddags 12 minuten en s' namiddags 7,5 minuten. Na
20.30 u. wordt het weer om de 12 minuten. De bussen rijden tijdens

Antwerpen: Waarom wordt de tram in het centrum onder de grond gestopt?

het weekeind gedurende de ganse dag om de 15 minuten.
Wat een verschil met Antwerpen waar op weekdagen na 19 u en 's zondags bijna
de gehele dag frekwenties van 16 (in het allerbeste geval) tot 30 minuten een
doodgewone zaak zijn. Tijdens de week is de frekwentie voor 19 u op verscheidene
buslijnen ook niet van die aard om kliëntele te winnen. Als je om de twintig minuten
een bus hebt, mag je dik tevreden zijn.
Geen wonder dat steeds minder mensen in de Scheldestad van tram en bus gebruik
maken. De MIVA vindt de frekwentie verantwoord omdat de Sinjoren weinig
belangstelling hebben voor het openbaar vervoer. Zo is men er natuurlijk gemakkelijk
vanaf. De kliëntele - in de eerste plaats deze die men wil aantrekken - verwacht echter
een aantrekkelijke frekwentie..
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...En natuurlijk service
Sedert 6 juli 1970 is de biljetten- en ritkaartenverkoop in Basel volledig
geautomatiseerd. Reiskaartjes kan men dus niet meer in de tram kopen, maar aan de
automaten die aan elke halte te vinden zijn. Ritkaarten moet men zich daar eveneens
aanschaffen en laten ontwaarden. Voor een rit van één tot vier haltes betaalt men 40
Rappen, een rit op het stadsnet of voorstadslijn kost 70 Rappen terwijl voor een rit
op het stadsnet én voorstadslijn 1 Zw.fr. dient betaald. Jonger dan zes rijdt men gratis,
tussen de 6 en 16 betaalt men op het ganse net slechts 40 Rappen. Voor het vervoer
van kinderwagens en honden betaalt men eveneens 40 Rappen. Er zijn drie soorten
ritkaarten: 11 ritten à 40 Rp kost 4 Zw.fr., 11 à 70 Rp 7 Zw.fr. en 11 à 1 Zw.fr. 10
Zw.fr. Biezonder interessant is de dagkaart. Voor 3 Zw.fr. kan men een gehele dag
onbeperkt op alle lijnen rijden.
Met 177 motorwagens en 194 aanhangers kunnen de Basler Verkehrs-Betriebe de
kliëntele een grote tramkapaciteit en veel komfort aanbieden. Twee niet te
onderschatten faktoren voor het attraktief maken van het stedelijk openbaar vervoer.
Lijnen 6, 11, 12 en 14 worden volledig bediend door gelede trams met aanhangers.
Dit is een aanbod per stel van 289 plaatsen. Op de andere lijnen rijden vierassige
trams met bijwagen, goed voor 240 plaatsen. Tijdens de kalme uren worden de
aanhangrijtuigen niet afgehaakt. Bedrijfschef Rudolf Mauch: ‘Aan- en afhaken van
wagens betekent tijdverlies en kost mensen en geld. Tijdens de kalme uren bieden
wij dus aan de kliëntele die gaat winkelen - met of zonder kinderwagens - veel
komfort. Dit is reklame voor het openbaar vervoer.’
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De 1237 personeelsleden van de BVB doen alles om het de reizigers naar de zin te
maken. Zo komt regelmatig het kosteloze informatieblad ‘Gute Fahrt’ in de
brievenbussen. Voor één Zw.fr. kan men een handige en volledige dienstregeling
kopen. En alle bestuurders van trams, trolley- en autobussen maken gebruik van de
omroepinstallatie om elke halte en zo nodig overstapmogelijkheden aan te kondigen.
In Antwerpen worden die dingen - ze zijn heel slecht geplaatst - alleen gebruikt om
af en toe ‘doorschuiven’ te roepen...

Verkeersarme binnenstad
Tijdens de Kerstmisperiode 1971 werd in Basel een proef genomen met verkeersarme
zones in Groot- en Klein-Basel, Het werd een gevoelig sukses. Reeds in maart 1972
werd deze uitstekende verkeersmaatregel definitief van kracht. Op 6 december 1972
werden de verkeersarme zones gevoelig uitgebreid. Dank zij deze maatregelen loopt
het openbaar vervoer in de Zwitserse Rijnstad nu biezonder vlot. Het centrum is dag
en nacht gesloten voor alle doorgaand partikulier verkeer en voor hen die in de
binnenstad een verkeersplaatsje zoeken. Taxis en leveranciers zijn altijd toegelaten.
De city van Basel is weer leefbaar en aantrekkelijk. Meteen konden ook de dure en
niet alles oplossende semi-metroplannen in de lade geborgen worden. Nu had
Antwerpen het ook rustig zonder dure premetrokokers kunnen stellen. De Meir wordt
binnenkort tijdens het grootste gedeelte van de dag verkeersvrij gemaakt. Een
uitstekende beslissing. Alleen komt zij jaren te laat. Met betrekkelijk weinig kosten
had men de tram tussen het Groenplein en het Centraal Station op een eigen bedding
kunnen brengen. Met hetzelfde resultaat als een premetro. Maar dat is het nu juist.
In België houdt men alleen van dure en trage oplossingen. Gelukkig is het Antwerpse
stadsbestuur ook gaan inzien dat op het ministerie van Verkeer in Brussel kapitale
denkfouten zijn gemaakt. Het stadsbestuur is van oordeel dat de Scheldestad geen
metro nodig heeft maar dat er wel dringend behoefte is aan een modern en aangepast
tramnet. De verdienstelijke Aktiegroep Oude Stad (AGOS), die al herhaaldelijk
protesteerde tegen het ondoordacht gegraaf in de Scheldestad, verdedigt deze visie
al langer. In verscheidene steden (o.m. Amsterdam) is duidelijk aangetoond dat trams
in eigen bedding bijna evenveel reizigers en even snel vervoeren als metrotreinen..
AGOS heeft becijferd dat de kosten voor de aanleg van een modern en aangepast
tramnet zeventig maal lager liggen dan die voor het waanzinnige metrogedoe. En
bovendien is tramrijden bovengronds een stuk prettiger.

Het voorbeeld van Amsterdam
Op 7 februari jl. besteedde Lode Van Muylder een hoofdartikel in ‘De Nieuwe Gazet’
- een in Antwerpen verschijnend kopblad van ‘Het Laatste Nieuws’ - ruime aandacht
aan de AGOS-argumenten. Ook hij vraagt zich af of het allemaal niet anders kan.
Lode Van Muylder richtte aan de Premetro-direktie ook volgende vragen:
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- Is het waar dat in een groot gedeelte van de oude stad niet te verantwoorden
afbraakwerken onvermijdelijk zullen zijn?
- Kan de overheid (Rijk of stad) garanties geven dat in de smalle straten tussen
het Groenplein en de Ossenmarkt (via Melkmarkt, Koepoortstraat,
Minderbroedersrui, Blindestraat enz.) geen hele huizenrijen zullen moeten
afgebroken worden?
- Heeft men erover nagedacht dat deze afbraken (bijvoorbeeld in de zeer smalle
straatjes aan de katedraal, Sint-Pietersstraat en Melkmarkt) opnieuw een stuk
specifieke Antwerpse eigenheid zullen vernietigen, waardoor de stad nog wat
meer schilderachtigheid zal verliezen?
- Heeft men er voldoende rekening mee gehouden dat deze afbraken nog maar
eens de ontvolking van de stadskern in de hand zullen werken?
- Is het waar dat op de Belgiëlei alle bomen er zullen moeten aan geloven?

De in West-Europa ten onrechte verguisde trolleybus krijgt in Basel ook een vrije baan.
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Welke katastrofe de aanleg van een metro in een oude stad kan zijn, heeft Amsterdam
met schade en schande ondervonden. Maar hier nam niet het Rijk, maar de gemeente
Amsterdam het metro-initiatief. Amsterdam heeft nu ingezien dat de stad helemaal
niet geschikt is voor een metro. De lijn waaraan begonnen werd, zal wel afgebouwd
worden en waarschijnlijk door de Nederlandse Spoorwegen overgenomen. Daarna
wordt het metrohoofdstuk afgesloten. Amsterdam gaat nu alle energie besteden aan
de uitbreiding en de verbetering van het tramnet. Het gemeentebestuur heeft intussen
al twee rapporten uitgebracht: ‘Lijnenplan 1974-1978’ en ‘Trams in nieuwe banen’.
Dit jaar al krijgt de Nederlandse hoofdstad een nieuwe tramlijn, lijn 6, tusen het
Amstelstation en het Centraal Station. Binnenkort zal ook begonnen worden met een
vrije baan voor lijn 10 en het doortrekken van tramlijnen 2 en 13 naar de westelijke
tuinsteden respektievelijk Slotervaart en Geuzenveld.

Geen woorden maar daden
‘Wij zijn het reizigersverlies beu.’ Dit zei MIVA vorig jaar tijdens een perskonferentie.
Schijnbaar gelooft de MIVA in Sinterklaas. Want er gebeurt nog steeds niets. Sorry,
er gebeurt wel iets: wachten op de premetro. Maar hiermee win je natuurlijk geen
reizigers.
Wij moeten wel toegeven dat de MIVA het niet altijd gemakkelijk heeft. Zij kampt
met personeelstekort en krijgt vaak weinig medewerking van overheid en politie.
Het Antwerpse politiekorps beschouwt de tram als een noodzakelijk kwaad in de af
en toe moeilijk te ontwarren verkeerschaos. Dit zijn echter geen redenen om bij de
brokken te gaan zitten. Als men in het offensief wil gaan, valt nog veel te bereiken.
Zo zou de MIVA dringend moeten gaan dokteren aan een aantrekkelijke frekwentie,
ook tijdens het weekeind. Even belangrijk zijn de voorlichting en de visuele
kommunikatie. Beide zijn nu - onbegrijpelijk genoeg - in handen van een reklamefirma
die zeer slecht amateuristisch werk levert. Zou het niet opportuun zijn aan iedere
halte een goed leesbare gedetailleerde dienstregeling van de lijn in kwestie aan te
brengen? Wat de visuele kommunikatie betreft, kunnen wij de MIVA zeer warm het
uitstekende rapport ‘Ontwerp van een visueel kommunikatiesysteem ten behoeve
van het openbaar vervoer in Antwerpen’ van Eddy De Pelseneer aanbevelen. Het is
gesneden brood.
Alhoewel de aanleg van één kilometer tramlijn slechts een investering vergt die
schommelt tussen 8 en 12 miljoen B.fr., en één kilometer premetro liefst één miljard
B.fr. kost, ziet het er voorlopig niet naar uit dat het Antwerpse openbaar vervoer snel
uit het slop komt.
HERMAN WELTER
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Antwerpen Groenplein mei 1973: bouw van de premetro. De ‘vooruitgang’ slaat in als een bom in
het hart van de stad.
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Schepen Bob Cools: Antwerpen opteert voor een aangepast tramnet
Bob Cools is schepen (wethouder) van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw van
de stad Antwerpen. Hoe ziet hij het huidige en toekomstige openbaar vervoer
in stad en agglomeratie? Neerlandia had een zeer verhelderend gesprek met
hem.

Praten over openbaar vervoer anno 1974 in Antwerpen is praten over de premetro.
Ook Bob Cools is niet entoesiast over het ongevraagde premetro-geschenk van het
Ministerie van Verkeer.
Bob Cools: Het begon allemaal in de jaren zestig toen iedereen in de euforie van
de motorizatie leefde. Auto's, autobussen, vrachtwagens. Dat was het einde. Velen
vonden het openbaar vervoer hopeloos voorbijgestreefd. Over trams spreken was
toen totaal ouderwets. Uit vrees dat het openbaar vervoer buitenspel zou gezet worden,
besloot het Ministerie van Verkeer iets te doen. Het kwam op de proppen met
metroplannen voor liefst vijf steden: Brussel, Antwerpen, Luik, Gent en Charleroi.
De toenmalige regering eiste echter eerst uitvoerige verkeersstudies. Daarna kwam
het groene sein. Onbegrijpelijk genoeg werd geen overleg gepleegd met Openbare
Werken. Dit ministerie was toen volop bezig België te begiftigen met snelwegen en
zelfs stads-autosnelwegen. En van begiftigen kan men snel vergiftigen maken... De
regering liet beide ministeries rustig hun gangen gaan...
Men begon dan met de premetro in Brussel. De aanleg van het eerste vak lokte
geen kontestatie uit. Langs het trajekt woont bijna niemand meer. Maar wat zagen
wij. Nauwelijks stak de tram in de Wetstraat onder de grond of deze straat veranderde
in een autosnelweg. Erger zelfs. In de Wetstraat is het werkklimaat gewoon kapot.
Toen kwamen de premetro-kredieten voor Antwerpen. En op een mooie dag begon
men met de uitvoering van de in de jaren zestig getekende plannen. Zonder dat het
stadsbestuur ook maar enige vorm van inspraak had gekregen. De nu aan gang zijnde
eerste faze zal ten vroegste in 1980 afgesloten worden. Hier en daar zal dan een tram
een stukje ondergronds rijden. De tweede faze koncentreert zich in de oude binnenstad.
De werkmetodes van de premetro nu kennende, heeft het stadsbestuur grote schrik
dat deze faze zal gepaard gaan met grootscheepse afbraak. Tijdens de eerste faze
blijft het slopen immers beperkt tot het Astridplein. Tenslotte is er de derde faze.
Dan zal men de tramlijnen buiten het stadscentrum op pijlers brengen en doortrekken
naar o.m. Ekeren en Hemiksem.
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Nu komen daar de bedenkingen bij. De verschrikkelijke hinder van de
bovengrondse bouwmetode en de hoge aanlegkosten van circa 1 miljard B.fr. per
kilometer stemmen beslist al tot nadenken. Maar er is nog veel meer. Hoelang zal
het niet duren alvorens dit openbaar vervoer operationeel is? Wij vrezen dat tegen
die tijd niemand meer met de tram of bus zal rijden. Het openbaar vervoer zal dan
niettegenstaande de enorme investeringen toch buitenspel komen te staan.
In de onlangs gepubliceerde Struktuurschets over de Antwerpse binnenstad hebben
wij alternatieven naar voren gebracht. Wij stellen voor na 1980 te stoppen met de
premetro en de trams gewoon bovengronds te laten. Misschien kan hier en daar op
drukke kruispunten de tram nog onder de grond geduwd worden. Maar dan moet dat
wel ernstig voorbereid worden. Antwerpen wenst dus geen metronet maar een
aangepast tramnet. De tramlijnen moeten trouwens ook anders gelegd worden. De
nu nog bestaande lijnen dateren uit 1900 en beantwoorden al lang niet meer aan de
huidige behoeften en verkeerstromen.

Blunders
Bob Cools: Het voor Antwerpen ontworpen premetro-net beantwoordt evenmin aan
de evolutie. De metrojongens gingen er destijds vanuit dat de bevolking in stad en
agglomeratie nog zouden groeien. Zij dachten ook dat er nog meer mensen in de
binnenstad zouden komen werken. Twee misrekeningen van formaat.
De laatste jaren wijken steeds meer mensen uit naar randzones. Welnu de metro
komt daar niet in de buurt.
De metrojongens dachten ook dat de werkgelegenheid zich net als in Brussel in
het stadscentrum zou koncentreren. Een blunder. Het zwaartepunt van de
werkgelegenheid - ook voor de tertiaire sektor - komt steeds meer in het havengebied
te liggen. Ook hier komt de metro niet... Bij het aanpassen en herstruktureren van
het tramnet houdt de Struktuurschets wel rekening met deze elementen.
Nu hadden wij in België tot voor kort een openbaar vervoer dat aan een gezond
patroon beantwoordde: de buurtspoorweg. En nu hebben ze (Bob Coois gebruikt hier
- terecht - een krachtwoord) overal de buurtspoorweg opgebroken. De klap op de
vuurpijl is dat tijdens de derde faze de trams de hoogte ingaan. Hiervoor kozen de
metrofantasten het stramien van de vroegere buurtspoorlijnen.
Eén ding staat vast, de Buurtspoorwegen hebben met het opheffen van bijna al
hun tramlijnen een onvergeeflijke beleidsfout gemaakt. Misschien verkeerden ze
ook in de euforie van de motorizatie. Het grote reizigersverlies op de verbuste
tramlijnen spreekt echter duidelijke taal.
In onze Struktuurschets wordt ook gepleit voor de snelle aanleg van een tramtunnel
tussen Linkeroever en het Groenplein. Het snel groeiend aantal inwoners op
Linkeroever moet een aantrekkelijke en snelle verbinding met het centrum krijgen.
Wij denken aan een tramlijn van Linkeroever naar Deurne. Twee belangrijke
woonkoncentraties worden op die manier uitstekend met elkaar verbonden.
Eigenaardig genoeg zijn de metrojongens daar weer tegen.
Wij gaan dus in het offensief. Hierbij moeten wij de hulp krijgen van de Minister
van Verkeer. Samen met hem moeten wij de metroplannen herzien.
Een gesprek met een man als Bob Cools is altijd te snel voorbij. In ieder geval is
toch duidelijk naar voren gekomen dat de verdienstelijke Aktiegroep Oude Stad
(AGOS) niet meer alleen staat. Gelukkig maar...

Neerlandia. Jaargang 78

HERMAN WELTER

Neerlandia. Jaargang 78

22

Spiegel van de Nederlanden
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A.N.V.-werkgroep taalgebruik boekt resultaten
De N.V. Drukkerij VANMELLE, Luitenant Willemotlaan 80-82, 9910
Mariakerke-Gent voerde een tweetalige reclame in het jaarboek 1973 van de
Internationale Jaarbeurs Gent.
Wat antwoordt de administrateur-directeur? ‘...Dit is een noodoplossing die ons
helemaal niet bevredigt. We overwegen dan ook zelf reeds, voor volgend jaar, ofwel
ééntalig Nederlandse, ofwel een viertalige publiciteit te voeren, hetgeen we trouwens
in de laatste uitgave van bedoelde cataloog zouden hebben gedaan, indien de grafische
vormgeving ons niet had belet dit te verwezenlijken’.
De directeur-generaal van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, Wolvengracht
48, Brussel deelt mede dat aan de kantoren die in het Vlaamse landsgedeelte met de
spaarkasdienst belast zijn uitsluitend nederlandstalige boekjes worden toegestuurd.
Nog iets over voornoemde instelling - Minister Vanden Boeynants: ‘De stand van
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas die op de open Deurdagen (7 tot 9 september
'73) in het Logistiek Centrum van de Landmacht te Heverlee werd opgesteld, was
ééntalig Nederlands’.
En verder: ‘De pers heeft vóór de opening van de Open Deurdag ten onrechte
melding gemaakt van het vermeend voornemen van het Leger om de stand van de
A.S.L.K. tweetalig te vermelden.
In een brief bevestigt de adjunct-directeur van de Koninklijke Maatschappij voor
Dierkunde, Astridplein 26, Antwerpen, dat de electriciteitsmaatschappij
“Noord-België” de tweetalige plaat op de deur van een cabine te Planckendael
vervangen heeft door een Nederlandse.
De bedienden van de sectie Oostende der Compagnie Internationale des
Wagons-Lits et du Tourisme, Clovislaan 53, 1040 Brussel ontvangen Franse
formulieren.
Een directeur: “We geven U kennis van het feit dat we voor het ogenblik een
inventaris opmaken van alle formulieren die voor het personeel in België bestemd
zijn teneinde er de veranderingen in aan te kunnen brengen die eventueel nodig
zouden zijn”.
Uit Oostduinkerke wordt ons gesignaleerd dat de directie van het Instituut Koningin
Elisabeth, 8458 Oostduinkerke, het grote tweetalige bord in de tuin heeft laten
verwijderen.
Ingevolge de A.N.V.-tussenkomsten zijn de opschriften van het Protestants Centrum
Knokke viertalig opgesteld: Marsveldstraat 5, Brussel. De evangelisatieleider van
de Belgische Protestantse Kerken, signaleert dat hetzelfde systeem zal toegepast
worden te Koksijde.
Enkele personen in Vlaanderen ontvingen van de Dienst Thesaurie en Staatsschuld
enveloppen, waarop de vermeldingen eentalig Frans waren.
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De Minister van Financiën: heb ik het met de verzending der briefwisseling belast
personeel gewezen op zijn plicht, de beschikkingen van de wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken te eerbiedigen; inzonderheid de bepalingen van artikel
41 van de op 18-7-1966 gecoördineerde wetten na te leven’.
Het instituut van Gent, Nederkouter Gent was tot 1963 een franstalige
onderwijsinstelling. Ingevolge de taalwetten is de school nu ééntalig Nederlands:
aanduidingen op een gevel van de speelplaats en in de Telefoongids zijn tweetalig.
De voorzitter van de Inrichtende Macht deelt mee dat de vermeldingen in de
telefoongids nederlandstalig worden en men de opschriften op één der gevels, na de
winter, zal verwijderen.
Aan de loketten van de Kredietbank te Veurne bevonden zich Franse papiertjes
(Lening Stad Gent).
‘In elk geval stellen we het bijzonder op prijs dat ons dergelijke voorvallen worden
meegedeeld. Zulks laat ons toe eventuele misverstanden voor de toekomst te
vermijden’, aldus de hoofddirectie.
In de Sarma ‘Groene Vallei’, Broederlijke Weversplein 1, Gent gebeurden de
bestellingen aan de toonbank (restaurant) franstalig, een tekst aan de koffiemolen
was in de twee talen gesteld.
Een greepje uit het antwoord: ‘Zoals gezegd staan we zeer positief tegenover
hetgeen U ons vraagt, en we namen dan ook de nodige maatregelen om:
1) Te voorkomen dat men franstalige uitdrukkingen gebruikt in het restaurant bij
het doorgeven van de bestellingen.
2) Onmiddellijk de tweetalige tekst verwijderen aan de koffiemolen’.
‘We zijn steeds bereid alle mogelijke medewerking te verlenen op gebied van
taalgebruik’.
De vermeldingen in en buiten Sarma-Knokke (Lippenslaan) zijn tweetalig opgesteld.
De verkoopsdirecteur (Brussel): ‘...We zullen in de mate van het mogelijke rekening
houden met uw opmerkingen’.
Alle vermeldingen in Sarma-Lux (Louizalaan Brussel) zijn enkel in de Franse taal
gesteld; sommige verkoopsters kennen geen Nederlands.
Twee paragrafen uit het antwoord van de verkoopsdirecteur Sarma Zilverstraat
Brussel: ‘We nemen nota van uw opmerkingen, betreffende de opschriften in ons
magazijn en zullen niet nalaten, in de mate van het mogelijke, veranderingen aan te
brengen waar die zich opdringen’.
‘We hebben aan ons personeel herhaaldelijk instructies gegeven, om de klant in
zijn taal te antwoorden en indien dit mogelijk is, iemand te roepen die de taal wel
machtig is’.
Ten slotte: ‘We verzekeren U, dat we stricte toepassing van bovenstaande punten
zullen nagaan’.
Onlangs schreven we aan de Verzekeringsmaatschappij LE FOYER, Louizalaan
209 - Brussel: ‘Het verwondert ons dat er op officiële stukken (o.a.
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verzekeringscontracten), welke volledig in het Nederlands gesteld zijn, nog stempels
gebruikt worden, waarvan de aanduidingen in het Frans aangebracht zijn’.
Men antwoordde als volgt: ‘Het is er ons om te doen onze producenten en hun
cliënten in hun eigen taal te woord te staan, en vanzelfsprekend beschikken we
hiervoor over het nodige materieel en personeel. Het zal U niet ontgaan dat dit
problemen met zich brengt en we zijn ervan overtuigd dat U zult inzien dat een
vergissing in de aard van deze door U aangehaald, al eens kan voorkomen’.
Tot slot: ‘We denken dat het U voldoende zal zijn dat we alles in het werk stellen
om ze te voorkomen. Met ze ons te signaleren, hebt U ons hierbij geholpen, waarvoor
onze dank’.
REIZEN BROOKE - Arenbergstraat 48 - Brussel.
Directeur-Gevolmachtigde Volckaerts: ‘We kunnen U echter verzekeren dat we
rekening houden met al deze opmerkingen en naarmate het ons mogelijk wordt de
organisatie zo in te richten dat de bestaande en nieuwe taalwetgeving langzaam maar
zeker zal in orde komen. Het vraagt toch wel even
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tijd dit alles in detail en zo perfect mogelijk te organiseren. U wilt ons hier zeker
voor verontschuldigen’.
Op 31 october j.l. is een brief gestuurd aan Grand Bazar, Veldstraat, Gent: na twee
dagen heeft de directeur de zaak in orde gebracht (tweetalige en Franse aanduidingen).
Burgemeester Piers van Oostende is tussengekomen bij de voorzitter van de
Sint-Ceciliakring, Sint-Sebastiaanstraat, Oostende.
Resultaat:
1) Het postpapier wordt eentalig Nederlands (hoofding);
2) Bal du ‘Rat Mort’: deze benaming vond haar oorsprong in de wijk Montmartre
te Parijs, een vertaling dringt zich hier niet op, immers ‘Moulin Rouge’ en ‘Mont
Blanc’ worden ook niet vertaald;
3) op alle aanplakbiljetten en reclameborden zal de naamgeving ‘Rat Mort’ tussen
haakjes geplaatst worden.

De vereniging voor Gentse Zeevaartbelangen, Tolhuislaan, Gent voert een algemene
tweetaligheid en ontvangt geen enkele subsidie van het Stadsbestuur.
Deze organisatie is totaal privé en de voorzitter weigert halsstarrig zijn houding
te wijzigen.
Onlangs hebben we een brief ontvangen van de heer Vanden Daele, burgemeester
van Gent, waaruit kan besloten worden dat deze klacht positief zal opgelost worden.
De Bank Lambert, Marnixlaan 24, Brussel heeft de Oostendse Kredietbank,
Janssenlaan 1, Oostende, verworven; in deze instelling wordt een algemene
tweetaligheid gehuldigd.
Reactie uit Brussel: ‘Met genoegen delen we U mede dat we onderzoeken hoe we
U in de komende weken hieromtrent een antwoord kunnen laten geworden’.
In een vriendelijke brief deelt SOL ET VITA Middenberg - 3100 Rotselaar mee
dat de folders en de prijslijsten voor Vlaanderen eentalig Nederlands worden.
‘Naar aanleiding van uw schrijven van 2 october 1973 en 3 december, hebben we
het genoegen U mede te delen dat de nodige instructies aan het Bestuur van de
Internationale Jaarbeurs (Gent) zullen gegeven worden om onze advertentie hetzij
exclusief in het Nederlands, zoniet in meer dan twee talen te laten verschijnen’, aldus
MODERN OFFICE, Brabantdam 32 - 9000 Gent.
Voornoemde firma dringt steeds bij buitenlandse firma's aan opdat de reclame
voor
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De Kouter te Gent heeft opnieuw een Nederlands uitzicht gekregen.

kantoormachines ook nederlandstalig zou zijn; hoewel men al gedreigd heeft geen
goederen meer te bestellen, kan er niet altijd voldoening bekomen worden.
De p.v.b.a. DELMI is gevestigd te Kortrijk in de Sint-Denijsstraat en verspreidt
Nederlands-Franse kaarten in Vlaanderen.
Een greepje uit het antwoord: ‘Uw actie en vraag is ons wel opgevallen en wordt
gewaardeerd. In de mate van het mogelijke (bestaande voorraden, herziening
bladspiegel, enz.) zal eraan voldaan worden’.
Na een tussenkomst bij de S.M. Boudewijnpark te Brugge kreeg de werkgroep
volgend antwoord: ‘Er is terecht goed nota van genomen en bij uitputting van de
voorhanden zijnde voorraad van de tweetalige betalingsbewijzen, zal de sportshop
er de hand aanhouden die door nederlandstalige te vervangen’.
De Stedelijke Hotelschool van de Stad Oostende heeft een tweetalige reclame
gevoerd in ‘Burgerwelzijn’.
Burgemeester Piers: ‘Ik heb uw brief van 27 november 1973 goed ontvangen en
heb uw schrijven dadelijk overgemaakt aan mijn collega, de heer Schepen Laridon,
die de Stedelijke Hotelschool in zijn bevoegdheid heeft. Ik ben overtuigd dat de heer
Laridon U spoedig een antwoord zal bezorgen’. Op 11 december j.l. antwoordde
Schepen Laridon als volgt: ‘Ons Stedelijk Hoger-Technisch Instituut heeft weliswaar,
samen met andere hotelscholen, zijn medewerking verleend bij het bereiden en
opdienen van de spijzen, maar stond niet in voor de organisatie van het feest...’.
We zijn dan ook onmiddellijk tussengekomen bij de directie van ‘Ter Groene
Poorte’ (Brugge), welke verantwoordelijk is voor de tweetaligheid.
GROEP SECUREX Verenigde Natieslaan 1 A te Gent voert een algemene
tweetaligheid t.o.z. van het personeel, deze maatschappij dient het taaldecreet toe te
passen.
Het A.N.V. ontving een brief van de heer K. VAN ROMPAEY, secretaris-generaal
van de Landelijke Bediendencentrale Goemaerelei 69 - Antwerpen: ‘We hebben
een afspraak gemaakt met één van onze medewerkers uit het secretariaat Gent om
onmiddellijk op te treden bij deze onderneming. Mocht dit zonder gevolg blijven,
dan zullen we andere voetstappen overwegen’.
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De ontvanger van het goederenstation Gent (Sint-Pieters) bezigde een Franse stempel.
Een ingenieur van de N.M.B.S.: ‘Na onderzoek is gebleken dat de stempel die U
bedoelt, geen eigenlijke stempel is, maar een lakzegel, dat slechts gebruikt wordt om
waardezendingen tussen de stations onderling of tussen de stations en de
bestuursdiensten, na het dichtlakken, te verzegelen. Onze diensten zullen het nodige
doen om dit zegel te vervangen’.
Nog eens de taaltoestanden bij de Spoorwegen:
a. Tweetalige stempels van Publifer op affiches in de stations. Op 26-11-73 werd
de instelling schriftelijk verzocht een nederlandstalige stempel in het Nederlands
taalgebied en een Franse in het franstalig gedeelte te gebruiken.
b. Opschrift ‘Ingang - Entrée’.
De pachters van de autobuslijnen werden verzocht de franstalige opschriften te
doen verdwijnen op voertuigen die in het Nederlands taalgebied rijden.
c. Buitenlandse bestemmingspunten.
De buitenlandse bestemmingspunten worden op de trein- en stationsborden en
in de dienstregelingen steeds aangegeven in de taal van het land zelf, zo b.v.:
Paris, Köln, Køenhavn, Roma, London, enz. Er werd op internationaal vlak
overeengekomen die namen niet te vertalen.

Eens de voorraad tweetalige kaartjes opgebruikt, zal REGEL Stationsstraat 3
Klemskerke (De Haan), deze viertalig laten opstellen.
Ook de eigenaar van NAUTILAS Franchommelaan 102 Blankenberge zal, in de
toekomst, reclame maken in de vier talen.
Het is met genoegen dat geconstateerd wordt dat het filiaal van de Bank van Brussel
te Oostende Wapenplein zich begint aan te passen aan de eentaligheid van
Vlaams-België.
Via een telefoontje is de tabel van de wisselkoers van voornoemde instelling,
Eggermontstraat te Ledeberg, uitsluitend in het Nederlands opgehangen.
Onlangs hebben we aan de directeur-generaal van de Nationale Loterij gesignaleerd
dat in de bibliotheek van het station te Oostende frans- en tweetalige reclame wordt
gevoerd voor deze openbare dienst.
‘U weze ervan overtuigd dat ik die onregelmatigheid ten zeerste betreur. Ik ben er
namelijk om bekommerd in alle omstandigheden scrupuleus de taalwetgeving te
eerbiedigen en stel, krachtens artikel 50 van de samengeordende wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken, aan de prive-voortverkopers van de loterijbiljetten en
de tussenpersonen op het vlak van de publiciteit, dezelfde eisen’, aldus een paragraaf
uit het antwoord.
De minister van Landsverdediging: ‘Ik heb het genoegen U mede te delen dat de
bevoegde diensten van mijn departement actief bezig zijn met de vervanging of het
overschilderen van de tweetalige panelen en opschriften die in het Vlaamse
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landsgedeelte op militair domein nog zouden bestaan. Het spreekt vanzelf dat deze
actie vooral betrekking heeft op panelen, borden, enz. die geplaatst zijn aan de rand
van de openbare weg’.
De N.V. SARMA Zilverstraat 8 Brussel onderzoekt de mogelijkheid om de uitleg
bij de sprekende en zingende poppen ook in het Nederlands op te stellen.
Hetzelfde doet zich voor bij INNO-PRIBA-BM, Dambordstraat 30 Brussel
(poppen en orgeltjes). Bij de leveranciers zal aangedrongen worden opdat ze in de
toekomst, zowel voor België als Nederland, de speeltuigen van Nederlandse teksten
zouden voorzien.
Bij het buitenkomen van de prominenten (Te Deum in de Sint-Michielskathedraal
te Brussel op 15 november j.l.) werden de prominenten afgeroepen als ‘Monsieur
X’, dit gebeurde ook voor de nederlandssprekenden.
De directeur-generaal van het Protocol (Ministerie van Binnenlandse Zaken)
verstrekte volgend antwoord: Er zal worden voor gewaakt dat, in de mate van het
mogelijke, met de taalgroep van de betrokken persoonlijkheden rekening zal worden
gehouden’.
Op 30 october 1973 schreven we aan het College van Burgemeester en Schepen
van Knokke-Heist: ‘We zijn zo vrij uw aandacht te vragen voor het volgende:
Zwembad ‘Het Zoute’: 1) tweetalige tekst, 2) tweetalige platen.
Het College: ‘Een copie van dit schrijven wordt overgemaakt aan het betrokken
bedrijf met onze aanbeveling, de public relations van onze badstad ten gunste, alle
mededelingen ofwel eentalig ofwel viertalig met het Nederlands vooraan, op te
stellen’.
De negentiende november j.l. heeft een A.N.V.-afgevaardigde een onderhoud gehad
met de directeur van Vlaanderen van de N.V. DELHAIZE Osseghemstraat 53
Brussel. Resultaat: 1) de uitleg op de koffiemachines in het Vlaamse land (filialen)
is eentalig Nederlands opgesteld.
2) In de uitgave van de officiële telefoongids 1974-1975 (zone Brussel) zullen de
firmavermeldingen in de twee talen gesteld zijn.
3) Alle reclame is uitsluitend nederlandstalig in de Vlaamse filialen.
4) In de Brusselse warenhuizen zal zoveel mogelijk de tweetaligheid toegepast
worden.
5) Men onderzoekt de mogelijkheid om te Brussel het tweetalig personeel te laten
herkennen.
Langs de spoorlijn Aalst-Denderleeuw is een Frans opschrift op het gebouw van de
lederfabriek H. SCHOTTE - Fils 9440 Erembodegem aangebracht. De
maatschappij signaleert dat alles in orde is.
De menu's van het Restaurant Middenstand Lange Kruisstraat 3 Gent zijn
tweetalig opgesteld.
Vermits dit spijshuis zich in het centrum van de stad bevindt en door veel toeristen
bezocht wordt, hebben we aan het Provinciaal Middenstandssecretariaat gevraagd
de spijskaarten in de vier talen te stellen. De directeur: ‘De inhoud van uw brief van
25 september 1973 werd overgemaakt aan de prive-exploitant van het Café-Restaurant
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“Van Eyck”, die deze zaak in overweging heeft genomen. We zullen dan ook ten
zeerste aandringen dat deze aangelegenheid geregeld wordt’.
PELSENHANDEL WIERZ Gallaitstraat 93 1030 Brussel verspreidde kaartjes,
die slechts gedeeltelijk tweetalig waren, deze zijn nu afzonderlijk in het Nederlands
en het Frans opgesteld.
Hoewel het postpapier en de enveloppen van de p.v.b.a. Fl. en W. GHEERAERT
Albert 1 laan 68 A Nieuwpoort eentalig Nederlands zijn, waren de menu's (deze
firma exploiteert een restaurant) tweetalig opgesteld - met het Frans vooraan en het
Nederlands in een lichter lettertype.
Thans heeft de firma voorrang verleend aan de Nederlandse taal.
E. WIEME
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Verder regionaliseren?
Men kan na de verkiezingen in België zowel beweren dat er niets veranderd is als
dat er fundamentele verschuivingen zijn gebeurd.
De ontslagnemende regering was samengesteld uit drie partijen: de Belgische
Socialistische Partij die het premierschap had opgeëist, de Christelijke Volkspartij
en de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, zijnde de liberalen.
De uitslag van de verkiezingen van 10 maart, die door de val van de net nog niet
één jaar oude regering Leburton, noodzakelijk waren geworden, moet regionaal
worden bekeken, omdat er belangrijke regionale verschillen zijn.
In Vlaanderen verliest de Belgische Socialistische Partij 2% van haar kiezers, de
CVP wint daar 2%, de PVV gaat 1% vooruit en de Volksunie verliest nagenoeg 2%.
Voor de zetelverdeling wordt dit voor de Kamer een verlies van 2 zetels voor de
BSP, een winst van 3 zetels voor de CVP, een status quo voor de PVV en
merkwaardig genoeg een winst van één zetel (Brussel) voor de Volksunie.
In Wallonië is er een gunstige verschuiving voor de B.S.P. en de zusterpartij van
de C.V.P., de P.S.C. (Parti Social Chrétien), verlies voor de liberalen en voor de
regionale waalse partij: het Rassemblement Wallon.
Te Brussel smelten deze verschuivingen samen in een lichte vooruitgang van de
traditionele partijen, ten koste van de Brusselse francofone partij, het F.D.F. (Front
Démocratique Francophone). De Volksunie gaat licht vooruit en sleept een
bijkomende zetel in de wacht.
De kommunistische partij handhaaft zich op een laag peil. Zij kreeg het nogal te
verduren van revolutionaire splintergroepen. Hoewel de verschuivingen tussen de
partijen onderling zeker niet sensationeel kunnen worden genoemd, kan aan een
aantal vaststellingen niet worden voorbijgegaan. Belangrijk is daarbij de situatie die
vóór de verkiezingen was gegroeid.
Enerzijds waren, de één al vroeger dan de andere, vóór de verkiezingen, de
traditionele formaties overgegaan tot de vorming van autonome regionale vleugels,
zoniet van afzonderlijke partijen. Alleen de Belgische Socialistische Partij heeft zich
tegen deze evolutie verzet.
Anderzijds werd vóór de verkiezingen gesteld dat de inzet was:
sociaal-economische opties (beheer door het rijk van belangrijke economische
sectoren, zoals bv. de energiesector), ethische problemen (legalisering van de abortus)
en de onderwijssector. (België heeft namelijk een zeer belangrijk door het rijk te
subsidiëren net van confessionele scholen).
Een paar besluiten liggen voor de hand. Inzake overheidsparticipatie in belangrijke
energiesectoren - vooral dan de petroleumsector - heeft men in Vlaanderen eerder
behoudsgezind gekozen, ook al omdat vroegere pogingen in de richting van
staatsparticipatie in de schandalenrubriek waren terechtgekomen of op zijn minst
niet rendabel bleken te zijn.
De winnende partijen hebben zich tegen overheidsinmenging (P.V.V.) of hoogstens
voor een overlegeconomie (C.V.P.) uitgesproken. De Volksunie was op dat punt niet
altijd erg duidelijk. De B.S.P. was pro en verloor.
Wat de ethische en de onderwijsproblemen betreft, kan men er niet omheen - de
cijfers hebben dit herhaaldelijk en ten overvloede bewezen -, dat een zeer grote
meerderheid van de bevolking in Vlaanderen gesensibilizeerd is door afgetekende
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standpunten pro en contra, zoals die in de partijprogramma's van B.S.P. en C.V.P.
zijn opgenomen en weinig houvast heeft aan een ‘pluralistisch geïnspireerd’
programma zoals dat van de V.U. De P.V.V. van haar kant had het voordeel dat haar
minister Vanderpoorten een weliswaar omstreden maar toch concreet voorstel tot
regeling van de abortus op zak had. In die omstandigheden moet men niet ver zoeken
naar een verklaring voor het feit dat de regionale partijen voor de gelegenheid een
aantal kiezers die zij in vroeger tijden van de traditionelen hadden afgesnoept, hebben
moeten teruggeven. Zij hadden de grote partijen die kiezers ontnomen omwille van
een behoudende unitaire politiek die inhield dat de gewesten zich benadeeld voelden,
zodat zich de behoefte aan het ‘baas in eigen huis’ scherp manifesteerde. Ook is het
vlaams-nationalisme in Vlaanderen geen ijdel woord. Vele Vlamingen kunnen zich
- ook na anderhalve eeuw Belgisch bewind - nog steeds niet in de huid van een ‘echte’
Belg steken.
Zo kan men stellen dat een aantal breedmaatschappelijke opties de uitslag van de
jongste belgische verkiezingen hebben bepaald. Toch zou men er verkeerd aan doen
daaruit te besluiten dat de zogenaamde ‘institutionele’ problemen, met name de
regionalisering op de achtergrond is geraakt. Integendeel zou men zelfs kunnen
beweren dat precies de aan gang zijnde regionalisering het karakter van de
verkiezingen, en de uitslag ervan, in hoge mate hebben bepaald.
De B.S.P. behaalt in Vlaanderen precies de tegenovergestelde resultaten van de
waalse Parti Socialiste Beige. De liberalen gaan in Vlaanderen afgetekend vooruit,
in Wallonië bijten ze in het zand. De christen demokraten winnen in beide
landsgedeelten, maar zij komen niet meer tot een duidelijk overlegorgaan, laat staan
tot een onderling sluitend programma. Zo we ons tot deze drie voornaamste politieke
ideologieën beperken, tellen we minstens vijf partijen, netjes opgedeeld in de twee
gewesten. En wat belangrijk is: de grens van die partijen loopt dwars door Brussel.
Voor de eerste keer in de belgische geschiedenis hebben alle belgische partijen te
Brussel een aparte lijst voor Vlamingen en voor franstaligen voorgedragen. De laatste
gemeenschappelijke lijsten zijn ook te Brussel gewoon verdwenen. Wat ons tot de
ontstellende vaststelling moet leiden dat er van enige ‘belgische’ partij gewoon geen
sprake meer kan zijn. (Zouden er dan toch geen Belgen zijn?).
Een en ander zal dan ook wel bepalend zijn voor het toekomstig beleid inzake
regionalisering. De grote overwinnaar van deze verkiezingen, de christelijke
volkspartij, dankt haar overwinning in grote mate aan een afgetekende regionale
identificatie, vooral ten opzichte van haar waalse zusterpartij, die daar op haar beurt,
haar voordeel heeft uit gehaald. Aan deze ‘vlaamse’ identificatie heeft zij het te
danken dat zij zulke overtuigde regionalisten die ook altijd voor haar maatschappelijke
opstelling gewonnen waren, maar zich als regionalisten tekortgedaan voelden, heeft
kunnen terugwinnen.
Indien in het labyrinth van politieke compromissen dat in het huidig belgisch bestel
aan de basis ligt van elke politieke regerings- en besluitvorming, aan de evolutie van
deze feiten de nodige aandacht zou worden besteed, dan is het niet uitgesloten dat
de verkiezingen van 10 maart 1974 een stap vooruit betekenen in de richting van een
daadwerkelijke regionalisering.
JAN DE GRAEVE
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Kenteringen in de Nederlandse politiek
Het is gewaagd aan de vooravond van de verkiezingen, waarop wij dit schrijven, een
uitslag te voorspellen. We kunnen hoogstens zeggen dat naar alle waarschijnlijkheid
de Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), de kleine groep van de Politieke Partij Radicalen
(P.P.R.) en de V.V.D. (de liberale partij voor vrijheid en democratie) zullen winnen.
De Katholieke Volkspartij, de Anti Revolutionaire Partij en de Christelijke Historische
Unie (C.H.U.) zullen met een veel geringer aanhang dan voorheen rekening moeten
houden. Het zou ons niet verbazen wanneer de V.V.D. straks een gelijk aantal zetels
zou bemachtigen (berekend aan de hand van de komende statenverkiezingen) in de
Tweede Kamer als de K.V.P. De laatste is jaren achtereen de grootste partij in het
parlement geweest. De groep Democraten 1966 (D'66) en de Democratische
Socialisten 1970 (DS 70) zullen zwaar gehavend uit de strijd komen.
*
Er kan voorzichtig worden gesteld dat de polarisatie in de politiek enigszins afneemt.
Er behoeft geen bezwaar tegen polarisatie als zodanig te worden aangetekend.
Polarisatie kan haar nut hebben tot verduidelijking. Maar zodra de democratische
spelregels tekort worden gedaan en polarisatie leidt tot fanatisme en onverzoenlijkheid
en het verketteren van de mening van anderen bestaat het gevaar van ontwrichting
van de samenleving.
De liberale politicus H. Vonhof, de oudstaatssecretaris van het departement van
C.R.M. (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) heeft in ‘Liberaal Reveil’
geschreven over de ‘omgang met de redelijkheid’. Hij tekent in het artikel scherp
protest aan tegen de polarisatie. Wie de politieke verhoudingen in Nederland kent,
proeft in de bijdrage van Vonhoff een veroordeling van de wijze waarop vele van
zijn politieke vrienden in de V.V.D. de oppositie voeren. Vonhoff pleit voor een
rechtvaardige beoordeling van het kabinetsbeleid. Aan negatieve bestrijding hecht
hij geen waarde. Overigens mag van de heer Vonhoff, die een belangrijke figuur is
in de banken van de oppositie allesbehalve worden verwacht dat hij het kabinetsbeleid
onderschrijft. Hij valt in geen enkel opzicht het programma van de V.V.D. af. Over
de sociaal-economische problemen laat hij zich niet uit. Waarschijnlijk omdat hij
vanuit de culturele hoek afkomstig is. Het artikel zal zeker niet in V.V.D.-kringen
onbeantwoord blijven.
*
De voorzitter van de KVP, dr. D. de Zeeuw heeft in een radiotoespraak gezegd dat
het huidige kabinet de tijd dient te worden gegeven zijn beleid over een lange periode
te verwezenlijken. Daartoe zal een hecht bondgenootschap gesmeed moeten worden
tussen de KVP en de P.v.d.A. Aldus dr. De Zeeuw. De P.v.d.A. kan met de overige
linkse groepen als de PPR, de PSP en de D'66 geen meerderheid behalen. Wat
overblijft is een verbintenis aan te gaan met de progressieve groepen binnen de KVP.
De leider van de fractie van de KVP in de Tweede Kamer, mr. F. Andriessen heeft
de uitlatingen van dr. De Zeeuw voorbarig genoemd. Drs. Van Thijn voorzitter van
de fractie van de P.v.d.A. in de Tweede Kamer heeft eveneens gezegd geen tweespalt
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te wensen tussen de P.v.d.A. en de confessionele groepen KVP en ARP. Daaruit
blijkt dat de P.v.d.A. er nog geen behoefte aan heeft het regeringskasteel te verlaten.
Wanneer soms hoog van de parlementaire democratie wordt opgegeven is dat voor
de voorzitter van D'66 dr. Jan Terlouw een overdreven iets. ‘De politiek is
ongeloofwaardig, omdat het systeem van de parlementaire democratie aan het falen
is. En het faalt omdat het zich onvoldoende ontwikkelt, onvoldoende meegroeit met
een veranderende wereld. De feitelijke macht ligt al lang niet meer bij het parlement.
Zij ligt bij het bedrijfsleven, in het georganiseerde kapitaal en de georganiseerde
arbeid, bij de technocraten en de bureaucratie.’ Dr. Terlouw wees onlangs het
samengaan van KVP, ARP en CHU in een nieuwe formatie Christen Democratisch
Appèl als ‘onheilzaam’ voor de Nederlandse politiek af. Hij vond het kunstmatig de
confessionelen te binden die over tal van zaken verschillend denken. Dr. Terlouw
voelde niets voor een overleg met het CDA. Fr. Andriessen de KVP-politicus
antwoordde dat wie met de KVP zou willen praten over regeringssamenwerking met
het CDA zal moeten overleggen.
*
De politicus Jongeling van het Gereformeerd Politiek Verbond (GVP) heeft zijn
partijgenoten gezegd dat het kabinet-Den Uyl zo spoedig mogelijk moet verdwijnen.
De Machtigingswet achtte hij een onding. ‘De veranderingen van dit kabinet houden
in dat de merktekenen van een nog enigszins door het Christendom gestempelde
samenleving systematisch worden uitgewist. Wanneer het GPV zich niet krachtig
verzet tegen het beleid van het kabinet zal er sprake zijn van ‘legalisering van kwalijke
abortuspraktijken, vrijlating van soft drugs en pornografie en het afschaffen van de
filmkeuring.’.
*
Uit een enquête is inmiddels gebleken dat 57 procent van de kiezers zeer tot matig
tevreden is over het beleid van de huidige regering, 27 procent is minder tevreden
tot ontevreden. 51 procent heeft zich uitgesproken voor het bekleden van het
minister-presidentschap door drs. Den Uyl, 35 procent zag hem graag vervangen
door een ander. De oppositieleider de heer H. Wiegel werd door 10 procent aanvaard
en door 76 procent afgewezen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de heer Wiegel
één der jongste politici is. Hij acht zich zelf voor het ambt ook veel te jong, maakte
hij in een t.v.-uitzending duidelijk.
GEERT GROOTHOFF

Departement van onderwijs doorgelicht
Het Nederlandse departement van Onderwijs en Wetenschappen moet op een degelijke
wijze worden gereorganiseerd. Aldus het rapport dat het Amerikaanse
organisatiebureau McKinsey heeft uitgebracht. De resultaten van het onderzoek zijn
in het personeelsblad van het ministerie bekendgemaakt. ‘Aan de belangrijke
beleidsaspecten wordt onvoldoende aandacht besteed, waardoor het onderwijs tekort
wordt gedaan. De taakvervulling van de onderwijsinspectie is beneden de maat. Tot
deze twee conclusies zijn de onderzoekers van genoemd bureau gekomen. Minder

Neerlandia. Jaargang 78

dan 15 procent van de tijd wordt besteed aan de beleidszaken. De ambtenaren zijn
overladen met administratieve taken, die op routine zijn gebaseerd. Letterlijk staat
in het rapport: ‘Het ministerie zal het accent moeten verleggen van het beheren van
het onderwijs naar het formuleren van het beleid op basis van de wensen van het
onderwijsveld en van adviezen van deskundigen.’
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Venster op de wereld
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Dr. Cornelis Wouters, een voorvechter in Australië

Enkele maanden geleden is de nu 77-jarige dr. Cornelis Wouters, die meer dan 24
jaar in Australië heeft gewoond naar Nederland teruggekeerd met de gedachte, in
zijn ‘nieuwe’ oude-vaderland zijn laatste levensjaren door te brengen.
Het staat wel vast dat Australië door zijn vertrek naar Nederland een verlies heeft
geleden, want dr. Wouters heeft gedurende al de jaren, waarin hij in Australië heeft
vertoefd, belangrijke invloed uitgeoefend op het behoud van de geestelijke rijkdom
van al wat Nederland en de Nederlanders betreft, ja zelfs meer dan dat: hij heeft die
geestelijke rijkdom verspreid in alle Australische kringen en alle ethnische groepen.
Wegens zijn grote verdiensten voor de bevordering van de belangen van Nederlandse
emmigranten naar het vijfde werelddeel is dr. Wouters in 1971 de onderscheiding
van Ridder in de Orde van Oranje Nassau verleend. Ik weet - door de jarenlange
vriendschap - dat er niets is dat hij zo hogelijk waardeert (en met trots draagt) als
deze onderscheiding. Natuurlijk had hij de kroon op zijn vele werk ook zonder deze
onderscheiding al verdiend - hij is tal van malen gehuldigd voor zijn activiteit en
onvermoeid streven: op bijeenkomsten van verenigingen en in vergaderingen van
emigranten, zowel als bij officiële gelegenheden.
*

Ster van Italiaanse solidariteit
De onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau volgde kort na de
verlening van de Ridder-orde van de Ster van Italiaanse Solidariteit, voor het vele
werk dat hij in het belang van de Italiaanse immigranten heeft verricht.
Want dr. Wouters is in de Nederlandse gemeenschap van Australië niet alleen bekend.
Zijn vertrek naar Nederland heeft daarom een grote leegte achtergelaten. Zijn stem,
zijn opbouwende kritiek, horen we niet meer op vergaderingen van immigranten,
noch bij de jaarvergadering van de Good Neighbour Council van Nieuw Zuid Wales.
Het is moeilijk te realiseren, dat Wouters bijna 25 jaar lang een activiteit ten toon
heeft gespreid die veel jongere mensen zou hebben uitgeput. Dr. Wouters heeft
letterlijk en figuurlijk gesproken geen ogenblik stilgezeten om de Nederlandse cultuur
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in al haar vormen te bevorderen, niet alleen onder de Nederlanders, maar ook onder
de Australiërs.
Dr. Wouters' grote kennis van vele Europese talen heeft het hem gemakkelijk gemaakt
die cultuur ook onder de aandacht te brengen van andere groepen dan Nederlandse
immigranten, n.l. Polen, Hongaren, Italianen, enz. Onder de immigranten uit landen,
die onder vreemde heerschappij leven, was hij bekend en bemind. Hij heeft niet
alleen vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van de Nederlandse Vereniging in
Sydney, maar ook van de Good Neighbour Council van Nieuw Zuid Wales, het
semi-officiële lichaam, dat de integratie van immigranten wil bevorderen en steun
aan immigranten verleent bij de oplossing van hun moeilijkheden op hun weg naar
die integratie in de Australische gemeenschap.
In Good Neighbour Council heeft dr. Wouters niet alleen de Nederlandse gemeenschap
vertegenwoordigd, maar ook andere bevolkingsgroepen. Hij was onder meer
vice-president van de New Australian Cultural Association. Het is voor een belangrijk
deel aan hem te danken geweest dat in een tijd, toen de Australische gemeenschap
nog bij lange niet gewend was aan de steeds toenemende toe- en invloed van
immigranten, groepen immigranten in nationaal costuum werden toegelaten in de
optocht die elk jaar in de lente in Sydney wordt gehouden. Het was op dr. Wouters'
initiatief dat tijdens zo'n optocht onze oudvaderlandse ‘schipvaerders’ in 17e eeuws
costuum meeliepen en een hunner (Dr. Wouters) de stoet enkele ogenblikken ophield
om de Lord Mayor van Sydney met enkele woorden te herinneren aan de rol, die de
Nederlanders in de ontdekking van Australië hebben gespeeld.

Folklore
Dr. Wouters is de oprichter geweest van de Nederlandse Volksdansgroep, een groep
van ruim 30 enthousiaste Nederlandse immigranten (later aangevuld met Australiërs,
die met Nederlandse immigranten zijn getrouwd). Zij voeren folkloristische dansen
uit op bijeenkomsten van charitatieve verenigingen. Geen andere groep kan bogen
op zulke originele nationale costuums. Alle Nederlandse streekdrachten zijn er in
vertegenwoordigd.
Zelfs nu dr. Wouters in Nederland vertoeft, is zijn hart nog in Australië bij de
Volksdansgroep, want hij schreef mij: ‘Als het enigszins kan, zal ik proberen een
echt schutterscostuum machtig te worden, liefst twee, een voor de Nederlandse
Volksdansgroep en een voor de Boomerangs’. (De Boomerangs zijn een vereniging
van Limburgers die o.a. een jaarlijks carnavalsfeest organiseren en ook op andere
wijze betrokken zijn bij de instandhouding van Nederlandse volksfeesten).
De Nederlandse Volksdansgroep geeft haar medewerking belangeloos. Wie bekend
is met de afstanden in Australië (Nieuw Zuid Wales bijvoorbeeld is anderhalf keer
zo groot als Frankrijk), zal moeten bekennen dat zulke activiteit bewondering wekt.
Bij de in 1971 gehouden herdenking van het 20-jarig bestaan van de Nederlandse
Volkdansgroep is de grondslag gelegd voor de stichting van een cultureel centrum.
Daarvoor is ook belangstelling getoond van Australische zijde.
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Nederlandse taal
De huidige minister van Immigratie, Albert J. Grassby, is de eerste minister
van Immigratie, die officieel, klaar en duidelijk heeft uitgesproken dat er bij
het onderwijs in Australië meer aandacht dient te worden
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geschonken aan de cultuur van die landen vanwaar zovele immigranten zich in
Australië hebben gevestigd. Hij ziet de taal dier landen als een verrijking van
de Australische cultuur. Ook van particuliere zijde worden steeds meer opmerkingen
gehoord over de noodzakelijke communicatie die tussen immigranten en Australiërs
en tussen immigrantenouders en hun kinderen ontbreekt wegens taalmoeilijkheid.
Daarin kan verbetering worden gebracht door het onderwijs meer te richten op een
verbreding van de cultuur. Lessen in andere talen dan alleen Engels zijn daartoe het
aangewezen middel. Dr. Wouters heeft op die noodzaak al bijna 20 jaar geleden de
aandacht gevestigd, maar zijn stem is tot voor kort die van een roepende in de woestijn
gebleven. Hij heeft herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van het behoud van de
eigen vaderlandse cultuur als een element ter verrijking van het Australische culturele
en maatschappelijke leven. Hij heeft het niet bij die gedachte gelaten, maar het
initiatief genomen cursussen in de Nederlandse taal te organiseren. Een van de eerste
verenigingen, die aan deze oproep gevolg hebben gegeven, was de Nederlandse
Vereniging Neerlandia in Narrabeen (Sydney), waar men begonnen is (in 1971) met
een serie cursussen in Nederlandse taal - en letterkunde ter voorbereiding van het
examen tot toelating tot de universiteit. Ook een cursus voor volwassenen is ingesteld.
Steun en advies werd daarbij ondervonden van het Algemeen Nederlands Verbond.
In Wollongong (70 km ten zuiden van Sydney) heeft de Nederlands-Australische
Vereniging in Illawarra soortgelijke cursussen ingesteld.

Pleidooi voor Nederlands op universiteit
In Sydney is men niet zo gelukkig als in Melbourne, waar een cursus Nederlands
aan de Universiteit aldaar al sinds vele jaren bestaat, gesticht door wijlen prof. dr.
A. Lodewyckx. Dr. Wouters heeft tal van jaren geleden voor de Senaat van de
Universiteit van Sydney naar voren gebracht dat het eindexamen HBS en Gymnasium
in Nederland ruime grondslag bood voor toelating tot de Universiteit zonder speciaal
aanvullend examen, maar een leerstoel Nederlands ontbreekt nog steeds aan deze
Universiteit, een ideaal dat dr. Wouters graag verwerkelijkt had gezien vóór hij zich
naar Nederland inscheepte.
In 1965 heeft hij op de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging
in Sydney geprotesteerd tegen de verwaarlozing van de ‘taal van 140.000 Nederlandse
immigranten, die zulk een belangrijk aandeel hebben geleverd en nog leveren in de
ontwikkeling van Australië’ en heeft hij een pleidooi gehouden voor erkenning van
de Nederlandse taal op dezelfde voet als Frans en Duits.

Geen eenzijdigheid
De activiteiten van dr. Wouters zijn daarmee nog niet ten volle geschilderd. Meer
dan 15 jaar geleden heeft hij in samenwerking met de toenmalige
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adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands-Australische weekblad De Nieuwe Wereld
(schrijver dezes) krachtig gepleit voor gelijkstelling van rechten van genaturaliseerde
Australiërs (immigranten) met die van geboren Australiërs. Dit pleit werd ten gunste
van de immigranten beslecht toen de Wet op het Australische Staatsburgerschap
werd gewijzigd en de tot dan toe bestaande discriminatie opgeheven.
Ook de discriminatie, die de Australische Bond van Musici aan buitenlandse
vakbroeders oplegde, is toen onder druk van De Nieuwe Wereld en pleitbezorging
van dr. Wouters opgeheven. Vele jongere Nederlandse immigranten zijn met deze
geschiedenis niet bekend. Het is daarom goed er aan te herinneren, dat hun positie
in de huidige Australische samenleving voor een groot deel te danken is aan
activiteiten van pioniers, zoals dr. Wouters. Men kan over deze ‘mensen van het
eerste uur’ en over De Nieuwe Wereld als één van de belangrijkste
emigranten-organen, meer bijzonderheden lezen in het boek ‘Overal Hollanders’ van
wijlen P.J. Risseeuw (Uitgave Bosch & Keuning N.V., Baarn, 1965).
Dr. Wouters is voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging in Sydney en is
later erelid van deze vereniging gemaakt. Hij is vele malen opgetreden als tolk op
internationale conferenties in Australië en voor rechtscolleges in Nieuw Zuid Wales.
Twaalf jaar lang is hij vertaler geweest bij de Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation (CSIRO). Hij is mede-oprichter geweest van de Australische
Vereniging van Vertalers, die ten doel heeft de belangen te bevorderen van hen, die
hun landstaal zodanig beheersen dat vertalingen daarin, door hen verricht, officiële
erkenning genieten.
Op een der nationale burgerschapsconventies (die onder auspiciën van de Australische
regering worden gehouden in de nationale hoofdstad Canberra) is aan dr. Wouters
de Gertrud Kumm-onderscheiding verleend als erkenning van het vele belangrijke
werk dat hij belangeloos heeft verricht voor immigranten. In 1963 kreeg hij de
Visser-Neerlandia prijs als blijk van waardering voor zijn werk in het belang van de
bevordering der Nederlandse cultuur in Australië.
Dr. Wouters' activiteiten zijn zo verscheiden, dat vele ervan in dit korte bestek
onvermeld moeten blijven. Hij heeft tal van lezingen in Australië gehouden, o.a. over
Rembrandt en grootmeesters uit de Nederlandse literatuur. Hij is ook een dichter.
Zijn werk is in verschillende tijdschriften gepubliceerd, in Nederland zowel als in
België en Australië.
Verschillende immigranten-verenigingen hebben hem tot erelid benoemd. Nimmer
heeft dr. Wouters geschroomd op te komen voor de belangen van immigranten, zelfs
als hij daarbij de kans liep gefronste wenkbrauwen bij Nederlandse of Australische
autoriteiten op te wekken. Het moet hem tot genoegen strekken dat in de laatste jaren,
en met name in het afgelopen jaar, vele van zijn gezichtspunten door de overheid
zijn overgenomen. De aarde in de afgelopen 25 jaar door dr. Wouters geploegd en
waarop hij zijn visies heeft geplant, heeft vruchten voortgebracht, die de huidige
generatie van immigranten en nieuwe emigranten plukken als hun RECHT.
JAN D. REMPT
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Neerlandica Extra Muros
Nummer 21 van NEERLANDICA EXTRA MUROS, najaar 1973 bevat
belangwekkend feitenmateriaal, dat thans enkele maanden later zijn actualiteit
allerminst heeft verloren. Het nummer begint met een korte beschouwing over het
Vijfde Colloquium Neerlandicum, dat van 27 tot 31 augustus in Noordwijkerhout
werd gehouden. Het eigenlijke verslag met het programma, de tekst van de lezingen,
de samenvattingen van de discussies en de volledige deelnemerslijst moet nog
verschijnen, wanneer wij dit schrijven. Niettemin is de samenvatting over het
congresgebeuren die in de slotzitting werd voorgelezen opgenomen. Daarin werd
aandacht aan de resoluties geschonken. Resoluties bevatten vaak het belangrijkste
nieuws.
Met instemming werd kennis genomen van de bestaande plannen voor het
samenstellen van een Algemene Nederlandse Spraakkunst. Het bestuur van de
Internationale Vereniging voor de Nederlandistiek (IVN) werd verzocht er bij de
uitgevers van woordenboeken op aan te dringen dat bij hun uitgaven ook gelet wordt
op de bruikbaarheid voor niet-Nederlandstaligen. Men constateerde voorts de behoefte
aan een Nederlands-Roemeens / Roemeens-Nederlands woordenboek en een
vernieuwd Nederlands-Italiaans / Italiaans-Nederlands woordenboek.
Met verbijstering nam het colloquium kennis van het feit, dat het onvervangbare en
onschatbare waardevolle materiaal van het W.N.T. (Woordenboek van de Nederlandse
Taal) in zijn geheel in één gebouw bewaard wordt. Men achtte het voor de
neerlandistiek in zijn volle omvang van groot belang dat mogelijkheden zouden
worden onderzocht om minstens één copie op microfilm van dit materiaal te maken
om elders onder te brengen.
Voorts werd vastgesteld, dat er behoefte bestaat aan een eenvoudig, niet te uitgebreid
en niet te duur, in het Nederlands geschreven leerboek voor de kennis van land en
volk (betrekking hebbende op België en Nederland).
Het bestuur werd gevraagd stappen te ondernemen bij de betrokken Nederlandse
en Belgische ministeries om het tijdschrift ‘DELTA’ te behouden, waarvan het
voortbestaan in gevaar is.
In de vergadering van de IVN werd het bestuur voor de periode tot 1976 als volgt
samengesteld: prof. dr. W. Thys, Rijsel-Gent, voorzitter; prof dr. R.P. Meyer, Londen,
ondervoorzitter; dr. J. de Rooy, Amsterdam, secretaris; drs. F.P. Thomassen, Den
Haag, penningmeester; prof. dr. D.M. Bakker, Amsterdam; prof. dr. M. Rutten, Luik;
prof. dr. P. Brachin, Parijs; drs. J.H. Meter, Napels; mgr. S. Predota, Wroclaw; prof.
dr. L.E. Schmitt, Marburg; prof. dr. W.Z. Shetter, Bloomington, prof. dr. M. de
Villiers, Stellenbosch en mevrouw drs. G. de Vries, Kopenhagen.
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Natuurbeleid in Japan door Nederlands initiatief
In mei 1870 besloot de regering van Japan een hospitaal te laten bouwen in het
Ueno-district in Tokyo.
De assistent-professor Tadaoki Ishiguro was een van degenen, die belast waren met
de uitvoering van de plannen. In die tijd was de Nederlander dr. A.F. Bauduin in
Tokyo als professor werkzaam aan de universiteit. Hij had een groot aandeel gehad
in de organisatie van de militair-geneeskundige dienst en had ook colleges gegeven
aan de Nagasaki Shotokukan medische school.
Met begrijpelijke trots toonde de Japanse professor op een goede dag het terrein waar
het hospitaal moest komen aan dr. Bauduin, die als een groot medisch deskundige
werd beschouwd.
Tegen alle verwachtingen in stond de Nederlander er volkomen afwijzend
tegenover. Dit terrein was tengevolge van de burgeroorlog kaal gekapt om te voorzien
in de behoeften aan hout, maar de scherpe blik van dr. Bauduin zag, dat dit van
oorsprong prachtige gebied een park moest worden. Bomen en bloemen hoorden er
thuis als omzoming van waterpartijen. De bevolking van de grote stad Tokyo moest
de beschikking krijgen over parken.
Met zijn grote geestelijke gaven van inzicht en doorzettingsvermogen wist dr. Bauduin
de regering te bewegen van het plan af te zien; het hospitaal werd elders gebouwd,
in Hongo.
Als gevolg van de tussenkomst waren de ogen van de regering blijkbaar open gegaan
en op 16 januari 1873 werd bevel gegeven aan de provinciale besturen in geheel
Japan om een lijst aan te leggen van toeristische en historische plaatsen. Op dezelfde
dag werden door het Goevernement van Tokyo vier plaatsen aangewezen waar
openbare parken moesten worden aangelegd. Het eerst kwam het Ueno-park gereed
op het terrein, dat dr. Bauduin had afgekeurd voor bebouwing en dat hij in gedachten
had zien uitgroeien tot een groots park waarvan de miljoenen-bevolking van Tokyo
kon profiteren.
Op 19 oktober 1873 werd het voor het publiek opengesteld en honderd jaar later, op
5 oktober 1973, werd een borstbeeld, vervaardigd door de nederlandse beeldhouwer
Mari Andriessen, onthuld ter nagedachtenis van dr. Bauduin.
Na het Ueno-park, het eerste in zijn soort, zijn vele andere parken gevolgd waarin
de schoonheid en het karakter van het Japanse landschap bewaard zijn gebleven als
onschatbaar tegenwicht tegen de over-industrialisatie van de na-oorlogse periode.
Dank zij het inzicht en doorzettingsvermogen van een Nederlander.
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Schrijvende lezers
Levensvraag
‘Het is mij een behoefte mijn grote voldoening uit te drukken met uw sociaal-politiek
overzicht, getiteld ‘Krachtproef’ onder de rubriek Spiegel van de Nederlanden en
vooral ook met de uitstekende cultuurkritiek van drs. W.J. Bijleveld: ‘Welke
Cultuur?’, beide in no. 4, 1973.
Ik vond het een echte verrijking van de normalerwijze geboden lectuur, die zich
doorgaans enkel op het sociaal-poiitieke vlak beweegt. Het is een artikel van bezinning
op de grote vraag: Wie en wat is de mens? en de auteur heeft de moed de lezers met
de noodzaak te confronteren, deze vraag van de allereerste en meest fundamentele
orde in het licht van religie, moraal en ethiek te zien en te beantwoorden. De vraag
blijft: Wie wil dit hete ijzer aanvatten? Dat deze vraag echter in NEERLANDIA
gesteld werd, en daarenboven richting wijzend werd opgeworpen, dat vind ik een
zeer bemoedigend teken in deze tijd van crisis ontstaan uit het onbeantwoord-blijven
van deze levensvraag!
Prof. dr. John A.A. TER HAAR
University of Iowa - U.S.A.

Verstaanbaar Nederlands
Sedert 1915 woon ik hier en hoewel Engels mijn taal is, ben ik van dezelfde mening
gebleven als de heer Groothoff het uitdrukt: ‘Het Nederlands is een rijke taal; in vele
gevallen is het gebruik van vreemde woorden dan ook totaal overbodig’. Iedere taal
heeft zijn plaats, zoals het Engels hier in de Verenigde Staten, ook een rijke en vlotte
taal waar het boek van tante HAAR boek is, niet ZIJN boek, zoals bij de Fransen.
Eenvoudiger zelfs, het is DE boek. En ook hier is het gebruik van vreemde woorden
overbodig.
Maar er dringen in de laatste jaren veel woorden van vreemde afkomst in. Het
maandelijkse lijstje van de Readers Digest, zogenaamd ter verbetering van de Engelse
taal, geeft ons gewoonlijk acht tot negen tiende in Latijnse woorden en zo nu en dan
een woord van Dietse afkomst. Voor een taal zoals Engels, een afstammeling van
het oude Diets, is dergelijke indrang, laat ik zeggen, vervelend.
In de tegenwoordige Nederlandse schrijftaal, waar voor mij de veranderingen
sedert 1915 verbeteringen zijn, heeft men gelukkig de letter n aan het eind van het
woord behouden, hoewel die letter gewoonlijk niet uitgesproke(n) werd. Of begint
dat nu te veranderen?
ADRIANUS VUYK
North Plainfield, New Jersey.
Verenigde Staten van America

A.N.V. moet het graf van Hippoliet Meert redden
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Ik weet niet, of ik me tot het goede adres richt, om de kwestie aan te snijden, welke
mij bezighoudt, maar U zult wel zo vriendelijk willen zijn, het desgevallend, aan een
meer bevoegde instantie door te sturen. Het gaat nl. over datgene waarvoor in het
laatste nummer van De Toerist, 54e jrg., nr. 2 door senator Dr. Leo Elaut onze
aandacht werd gevraagd. Immers bij wet werd de eeuwigdurende grondafstand, ‘de
grafkoncessie’, teruggebracht op 50 jaar. Dr. Elaut acht dat daar een taak is, welke
de V.T.B. op zich moest nemen, om sommige graven van vooraanstaande en
verdienstelijke Vlamingen voor verdwijnen en vernietiging van de gedenksteen te
behoeden, en het is geenszins verwonderlijk dat de voorzitter van V.T.B., onmiddellijk
bereid blijkt op die suggestie in te gaan. Maar moet V.T.B., daar alleen voor instaan?
Is het in sommige gevallen niet een ereplicht dat de nodige stappen tot behoud van
deze graven en monumenten worden aangewend door die vereniging welke haar
bestaan en leefbaarheid aan de initiatiefnemer voor haar oprichting te danken heeft?
Ik denk hierbij in de eerste plaats, aan onze Hippoliet Meert. Hij overleed in 1924.
Ik wil er hier nu niet aan herinneren in welke tragische omstandigheden; ook niet
aan de afschuwelijke gruweldaad van de Gentse politie, op bevel van de stadsoverheid.
Maar juist omdat het stadsbestuur zo weerzinwekkend is opgetreden tegenover een
eerlijk man als Meert, die jarenlang een geacht inwoner is geweest der stede Gent,
waar hij in de Spiegelstraat nr. 20, dag en nacht heeft gewerkt, om er een arsenaal
van documentatie op te bouwen, voor de strijdende Vlaamse Beweging, acht ik het
uitgesloten, dat zelfs onder de leiding van de huidige burgemeester, van dat bestuur
het initiatief zou uitgaan om het grafmonument voor vernietiging te redden, dat het
A.N.V., na een moeizaam bijeenscharrelen der nodige gelden, op het graf heeft laten
plaatsen, nadat bij het einde van oorlog II, de eerste grafzerk reeds werd vernield. Ik
schreef het reeds, Meert werd op het kerkhof buiten de Brugse poort in 1924 begraven.
HET IS DUS DE HOOGSTE TIJD, zo dat nog niet door anderen werd gedaan, dat
het A.N.V. de nodige stappen zou aanwenden, om dat graf te bewaren. Mijn generatie,
die Meert altijd trouw ter zijde heeft gestaan, is bijna tot de laatste man van het toneel
verdwenen. Van het nochtans uitgebreid bestuur van de stad Gent in 1914, ken ik
maar 2 overlevenden meer. Maar ikzelf ben uit Gent verdwenen na mijn behouden
terugkeer uit de oorlog 1914-18 en na mijn huwelijk in januari 1920, wel met een
ex-medebestuurslid van tak Gent, maar ambtshalve konden we ons niet in Gent
vestigen. Zij heeft me zes jaar geleden voor altijd verlaten. De andere overlevende
uit dat bestuur is haar vriendin, de wed. Ernest Plisnier, toen juffr. Martha Ingels,
zuster van beeldhouwer Damien Ingels. Door ouderdom en ziekte kan ik mij voor
geen enkele taak meer inzetten. Het valt mij pijnlijk, ik die speciaal voor de begrafenis
van Meert in 1924, naar Gent was overgekomen, en getuige is geweest van de
beschieting van de lijkwagen, er bij de jonge generatie te moeten op aandringen, nu
die taak, voor het ongeschonden bewaren van dat graf, van ons over te nemen.
GASTON SMEESTERS
Hofstade (Br.)

Keurig Nederlands
Ik moet U enerzijds gelukwensen met uw nr. 6 van 1973, o.m. over de Voerstreek,
maar anderzijds was ik ontgoocheld omdat ik in een Algemeen Nederlands Tijdschrift
zoveel minder keurig Nederlands moest lezen. Waar zullen wij, Vlamingen dan het
echte A.B.N. moeten gaan zoeken?
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Is het niet mogelijk dat de teksten inzake taalzuiverheid nagelezen worden? Mogen
wij, Vlamingen, deze dienst van het A.N.V. niet verwachten?
Ik wil het A.N.V. vooral gelukwensen met de publikatie in het blad van ‘Een
nieuwe aanpak’. Het vroegere Rode Boekje bezit ik nog altijd, en ik heb het vroeger
vaak aan leerlingen uitgeleend. Het meest zullen we moeten verwachten van de
onderlinge uitwisseling van leerkrachten, zodat Vlamingen eindelijk hun taal beter
beheersen en de Nederlanders meer aandacht krijgen voor de achterstelling van hun
eigen taal.
C. MOEYAERT
Ieper
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[Nummer 2]
Kompas
Algemene vergadering 1974 ANV
Op 30 maart jl werd in Rotterdam in het Rijnhotel de Algemene Vergadering 1974
van het ANV gehouden. De bijeenkomst stond onder leiding van de algemeen
voorzitter, dr. W.H. van den Berge. De vragen en beraadslagingen hadden
hoofdzakelijk betrekking op huishoudelijke aangelegenheden. Het jaarverslag van
de secretaris over 1973 werd vastgesteld en goedgekeurd, alsmede de financiële
stukken waarop de penningmeester een uitvoerige toelichting gaf. Er werd geen
verandering aangebracht in het bedrag van de ledengelden, evenmin in de verdeling.
Derhalve werd het ledengeld opnieuw vastgesteld op f. 17,50 of 245 Bfr. Aan de
beurt van aftreden waren dr. W.H. van den Berge, Leldschendam, algemeen voorzitter;
dr. jur. G.R. Piryns, O.-L.-Vrouw Waver, voorzitter Vlaanderen; L. Vanackere,
St.-Stevens-Woluwe; drs. J.J.H. Veltmans, Neer-Maastricht; dr. A.W. Willemsen,
Utrecht. Allen waren herkiesbaar en werden herkozen. De heer Van den Berge dankte,
namens de betrokken leden van het hoofdbestuur voor het in hem en hen gestelde
vertrouwen. De heer H. Vrijhoef uit Den Haag had eerder te kennen gegeven, in
verband met drukke werkzaamheden, af te treden. In zijn plaats werd drs. J.W. Coert
uit Rotterdam benoemd. Na de huishoudelijke vergadering werd een openbare
forumbijeenkomst gehouden over ‘Taalvervuiling’.

ANV richtte motie tot belgische kabinetsformateur
Op de Algemene Vergadering 1974 van het ANV in Rotterdam werd met algemene
stemmen besloten een motie van de volgende inhoud te aanvaarden en te zenden aan
de toenmalige kabinetsformateur in België, de heer L. Tindemans:
‘Naar aanleiding van de vorming van een nieuwe regering in België, vestigt het
Algemeen Nederlands Verbond (ANV) uw aandacht op het volgende. Het Algemeen
Nederlands Verbond betreurt het feit dat het regeringsoverleg over de
Belgisch-Nederlandse culturele samenwerking bij herhaling is onderbroken en
uitgesteld door de wisselende regeringscrisissen die de laatste jaren in beide landen
plaatsvonden.
Het ANV herinnert aan zijn recente standpunten in verband met de culturele
integratie en dringt er op aan dat de regeringen van beide landen maatregelen zouden
treffen om deze integratie te versnellen. Met name stelt het ANV aan de nieuwe
Belgische regering en aan de Nederlandse regering voor, de culturele integratie te
institutionaliseren en hiervoor onverwijld een bilaterale werkgroep in te stellen
teneinde de juridische en staatkundige aspecten ervan te onderzoeken en concrete
voorstellen ter zake in te dienen.
Het ANV acht het bovendien nuttig dat de culturele integratie ook meer en
rechtstreeks door de parlementen van beide landen wordt gecontroleerd en
gestimuleerd. Het ANV stelt daarom voor een bestendige parlementaire commissie
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op te richten bestaande uit leden van de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap en het Nederlandse parlement.
Aansluitend bij het forum over “De vervuiling van de Nederlandse taal” (Rotterdam
d.d. 30-3-1974), vraagt het ANV dat de Belgische en de Nederlandse regeringen er
in de toekomst zouden over waken dat alle teksten die uitgaan van de overheid, in
een verstaanbaar en goed Nederlands zouden gesteld worden’.
De heer L. Tindemans antwoordde als volgt:
‘Ik heb de eer U goede ontvangst te melden van Uw schrijven van 4 april 1974
waarbij een memorandum was gevoegd van het hoofdbestuur van het ANV. Ik kan
U de verzekering geven dat ik met belangstelling heb kennis genomen van de inhoud
van dit memorandum. Met de meeste hoogachting’, (dd. 11-4-1974)

Geschiedenis en toekomst van het ANV
De heer Paul Janssens, docent aan het Bedfort College te Londen, heeft zich inde
geschiedenis van het Algemeen Nederlands Verbond verdiept. Het resultaat daarvan
heeft hij in een studie neergelegd, die in Neerlandia wordt opgenomen. De
beschouwingen die de schrijver aan de feiten ontleent en ook de gevolgtrekkingen
die hij maakt - zoals over de toekomst van het ANV - zullen zonder twijfel aanleiding
geven tot een vruchtbare gedachtenwisseling in en om het Algemeen Nederlands
Verbond.
Slechts weinig socio-culturele verenigingen kunnen bogen op een verleden van
meer dan 75 jaar. En als zulks dan toch gebeurt dan hebben zij dit lange bestaan vaak
eerder te danken aan de wens om een oude traditie voort te zetten dan aan de innerlijke
aandrang om nieuwe ideeën en perspectieven te ontwerpen in een zich steeds
vernieuwend maatschappelijk leven. Het A.N.V. behoort tot deze lofrijke
uitzonderingen: geboren in de tijd van de taalromantiek en als zodanig erg gebonden
aan de slogans van die tijd, wist het zich telkens te vernieuwen, zodat het niet alleen
twee wereldoorlogen overleefde, maar bovendien op dit ogenblik een vooruitstrevend
cultureel standpunt weet in te nemen tegen de achtergrond van een zich economisch
steeds verder integrerend Europa. Deze studie wil een poging zijn om de krachtlijnen
te onderzoeken die aan deze evolutie ten grondslag liggen, met de nadruk op de
recente evolutie sedert 1945.

ANV-opstelwedstrijd ‘Ondek de topjournalist(e)’
De wedstrijd ‘Ontdek de topjournalist(e)’ heeft goede resultaten opgeleverd.
De kwaliteit van de ingezonden stukken bereikte een vrij hoog niveau. De wel
opvallende gelijkwaardige kwaliteit van de meeste onderscheiden stukken noopte
de jury ertoe dit jaar geen hoofdprijs aan te duiden, maar zes prijzen. Vanwege de
Neerlandia-redaktie, een hartelijk welkom aan de jonge redakteurs.
De uitslag luidt:
GROEP 1 (12 tot 15 jaar)
1. Frieda Steurs
2. Martin Minnaert
3. Peter de Clerck
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GROEP 2 (15 tot 19 jaar)
1. Jacques van Snick
2. Chris Nuyts
3. Veerle Hansen

Hierna volgt een eerste reeks opstellen.

Neerlandia. Jaargang 78

34

Wat leert mijn school in Vlaanderen over Nederland?
Op de lagere school vroegen we ons - als ‘brave vlijtige’ leerlingen - wel eens af,
hoe het land dat ten noorden van ons teerbeminde en veelbeproefde Vlaanderen lag,
er wel uit mocht zien. Woonden er barbaren, middeleeuwse kasteelheren of gewone,
alledaagse en wel een beetje saaie mensen? In de aardrijkskundeles vertelde juf ons
wel eens wat over het land ‘boven de Moerdijk.’
Als je nu terugdenkt aan die mooie verhaaltjes, waar we allemaal gespannen naar
luisterden, dan begrijp je wel dat we vroeger een beetje een idee fixe over Nederland
hadden.
Voor ons was Nederland een land van water en wind, met niets anders dan weiden,
koeien, windmolens en ontelbare grachten, kanalen en rivieren. We verbeeldden ons
soms dat we Hollandse meisjes waren, met zo'n leuke muts, 'n wijde rok en klompen,
en we droegen in iedere hand een bol kaas.
Van kaas gesproken! Op economisch gebied waren we helemaal niet op de hoogte
van wat Nederland wel presteerde. Juf toonde ons prenten, waarop de enorme
kaasmarkt van Alkmaar was afgebeeld. Onthutst keken we naar de enorme kaasbollen
die daar verkocht werden. We goochelden met namen als Holland Gouda en Holland
Edam, die we als belangrijke personaliteiten van de Nederlandse economie
beschouwden.
Af en toe hoorden we weleens iets van een of andere staking, of van een
manifestatie van hippies, maar wie schonk er nu aandacht aan zoiets, en ach kom,
in een land van water en wind gebeurt zoiets toch niet?!
Maar toen we in het laatste jaar van de lagere school moeizaam de bladzijden van
onze geschiedenisboeken omsloegen, kwamen we telkens ergens een Hertog van
Alva tegen, die de Nederlanders onder Willem van Nassau, tegen zich in het harnas
joeg. Bij de slag om Den Briel stonden we versteld over de Nederlanders en hun
moed. Bijgevolg stegen ze gevoelig in onze achting. Op de middelbare school beland,
hoorden we de Nederlandse kwaliteiten op vele punten aanprijzen.
Zo onder andere beseften we dat onze goede oude Annie M.G. Schmidt, van wie
we zovele gedichtjes hebben voorgedragen, een Nederlandse is.
Tot dan lazen we alleen de leuke Hollandse meisjesboeken, die bij de meeste
Vlaamse meisjes erg in de smaak vallen. Maar nu werden we ook ingewijd in de
andere en ongetwijfeld veel rijkere Nederlandse literatuur, met haar ontelbare
beroemde en minder beroemde schrijvers. Dit bewees onze lerares Nederlands wel
zeker door ons enkele leuke stukjes voor te lezen, waar o.m. Bomans en Carmiggelt
voor tekenden. In de aardrijkskundeles - dit keer zonder spannende verhaaltjes zagen we dia's en foto's over ontelbare dijken en reusachtige bruggen, en we hoorden
dat de Nederlanders tot de beste bruggenbouwers van de wereld mogen gerekend
worden.
We hoorden over die enorme ramp in 1952, die vooral Overflakkee,
Schouwen-Duiveland en Walcheren had getroffen, en we leerden de voordelen van
de drooglegging van het IJsselmeer netjes op een rijtje van buiten.
Onze boeken over plantkunde werden opgevrolijkt door enkele fijne en erg kleurige
foto's van de Nederlandse bloembollenvelden; en bij de toeristisch-belangrijke plaatsen
mochten we vooral Keukenhof niet vergeten, dat zovele buitenlanders op bezoek
krijgt.
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We leerden dat Nederland en België de dichtstbevolkte landen ter wereld zijn, en
dat Nederland hierdoor met een nijpend woonprobleem heeft af te rekenen. En als
toemaatje kregen we dan nog een statistiek voor ogen die zwart op wit bewees dat
Rotterdam ons eigen Vlaams Antwerpen de loef afsteekt en als wereldhaven de eerste
plaats inneemt.
Nou, nou zeg! Een land waar een vrouw regeert valt zeker niet te miskennen,
eerder nog, te bewonderen!
Natuurlijk, er zijn geen rozen zonder doornen. Dat weten we allang.
Soms horen we hier in Vlaanderen wel eens misprijzende kritiek op de Nederlandse
hippies, maar, zowel hier als in Nederland, hebben progressieve groepen reeds heel
wat bereikt.
Of is het soms fout om mooie idealen te verwezenlijken?
Nederland boeit ons niet alleen door onze schoolse kennis, maar ook op sportgebied.
Neem nou voetbal. Maar dan zijn Vlamingen en Nederlanders het niet meer zo
roerend eens, vooral niet als er weer een Holland- België op til is...
Het verschil in mentaliteit tussen Nederlanders en Vlamingen zal misschien nooit
verdwijnen, maar we kunnen op zijn minst iets beginnen met die eenheid van taal.
FRIEDA STEURS
Mechelen
We zijn buren, de Nederlander en ik. En toch stel ik me vaak de vraag: wie is hij?
Welk is zijn verhaal? In welk land woont hij?
Mijn eerste kennismaking met zijn land, was die met het nijverige Nederland dat
bouwt en bebouwt. Het herinnert me aan de uitspraak van een Fransman die eens
zei: ‘God schiep de wereld met uitzondering van Nederland dat door de Nederlanders
zelf werd geschapen’.
Niets is meer waar. De Nederlander won reeds zesduizend vierkante meter land
op de zee en wint nog voortdurend levensruimte bij.
Nederland en de zee zijn begrippen die ik onbewust vaak associeer. Wanneer we
terugblikken naar de vijftiende eeuw, ontmoeten we de Hollanders als de gevaarlijkste
konkurrenten van de Hanze. Ze waren immers met hun schepen en waren tot in de
Oostzee gevaren en namen daar steeds meer aan de handel deel. Hierdoor bevonden
ze zich letterlijk en figuurlijk in het vaarwater van de Hanze, die hen probeerde terug
te drijven. De Hollanders overwonnen echter en bouwden een stevige vloot op.
Onze Noorderburen waren steeds een volk dat moeilijk enige overheersing
verdroeg, dat openstond voor nieuwe stromingen en streefde naar zelfstandigheid.
Hoe bereikte het zijn autonomie?
Onder wisselende overheersing hebben de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
samen een heel eind geschiedenis afgelegd. In de Middeleeuwen bestond een soort
intuïtieve samenhorigheid, te danken aan dezelfde taal, dezelfde godsdienst.
De nieuwe ideeën van Luther en Calvijn braken eerst in het Zuiden en later in het
Noorden door. Dit viel echter niet in goede aarde bij de Spanjaarden die in de
staatsgodsdienst een middel tot eenheid in het rijk zagen en aan iedereen het
katholicisme oplegden.
Terwijl de katholieken in het Zuiden nog twijfelden, voerden de Calvinisten in
het Noorden onder leiding van Willem de Zwijger hun vrijheidspolitiek. De
Noorderlijke Nederlanden werden onafhankelijk en protestant, terwijl het katholieke
Zuiden onder Spaans bewind bleef.
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Na de scheiding heeft het Calvinisme de Noorderlijke Nederlanden en de katholieke
reformatie de Zuidelijke zo beïnvloed dat deze in de loop van de zeventiende eeuw
meer en meer van elkaar zijn vervreemd. Voor de literatuur die tot nog toe eenvormig
was geëvolueerd in Noord en Zuid
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bracht deze scheiding grote veranderingen teweeg.
In het Zuiden werd het Frans de gesproken taal in de hoge kringen en het creëren
van een Vlaamse literatuur en kunst in het algemeen, werd geremd door de strenge
overheersing en door de uitwijking van de kopstukken.
Immers vele vooraanstaanden en bekende schrijvers en kunstenaars verkozen de
vrijheid boven het vaderland en weken uit naar de buurlanden.
Het Noorden werd als het ware overstelpt door de vluchtelingen. De Nederlanders
genoten er van hun verworven vrijheid en stilaan bloeide de republiek. De zeventiende
eeuw werd Hollands Gouden Eeuw deels ook dank zij grote Vlamingen.
Het letterkundig leven bloeide vooral in Amsterdam met figuren als Vondel,
Bredero en Hooft.
Ongeveer twee eeuwen bleven Noord en Zuid gescheiden. In achttienhonderd
vijftien mocht Wilhem I, koning der Noordelijke Nederlanden, de Zuidelijke en Luik
inpalmen. De Nederlanden werden herenigd.
De geschiedkundige ontwikkeling van het Zuiden was echter zo verschillend van
die van het Noorden, dat er een waar mentaliteitsverschil ontstaan was. Het Zuiden
was bovendien beïnvloed door de vrijheidsideeen van de Franse revolutie en wilde
zelfstandigheid. In achttienhonderddertig werd het onafhankelijk.
Nederland werd geregeerd door de leden van het Oranjehuis tot op heden en het
vaart er wel bij.
En toch denk ik dat ze elkaar niet kunnen missen, de Nederlanders en de
Vlamingen. Er zijn immers nieuwe problemen en ditmaal op Europees en zelfs op
wereldvlak. Langs de ene kant moeten de kleine landen zich nauwer aansluiten om
zich zo samen te kunnen verdedigen tegen het imperialistisch beleid van enkele
groten.
Langs de andere kant gaat het om culturele belangen. Het Nederlands verliest
steeds meer van zijn waarde in een Europees kader. Om als officiële taal in een
Verenigd Europa erkend te worden, om evenwaardig te zijn met andere wereldtalen,
moeten België en Nederland een culturele eenheid worden, gesteund op een taal
gesproken door vijftien miljoen mensen.
VEERLE HANSEN
Tongeren

Vlamingen kijken naar de Nederlandse televisie
Kijken Vlamingen naar de Nederlandse televisie? Via een enquete zullen we daarop
trachten te antwoorden. We hebben zowat uit alle lagen van de bevolking mensen
ondervraagd omtrent het thema: ‘Kijken naar de Nederlandse zenders?’ We komen
tot de conclusie dat ongeveer 60% van de Vlamingen naar de Nederlandse televisie
kijkt. Dit percentage ligt nog betrekkelijk laag als men weet dat ongeveer 20% niet
kijkt omdat ze bij gebrek aan een sterke antenne deze zenders niet kunnen nemen.
Dit nogal markwaardig verschijnsel is volgens de ondervraagden te wijten aan het
feit dat de programma's bij onze Noorderburen meer de massa aanspreken. Ook het
bestaan van twee netten en de onderlinge combinatie worden als een plus-punt
beschouwd. Het bestaan van verschillende omroepzuilen wordt door het Belgische
publiek geprezen. Volgens de ondervraagden ligt het verschil hierin dat een
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Nederlandse televisiekijker ruim genomen zijn eigen programma's kiest terwijl de
Belg moet slikken wat zijn B.R.T. hem voorkauwt. Een programma als: ‘Wat hebben
wij u misdaan’ doet daar niets aan af.
We laten nu de ondervraagden zelf aan het woord:
‘Op gebied van taal en soepelheid spant Nederland de kroon.’
‘Als de B.R.T. een show geeft wordt het toch maar een saaie boel.’
‘Wanneer geeft men op de B.R.T. eens een goed showprogramma?’
‘Op de Nederlandse televisie vindt iedereen zijn gading.’
‘Op de Nederlandse televisie zijn ze veel spontaner dan bij de B.R.T.’
Een deel van de betrokken personen is echter niet zo radicaal.
‘Sommige programma's zijn beter.’
‘De kwaliteit is ongeveer gelijk maar voor sport is de B.R.T. beter.’
‘Ik denk dat het omroepsysteem van de B.R.T. minstens even goed is als dat van
Nederland, misschien is het nog beter.’ ‘Er zijn op Nederland evenveel slechte
programma's.’
Dit zijn in het kort de reakties van het Vlaamse publiek op de vraag of zij naar de
Nederlandse televisie kijken.
We weten nu dat een groot deel van de Belgische kijkers naar de Nederlandse
zenders kijkt. We moeten ons nu de vraag stellen welke zaken zoal onze kijklust
opwekken.
We komen tot de verbluffende vaststelling dat bijna iedereen naar de
ontspannings-programma's van de Nederlandse zuilen kijkt. In getallentaal kunnen
we uitdrukken dat ongeveer 99,9% van de kijkers afstemt op gebeurtenissen als:
Zevensprong, Wie van de drie, Eddy go round show, e.d.... Vooral een figuur als
Berend Boudewijn schijnt bij het Belgisch publiek geliefd. Het voorstel van een
co-produktie voor het betreffend programma is dan ook in België op een luid
handgeklap onthaald.
Ook natuurreportages en wetenschappelijke programma's halen een grote
kijkdichtheid. De kwaliteit van de kleuren en de aard van de uitzendingen dragen
hun steentje bij. De minste interesse tonen de Vlamingen voor de sportuitzendingen.
Het is volgens velen te wijten aan het gebrek aan objectiviteit van de Nederlandse
sportjoernalisten. Anderzijds apprecieert de Vlaamse toeschouwer het ten zeerste
dat belangrijke sportgebeurtenissen door onze Noorderburen rechtstreeks op het
scherm gebracht worden.
De 24% sportliefhebbers moeten het met 1% afleggen tegen de actualiteitminnende
Belgen. ‘In Nederland is men meer objectief en men draait er niet rond de pot als
het om ernstige zaken gaat’, aldus de betrokken personen.
Ontledende en toelichtende programma's als Brandpunt, achter het nieuws en Den
Haag vandaag moeten we in België missen. Zaken als ‘Actueel’ en ‘Panorama’, die
daarin enige verandering kunnen brengen, worden achtervolgd door het spook van
de censuur.
Het grootste aantal kijkers komt ongetwijfeld uit de rangen van het jeugdige
publiek. Op het ogenblik dat Toppop in de ether gaat zit zowat de helft van de
Belgische teens en twens voor de kijkkast. De oorzaak daarvoor ligt bij de
muziekonkunde van de B.R.T.-programmamakers. Wanneer we de vergelijking
maken wordt in België meer aandacht besteed aan klassieke muziek dan aan alle
andere genres samen.
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Ook de feuilletons die de Nederlandse omroeporganisaties op de beeldbuis brengen
zijn bij ons zeer gegeerd. De keuze van de B.R.T. valt hier echter niet zo erg in de
smaak.
Als we de kijkers zelf aan het woord laten horen we het volgende:
‘Er zijn veel meer interessante films.’
‘Op Nederland krijgen we geen opvulsels als zoeklicht; men houdt het daar bij
degelijke programma's.’
‘Ze kleden hun zaak goed in.’
‘Een paar minuutjes reclame kan me geen snars schelen, want reclame betekent
geld
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en geld is zoveel als kwaliteit’.
‘De shows op Nederland zijn véél beter.’ ‘In Nederland moeten wij, ouden van
dagen, het niet stellen met 35 minuutjes zendtijd per maand.’
‘In Nederland kan men goeie decors bouwen.’
Samengevat kunnen we de reakties als volgt formuleren:
‘Een luid applaus met hier en daar een lichte fluittoon voor onze Noorderburen
en het tegenovergestelde voor ons aller B.R.T.’ Het is dan ook begrijpelijk dat veel
kijkers ongeduldig wachten op het ogenblik dat ze aangesloten worden op het
teledistributienet. Als we bouwen op de gegevens van deze enquete mogen we
voorspellen dat het aantal mensen dat naar de Nederlandse zenders kijkt nog zal
toenemen.
Een geschikte vraag voor volgend jaar zou dan zijn:
‘Hoeveel Vlamingen kijken nù naar de Nederlandse televisie?’
JACQUES VAN SNICK
Steenhuize
Bij ons in België is het gemakkelijk kritiek uit te oefenen op de programma's van de
Vlaamse televisie. ‘De nationale sport is het schijfschieten naar de BRT’. (N. Bal).
Vele Vlamingen kijken meer naar het Nederlandse scherm dan naar de eigen
programma's. Velen vragen zich dan af, waarom zij dit doen en wat hen zo precies
aantrekt in Nederland.
Misschien appreciëren zij de programma's om hun technisch betere kwaliteit.
Vooral in kleur. (Dit is de verdienste van een Nederlandse elektronische firma).
Ofwel zijn het de ontelbare Nederlandse kwissen die het doen bij het Vlaamse
publiek? Neem b.v. ‘Zevensprong’. Dit is een niet onbekend programma voor de
regelmatig naar het Nederlandse scherm kijkende Vlamingen. Het programma wordt
zelfs gepresenteerd door een Belg, Jan Theys, die geassisteerd wordt door Willy
Dobbe.
Dan hebben we nog de Berend Boudewijn Kwis. Dit spelprogramma, gepresenteerd
door Berend Boudewijn, kent zowel in Nederland als in België een groot succes.
Volgens mij is dit grotendeels te danken aan Berend himself. Hij slaagt erin een
gezellige sfeer te scheppen en weet de leegten aart tijd op een degelijke manier op
te vullen.
Onze noorderburen hebben, wat de omroep betreft, geen fifty-fifty-afspraken, geen
politieke restricties. In andere landen is het vaak zo dat de politieke partijen een
stevige vinger in de pap hebben. Het is dan ook wel te begrijpen dat ze er voor zorgen
dat er niet te veel, of zelfs geen, kritiek op hun partij wordt uitgeoefend. Een sprekend
voorbeeld hiervan is Frankrijk. Nederland kan vrij televisie brengen en ze bezitten
daarvoor ook het nodige bekwame personeel.
De manier waarop de Nederlandse omroep in elkaar zit, is nogal apart. De omroep
is namelijk verdeeld in zuilen. Bij dit systeem is iedere zuil vrij, maar de zendtijd
hangt af van haar aantal leden. Zo komt het bijvoorbeeld dat we 's avonds, na een
bepaald programma horen: ‘U zag hoe interessant dit programma was. Bent u reeds
lid van omroep X? Neen? Wel, als u het nog niet bent, schrijft u dan een briefje naar...
U hoeft zelfs geen postzegel te plakken. Of belt u even op. Hier volgen de nummers’.
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Iedere avond wordt dit herhaald. In Nederland is de leuze immers: ‘Hoe meer
zielen, hoe meer vreugde en zendtijd’. Daarom doet men aan sensatie. Dit wil zeggen
dat men precies die programma's zal geven, waarvan men op voorhand reeds weet
dat ze succes zullen oogsten. Ieder programma is dan opgevat als een advertentie.
Daardoor komt het ook dat we op het Nederlandse scherm soms programma's kunnen
zien als de Barend Servet Show. Of men met dit programma veel leden heeft kunnen
werven, betwijfel ik. Nu ja, er zijn altijd wel mensen die zulke immorele programma's
zullen apprecieren.
Men geeft dus zoveel mogelijk programma's die het publiek aanspreken, zoals een
uitzending over de verdrukking in Portugees Mozambique. Nochtans zal men nooit
informatie verstrekken over het koloniale beleid in Curacao (waar de inwoners
zogenaamd Nederlanders zijn). Dit onderwerp zou de doorsnee-Nederlander kunnen
kwetsen en het is dus maar het beste over zulke dingen te zwijgen.
Een ander punt is de reclame op het Nederlandse scherm. Volgens vele Vlamingen
zou dit de ideale oplossing zijn voor het probleem van de Vlaamse televisie. Ze
herhalen bijna dagelijks: ‘Kijk naar Nederland als je mooie programma's wil zien’.
Ze bedoelen daarbij dan dat het geld, dat betaald wordt door de firma's waarvoor
men reclame maakt, besteed wordt aan het maken van deze zogenaamde goede
programma's.
Deze bewering is misschien wel waar, maar men mag weer de regering niet
vergeten. In Nederland is men, op omroepgebied, zelfstandig. De regering heeft niets
te zeggen. Maar in België zit men ‘geplaagd’ met bepaalde wetten die verbieden
reclame te maken via de beeldbuis.
Natuurlijk mag je ook nooit onbetaalde reclame maken op de televisie, maar Mies
Bouman mag in het jubileumprogramma van de vorstin, in aanwezigheid van de
Koningin, wel tot driemaal toe zeggen: ‘En nu schenken wij u een prachtige
bandopnemer van bekend Nederlands fabrikaat...’
Nederlandse televisie lijkt mij een soort spel tussen de verschillende zuilen, waarbij
elke zuil tracht de andere te overklassen. Dit gebeurt door het geven van alsmaar
betere programma's, programma's, die het publiek behagen. Men mag nochtans ook
niet vergeten dat men alzo dikwijls de waarheid van Nederlands minder goede daden
angstvallig verzwijgt. Hierbij gaat dan ook de objectiviteit verloren. En objectiviteit
is de noodzakelijkste vereiste, wil men een degelijke en betrouwbare berichtgeving
ontvangen.
Martin MINNAERT
Melle
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Algemeen-Nederlands verbond
Jaarverslag 1973
De commissie binnenlands cultuurbeleid stelde in 1972 een rapport op om bouwstenen
aan te dragen voor een nota van het hoofdbestuur over de kansen van de culturele
integratie, omdat in België de culturele autonomie een feit was geworden. Tot 1970
waren de gevolgen van een culturele autonomie van de taalgemeenschappen onbekend.
De herziening van de Belgische grondwet gaf de aanduiding wat met culturele
autonomie werd bedoeld en hoever die zich zou uitstrekken. De cultuurraden voor
de Nederlandstalige en Franstalige cultuurgemeenschappen werden opgericht:
publiekrechtelijke organen met nauwkeurig omschreven bevoegdheden. In het rapport
van de eerdergenoemde commissie van het A.N.V. werden mogelijkheden aangestipt
om de culturele integratie tussen Nederland en Vlaanderen te bevorderen.
Op basis van het rapport van de commissie stelde het hoofdbestuur een nota samen,
die op haar beurt het uitgangspunt inhield van een brief die werd gericht aan de
Nederlandse minister-president, aan de Belgische eerste minister en de twee
vice-eerste ministers, alsmede aan de betrokken vaste commissies van de Eerste en
Tweede Kamer in Nederland en België en aan de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap in België. De nota werd tevens ter kennis van de politieke
partijen en de pers in beide landen gebracht. De reacties van de beide overheden
waren bijzonder positief, alsmede van parlementaire kant en van de staatkundige
groeperingen. Het is zaak dat de regeringen van Nederland en België de kansen,
verkregen nu de culturele autonomie een feit is, ‘zo snel en doeltreffend mogelijk
aangrijpen’. Daarvoor is te eerder aanleiding nu de reden voor de vroeger wel
bestaande aarzeling van Nederlandse overheidszijde - schijn van inmenging in
staatszaken - aldus is komen te vervallen. Het is thans de tijd, aldus de tekst van de
brief, dat de regeringen hun beleid gaan toespitsen op het ontwerpen van structuren
en het in het leven roepen van gemeenschappelijke organen voor het Nederlandstalige
cultuurgebied, die op meer doeltreffende wijze, dan thans mogelijk is, de culturele
integratie vorm en gestalte geven. Ook uit een oogpunt van financiële en andere
zakelijke motieven is het zinvol op deze wijze het integratieproces te versnellen.
Aldus de brief. In de volle overtuiging dat zich daarbij een groot aantal problemen
van praktische en juridische aard zou voordoen werd de instelling van één of meer
gemeenschappelijke werkgroepen bepleit, die in het bijzonder de mogelijkheden van
institutionalisering van het integratiebeleid in studie zouden nemen. Tegelijkertijd
werd gesteld dat het van grote waarde zou zijn, met gelijk doel, een contact tot stand
te brengen tussen de parlementsleden van de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap in België enerzijds en de Nederlandse parlementsleden
anderzijds. De brief had de instemming van de Raad van Advies van het A.N.V.
Na overleg met verschillende betrokken instanties werd in oktober van het
verslagjaar een rapport opgesteld, in de vorm van een nadere uitwerking van de
suggesties uit de genoemde brief. De titel van het rapport luidt: ‘Nota betreffende
de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen’. De indeling: I - Inleiding; II
- Een nieuwe aanpak; III - Onderzoek van de structuren van de culturele integratie;
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IV - Instelling van een speciale werkgroep voor het onder III vermelde onderzoek;
V - Enkele dringende vraagstukken (Het rapport is in januari 1974 voor publicatie
vrijgegeven).

Neerlandia
Voor wijziging van het redactioneel beleid bestond geen aanleiding. Integendeel.
Met nog meer inspanning werd de inhoud afgestemd op de richtlijnen van de
beleidsnota 1972: nieuwsgaring en nieuwsverspreiding over het culturele gebeuren
in de Nederlanden en het geven van commentaar op de culturele gebeurtenissen en
op hetgeen zich in de verschillende geestesstromingen openbaarde. Indachtig de
koers werd de aandacht van de lezers gevraagd voor de culturele integratie. De eerder
genoemde actie de ‘culturele integratie te versnellen’ werd nader toegelicht en
redactioneel begeleid. In het bijzonder was het speciale nummer over het hoger
onderwijs in de beide Limburgen een pleidooi voor de integratiegedachte in de
praktijk. De reeks artikelen over het universitair onderwijs in Hasselt en Maastricht
kreeg vorm en inhoud als gevolg van een voorstudie van de commissie voor
binnenlands cultuurbeleid van het ANV. De samenstelling van

Aan de plaats van het Nederlands in Europa werd ruime aandacht besteed.

deze bundel bijdragen geschiedde in overleg met de Werkgroep Hoger Onderwijs
in de beide Limburgen te Maastricht. Van de kant van de overheid, instellingen en
verenigingen op onderwijsterrein en van de zijde van particulieren bestond hiervoor
grote belangstelling.
In meer algemeen en filosofisch verband werd het maatschappelijk gebeuren in
een studie behandeld, onder de titel ‘Welke cultuur’. Daaraan ging een bijdrage,
getiteld ‘Samenleven in Nederland anno 1973’ vooraf, waarin een lans werd gebroken
voor een meer gedifferentieerde, pluralistische eenheidsbeleving, niet alleen op
mondiaal en Europees niveau, maar ook tot op zekere hoogte in nationaal verband.
Aansluitend werd een beschouwing gepubliceerd over nationaal besef. Deze drie
bijdragen trokken in brede kring de aandacht.
Cultuurbehoud betekent tevens verdediging van leefmilieu. De problematiek van
de Waddenzee, de ontsluiting van de linker Schelde-oever en de milieuvraagstukken
van de Lage Landen werden beschreven. Andere artikelen vonden de aanleiding in
de toekenning van enkele belangrijke Vis-
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ser-Neerlandiaprijzen. Voorts werd de positie van de Nederlandse taal in de Europese
Gemeenschappen toegelicht, een uiteenzetting gegeven over een
algemeen-Nederlandse open universiteit als een toetssteen voor samenwerking,
informatie verschaft over het Benelux-middengebied, alsmede over de grenscontacten
Limburg-Rijnland. Andere actuele kwesties kregen de aandacht in de vaste rubrieken.
Met nadruk werd op de noodzaak van een verstaanbaar taalgebruik gewezen. Deze
actie leverde vele antwoorden van lezers op.
De gebruikelijke toezending aan de pers, de radio- en de televisieredacties in beide
landen gaf aan Neerlandia ook in het verslagjaar groter bekendheid. Bij de lezers
had het tijdschrift in 1973 een goede ‘pers’. De kernredactie besloot tot het houden
van tweemaandelijkse vergaderingen.

Visser-Neerlandiaprijzen 1972
In aanwezigheid van tal van eregasten werden op 17 maart in de historische Rolzaal
van het Binnenhof in Den Haag de Visser-Neerlandiaprijzen 1972 uitgereikt: 13
bestemd voor personen en 14 voor instellingen, tezamen voor een bedrag f 133.500
of 1.900.000 Bfr. Traditiegetrouw was het op deze plaats een stijlvolle bijeenkomst
met de 300 aanwezigen. De uitreikingsplechtigheid had nog een bijzonder karakter
omdat de heer F. Koote afscheid nam als voorzitter van de
Visser-Neerlandiacommissie. De algemeen voorzitter van het ANV dr. W.H. van
den Berge huldigde de heer Koote voor het vele dat deze laatste in tal van jaren voor
het instituut van de Visser-Neerlandiaprijzen had betekend. In vol vertrouwen
installeerde de heer Van den Beige de heer J.P.M. Meuwese als de opvolger van de
heer Koote.
Prijzen voor persoonlijke verdiensten werden uitgereikt aan de heer P. Buyse,
Edingen; de heer J. Jungerman, Wezep; mejuffrouw Nellie Kwakman, Volendam;
mevrouw C.J.M. Pijnacker-Kirch, Amsterdam; dr. H.G.W. van der Wielen, Bakkeveen
en de heer L. Wigmore te Rotterdam. Welzijnsprijzen werden uitgereikt aan de
Stichting ‘Beter met Max’, Amsterdam; het Limburgs Ontvangst-, Observatie- en
Behandelingscentrum ‘Bethanië’ te Genk; ‘Het Kompas’, Boechout; de Stichting
Haags Fonds voor het gebrekkige kind, Den Haag; de Landelijke Vereniging tot
behoud van de Waddenzee, Harlingen en

Uitreiking van de Visser-Neeriandiaprijs.

de Vereniging voor Heilpaedagogie te Zeist. De culturele prijzen werden uitgereikt
aan de Openbare Afrikaans-Nederlandse Boekerij te Kaapstad; ‘België in de Wereld’,
Brussel; de Stichting Fryske Akademy, Leeuwarden; de Rob.Roemans-Stichting te
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Antwerpen; het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel te Brussel; de Stichting
het Groot-Limburgs Toneel te Maastricht/Hasselt; de Hans Schouwman Stichting te
Den Haag en de Stichting ‘Op Roakeldais’ te Warffum.
Televisieprijzen werden toegekend aan de heren W.H.F. Bischot, Amsterdam;
Anton Kuyten, Amsterdam; Theun de Vries, Amsterdam; mevrouw E.
Veenhuijs-Spier, Les Paccots, Zwitserland en André Kuyten te Den Haag.
Muziekprijzen werden uitgereikt aan de componisten Piet Ketting te Rotterdam
en Louis de Meester te Gent.

Boekverspreiding
Voor een bedrag van ruim f 7000,- werden Nederlandstalige boeken verspreid. De
nadruk lag ook ditmaal op Indonesië, waar de laatste jaren zich meer mogelijkheden
voordoen om op ruime schaal van de Nederlandse literatuur kennis te nemen. Boeken
werden gezonden naar de faculteiten Neerlandistiek van de universiteiten en o.a. aan
het Cultureel Centrum in Jogjakarta. Voorts werden de boeken gezonden naar de
meest uiteenliggende plaatsen ter wereld, kortom overal waar het Nederlands nog
wordt gesproken. De Nederlandse vereinigingen in Duitsland, Frankrijk,
Nieuw-Zeeland, in Noord- en Zuid-Amerika ontvangen naast literatuur ook
leerboeken. Het laatste geldt in het bijzonder voor Frankrijk waar het thans mogelijk
is lessen in het Nederlands te geven op de scholen.

Algemene vergadering 1973
De algemene vergadering 1973 werd op 14 april in Hilvarenbeek gehouden, waar
de heer J.P.M. Meuwese, plv. voorzitter van het ANV en voorzitter Nederland, in
zijn functie van burgemeester als gastheer optrad. De vergadering werd in de raadzaal
gehouden van het gemeentehuis en besloten met een Brabantse koffietafel en een
uitstapje naar de Beekse Bergen om een bezoek te brengen aan het Safaripark. In de
plaats van drs. H.J. Brinkman werd dr. H. Vredegoor uit Eindhoven als lid van het
hoofdbestuur benoemd. Herkozen werden de hoofdbestuursleden mr. W. Beernink,
Dordrecht, L.C. Kutsch Lojenga, Amsterdam, mr. A.W. van Nes, Den Haag, H.A.J.M.
Vrijhoef, Den Haag. Besloten werd een aantal propagandisten aan te zoeken.

Algemeen
Evenals in 1972 organiseerde de werkgroep van jongere leden een opstelwedstrijd
voor scholieren uit Nederland en Vlaanderen. Het slagen van deze activiteit was
mede te danken aan de bekendheid die de wedstrijd door middel van de pers en de
omroep in beide landen had gekregen. Een andere activiteit was het leggen van de
eerste contacten om een binding tot stand te brengen met de leraren Nederlands in
Duitsland, alsmede met de leraren in Wallonië. In Vlaanderen startte een werkgroep
‘Taalgebruik’ met als opgave om Vlaanderen een Nederlandstaliger aanzien te geven.
Samenwerking met de ABN-kernen in Vlaanderen bracht het ANV tot stand in een
vorm van redactionele medewerking aan de uitgaven van de ABN-kernen. In de
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bestaande afdelingen werden in het herfst- en winterseizoen bijeenkomsten gehouden
en excursies georganiseerd. Het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur kwamen
regelmatig bijeen. In de vergaderingen werden behalve de reglementaire en
huishoudelijke zaken ook de beleidslijnen besproken voor de nabije toekomst.
Allen, die in het verslagjaar hun beste krachten gaven aan het ANV past een woord
van dank voor hun idealisme en steunverlening.
M. CANTRIJN
secretaris
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ANV stelt taalvervuiling aan de orde
Een kleine tweehonderd belangstellenden, leden van het A.N.V. en vele genodigden
en andere gasten - waaronder de consul-generaal van België in Rotterdam,
burgemeester Craeybeckx van Antwerpen en leden van de commissie-Vondeling luisterden op zaterdagmiddag 30 maart jl. in het Rijnhotel in Rotterdam naar een
gedachtenwisseling van een aantal forumleden. ‘Vervuiling van de Nederlandse taal’
was het onderwerp. De keuze was gevallen op de zaal ‘Oberon’. Een passende
benaming voor deze gelegenheid. Immers wie Oberon zegt, denkt aan Huon de
Bordeaux, Chaucer, Spencer, Shakespeare en Wielandt: beroemde taalscheppers uit
de geschiedenis. Het onnodig gebruiken van vreemde woorden werd als ‘vervuiling’
aangeduid. En dan in verband met de kenspreuk die op de uitnodiging was vermeld:
‘De Nederlandse taal moet verstaanbaar blijven voor iedereen en niet wemelen van
moeilijke, vreemde woorden’. Na de pauze werden vanuit de zaal vragen gesteld.
Het forum, dat onder leiding stond van dr. W.H. van den Berge, algemeen voorzitter
van het A.N.V. en lid van de Raad van State, bestond uit vertegenwoordigers van
Noord en Zuid uit het Nederlandse taalen cultuurgebied. Van Nederlandse zijde zaten
de heren A. Braakman, staffunctionaris van Unilever, mr. M.C. Godschalk,
oud-directeur van het A.N.P., dr. J.A. Veering, redacteur van het maandblad ‘Onze
Taal’ en dr. G.A. Veringa, oud-minister van Onderwijs en Wetenschappen, lid van
de Raad van State en voorzitter van Teleac, achter de tafel. De Vlamingen in het
gezelschap waren Nic van Bruggen, tekstschrijver, dr. Mare Galle. neerlandicus en
medewerker van de B.R.T. en prof. Joos Florquin, hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit van Leuven.
Het werd een levendige discussie. Vaak liepen de standpunten van de forumleden
uiteen. Niet iedereen trok even zwaar aan wat ‘vervuiling’ werd genoemd.

Oud-Minister dr. G.A. Veringa: ‘Reeds lang ingeburgerde vreemde woorden moeten we met rust
laten. Wanneer er zich nieuwe termen en uitdrukkingen aandienen is het zaak daarvoor goede
Nederlandse woorden te zoeken’.

De voorzitter en de forumleden gleden ook wel eens uit, wanneer er onnodig een
vreemd woord over de tong rolde. Een bewijs overigens dat niet alle vreemde woorden
werden veroordeeld. Voor overdreven taalzuivering en het trekken van scherpe
grenzen voelde niemand. Men was - en terecht - voorzichtig. Het onderwerp kon niet
uitputtend worden behandeld. En de taalhistorie en taalfilosofie bleven achterwege.
Immers, het was geen wetenschappelijk congres.
Men toonde zich voorstander van het gebruik van een voor iedereen verstaanbare
taal. Louter alleen op grond van sociale en democratische overwegingen. De
Vlamingen pleitten voor een verbod van bepaalde vreemde woorden; een taak voor
een commissie die Nederlandse woorden in dergelijke gevallen zou moeten
voorschrijven.

Neerlandia. Jaargang 78

Dr. Veering toonde zich niet enthousiast. Sommige woorden zijn reeds ingeburgerd
voor een commissie de banvloek zou kunnen uitspreken. Dr. Veringa sprak zich uit
voor behoedzaamheid. Ingeburgerde vreemde woorden wilde hij met rust laten. Voor
nieuwe vreemde uitdrukkingen zou naar een passend Nederlands woord gezocht
moeten worden. Hij juichte het werk van de Commissie Duidelijke Taal, onder
voorzitterschap van dr. Vondeling, voorzitter van de Tweede Kamer, toe. Bijzonder
zinvolle opmerkingen en suggesties kwamen eveneens van de kant van de heren
Braakman, mr. Godschalk en Nic van Bruggen. De eerste op grond van zijn grote
ervaring van het taalgebruik in het bedrijfsleven. Mr. Godschalk brak een lans voor
de pers, de radio en de televisie. Gebrek aan tijd is vaak de oorzaak dat een scheve
schaats wordt gereden. Nic van Bruggen zag het bezigen van vreemde woorden als
een gevolg van een beperking van denkkracht. De heren Braakman en Veringa
hekelden gewichtigdoenerij, waarmee dikwijls domheid en vaagheid worden
versluierd. Het was een geslaagde bijeenkomst, waarop het niet aan humor ontbrak.

Achter de forumtafel. Van links naar rechts: dr. Veering, de heer Braakman, dr. Van den Berge, dr.
Marc Galle, prof. Florquin, mr. Godschalk en Nic van Bruggen.
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Slotsom:
In de weken volgende op de geslaagde bijeenkomst in de Maasstad bogen de leden
van het forum zich in hun studeerkamers over een ontwerptekst, voor de vaststelling
van de slotsom. Er werd overeenstemming bereikt.
Het resultaat daarvan luidde als volgt:
1. Overmatig en onnodig gebruik van vreemde woorden moet zoveel mogelijk worden
vermeden, immers:
a. het voor iedereen verstaanbaar zijn van de taal lijdt daaronder in sterke mate,
hetgeen uit sociaal en uit democratisch oogpunt een ernstig nadeel is;
b. een zodanig gebruik van de Nederlandse taal moet als een verlies voor de
Nederlandse cultuur worden beschouwd;
c. het verzwakt de prikkel om nieuwe Nederlandse woorden te scheppen, hetgeen
voor een levende taal toch nodig is.

2. Het verdient om verschillende redenen aanbeveling zich niet op een puristisch
standpunt te stellen, maar zich alleen te weer te stellen tegen het onnodig gebruik
van vreemde woorden, telkens als goede Nederlandse woorden ter beschikking staan;
aldus wordt het vraagstuk een punt van praktisch beleid.
3. Met voldoening kan worden vastgesteld - onder meer uit de pers, uit vragen en
andere pogingen om te komen tot een meer verantwoord taalgebruik in de
vertegenwoordigende lichamen - dat de weerstand tegen het onnodig gebruik van
vreemde woorden groeit en dat er waardering bestaat voor reeds door overheid en
particulieren ter zake genomen maatregelen.
4. De aan het onnodig gebruik van vreemde woorden verbonden bezwaren spitsen
zich toe, indien zij voorkomen in taal, die voor een breed publiek is bestemd; in het
bijzonder voor die taal moet daaraan weerstand worden geboden.
Hier is vooral een taak weggelegd voor:
a. de overheid, waarvan toch zeker mag worden verwacht dat zij zich uitdrukt in
voor iedereen verstaanbaar Nederlands;
b. de pers, de radio en de televisie;
c. de onderwijsinstellingen.

5. Het is wenselijk dat elke Nederlander en Vlaming in brieven, aankondigingen,
rekeningen, advertenties, winkelopschriften, enz. enz. duidelijke voorkeur geeft aan
goed verstaanbaar Nederlands en doet blijken dat hij het gebruik daarvan door anderen
hoog aanslaat.
6. Het verdient aanbeveling dat de werkgroepen in Nederland en Vlaanderen die in
verschillende vakken werkzaam zijn om vreemde woorden, waar nodig en wenselijk,
te vervangen door goede Nederlandse, van overheidswege worden gesteund en dat
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nieuwe werkgroepen - voor zoveel mogelijk bestaande uit Nederlanders en Vlamingen
- worden opgericht die op dit gebied deskundig werk kunnen doen.
Aan het slot van de bovenstaande conclusies werd nogmaals gesteld, zoals ook tijdens
de bijeenkomst in Rotterdam, dat de Nederlandse taal verstaanbaar moet blijven voor
iedereen en niet wemelen van moeilijke vreemde woorden.
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Rol en betekenis van de Grote Raad van Mechelen voor de
Nederlanden
Tot de scheiding van Noord en Zuid zich voltrok, heeft het Parlement van Mechelen
zijn arbeid als appélrechter voor de Bourgondische en Habsburgse gewesten verricht.
Men heeft wel eens betwijfeld of zijn invloed voor de Noordelijke gewesten even
groot als voor de Zuidelijke is geweest. Deze twijfel is echter ongerechtvaardigd.
Het beste bewijs van de betekenis van de Grote Raad voor de Noordelijke provincies
wordt wel geleverd door de vele honderden dossiers, die nu nog als appélzaken uit
Holland, Zeeland en Utrecht in het Rijksarchief te Brussel aanwezig zijn.
De betekenis van de Grote Raad voor het noorden blijkt ook hieruit, dat als Holland
in 1581 zijn Hoge Raad voor Holland en Westfriesland krijgt, de instructie van deze
Raad in hoofdzaak aan die van de Grote Raad van Mechelen is ontleend. Ook is
merkwaardig, dat Zeeland tot de herovering van Mechelen door de Spanjaarden in
1585 er niets voor voelde om zijn rechtspraak onder de contrôle van een Hoge Raad
te 's-Gravenhage te plaatsen. Zeeland wenste onder de Grote Raad van Mechelen te
blijven.
Na de instelling van de Hoge Raad voor Holland, Zeeland en Westfriesland hebben
de vroegere uitspraken van de Grote Raad hun gezag behouden. Tussen partijen
blijven zij als gewijsden gelden. En in de wetenschap maakte men geen onderscheid
tussen de vroegere arresten van de Grote Raad van Mechelen en de latere van de
Hoge Raad voor Holland, Zeeland en Westfriesland. De oudste verzameling van
arresten van laatstgenoemd college, die van Neostadius, begint dan ook met twee
arresten van de Grote Raad van Mechelen.
Het aanzien van de Grote Raad van Mechelen bleef ook in de bloeitijd van de
Hollandse rechtswetenschap, in de XVIIde eeuw, bewaard.
De geschiedenis van het Parlement/De Grote Raad voltrekt zich over ca. 320 jaar,
indien we vanaf de Ordonnantie van Thionville (1473) tot 1795 tellen; indien we er
ook de ingewikkelde groei uit de hertogelijke hofraad en de eerste evolutie van de
Grote Raad vanaf ca. 1435 bijtellen, komen we tot een periode van ca. 360 jaar.
Afgezien van het feit dat de terminologie in feite vier maal veranderde, moeten
we bedenken dat een instelling, die 360 jaar bestaat, heel wat externe en interne
wijzigingen meemaakte, vooral tijdens de Bourgondische, de Spaanse en de
Oostenrijkse tijd. Als we over de Grote Raad spreken, is het steeds nodig te preciseren
welke Raad we bedoelen, die van de 15de, van de 16de, van de 17de of van de 18de
eeuw: immers de organieke reglementen en de procedure pasten zich gedurende drie
en een halve eeuw aan de gewijzigde maatschappijevolutie en aan de
mentaliteitsverandering aan.
De complexe geschiedenis van het Parlement/De Grote Raad van Mechelen kan
in vier grote perioden worden ingedeeld. Vooreerst het ontstaan van de reizende
hertogelijke Grote Raad uit de hofraad (ca. 1435-1473). Vervolgens het hoogtepunt:
het Parlement van Mechelen (van december 1473 tot januari 1477). Vervolgens, na
Nancy en het Groot Privilege, opnieuw de reizende Grote Raad (van februari 1477
tot januari 1504) en eindelijk de langste periode: de Grote Raad van Mechelen (1504
tot 1796).
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Het voornaamste en het meest indrukwekkende hogere rechtscollege van
West-Europa was zonder twijfel het Parlement de Paris, opgericht ca. 1250 onder
Lodewijk IX en waarvoor Karel VII in 1454, na het einde van de Honderdjarige
Oorlog, zijn beroemde ordonnantie van Montils-lès-Tours uitvaardigde, in feite het
eerste Franse wetboek van procedure.
Een ander voornaam, iets minder belangrijk, rechtscollege was ongetwijfeld het
in 1495 door de Reichskammergerichtsordnung van Worms door Maximiliaan I,
schoonzoon van Karel de Stoute, voor het Heilig Roomse Rijk opgerichte
Reichskammergericht, dat tot 1527 in Frankfurt, dan tot 1693 te Speyer, tenslotte tot
1806 te Wetzlar - waar Goethe, als advokaat aan het Reichskammergericht werkte,
er Lotte Buff ontmoette en er zijn Werther schreef -, zetelde.
Vrijwel halfweg - negentien jaar na Montils-lès-Tours en tweeëntwintig jaar vóór
Worms - richtte de Frans-Bourgondische Valoishertog Karel de Stoute het derde
‘Grote’ rechtscollege op, het Parlement van Mechelen, dat in eerste instantie bepaalde
bevoorrechte personen (als de ridders van het Gulden Vlies,e.a.) en de ‘voorbehouden
gevallen’ behandelde, maar eveneens een Hof van Hoger Beroep was voor alle raden
en hoven van alle hertogdommen, graafschappen en heerlijkheden ‘des pays de deça’.
Deze drie Groten hebben elkaar wederzijds ongetwijfeld in chronologische volgorde
beïnvloed en tussen deze drie hoogste rechtscolleges bestonden heel wat contacten
en waren vooral heel wat geschillen inzake bevoegdheid gerezen.
Toen ingevolge het ‘rex est lex’ beginsel, de Westeuropese koningen van Frankrijk,
Engeland, Spanje en Portugal de moderne staten door eenmaking en centrale
instellingen opbouwden, werd ook in de Lage Landen door de vier Bourgondische
hertogen - vooral dan de twee laatste, Filips de Goede en Karel de Stoute - de
Europese klok gelijk gezet. Boven de verbrokkeling van de hertogdommen en
graafschappen richtten deze vorsten centrale politieke, financiële en gerechtelijke
instellingen op, waar-
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in de in de nieuwe Universiteiten van Leuven en Dôle gevormde legisten en
ambtenaren zetelden.
In de meeste hertogdommen en graafschappen waren in de 14de en in de eerste
helft van de 15de eeuw al hoven van beroep ingericht boven de dikwijls door
ongeletterde rechters geleide plaatselijke hoven. Raden van Vlaanderen, van Brabant,
van Henegouwen, van Namen en van Luxemburg, van het Hof van Holland behoren
daartoe.
In de Hofraad, die Filips de Goede, met hulp van zijn wijze kanselier, Nicolas
Rolin, in bestuurszaken bijstond en die hem op zijn verplaatsingen vergezelde, hield
een afdeling die de Grand Conseil genoemd werd, maar waarmee men ook de hele
Raad aanduidde, zich ca. 1435-1440 bezig. Van 28 juni 1473 zetelde deze Grote
Raad in het oud Paleis te Mechelen.
De oprichting van een volledig soeverein gerechtshof als het Parlement van
Mechelen was nodig en logisch, na de mislukking van de onderhandelingen te Trier
met Frederik III in oktober-november 1473, ook mede door de bijzondere situatie
van de graafschappen Vlaanderen en Artois, die als leengoederen van de Franse
kroon, afhankelijk waren van het Parlement de Paris. De Ordonnantie van Thionville,
waardoor het Parlement van Mechelen op 8 december 1473 in het leven geroepen
werd, was geïnspireerd door de Ordonnantie van Montils-lès-Tours van Karel VII
in 1454 en door het Parlement de Paris wat betreft de structuur. Op deze wijze werd
door Karel de Stoute de eenmaking der Boergondische hertogen op het juridisch vlak
bekroond. Een maand later nam Karel de Stoute een gelijkaardige maatregel voor
zijn ‘pays de par-delà’.

Oud Paleis van het Parlement / Grote Raad van Mechelen (1474-1616).
Aquarel van J.B. De Noter (Stadsarchief, Mechelen).

Nadat hij het Verdrag van Atrecht had opgezegd en nadat hij op 12 november
1471 de soevereiniteit van de Grote Raad van Bourgondië, een schepping van Filips
de Stoute uit 1386, had uitgeroepen, wat het einde betekende van alle beroepen van
Bourgondië op het Parlement de Paris, reglementeerde hij op 2631 januari 1474 de
oprichting van de Parlementen van Beaune-St.-Laurent en van Dôle, respectievelijk
voor het hertogdom en het graafschap Bourgondië. De beslissing van Karel de Stoute,
genomen ‘dans notre ville de Thionville’ had een grote historische betekenis zowel
voor Thionville als voor Karel de Stoute zelf, en voor Mechelen.
Thionville, dat slechts twaalf jaar vroeger, in 1461, door een remissiebrief van
Filips de Goede bij de ‘pays de par deàa’ gevoegd was, trad nu een tweede maal in
de geschiedenis van West-Europa. Een eerste keer gebeurde dat toen Karel de Grote
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er zeven maal had vertoefd en er in 805 het zogenoemde Groot Capituiarium van
Thionville, getekend had. Aldus bleven de namen van Thionville en Mechelen voor
eeuwig verbonden.
Anderzijds staat Karel de Stoute in al onze geschiedenisboeken beschreven als
een roekeloze, koppige oorlogsman, met een slecht, impulsief en hoogmoedig karakter.
Guizot zag in hem de laatste vertegenwoordiger van het uitstervende ridderschap,
Huizinga zag in hem een Renaissancefiguur en Bartier een Corneliaanse held. In
feite was hij een rechtvaardige vriend, een ontzaglijke werker, een man, die door
zijn geestelijke verfijning en morele zuiverheid met hoofd en schouders boven al
zijn tijdgenoten uitstak. Om te slagen ontbrak het hem aan ‘een beetje tijd’ en ‘een
beetje geld’ en door ‘meer’ te willen, verloor hij alles. Een belangrijk facet van zijn
fascinerende persoonlijkheid, dat volledig in de schaduw is gebleven, is zijn
wetgevend werk. Tussen 1471 en 1474, op het hoogtepunt van zijn regering, d.w.z.
de periode, waarop hij de meeste politieke en militaire successen boekte, juist vóór
zijn opeenvolgende nederlagen van Neuss, Elzas-Lotringen, Morat, Grandson en
Nancy, heeft hij negen ordonnantiën, twee mandementen en zes patentbrieven
ondertekend, bijna alle in verband met de oprichting en de procedure van de
Parlementen van Mechelen (‘pays de par deça’), van Beaune-St. Laurent en van Dole
(‘pays de par delà’). Samen met zijn ordonnantie van 31 december 1474 over de
procedure, een echte codex tegen de lange duur van de processen, is de Ordonnantie
van Thionville van 8 december 1473 ongetwijfeld de voornaamste van zijn wetgevend
oeuvre. Zij behoort tot de beste, die de hertogen van Bourgondië hebben nagelaten.
Zij levert het bewijs dat Karel de Stoute een mens was, die zich met hartstocht voor
het recht
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inzette, ‘un prince de justice’.
Ondanks zijn conflict met Lodewijk XI, was Karel de Stoute een echte Fransman
van het ras van Valois. Als een ware Valois heeft hij al de Bourgondische instellingen
eenzelfde Franse vorm gegeven. Thomas Basin een der scherpzinnigste waarnemers
van deze periode, en bovendien geen Bourgondiër, heeft reeds de aandacht op dat
feit gevestigd. Parlement van Bourgondië, Rekenkamer, Schatkamer, belastingen
(amortisatie, zesde penning): alles was Frans, met inbegrip van de wijze waarop de
Bourgondische raadsheren in de uitoefening van hun ambt werkten. Terwijl hij
Lodewijk XI bevocht en aan zijn onderdanen, zowel in de ‘pays de par deça’ als in
de ‘pays de par delà’, verbood in hoger beroep te gaan bij het Parlement de Paris,
inspireerde hij zich op ditzelfde Parlement en op de ordonnantie van Montilslès-Tours
van Karel VII, ingevolge het unieke prestige van dit koninklijk rechtscollege.
Vooral voor Mechelen had de ordonnantie van Thionville een historische betekenis.
Hiermede werd Mechelen, als zetel van het hoogste rechtscollege ‘de tous nos duchez
et comtez’, de collega van Parijs (Parlement), Londen (King's Bench), Frankfurt
(Reichskammergericht) en Den Haag (Hoge Raad).
En onder de naam Grote Raad van Mechelen zou het Parlement tot 1796 blijven
voortbestaan.
Sinds 1473 was het lot van het Parlement-De Grote Raad en van de stad Mechelen
zeer innig verbonden. Van de 320 jaar dat het Parlement-De Grote Raad bestaan
heeft zetelde het 297 jaar in Mechelen, zes maanden onder de hertogelijke reizende
Grote Raad, drie jaar en één maand gedurende de periode van het Parlement, twaalf
jaar van de zeven en twintig, gedurende de periode van de reizende Grote Raad na
het Groot Privilege, en 282 jaar gedurende de periode van 22 januari 1504 tot 1796.
Sinds 1 september 1580 tot 17 september 1585 zetelde hij te Namen en sinds 1746
tot 15 februari 1749 zetelde hij voor een tweede maal in Namen (zes maanden) en
twee jaar in Echternach: precies de perioden, waarin Mechelen bezet was.
Dat belangrijke gebeurtenissen als de opstand van 1467, het verblijf van het hof
van ca. 1507 tot 1530, de ontploffing van de Zandpoort (1546), de Beeldenstorm
(1566), de Spaanse Furie (1572), de Engelse Furie (1580), het verblijf van de Chambre
mi-partie (1654-1667) en de opstand van 1718 invloed hadden op de Stad als op de
Grote Raad, is zeer logisch. Dat Karel de Stoute de bedoeling had om van Mechelen
de hoofdstad van de ‘pays de par deça’ te maken, blijkt o.m. duidelijk uit de andere
ordonnantie van Thionville, eveneens op 8 december 1473 getekend, waarbij de
financiën gereorganiseerd werden: de Rekenkamer van Rijsel en die van Brugge
smolten samen tot één enkele instelling, met bevoegdheid over heel de Nederlanden,
die ook te Mechelen werd gevestigd. In dezelfde stad werden daarenboven twee
nieuwe afdelingen opgericht, die belast werden met het beheer van alle inkomsten
van de vorst: de Kamer van de Schatkist en de Kamer van de Beden. Aldus was
Mechelen niet alleen de gerechtelijke, maar ook de financiële hoofdstad van de ‘pays
de par deça’ geworden. Het is hierbij duidelijk dat Karel de Stoute een grote sympathie
voor Mechelen had, vooral na de buitengewoon hartelijke Blijde Inkomst, die hij
begin juli 1467, d.i. slechts veertien dagen na de dood van zijn vader, in de Dijlestad,
vóór Leuven, Antwerpen, Brugge, Brussel en Dijon ontvangen had. De beslissing
van Karel de Stoute om er het Parlement te vestigen trok de aandacht op de
heerlijkheid Mechelen - een enclave in het hertogdom Brabant - en was aldus de
basis van Mechelens opgang in de 16de eeuw: immers enkele jaren later kwam
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Margareta van York er met haar hof. Van ca. 1507 tot 1530, onder Margareta van
Oostenrijk, werden alle belangrijke beslissingen niet alleen van de politiek der
Nederlanden, maar van die van Europa te Mechelen genomen. In 1559 installeerde
Kardinaal Granvelle er de derde zetel: die van de aartsbisschop van de Nederlanden.
De ordonnantie van Thionville van 8 december 1473

Jean I Carondelet, Eerste Voorzitter van het Parlement van Mechelen (1473-1477), nadien kanselier
van Bourgondië.
Schilderij van J.C. Vermeyen (Kon. Musea voor Schone Kunsten, Brussel)
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waarvan de 33 artikels in het Bourgondisch Frans van het einde der 15de eeuw zijn
opgesteld, heeft aan het Parlement van Mechelen zijn structuur van vier kamers maar
verder ook zijn samenstelling, zijn bevoegdheid en zijn zelfstandigheid geschonken.
Zij heeft bovendien de verhouding van de nieuwe instelling met de andere raden en
vooral die met het Parlement de Paris bepaald.
De samenstelling was groots opgevat: op 8, 9 en 10 december 1473 benoemde de
hertog te Thionville de twee voorzitters, de vier ridders, de zes rekwestmeesters, de
twaalf leke en de acht geestelijke raadsheren, de twee advokaten-fiskaal, de
Procureur-Generaal en zijn substituut, de vier secretarissen, de drie griffiers, de eerste
deurwaarder en de achttien gewone deurwaarders: de knapsten onder de
Bourgondische juristen. Immers 80% van deze 62 uitverkorenen waren Bourgondiërs,
en dit hoewel het Parlement bevoegd was noch voor het hertogdom, noch voor het
graafschap Bourgondië. Naast één Portugees (Fernando de Lucenna, nauw verwant
met de beroemde auteur Vasco de Lucenna, en behorende tot het gevolg van Isabella
van Portugal), kwamen de dertien overigen uit de ‘pays de par deça’ vier Picardiërs,
waaronder de bekende Gui de Brimeu, heer van Humbercourt, die samen met kanselier
Hugonet te Gent, begin 1477, terechtgesteld werd, zijn neef raadsheer Philippe de
Brimeu, en de Prokureur-Generaal Thomas de la Papoire; verder één Luxemburger,
de beroemde Ruterius, de burgerlijke griffier Nicolas de Rutre, geestelijke humanist,
beschermer van Molinet en oprichter van het college van Atrecht te Leuven, die later
in 1502, dank zij Filips de Schone, bisschop van Atrecht werd. Vervolgens één
Henegouwer, raadsheer Simon de Lalaing; één uit Luik (of uit Rijsel, dat is niet
zeker) voorzitter Jean de la Bouverie, en zes ‘Dietsers’: uit Vlaanderen kwamen
raadsheer Filips Wielant, in feite de grootste Vlaamse jurist in deze periode; verder
de criminele griffier Antoon de Halewin en de secretaris Paul van Pullem; uit Brabant
was raadsheer Arnold van der Beke; uit Holland raadsheer Folpert van Amerongen
en uit Mechelen raadsheer Jan de Leeuw of Jean Lyon.
Het leven van deze Mechelaar leert ons hoe men raadsheer in het Parlement of de
Grote Raad werd. Tijdens de Blijde Inkomst van Karel de Stoute, op 3 juli 1467, had
deze Jan de Leeuw, als raadspensionaris van de stad, tijdens een grootse plechtigheid
op de Grote Markt, in naam van de stad de eed van trouw uitgesproken. Amper een
maand later, in augustus naar aanleiding van een opstand omwille van het
graanstapelrecht maakten de opstandelingen zich meester van zijn woning en stalen
al zijn waardevolle roerende goederen, waarna zij zijn woning in brand staken. De
Leeuw zelf, die gevlucht was, werd gevangen genomen en, daar de opstandelingen
schrik hadden voor de wraak van de hertog, moest hij zich, namens de opstandelingen,
naar de hertog begeven ‘pour et affin de obtenir grâce et pardon du dict delict commis
par les dâis de Malines’. Vanaf dat ogenblik werd hij Jean Lyon genoemd. Voor zijn
succesvolle onderhandelingen, werd hij tot hertogelijk raadsheer en later in 1473 tot
raadsheer in het Parlement benoemd.
Tussen 12 december 1473 en 28 januari 1474 kunnen wij in de jurisprudentie van
de Grote Raad en van het Parlement de wijziging in de terminologie terugvinden. In
een stuk uit een dossier over een zaak van eerste aanleg ontmoeten we voor de laatste
keer de benaming Grote Raad. Het gaat hier over een verklaring van de pastoor van
Solesmes, Jehan de Westrehem, op 12 december 1473, dus vier dagen na de
Ordonnantie van Thionville, in een proces tussen de abdij en de inwoners van
Solesmes tegen Mile de Bourbon, hertogelijk raadsheer. In een stuk van 28 januari
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1474 - drie weken na de installatie - in een dossier over een zaak van eerste aanleg
in een proces tussen Louis Meurchin en Jean le Louchier, heer van Courcelles, komt
voor de eerste maal in een stuk van de jurisprudentie van de instelling zelf, hoogst
waarschijnlijk het woord ‘Parlement’ voor.
Na de benoeming en de aankomst te Mechelen van de raadsleden werd het
Parlement op 3 januari 1474, met veel ceremonieel, in het in ca. 1375 gebouwd Oud
Paleis geinstalleerd. Aanwezig waren de ridders van het Gulden Vlies en vele andere
personaliteiten. Volgens de legende waren de hertog en de kanselier Hugonet op de
plechtigheid aanwezig. Dat moeten we echter tegenspreken. We weten nu dat de
bisschop van Doornik, Ferry de Clugny, hoofd van de Grote Raad en van het
Parlement, bij afwezigheid van de kanselier, de installatie-plechtigheden voorzat.
Immers op 3 januari 1474 waren de hertog, en de kanselier, die hem altijd vergezelde,
te Ensisheim, in de Elzas, op weg naar Dijon. De legende werd levendig gehouden
door een schilderij van Jehan Coessaert, dat op het stadhuis in Mecheien hangt, maar
waarvan nog 9 andere kopieën te vinden zijn te Mechelen, Brussel, Versailles en
Wenen.
Een week later, op 10 januari 1474 gebruikte het Parlement al zijn eerste zegel.
‘In fine’ draagt de oprichtingsoorkonde van Thionville de woorden: ‘Ainsi signé par
Monseigneur le Duc. J. Gros’. Deze ‘maitre’ Jean (III) Gros, uit een bekende
Bourgondische familie van legisten en financiers afkomstig, was in 1450, secretaris
van Filips de Goede, nadien
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audienciaris of hoofd van de kanselarij van Karel de Stoute, en sinds 1467, controleur
van financiën en lid van de Commissie, belast met het beheer van de financiën van
de hertog.
Het feit dat hij in 1473 een nicht van kanselier Hugonet huwde, droeg zeker bij
tot zijn succesrijke loopbaan, hoewel er ook familiale banden waren met de raadsheer
en de latere kanselier Thomas de Plaine en met de grote Vlaamse jurist, raadsheer
Filips Wielant. Ofschoon hij na 1477 tot penningmeester van de Orde van het Gulden
Vlies werd benoemd, koos hij, zoals Commynes vroeger had gedaan, de partij van
Lodewijk XI en hij eindigde, in 1483, één jaar vóór zijn dood, zijn loopbaan als
hoofdgriffier van
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het Parlement de Dôle.
Zijn mooi portret door Rogier van der Weyden bevindt zich in het Art Institute te
Chicago. Het is wel merkwaardig dat het eerste arrest ‘donné en nostre Court de
Parlement à Malines’, gedateerd op 2 april 1474, een proces behandelt tussen deze
Jean (III) Gros en de Stad Mechelen. De Stad betwistte hem namelijk de benoeming
tot een stadsambt, ‘les clergies et sécretaires dépendant de la Loi de Malines’, dat
hij rechtstreeks van de hertog had gekregen. Waarschijnlijk om zijn onafhankelijkheid
ten overstaan van de hertog aan de buitenwereld te affirmeren, stelde het Parlement
in zijn eerste arrest de Stad Mechelen in het gelijk.
Een ander belangrijk proces uit deze periode behandelde het geschil omtrent de
ketting over de Zenne, die de Mechelaars te Heffen, omwille van het niet nakomen
van het stapelrecht, tegen de Brusselse, Antwerpse en Leuvense schepen gespannen
hadden. Dit ligt bewaard in een mooi infolioregister uit de

Viglius ab Aytta, raadsheer uit Friesland (toegeschreven aan Pourbus)
(Uffizi, Florence)

laatste helft der 15de eeuw op het Mechels stadsarchief.
Gedurende de drie jaren dat het Parlement zetelde werden 244 arresten
uitgesproken, het eerste op 2 april 1474, het laatste op 31-1-1477.
Een instelling, die zich in een stad vestigt, brengt niet alleen prestige, maar ook
een gevoelige materiële welstand mee. Men begrijpt dan ook dat de Stad Mechelen
alles gedaan heeft om het Parlement binnen haar muren te hebben en te houden.
Daarom waren de raadsheren van alle accijnzen ontslagen. Hier moeten wij evenwel
onderstrepen dat de rechterlijke afdeling van de hertogelijke hofraad, de reizende
Grote Raad, reeds van 28 juni 1473 te Mechelen op het Oud Paleis vergaderde.
Misschien was dit het gevolg van een brief van 23 april 1473 van de voorzitter van
de toenmalige Grote Raad en nadien de eerste voorzitter van het Parlement en in
1480 kanselier Jehan I Carondelet waarin deze de magistraten aanraadde aan de
hertog de gevraagde bede te schenken als het beste middel om te verkrijgen, dat het
Parlement zich definitief te Mechelen zou vestigen, wat acht maand later gebeurde.
Anderzijds werd door de Stad een som van 600 florijnen op de begroting uitgetrokken
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voor de aankoop van een huis voor deze Jehan I Carondelet. Tijdens de periode dat
het Parlement en de Grote Raad te Mechelen verbleef, stelt men dan ook een gevoelige
groei van de accijnzen vast. Het hoogste rechtscollege van de ‘pays de par deça’ is
ongetwijfeld de oorzaak van een grotere consumptie van artikelen en waren van
eerste noodzaak wegens de voortdurende en veelvuldige verblijven van de partijen,
advokaten, procureurs, deurwaarders en andere personen, die zich naar het
Parlement/De Grote Raad te Mechelen moesten begeven.
De meeste Bourgondische raadsheren van het Parlement bewoonden te Mechelen
prachtige herenhuizen, waarvan er verschillende in het begin van de 16de eeuw de
inzet waren van door de afstammelingen gevoerde processen vóór de Grote Raad:
o.a. de Hugonet's, de Carondelet's, de Vurry's en de Lucenne's.
De dood van Karel de Stoute maakte een einde aan de activiteiten van het
Parlement, hoewel ‘de Mechelaar’ Carondelet zich sterk inspande om de Grote Raad
te Mechelen te kunnen doen blijven en met het Groot Privilege, Maria van Bourgondië
en Maximiliaan begon de jurisprudentie van de reizende Grote Raad tot dat deze
opnieuw door Filips de Schone in 1504 te Mechelen werd gevestigd, met twee kamers,
één voorzitter en veertien raadsleden - negen leken en vijf geestelijken - om er tot
1794 toen hij in de richting van Wenen vluchtte -
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te blijven. Als de voornaamste ordonnantie uit deze lange periode kan men die van
Filips II op de procedure, een ware codex, uit 1559 beschouwen.
Hoewel de grootste bloei in de eerste helft der 16de eeuw valt, verloor de Grote
Raad voortdurend meer bevoegdheid, ten dele omdat bepaalde Raden soeverein
werden verklaard. Zo viel in 1515 Henegouwen af, in 1530 Brabant en in 1782
Luxemburg en Doornik/ Het Doornikse. Anderzijds betekende de afstand van
landsgebied tijdens de 80-jarige oorlog en de oorlogen van Lodewijk XIV eveneens
verlies van bevoegdheid voor de Grote Raad; het zwaarste verlies vond plaats in de
jaren 1580-1585, toen Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland en Gelderland (behalve
het kwartier Roermond) verloren gingen.
Maar via de jurisprudentie van de Hoge Raad van Holland en Zeeland, die zelf op
de Grote Raad steunde, straalde zijn invloed zich tot in Zuid-Afrika uit. Verder
onttrok zich in 1659 Artesië en in de periode 1675-1700 bepaalde gedeelten van
Vlaanderen, Henegouwen en Luxemburg. Dit alles komt zeer duidelijk tot uiting op
het zegel van de Grote Raad, waarop rondom de vorst de wapens staan afgebeeld
van de gebieden die van de Grote Raad afhingen.
Welnu men kan met de jaren het bevoegdheidsverlies op het zegel via de wapens
zien verminderen. Duidelijker nog komt dit bevoegdheidsverlies tot uiting op de
rechtshistorische evolutieve competentiekaarten.
Niet alleen hebben de grootste juristen er gezeteld en hebben de voornaamste grote
figuren er in processen gedefileerd, maar ook de grootste kunstenaars hebben er voor
gewerkt. Zo hebben er al de grote Nederlandse juristen van Europese faam, zo als
Jean I Carondelet, Filips Wieiant, Jean II Carondelet, Nicolaas Everaerts, Hiëronymus
van Busleyden, Lambert de Briaerde, Joachim Hopperus, Viglius ab Aytta, Jan
Richardot, Pieter Peckius, Jacob Boonen, Christophe-Ernest de Baillet, Henri de
Vicq, Diodore van Thulden, Jacob Stalins, Jan-Baptist Christyn, Jan-AIfons de
Coloma, Simon en Goswin de Fierlant er deel van uitgemaakt.
Vóór het Parlement en zijn opvolger, de Grote Raad, voerden beroemde personen
uit de ‘aanzienlijke geslachten’ hun processen, zoals Giovanni Arnolfini, Olivier de
la Marche, Everaert 't Serclaes, François 1er, Simon de Taxis, Lamoraal van Egmond,
Willem van Oranje, Bousbecque, Béatrice de Cusance, Willem III en zovele anderen.
Langdurige processen handelden over de Scheldekwestie, de milieuvervuiling of
over persdelicten.
Anderzijds hebben vanaf de primitieven tot de 18de eeuw vele beroemde
kunstenaars als Jan Van Eyck, Rogier van der Weyden, Adriaan Isenbrant, Joos van
Kleef, Johan C. Vermeyen, Raphaël, Jan Gossaert, Jan Mone, Barend van Orley,
Michiel Coxcie, Pieter Pourbus, Simon en Cornelis de Vos, Rombout en Laurent
Keldermans, Pieter Pauwel Rubens, Antoon Van Dijck, J.P. Sauvage, C. Herreyns,
Carl Van Loo en zovele anderen voor de Grote Raad en voor zijn raadsheren gewerkt.
Hun portretten van de raadsheren hangen in alle grote musea van de wereld.
Het is opvallend dat de procedure, van Frans-Bourgondische herkomst, vóór de
Grote Raad, zowel in Eerste Aanleg als in Hoger Beroep in grote trekken veel
gelijkenis biedt met die van nu. Een groot onderscheid was evenwel dat de civiele
arresten niet gemotiveerd werden, daar de rechters de motieven van hun rechtspraak
als een geheim beschouwden.
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Wanneer de rechtspraak van de Grote Raad, ook na 1580, in de 17de en 18de eeuw
boven de Moerdijk in Frankrijk en in het Heilig Roomse Rijk bekend geraakte, en
aanwijsbare invloed naliet, is dit grotendeels aan de verzamelingen van de acht
arrestisten met hun commentaar op de rechtspraak te danken. Zij kunnen in twee
groepen worden onderverdeeld. Een eerste groep bestaande uit Willem de Grispere,
Paul van Christynen, Pieter Cuvelier, Claude de Humayn en Nicolas du Fief werkte
in de tweede helft der 16de eeuw tot aan de tweede helft der 17de eeuw, terwijl de
tweede groep in de 18de eeuw uit Remi-Albert Du Laury, Jan-Alfons de Coloma en
Jean-Baptiste Hony bestond.
De Bibliotheek van de Grote Raad vormt met haar 700 titels en ca. 1500 banden,
meestal in folio's, waarvan vele post-incunables, en een twintigtal zeer merkwaardige
handschriften, een der rijkste verzamelingen rechtswerken uit de 16de, 17de en 18de
eeuwen. Deze unieke verzameling bevindt zich op het stadsarchief, d.i. het Oud
Paleis te Mechelen, in de zaal, waar de Grote Raad gedurende ca. 120 jaar zetelde.
Het zeer rijke archieffonds van de registers en de jurisprudentie van het hoogste
rechtscollege der Nederlanden is een uitmuntend rijke bron voor de historici van alle
disciplines, die het verleden bestuderen. Op het Algemeen Rijksarchief te Brussel
alleen al zijn er in totaal ca. één kilometer archiefstukken. Verder worden er
belangrijke archieffondsen bewaard te Rijsel, Dijon, Parijs, Simancas, Wenen, Aarlen
en Mechelen, evenals in een aantal Staats-, Stads- en privé-archieven van de ‘pays
de par deça’.
De continuïteit van de reeks arresten, sinds de tweede helft der 15de eeuw tot op
het einde van de 18de eeuw en het uitgebreide ressort van het Parlement-De Grote
Raad bezorgen aan dit fonds een uitzonderlijk belang, vooral omdat de verzameling
sententieregisters en procesbundels uit de 15de en 16 de eeuw, zowel in eerste aanleg
als de beroepen uit
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Vlaanderen, Holland, Mechelen, Namen, Luxemburg, Doornik, het Debattenland en
andere ressorten, in zo grote getale zijn overgebleven. Men kan dan ook poneren,
dat deze verzameling uit het Herfsttij der Middeleeuwen uniek is, vooral als men
weet dat in het archief van het Parlement de Paris en in dat van het Hof of de Hoge
Raad van Holland uit deze vroege periode slechts enkele dossiers zijn overgebleven.
Zo uiteenlopende disciplines als de politieke internationale en nationale, de sociale,
economische en de kerkelijke geschiedenis, de geschiedenis van de geografie, de
genealogie, de geschiedenis der instellingen en de rechtsgeschiedenis, de geschiedenis
van het erfrecht, van het Volkenrecht en van het internationaal privaatrecht, de
cultuur- en ideeëngeschiedenis, de regionale en lokale geschiedenis kunnen het
archieffonds met de registers en dossiers, de reeksen Correspondance, Mémoriaux
en het Office Fiscal, zowel de Grand als de Petit Criminel, met veel nut bestuderen.
Kon men het systematisch onderzoek van de registers en bundels doen, zoals Prof.
J. Th. De Smidt, van de Universiteiten van Leiden en Amsterdam met zijn team dat
deed voor de Beroepen van Holland, dan zou men een totaal ander beeld krijgen van
ons nationaal verleden. Het zou bv. ongetwijfeld merkwaardige resultaten opleveren
de Tachtigjarige Oorlog via de procesbundels van de Grote Raad te bestuderen, zoals
Prof. P.C. Timbal voor de Honderdjarige Oorlog deed via de registers van het
Parlement de Paris. Men zou hetzelfde kunnen doen voor de receptie van het Romeins
recht, voor de jansenistische of jozefistische tendenzen van de raadsheren, voor de
economische hervormingen van Prié, voor de algemene hervormingen van
Maria-Theresia en Jozef II, voor de invloed van de ideeën van Beccaria via Goswin
de Fierlant op de criminele processen van de tweede helft der 18de eeuw, enzomeer.
De historicus en de historisch bewuste intellektueel zal vooral belang stellen in
de externe geschiedenis van deze prestigieuze instelling. De jurist en de
rechtshistoricus zal zich vooral door de procedure, de inhoud en de analyse van de
aldaar gevoerde processen aangetrokken voelen. De meer sociologisch-historisch
geïnteresseerde zal naar de sociale achtergrond van de leden (voorzitters, raadsheren,
procureurs-generaal, advokaten-fiskaal, secretarissen, deurwaarders, advokaten en
procureurs) en van de partijen peilen. De algemeen ontwikkelde mens zal in de Grote
Raad, die door mensen werd gevormd en geworden is wat mensen er van gemaakt
hebben, de mens zoeken, met zijn zin naar recht en rechtvaardigheid.
L. TH. MAES
Hoogleraar U.I.A.

Fragment van de oudste originele, maar slecht gerestaureerde Scheldekaart, 1468-69. Deze kaart
diende als getuigstuk bij het merkwaardigste van alle Scheldeprocessen over de tol van Iersikeroord,
op de Hont of Westerschelde. Boven rechts: de stad en binnenhaven van Bergen op Zoom, boven
links: het eiland Tholen (Algemeen Rijksarchief, Brussel).
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Vijf jaar Benego
Een organisatie die 5 jaar bestaat zit in de positie van een jonge dame, die meent de
toekomst voor zich te hebben, maar tegelijk voor zichzelf bekennen moet reeds een
verleden te hebben.
Dit hoeft overigens geen kwaad in te houden, want er zijn geen heiligen zonder
verleden, en geen zondaars zonder toekomst.
Benego heeft ongetwijfeld de toekomst voor zich. Hetgeen nog maar eens bleek uit
een onlangs te Zundert gehouden vergadering, waar het denkwerk van de Hasseltse
studiegroep onder de loupe werd genomen en de weinig geestdriftige stemming
omtrent het onvolkomen inhaken van de Nederlandse en Belgische beleidsorganen
op dit belangrijk studiewerk van het Beneluxmiddengebied resulteerde in de
uitdrukkelijke wens - overigens van een Benego-buitenstaander - Benelux op te
bouwen vanuit kleinere verbanden, zoals de 15 Benego-gemeenten.
Benego heeft met zijn vijf jaar ook een verleden.
Als we het eerste inventaris-lijstje, opgemaakt in 1968 overlopen, moeten we
zeggen dat heel wat werd afgewerkt. Heeft het zin het allemaal nog eens te herhalen?
Grensovergangen werden gelicht; de samenwerking tussen brandweerkorpsen kreeg
groen licht, doordat Benego zorgde voor opheffing van administratieve
belemmeringen; gezamenlijke acties voor natuurbehoud werden gevoerd, en met
succes; de buisleidingsstraat van Rotterdam naar Antwerpen kreeg niet de vertakking
doorheen het Benegogebied, zoals aanvankelijk gepland. Vijftien Belgische en
Nederlandse gemeentebesturen sloten hier de rangen, zegden neen en ze haalden het!
Er kwamen acties op stuk van natuur en recreatie: het Benegobos te Essen is er het
tastbaar en nog steeds groeiend bewijs van.
Administratieve regelingen tussen de betrokken gemeenteadministraties werden
versoepeld, geleidelijk aan kwam het socio-kulturele leven, zij het stap voor stap en
met enkele klassieke toppers, zoals de sportzeskampen, in een Benego-ban.
Er werd waarachtig niet geslapen, al geraakte men wel eens een ogenblik ingedut.
Kenmerkend voor de laatste jaren is de meer en meer pragmatische aanpak; de
muizenissen van het eerste uur om te komen met een Benego-sekretariaat, een
Benego-orgaan met rechtspersoonlijkheid, waaraan de juristen destijds een kluif
hebben gehad, vooral dan de juristen van de Belgische Vereniging voor steden en
gemeenten, dit alles is verleden tijd.
Benego doet het nu met de middelen en de samenwerkingsverbanden, die het heeft.
En als die ontoereikend zijn, dan wordt voor verse middelen en andere medewerkers
gezorgd. Zo eenvoudig is dat geworden.
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***

Bijna wordt dit een klassiek lustrum-opstel.
Men zou echter de Benego-gedachte onrecht aandoen indien niet tegelijk enkele
bekommernissen werden blootgelegd, die overigens niet enkel met Benego, maar
met de ganse Belgisch-Nederlandse verhoudingsproblematiek te maken hebben.
De recente energie-perikelen daar gelaten, is het voor niemand een geheim dat de
Benelux stagneert.
Dat men (minister van Buitenlandse Zaken Van Elslande himself) de politieke
integratie van Benelux niet haalbaar oordeelt, tot daar aan toe. Maar het in mei 1969
opgerichte Beneluxstimuleringscollege geeft wel veel adviezen, waarvan het helemaal
niet zeker is dat ze de weg naar de beleidsmensen van de drie landen opgaan. Men
is nu eenmaal - en gelukkig maar -

Belangstellenden uit het Zeeuwse grensgebied op bezoek te Essen, in het Brabants-Kempische
grensgebied.
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in het stadium gekomen dat de problemen naam en voornaam krijgen. En dan gaat
het minder goed dan in het tijdvak van ‘eerder zien naar wat ons bindt, dan wat ons
scheidt’.
Laat het duidelijk gezegd zijn: de belangstelling voor Vlaanderen vanuit Nederland
is niet bijster groot; bij die onverschilligheid heeft zich van langsom een zekere
vijandigheid gevoegd; relativerend zou men het misschien een expressie van een
haat-liefde verhouding kunnen noemen.
Ze wordt in de hand gewerkt door een aantal elementen. Bij alle ‘Hollandse’ en
‘Belze’ moppen heeft de aandachtige luisteraar ook een ondertoon van vijandigheid
bespeurd.
‘Ternaaien’ tegenover ‘Baalhoek’: voorlopig is het nog netjes verpakt, dank zij de
onbegrensde mogelijkheden van de vage diplomatentaal. Maar de dreiging is er.
Het, de Benelux nochtans goedgezinde ‘Brabants Nieuwsblad’ uit Roosendaal kwam
voor enkele maanden met een artikel ‘Is België een goede schone buur’. Het ging er
nogal eenzijdig op los tegen die Belgen die maar vuil water lozen in de Schelde (en
wat doet Nederland in Waarde?), die Progil naar zich toe halen, enfin die zo ongeveer
bij het lelijkste land en het vuilste volk ter wereld moeten worden gerekend. Men
leest het verhaal, denkt: dat is juist, dat kon wel wat genuanceerder, dat is op zijn
minst onvolledig.

In het grensgebied draaien Nederlandse en Vlaamse filmmakers ‘De Loteling’.
Maar er zijn daar nog zoveel andere dingen ‘samen’ te doen.

En de meewarige conclusie is dan: tu quoque...
Het is haast normaal te noemen dat de vermenigvuldiging van kontakten, kennis van
elkaars problemen, spanningen oproept. Het verschil tussen de ‘verre neef’ en ‘de
dichte buur’.
Een en ander wordt uiteraard gereflecteerd bij Benego, zij het dan onuitgesproken.
Omwille van latente spanningen tussen België en Nederland, is een gesprek over
gewestelijke problemen over de grens heen praktisch nooit aangevat. Over en weer
zijn beschuldigingen geuit aan het adres van de drinkwatermaatschappijen, die aan
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weerszijden in de onmiddellijke omgeving van de Rijksgrens grondwater ophalen
en bepaalde droogteverschijnselen veroorzaken.
Een Benego-gesprek is er tot op heden niet gekomen. Waarom niet? Ieder zijn
watervoorraad primeert op de gedachte dat het hele Benego-gewest wel eens zou
kunnen verknoeid worden.
Ik pleit geen vrijspraak voor België, want ondergetekende die ooit eens protesteerde
tegen het grensoverschrijdend lawaai van het vliegveld Woensdrecht kreeg
waarschijnlijk terecht voor de voeten geworpen dat de Belgen ook nooit te
Ossendrecht en omstreken hadden geïnformeerd of te Zandvliet een BASF vestiging
mocht komen, met alle milieu-last vandien. Maar nogmaals: een echt gesprek in
voordeel van het Benego-gewest kwam er weer niet uit. Voor dit grensoverschrijdend
orgaan ligt hier het zwakke punt. Benego is in wezen gemaakt voor de kleine dingen
aan de grens. Zo was het opzet. Zo moet het blijven. Maar het kan anderzijds zijn
bestaansrecht alleen bewijzen door de globale problematiek van de streek aan te
vatten, ook al lopen daar zaken tussen die uiteindelijk op andere bestuursniveaus
moeten worden beslist.
Zolang de inspiratie vanuit Brussel of Den Haag primeert op de bekommernis dit
gewest, met een toch zeer eigen gelaat, te behoeden en te verzorgen, is Benego ‘klein’
in de pejoratieve zin van het woord. We hebben warempel zo'n orgaan niet opgericht
om elkaar periodiek op een - overigens gezellige - kulturele of sportieve manifestatie
te ontmoeten. Er zou dan alleen nog een Benego-vaandel ontbreken...
***

Er is in Benego een andere evolutie aan de gang en deze is veel hoopvoller. Toen
jaren al gesteld werd dat
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Benego geen burgemeesters-clubje mocht zijn, gaf men steeds steun aan alle pogingen
en initiatieven om Benego te maken tot een gemeenschap van alle inwoners uit het
gebied.
Sporadisch kwam dit op gang en uit de beginjaren moet zeker de groots opgezette
Benematotentoonstelling te Roosendaal worden gememoreerd. De jongste tijd zette
men een flinke stap vooruit. Een kulturele Benego-werkgroep werd opgericht, waarvan
het succes kan gemeten worden aan de effectieve deelname van verenigingen uit de
15 gemeenten. Die deelname is quasi algemeen. Een socio-kulturele inventaris van
de verschillende groepen, een kulturele kalender, een aantal uitwisselingen staan aan
de orde. Het meest opmerkelijke daarbij is de verrassende positieve stemming van
de deelnemers, bovendien is het geen verzameling van ‘upper ten’ uit de kulturele
sektor.
De Essenaar Fr. Van Loon, wonend en levend aan de grens, heeft in ‘Neerlandia’
(nr. 5. 1972) de neerslag van een sociografisch onderzoek in de streek weergegeven.
Zijn conclusies zijn interessant en ze zullen de culturele Benego-commissie zeker
ten nutte komen.
Uit zijn onderzoek blijkt eerder een gemis aan kennis dan een bereidheid, vooral dan
bij de jongeren tot grensoverschrijdende samenwerking en aktiviteiten.
Men kan deze grensoverschrijdende kulturele samenwerking afdoen met de wat
berustende bedenking dat samenwerking ‘in’ is en dat dan maar de zoveelste
inventarisatie van festiviteiten, de zoveelste kultuurkalender, het zoveelste
coördinatie-orgaan in de lange rij is. Dergelijke bedenking is m.i. zelfs juist, indien
in deze samenwerking niet nu reeds een aantal elementen voelbaar zijn om de kulturele
integratie tussen Vlaanderen en Nederland te realiseren, maar dan in concreto en zo
dicht mogelijk bij de basis.
Op gevaar af dat dit ook holle woorden zouden zijn, moet enige uitleg worden
gegeven.
Het socio-kulturele leven, de werking, de organisatie ervan, de begeleiding, maar
ook de graad van belangstelling is heel anders in Vlaanderen dan in Nederland. Jaren
hebben de Vlamingen steeds maar met de vinger naar Nederland gewezen, niet de
vermanende vinger, maar wel deze die ten hemel wees: in Nederland bestond op
socio-kultureel gebied de volmaaktheid. Gelukkig is dat nu anders, deels omdat de
onvolmaaktheden van Nederland nu gekend en erkend zijn, deels omdat Vlaanderen
aardig uitgroeit in deze sektor. Tegelijk wint de belangstelling - in de grensstreek
althans, want veralgemenen mag men vooralsnog niet - vanuit Nederland veld.
Men ziet elkaars plus- en minpunten. Het kulturele werk in Nederland, verruimd
gewoonlijk tot vormings- en opbouwwerk, zit functioneel goed in elkaar, heeft zijn
formele regels, met weinig amateurisme.
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In Vlaanderen is het losser, de formele regels zijn veel minder in aantal, ook al omdat
men van de middelen nooit het doel maakt, en alles wordt - ook nu nog - in hoofdzaak
gedragen door de man of de vrouw, die zich vrijwillig en met veel hart voor de zaak
inzet. Werk na de uren, aangenaam tijdverdrijf voor sommigen, is voor velen na een
zekere periode ontmoedigend.
Benego krijgt hier de kans twee werelden te konfronteren om er het beste uit te halen.
In Vlaanderen ziet men de goede kanten van het Nederlands systeem: de kulturele
werker moet tijd krijgen om het te doen en het goed te doen, daarvoor is dus een
beroepsmatige aanpak noodzakelijk. Nederlanders zien de verstarring waartoe dit
leiden kan. Op verschillende bijeenkomsten valt te beluisteren dat er wel goed
gevormde kulturele werkers zijn, maar geen achterban. In Vlaanderen ligt de spontane
medewerking beter, zij het dan dat dat alles met onze improvisatiementaliteit
rommeliger kan lijken. In Nederland is zelfs een improvisatie georganiseerd, in
Vlaanderen hoort bij elke organisatie improvisatie.
Als de Benelux - integratie tussen beiden - de geestdrift en de kritische zin, het zomaar
wat aandoen en de strakke organisatie, de uitbundigheid en de koele en doelgerichte
aanpak, - een syntese mocht vinden, ware veel gebeurd op het kulturele plan.
Dit kan echter alleen als er een begin mee wordt gemaakt op een kleinere schaal, de
schaal van de menselijke maat, zoals het Benego-gebied er één is.
***

Na vijf jaar Benego kan men onmogelijk zeggen of de balans in een bepaalde richting
overslaat. Maar ze neigt de goede kant uit, alleszins.
Mogen we bovendien de kulturele initiatieven, waaraan men thans doende is,
betitelen als de nieuwe uitdaging?
HERMAN SUYKERBUYK
Burgemeester van Essen
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Limburgse grenscontacten
‘Het lijkt er inderdaad op dat in de afgelopen jaren enige successen zijn geboekt. Ik
denk daarbij met name aan het Groot-Limburgs Toneel en aan de aanstelling van
een “Interlimburgse Contactambtenaar”. De reikwijdte van deze “successen” komt
echter bij een nadere beschouwing in een wat ander daglicht te staan als men bedenkt
dat het doordringen van het G.L.T.-gebeuren meer te danken is aan de onverwoestbare
wilskracht en relaties van één persoon, dr. J. Tans, en minder aan een algemeen
enthousiasme zonder meer dan aan de toevallige penibele situatie van het toenmalige
Nederlands Kamer Toneel’.
Aan het woord is mr. H. Dobbelstein, directeur van de Culturele Raad Limburg,
die zich al vele jaren bezig houdt met de mogelijkheden tot integratie en
samenwerking tussen de beide Limburgen.
‘En wat de eerdergenoemde functionaris, de ‘Interlimburgse Contact-ambtenaar’
betreft, zou men zich kunnen afvragen in hoeverre hier niet alleen het spreekwoord
‘beter een half ei dan een lege dop’ van toepassing moet zijn, nu we weer moeten
vaststellen dat de bevoegdheden van deze functionaris uitermate beperkt zijn gehouden
en een politieke controle nauwelijks mogelijk is. En dan wil ik nog niet praten over
de enorm moeizaam verlopen procedure die gevolgd is eer het eindelijk zover was
en het gesol rond de aanstelling zelf, zo vervolgt hij.

H. Dobbelstein

Vermoeidheid
‘Afgezien van deze relatieve succesjes, heb ik de stellige indruk dat er een duidelijke
stilstand is ingetreden. Een stilstand die te wijten is aan de “vermoeidheid” van het
overigens beperkt aantal mensen dat in deze samenwerking en integratie meer ziet
dan een wat onwezenlijke hobby en het feit dat beide partners (de twee provinciale
besturen) de handen meer dan vol schijnen te hebben aan interne problematiek en
onderling gekrakeel. Wat die “vermoeidheid” betreft wil ik er nog op wijzen dat in
het verleden reeds talloze commissies en comité's vol goede moed, en vergezeld van
goedkeurende schouderklopjes, van wal zijn gestoken. Maar vrijwel alles is verstikt
in de ondoordringbare muur van indolentie, onwil cq. machteloosheid bij de betrokken
instanties. Een uitzondering zou ik in dit verband willen maken voor een organisatie
als de Maasketen Jan van Eyck, die ondanks alle moeilijkheden en problemen nu
toch al een jaar of acht stand heeft gehouden en kennelijk voorziet in een behoefte
aan informatie en samenwerking. Ook het bestaan van het 14-daags tijdschrift
“Limburg Vandaag”, een blad van en voor de beide Limburgen mag in dit verband
een verheugend verschijnsel worden genoemd’, aldus mr. Dobbelstein.
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Dieper liggende achtergronden
Toch zijn er volgens hem nog een aantal dieperliggende achtergronden voor het trage
verloop.
‘Het ontbreekt ons in Nederlands-Limburg nu eenmaal aan figuren die vanuit hun
‘opleidingsachtergrond’ gemotiveerd geworden zijn’, zegt hij. ‘Die
“vormingsachtergrond” is bij de Belgen wel wat beter, maar ik heb de indruk dat zij
toch nog vaak worden afgeschrikt door de “Holland-image” en alles wat daaraan
verbonden is. Ook in Nederlands-Limburg. En ik zou daaraan willen toevoegen dat
in onze provincie inderdaad een aantal leidinggevende posities wordt ingenomen
door niet-Limburgers, waarvan men “so wie so” al weinig gevoel kan verwachten
voor problemen, die niet door “Den Haag” zelf worden opgelost’.

Grens een barriere
‘Bovendien’, aldus mr. Dobbelstein, ‘is het ook voor de meest fervente voorvechter
toch wel duidelijk dat het trekken van de staatkundige grens in 1838-1839 en het
centralistisch bestuur dat pakweg 125 jaar in voege is geweest, toch wel uitermate
moeilijk te nemen barrières heeft opgetrokken. En dit soort barrière zou alleen te
doorbreken zijn als er een grote administratieve en staatkundig-politieke creativiteit
aan de dag zou worden gelegd. Maar om creatief te zijn moet men gemotiveerd zijn
- van binnenuit - en
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dat is nu juist wat ontbreekt. De Limburger is ook op dat stuk geen revolutionnaire
held. En dit gebrek aan creativiteit - een gevolg van het feit dat we niet door een
diepere achtergrond, onder meer via de opleiding, gemotiveerd zijn - heeft, zich,
dacht ik ook pijnlijk gedemonstreerd bij de problematiek rond de universiteiten van
Hasselt en Maastricht. Waar die creativiteit bij het GLT toevallig wél aanwezig was,
heeft ze glansloos verstek laten gaan bij die mogelijke universitaire samenwerking.
Hopelijk zal via de verre omweg van het postuniversitaire onderwijs en de
samenwerkende Kamers van Koophandel in dit Land zonder Grenzen, alsnog
aansluiting worden gevonden, maar duidelijk toch is dat men de kans om werkelijk
iets nieuws en groots te realiseren heeft laten passeren.’

Overheid
Een dieper liggende achtergrond is trouwens ook, volgens de heer Dobbelstein, dat
in de programma's van de politieke partijen en van de laatste regering in Nederland
de hoofdstukken over de culturele integratie - om nog maar te zwijgen over andere
integratie - vrijwel geheel de mist zijn ingegaan.
‘Serieuze studies, als het rapport van de Hasseltse Studiegroep, over het
Benelux-Middengebied, worden met zorg samengesteld en uitgegeven, maar worden
overigens met de grootst mogelijke vrijblijvendheid in de kast gelegd.
Ook de vanuit Limburg vaak geslaakte kreet om meer inspraak en zeggenschap
in de commissie van het Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord, werd nog altijd
niet verhoord’, zegt hij.

Politiek
Maar wat verwacht u dan van de politiek? Mr. Dobbelstein: ‘Naar mijn mening
kunnen samenwerking en integratie met name vanuit België pas dan meer serieus
aan de orde worden gesteld indien in België de federale “scheiding der geesten en
belangen” voltrokken zal zijn. Tot nu toe zijn deze zaken, naar mijn overtuiging te
zeer “gehypoticeerd” door de Vlaams-Waalse tegenstelling, gesymboliseerd door
Brussel. In Nederland zullen de politieke partijen, en met name de in de zuidelijke
provincies nog machtige KVP, die zich tot nog toe aan de hele zaak nauwelijks iets
gelegen liet liggen, terzake meer initiatieven moeten gaan nemen. Een moeilijkheid
daarbij is overigens dat Nederlands grootste partij, de PvdA, iets heel anders is dan
de Belgische BSP en dat eigenlijk ook mede daardoor vanuit Nederland dàn pas
werkelijk voortvarende initiatieven kunnen worden verwacht, indien beide
socialistische partijen eens ernst gaan maken met het hoog in hun vaandels geschreven
“internationalisme”, dat zij momenteel - met name aan Nederlandse zijde - zo graag
willen demonstreren in Afrika of andere ver afgelegen contingenten en landen’.

Duitse contacten
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De heer Dobbelstein heeft, als directeur van de Culturele Raad Limburg, uiteraard
ook zeer vele culturele en aanverwante contacten met de Duitse buren. Gaat het daar
slechter of beter?
Mr. Dobbelstein: ‘Ik constateer aan Duitse zijde een enorme openheid voor culturele
en andere contacten met Limburg, en ontmoet daarbij vrijwel geen problemen. En
ik moet tevens constateren dat die contacten, vooral dank zij de Duitse “gründlichkeit”
vaak heel wat gemakkelijker verlopen dan andere internationale contacten. Met name
zou ik daarbij willen wijzen op de uitzonderlijke activiteiten van de Nederlandse
Ambassade in Bonn, met name in de personen van drs. Van den Bogaert en de heer
J. Kempen, die een grote activiteit aan de dag leggen. En niet alleen in het grensland,
maar ook in de hele Bondsrepubliek. Een op dit stuk voorbeeldige Nederlandse
Ambassade.’

Mogelijkheden
Mr. Dobbelstein noemt het Duitse grensgebied (de hele linker Rijnoever van Aken
tot Kleef) een nog vrijwel onontgonnen reservoir van mogelijkheden voor meer
contacten en samenwerking. En hij zou het zeer wenselijk vinden deze voor het
grijpen liggende mogelijkheden te entameren. Helaas echter vormt een te beperkte
bemanning nog een sta-in-de-weg.
Taalproblemen zijn, volgens hem, in het Duitse grensgebied nauwelijks van
betekenis, maar dat geldt nog in veel mindere mate uiteraard voor Belgisch-Limburg.
‘Toch was de “oplossing” voor een zaak als de kwestie-Ternaaien, meer een gevolg
van het feit dat men aan beide kanten met “de dolk” klaar stond (met name Antwerpen
realiseerde zich welke represailles
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het gevolg zouden kunnen zijn) dan van een goede verstandhouding’, meent de heer
Dobbelstein, die uit deze ontwikkeling alleen reeds concludeert dat op den duur veel
meer overleg - en dan liefst niet gebaseerd op ‘stokken achter de deur’ - noodzakelijk
en mogelijk ook vanzelfsprekend zal zijn.

Kansen zijn er
Maar is er toch geen reden voor wat meer optimisme? Ik denk bijvoorbeeld aan het
totstandkomen van de E-39 en aan het feit dat de ‘Interlimburgse Contactambtenaar’
nu toch tenminste in functie is. Mr. Dobbelstein: ‘Inderdaad, de totstandkoming van
de E-39 en met name van de brug over de Maas is een zeer positieve zaak. Daardoor
zijn voor de bevolking nieuwe mogelijkheden geschapen voor toenadering en
wederzijdse waardering. Tevens echter begint die E-39 nu al te bewijzen dat een
strikt geborneerde nationale planning langs de grenzen een misrekening zal blijken
te zijn. Een heel stuk van het recreatiegebeuren bijvoorbeeld zal zich via die E-39
gaan concentreren op de Westelijke Maasoever. Dat is nu al te bespeuren’.

Contactambtenaar
‘Wat betreft de “Interlimburgse Contactambtenaar” blijf ik volhouden dat één zwaluw
nog geen zomer maakt, al zie ik in de benoeming van deze functionaris een - zij het
dan zeer bescheiden - mogelijkheid om verder te komen’, aldus de heer Dobbelstein.
‘Voor mij is hét criterium de ontwikkeling van zijn functie. Het begin is bescheiden.
Als deze functionaris nu maar snel genoeg reële mogelijkheden zal krijgen via directe
verbindingen met de politiek verantwoordelijke colleges zullen we kunnen zien of
met de benoeming van deze Contactambtenaar werkelijk iets anders bedoeld is
geweest dan een afleidingsmanoeuvre. En met reële mogelijkheden bedoel ik dat
deze functionaris zich met ideeën, suggesties en voorstellen rechtstreeks moet kunnen
wenden tot de twee Provincieraden en daar ook de directe steun en begeleiding zal
moeten kunnen vinden’.

Cultuur
U legt als directeur van een Culturele Raad uiteraard nogal de nadruk op de cultuur.
Men zou zich kunnen afvragen of culturele contacten ook van betekenis zijn buiten
het strikte cultuur-gebied? Mr. Dobbelstein: ‘Natuurlijk, vanuit de zogenaamde
zakelijke wereld wordt hier weinig commercieel tegen aan gekeken. Maar onderlinge
contacten en begrip komen juist bij voorkeur tot stand buiten de strikte commercie
om. Het zou te ver voeren om hier een vergelijking te trekken met Amerika en China
waar het contact met “ping-pongen” is begonnen, maar toch zit daarin uiteraard een
grote kern van waarheid. Immers juist commerciële relaties moeten het hebben van
onderlinge contacten en waardering. Want hoe broos die relaties zijn is weer eens
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gebleken tijdens de recente oliecrisis, toen we plotseling weer als volkomen
“vreemden” tegen over elkaar bleken te staan.’

Goede wil
En de toekomst? Mr. Dobbelstein: ‘Optimisme op het punt van samenwerking en
integratie tussen beide Limburgen en beide landen is, volgens mij alleen maar te
rechtvaardigen als men met enig vertrouwen naar een wat verdere toekomst kijkt.
En dan denk ik aan een periode van 15 tot 20 jaar. Dan immers zal er sprake zijn van
een volkomen nieuwe generatie, die, wat men dan de jeugd van vandaag ook wil
aanwrijven, tegen die tijd toch met verwondering zal staan ten opzichte van de vraag
waarom zo'n kleine landen, met in mondiaal verband zo'n kleine belangetjes, zo
rotsvast naast en langs elkaar door blijven leven.
In dit verband wil ik toch ook nog wel wijzen op een misschien niet zo eclatant,
maar, naar mijn mening, toch wel veel betekenend verschijnsel. Het toch wel cultureel
gezien naar elkaar toegroeien namelijk zoals dat tot uitdrukking komt en gewaardeerd
wordt in de gezamenlijke tv-produktie.
Inderdaad, mensen van goede wil, zullen we nodig hebben.’
JOH. THIJSSEN
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Verstaanbaar Nederlands in het bedrijfsleven
Het Algemeen Nederlands Verbond heeft al herhaalde malen ingespeeld op de
groeiende behoefte aan verstaanbaar Nederlands.
Dat hiervoor in brede kring belangstelling bestaat, bewijst de volgende lijst, die
werd samengesteld door een van onze grote bedrijven ten gerieve van zijn staf. Voor
een ganse reeks (vooral uit de Verenigde Staten overgewaaide) ‘bisiness’ termen
werden degelijke Nederlandse tegenvoeters gevonden en voor gebruik in het
bedrijfsverkeer aanbevolen.
Het is opvallend dat de aanbevolen termen en uitdrukkingen gewoon uit het
dagelijkse taalgebruik werden geplukt, door iedereen verstaanbaar zijn, en in geen
enkel opzicht als gezocht of krampachtig overkomen.
Een stichtend voorbeeld!
Dikwijls gebruikt

Aanbevolen

accounts director

hoofd contactgroep

accounts department

(afdeling) administratie

advertising

reclame

advertising agency

reclamebureau

advertising appropriation

reclamebudget
reclamebegroting

advertising manager

reclamechef

agency

reclamebureau
agentschap

air-conditioning

luchtbehandeling

approach

benadering
benaderingswijze

area sales manager

aanpak
gewestelijk verkoopleider

art director

districtsleider

audit department

inspecteur

auditor

hoofd vormgeving

automation

afdeling accountantscontrole
controlerend accountant
(zelfcorrigerende) automatisering
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bandedpack

combinatiepak

board of directors

raad van bestuur
directie

body copy

tekstblok

bottleneck

knelpunt

brand image

merkbeeld

breakdown

specificatie
storing

briefing

instructie
voorlichting

budget

begroting

‘budgetteren’

begroten

(in) bulk

massa(al)
los gestort
onverpakt

capital employed

geïnvesteerd kapitaal

case (history)

praktijkgeval

case study

bestudering van een praktijkgeva

checken

nagaan
verifiëren
controleren

checklist

controlelijst

chief copywriter

chef-tekstschrijver

chief visualizer

hoofdontwerper

civil engineer

civiel-ingenieur

civil engineering

weg- en waterbouwkunde

commercial director

financieel-administratief directeur

company image

ondernemingsbeeld

computer

elektronische rekenmachine
computer
era

consumer study

consumentenonderzoek

contact director (reclame)

hoofd contactafdeling

container

reservoir, -houder, vat, bak, (diepvries)
kast, laadkast
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conveyer

transporteur

copy

kopij
kopie
tekst

copy director

hoofd tekstafdeling

copywriter

tekstschrijver

corporate development

bedrijfsverbreding

corporate image

ondernemingsbeeld

creative director

hoofd creatieve afdelingen

crowner

opzetstukje

deputy

plaatsvervangend
plaatsvervanger

design

vormgeving
ontwerp
uiterlijk, aanzien

desk manager

bureauchef

detergents

wasmiddelen

display

uitstalling

display piece

toonstuk

display value

uitstallingswaarde

docket

werkmap

efficiency

efficiëntie, doelmatigheid

engineering department

technische dienst

engineering development

technisch ontwikkelingswerk

engineering problems

technische vraagstukken

feature

eigenschap, kenmerk
(kenmerkende) trek

feed-back

terugkoppeling

figure artist

figuurtekenaar

finish

afwerking, laklaag

finishing

afwerking

fineshed artwork

werktekening
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flowsheet

produktiegang

folder

vouwblad

follow up

voortzetting, nadere uitwerking

grading

classificatie, indeling

group management

groepsdirectie

handle

handvat,greep

headline

kop(regel)

impact

inwerking

instrumentation

instrumentatie

job evaluation

werkclassificatie, functiewaardering

job value

functiewaarde

junior management

kader, junior (Ned. uitspraak) managers
niveau
junior (Ned. uitspraak) manager

junior manager
opmaak (voor drukwerk), plan (b.v.
kantoor, fabriek)
lay-out

lettertekenaar

letter artist

naamblok

logotype
leiding, directie
management

kadervorming

management development
manager

manager (aldus vorkomend in officiële
woordenlijst Ned. taal)
in samenstellingen: chef, hoofd, leider
enz. Soms: ondernemings-

market research

marktonderzoek

marketing

verkoopbeleid, commercieel beleid

marketing director

commercieel directeur
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marketing manager

commercieel manager

marketing policy

verkoopbeleid, commercieel beleid

marketing test

verkooptest

mechanical engineering

werktuigbouwkunde

media manager

hoofd media-afdeling

medium

(reclame) medium

merit increase

prestatieopslag

merit rating

prestatiewaardering

minutes

notulen

mixer

menger

motivation research

motievenonderzoek

national accountant

financieel-administratief hoofd,

national management of the Netherlands leider, directeur (in een bepaald land)
(enz.)
nationale directie
directie-Nederland enz.
net sales value

omzet (ingeld)

non distributive trade

niet-distributieve handel

non soapy detergents

synthetische wasmiddelen

operating companies

dochtermaatschappijen

output

produktie

outlets

verkooppunten

overheads

indirecte kosten

overseas committee

directie gebieden buiten Europa

panel

beoordelingscommissie
(personeelsselectie)
testgroep (marktonderzoek), kader,
venster (reclame)

pilot plant

proeffabriek

planning, plannen

indelen, eenplan opstellen, een plan
ontwerpen, plannen (ned. uitspr.)

point of sale

verkooppunt

policy

beleid, politiek

policy-making

beleidvormend, beleidsvorming
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policy-statement

beleidsverklaring

poster

aanplakbiljet

product committee

produktengroep

technical member etc.

technisch lid, enz.

product development

produktontwikkeling

product manager

produkt manager

production manager

bedrijfsleider

pro forma (= estimates)

raming, schatting

range

collectie, reeks, serie, bereik, gebied

reminder

herinnering, waarschuwing

research

research, speurwerk

rough

(ruwe) schets

sales director

verkoopdirecteur

sales manager

verkoopleider

sales point

verkoopargument

sales promotion

verkoopbevordering

scope

groeimogelijkheid, ruimte

screening

doorlichting

senior management

senior (ned. uitspr.) managers niveau

senior manager

senior (ned. uitspr.) manager

slogan

slagzin, leuze

space buyer

mediakoper

special committee

commissie vangedelegeerden

sundry buying

inkoop diversen

team

team, groep, ploeg

team spirit

teamgeest, ploeggeest

test panel

testgroep

test market

testmarkt

test area

testgebied

timen

tijdschema opstellen, tijd opnemen

time table

programma, dienstregeling

timing

tijdschatting, tijdmeting
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trading profit

bedrijfswinst

traineeship

traineeschap, traineestelsel

training

vorming, opleiding

transport officer

transportadviseur

trend

tendentie, verloop

turnover

omzet

unit

eenheid, afdeling

visualizer

(reclame) ontwerper

yield

rendement
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Spiegel van de Nederlanden
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ANV-werkgroep taalgebruik werkt onverpoosd verder
De gele en blauwe kaarten van het reglement van de THOM THUM GOLF
(Blankenberge, Bredene, Klemskerke) waren tweetalig.
In haar antwoord signaleert de directie, Leopoldlaan 13 Klemskerke dat de kaarten
viertalig worden; de prentkaarten van de golfterreinen zijn voorzien van viertalige
vermeldingen.
Op aanvraag van de toeristen kunnen Engelse en Duitse foldertjes bekomen worden.
Onlangs zijn we bij de N.V. CORREXPOKREFEL Michelstraat 1851 Humbeek
tussengekomen om de reclame en alle formulieren in Vlaanderen uitsluitend in het
Nederlands te verspreiden.
Een paragraaf uit het antwoord: ‘U hebt natuurlijk gelijk wat de toepassing van
uw aanvraag betreft voor onze zetel te Humbeek, evenals onze filialen te Kortrijk
en Roeselare’.
Meerdere brieven zijn al gestuurd aan de directie van G.B.-GENT Veldstraat en
telkens wordt de klacht positief opgelost: laatstleden bevond er zich een tweetalige
reclame bij de stand parfumerie, één dag na de tussenkomst was alles in orde.
In het vakantiehuis ‘ZEEZICHT’ Zeedijk 161 Oostende brengen zowel nederlandsals franstaligen hun jaarlijkse vakantie door. De programma's worden dan ook in het
Nederlands en het Frans verzonden. De straatnamen werden in de Franse folders
franstalig vermeld.
‘Thans werd deze prospectus naar de drukkerij verzonden en we kunnen U
verzekeren dat we rekening hebben gehouden met uw opmerkingen in verband met
de straatnamen. We hopen dat U eerstdaags in het bezit zult gesteld worden van een
franstalig exemplaar...’, zo schrijft de directie.
Het Fonds Mare en Myriam Schots (Congresstraat 27 te 1000 Brussel) is een
vereniging zonder winstoogmerk, die opgericht werd ten voordele van de kinderen,
slachtoffers van de weg.
‘In naam van het Comité van Bestuur van het Fonds, vinden we het jammer dat
nederlandstalige leden en sympathisanten van het Algemeen Nederlands Verbond
Franse folders vanwege onze vereniging zouden ontvangen hebben.
‘Haast en spoed zijn zeiden goed, zegt het spreekwoord! Voornoemde feiten zijn
te wijten aan een eenvoudige onoplettendheid. Wilt U bijgevolg zo goed zijn ons bij
uw leden hieromtrent te verontschuldigen’, aldus de penningmeester.
We hebben geconstateerd dat het brievenpapier, enveloppen en allerhande
formulieren nederlandstalig verspreid worden in Vlaanderen.
De directie van het restaurant Lorelei Kerkstraat 103 Blankenberge deelt mede
dat de spijskaarten zowel als de uithangborden eentalig Nederlands zijn. Eens de
voorraad adreskaartjes opgebruikt, worden deze nog enkel in het Nederlands gedrukt.
We willen het nog even over de N.M.B.S. hebben:
‘In aansluiting met onze brief van 12 october 1973 kunnen we meedelen dat:
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1) de tekst van de “Algemene Inlichtingen” in vier talen in het spoorboekje vanaf
de volgende uitgave zal aangepast zijn;
2) het eentalig schild in Brussel-Centraal (Koninklijke Wachtkamer) binnenkort
tweetalig wordt gemaakt;
3) de tweetalige platen aan het Dampoort-station (Gent) zijn weggenomen’.

Afgevaardigde-Beheerder J. de Spot (Bank van Brussel Regentschapsstraat 2
Brussel) heeft woord gehouden: de tweetalige opschriften op het hoofdkantoor op
de Gentse Kouter zijn thans eentalig Nederlands.
De teksten op het filiaal van dezelfde bankinstelling in de Vital De Costerstraat
te Leuven waren eveneens in de twee talen opgesteld.
De Heer Timmermans, directeur van de Groep Noord Lange Gasthuisstraat
Antwerpen, antwoordt o.a. ‘Ik heb de nodige instructies gegeven aan het filiaal
Leuven om de tweetalige lichtreclame zo vlug mogelijk te laten veranderen’.
Ondertussen is de aanduiding nederlandstalig aangebracht.
Hoewel er al een en ander verbeterd is bij de Koninklijke Sint-Ceciliakring uit
Oostende (Zie Neerlandia nr. 5 - 1973) werd de benaming nog steeds als Bal van
de ‘RAT MORT’ aangekondigd. Er werd nog eens tussengekomen bij burgemeester
Piers: ‘Ik kan volledig akkoord gaan met de inhoud van uw brief en kom dadelijk
tussen bij de organisatoren van het bal ten einde te bekomen dat voortaan ook van
hun kant het “Bal van de Dode Rat” zou gepropageerd worden’.
Te Brussel zijn de aanplakbiljetten van deze kring in het Nederlands opgehangen.
Op een brief van de A.N.V.-werkgroep antwoordt de adjunct directeur-generaal van
de Brouwerijen ARTOIS Vaartstraat 94 3000 Leuven o.a.:
‘U laat ons opmerken dat de vermelding op de vrachtwagens tweetalig is en U
begrijpt ook dat dit noodzakelijk is daar onze klanten niet alleen over gans België,
maar ook over gans Europa, verspreid zijn. We houden echter rekening met uw
opmerking aangaande de voorrang van de taal’.
En verder: ‘Wat de toepassing van het taaldecreet aangaat, kunnen we U verzekeren
dat dit strict toegepast wordt en dat we trouwens niet gewacht hebben op het
verschijnen van dit taaldecreet om zulks te doen’.
Tot slot: ‘We hopen hiermede uw vragen en suggesties beantwoord te hebben en
met U, bij gelegenheid, een lekkere “Stella” te drinken bij een bezoek aan onze
brouwerij’.
De opschriften in SARMA (Lippenslaan) te Knokke waren tweetalig opgesteld.
Er werd dan ook bij de zaakvoerder tussengekomen om deze (toeristische redenen)
in de vier talen te stellen.
De filiaaldirecteur: ‘Met groot genoegen melden we U dat nodige veranderingen
gedaan werden, zoals gevraagd in uw schrijven’.
Hier volgen drie paragrafen uit de brief van de Tiensche Suikerraffinaderij te 3300
Tienen:
1) ‘Er is van onzentwege geen enkel bezwaar om aan het Nederlands voorrang te
verlenen, waar de grafische voorstelling in de twee aanduidingen zulks toelaat.
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2) In ieder geval kunnen we U mededelen dat onze richtlijnen te Tienen, voor de
verzendingen in Vlaanderen zeer strict zijn, inzake taalgebruik.
3) Wat het taaldecreet betreft, zijn we van mening dat in de Vlaamse
exploitatiezetels reeds vóór juli 1973, de geest hiervan werd geëerbiedigd’.

A.N.V.-leden hebben geconstateerd dat de R.T.T. tweetalige reclame (lening
1973-1985) aan banken in Vlaanderen (o.a. Oostende) stuurt. De directeur-generaal
meldt dat de reclame betreffende de leningen contractueel wordt verzekerd door het
Consortium der Banken.
Vanzelfsprekend is de Regie verantwoordelijk voor het opmaken van de teksten,
maar niet voor de verspreiding. Men heeft dan ook het Consortium in kennis gesteld
van
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deze wantoestand op taalgebied. Het Comité van het Consortium van de Banken
heeft er de aandacht van de banken op gevestigd dat ze rekening dienen te houden
met de eentaligheid van Vlaams-België.
De inwoners van de nederlandstalige gemeente Alsemberg vonden in hun brievenbus
tweetalige folders voor het aankopen van de postkalender, uitgegeven door de Sociale
Dienst van de Regie der Posterijen. In een uitvoerige brief zet de voorzitter van de
S.D.P. de toestand uiteen:
‘Ik kan U verzekeren dat de taalwetgeving scrupuleus wordt nageleefd door de
Sociale Dienst der Posterijen, v.z.w. Een andere houding zou ten andere nefaste
gevolgen kunnen hebben op de verkoop van de postkalender’.
‘In elk geval zullen de nodige onderrichtingen worden verstrekt opdat zich in de
toekomst geen herhaling van dergelijke onregelmatigheden zou voordoen’.
De firma BEST OSTERRIETH Sleepstraat 130 Gent heeft de koperen plaat op
de gevel vernederlandst.
In het maandblad SUCCES (N.V. Uitgeversmaatschappij Succes-België)
Apollostraat 150 2600 Berchem werden de tentoonstellingen en jaarbeurzen, die
te Brussel plaatsvinden, steeds in het Frans aangekondigd. Een paragraaf uit het
vriendelijke antwoord: ‘We zijn het helemaal met U eens en we hadden er reeds een
paar maal op gewezen. In de stafvergaderingen van december en januari hebben we
het wat anders aangepakt, en nu bleek dat iedereen het met U en ons eens was. Het
resultaat ziet U in het nummer van februari en we zijn er blij mee’.
De vermeldingen zijn thans uitsluitend in het Nederlands aangeduid.
Op de etiketten ‘Reinetten...’ van de C.C.E MATERNE te 5100 JAMBES (jam gelei) bevond zich een storende taalfout (de ‘D’ van vergezeld is niet correct, het
gaat hier over de 3e persoon enkelvoud O.T.T.).
We kregen volgend antwoord:
...‘Inderdaad, de taalfout die U ons deed opmerken is aan onze aandacht ontsnapt.
We zullen nochtans niet nalaten de verbetering toe te brengen, tijdens de volgende
druk. We hebben het zeer gewaardeerd ons hiervan in kennis te hebben gesteld’.
Het filiaal van de maatschappij SAMDAM Krommen Elleboog 32 9000 Gent
bezigde te Knokke-Heist een Franse stempel. Een administrateur signaleert dat de
zaak gunstig opgelost is.
Tijdens de verkoopactie van 1-2-1973 tot 2-1-74 heeft de afdeling Koksijde van het
Nationaal Christen Middenstandsverbond, Spastraat 8 te 1040 Brussel
Nederlandse en Franse stencils neergelegd in de winkels van deze gemeente. De lijst
van de winnaars (tombola) was in de twee talen gesteld.
Laatstleden werd in voornoemde plaats de actiegroep ‘Rustig Koksijde’, als protest
tegen de mogelijke inplanting van een grootwarenhuis, opgericht. De inwoners kregen
een nederlandstalige brief, doch de te onderschrijven protestbrief was nederlandsen franstalig opgesteld.
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De secretaris-generaal van het N.C.M.V.: ‘Als Vlaamse organisatie zijn we
uiteraard gehecht aan de eerbiediging van het nederlandstalig karakter van ons
gewest’.
Tot slot: ‘We zullen evenwel niet nalaten er bij onze besturen op aan te dringen
dat ze in hun relaties met de inwoners van hun gemeente uitsluitend de streektaal
gebruiken, en in hun relaties met meertalige klanten de voorkeur zouden geven aan
viertalige mededelingen’.
Hoewel de taaltoestanden bij het Casino-Kursaal te Oostende enigszins verbeterd
zijn, bevond er zich een tweetalige reclame in Deze Week aan de Kust (kerst- en
nieuwjaarsperiode), bovendien zijn de tickets van de kleedkamers tweetalig opgesteld.
Wat antwoordt het College van Burgemeester en Schepenen?
1) Het zal U wellicht bekend zijn dat de kursaalexploitatie (nieuwe concessie)
eerstdaags zal aanvangen.
2) We kunnen U verzekeren dat alsdan erop zal aangedrongen worden, dat de wet
van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, stipt zou
toegepast worden.

De zwart-gele vilten van de Nederlandse Mosselhandel J.V. & V. uit Ierseke
werden, behalve ‘Moules-Mosselen’, uitsluitend in België in het Frans verspreid.
Eens de bestaande voorraad opgebruikt, worden ze volledig tweetalig.
In januari hebben we aan alle verhuurkantoren van de Kust een brief gezonden,
waarin o.a. gevraagd werd de bordjes ‘huizen te huur - maisons à louer’ en
‘appartementen te huur - appartements à louer’, enz. uitsluitend in het Nederlands
op te stellen.
In de loop van februari hebben volgende firma's positief gereageerd, ze zullen zoveel
mogelijk tot de vernederlandsing overgaan:
1) P.V.B.A. DERMUL, Christinastraat 61 - 8400 Oostende;
2) AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM, Oostendeiaan 5 - 8460 Koksijde,
3) IMMOBILIENKANTOOR LECOMTE Albert I - Promenade 79 - 8400
Oostende;
4) IMMOBILIENBEHEER A.C. Leopoldlaan 59 - 8430 Middelkerke;
5) AGENCE BECUE, Zeedijk 177 - 8430 Middelkerke;
6) APPARTEMENTEN-STUDIO'S, Zeedijk 159 - 8430 Middelkerke.

De ‘AGENCE IMMOBILIERE’ Elisabethlaan 277 8390 Duinbergen bezigt Franse
enveloppen en postpapier en weigert ook maar iets te wijzigen.
De werkgroep zou het prettig vinden, mochten de leden - die gedurende de a.s.
zomer hun vacantie aan zee doorbrengen - en vaststellen dat sommige agentschappen
nog altijd de tweetaligheid huldigen, de namen van deze maatschappijen te willen
signaleren.
Ofschoon we herhaalde malen zijn tussengekomen, kregen we nooit enige reactie
van volgende handelszaken:
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Firma W. & F. DE MAERTELAERE Mageleinstraat 65 Gent (driemaandelijks
tijdschrift - Nederlands en Frans).
PAREYN-TITECA Strandlaan 2 8460 Koksijde en DE BAETS Langestraat 61
Blankenberge: het gaat hier over bakkerijen (inpakpapier is voorzien van tweetalige
vermeldingen).
Het postpapier van de Gentse Dolfijnen (diepzeeduikersclub) is gedeeltelijk tweetalig,
deze vereniging heeft nooit een brief beantwoord.
In het tijdschrift ‘Orde van de Hoge Blekker’ (Koksijde) voert de directie van het
Hotel-Restaurant TERLINK uitsluitend reclame in de Franse Taal. De eigenaars
delen enkel mee dat de instelling op 27 november j.l. (verzending A.N.V. - brief)
gesloten was!
Het gemeentebestuur van Remersdaal in de Voerstreek gebruikt zeer graag de bena-
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ming REMERSDAEL zelfs in het Nederlands (b.v. de officiële telefoongids).
Gouverneur Roppe: ‘Ik laat niet na het gemeentebestuur attent te maken op het
door U gesignaleerde feit’.
*

Het paleis voor schone kunsten te Brussel
Vlaanderen ageert hoe langer hoe meer tegen de verfransende invloeden die uitgaan
van voornoemd paleis.
Bepaalde kringen aldaar beschouwen het Frans nog altijd als de enige cultuurtaal.
Geen wonder, dat ze voorrang verlenen, in Vlaanderen, aan Franse
cultuurmanifestaties, en terzelfdertijd de Nederlandse zoveel mogelijk negeren of ze
hoogstens een tweederangsrol toebedelen.
Treffend is het voorbeeld van de twee vergelijkbare reeksen filmvoordrachten
EXPLORATION DU MONDE en ONTDEK DE WERELD. Organisator is V.A.C.V.
(Vereniging voor Artistieke en Culturele Verspreiding), een zusterorganisatie van
het Paleis voor Schone Kunsten.
De raad van beheer van V.A.C.V. is netjes paritair samengesteld. De ene helft
bestaat uit Vlamingen, de andere spreekt Frans, maar vermoedelijk geen Nederlands.
De vergaderingen verlopen alvast in het Frans. Mooie pariteit!!
Het dagelijkse bestuur ligt in de handen van een zekere Monsieur Pierre Arty, een
voorvechter van de francofonie, zodat U wellicht raden kunt hoe hij staat tegenover
het Nederlands en de Nederlandse Cultuur. Hij moet instaan voor een zo ruim
mogelijke verspreiding van E d M, maar ook van O d W. Het hoeft dus niemand te
verwonderen dat het Franse E d M in alle grote zalen kwam, terwijl het Nederlands
O d W er stelselmatig, met allerlei drogredenen, weggehouden werd, en zich moest
tevreden stellen met kleinere zalen. Dat verandert nu, onder druk van bepaalde
groepen, en onder het waakzaam oog van de A.N.V.-Werkgroep Taalgebruik.
Sedert 1973 komt Ontdek de Wereld nu ook in de Koningin Elisabethzaal te
Antwerpen, de Koninklijke Opera te Gent, het Casino-Kursaal te Oostende, bioscoop
Rex te Roeselare, enz.
Een definitieve doorbraak van het Nederlandse O d W, in Vlaanderen, zal maar
mogelijk zijn als E d M afgeremd wordt. Immers, geraffineerde ingrepen van de heer
Arty maken dat E d M de beste zalen en data kan bespreken lang voordat O d W
daarmee kan beginnen, waardoor het zich met het overschot dient tevreden te stellen.
Veel argeloze Vlamingen worden misleid doordat Eploration du Monde de naam
Ontdek de Wereld frauduleus gebruikt op affiches, folders, programma's en dergelijke.
De kineasten van E d M zijn practisch allemaal van Franse nationaliteit. Ze genieten
alle mogelijke faciliteiten, beschikken over vervoer, materieel van het Paleis en
worden geholpen door een beroepsoperator. Vlaamse kineasten moeten met eigen
materieel werken, zelf voor het vervoer zorgen en maar zien dat ze een operator
vinden. Een voorbeeld? Op woensdag 23 januari j.l. heeft in de Koninklijke Opera
te Gent de filmvoordracht ‘De Raadselachtige Andes’ plaatsgehad. De voorstelling
begon met een vertraging, van ongeveer 40 minuten, doordat de klankinstallatie
onklaar was. De Vlaamse kineast is zelf een ander apparaat moeten gaan zoeken!
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E d M schijnt over royale publiciteitsbudgetten te beschikken. De recente epansie
van O d W gaat niet gepaard met personeelsuitbreiding zodat de toestand weldra
onhoudbaar dreigt te worden. M.a.w. er is altijd ergens discriminatie.
De veranderingen ten goede, in het P S K, zijn er gekomen onder druk. Dus niet
omdat er meer begrip opgebracht wordt voor de Nederlandse cultuur. De Vlamingen
in de raad van beheer zullen maar kunnen spreken van volbrachte plicht als ze, alles
wat met Nederlandse cultuur te maken heeft, in handen zullen spelen van Vlamingen
die daadwerkelijk de Nederlandse cultuur behartigen.
Laatst wilden we de eentalige chef van de verzendingsdienst spreken. Hij stelde
zich arrogant aan omdat we niet naar het Frans wilden overschakelen. We vragen
ons terecht af hoe zijn verhouding is tot het nederlandstalig personeel van O d W,
waarmee hij moet werken. Zijn voorganger was ook eentalig. Omwille van vroegere
protesten heeft men nu een tweetalige aangeworven: Frans en Arabisch. Zo fopt men
in het Paleis voor Schone Kunsten de nederlandssprekenden.
Zo ook in de Tops-bar. Het eentalig Frans personeel werd vervangen door
tweetaligen. Nu kan men er terecht in het Frans en het Engels!!
Bepaalde Vlaamse Uilenspiegels zijn daar blij om..., want het is een enige
gelegenheid om hun verbruik niet te betalen. Wie zal het ze kwalijk nemen als deze
mensen de prijs van hun koffie vragen, het antwoord vingt-cinq twenty-five begrijpen
in de zin van ‘vandaag-voor-niks-en-morgen-voor-geld’.
Als sommigen de hierboven vermelde feitjes als onbelangrijk beschouwen, in het
verfranselende Brussel, dan moeten we toch even wijzen naar belangrijker zaken,
zoals het verlenen van subsidies aan het P S K, door het Ministerie van Nederlandse
Cultuur. Zo'n slordige 12 miljoen wordt jaarlijks globaal geschonken, zo maar,
zonder dat men van overheidswege kan nagaan waar die gelden naartoe gaan. Het
Paleis zorgt zelf voor de verdeling ervan, onder al de broeder- en zusterverenigingen,
die onder zijn mantel wriemelen.
Zou het niet veel eenvoudiger zijn, in de geest van onze verworven culturele
autonomie, ook in het PSK een splitsing door te voeren, zodat de Nederlandse
culturele programma's uitsluitend voor nederlandssprekenden georganiseerd worden?
Wie kan daar iets tegen hebben? Zou het ons niet eerder verbazen dat sommige
Vlamingen daar wel iets tegen hebben?
De aard van de franstaligen kennende, zou het ons niet verwonderen dat gelden
door Nederlandse Cultuur geschonken, aangewend worden voor franstalige
programma's. Wie kan ons het tegendeel bewijzen?! We leven in de hoop dat de raad
van beheer van V.A.C.V. eens zal beslissen dat alle Nederlandse cultuurmanifestaties
in handen zullen gegeven worden van nederlandssprekenden, met uitsluiting van
mensen, die van onze taal en cultuur geen kaas gegeten hebben.
Een toemaatje: Enkele Gentse A.N.V.-leden, die een abonnement genomen
hebben voor de voorstellingen ‘Ontdek de Wereld’, wilden zich eveneens laten
abonneren voor de drie Engelse voordrachten die door O d W te Gent georganiseerd
worden. Groot was hun verwondering toen ze constateerden dat de tweede Engelse
voordracht samenvalt met deze van de nederlandstalige, namelijk op 20 maart 1974.
De Nederlandse voorstelling heeft plaats in de Koninklijke Opera en de Engelse
gaat door in de Faculteit Letteren van de Gentse Rijksuniversiteit.
We durven stellen dat het hier geen toeval is, maar slechte wil!
Immers de administrateur van Ontdek de Wereld is hiervoor niet verantwoordelijk,
vermits voor de Engelse voordrachten een ander persoon met de organisatie belast
is.
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Beginnen op een nieuwe lei
In de vorige bijdrage waagden wij ons aan een voorspelling van de uitslag van de
verkiezingen van de Provinciale Staten in Nederland. Achteraf is gebleken dat we
daarmee de plank niet ver mis hebben geslagen. Men behoeft daarbij niet zo hoog
op te zien; het is geen kwestie van helderziendheid. Want opiniepeilingen zijn in
Nederland aan de orde van de dag. De meeste instituten die dergelijke ‘metingen’
verrichten kunnen op een langdurige ervaring bogen. Bovendien benutten zij
wetenschappelijk verantwoorde methoden.
De verkiezingsuitslag in de tweede helft van maart gaf twee grote overwinnaars
en twee grote verliezers te zien. De socialisten, verenigd in de Partij van de Arbeid
(P.v.d.A.) en de liberalen, politiek georganiseerd in de VVD, gingen met de winst
strijken. De Democraten 1966 (D'66) en de partij van de democratische socialisten
die zich destijds van de P.v.d.A. losmaakten en de groep DS'70 stichtten werden
ernstige verliezen toegebracht. Ook de Antirevolutionaire Partij (ARP) moest een
ernstige veer laten. De jonge Politieke Partij Radicalen (PPR) versterkte zich, evenals
de Christelijk Historische Unie (CHU) en de Boerenpartij. Het verlies van de
Katholieke Volkspartij (KVP) bleek uitermate gering te zijn. De nieuwe combinatie
Christen Democratisch Appèl (CDA), de formatie van de confessionele partijen KVP,
ARP en CHU bleek alle beloften in te houden voor de vorming van een krachtige
middenpartij. Daarbij moet echter worden aangetekend dat niet in alle provincies in
CDA-verband aan de verkiezingen werd deelgenomen. Tegen de verwachtingen van
velen in heeft het initiatief van prof. dr. P. Steenkamp om tot een
christen-democratische partijvorming te geraken toch aangeslagen. Hoe het verder
in de praktijk zal gaan moet echter nog worden afgewacht, want onderling bestaan
er nog vele verschillen van opvatting en van het te voeren beleid. Zo maakt de CHU
bijvoorbeeld geen deel van de regering-Den Uyl uit en zijn juist de KVP en de ARP
belangrijke steunpilaren van de huidige regering. In ieder geval betekent het optreden
van het CDA een kans op een groter stabiliteit in de Nederlandse politiek. De kiezers
hebben daarvan blijk gegeven. Want het mogen dan verkiezingen voor de Provinciale
Staten zijn geweest, iedereen kon vooraf op zijn vingers natellen dat het ging om een
massaal beoordelen van het zittende kabinet. Anders gezegd; de Nederlandse kiezers
hebben zich uitgesproken voor een redelijk vertrouwen in het bestaan van grote
politieke formaties waarmee een evenwichtigheid is te bereiken. De winst van de
P.v.d.A. kan gezien worden als een steun voor het beleid van het kabinet-Den Uyl.
De grote vooruitgang van de VVD geeft de verlangens van velen weer om de
socialistische druk af te remmen. DS'70 is daarbij uit de boot gevallen. Inmiddels
zijn in de kringen van DS'70 en D'66 de beraadslagingen begonnen over het komende
beleid nu beide partijen naar de rand van de afgrond zijn geschoven. Voortbestaan
of opheffen is de vraag. En die vraag is bijzonder actueel nu nog dit jaar de
gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, die evengoed als een politieke
graadmeter mogen worden beschouwd. Er staat thans vast dat DS'70 niet tot opheffing
besluit.
Wanneer bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1976 geen 3% van het
stemmental naar DS'70 gaat, zal tot opheffing worden besloten. Momenteel wordt
dit percentage niet bereikt. Maar men is in de top van de partij optimistisch gestemd.
Er is zelfs gezegd, dat binnen 3 jaar de niet-dogmatische middenpartij DS'70 de
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christen-democraten van het CDA overbodig moet hebben gemaakt. Hoe men daarover
ook mag denken, het geeft in ieder geval blijk van enthousiasme. Maar daarmee
alleen bereikt men geen gunsten van de kiezers. Het is misschien juist, zoals mr. De
Brauw heeft gezegd, dat de korte regeerperiode in het kabinet-Biesheuvel de partij
naar buiten geen goed heeft gedaan. Men begrijpe ons goed, we veroordelen daarmee
niet het kabinet-Biesheuvel, maar stellen ons voor hoe in de boezem van DS'70 over
‘het overkomen van deze partij’ bij de kiezers wordt gedacht. Daar komt echter nog
iets bij. DS'70 heeft nimmer duidelijk gemaakt waarom men dit kabinet verliet. D'66
is thans volkomen uitgerangeerd en het lijkt er niet op dat deze groep nog enige
invloed kan uitoefenen.
Uit een onderzoek van de NOS-verkiezingsdienst is gebleken dat de P.v.d.A. de
meeste aantrekkingskracht op de nieuwe kiezers heeft uitgeoefend, nl. 30%. Veel
kleiner is de aantrekkingskracht van de VVD gebleken op de jeugd, nl. 15%. De
VVD werd overtroffen door de PPR en het CDA; zij kregen respectievelijk 18 en
21% van de nieuwe kiezers achter zich. De PSP (Pacifistische Socialistische Partij)
slechts 5%. De oudste kiezers verdeelden zich praktisch gelijk over CDA en P.v.d.A.
GEERT GROOTHOFF

Het tij kon wel eens keren
België en Vlaanderen beleven de jongste maanden en weken historische momenten.
De parlementsverkiezingen van 10 maart 1974 hebben de politieke kaarten enigszins
door elkaar geschud. De minderheidsregering van de heer Leo Tindemans situeert
zich in een bijzonder boeiende politieke evolutie. Nog even het scenario in herinnering
brengen: de Christelijke Volkspartij (C.V.P.) komt op 10 maart als grote overwinnaar
uit de bus. Bij monde van de heer Tindemans legt deze partij haar krachtlijnen voor
aan de B.S.P. (Belgische Socialistische Partij) en aan de P.V.V. (Liberalen), niet aan
de regionalisten.
De liberalen reageren positief, de socialisten negatief. Merkwaardig genoeg
onderhandelt de heer Tindemans daarop met de... B.S.P., met een exclusieve tegen
de liberalen. De onderhandelingen springen af. De heer Tindemans valt terug op de
liberalen. Uit de liberale hoek wordt dan een ‘historische’ voorwaarde gesteld: zij
dwingen de formateur de regionalen te betrekken bij de onderhandelingen voor de
vorming van een nieuwe regering. De federalisten gaan daarop in en op een uiterst
korte periode wordt een hoge mate van overeenkomst bereikt inzake de nieuwe
instellingen die aan een geregionaliseerd België gestalte moeten geven. Een finaal
akkoord kan uiteindelijk toch niet worden bereikt, maar de partijen blazen geen
bruggen op: zij drukken de wens uit voor voortzetting van de dialoog. Ondertussen
was het merkwaardige feit gebeurd dat over de partijgrenzen heen van gemeenschap
tot gemeenschap werd onderhandeld. Genoteerd werd ook dat de meest stugge
francofone standpunten inzake de Brusselse politieke expansie niet door het
extremistische Front der Frankofonen (F.D.F.) en Rassemblement Wallon (R.W.)
werden ingenomen maar wel door de Parti Social Chrétien, de zusterpartij van de
Christelijke Volkspartij Voor het verder verloop van deze politieke thriller moet men
weten dat de regering Tindemans uiteindelijk een minderheidsregering is met
kristen-democraten en liberalen. Zij is op zoek naar 'n stabiele meerderheid. Vooreerst
zal die gezocht worden bij de regionalen. De socialisten opteren nog steeds voor een
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oppositiekuur. Noodgedwongen staat het kabinet Tindemans voor een zeer ambitieus
opzet: de regionalizering door de regionalisten.
JAN DE GRAEVE
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Kort genoteerd
Nederland heeft landelijke raad (voorlopig) voor cultureel werk
Staatssecretaris W. Meijer van het Nederlandse ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk heeft onlangs in Den Haag de Voorlopige Landelijke Raad
voor Cultureel Werk geinstalleerd. Deze raad zal zich bezighouden met onderwerpen
als rationalisatie/harmonisatie van subsidiebeleid, onderzoek en planning en de open
school. Voorzitter van dit orgaan is prof. S.J. Doorman, voormalig directeur van de
VPRO, thans hoogleraar te Delft.

Stipendia aan Nederlandse letterkundigen
Het bestuur van de stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft op advies van
de daartoe ingestelde commissie, bestaande uit de heren dr. J.P. Guépin, W. van
Maanen en H.G. Hoekstra, besloten voor dit jaar enkele stipendia toe te kennen aan
de hierna volgende auteurs, opdat zij zich gedurende enige tijd onbelemmerd wijden
aan de door hen voorgestelde literaire projecten:
J.M. Boersma (Alein Teister), mevrouw F.M. ten Harmsen van der Beek, Gerrit
Komrij, Alfred Kossmann, William D. Kuik, Jacoba van Velde, Simon Vinkenoog,
Hans Vlek, Joop Waasdorp, Jos B. Ruting en Rikus Waskowsky.

Groot Limburgs toneel
Vertegenwoordigers van het Nederlandse ministerie van C.R.M., van het Belgische
ministerie van Nederlandse cultuur en Vlaamse aangelegenheden, van de provinciale
besturen van Nederlands Limburg en Belgisch Limburg enerzijds en een afvaardiging
van het Groot Limburgs Toneel anderzijds hebben enkele weken geleden een
oriënterend gesprek gevoerd. Wat betreft de Nederlandse en Belgische rijksoverheden
ging het om een ambtelijk vóóroverleg over de subsidieverlening van de gehele
stichting, derhalve zowel het repertoire- als het vormingstoneel. Het gesprek bood
goede vooruitzichten voor het bereiken van een positieve oplossing.
Er werd afgesproken dat de beide betrokken ministers uit Nederland en België
binnenkort op een nader te bepalen datum deze zaak verder met elkaar zullen
bespreken.
Berichten in de pers als zou de subsidieverlening van de vormingsafdeling niet
zijn besproken en als zou het ministerie van C.R.M. eerst de uitslag willen afwachten
van het kortgeding dat de toneelgroep ‘Proloog’ heeft aangespannen tegen de
gemeente Eindhoven in verband met de subsidiestop daar, bleken uit de lucht
gegrepen. Het kortgeding is inmiddels achter de rug.

Ontmoeting van Drentse en Duitse cultuurdragers
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Prof. dr. H.J. Prakke heeft onlangs het initiatief genomen een ontmoetingsbijeenkomst
te organiseren van cultuurdragers uit Drenthe en het Duitse grensgebied.
Vertegenwoordigers van de Drentse Schrieverskring en de Heimatverein von der
Grafschaft Bentheim kwamen bijeen op ‘de Prakkehof’ in Meppen. De bedoeling
was van gedachten te wisselen over de gemeenschappelijke culturele taken, in het
bijzonder over de taal. Prof. Prakke streefde met zijn plan naar vernieuwing en
versteviging van de onderlinge band en kennismaking met elkaars werk. ‘Contact
én met de grote Nederlandse literatuur én met de buitenprovinciale Saksische kan
vruchtbaar zijn voor groei en bloei van de Drentse letteren’ aldus prof. Prakke.
Uit een publicatie blijkt, dat prof. Prakke daarbij twee zaken voorop wil stellen.
De rijkdom van het Nederlands bestaat mede uit de vele streektalen, die ermee
samenhangen. Het zou te wensen zijn, dat wij in Drenthe onze tweetaligheid beter
zouden beseffen en waarderen. En als tweede factor: de Drentse volkstaal kan bogen
op tweeërlei samenhang, namelijk met het Nederlands en met het Saksisch, dat
gesproken wordt langs de gehele Oostkust van Duitsland tot Rusland.
‘Er gaan wel stemmen op, die beweren dat het Drents een ten dode opgeschreven
idioom is; het algemeen beschaafd Nederlands zou zienderogen veld winnen door
de uniformerende werking van het schoolonderwijs, van radio en van de televisie.
Deze argumentatie klinkt heel aannemelijk. Toch is het diezelfde radio, die van
Groningen uit in de voortreffelijke Drentse uitzending de beoefening van het Drents,
ook als literaire taal, sterk bevordert en daarbij een indrukwekkende luisterdichtheid
bereikt. Ook naar objectief wetenschappelijke maatstaven kan men vaststellen, dat
het als prille cultuurtaal een periode van opgang te zien geeft.’ Aldus prof. Prakke.
Prof. Prakke is van oordeel dat dit in wijder, Nedersaksisch verband, nog duidelijker
spreekt. Telde men in de Germanistiek omstreeks 1800, aldus prof. Prakke in een
vraaggesprek, maar zes internationaal erkende cultuurtalen, thans moeten er niet
minder dan negen bijgeteld worden, waaronder het Afrikaans, het Fries en het
Saksisch.

Prof. dr. I.A. Diepenhorst: ‘maak van Maastricht culturele hogeschool’
Pleidooi voor regionale en internationale samenwerking universitair onderwijs
Prof. dr. I.A. Diepenhorst, rector-magnificus van de Vrije Universiteit van
Amsterdam en oud-minister van Onderwijs in de kabinetten-Cals en Zijlstra
heeft onlangs, in een vraaggesprek met een redacteur van ‘Elsevier’ zijn mening
gegeven over de noodzaak van regionale en internationale samenwerking op
het terrein van het universitair onderwijs. Daarbij kwam ook het hoger onderwijs
in de beide Limburgen ter sprake.
De redactie van Neerlandia wijdde in het begin van 1973 een speciaal nummer
aan het hoger onderwijs in Nederlands en Belgisch Limburg. Er werd gepleit voor
een integratie van de plannen in Hasselt en Maastricht. In een aantal vraaggesprekken
gaven de destijds verantwoordelijke bewindslieden hun opvattingen weer. In hetzelfde
nummer werden de sociale en economische situaties van de beide Limburgen geschetst
en gewezen op de noodzaak van universitair onderwijs voor de verdere ontwikkelingen
van beide gewesten.
Prof. Diepenhorst is van oordeel dat de uitbouw van de medische faculteit in
Maastricht - een miljoenenproject - opnieuw in studie moet worden genomen. De
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hoogleraar en oud-bewindsman, zegt ‘meer heil te zien in een koersverlegging,
waarbij Maastricht de kans wordt geboden tot een culturele hogeschool uit te groeien.
De opzet is thans een geïsoleerde faculteit in Limburg’.
In het artikel wordt gewezen op het pleidooi van de zijde van de Vrije Hogeschool
in Hasselt voor een Nederlandstalige universiteit Limburg. ‘Deze plannen zijn echter
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door politieke onmacht in Den Haag en Brussel geruisloos in de prullemand
verdwenen’, aldus in het verslag over het onderhoud met prof. Diepenhorst.
De vroegere minister is een voorstander van meer en betere samenwerking. ‘Het
wordt haast ondoenlijk voor een klein land als het onze om alle wetenschappelijke
ontwikkelingen bij te benen. Het is nu al zo dat verscheidene landen de mogelijkheid
tot eigen bouw van bijvoorbeeld een deeltjesversneller (kernfysische apparatuur)
uitsluiten. Samenspel met de Amerikaanse, Russische en ooit wellicht Chinese
universitaire instituten, ligt in het verschiet.
‘Op regionaal terrein ben ik, zoals in het verleden herhaaldelijk is uitgesproken,
voorstander van koppeling van de medische opleiding in Groningen aan de Technische
Hogeschool in Twente, opdat men in Enschede een sterk naar de technologie
uitgewerkte artsenopleiding krijgt. Dat is nog steeds wenselijk, in sommige opzichten
goedkoper en, gelet op de spreiding van opleidingen over Nederland, ook meer
verantwoord’, aldus prof. Diepenhorst.
In het vraaggesprek komt tot uitdrukking dat prof. Diepenhorst zelfs een
versmelting tussen de Katholieke Hogeschool Tilburg en de Technische Hogeschool
in Eindhoven verre van uitgesloten acht. Wel merkt hij daarbij op: ‘ofschoon natuurlijk
tussen buren die zo dicht bij elkaar wonen de sterkste spanningen optreden kan ik
mij voorstellen dat Eindhoven en Tilburg zodanig met faculteiten worden toebedeeld
dat gesproken kan worden van één Brabantse universiteit’.
Op grond van dezelfde overwegingen als die van prof. Diepenhorst toonde het
Algemeen Nederlands Verbond zich bij de opstelling van zijn nota over de integratie
van het universitair onderwijs in de beide Limburgen voorstander van een samengaan
van de instituten in Maastricht en Hasselt. Beide plaatsen liggen van elkaar verwijderd
over een afstand van slechts 15 kilometer. Beide plaatsen behoren tot het éne
Nederlandse taal- en cultuurgebied. Samengaan zou ook, zo werd destijds in
Neerlandia bepleit uit een oogpunt van beperking van kosten zijn aan te bevelen en...
uit hoofde van een bemanning van de wetenschappelijke staven.
Het is van harte te hopen dat de denkbeelden van prof. Diepenhorst in brede kringen
de aandacht zullen trekken en tot nadenken stemmen.

Schrijvende lezers
Het graf van Hippoliet Meert
Ik stem geheel in met de brief van de heer Smeesters (Neerlandia, nr. 1, 1974). Het
graf van Meert moet behouden blijven en liefst met steun van het A.N.V. Ik ben
bereid daartoe een bijdrage te geven, als bekend is, wat de kosten zullen zijn en vast
staat, dat het plan zal slagen.
Natuurlijk moeten ook andere grafmonumenten niet verdwijnen. Ik denk alleen maar
aan b.v. Snellaert en J.F. Willems. Het ligt echter minder voor de hand, dat het A.N.V.
als zodanig daartoe zou meewerken. Maar wél zou het wellicht de gelegenheid willen

Neerlandia. Jaargang 78

geven voor hen, die heel-Nederlands voelen, om daaraan geldelijk mee te werken.
Ik beveel het denkbeeld warm aan!
Mej. G. VAN ARKEL
De Bilt

De termen ‘medemenselijkheid’ en ‘intermenselijke verhoudingen’
In Neerlandia 1973 nr. 6 trof ik op pagina 161-162 het zeer lezenswaardige stukje
aan van de Heer G.J.M. Kortman. Grotendeels kan ik mij met de opvattingen van de
schrijver verenigen. Evenwel valt hij twee termen aan (medemenselijkheid en
intermenselijke verhoudingen) welke een aparte (en aperte) beladenheid hebben en
niet zonder specifieke betekenis worden gebruikt. Zij ‘behoren’ tot het vakjargon
der ‘menswetenschappen’ en betekenen iets méér dan de Heer Kortman meent.
De term medemenselijk(heid) is ‘uitgevonden’ door wijlen Mgr. Bekkers en is méér
dan naastenliefde, want er wordt mee aangegeven de inzet tot practische toepassing
van naastenliefde. De ‘intermenselijke verhouding(en)’ is een andere omschrijving
van de zg. relatiepatronen waarop de sociale structuur is gebouwd, resp. waaruit deze
bestaat.
Als zovele ‘vaktermen’ worden deze (voor de ‘ingewijden’ bekende) begrippen, ten
onrechte door sommige journalisten gebruikt en dan ook verkeerd gebruikt bovendien.
Als de Heer Kortman dáárover wil vallen, val ik graag met hem mee!
Drs. M. de Jong
Leiden

Pleidooi voor verstaanbare taal uit 1858
Bij het doorbladeren van een nummer van de ‘Economist’ van 1858 trof ik onder het
kopje Boekaankondiging de volgende tekst aan, waaruit blijkt dat ook toen werd
gepleit voor verstaanbaarheid van de taal. Het betrof twee proefschriften over een
economisch onderwerp.
‘Vele der lezers van dit maandwerk zouden zich gewis zeer weinig om het verschijnen
van deze beide proefschriften bekreund hebben, waren zij voor enige jaren in het
licht verschenen. Het eerste (“Verhandeling over het staathuiskundig begrip van
waarde” door T.M.C. Asser, Amsterdam) is immers de bekroonde verhandeling over
eene prijsvraag door de faculteit der regtsgeleerdheid aan de Leidsche hoogeschool
uitgeschreven; het tweede een proefschrift (“De stelsels der staathuishoudkundigen
omtrent grondrente ontvouwd en beoordeeld” door Th. van Stolk, Rotterdam) ter
verkrijging van den graad van doctor in de regten aan die zelfde hoogeschool. Nu
zijn beide opstellen in de moedertaal geschreven, terwijl te voren slechts de latijnsche
taal daartoe mogt gebezigd worden, hetgeen voor onderwerpen van deze aard het
dubbele nadeel had, dat de schrijver zijn denkbeelden moeijelijk in zuiver latijn kon
uitdrukken, omdat in die taal de nodige woorden ontbreken, en dat zijn arbeid slechts
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door hen gekend kon worden, die latijn verstonden, terwijl het van groot belang is,
dat hetgeen over oekonomische onderwerpen in een land geschreven wordt, daar zoo
veel lezers mogelijk vinde.’
drs. B.
Den Haag
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[Nummer 3]
Geschiedenis en toekomst van het Algemeen-Nederlands Verbond
Toen in 1970 te Dordrecht het vijfenzeventig jarig bestaan van het
Algemeen-Nederlands Verbond werd herdacht, werd er opvallend weinig over de
historie van de vereniging gesproken.
Op de jubileumbijeenkomst werden geen oudvaderlandse kreten gehoord en de (toch
wel indrukwekkende) geschiedenis van het verbond werd sober en passend herdacht,
zonder nutteloze vertedering over de anekdotische zijde van het verleden.
In plaats daarvan werden drie sprekers uitgenodigd uit de grote nabuurlanden:
Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië. In voortreffelijk Nederlands belichtten zij de
verhouding van hun eigen kultuurgebied tot de Nederlanden.
De Duitse spreekster hield het bij de verspreiding van de Nederlandse taal en literatuur
in haar land. De Franse professor wees bovendien op de belangstelling van zijn
landgenoten voor de Nederlandse kunst en op het toenemend politiek en ekonomisch
gewicht van de Nederlanden.
De Britse lector (een oudgediende van de Nederlandse marine) onderstreepte hoe
de Noordzee even vaak een brug als een strijdperk tussen Engeland en de Nederlanden
is geweest. Indringend schetste hij de eeuwenlange dubbele strijd om vrijheid en
heerschappij over het water die in onze tijd bekroond wordt met een ware explosie
van techniek en welvaart over het ganse deltagebied. Maar juist nu mag het
volkskarakter dat de drijvende kracht was van deze ontwikkeling niet in de
welvaartstorm ten onder gaan, willen de lage landen in de toekomst de bron van hun
scheppende kracht niet zien opdrogen. Algemeen Voorzitter van den Berge maakte
duidelijk dat het A.N.V. wil leven met de problemen van vandaag en doelbewust
gericht staat op de toekomst.
Het was de meest passende hulde aan de pioniers en aan de velen die vijfenzeventig
jaar lang de doelstellingen van het verbond hebben gediend, telkens met de middelen
en in de geest van hun tijd.
***

Thans heeft de heer Paul Janssens, docent aan het Bedford College te Londen, zich
in de ontwikkeling van het Algemeen Nederlands Verbond verdiept.
Bijzondere aandacht heeft hij besteed aan de ontwikkeling sedert 1945, tot ongeveer
1970.
In het licht daarvan komt hij tot de conclusie dat voor het verbond de weg open ligt
naar een opvallende vernieuwing.
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Het resultaat van zijn studie wordt U hierbij aangeboden. Omdat de heer Janssens
de allerjongste jaren om voor de hand liggende redenen niet in zijn overzicht heeft
kunnen betrekken, laten wij het volgen door vier documenten die mede stof kunnen
opleveren tot de vruchtbare gedachtenwisseling waartoe zijn beschouwingen zonder
twijfel aanleiding zullen geven.
Het eerste is een uiteenzetting, gehouden op een studievergadering te Breda op 25
februari 1965, over ‘De toekomst van het Algemeen-Nederlands Verbond’.
Hierna volgen de rede van dr. W.H. van den Berge op de jubileumvergadering te
Dordrecht op 26 september 1970: ‘Het A.N.V. gericht op de toekomst’ en de inleiding
tot de jaargang 1972 van Neerlandia.
Tot slot volgt een herdruk van het memorandum ‘Een nieuwe aanpak’ dat als bijlage
bij nr. 6 van Neerlandia 1973 is verschenen en waarvoor nog steeds grote
belangstelling blijkt te bestaan.
Het woord is nu aan onze ‘schrijvende lezers’ om de gedachtenwisseling op gang te
brengen.
NEERLANDIA
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Op 27 april 1895 hield Hippoliet Meert een voordracht voor het kunstgenootschap ‘De Distel’ te
Brussel, waarin hij de stichting voorstelde van een ‘Algemeen Nederlands Verbond’. Het is ons niet
bekend of deze voordracht bewaard is gebleven, maar zonder twijfel vindt men de gedachtengang
ervan grotendeels terug in de studie ‘Het Nederlandsch Taalgebied’ (1897); overgedrukt in Neerlandia
1972, Nr. 2.

Ter inleiding
Slechts weinig socio-culturele verenigingen kunnen bogen op een verleden van meer
dan 75 jaar. En als zulks dan toch gebeurt dan hebben zij dit lange bestaan vaak
eerder te danken aan de wens om een oude traditie voort te zetten dan aan de innerlijke
aandrang om nieuwe ideeën en perspectieven te ontwerpen in een zich steeds
vernieuwend maatschappelijk leven.
Het A.N.V. behoort tot deze lofrijke uitzonderingen: geboren in de tijd van de
taalromantiek en als zodanig erg gebonden aan de slogans van die tijd, wist het zich
telkens te vernieuwen, zodat het niet alleen twee wereldoorlogen overleefde, maar
bovendien op dit ogenblik een vooruitstrevend cultureel standpunt weet in te nemen
tegen de achtergrond van een zich economisch steeds verder integrerend Europa.
Deze studie wil een poging zijn om de krachtlijnen te onderzoeken die aan deze
evolutie ten grondslag liggen, met de nadruk op de recente ontwikkeling sedert 1945.
PAUL JANSSENS
Bedford College, Londen
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Op 6 juni 1895 werd het A.N.V. opgericht in het koffiehuis ‘In den Vos’ op de Grote Markt te Brussel.
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Ontstaan en achtergronden
Het A.N.V. was in zijn oorsprong een bundeling van twee initiatieven op het einde
van de 19de eeuw. Vooreerst richtte Hippoliet Meert in 1895 te Brussel een Algemeen
Nederlands Verbond op. Hij werd hiertoe geïnspireerd door een artikel van J.
Hoddenbach van Scheltema in ‘De Nederlander’, dat een lans brak voor de toekomst
van de Nederlandse taal ook buiten de nationale grenzen. De auteur van het artikel
dacht daarbij vooral aan de positie van het Nederlands in Noord-Amerika. Meert had
eerder het oog op de bedreigde positie van het Nederlands in het verfransende Brussel.
Op 6 juni 1895 werd de nieuwe vereniging in het koffiehuis ‘In den Vos’ op de Grote
Markt te Brussel ten doop gehouden.
Onkundig van dit gebeuren hield Kiewiet de Jonghe tijdens het Nederlands Congres
te Dordrecht van 1897 een pleidooi voor de stichting van een Algemeen Nederlands
Taalverbond. Hun beider bedoeling was niet zozeer een forum van taalkundigen tot
stand te brengen - daarvoor zorgden de Nederlandse Congressen reeds sedert 1849
- dan wel een band te scheppen tussen allen die de Nederlandse of een aanverwante
taal spraken om de bekommernis voor de moedertaal levendig te houden. Het
Nederlands werd immers bedreigd door het Frans in Vlaanderen, het Engels in
Noord-Amerika en Zuid-Afrika en zijn onafhankelijkheid werd door het Duits
taalgebied vaak aangevochten.
De stichting van het A.N.V. werd ook duidelijk beïnvloed door het bestaan van
gelijkgerichte verenigingen in het buitenland: het Alldeutscher Verband en de Alliance
Française beoogden een gelijkaardig doel respectievelijk voor Duitsland en Frankrijk.
De uit de romantiek voortkomende verheerlijking van de eigen taal kreeg een sterke
cultuurpolitieke betekenis. De taal werd immers beschouwd als het meest directe
medium, waarin de volksziel tot uitdrukking kwam en gestalte kreeg, en daarom was
ze van fundamenteel belang voor de cohesie van de ‘volksnationale’ staat.
Het A.N.V. zorgde ervoor dat het Nederlands taalgebied gelijke tred hield met de
nieuwste evolutie op het gebied van de cultuurpolitiek. Het A.N.V. zou echter nooit
de brede armslag verwerven van de Alliance Française, die als instrument van bewuste
nationale cultuurpolitiek van staatswege over zeer ruime subsidies en over een groot
aantal manschappen kon beschikken. Het A.N.V. moest deze uitgebreide officiële
steun ontberen: in het toenmalige België met zijn Franstalige kaders was een officiële
subsidiëring ondenkbaar. In Nederland was dit theoretisch wel mogelijk, maar de
Nederlandse overheid
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Tijdens het Nederlands Congres te Dordrecht in 1897 hieid Kiewiet de Jonghe een pleidooi voor de
stichting van een Algemeen Nederlands Taalverbond. Hij was toen nog onkundig van de stichting te
Brussel. Beide initiatieven zouden samensmelten in het A.N.V.

heeft tegenover het buitenland nooit een eigen cultureel imago willen nastreven. Het
Nederlands nationaliteitsgevoel is steeds gebaseerd geweest op handels- en maritieme
belangen en de staat zou een vereniging als het A.N.V. maar subsidiëren in zoverre
ze verdienstelijk werk kon leveren ten aanzien van de betrekkingen tussen de
Nederlandse emigranten en het moederland.
En inderdaad, Neerlandia, het orgaan van het Verbond was niet alleen een culturele
schakel tussen de overzeese gebieden en Nederland, maar bewees tevens uitstekende
diensten als prospectus voor de industriële en commerciële mogelijkheden in de
kolonies.
Het is wel verheugend vast te stellen dat de spontane reflexen van culturele
zelfverdediging zich praktisch gelijktijdig in Vlaanderen en Nederland voordeden,
en versmolten tot een gedeelde zorg om een gemeenschappelijk goed. Totaal nieuw
kon deze samenwerking niet genoemd worden. Ze was eerder een cultuurpolitiek
uitvloeisel van een vorige ontwikkeling: een eerste vorm van samenhorigheid bestond
reeds in het gemeenschappelijk stamgevoel, dat zijn uitdrukking vond in een
gemeenschappelijke taal. Reeds om en bij 1830 treffen we daarvan duidelijke sporen
aan. En ook na de Belgische onafhankelijkheid, konden de politieke en godsdienstige
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tegenstellingen dat eenheidsgevoel niet uitwissen. L.G. Visscher, Hollands ambtenaar
te Brussel ten tijde van het Verenigd Koninkrijk, beweerde in zijn ‘Historisch
Tijdschrift’ van 1841-42 dat ‘...Vlamingen en Hollanders inniger verbonden zijn dan
de Londener diplomaten in staat waren te bevroeden’.

Gemeenschappelijke studie
De gemeenschappelijke studie van eenzelfde taal- en letterkunde, die mede onder
invloed van de bedrijvige Duitse filologen, in de Nederlanden van de tweede helft
der 19de eeuw een hoge bloei zou kennen, betekende een nieuwe, weliswaar minder
emotionele maar des te duurzamere vorm van samenhorigheid. Het cultureel
bewustzijn werd verstevigd door de oprichting van geleerde verenigingen en de
publikatie van talrijke wetenschappelijke studies. Zo stichtte J. Vermeulen in 1843
de ‘Vereeniging ter bevordering der Oud Nederlandsche Letterkunde’. In 1848 werd
de vereniging ontbonden, maar het volgende jaar begon de lange reeks van
Nederlandse Congressen, die om de beurt in Nederland en Vlaanderen gehouden
werden en die de wens van Siegenbeek in vervulling deden gaan, dat ‘... een geletterde
vereeniging tot uitbreiding en veredeling der aan beide volken gemeene taal- en
letterkunde de band van broederschap tusschen de bewoners van Oud-Nederland en
België vaster en duurzamer zal toehalen, dan de ondervinding geleerd heeft, dat een
staatkundige vereeniging zulks vermocht te doen’. (Zie ‘Algemene Kunst- en
Letterbode’, 1889).
In 1882 startte de Vries en te Winkel de reusachtige lexicologische onderneming van
het Woordenboek der Nederlandse Taal. Uit dezelfde periode dateren: het
Middelnederlands Woordenboek van E. Verwijs, J. Verdam en F.A. Knuttel en het
Etymologisch woordenboek van J. Franck. De studie van de oude literatuur riep
bovendien de vroegere eenheid der Nederlanden voor de geest.
In Vlaanderen ging de belangstelling voor de eigen taal- en letterkunde gepaard met
politieke strijd. De oprichting van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taalkunde
in 1870 en van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde in 1886
(J.F. Willems en J.B. David) waren maar mogelijk na lange en moeizame
onderhandelingen met de regering.
Alhoewel de meeste instellingen of verenigingen, met uitzondering van de
Nederlandse Congressen, tot elk land afzonderlijk beperkt bleven, toch kwam in die
periode een vrij intensieve samenwerking tot stand. Ze kwam tot uiting in de
medewerking van Vlamingen aan Noordnederlandse tijdschriften en vice versa, en
in de gezamenlijke publicatie van tekstuitgaven. De Westvlaamse particularisten
waren tegen deze algemene strevingen naar een culturele eenheid niet opgewassen.
Met de oprichting van het A.N.V. tenslotte wilde men het enge kader van de
filologenwereld doorbreken en het taalcultureel bewustzijn bij een ruimer publiek
tot leven wekken. Het Verbond zelf wortelde in de wereld van taal- en letterkunde:
Hippoliet Meert was een filoloog en de Nederlandse congressen stonden hoofdzakelijk
in het teken van de taal- en letterkunde.

Neerlandia. Jaargang 78

69

De werking van het A.N.V. tot 1914
Vanaf de eerste jaren van zijn bestaan gaf het Verbond duidelijk blijk van een vrij
grote strijdvaardigheid. Om doeltreffend te kunnen werken was het voor zulke
vereniging van het allergrootste belang te kunnen steunen op een groot ledenaantal
en een sterke eensgezindheid.
Een breed opgezette propagandistische actie, die de eerste voorwaarde in de
werkelijkheid moest omzetten, leidde tot een vlugge uitbreiding van het aantal leden.
Van 1904 tot 1907 steeg dit in België van 914 tot ongeveer 1500. Het totaal
ledenaantal bedroeg in 1908 10.368, waarvan 1.468 in België. Op de vooravond van
de eerste wereldoorlog bedroeg dit getal zelfs 13.774.
Het ligt voor de hand dat groep Nederland het talrijkst was met 8.023 leden; in België
was het aantal gestegen tot 2.400. Groep Indië had er 1200, Suriname 187 en de
Nederlandse Antillen 228. In België bestonden er afdelingen te Gent, Brussel.
Antwerpen,

Brugge, Sint-Niklaas, Eeklo, Lokeren, Kortrijk, Aalst, Ninove, Mechelen, Lier en
Leuven. Zelfs Wallonië was vertegenwoordigd in Doornik, Charleroi, Nijvel, Luik
en Aarlen.
Het aanvankelijk succes van het A.N.V. in Vlaanderen was hoofdzakelijk te danken
aan de onderlinge verstandhouding van katholieken en antiklerikalen binnen het
Verbond.
Zowel het Davidsfonds als het Willemsfonds zetten zich in voor de belangen van
het A.N.V. De Vlaamse eensgezindheid was voor Nederland een waarborg om zich
niet te verbranden aan de Belgische binnenlandse politiek. Anderzijds bracht de
verzoenende rol die het A.N.V. voor de Vlamingen speelde, met zich mee dat het
Verbond een geschikt politiek instrument werd voor de uitvoering van Vlaamse
politieke standpunten. En inderdaad, Lodewijk de Raet, die trouwens één van de
medestichters was van het Verbond, maakte van deze vereniging dankbaar gebruik
om er zijn opvattingen in verband met de vernederlandsing van de Gentse universiteit
te verdedigen.
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Uit de belangstelling die hij in deze kringen voor zijn plannen kon wekken kwam
de Vlaamse Hogeschoolcommissie tot stand, die van 1907 tot 1914 de leiding van
de Vlaamse beweging zou overnemen van het A.N.V. Hippoliet Meert, de Vlaamse
stichter van het A.N.V., wijdde nu zijn volle aandacht en werkkracht aan deze nieuwe
Vlaamse drukkingsgroep, waarvan hij spoedig de spil zou worden.
In die periode was de vernederlandsing van de Gentse universiteit echter niet de
enige doelstelling van het A.N.V. Ook elders, waar de belangen van het Nederlands
of van een Nederlandssprekende bevolking op het spel stonden, zou het verbond al
zijn invloed aanwenden om de zaken ten goede te keren. Dit was het geval in de
strijd voor de gelijkheidswet, de positie van de Boeren in Transvaal en de wet
Cooremans in België.
De tendens van het A.N.V. na de eerste wereldoorlog, deed zich reeds gevoelen vóór
1914: door de afroming in Vlaanderen van de meest strijdbare elementen tengevolge
van de oprichting van de Vlaamse Hogeschoolcommissie, zou het A.N.V. geleidelijk
evolueren naar een Noordnederlandse vereniging, met de bestendiging van de
contacten tussen de Nederlandse emigranten en het moederland als eerste taak.

Uit de belangstelling die Lodewijk de Raet (één van de mede-stichters) in kringen van het A.N.V.
kon wekken kwam de Vlaamse Hogeschoolcommissie tot stand, waarvan Hippoliet Meert de spil zou
worden. De vernederlandsing van het onderwijs werd een van de belangrijkste verwezenlijkingen
van de Vlaamse beweging.
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Ontwikkeling van het A.N.V. ...tussen de twee wereldoorlogen
Na de eerste wereldoorlog deed zich een sterke accentverschuiving voor binnen het
Verbond. In Nederland, dat de oorlog en zijn bittere naweeën niet had meegemaakt,
kende de organisatie van het maatschappelijke leven geen noemenswaardige
onderbreking.
In Vlaanderen stonden de zaken anders. Verschillende organisaties en verenigingen
werden door het oorlogsgebeuren ontwricht, hetzij omdat ze het bestaansverbod
tijdens de oorlog niet overleefden, hetzij omdat ze, meegesleept door de golf van het
activisme, na de oorlog wegens rechtsvervolging tot verdwijnen gedoemd waren.
Dit laatste lot was het A.N.V. beschoren.
Verschillende leiders van het ANV-Vlaanderen, waaronder de stichter Hippoliet
Meert, werden veroordeeld, in hechtenis genomen en in sommige gevallen
terechtgesteld. De bij verstek ter dood veroordeelde Meert kon net op tijd de wijk
nemen naar Duitsland. Tenslotte zou hij in Middelburg belanden, waar het A.N.V.
in zijn onderhoud voorzag tot aan zijn dood in 1924. In Vlaanderen kwam het Verbond
na de oorlog eigenlijk nooit van de grond. In 1918 telde het nog maar een
driehonderdtal leden, tegen 2.400 in 1914. Het groepsleven speelde zich af rond een
kleine groep kunstminnende burgers te Brussel, verenigd in het
kunstenaarsgenootschap ‘De Distel’. Ze organiseerden artistieke onderonsjes,
discussieavonden en uitstappen. Erg expansief en invloedrijk was de groep niet. De
leidende figuren waren o.m. de heren M.J. Liesenborghs, journalist, W. van Thelen,
advokaat, Omer Wattez, rustend leraar en W. van Eeghem, leraar. De eerste drie zijn
voorzitter geweest na 1918 van groep Vlaanderen. Vanaf 1922 begonnen zij enige
activiteit naar buiten aan de dag te leggen. Te Lokeren ontstond een nieuwe afdeling,
die haar vertegenwoordigers stuurde naar het verbondsbestuur. Na 1925 kwam er
meer belangstelling, met de oprichting van een afdeling te Antwerpen (22 december
1925) en een te Mechelen (juli 1926). Wat later zou ook de provincie West-Vlaanderen
haar afdelingen kennen te Kortrijk en te Ieper. Uit de tabel hiernaast moge de relatief
grote teruggang van groep Vlaanderen blijken .
De relatief sterkere vermindering in Vlaanderen ten opzichte van Nederland wordt
uitgedrukt door de verhouding van 1 tot 3 in 1914, gaande naar 1 tot 17 in 1926. In
1934 werd het verschil kleiner: 1 tot 4 en 1 tot 8 in 1939.

Groepen:
Nederland

ledenaantal in
1914
8.023

1934
3.917

Vlaanderen

2.400

906

Nederlandse Antillen

228

513

Nederlands Indië

1.200

871

Suriname

187

243

Zelfstandige afdelingen

1.763

1.030
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Totaal

13.774

7.480

De financiële inbreng van de Vlaamse groep bedroeg in 1926 75 gulden, op een
totaal van 7.665. De vermindering van het aantal leden in Nederland is gedeeltelijk
te wijten aan de afsplitsing van de radikaal groot-Nederlandsgezinden in zelfstandige
organisaties. Het lijkt ons echter niet onwaarschijnlijk dat een diepere oorzaak dient
gezocht in de uitbreiding van het sociale leven tussen de twee wereldoorlogen, zodat
vele aspecten van de A.N.V. doeleinden ook elders tot hun recht kwamen. De
oorzaken van de achteruitgang in Vlaanderen hangen nauw samen met de
ontwikkeling van de Vlaamse beweging.
We wezen hierboven reeds op de belangrijkste oorzaak: de radikaal-flamingantische
richting, die het aanzien gegeven heeft aan het activisme, werd in Vlaanderen door
het A.N.V. vertolkt. De leiders waren uit het openbaar leven verdwenen, en wie
gewoon lid was of enkel maar sympatiseerde met het Verbond hoedde zich ervoor
na de oorlog zijn sympatieën met een gediscrediteerd Verbond publiek te maken.
De weerslag van de repressie drong door tot in Nederland. Ook daar zou het
zwaartepunt van de groot-Nederlandse beweging, in een radikale politieke zin, buiten
het Verbond gaan liggen. Zo scheidde omstreeks 1920 een groep radikalen zich af
om de ‘Dietse Bond’ te stichten. Wat later, in 1922, richtten studenten het ‘Diets
Studentenverbond’ op. Wat overbleef was een groep gematigde nationaal-voldoende
burgers die zich als doel stelden ‘een band te vormen met Nederlanders en
stamverwanten elders in de wereld’. En daarbij dacht men in de eerste plaats niet
aan Vlaanderen, maar aan de overzeesche Nederlandse bevolkingen. Hieruit volgt
dat, ook al hadden de radikale Vlamingen aansluiting willen zoeken met
A.N.V.-Nederland in die tijd, zij op een afwijzende houding van Nederland zouden
gestuit hebben, want Nederland voelde niets voor een soort irredentisme ten opzichte
van Vlaanderen. Men vreesde immers de ‘hete hangijzers’ van de Belgische
binnenlandse politiek. Het officiële België droeg in die tijd nog een bijna exclusief
Franstalige stempel. Door de verscherpte Waals-Vlaamse tegenstellingen in de eerste
jaren na de oorlog, moest een stellingname van het A.N.V. tengunste van de
Vlamingen onvermijdelijk leiden tot een botsing met de officiële Belgische kaders.
Daarbij komt dat de diplomatieke- betrekkingen tussen de twee landen toen heel wat
minder gunstig waren dan thans. Had Nederland trouwens geen asiel verleend aan
heel wat activisten? Bovendien hadden de strevingen van het Belgische ‘comité de
politique nationale’ en in het bijzonder zijn aanspraken op Zeeuws Vlaanderen heel
wat kwaad bloed gezet in Nederland. Ook bij de herziening van het verdrag van 1839
betreffende het statuut der waterwegen, welke aansleepte van 1920 tot 1925, bleven
de emotionele reacties niet uit. Ook het A.N.V. gaf uiting aan zijn verontwaardiging
over de inhoud van enkele artikels (1): ‘Het hoofdbestuur van het A.N.V. is van
oordeel, dat het verdrag tusschen Nederland en België van 3 April 1925 door zijn
eenzijdigheid een zeer groot gevaar vormt voor de eenheid van den Nederlandschen
Stam en acht het Verdrag daarom in zijn tegenwoordigen vorm onaannemelijk’, (zie
Neerlandia, 1925 p. 66). Het verdrag zou door de tweede kamer nooit geratificeerd
worden. Een nieuw verdrag werd gesloten in 1927 en sedertdien zouden de officiële
betrekkingen heel wat milder worden, ook al bereikten ze nooit hetzelfde peil als na
1945. Weliswaar maakte het Verbond als dusdanig geen deel uit van het officiële
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politieke kader, maar door de toekenning van een voor die tijd zeer ruime
staatssubsidie van om en bij de 10.000 gulden kreeg het een quasi officiële allure en
was het informeel gebonden aan bepaalde normen. De boekzending van 1924-25
aan de universitaire bibliotheek van Leuven kan gelden als een duidelijke illustratie
van de diplomatieke omzichtigheid waarmee het A.N.V. in die tijd Vlaanderen
benaderde.
De boeken werden overgemaakt aan het Vlaams Hoogstudentenverbond met het
verzoek deze te bezorgen aan de universitaire bibliotheek. Elke actie die verder reikte
dan sympathiebetuigingen en hoopvolle wensen ‘...in een strijd, die deze volksdelen
(bedoeld wordt Vlaanderen en Zuid Afri-
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ka) voor zichzelf moeten en willen uitvechten...’ werd vermeden. Dit kort citaat dat
we terugvinden in Neerlandia van 1925 p. 66, als onderdeel van een pleidooi voor
niet-inmenging, was geen losstaande beschouwing, maar een duidelijk antwoord op
suggesties van verschillende zijden om het A.N.V. tot meer inmenging te brengen.
Zo o.m. van sommige kranten. In die richting stuwde ook P. Geyl, wiens voordrachten
in Nederland veel succes kenden. Hiervan getuigt hun publikatie bij de uitgeverij
H.D. Tjeenk en Willink & zoon te Haarlem. Het A.N.V. wimpelde al deze wensen
af met de opmerking dat daarvoor door andere, niet nader genoemde verenigingen
speciale commissies van kunst en wetenschap zouden moeten opgericht worden om
de uitvoerbaarheid van zulke samenwerking te onderzoeken. Het Verbond suggereerde
dat een hervatting van de Nederlandse taal- en letterkundige congressen, waarvan
de laatste in 1913 had plaats gevonden, een geschikt middel zou zijn om tot een
nieuwe samenwerking te komen, maar verklaarde zich niet bereid de organisatie
ervan op zich te nemen. Dit beschouwde ze als een taak voor de Grootnederlandse
Studentencongressen.
De weigering van het Verbond is wellicht de meest typerende stellingname van de
periode tussen de twee wereldoorlogen. Na 1945 zal het Verbond volledig op eigen
initiatief en met eigen middelen de traditie der congressen weer op gang brengen...
Een andere zeer belangrijke oorzaak was de onderlinge verdeeldheid der Vlamingen.
Vóór de oorlog konden de Vlamingen, ondanks hun onenigheid, broederlijk
vergaderen binnen het A.N.V. Naarmate de Vlaamse beweging na de oorlog herleefde
werd de tegenstelling van de standpunten der zgn. ‘Belgicisten’ en der ‘Nationalisten’
zo scherp, dat de eensgezindheid, die een belangrijke voorwaarde was voor een
gunstige werking, achterwege bleef. De rustige sfeer om leden aan te trekken en een
veelzijdige activiteit te ontplooien was er niet in Vlaanderen. Niet alleen de strijd
tussen de Vlamingen onderling, maar ook de groeiende anti-Vlaamse acties van de
Franstaligen schrikten veie Vlamingen af, zodat de weinigen die zich inzetten zich
eerder mochten roemen om hun standvastigheid dan om praktische resultaten. Zo
sprak Omer Wattez, als voorzitter van groep Vlaanderen in zijn openingsrede van
de algemene vergadering, als volgt: ‘Wij, met eenige trouwen, hebben niet geaarzeld
recht te houden wat nog kon rechtgehouden worden. Wij hebben moeten strijden
met het woord en vooral met de pen tegen Vlaamsche en Fransche bladen in ons
land; maar wij hebben volgehouden..., wij werden aangevallen door Vlaamschhaters
en ook door Vlamingen. Voor de eenen keken wij te veel
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Het eenzame graf van Hippoliet Meert op het kerkhof te Gent, dat nu zelfs met verdwijning wordt
bedreigd, is een symbool van de tragiek der Vlaamse beweging na 1918, waardoor ook het A.N.V.
diep zou worden geschokt.
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De afdelingen in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen zouden geleidelijk zwaarder
gaan doorwegen in het Verbond. Tijdens de tweede wereldoorlog verzorgde de afdeling Curaçao
zelfstandig de uitgave van een maandblad Neerlandia, dat buiten de bezette Nederlanden ruime
verspreiding kende.

naar het buitenland (Nederland), voor de anderen niet genoeg. Voor de eenen
waren wij slechte Belgen, voor de anderen te veel Belg’. (Zie Neerlandia 1926, p.
128).
Om al de hierboven opgesomde redenen werd het A.N.V. een Noordnederlandse
nationale vereniging. Trouwens, klonk het hoofdmotief van ‘stameenheid en
verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht der Nederlandschen Stam’ erg
hoogdravend en onpraktisch, het tweede streefdoel daarentegen bood meer
gelegenheid tot een concrete inzet: het (A.N.V.) is werkzaam voor de handhaving
en de verbreiding van de Nederlandse Taal, het streeft naar versterking van ons
nationaliteitsgevoel, nationalisering van Nederlandsche koloniën en kolonies,
uitbreiding van onze handelsbetrekkingen en ontwikkeling onzer nijverheid. Het
bevordert of ondersteunt pogingen tot vestiging van handelshuizen in den vreemde
en stichting van Nederlandsche Kamers van Koophandel in het Buitenland’ (Zie
Neerlandia, februari 1911). Aan deze opdracht heeft het A.N.V. zijn beste krachten
gewijd en ervoor gezorgd dat de Nederlandse emigrant van zijn vaderland niet
vervreemdde. Het orgaan Neerlandia was een uitstekend bindmiddel en het A.N.V.
werkte intens samen met verenigingen zoals de Koninklijke Vereniging Onze Vloot,
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Nederland in den Vreemde, Koninklijke Vereeniging Oost en West, Nederlandsch
Fabrikaat, Vereeniging Indië-Nederland, Algemeene Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer, Vereeniging ons Leger, e.a. Op onderwijsgebied organiseerde
het A.N.V. cursussen Nederlands in het buitenland, onder de naam ‘Nederlandse
Leergangen van het A.N.V.’. Dit was o.m. het geval in Nederlands Indië, in Smyrna,
in de Transvaalse kolonie, in Vlaanderen, Frans Vlaanderen en in Melbourne. Het
Verbond stelde ook beurzen beschikbaar voor de studie in Nederland ten behoeve
van studenten in de West en in Vlaanderen. Het maandblad Neerlandia wijdde ook
heel wat artikels aan taalzuivering. In diezelfde geest gaf het A.N.V. omstreeks 1923
een boekje ‘Taalzuivering’ uit.
Het A.N.V. was Noordnederlands in hart en ziel. Tot de weinige Vlaamse initiatieven
behoren de geregeld in Neerlandia gepubliceerde bijdragen van de heer M.J.
Liesenborghs over Vlaamse toestanden, evenals de brief van 16 juli 1924, gericht
aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, met het verzoek de Nederlandse
taal te gebruiken als diplomatieke taal tussen Nederland en België. Het initiatief
bracht weinig aarde aan de dijk, want de minister antwoordde niet eens. Groep
Vlaanderen heeft ook schuchtere pogingen ondernomen om de Nederlandse
Congressen weer op gang te krijgen. Het hoofdbestuur achtte het plan niet opportuun.
Enkel de boekverspreiding kan gelden als een geslaagde vorm van culturele
samenwerking: tussen 1929 en 1937 werden 28.877 boeken, 10.744 schoolboeken,
5.360 volledige jaargangen en meer dan 100.000 losse nummers van tijdschriften
over Vlaanderen verspreid.
Om het onderzoek over deze periode te besluiten leek het ons wel interessant even
te wijzen op suggesties van het verbond om Nederland en Vlaanderen toch dichter
bij mekaar te brengen. Ze weerhielden onze belangstelling omdat ze wijzen op een
gewijzigd klimaat: de romantische leuze ‘de taal is gans het volk’ en de vele
onpraktische idealen, hoe verdienstelijk ze in hun tijd ook mogen geweest zijn, hadden
plaatsgeruimd voor een zakelijke, concrete aanpak. Hoe totaal anders dan vroeger
klinkt de toon in de volgende beschouwingen: ‘...van ambtelijke Nederlandse zijde
kwam men echter tot de overtuiging, na een onderzoek ter bevoegder plaatse, dat
het verschil van peil tusschen het onderwijs in Nederland en België in acht genomen,
de gelijkstelling der academische diploma's en de uitwisseling van leerkrachten niet
dan met grote praktische moeilijkheden zou gepaard gaan. Het plan rust nu voorlopig,
maar verliezen wij niet uit het oog’. Een ander A.N.V. initiatief was een verzoek
om... ‘op het gebied van de draadlooze, den omroep van Hilversum binnen het bereik
te brengen van de Vlaamsche Luisteraars. Jammer genoeg kon hier niet de gewenschte
uitslag bereikt worden’. Deze initiatieven zullen na 1945 de hoofdbekommernissen
worden van de officiële instanties in het kader van het Belgisch-Nederlands cultureel
akkoord. Deze periode heeft dan, ondanks de vele ongunstige omstandigheden, toch
de brug weten te slaan tussen de romantische Grootnederlandse gedachte van de
19de eeuw en de pragmatische naoorlogse politiek. Daarbij valt ook de toenemende
overheidsbemoeiing als typisch verschijnsel op: de spellingsregeling (Nederlandse
Congressen 1848), gelijkschakeling van diploma's (A.N.V. 1925) en samenwerking
van de omroepen (A.N.V.) worden na 1945 door de overheid waargenomen.
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Het Algemeen-Nederlands Verbond sedert 1945
Het A.N.V. onderging na de oorlog een grondige wijziging. In de hiernavolgende
analyse zullen we trachten de krachtlijnen van deze recente ontwikkeling in het
daglicht te stellen. We zullen achtereenvolgens nagaan of er zich een integratie
voordeed in de organisatie zelf van het Verbond en in hoever de doelstellingen
aangepast werden aan de nieuwe tijdsomstandigheden.

Integratie in het verbond zelf
Vermits het Verbond tussen de twee oorlogen in Vlaanderen eigenlijk nooit echt van
de grond gekomen is en het in Nederland de neiging vertoonde een cultureel
addendum te worden van de industriële en koloniale expansie, kan er bezwaarlijk
van een integratiestreven gewaagd worden. Na 1945 lagen de verhoudingen wel
enigszins anders; alhoewel het nog enige jaren zou duren alvorens de nieuwe
tendensen ten volle konden doorbreken, toch lag de kern van de nieuwe ontwikkeling
reeds in de eerste naoorlogse jaren. De oorlog had ditmaal ook het Nederlands
maatschappelijk leven geteisterd en het vergde vanwege het bestuur heel wat moeilijk
reorganisatiewerk om de uit de oorlog voortkomende ontwrichting te boven te komen.
Vlaanderen stond voor dezelfde problemen, maar met de bijkomende moeilijkheid
van een duidelijk anti-Vlaamse repressie. Ze woog echter niet op het A.N.V. ditmaal,
zodat zijn kansen veel beter lagen dan in 1918. Het gedeelde leed vroeg om een
gemeenschappelijke heropbouw.
Daarbij komt dat het eng-nationalistisch standpunt van het vooroorlogse verbond
eigenlijk aanleunde bij de ideeën van de verliezende partijen. Uit de oorlog was
gebleken dat een internationale samenwerking veel sterker was en meer beloften
inhield voor de toekomst dan een zelfgenoegzaam nationaal burgerdom. De
herverdeling van de politieke invloedssferen en de schaalvergroting der belangen
brachten Nederland en België dichter bij mekaar. Beide landen waren er zich ten
volle van bewust dat ze zich maar konden doen gelden binnen de schaalvergroting
mits een intense samenwerking.
Deze samenwerking kon Vlaanderen enkel maar ten goede komen: ‘Een innige
verbinding met en een werkelijke vriendschap voor Nederland liggen op de weg van
België. Doch die verbinding en die vriendschap kunnen niet lopen over een
verwaarloosd en in zijn ontwikkeling door het centrale gezag van België geremd
Vlaanderen... Wij hopen dat België in zijn eigen staatsbelang zal inzien dat het
spoedig ten opzichte van Vlaanderen een andere en betere weg moet bewandelen,
dan het, heel langzaam en moeizaam gedurende de honderd en vijftien verloopen
jaren gedaan heeft. Eerst dàn zou er sprake kunnen zijn van een oprechte
samenwerking tussen Nederland en België, die dringend nodig is in 't belang van
beide landen, uiteindelijk ook in 't belang van West Europa’. Zo vertolkte een
redaktioneel artikel van Neerlandia in 1945 de toenmalige sfeer.
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In 1946 werd het cultureel akkoord tussen België en Nederland afgesloten, met o.m.
de bedoeling tot een gemeenschappelijk officieel standpunt te komen aangaande de
spelling der Nederlandse taal. De draagkracht van dit cultureel akkoord zou geleidelijk
veel verder reiken dan de gewone bepalingen van een doorsnee kultureel akkoord.
Een intense uitwisseling van wetenschappelijk personeel, de inrichting van talloze
culturele manifestaties, de gelijkschakeling van universitaire diploma's waren
deelaspecten van een planmatige integratie. In dit gunstiger klimaat kreeg het A.N.V.
nieuwe kansen. En inderdaad, terwijl in Nederland de reorganisatie wordt aangevat,
ontstaat er in België een nieuwe belangstelling voor samenwerking met Nederland.
Op de hoofdbestuursvergadering van 13 december 1946, met de heer E.K. Oudendijk
als waarnemend directeur, is er voor het eerst sprake van Vlaanderen. Het verslag
maakt melding van een herlevende afdeling in Brussel. Ze bleef aanvankelijk beperkt
tot een kleine kring, wat blijkt uit het feit dat de verschillende bestuurstaken door
dezelfde persoon werden waargenomen. Het was de heer Van Gijsegem uit
Kortenberg. Tijdens dezelfde vergadering pleitte de heer H. Baeckelmans uit
Antwerpen voor de aanstelling van hoofdbestuursleden voor Brussel en Antwerpen
en voor de aanwerving van nieuwe leden in Vlaanderen.
Hierbij valt op te merken dat het initiatief niet van het A.N.V.-hoofdbestuur uitging.
De afwachtende houding is allicht te verklaren door de vrees zich te mengen in de
onzekere repressiesfeer in Vlaanderen, en gedeeltelijk ook door de
reorganisatiemoeilijkheden in Nederland zelf. In Nederland sloot men aanvankelijk
nog aan bij de vooroorlogse mentaliteit. Alhoewel het hoofdbestuur bestond uit
vertegenwoordigers der groepen, toch had geen enkele Vlaming zitting op de
vergadering van 9 april 1947. Vlaanderen werd niet eens vernoemd. Het eerste feit
verwondert ons niet als we voor ogen houden dat er van de 22 afdelingen, slechts
één Vlaamse was, met name die van Brussel, tegenover 18 in Nederland en 3 in
Zuid-Afrika. Het feit dat er over Vlaanderen met geen woord gerept werd, is erg
verwonderlijk: het A.N.V. was een culturele vereniging voor alle nederlandstaligen
maar liet een bevolking van 5 miljoen mensen onbesproken.
Op de algemene vergadering van februari 1948 brachten de heren Bos en Quanjer
verslag uit over hun reis naar Brussel en Antwerpen, waar met enkele bestuursleden
besprekingen waren gevoerd, die moesten leiden tot de samenstelling van nieuwe
ledenlijsten van de vroeger in Vlaanderen bestaande afdelingen en tot de hervatting
van de boekverspreiding vanuit Antwerpen, in samenwerking met de plaatselijke
afdeling van de Vlaamse Toeristenbond. De heer Kroon wees ook op de wenselijkheid
aanknopingspunten te zoeken in Gent en Leuven. En zo ging de wagen aan het rollen.
Tijdens het voorzitterschap van de heer Bos, die de heer Oudendijk opvolgde in
februari 1948, werd de belangstelling voor Vlaanderen groter. Onder het impuls van
de heer Van Gijsegem, secretaris van de afdeling Brussel, had een groep Vlaamse
intellectuelen: advocaten, dokters en licentiaten deelgenomen aan een herdenking
van de vrede van Münster in Nederland. Ze hadden zich bereid verklaard hun
medewerking te verlenen aan de organisatie van de plechtigheden.
Een belangstelling in de andere richting, van Nederland naar Vlaanderen, kwam tot
uiting in het rapport van de A.N.V.-studentenafdeling Utrecht over een
Grootnederlands studentencongres. De tekst luidde als volgt: ‘We zijn er in geslaagd
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tal van betrekkingen met andere universiteiten aan te knopen. Van bizonder belang
is vooral het contact met Vlaanderen, dat we hier nog hebben kunnen verbeteren. In
Gent en Leuven staan op 't ogenblik studentenafdelingen van het A.N.V. op stapel’.
De afdeling Brussel is zeer actief: vanaf 1949 legt ze heel wat dynamisme aan de

Neerlandia. Jaargang 78

74
dag: ze organiseert autotochten, lezingen, en publiceert vaak in Neerlandia, meestal
over de politieke en taalkundige wensen van de Vlaamse Beweging. Een belangrijk
initiatief was de organisatie van een reeks voordrachten over cultuurhistorische
onderwerpen. De sprekers zijn echter allen Belgen: prof. Dr, Floris van der Mueren,
hoogleraar aan de universiteit te Gent, sprak over ‘De Nederlandse polyfonisten uit
de XVde en XVIde eeuw, en prof. Max Lamberty had het over ‘De Nederlanden en
de democratie’. Met initiatieven van dit cultureel gehalte bewees de Brusselse afdeling
dat ze boven de ‘gezellig-onder-onsjes-mentaliteit’ was uitgegroeid. De verhoging
van het cultureel en intellectueel peil van de Vlaamse verenigingen weerhield de
belangstelling van sommige Nederlanders, zodat de Vlamingen geleidelijk zouden
betrokken worden in de organisatie van het A.N.V. Een eerste stap in die richting
vond plaats in de volkshogeschool ‘De drakenburg’ te Baarn op 7 en 8 februari 1950,
waar een bijeenkomst georganiseerd werd van 60 leidinggevende jongeren uit de
verschillende groepen in Nederland en België, ‘...teneinde de toekomst der Lage
Landen te bespreken’. Als resultaat werd een aantal moties gestemd, waarvan één
uitdrukkelijk onze belangstelling verdient: ‘met name dat het verdedigen van
gemeenschappelijke belangen, moet leiden naar een integratie in de vereniging’. Dit
thema zou enkele jaren later het leidmotief worden van bijna alle particuliere
initiatieven van verenigingen die zich afstemmen op een culturele integratie.

Bij de herdenking van de vrede van Munster in 1948 verleende de afdeling Brussel, onder het impuls
van de heer van Gijsegem, medewerking aan de organisatie van de plechtigheden in Nederland. Een
groep Vlaamse intellectuelen trok naar het Noorden om de grondslag te leggen voor een nieuwe
Noord-Zuid verbinding.
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De mogelijkheid van een deelname in de verantwoordelijkheid van het verbond
werkte stimulerend op de Vlamingen. Op aanvraag van 25 leden begon een comité
in nauwe samenwerking met de afdeling Brussel in maart 1950 aan de organisatie
van een A.N.V.-afdeling West-Vlaanderen. Op de bestuursvergadering van 25 maart
1950 kreeg W. van Thelen, afgevaardigde van groep Vlaanderen, een belangrijke
plaats toegewezen, naast de heer F. Kroon, algemeen voorzitter van groep Nederland.

De reorganisatie van het verbondsbestuur
Om een betere doorstroming van de dagelijkse werking naar het hoofdbestuur te
verkrijgen, werd in 1951 een reorganisatie van het hoofdbestuur doorgevoerd, die
onrechtstreeks een mogelijke integratie binnen het Verbond tussen Vlaanderen en
Nederland in de hand zou werken. Van de strakke centraliserende vereniging werd
het een bestuur van afdelingen. Waren voorheen de groepen, die door de afdelingen
waren gevormd in het hoofdbestuur vertegenwoordigd, sinds 1951 was elke afdeling,
die meer dan 100 leden telde, gerechtigd een afgevaardigde in het Verbondsbestuur
aan te wijzen. Deze wijziging had voor gevolg dat op 31 december 1951 de volgende
afdelingen in het Verbondsbestuur vertegenwoordigd waren: 's-Gravenhage,
Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, West-Vlaanderen, Brussel, Kaapstad, Aruba, Curaçao
en Indonesië. Dit betekende voor Vlaanderen op zichzelf nog geen grote vooruitgang,
temeer omdat er naast de vertegenwoordigers der afdelingen, nog afgevaardigden
zetelden van 3 bevriende, Noordnederlandse verenigingen en de aanwezigheid van
5 centrale bestuursleden, toen nog allen Nederlanders, de totale verhouding bracht
op 2 op 18.
Deze hervorming in het bestuur schiep echter wel de mogelijkheid tot ruimere inspraak
van Vlaanderen indien het ledenaantal er zou toenemen. En dit zou in feite ook
gebeuren. Terwijl Nederland stagneert, en sommige jaren zelfs afneemt (bv. 1953),
boekt Vlaanderen recordcijfers: ter illustratie de cijfers van 1959: aantal nieuwe leden
in Vlaanderen bedraagt 330, in Nederland 5, in de Nederlandse Antillen 9 en in
Zuid-Afrika 1. Rond de jaren '60 zal het contrast aan scherpte verliezen: 1962 kende
68 toetredingen in Vlaanderen en 18 in Nederland. Deze evolutie bracht het aantal
vertegenwoordigers van Vlaamse groepen op 5: Antwerpen, Brussel, Gent
(Oost-Vlaanderen), Lokeren (Land van Waas), Kortrijk en Brugge (West-Vlaanderen).
Tevens werden een Vlaamse ondervoorzitter en een tweede secretaris verkozen. In
1960 alleen maakte Vlaanderen de oprichting mee van twee nieuwe afdelingen met
name te Kortrijk en te Lokeren. Deze verhoogde dynamiek in het Zuiden stuwde het
Verbond naar een feitelijke grootnederlandse vereniging. De oorzaken van deze
plotse toename hopen we onder de volgende hoofding duidelijk in het licht te stellen.

De aanpassing der doelstellingen
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Het redactioneel artikel van A. Brijs in Neerlandia van januari 1945 vertolkt duidelijk
de doelstellingen van het naoorlogse A.N.V.: ‘De Vlamingen en de Zuid-Afrikanen
zijn toch burgers van afzonderlijke staten en daarmee hebben wij ons niet te bemoeien.
Neen met die staten hebben wij ons niet te bemoeien, maar de grootnederlandse
gedachte, zoals die op het vormen en onderhouden van een zoo sterk mogelijke band
die alle leden van de Nederlandschen of Dietschen stam tot een culturele eenheid
samenbindt...’.
Bij een aandachtige lezing valt het op hoe Vlaanderen en Zuid-Afrika gelijkgesteld
worden ten opzichte van Nederland. De gedachte die daaraan ten grondslag ligt is,
dat Nederland alleen, en niet Vlaanderen én Nederland, de bakermat is van de
Nederlandse cultuur. Deze ingesteldheid diende de Nederlandse belangen bij de
herverdeling van het nationaal aanzien van de respectieve mogendheden na 1945.
Voor Nederland was het feit dat het Nederlands door miljoenen buiten zijn
staatsgrenzen gesproken werd een belangrijke verhoging van het nationaal prestige.
Het kon zich doen gelden als het moederland van een veel ruimer cultuurgebied.
Deze visie vinden we uitgewerkt in de N.R.C. van 8 april 1946 en Neerlandia beaamde
de stelling. Wanneer het verbond in een later stadium de integratie gaat nastreven
zal het met opzet de term Vlaanderen vervangen door Zuid-Nederland.
In de geciteerde tekst van A. Brijs vinden we symptomen van een nationalistisch
standpunt. Er is vooreerst het weinig tactisch gebruik van de term ‘grootnederlands’
en ‘diets’ op een ogenblik dat de repressie in België voor goed een einde wilde stellen
aan alles wat maar enigzins te maken heeft met de Vlaamse of de Grootnederlandse
beweging. Het artikel is alleszins niet door Vlaamse belangen geinspireerd.
De overbeklemtoning van de onaantastbaarheid der staatsgrenzen is een ander
symptoom. De herinnering aan de schending der staatsgrenzen door de aanvallende
legers in 1940 heeft deze formulering allicht geïnspireerd. Deze gestelde voorwaarde
zal heel wat aan betekenis verliezen na de ontwikkeling van de Benelux en de
Europese integratie. De slogan van het verbond en van andere op integratie
aansturende verenigingen wordt: ‘één Nederlandstalig cultuurgebied aan weerszijden
van een verdwijnende grens’.
Reeds sedert 1955 werd het duidelijk dat het eng Noord-Nederlands nationalisme
een onhoudbare stelling was. Het A.N.V. moest andere wegen bewandelen indien
het de nieuwe generaties wilde blijven aanspreken. Er deed zich inderdaad een
opmerkelijke achteruitgang voor in het ledenaantal. Het Verbond vreest in 1953 zelfs
voor zijn voortbestaan omdat er geen jonge kaders of leiders aanwezig zijn die de
leiding van de ouder wordende generatie zouden overnemen. Die onverschilligheid
bij de bevolking vindt gedeeltelijk zijn verklaring in het feit dat men de cultuurwerking
als een logische uitbreiding van de overheidswerking op het gebied van arbeid en
sociale voorzieningen gaat zien. Anderzijds komt er van die culturele werking niet
veel terecht als gevolg van een algemeen cultuurpessimisme, dat zijn filosofische
grondslag vindt in een existentialisme, met de gevoelens van vernietiging en
machteloosheid uit de oorlogsjaren als voedingsbodem. In zulke sfeer kan het
maatschappelijk leven maar beperkt blijven tot een sceptisch pragmatisme.
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Maar er waren ook andere, meer rechtstreekse oorzaken van de achteruitgang van
het A.N.V.: het onafhankelijk worden van Indonesië en van andere kolonies betekende
het einde van vele A.N.V. afdelingen in deze gebieden en het Nederlands nationaal
gevoel verliest zijn functie als
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Het onafhankelijk worden van Indonesië en de verdere dekolonisatie betekende het einde van vele
A.N.V. afdelingen in deze gebieden en het Nederlands nationaal gevoel verliest zijn functie als
bindmiddel met het ‘moederland’.

De apartheidspolitiek in Zuid-Afrika, die een scherpe kritiek uitlokte vanwege de internationale
publieke opinie, stelde het A.N.V. voor de moeilijke taak de culturele verbindingslijnen te bewaren
zonder in de apartheidsdiscussie verloren te lopen.

bindmiddel met het moederland. Alhoewel vele emigranten, eens teruggekeerd in
Nederland, de oude principes hardnekkig bleven verdedigen, toch zou dit enkel maar
een tegengesteld effect veroorzaken: en leiden tot een afkeer van jonge mensen voor
het Verbond.
De apartheidspolitiek, in Zuid-Afrika, die een scherpe kritiek uitlokte vanwege de
internationale publieke opinie, bracht het A.N.V. in een gevaarlijk vaarwater. Het
wordt een delikate onderneming er de Nederlandse cultuur te steunen zonder impliciet
de apartheidspolitiek goed te keuren. Het wordt geen totale breuk met het A.N.V. in
Zuid-Afrika, maar de verhouding is heel wat koeler dan met Vlaanderen.
Met deze achteruitgang op alle fronten was het voor het A.N.V. erg verleidelijk in
te gaan op een voorstel van bepaalde industriële en commerciële kringen om het
Verbond om te bouwen tot een overkoepelend organisme van alle verenigingen op
commercieel, industrieel en cultureel gebied, die te maken hebben met Nederlanders
in het buitenland. Het A.N.V. weigerde omdat het opteerde voor een zuiver culturele
werking en in dit verband wel bereid was samen te werken met verenigingen die een
gelijkaardig doel nastreefden.
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Tegenover deze uitnodiging der industriële kringen, die voor het Verbond zoiets als
een deus ex machina kon betekenen, stonden twee andere belangrijke feiten: de
heropleving van de Vlaamse Beweging in de vijftiger jaren en de groeiende
internationale integratie in Benelux- en Europees verband.
Vooreerst was er de sterke heropleving van de Vlaamse Beweging omstreeks 1955.
We mogen niet vergeten dat in deze periode de gevolgen van de taalwetten van 1932
het duidelijkst voelbaar zijn. In deze jaren immers bereikten de eerste volledig in het
Nederlands onderwezen generaties intellectuelen de verantwoordelijke posities op
de maatschappelijke ladder (leeftijd van 40 tot 50 jaar). Zij voelden zich meer
‘Nederlander’ dan om het even welke generatie Vlamingen vóór hen. Het A.N.V.
was voor hen dan ook een aantrekkelijk organisme, temeer daar het Verbond ook
een strijdende vereniging wenste te zijn en de Vlamingen aanvoelden dat ze nog
ruggesteun behoefden om verschillende politieke revendikaties van de Vlaamse
Beweging, zo o.m. culturele autonomie, in de werkelijkheid om te zetten. Ook hier
meende men, dat het A.N.V. een overkoepelende rol zou kunnen spelen, tussen
linksen, vrijzinnigen en katholieken, net zoals in de eerste jaren van zijn bestaan. De
gematigde en verdraagzame sfeer, die in het verbond heerste, kon een weldoende
balsem van verzoening zijn voor de levensbeschouwelijk vaak fanatiek ingestelde
Vlamingen. Zoals de onderlinge eenheid van de Vlamingen een essentiële vereiste
was voor een succesrijke politieke actie, zo was ze ook een eerste voorwaarde voor
samenwerking met het A.N.V. Om niet betrokken te worden in de politieke
kibbelarijen zou het Verbond enkel maar die eisen van de Vlamingen onderschrijven,
waarover er in Vlaanderen een algemene concensus bestond.
Maakte het verbond een voorbehoud ten aanzien van de verdeeldheid der Vlamingen,
even huiverig stond het tegenover de agitatorische werking die steeds een essentieel
aspect is geweest van de Vlaamse ontvoogding. Om aan deze gevaarlijke draaikolk
te ontsnappen weigerde het Verbond de rol van politieke dakorganisatie te spelen.
De herinnering aan de funeste gevolgen van zulke functie, zoals het verbond dat
vervuld had vóór 1914, moest een duidelijke waarschuwing zijn. Deze rol werd
trouwens vervuld door de Vlaamse Volksbeweging.
Enkel van de gematigde culturele verenigingen wenste het Verbond het overkoepelend
organisme te zijn, het distancieerde zich van de z.g. ‘dietse’ groepen, die tabula rasa
wilden maken met het bestaande sociaal-politieke bestel.
De evolutie tenslotte van de internationale politiek in Europa zou de definitieve
doorbraak van de integratiegedachte ten gevolge hebben. Reeds vóór de verdragen
van Rome van 25 maart 1957 had de Beneluxgedachte heel wat enthousiasme verwekt
en onder de aanhangers waren er velen die de economische samenwerking wensten
te zien uitbreiden tot het culturele gebied. Hun wensen werden door het A.N.V.
vertolkt, dat twee fundamentele gebreken aan het Beneluxverdrag onderkende:
vooreerst hield de Benelux meer rekening met België dan met Vlaanderen en ten
tweede hechtte Benelux meer belang aan het zakelijke dan aan het culturele. M.a.w.
in de Benelux kwam meer invloed toe aan die elementen,
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die nooit enig begrip hadden getoond noch voor de Vlaamse beweging, noch voor
een werkelijke Nederlandse beschaving. Het A.N.V. probeert de Benelux in een
andere richting te stuwen maar zijn talloze pogingen in de vorm van brieven,
verzoekschriften en polemische artikels, met als hoofdargument dat men via Benelux
tot een culturele samenwerking kon komen zonder de creatie van nieuwe organen,
bleken vruchteloos. De remmende werking van Franssprekend België is hier wel van
doorslaggevende aard geweest. Er bleef het verbond dan niets anders over, dan zelf
op te treden voor de belangen van de Nederlandse cultuur als eenheid.
Toen in 1957 de verdragen van Rome volgden, betekende dit een hart onder de
riem voor het Verbond. Strevingen naar integratie bleken geen utopische wensen
van een groepje idealisten, maar de motivering van de belangrijkste politieke
gezagsdragers in Europa. De Nederlands-Vlaamse integratie werd voorgesteld als
een voorloper, een soort pilot-project van de Europese integratie. Men hoopte in
verbondskringen dat het enthousiasme, dat de jeugd aan de dag legde voor deze
nieuwe Europese visie ook zou uitgaan naar de Nederlandse integratie. Men wees
op de noodzaak van de verdediging van de kleine cultuurgebieden.
Uit de hierboven geschetste ontwikkelingen, is het vrij logisch dat het Verbond zich
zal oriënteren naar een Vlaams-Nederlandse integratie op cultureel gebied, temeer
omdat een intensieve samenwerking ook reeds vóór 1914 een hoofdbekommernis
was van het Verbond en de wijziging der doelstellingen meteen ook een herbronning
betekende. De uitvoering van het kultureel akkoord van 1946 werkte aanmoedigend.
In de jaren 1956-1958 zijn er vele ontmoetingen geweest tussen Noord-Nederlanders
en Vlamingen, die tot het vooroorlogse A.N.V. hadden behoord of herhaaldelijk
hadden deelgenomen aan de Dietse studentencongressen. Zij hebben toen voortdurend
contact willen houden met de hoogste leiding van het A.N.V. Uit die nauwe
samenwerking zijn toen enkele denkbeelden ontstaan die omstreeks 1960 geleidelijk
in de openbaarheid kwamen, zo o.m. de wenselijkheid van een Algemeen Nederlands
Congres, als eerste grootse manifestatie van een integratiestreven. Het werd opgevat
als een terreinverkenning: een onderzoek naar middelen en de mogelijkheden voor
de nieuwe richting.
Het ontbrak in die tijd niet aan geestdriftige verdedigers van de integratie: A.
Willemsen wijdde een uitvoerig en breed gemotiveerd artikel aan deze strekking in
Neerlandia 1960 (p. 62-65). Een artikel met gelijkaardige strekking van de hand van
F.G.A. Huber treffen we aan in Neerlandia 1961 onder de titel ‘De taak van het
A.N.V.’ (p. 135), om er maar enkele te noemen. Het standpunt der integratie werd
ook verdedigd door de heer Melis in zijn openingstoespraak voor de conferentie van
het genootschap ‘De Nederlanden in Europa’ van 29 en 30 april 1961. Deze evolutie
vond haar beslag in de aanvaarding door het verbondsbestuur van een voorstel tot
statutenwijziging op 12 mei 1962, dat in algemene zin ook de instemming verwierf
van de op 2 juni 1962 te Goes gehouden algemene ver bondsvergadering.
De nieuwe doelstelling luidde: (art. 2): ‘Het Algemeen Nederlands Verbond beoogt
bij alle Nederlandssprekenden en hun stamverwanten het bewustzijn van
saamhorigheid te verlevendigen en hun gemeenschappelijke belangen te bevorderen’.
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(Zie: Neerlandia 1963, p. 70). Deze formulering werd zeer vaag gehouden om
eventueel latere aanpassingsprocedures niet al té omslachtig te maken. Het
huishoudelijk reglement, dat gemakkelijker kon gewijzigd worden, zorgde voor een
duidelijke inhoudsbepaling van artikel 2 van de statuten. ‘Het A.N.V. beoogt:
a. het bevorderen van de integratie van de Nederlandse cultuurgemeenschap
binnen Europa.
b. de samenwerking tussen de verwante Nederlandse en Zuidafrikaanse
cultuurgemeenschappen, ter verrijking van beider beschaving en ter beveiliging
van hun gemeenschappelijk erfgoed.
c. het bewaren van het Nederlands bewustzijn bij de leden van de Nederlandse
cultuurgemeenschap, die elders ter wereld zijn gevestigd, en aldus de
Nederlandse cultuur in den vreemde verbreiden’.

Onder dit teken en onder het impuls van het A.N.V. ging een nieuwe reeks Nederlandse Congressen
van start. In 1949 had Dr. Jef Goossenaerts te Gent een herdenkingscongres georganiseerd. Naderhand
zou het A.N.V., met de krachtige steun van het pas toegetreden Erasmusgenootschap er in slagen
belangstelling te wekken voor een Algemeen Nederlands Congres te Gent (1360).
De daaropvolgende congressen te Viaardingen (1961), Antwerpen (1963) en Rotterdam (1967) werden
ingericht door een ‘Bestendige Commissie voor de Nederlandse Congressen’ en kenden een groeiend
succes.
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Verhouding met andere verenigingen
Reeds voor de statutenwijziging ontwikkelde zich het ANV tot een overkoepelend
organisme van bestaande verenigingen die hun actie wilden zien in het kader van
een Noord-Zuid integratie. Die overkoepeling of steunverlening kon allerlei vormen
aannemen. Gaande van volledige fusie, via samenwerking tot financiële
steunverlening.
Soms werd een vereniging collectief lid en ging praktisch volledig op in het A.N.V.
Dit was het geval met het Erasmusgenootschap te Gent, dat op 1 januari 1960 toetrad
en meteen drie nieuwe afdelingen en enkele honderden nieuwe leden opleverde.
Hetzelfde jaar traden ook de Rodenbach- en de Lutgartkring uit Leuven toe. In 1962
volgde het genootschap ‘De Nederlanden in Europa’, dat zich als doel stelt ‘...het in
studie nemen van concrete problemen op allerlei maatschappelijke terreinen en op
het tot samenwerking brengen van personen en instellingen in Noord en Zuid, teneinde
de bestaande barrières te doorbreken’. Het bestuur van het genootschap werd als
studiegroep in het A.N.V.-hoofdbestuur geïntegreerd.
Het A.N.V. werkte ook innig samen met andere verenigingen, waarvan, om de
coördinatie doeltreffend te maken, vaak vaste

Dr Roger Gheyselinck († 1971), een uitgeweken Vlaming, leverde als ondervoorzitter van het ANV
een belangrijke bijdrage tot de toenadering met het Erasmusgenootschap en het genootschap ‘De
Nederlanden in Europa’.

vertegenwoordigers in het A.N.V.-hoofdbestuur zetelden. Deze procedure werd
aangewend in de samenwerking met de ‘Werkcommissie van Hoogleraren en Lectoren
in de Neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten’, waarvan de toenmalige
voorzitter, de heer Jalink zelf hoofdbestuurslid was van het A.N.V. Zijn specifieke
opdracht bestond erin zorg te dragen voor de culturele betrekkingen van het A.N.V.
met West-Europa, exclusief Frans Vlaanderen. Een bizonder hoofdbestuurslid, de
heer J. Lehembre, legde sinds 1965 de schakel tussen de organisatie
‘Jongerencontacten Noord-Zuid’ met het A.N.V. Er werden contacten onderhouden
met de vereniging ‘Band’ in Namen en met ‘België in de wereld’, dat als
verbindingsorganisme tussen de Belgen in het buitenland met het moederland in
1965 een vaste vertegenwoordiger kreeg in het A.N.V.-hoofdbestuur. Een zeer nauwe
samenwerking kwam eveneens tot stand met de Kultuurraad voor Vlaanderen. De
voormalige eerste secretaris van de Kultuurraad, de heer J. Fleerackers, thans
kabinetschef van het Belgisch ministerie van Nederlandse cultuur, was lange tijd
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tweede secretaris van het verbondsbestuur. Dezelfde combinatie wordt thans gemaakt
door de heer M. Cantrijn.
In 1963 werden stappen ondernomen om mee te werken met ‘Band en Zuiderkruis’,
waarvan de heer O.V. Spitaels toen voorzitter was.
In 1962 sloot het A.N.V. een associatieovereenkomst met het Verbond der Vlaamse
academici.
Financieel steunde het verbond initiatieven zoals de stichting ‘Vlaams Festival te
Eindhoven’, later omgedoopt tot stichting ‘Zuidnederlandse ontmoetingen’. Naast
het ‘Tournooi der Maasgouwen’, dat bestond in een jaarlijks te Elsloo gehouden
Belgisch-Nederlandse toneelwedstrijd, genoten de volgende initiatieven van financiële
steun vanwege het A.N.V.:
het ‘Comité voor Frans-Vlaanderen’
de ‘Groot-Limburgse Cultuurdagen’
de ‘Groot-Kempische cultuurdagen’ te Hilvarenbeek
de ‘Stichting culturele integratie Noord-Zuid’
de ‘Jongerencontacten Noord-Zuid’
de werkgroep ‘De Nederlanden’ in Brugge
het Nederlands Cultureel Centrum te Brussel
het ‘Vlaams actiecomitee Brussel en Taalgrens’
Bachten de Kupe
het tijdschrift ‘Ons erfdeel’.

Het ‘Comité voor Frans-Vlaanderen’ werd in het verbondsbestuur vertegenwoordigd door André
Demedts, later door senator Leo Vanachere. Initiatieven ten bate van Frans-Vlaanderen werden door
het A.N.V. gesteund uit het ‘Taalfonds’ en met Visser-Neerlandia prijzen.
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De Visser-Neerlandiaprijzen
De ontwikkeling van de Visser-Neerlandiaprijzen, die op zichzelf een prestigieuze
vorm van Vlaams-Nederlandse culturele integratie betekenen, weerspiegelt zeer
duidelijk de evolutie die de A.N.V. doeleinden doormaakten.
Op 12 juni 1942 had de heer Visser ten overstaan van notaris A.M. Vroom te
Amsterdam bij testament zijn laatste wil kenbaar gemaakt. In een brief van 22 juli
1942 werd aan het bestuur van het A.N.V. meegedeeld dat de heer Visser een deel
van zijn vermogen aan het verbond had nagelaten. Wegens de Duitse bezetting kon
het testament pas op 11 december 1945 in het hoofdbestuur besproken worden. Aan
het aanvaarden van de nalatenschap waren verplichtingen verbonden, waaronder het
beschikbaar stellen van gelden, in de vorm van prijzen ten behoeve van vier
doeleinden als volgt te omschrijven:
Doeleinde I:
karakterprijzen: steunverlening in de vorm van beloning van personen die
zich voor hun medemens of voor de gemeenschap verdienstelijk hebben
gemaakt.
Doeleinde II: Prijzen als steunverlening aan praktische werkzaamheden
ten bate van het lichamelijk en geestelijk welzijn, alsmede steunverlening
voor algemeen cultureel werk.
Doeleinde III: Prijzen als steunverlening aan personen en instellingen die
werkzaam zijn op het gebied van de geestelijke weerbaarheid en de
bescherming van de jeugd.
Doeleinde IV: Prijzen voor toneelspelen (televisiespelen, hoorspelen) en
muzikale werken.
Ter uitvoering van het testament werd het hoofdbestuur voorgelicht door een aantal
commissies van deskundigen. Aanvankelijk bestond elk van deze commissies uit
een voorzitter en twee leden, allen Noordnederlanders; sedert 1965 zetelen in iedere
commissie een voorzitter en vier leden, waarvan twee uit Nederland en twee uit
Vlaanderen. In 1955 werden de eerste prijzen te 's-Gravenhage toegekend, eerst in
verbondskantoor en sedert 1959 in de statige Rolzaal. Tussen 1955 en 1968 werden
er 260 prijzen uitgereikt voor een totaalbedrag van 616.700 gulden. Van 1955 tot
maart 1959 werd geen enkele van de 31 uitgereikte prijzen toegekend aan een
Vlaming.
Het is geen toeval dat vanaf 1959 de eerste Belgen de Visser-Neerlandiaprijs in
ontvangst nemen. Rond die tijd begon immers de kentering in de kringen van het
Verbond. De heer A. Verlie uit Eigenbrakel was de gelukkige winnaar met zijn
beiaardcompositie ‘Sonatine’ op 15 april 1959. Tot 1962 zou het aantal Vlaamse
winnaars vrij gering blijven in verhouding tot de Nederlanders: slechts 5 op de 70
prijswinnaars. Nadat de ontwikkeling binnen het verbond haar definitief beslag had
gekregen in de statutenwijziging van 1962, kreeg ook de instelling van de
Visser-Neerlandiaprijzen geleidelijk het uitzicht van een geïntegreerd initiatief. De
jaren 1962-'63 alleen reeds gingen 7 van de 29 uitgereikte prijzen naar Vlaanderen.
Tot de begunstigde instellingen behoren de ‘Stichting Lodewijk de Raet’, die een
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prijs kreeg voor haar verdienstelijk volkshogeschoolwerk, de stichting Ivo Cornelis
te Mechelen voor de jeugdzorg en de vereniging ‘Band en Zuiderkruis’ te Brussel
voor de contacten die deze organisatie in stand hield tussen de Belgen in den vreemde
met België.
Na 1963 sluit de Visser-Neerlandiaprijs nog nauwer aan bij de doelstellingen van
het Verbond door initiatieven te belonen die de Noord-Zuid integratie bevorderen,
deze interpreterend als een volwaardige culturele bijdrage voor de gemeenschap.
Vaak ging het hierbij om vrij hoge sommen, als compensatie voor een tekort aan
staatssubsidies. De Groot-Kempische kultuurdagen ontvingen op 15 augustus 1964
een bedrag van 4.000 gulden. Een gelijkaardige som werd overgemaakt aan het
‘Comitee tournooi der Maasgouwen’, te Elsloo op 26 februari 1966. De Bestendige
Commissie voor de Nederlandse Congressen kreeg 5.000 gulden voor de organisatie
van het 37ste Nederlands congres te Rotterdam. Het Nederlands Cultuur- en
Contactcentrum kreeg op 11 februari 1967 5.000 gulden om de onkosten te helpen
dekken bij de opbouw van een Nederlands Cultuurcentrum te Brussel. Eenzelfde
bedrag werd overgemaakt aan de stichting Culturele Integratie Noord en Zuid voor
de inrichting van haar bureau te Brussel. Het maandblad Neerlandia ontving 5.000
gulden op 11 maart 1967. Om de reeks volledig te maken dienen we hier ook de
uitreiking te vermelden van 4.000 gulden aan het Kunsten Cultuurverbond v.z.w. te
Brussel op 17 februari 1967 voor het houden van de Nederlandse dagen in het paleis
voor Schone Kunsten te Brussel van 15 mei tot 10 juni 1968.

HERMAN LODEWIJK ALEXANDER VISSER werd op 24 april 1872 te Amersfoort geboren. Toen
hij 5 jaar oud was trok zijn moeder, die enkele dagen vóór zijn geboorte weduwe was geworden, met
hem naar Dordrecht, waar ze hertrouwde met de bankier Zadoks. Het gezin trok een paar jaar later
naar Amsterdam, Keizersgracht, 528. Herman studeerde na zijn eindexamen gymnasium (Amersfoort)
rechtswetenschappen, eerst in Leiden en later in Amsterdam. In 1896 promoveerde hij er op een
proefschrift ‘Psychiatrisch toezicht in gevangenissen’. In 1897 vestigde hij zich als beëdigd advokaat
in Amsterdam. Na enkele jaren praktijk trok hij zich terug in Voorst, ten westen van Zutphen, om er
zich te wijden aan de studie van maatschappelijke en psychologische problemen. Hij stierf er in 1943.
Het hoofdthema in de meeste van zijn artikels had betrekking op de ‘versterking van de kracht der
individualiteit in het belang der gemeenschap en gekeerd tegen gemeenschapsuitwassen’. Met dit
laatste had hij vooral de massasugestie op het oog, die een belangrijke oorzaak is van tal van revoluties,
die meestal de teloorgang van vele individuele levens en de vernietiging van huishoudelijke en
administratieve systemen met zich meebrengen. Hij publiceerde o.m. in het ‘Tijdschrift voor strafrecht’,
‘De Gids’ en ‘Tijdschrift voor wijsbegeerte’.
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Visser-Neerlandiaprijzen werden traditioneel uitgereikt op het Binnenhof in Den Haag...

In de jaren 1967-68 gingen 11 prijzen naar Vlaanderen en 23 naar Nederland, wat
een gelijkmatige verdeling is in verhouding tot de respectievelijke bevolkingen van
de twee delen van het Nederlands cultuurgebied. Van een zuiver Noordnederlandse
instelling, evolueerden de Visser-Neerlandia-prijzen naar een volledig geïntegreerde
culturele onderneming, waar de kaders én het werkterrein zonder vooringenomenheid
over de staatsgrenzen heenreikten.
Ambassadeurs, vertegenwoordigers van het hof en van de regeringen uit beide
landen, samen met andere culturele en politieke prominenten wonen de
uitreikingsplechtigheid bij en geven de hele ceremonie een grootse, prestigieuze
allure. Om de integratietendens nog duidelijker te stellen, werden op 28 februari
1970 de prijzen voor het eerst in Vlaanderen uitgereikt. Dit gebeurde in Antwerpen
ten stadhuize.

...maar sinds 1970 ook in het stadhuis te Antwerpen, en binnenkort te Brussel.
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Eigen initiatieven
Het zou een al te grote opsomming en trouwens een onmogelijk naspeurwerk zijn
om alle initiatieven van het A.N.V. te bespreken. Het gaat om een brede waaier van
culturele activiteiten; voordrachtavonden, tentoonstellingen, week-ends, persoonlijke
contacten, forumgesprekken, jeugdwedstrijden, boekzendingen, enz...
Vermeldenswaard is allicht de verantwoordelijkheid die het Verbond droeg ten
opzichte van de Nederlandse congressen. Het eerste naoorlogs congres te Gent van
27 tot 28 augustus 1949 was een persoonlijk initiatief van Jef Goosenaerts. Het miste
echter de overtuigingskracht om de vroegere traditie weer op gang te brengen. In
1960 zou het Verbond, met de krachtige steun van het pas toegetreden
Erasmusgenootschap uit Gent, er in slagen de nodige belangstelling te wekken voor
een algemeen Nederlands congres. De daaropvolgende congressen te Vlaardingen
(1961), te Antwerpen (1963) en te Rotterdam (1967) kenden een groeiend succes.
Het A.N.V. was als dakorganisatie een geschikte basis voor een ruim gespreksforum.
De technische aspecten van de organisatie der congressen en van de concrete uitbouw
van een culturele integratie werden overgelaten aan de Bestendige Commissie voor
de Nederlandse Congressen. Het lijdt geen twijfel dat het Verbond heel wat heeft
bijgedragen tot een sfeer van wederzijdse belangstelling en openheid, ook al bleef
dit beperkt tot een groep intellectuelen. De talloze bijdragen in Neerlandia over
planologische, historische, industriële vraagstukken maakten Vlamingen vertrouwder
met Nederland en vice versa. Bovendien was de boekverspreiding, reeds vóór er
sprake was van een integratie, een eerste symptoom van een gedeelde bezorgdheid
om een gemeen-schappelijk cultuurgoed.

Het A.N.V. als drukkingsgroep
De politiek is steeds gevaarlijk ijs geweest voor het Verbond. Scherpe standpunten
of agitatorische propaganda dienden ten allen prijze vermeden. Het Verbond zou
echter wel via brieven en verzoekschriften op bepaalde politieke organismen druk
proberen uit te oefenen. We hebben reeds gewag gemaakt van de herhaalde pogingen
om de Benelux een culturele bevoegdheid toe te kennen. Een zeer positief resultaat
boekte het Verbond met een verzoekschrift aan de minister van kultuur van de
Westduitse deelstaat Noordrijn-Westfalen om het onderwijs van het Nederlands in
Duitse scholen meer kansen te geven.
Anderzijds heeft Neerlandia de ideeënvorming bij het publiek beïnvloed. Het blad
was immers meer dan een louter informatief orgaan. De toon is meestal betogend en
polemisch. In 1961 kreeg het een eigen redactiestaf en ging het een zelfstandige
koers varen ten opzichte van het Verbond. Zijn eigen doelstelling luidde: ‘de
bevordering van de integratie van het Nederlandse taalgebied en de bevordering van
de culturele uitstraling van de Nederlandse cultuurgemeenschap in den vreemde. Het
blad zal ten dienste staan van alle instellingen en personen, die deze twee
doelstellingen ook in hun vaandel hebben geschreven’. De overeenkomst met de
A.N.V. doeleinden is opvallend, maar de zelfstandige werkig bood meer ruimte voor
een indringende propaganda van ideeën. De belangrijkste stellingen, waarvoor
Neerlandia sedert de tweede wereldoorlog geijverd heeft, zijn:
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- taalzuiverheid door het vermijden van de talloze Engelse woorden in het
Nederlands na 1945.
- de realisatie van de Vlaamse cultuur-autonomie, als noodzakelijke voorwaarde
voor de Nederlands-Vlaamse culturele integratie.
- betere voorwaarden voor het onderwijs van het Nederlands in het buitenland.
- de oprichting van een Hoge Raad voor de Nederlandse Cultuur.
- het gebruik van het Nederlands als officiële taal voor de administratieve
contacten met de internationale instellingen in Vlaanderen en Nederland, zo
o.m. met de Nato-hoofdkwartieren.
- een noodzakelijke samenwerking op havengebied.
- versnelling van de Beneluxintegratie, met uitbreiding van de economische naar
de culturele sector en speciale opdracht voor het Benelux-middengebied.
- de oprichting van een Nederlands instituut te Brussel.

De invloed van Neerlandia als politiek drukkingsmiddel is uiteraard niet zo groot als
die van de dagbladpers, gezien zijn grotere periodiciteit en de daaruit voortvloeiende
grotere algemeenheid der stellingen. Maar anderzijds richt het zich tot een gevormd
lezerspubliek en dringt het allicht door in kringen waarvan een zekere invloed uitgaat.

Julien Kuypers en minister Cals steunden van meetaf aan met hun gezag en hun optreden de herboren
Nederlandse congressen.
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Alvorens het in 1970 zijn huidige vorm verkreeg, kende Neerlandia vele gedaanten, zoals uit deze
voorbeelden blijkt.
Steeds bracht het een getrouwe afspiegeling van het wel en wee van het Algemeen-Nederlands Verbond
en van de ontwikkeling van zijn gedachtenwereld.
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In de jongste jaargangen traden talrijke belangstellingspunten op de voorgrond die het raam van een
taal- en letterkundige beweging ver te buiten gaan, maar volkomen passen in het streven naar een
algemeen-Nederlandse integratie in eigentijds perspectief.
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Besluit
Het is uiteraard moeilijk de relatieve waarde van het A.N.V. in het geheel van de
culturele integratie af te wegen. Ook de uitvoering van het cultureel akkoord van
1946 ontwikkelde zich naar een steeds verder gaande samenwerking met Nederland.
Heeft de ideeënvorming van het A.N.V. hier onrechtstreeks toe bijgedragen? Hoeveel
mensen uit de A.N.V.-kringen verwierven later een gezaghebbende positie in politiek
invloedrijke kringen? Voor België kunnen we verwijzen naar J. Fleerackers,
kabinetschef van het ministerie voor Nederlandse kultuur, Maurits van Haegendoren,
senator en Julien Kuypers, ex-minister... Ook al is men aan strenge politieke banden
gebonden, toch zal de eerste voedingsbodem van een politieke loopbaan, vaak lang
blijven nawerken en de dagelijkse besluitvorming beinvloeden.
Of het bestaan van het A.N.V. een waarborg is voor het slagen van de integratie, is
een vraag, waarop een positief antwoord allicht een te gewaagde optie is. We menen
wel te mogen beweren dat het verbond door zijn lange geschiedenis en door zijn
functie als dakorganisatie als het ware is uitgegroeid tot een symbool, een constante
in het maatschappelijk leven, waarmee dient rekening gehouden te worden. Het
verbond levert anderzijds ook het bewijs dat een efficiënte samenwerking tussen
Nederland en Vlaanderen mogelijk is, zij het dan - en dit is wellicht de grote zwakheid
van het verbond - tussen een kleine kring van intellectuelen en sociale werkers. De
grote massa, die zich vooralsnog minder om cultuur bekommert, is totaal vreemd
aan het verbond en in een demokratisch land kan men maar van een geslaagde
culturele integratie gewagen in zover het eenheidsbewustzijn ook leeft onder de grote
massa.
De vraag naar de toekomst van het A.N.V. is eigenlijk een vraag naar de bestaansreden
van het verbond nu; Max Lamberty formuleerde dit als volgt: ‘De les die wij aan het
verleden van het A.N.V. kunnen ontlenen is deze dat een organisatie, wanneer zij
bestaat, niet alleen in zichzelf maar ook in de samenleving een reden van bestaan
moet vinden, een bestaansreden die haar prikkelt’. (Zie Neerlandia, 1965 p. 117).
Naar onze mening is die motivering inderdaad aanwezig. Nu door de culturele
autonomie in België, de ‘hete hangijzers van de Belgische politiek’ erg gekoeld zijn
voor de Nederlanders, bestaat er een ernstige basis voor samenwerking. Anderzijds
wijst alles erop dat de Europese integratie haar ‘point of no return’ voorbij is, en zij
golfsgewijs toch zal doorgaan.
De vermindering van de nationale soevereiniteit in de economische sector houdt het
gevaar in van een vermenging op cultureel gebied. Voor kleinere en centraal gelegen
gebieden kan dit leiden tot culturele atrofie. Trouwens een uitwisseling van culturen
veronderstelt een grondige beleving van de eigen waarden. De dreiging nu van
vreemde culturen en de daaruit voortvloeiende politieke en sociale vernederingen is
een les die men Vlaanderen niet meer hoeft te leren. Het is niet uitgesloten dat
Nederland in de komende jaren, een gelijkaardige, maar uiteraard minder sterke druk
gaat ondervinden, en zich als reactie een sterker cultureel bewustzijn gaat ontwikkelen,
dan tot dusver het geval was. Indien deze ontwikkeling zich inderdaad zou voordoen,
zal men beschermende maatregelen moeten uitwerken op basis van een globaal
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politiek-culturele visie. De staat, hoe vooruitziend hij ook moge wezen, zal maar
vertolken wat er aan wensen en strevingen bij de bevolking aanwezig is, hij zal ook
maar subsidiëren wat bewezen heeft efficiënt te zijn; de kritiek van de oppositie en
van de publieke opinie waken immers over een voorzichtige politiek. Indien het
A.N.V. in staat zou zijn de rol te vervullen van een soort voorlopige ‘Hoge Raad van
de Nederlandse Cultuur’, die een visie én een werkprocedure kan ontwikkelen,
rekening houdend met alle gemeenschappelijke culturele belangen van Nederland
en Vlaanderen zoals de spellingskwestie, de buitenlandse belangen, de bescherming
van het Nederlands in vreemde bedrijven of internationale organismen op
Nederlandstalig gebied, zou het de uiteindelijke voltooiing van zijn doelstellingen
zeer nabij zijn. Mettertijd zou zulke raad kunnen evolueren tot een al of niet verplichte
adviesraad voor de beide regeringen. Dit zou veronderstellen dat de gemengde
technische commissies ter uitvoering van het cultureel akkoord, met de
privé-insteliingen een gemeenschappelijk orgaan zouden vormen. Voor heel wat
aangelegenheden kan men leren van de British Council, de Alliance Française en
het Goetheïnstitut.
PAUL JANSSENS
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Vier documenten
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De toekomst van het Algemeen-Nederlands Verbond (1965)
Op een studievergadering te Breda op zaterdag 27 februari 1965, ter gelegenheid
van de bijzondere Algemene Vergadering werd een uiteenzetting gehouden over de
toekomst van het A.N.V.
In een inleiding wordt aangestipt dat binnen het A.N.V. de wil tot opbouwende
vernieuwing in brede kring aanwezig is.
Een vrij groot aantal van de geformuleerde voorstellen werden in de daaropvolgende
jaren ten uitvoer gelegd.

Heeft het A.N.V. een toekomst?
Beslissend voor de toekomst van het A.N.V. zijn de volgende vragen:
- Zijn de doelstellingen van het A.N.V. nog steeds geldig en belangrijk genoeg
om ruime belangstelling en medewerking op te roepen en, indien dit wel het
geval is, zijn de leiders en leden van het A.N.V. bij machte deze doelstellingen
te begrijpen en (met klassieke èn nieuwe middelen), begrijpelijk te maken voor
mensen van nu en morgen?
- Zijn de middelen voorhanden om deze doelstellingen te verwezenlijken, of,
indien dit niet of in onvoldoende mate het geval zou zijn, is bij de leiders en
leden genoeg verbeelding, werkkracht en strijdvaardigheid aanwezig om deze
middelen te ontdekken, te verwerven, en aan te wenden?

Indien het antwoord op deze vragen negatief zou zijn, heeft het A.N.V. zijn toekomst
reeds achter de rug en dient het nog slechts als een eervolle vorm van
vrijetijdsbesteding voor een handvol lieden die niet met beide voeten op de grond
staan. In de loop van talrijke gesprekken heb ik een enkele keer dit meedogenloze
oordeel wel gehoord.
De meesten beantwoorden de verschillende vragen op uiteenlopende wijze en hun
mening zou als volgt kunnen omschreven worden:
1. De doelstellingen van het A.N.V. zijn beslist nog steeds geldig en vooral de
eerste ervan (de Nederlandse integratie) kan nog ruimere belangstelling oproepen.
2. De ‘toon’ van het ANV is in de jongste jaren voor mensen van vandaag
begrijpelijker geworden, maar het grootste deel van de weg blijft op dit gebied
nog af te leggen.
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3. Het ANV beschikt over enkele belangrijke middelen waarvan het zich in de
jongste jaren beter is gaan bedienen. Genoemd worden hierbij de Nederlandse
congressen, de Visser-Neerlandiaprijzen, het Taalfonds, Neerlandia.
4. Nochtans zal het ANV zijn middelen in belangrijke mate moeten uitbreiden om
zijn doelstellingen te kunnen bereiken. Het moet meer mensen, vooral jongeren
aantrekken, een uitgebreider en soepeler organisatie opbouwen, meer gebruik
maken van moderne propagandametodes, ruimere geldmiddelen verwerven om
dit alles waar te maken.

Het algemene gevoelen zou als volgt kunnen samengevat worden: Het ANV heeft
beslist een toekomst, maar deze is nog nauwelijks begonnen. Een zware inspanning
zal nog nodig zijn om van het ANV een moderne, dynamische en invloedrijke
vereniging te maken.
Laten we samen nagaan wat hiertoe kan gedaan worden.

1. De doelstellingen van het ANV
Het reglement omschrijft de doelstellingen in vier punten, waarvan de Nederlandse
integratie als eerste wordt genoemd.
Het heeft weinig zin over de voorrang van deze doelstellingen te twisten. Ze zijn
onderling afhankelijk, en allen samen gebonden aan de dubbele overtuiging:
- dat de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap, bij alle verscheidenheid, (die
deels in regionale schakeringen, en deels in historische en politieke lotgevallen
haar oorsprong vindt) een wezenlijke eenheid gebleven is;
- en dat deze gemeenschap met haar taal, cultuur en volkskarakter net zoals andere
grotere of kleinere volkeren, een onvervangbare waarde is, die verdient te
worden gehandhaafd, en ontwikkeld.

Waar deze overtuiging min of meer uitdrukkelijk aanwezig is, ontstaat vanzelf
belangstelling voor alle opgesomde punten.
Een andere vraag is hoeveel, met de voorhanden mankracht en geldmiddelen, voor
elk van die doelstellingen concreet kan worden gedaan. In de praktijk zal de
Nederlandse integratie als meest bij de hand liggende taak, een zekere voorrang
mogen opeisen.
Onze vraag is nu: Kunnen die doelstellingen (nog) belangstelling wekken?
Het antwoord luidt bevestigend, al is het natuurlijk bekend dat de bespotting van het
eigene en de naäperij van het vreemde in sommige kringen mode is geworden. Erg
‘progressief’ kan men deze mode niet noemen, vermits ze volkomen uit de toon valt
in een wereld waarin nationale motieven zulke grote rol spelen. Tenzij men zou
beweren dat nationale waarden alleen voor Azië, Afrika en Zuid-Amerika gelden.
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Hoe dan ook, het feit dat de doelstelling van Nederlandse integratie wordt
onderschreven door de talrijke representatieve verenigingen die tot de bestendige
commissie der Nederlandse congressen zijn toegetreden, toont aan dat de kring waarin
het ANV zou kunnen werven en werken, ruimer is dan algemeen wordt aangenomen.
Om in deze ruime kring ook werkelijk een sterke aantrekkingskracht uit te oefenen,
zal het ANV zijn doelstellingen moeten formuleren in woorden die van deze tijd zijn.
Het ‘hooghouden van de vlag der Nederlandse cultuur’ en het ‘toesnoeren van de
banden tussen stambroeders’ klinkt vandaag nogal krampachtig en lichtelijk komisch.
Maar het denkbeeld van de Nederlandse integratie sluit rechtstreeks aan bij de
hedendaagse stromingen, waardoor enerzijds de scheidende invloed der staatsgrenzen
gerelativeerd wordt en anderzijds gewestelijke hergroeperingen over de grenzen heen
worden nagestreefd. Het Europees perspectief kan aan een realistische bekommernis
om de eenheid en de gaafheid van ons cultuurgebied een nieuwe actualiteit verlenen.
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Het komt er op aan dat we met onze doelstellingen uit de vrome algemeenheden
treden en overstappen op concrete initiatieven.
Dan zal de stem van het ANV ver buiten de enge kring van zijn huidige leden
gehoord worden.
Ook de andere punten van onze doelstelling moeten concreter gedacht worden.
Zo is het nuttigste dat we vandaag met betrekking tot Afrika kunnen doen wellicht
bij te dragen tot een ruime en eerlijke informatie.
Een nieuwe visie op de emigratie zal ons ook op het gebied van de emigrantenzorg
tot vruchtbare nieuwe inzichten brengen. In de emigratie smelten sociale en culturele
motieven samen tot één menselijk probleem, dat slechts in zijn geheel juist kan
worden benaderd. We zullen onze emigranten moeten leren zien, niet als egelstellingen
van de Nederlandse cultuur in een vreemde wereld, maar als ambassadeurs, menselijke
schakels tussen hun oude en hun nieuwe vaderland.

2. De geldmiddelen van het ANV
Iedereen is het er over eens dat de geldmiddelen waarover het ANV voor zijn
organisatie en propaganda beschikt beslist ontoereikend zijn.
In de meeste verenigingen vormen de financiën het knelpunt.
Uitzonderlijk is, in ons geval, dat het ANV de zorg heeft over het
Visser-Neerlandiafonds, waarvan de belangrijke inkomsten voor welbepaalde
doeleinden moeten gebruikt worden. Dit bezorgde ons de naam een rijke vereniging
te zijn, die weinig of geen steun behoeft. Dit sprookje moeten we uit de wereld helpen.
Anderzijds is reeds gebleken dat in sommige gevallen de Visser-Neerlandiaprijzen,
in volledige overeenstemming met de bepalingen van het testament, konden toegekend
worden voor doeleinden die volledig bij onze werking aansluiten. Mits zorgvuldige
studie kan in die richting nog veel worden gedaan. Aan de commissies moet de
opdracht worden gegeven de prijzen bij voorrang toe te kennen aan personen en
verenigingen die tegelijk aan de bepalingen van het testament voldoen én de
doelstellingen van het ANV op hun terrein dienen. Alle leden kunnen meewerken
aan het zoeken naar geschikte candidaten.
De doeleinden van het Taalfonds vallen natuurlijk volledig binnen het raam van
onze werking en worden daartoe met de meeste zorg aangewend, vooral door
bemiddeling van ons hoofdbestuurslid André Demedts en zijn Comité voor
Frans-Vlaanderen.
Bij de uitbreidng van onze geldmiddelen moet onze aandacht in de eeste plaats
gaan naar wat we zèlf kunnen doen: onze eigen contributies verhogen door
uitbreiding van het ledenaantal. Dit is niet utopisch, indien het systematisch wordt
aangevat door provinciale werkgroepen, met de medewerking van de afdelingen en
van actieve vertegenwoordigers.
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Er moet tevens een ruim beroep gedaan worden op vrijwillige bijdragen van leden.
Velen zijn in staat en bereid om hun contributie vrijwillig te verhogen. Onderzocht
moet worden of deze contributies niet kunnen aangewend worden voor de oprichting
van een ‘ANV Fonds’ of ‘Hyppoliet-Meert Fonds’, waarvan de opbrengst de werking
van het ANV rechtstreeks zou ten goede komen.
Sommigen zijn van mening dat het mogelijk is vrij belangrijke bedragen los te maken
- mits daaraan een concrete bestemming wordt gegeven. Er bestaan hiervan
overtuigende voorbeelden.
Voorgesteld wordt dat twee of drie provinciale werkgroepen zouden van wal steken
met een zorgvuldig uitgewerkt systeem van ledenwerving en financiële mobilisatie.
Na opgedane ervaring kan het systeem tot andere provincies worden uitgebreid.
Er moet een belangrijker Belgische subsidie worden aangevraagd. Deze zou mettertijd
de helft van de Nederlandse subsidie moeten bedragen. Een ‘vereniging zonder
winstoogmerk’ volgens Belgisch recht kan worden opgericht om deze aanvraag te
steunen.
De machtigste verenigingen in Vlaanderen, zoals Davidsfonds en Vlaamse
Toeristenbond verwerven hun inkomsten vooral uit het verlenen van diensten
waarvoor de leden betalen en daardoor de verdere werking mogelijk maken. Voor
Davidsfonds is dit de uitgave van boeken, voor VTB het organiseren van reizen.
Zonder dit te willen naapen, kan de vraag gesteld worden of àndere initiatieven in
dezelfde geest in het ANV niet op hun plaats zouden zijn.
Aan het Prins Bernhardfonds kan een plan worden voorgelegd voor Noord-Zuid
jeugduitwisseling. Leerlingen van de taalcursussen in Frans-Vlaanderen zouden
hierbij kunnen betrokken worden.

3. Meer mensen, nieuwe mensen
Het probleem dat alle andere in de schaduw stelt is en blijft voor het ANV het
aantrekken van meer mensen: meer actieve medewerkers, meer leden, meer jongeren
vooral.
Vele verenigingen worstelen met dit probleem. Maar het is voor onze vereniging
bijzonder ernstig, omdat de generatie geboren tussen 1925-1950 grotendeels aan ons
is voorbijgegaan.
Dit is te verklaren door de diepe crisis die de Vlaamse beweging eerst in de dertiger
jaren, en vervolgens opnieuw in de oorlogs- en repressiejaren heeft doorgemaakt.
Deze crisis heeft de Noord-Zuidbetrekkingen zeer ongunstig beïnvloed. Het ANV
heeft aan deze ontwikkeling een zware tol betaald.
Indien we er niet in slagen aansluiting te verkrijgen met de aankomende generatie
(geboren na 1950) gaat de continuïteit van ons werk volledig verloren en is het ANV
ten dode opgeschreven.
Al onze aandacht moet dus gaan naar de aankomende generatie. Een bestuurslid
werd aangesteld om het hoofdbestuur in deze voor te lichten. Hij zal zich moeten
omringen met een groep medewerkers, die met Noord-Zuid jongerencontacten
ervaring hebben opgedaan.
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Het wordt steeds moeilijker mensen aan te trekken die tijd en lust hebben voor
louter uitvoerend organisatiewerk. Dit soort werk moet zoveel mogelijk
gemoderniseerd worden en aan beroepsmensen toevertrouwd. Een goed bemand
secretariaat is onontbeerlijk geworden.
Waardevolle medewerking zullen we slechts verwerven, wanneer we de mensen
aantrekken binnen het raam van hun actieve belangstellingssfeer.
Juristen zullen iets doen voor de eenmaking van het Nederlands en Belgisch recht,
dagbladredacteurs en uitgevers voor een betere wederzijdse berichtgeving,
burgemeesters uit Brabant, Antwerpen en Limburg - uit Zeeuws- en Oost-Vlaanderen
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voor de verbetering van het grensverkeer of de ontsluiting van de kanaalzone, radioen televisiemensen voor het omroepbeleid, en zo meer.
De werkgroepen kunnen hier een grote rol spelen door, elk op hun terrein, een groep
waardevolle medewerkers aan te trekken die allen samen veel meer kunnen bereiken
dan een algemeen bestuur.
Provinciale en plaatselijke werkgroepen kunnen dit werk aanvullen in dezelfde
geest.
De meningen over de mogelijkheid talrijke nieuwe leden te werven lopen uiteen. Er
is nochtans geen enkele reden om aan deze mogelijkheid te twijfelen, mits de gepaste
middelen worden gebruikt.
Ik zie vier mogelijkheden voor een nieuwe ledenwerving
1. Een plaatselijke actie van de bestaande afdelingen en de oprichting van een
beperkt aantal nieuwe afdelingen.
2. Ledenwerving per provincie, onder de leiding van een provinciaal comité, met
de medewerking van plaatselijke vertegenwoordigers. De aangeworven leden
worden overgedragen aan de plaatselijke afdelingen, waar deze bestaan. De
anderen zullen wel hoofdzakelijk ledenlezers van Neerlandia zijn. Een of twee
jaarlijkse toernees ingericht in de belangrijkste plaatsen van de provincie zorgen
voor verder contact.
3. Samenwerking met andere cultuurverenigingen, waarvan een aantal leden of
bestuursleden lid worden.
4. Jongerenwerking.

Een zeer interessant en uitvoerig toegelicht voorstel van de afdeling Lokeren voorziet
een vernieuwing van het ledenbestand door het inrichten van een reeks weekends in
samenwerking met de Volkshogescholen en met de ANV afdelingen, onder een titel
als: ‘Noord-Zuidverbinding’ of ‘De Nederlanden in Europa’.

4. Organisatie
Talrijke cultuurverenigingen zijn het eens met onze doelstellingen en bewerken een
groter of kleiner deel van het terrein waarop het A.N.V. werkzaam is. Alleen het
A.N.V. heeft de algemeen-Nederlandse belangen tot uitsluitend doel.
Daarom moet het A.N.V. niet optreden als een concurrerende vereniging
naast vele andere, maar streven naar coördinatie en overkoepeling, van alle
initiatieven op dit gebied. Dit geldt zowel op nationaal als op provinciaal of plaatselijk
vlak.
Hiertoe moet het A.N.V. beschikken over een soepele, nieuwe organisatie.
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Plaatselijke afdelingen?
In vele steden is er, naast alle bestaande verenigingen, geen plaats meer voor een
A.N.V. afdeling van het klassieke type (elke winter zoveel lezingen).
Maar er zijn andere vormen van plaatselijke werking.
Voorgesteld wordt voor bestuursleden een cursus in moderne verenigingstechniek
in te richten. Dit werk van kaderopleiding kan in samenwerking met de
Volkshogescholen ter hand genomen worden.
Daarenboven kan het A.N.V. op vele plaatsen een coördinerende afdeling oprichten.
In ieder belangrijke Vlaamse stad kan een A.N.V.-bestuur opgericht worden dat
bestaat uit bestuursleden van de belangrijkste plaatselijke cultuurverenigingen zoals
Davidsfonds, Willemsfonds, Vermeylenfonds, Vlaamse Toeristenbond e.a.
De leden van de medewerkende verenigingen zouden langs hun eigen vereniging
om, lid kunnen worden van het A.N.V.
Werking van deze afdelingen:
1. Jaarlijks een Nederland-avond (sprekers en kunstenaars uit Noord-Nederland)
voor alle leden van alle medewerkende verenigingen.
2. Jaarlijkse studiereis naar Noord-Nederland.
3. Twee studievergaderingen over algemeen Nederlandse problemen, met de
nadruk op betere voorlichting over Noord-Nederland.

Provinciale comité's
In zes Nederlandse provincies is het A.N.V. onbestaande. Dit wordt vanwege een
vereniging die zich ‘algemeen’ Nederlands noemt en belangstelling toont voor
Nederlanders in Brazilië en Australië onaanvaardbaar geacht. Maar ook in andere
provincies blijft het bestaan van het verbond gebonden aan één of twee plaatselijke
kernen.
Voorgesteld wordt in alle provincies te streven naar de oprichting van een
provinciaal comité. Dit comité zou, naast de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris
van de plaatselijke afdeling(en), afgevaardigden uit verschillende streken van de
provincie omvatten. Elk provinciaal comité zou bijgestaan worden door een beperkte
werkgroep, belast met de ledenwerving, het inzamelen van geldmiddelen, de
oprichting van nieuwe plaatselijke afdelingen of werkgroepen waar de kansen daartoe
gunstig zijn, de inrichting van een of twee jaarlijkse toernees in de belangrijkste
centra van de provincie.

Centrale Werkgroepen
Over het algemeen wordt veel verwacht van de nieuwe bestuursleden die onlangs
door de Algemene Verbondsvergadering werden aangewezen ter behartiging van
een of ander Verbondsbelang.
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Van hen wordt verwacht dat ze bestuur en leden zullen op de hoogte houden van
de ontwikkeling op het gebied waarmee ze in 't bijzonder vertrouwd zijn. Voorgesteld
wordt dat op elke bestuursvergadering en verbondsvergadering één van hen de
gelegenheid krijgt een beknopte uiteenzetting te houden en dat de leden in Neerlandia
regelmatig iets van hen vernemen.
Ze zullen een geregeld contact moeten onderhouden met bevriende verenigingen
die een gelijkaardig doel nastreven en het hoofdbestuur elk jaar een concreet werkplan
voorleggen.

Dagelijks bestuur en verbondskantoor
zijn de meest gecritiseerde instellingen van het ANV.
Dit is begrijpelijk: het zijn de centrale organen die de grootste verantwoordelijkheid
dragen - het DB voor het beleid van de vereniging en het kantoor voor de uitvoering
ervan.
Het is opvallend dat de kritiek niet tegen personen gericht is, en zelfs gepaard gaat
met oprechte persoonlijke waardering voor de betrokken bestuursleden.
Maar men klaagt in 't algemeen over gebrek aan initiatief en bezieling, gemis aan
contact, verouderde aanpak, administratieve verstarring. Wat ook de concrete grond
voor deze klachten moge zijn, de diepere oorzaak ervan lijkt mij dat onze
bestuursleden, niet alleen in het D.B. maar ook in het hoofdbestuur èn in de
afdelingsbesturen, over het algemeen te lang onafgebro-
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ken zetelen en hierdoor aan een abnormale bestuursslijtage onderhevig zijn.
Een van onze oudste leden heeft er mijn aandacht op gevestigd dat in het ANV
zelden bestuurswijzigingen zijn voorgekomen zonder min of meer heftige ruzies. De
bijna algemene en automatische herverkiezing in alle bestuursfuncties leidde
herhaaldelijk tot bestuursmoeheid, verstarring en crisis. Hoe kan dit vermeden
worden?
Ten eerste zou het de bekommernis van elk bestuurslid moeten zijn zich te
omringen met jongere medewerkers en hen te vormen tot mogelijke opvolgers.
Ten tweede zou het besef gemeengoed moeten worden dat een aflossing na één
of twee ambtstermijnen de normale gang van zaken is, en niet de uitzondering. Zulke
aflossing bevordert de doorstroming van nieuwe krachten in de vereniging en behoedt
het bestuurslid zelf voor vroegtijdige bestuursslijtage. Het zal hem toelaten zijn
bijdrage aan de vereniging te vernieuwen in een andere funktie.
In dit verband wil ik hier een lans breken voor het beperken van de onmiddellijke
herkiesbaarheid in dezelfde funktie tot twee volledige bestuurstermijnen.
Er moet echter nog een diepere oorzaak weggenomen worden, wil men de
verstarring der besturen in onze vereniging met succes bestrijden. Bij ontstentenis
van een stevig bezet en modern uitgerust kantoor, vergen sommige bestuurstaken
zoveel tijd, ook voor uitvoerend werk, dat de mogelijke keuze beperkt blijft tot een
zeer klein aantal mensen die niet alleen toevallig over een zee van tijd beschikken,
maar tevens de uitzonderlijke bereidwilligheid opbrengen om die tijd ter beschikking
te stellen.
Dit verdient de grootste waardering.
Van een normale en overigens ook voor de betrokkenen zelf gewenste aflossing
kan hier geen sprake zijn zolang niet een degelijk modern kantoor ter beschikking
staat. Dit is de sleutel tot de oplossing van vele vragen en ik denk dat in ons
vernieuwingsplan, volstrekte prioriteit voor dit projekt moet worden opgeëist.

Juridische vorm in Zuid-Nederland
In het belang van een betere werking van de Zuid-Nederlandse afdeling en tevens
van een georganiseerde Noord-Zuid samenwerking, maar ook met het oog op
contacten met andere verenigingen èn met de overheid zou het goed zijn het ANV
in Zuid-Nederland op te richten in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk
volgens de wet van 27 juni 1921.
Het verkrijgen van overheidssubsidies in België zou hierdoor eveneens
vergemakkelijkt worden.
Ontwerp-statuten voorzien in een beperkt aantal ‘gewone’ leden (maximum 100)
om de vereniging juridisch gemakkelijker hanteerbaar te maken en een onbeperkt
aantal ‘aangesloten-leden’.
Omwille van de eenheid, zullen de Noord-Nederlandse bestuursleden tevens lid
zijn van de vlaamse vereniging.
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5. Propaganda- en actiemiddelen
Het is vanzelfsprekend dat de propaganda- en actiemiddelen van een vereniging
regelmatig aan een critisch onderzoek moeten worden onderworpen, en aan de
omstandigheden worden aangepast.
Onder de huidige middelen worden vooral gewaardeerd de Nederlandse congressen,
de Visser-Neerlandiaprijzen, het Taalfonds en Neerlandia.
Het bijeenbrengen van zovele grote cultuurverenigingen in de bestendige commissie
voor de Nederlandse congressen wordt als een belangrijke verwezenlijking gezien.
De wens wordt uitgedrukt dat, in de jaren dat geen congres wordt gehouden, een
meer beperkte manifestatie zou worden ingericht in den aard van de vroegere
Nederlandse cultuurdagen van het Erasmusgenootschap.
Aan Neerlandia wordt in de toekomstige ontwikkeling van het ANV een groeiende
betekenis toebedacht. Meer en meer zal het de belangrijkste schakel worden met de
leden.
De evolutie van Neerlandia wordt over 't algemeen gunstig beoordeeld, maar tevens
wordt aangevoerd dat het naar inhoud en vorm niet modern genoeg aandoet om als
belangrijkste argument bij de ledenwerving te worden aangewend. Het is (nog) geen
blad met sterke werfkracht. De inspanningen in die richting moeten worden
voortgezet.
Vele leden zouden er geen bezwaar tegen hebben Neerlandia slechts
tweemaandelijks te laten verschijnen, waardoor dan aan elk nummer meer middelen
kunnen worden besteed.
Algemeen wordt aanvaard dat het moeilijk is Neerlandia tot een gezaghebbende
spreekbuis van het ANV uit te bouwen en het tevens voor jongeren aantrekkelijk te
maken. Indien we op grote schaal jeugdleden willen werven, moet dan niet worden
uitgezien naar een eigen orgaan voor hen? Kan samenwerking met een bestaand
jongerentijdschrift uitkomst bieden?
Wat de Visser-Neerlandiaprijzen betreft, wordt de wens uitgedrukt de prijsuitreiking
af en toe ook eens in het Zuiden te houden. Dit zou nieuwe mogelijkheden openen
in verband met pers, radio en televisie.
Bittere klachten worden gehoord over de verbondsvergaderingen. Ze worden te
veel overwoekerd door administratieve agendapunten. Kunnen ze niet uitgebouwd
worden tot een jaarlijkse gebeurtenis die men niet wil missen?
Met nadruk wordt gevraagd dat het ANV zich meer van nieuwe
propagandamiddelen en van nieuwe actiemiddelen zou bedienen:
- Studieweekends in alle belangrijke centra, gewijd aan algemeen-Nederlandse
problemen en ingericht met medewerking van alle plaatselijke
cultuurverenigingen.
- Wedstrijden (voordracht, verhandeling, welsprekendheid) in alle middelbare
scholen van een provincie met eindwedstrijd en prijsuitreiking tijdens een
jeugdfeest in de hoofdstad van de provincies.
- Een ANV persdienst, óók voor de buitenlandse pers.
- Een geregelde televisieuitzending over Algemeen-Nederlandse belangen, aan
te vragen en te verzorgen in samenwerking met andere cultuurverenigingen.
- Uitbreiding van de Noord-Zuid jongeren-contacten.
- Meer gespecialiseerde Noord-Zuidconferenties, zoals door ‘De Nederlanden
in Europa’ ingericht voor journalisten.
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- Groot is de bekommernis om het probleem Brussel-Vlaams Brabant. Het
wordt door velen aangevoeld als het kernprobleem van de Nederlandse
cultuurstrijd. Een halve eeuw geleden heeft het ANV een beslissende rol gespeeld
in de strijd voor de vernederlandsing van het hoger onderwijs. Kan het afzijdig
blijven waar een ganse Nederlandse provincie met volledige verfransing wordt
bedreigd?

Tot zover dit onvolledige (en toch reeds te lange) overzicht. Moge de drang naar
vernieuwing die op vele plaatsen in het ANV voelbaar is, en waarvan deze
uiteenzetting slechts een echo wil zijn, niet stranden in oeverloze besprekingen, maar
spoedig aanleiding geven tot concrete initiatieven.
G.R. PIRYNS
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A.N.V. gericht op de toekomst (1970)
Wij herdenken vandaag de oprichting, 75 jaar geleden, van het Algemeen Nederlands
Verbond.
Meminisse juvat: het is goed zich in herinneringen te verdiepen. Het zou inderdaad
een vreugde zijn in herinnering te roepen de geestdrift, de strijd, het doorzetten bij
tegenslagen en de successen van de mannen van het eerste uur en van allen die na
hen hun krachten hebben gegeven aan de zaak die het A.N.V. in het leven heeft
geroepen en het verbond ook thans in leven houdt.
Toch zal ik niet een herdenkingsrede houden. Niet zozeer omdat dit in het verleden
al bij verschillende gelegenheden is geschied, maar vooral omdat de zaak waarvoor
al die personen in hun tijd hebben gewerkt beter wordt gediend met het weerstand
bieden aan de verleiding tot vreugdevolle herdenking en zich, in de plaats daarvan,
af te vragen wat de zin is van het verbond vandaag en in de naaste toekomst. Ook
op die wijze kunnen wij hen eren, die ons tot de viering van dit jubileum hebben in
staat gesteld. In die gedachtengang past het ook niet lang stil te staan bij de vraag
waarom in dit jaar het 75-jarig bestaan wordt herdacht, terwijl het 60-jarig jubileum
niet in 1955 maar in 1958 is gevierd... Het bestuur heeft, na ruim overleg, besloten
voor de viering van dit jubileum terug te grijpen naar de oprichting in 1895 te Brussel
door Hippoliet Meert van een Algemeen Nederlands Verbond, waarvan het in 1898
te Dordrecht opgerichte verbond de voortzetting is.

Alle waarden in de smeltkroes
Wij leven in een tijd, waarin vrijwel alle waarden in de smeltkroes worden geworpen.
Wij weten niet wat daaruit ten slotte te voorschijn zal komen, maar het staat toch
wel vast dat op velerlei gebied een herijking van waarden heeft plaats gehad en, naar
verwacht moet worden, nog zal plaats hebben. Er is dan ook alle aanleiding de vraag
naar de betekenis, voor deze tijd, van de zaak die destijds tot de oprichting van het
A.N.V. heeft geïnspireerd - en dus naar de zin van het verbond - opzettelijk te stellen.
De noodzaak daartoe komt scherp naar voren, indien men de tijd rond de
eeuwwisseling stelt tegenover die van vandaag. Daartoe slechts een enkele aanduiding.
Toen een tijd waarin, in een min of meer romantische sfeer, in vele delen van Europa
een groeiend nationaal besef was waar te nemen, zich o.m. uitende in aandacht en
liefde voor eigen taal en eigen cultuurbezit.
Twee wereldoorlogen met de gevolgen daarvan en ongekende ontwikkelingen op
economisch, sociaal en technisch gebied, in sterke mate ook aan de dag tredend op
het terrein van de feitelijke en geestelijke communicatie, scheiden ons van die tijd.
Tezamen met geheel gewijzigde internationale verhoudingen en nog meer factoren
hebben zij tot een radicaal andere feitelijke situatie en ander geestelijk klimaat geleid.
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Althans in de Westelijke wereld passen zakelijkheid en internationalisme daarin beter
dan romantiek en nationaal cultuurbesef.
Het zou onjuist zijn het ingrijpende karakter van het nog steeds in gang zijnde proces
te ontkennen, of, met een hang naar het verleden, daarvoor de ogen te sluiten.
Het verschil met vroeger is trouwens zo zonneklaar dat daarvoor ook geen ruimte
meer bestaat. Groter is, dacht ik, het gevaar dat wij, met gebrek aan historisch inzicht
en te sterk onder de indruk van het eigentijdse gebeuren, een uniek verschijnsel
menen te bespeuren, en niet een stroomversnelling in de dynamiek van het bestaan.
En zo ook moeilijk oog krijgen op de overaccentueringen en onderaccentueringen
van waarden die, evenals in elke ontwikkelingsfase, ook optreden in die fase waarin
wij ons bevinden. Bij elke wisseling evenwel valt ook een identiteit van problemen
waar te nemen. Het ‘panta rhei’ - alles stroomt - is waar, maar evenzeer het ‘semper
idem’ - altijd hetzelfde.
Ik meen dat deze algemene vaststellingen een aanknopingspunt geven voor enkele
gedachten over de zin van het A.N.V. vandaag.

Persoon en gemeenschap
Blijft niet veel door de tijden heen, telkens onder een andere belichting en op een
andere wijze, draaien om de verhouding tussen de individuele personen en de kleinere
of grotere gemeenschap - en dus ook de volksgemeenschap - waarvan wij deel
uitmaken? Uitgaande van de eenheid van de Nederlandse cultuur- en taalgemeenschap
staat het A.N.V. voor en na op het standpunt dat, in de verhouding tussen individu
en die gemeenschap, de belangen van geen van beide mogen overheersen, maar dat
het gaat om het vinden van een verantwoorde en evenwichtige synthese.
Elk overtrokken individualisme en elke totalitaire gemeenschapsopvatting - die beide
in het verleden tot groot onheil hebben geleid - wijst het af.

Gelijkheid en differentiatie
En vervolgens: treedt niet in alle tijden aan de dag de spanning tussen een
fundamentele gelijkheid van individuën en volken enerzijds en een differentiatie in
verschijningsvorm anderzijds? Binnen de Westerse beschaving draagt het Nederlandse
cultuurpatroon een eigen, in vele eeuwen gegroeid, karakter. Het verbond staat op
het standpunt dat aan het behoud en de verdere ontplooiing ervan grote waarde moet
worden gehecht. En dit niet alleen ten bate van de leden van de Nederlandse
cultuurgemeenschap en van verwante cultuurgemeenschappen, als de Zuidafrikaanse,
maar ook om aldus een bijdrage te kunnen leveren aan de beschaving in het algemeen.
Onverenigbaar met zijn uitgangspunt zijn zowel een in zich zelf gekeerd nationaal
superioriteitsgevoel, als het, met miskenning van eigen karakter, streven naar een
kleurloze eenheidscultuur.
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Vraagstukken van deze tijd
Vasthoudende aan die uitgangspunten moet het verbond werken in de werkelijkheid
van vandaag. Het zal zijn aandacht en inspanningen moeten richten op de belangrijke
vraagstukken die in onze tijd van vele zijden aan de orde worden gesteld.
1) Het kan zich niet binden aan, en nog minder concentreren op, probleemstellingen,
die bij zijn oprichting of daarna actueel waren en waarvoor onze voorgangers destijds
getracht hebben een passend antwoord te vinden. 2) Het kan zich evenmin
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binden aan de woordenkeus die in die tijden - in overeenstemming met het destijds
bestaande geestelijk klimaat - werd gebezigd en heeft aangesproken. Indien dat
woordgebruik thans aan de zaak waarvoor het A.N.V. staat niet meer dienstig is en
soms - ik denk hier in het bijzonder aan de jongere generatie - die zaak kan schaden,
moet het aan onze tijd worden aangepast. 3) Het mag ook niet te allen koste
vasthouden aan zijn eenmaal gekozen organisatiestructuur en werkwijze. Ingrijpende
wijzigingen in het maatschappelijk gedragspatroon kunnen twijfel doen rijzen of met
die structuur en werkwijze de zaak die het verbond in leven houdt wel het beste kan
worden gediend.
Het A.N.V. zal het meest vruchtbaar werkzaam zijn indien het de nieuwe
ontwikkelingen en nieuwe strevingen, waarvan onze tijd zo vol is, open en zonder
vooringenomenheid tegemoettreedt. Indien het deze enkel toetst aan zijn algemene
uitgangspunten, dan zullen ongetwijfeld vele positief kunnen worden gewaardeerd.
Ik behoef, om een voorbeeld te geven, slechts te verwijzen naar het onderwerp dat
vandaag centraal staat. Het is zeker een winstpunt dat in bredere lagen dan vroeger
het besef levend is en actief aan de dag treedt dat het Nederlandse beschavings- en
cultuurpatroon een integrerend deel uitmaakt van de Europese cultuur en niet alleen
daarvan de invloed ondergaat, maar daarin zelf ook een bijdrage kan en moet leveren.
Deskundige sprekers uit de ons omringende grote cultuurgebieden zullen vanuit hun
gezichtshoek vanmiddag dat facet belichten.
Als een ander pluspunt van deze tijd zie ik ook de verdieping van het bewustzijn van
de samenhang van elk - en dus ook van ons - cultuurpatroon met bestaande
economische en sociale factoren, zelfs in die zin dat zij ertoe behoren.

Gevaren voor het Nederlandse beschavingspatroon
Aan de andere kant is het zeker niet zo dat deze tijd voor het Nederlandse
beschavingspatroon zonder gevaren is. Het tegendeel is waar.
Er is een bedreiging van binnen uit. Immers in het eigentijdse geestelijke klimaat
ligt een overdreven nadruk op de fundamentele gelijkheid van individuën en op hun
persoonlijke autonomie.
Het besef van het deel uitmaken van een eigen cultuurgemeenschap is bepaald zwak,
zo al de waarde ervan niet wordt betwist.
Daarbij komt, in het bijzonder voor Noord-Nederland, dat het bewustzijn van eigen
cultuurbezit toch al gering is, voor een deel verklaarbaar uit de eeuwenlange
vanzelfsprekendheid van het hebben van een eigen leefwijze. Het slordig gebruik
van de taal en het veelvuldig zonder enige noodzaak gebruiken van vreemde woorden
en uitdrukkingen, is hiervan een van de uitlopers.
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Er is evenzeer een bedreiging gelegen in de feitelijke situatie. Velerlei, voor het
Noorden en Zuiden grotendeels verschillende, omstandigheden hebben ertoe geleid
dat ons cultuurpatroon reeds van oudsher een grote vatbaarheid voor vreemde
invloeden vertoont. Is dit, op zich zelf gezien, een voordeel, een overspoeling is een
gevaar.
In deze tijd is dit gevaar bepaald actueel geworden. Tengevolge van de zoveel grotere
communicatie, physiek en geestelijk, en de steeds groeiende economische
verwevenheid is de werking van vreemde invloeden op het leven van alledag zo
toegenomen, dat zij als een druk moet worden aangemerkt.

Tegen verdeeldheid en zelfgenoegzaamheid
Die druk is des te zwaarder omdat onze cultuurgemeenschap, in verhouding tot de
ons omringende, nu eenmaal niet zo groot is. Bovendien hebben de twee delen ervan,
het Noorden en het Zuiden, in een aantal opzichten een eigen ontwikkeling gevolgd
die tot een zekere desintegratie heeft geleid. Het opsommen van de kwalijke gevolgen
daarvan is overbodig. In ieder geval is het zo dat in grote delen van de bevolking het
bewustzijn van de eenheid van de Nederlandse cultuurgemeenschap is verzwakt en
dat een zekere vervreemding is opgetreden. Zij komt aan de dag door het ontbreken
bij de grote meerderheid, zowel in het Noorden als in het zuiden, van bekendheid
met en belangstelling voor de situatie aan de andere zijde van de grenslijn. Die
grenslijn is eeuwenlang zeer efficiënt geweest, niet alleen feitelijk, maar ook
gevoelsmatig in die zin dat het behoren tot een bepaald staatsverband, het bewustzijn
van het deel uitmaken van de grensoverschrijdende Nederlandse cultuurgemeenschap
heeft overschaduwd.
Daarbij komt speciaal voor het Noorden, dat een overwaardering van staatsverband
en een zekere zelfgenoegzaamheid met eigen staatsbestel, zowel bij de overheid als
bij particulieren, tot een overmatige reserve heeft geleid - en nog leidt - bij het aan
de orde stellen en behartigen van de belangen van de Nederlandse cultuurgemeenschap
als geheel. Dat ook in deze tijd die schroom nog bstaat is overigens wel opvallend,
nu van enige terughoudendheid bij de beoordeling van allerlei situaties in vele andere
landen - het aan ons cultuurverwante Zuid-Afrika daaronder begrepen - nauwelijks
een spoor valt te bekennen.

De grenzen afbouwen
Zo komen we ongemerkt tot de positieve kansen, die deze tijd biedt. De scheidende
werking van staatsgrenzen, in het bijzonder in Europa en sterker nog van die tussen
Noord en Zuid, is aanzienlijk verzwakt en reeds heeft dit voor onze taal- en
cultuurgemeenschap goede vruchten afgeworpen. Dit proces gaat steeds verder en
onafwendbaar gaat dit gepaard met een groeiend besef van culturele eenheid.
Tezelfdertijd boet een ander obstakel aan betekenis in.
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De op godsdienstig gebied aan gang zijnde ontwikkeling - in het bijzonder ook de
verhouding tussen katholieken en protestanten - neemt een bron van verwijdering
tussen het Noorden en Zuiden weg. Een en ander brengt, naar mijn mening, mede
dat de kansen op integratie van de delen van de Nederlandse cultuurgemeenschap in
Europa beter zijn dan zij in eeuwen zijn geweest. Overziet men de situatie van
vandaag, met zijn gevaren en ook zijn goede kansen, dan is er, dacht ik, veel werk
aan de winkel. In geen geval mag de zaak op zijn beloop worden gelaten. De goede
kansen moeten worden uitgebaat en het in gang zijnde integratieproces moet worden
versneld.
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Het is daarnaast noodzakelijk de negatieve factoren goed te onderkennen, en, in
hoofdzaak door een versterking van het bewustzijn van de grote waarde van ons
gemeenschappelijk cultuurbezit, te bestrijden. Bij die inspanningen moet
vanzelfsprekend het inschakelen van de jongere generatie vooropstaan. Hoe moeilijk
dit, naar de ervaring leert, ook is, het moet mogelijk zijn bij velen van hen eerst
belangstelling en later enthousiasme voor deze goede zaak te wekken. Essentieel is
daartoe het vinden van een aanpak die op de toekomst is gericht en aansluiting zoekt
a) bij hun denkwijze en gevoelsleven en b) bij de vraagstukken, waarvoor zij zich
in deze moderne tijd zien gesteld. Aan de zaak zelve - goed en breed verstaan - kan
het niet liggen.

De ‘algemeenheid’ van het A.N.V.
Het zou bepaald sterk overtrokken zijn bij de in gang zijnde processen van historische
betekenis het A.N.V. voorop te stellen. In het krachtenveld zijn veel machtiger
factoren werkzaam. Ook vele anderen, zowel overheden als andere organisaties en
personen, ieder op eigen wijze en op eigen terrein, spannen zich in voor het behoud
en de verdere ontplooiing van de Nederlandse cultuur. Het A.N.V., dat thans zijn
75-jarig jubileum viert, heeft te midden van hen een eigen plaats. Zijn specialisatie
is zijn algemeenheid. Zakelijk in zoverre het zich, in beginsel, richt op alle facetten,
die aan de zaak van de Nederlandse cultuurgemeenschap dienstbaar zijn en, in de
praktijk voor zijn activiteiten die zwaartepunten wil zoeken die de beste kansen op
resultaten bieden. Persoonlijk, in zoverre daarin Noord-Nederlanders en
Zuid-Nederlanders en ook inwoners van Zuid-Afrika samenwerken en het openstaat
voor allen, van welke levensbeschouwing, oriëntatie, politieke gezindheid en leeftijd
ook.
Zo kan, indien het verbond, met zijn grote traditie, zich bewust richt op de
toekomst en bereid is zijn organisatie en werkwijze aan de behoeften van deze
tijd aan te passen, niet worden getwijfeld aan de zin van het A.N.V. vandaag.
W.H. van den BERGE
Algemeen Voorzitter
Algemeen Nederlands Verbond

Neerlandia-koers (1972)
De koers van Neerlandia is die van het Algemeen Nederlands Verbond. Hiermee is
tegelijk zeer veel en zeer weinig gezegd. Een leesbaar tijdschrift wordt niet gevuld
met bespiegelingen over doelstellingen, maar met goede informatie over feiten,
toestanden en gedachtenstromingen en met eerlijke en moedige stellingname
hiertegenover.
Neerlandia wil beide brengen, op een dubbel vlak:
- de Nederlanden
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- de wereld
Men mag van Neerlandia geen dogmatische algemeen-Nederlandse teologie
verwachten. Er moet ruimte zijn voor schakeringen, open informatie, botsende
meningen, woord en wederwoord, mits het geheel maar blijft getuigen van onze
gemeenschappelijke bekommernis.
Deze bekommernis geldt niet de grootheid van een abstrakt vaderland, maar het
welzijn van de Nederlandse mens en van alle Nederlandse gewesten in hun eenheid
èn verscheidenheid.
De taak van deze Nederlandse gemeenschap in Europa en de wereld: op een
vanzelfsprekende wijze zichzelf zijn en pretentieloos meedelen wat voor anderen
waardevol kan zijn.
Alles wat verband houdt met de integratie van Noord- en Zuid en de uitstraling
van de Nederlanden behoudt vanzelfsprekend onze aandacht. Maar Neerlandia wil
dit zien in een breder verband.
We willen eraan herinneren dat de Nederlanden niet door één staat worden omvat,
of over twee staten zijn verdeeld, maar over drie (ook de Nederlanden in Frankrijk
verdienen onze aandacht).
De problemen van de verdeelde Nederlanden kunnen slechts in beperkte mate
worden opgelost door overleg, uitwisseling en samenwerking. Het afdoende antwoord
op de grote problemen is integratie. Die is slechts mogelijk door overdracht van een
stuk staatsbevoegdheid zowel aan kleinere (gewestelijke) als aan grotere eenheden.
Binnen het raam van Benelux en van de Europese Gemeenschap moet dit mogelijk
zijn en Neerlandia wil daarvoor ijveren.
Kultuur is meer dan literatuur en kunst.
De leefbaarheid van onze steden, dorpen en landschappen is belangrijker voor
onze toekomst dan het verschijnen van een nieuwe dichtbundel.
De bewoonbaarheid van de Nederlanden zal in de volgende nummers aan bod
komen. De eenheid en vastheid van de Nederlandse spelling, en de verstaanbaarheid
van de Nederlandse taal zijn belangrijk voor de uitwisseling van gedachten,
kultuurgoed en informatie tussen alle Nederlandssprekenden. Neerlandia zal daar
blijven voor pleiten.
Maar evenzeer zullen we pleiten voor de verbetering van de verkeerswegen over
de grenzen heen, een onmisbare voorwaarde voor een uitgebreider verkeer van
mensen en goederen.
De Nederlanden zijn zelden een rustig gebied geweest. Vandaag zijn de spanningen
en tegenstellingen er groter dan ooit. Neerlandia wil er over berichten en wellicht
een bescheiden bijdrage leveren tot de onontbeerlijke eendracht door het opruimen
van sommige gemeenplaatsen, misverstanden en vooroordelen.
Het afbouwen van de grenzen is geen zaak van intellectuelen alléén. De ganse
gemeenschap moet er bij betrokken worden. Neerlandia wil helpen zoeken naar
wegen en middelen hiertoe. Gedacht wordt aan grenscontacten, verbroedeing van
tweeling-gemeenten, jeugduitwisseling, volkshogeschoolwerk, televisie.
Wat bedoelen wij eigenlijk met het eigen Nederlandse leefpatroon? Onze
belangstelling hiervoor moet niet alleen op het verleden, maar vooral op de toekomst
gericht zijn. Wij weven vandaag het patroon van de volgende eeuw.
Bezinning op de menselijke kwaliteit van de huidige en toekomstige Nederlandse
samenleving behoort tot onze taak.
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Talrijke verbindingslijnen kunnen op de wereldkaart getrokken worden tussen de
Nederlanden (of delen ervan) en gebieden als Zuid-Afrika, Indonesië, Zaire, Suriname,
de Antillen.
In vele andere landen hebben groepen Nederlanders zich tijdelijk of blijvend
gevestigd.
De banden waren of zijn van zeer uiteenlopende aard, maar blijven waardevol.
Het past dit in het licht te stellen. We mogen hierbij onze aandacht niet beperken
tot de tekens van onze aanwezigheid in die landen, maar moeten vooral een open
oog hebben voor de eigen problemen van die landen en volkeren.
Zelfs een bescheiden Nederlandse aanwezigheid in verre landen en werelddelen
wordt dan een open venster op de ganse wereld en de problemen van ontwikkeling,
bevrijding, wereldhandel en internationale samenwerking, oorlog en vrede die deze
tijd zo diep beroeren.
NEERLANDIA
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Een nieuwe aanpak (1973)
Aan de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
Aan de Nederlandse en Belgische ministers
Aan de politieke partijen in Nederland en België

Culturele integratie van Nederland en de Nederlandstalige gemeenschap
in België
Mijne heren,
Bij brief van 7 maart 1973 heeft het Algemeen Nederlands Verbond Uw bijzondere
aandacht gevraagd voor de noodzaak - en door erkenning van de culturele autonomie
van de Nederlandstalige gemeenschap in België ook voor de nieuwe kans - om de
voortgang van het culturele integratieproces van die gemeenschap in Nederland te
versnellen.
Het verbond acht deze zaak van zo groot belang dat het aanleiding heeft gevonden
om de in bovenvermelde brief ontwikkelde gedachtengang uit te werken en aan te
vullen. Het resultaat daarvan is neergelegd in het memorandum dat wij de eer hebben
U hierbij aan te bieden.
Wij spreken het vertrouwen uit dat U, gegeven het belang van de zaak, daaraan
wel Uw aandacht zult willen geven.
Met gevoelens van hoogachting,
namens het Algemeen Nederlands Verbond
dr. W.H. van den BERGE
algemeen voorzitter
J.P.M. MEUWESE
voorzitter Nederland
dr. jur. G.R. PIRYNS
voorzitter Vlaanderen

I. Inleiding
In 1962 publiceerde de Gemengde Commissie ter uitvoering van het
Nederlands-Belgisch cultureel accoord een aan de Nederlandse en aan de Belgische
regering gerichte nota (het ‘rode boekje’), getiteld De Belgisch-Nederlandse culturele
samenwerking in de naaste toekomst. Deze nota getuigde van een brede visie.
Zonder anderen te kort te doen dient hier de naam van de in 1967 overleden Julien
Kuypers genoemd te worden, die, o.a. als Belgisch gevolmachtigd minister voor de
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culturele betrekkingen met het buitenland, een stuwende kracht is geweest voor de
bevordering van de culturele integratie van Noord en Zuid.
In de nota werden drie aspecten van de culturele samenwerking onderscheiden, a)
‘de samenwerking tussen de landen als zodanig’, b) ‘de ontwikkeling van
gemeenschappelijke structuren en organen’, c) ‘een gezamenlijk optreden naar buiten’.
Vooral aan de laatste twee aspecten werd aandacht besteed. Er werd met name
ingegaan op een aantal concrete vraagstukken. Sommige hiervan zijn in de afgelopen
jaren opgelost of nader tot een oplossing gekomen. Met andere is men nog steeds
niet veel verder gevorderd dan tien jaar geleden. Voor deze laatste blijft het gestelde
in de nota zijn waarde behouden.
Inzake de structurele aanpak van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen
- de gemeenschappelijke organen om aan deze integratie gestalte te geven - werd
voorgesteld een ‘gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands orgaan’ - ‘een Hoge Raad’
- in het leven te roepen. Deze ‘Hoge Raad’ zou tot taak moeten hebben de behartiging
van ‘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’.
Over samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van dit orgaan en over zijn
verhouding tot andere organen was de nota evenwel vaag. Voor een belangrijk
onderdeel van de culturele integratie, die op het terrein van het
volksontwikkelingswerk, werd de vraag gesteld, ‘of de oprichting van een
gemeenschappelijk orgaan op dit gebied wenselijk is’. De nota maakte niet duidelijk
wat de status van dit orgaan zou moeten zijn - officieel of particulier - en of het
ondergeschikt zou dienen te zijn aan de Hoge Raad dan wel als een zelfstandig
lichaam zou moeten functioneren. De regeringen hebben zelf geen initiatieven
genomen om inzake de integratiestructuren de in de nota van 1962 gedane voorstellen
nader uit te werken.
De twee voorgestelde organen zijn dan ook niet tot stand gekomen. Wel werd door
een aantal organisaties uit Noord en Zuid, vooral op het terrein van het
volksontwikkelingswerk, op basis van de nota van 1962, in 1964 de ‘Stichting voor
de Culturele Integratie van Noord en Zuid’ opgericht. Deze stichting heeft tot doel
op het particuliere vlak initiatieven te bevorderen en te coördineren en te fungeren
als een dienstverleningscentrale. Door verschillende oorzaken, o.a. financiële, heeft
ze dit doel niet kunnen verwezenlijken.
In de laatste jaren is nog ter sprake geweest de oprichting van een ‘Akademie voor
de Nederlandse taal’, overigens een veel beperkter opzet dan een Hoge Raad als
bedoeld in de nota van 1962. Ook dit voorstel is niet van de grond gekomen.
Het heeft weinig zin te pogen al de oorzaken van het volledig achterwege blijven
van resultaten inzake de structurele aanpak van de Noord-Zuidintegratie te
achterhalen. Het zijn er waarschijnlijk vele geweest.

II. Een nieuwe aanpak
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Zonder twijfel is er op deelterreinen sedert 1962 het een en ander tot stand gekomen,
maar telkens is gebleken, dat het praktische werk op deze deelterreinen geleden heeft
onder het gebrek aan passende structuren.
Het niet tot stand komen van dergelijke structuren vindt naar alle waarschijnlijkheid
zijn diepere oorzaak in de afwachtende houding, die, vooral van Nederlandse zijde,
ingenomen werd als gevolg van de evolutie van het complexe en geladen
‘communautaire’ vraagstuk in België na 1962. Tot voor enige jaren was niet duidelijk,
wat de consequenties van de in België nagestreefde culturele autonomie van de
taalgemeenschappen zouden zijn. Sedert de Belgische grondwetsherziening van 1970
is er evenwel een nieuwe constellatie ontstaan.
Bij deze grondwetsherziening is de culturele autonomie ingevoerd en is vastgesteld,
hoever ze zich uitstrekt. Met name heeft de culturele autonomie van de
taalgemeenschappen gestalte gekregen in de totstandkoming van de ‘Cultuurraad
voor de Nederlandstalige cultuurgemeenschap’ en de ‘Cultuurraad voor de Franstalige
cultuurgemeenschap’, die elk wetgevende bevoegdheid bezitten. Deze cultuurraden
zijn samengesteld uit onderscheidenlijk de Nederlandstalige en de Franstalige
parlementsleden. Het is duidelijk, dat door dit nieuwe feit nu de tijd gekomen is om
met de cul-
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turele integratie van Nederland en Vlaanderen sneller voortgang te maken, zowel
inhoudelijk als structureel. Dit betekent, dat thans diepgaand bestudeerd moet worden,
op welke terreinen de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen gestalte zou
moeten krijgen en welke consequenties dit structureel zou moeten hebben. Het komt
hierbij vooral aan op een duidelijke en concrete vaststelling van de wenselijke
integratiestructuren.
Ondertussen moet worden vermeden, dat naar aanleiding van een enkel concreet
punt dat thans reeds aan de orde is gesteld - b.v. betreffende een ‘Akademie voor de
Nederlandse taal’ - op een bepaald terrein een misschien nogal fundamentele
integratiestructuur geschapen wordt zonder dat met de consequenties voor de totale
structuur van de culturele integratie rekening gehouden is. Aan de andere kant moet
evenzeer vermeden worden, dat in afwachting van het tot stand komen van het gehele
gebouw, waarin de onderdelen van de Noord-Zuidintegratie uiteindelijk hun plaats
moeten vinden, concrete deelprojecten, die nu lopen of waarmee snel een begin
gemaakt zou kunnen worden, in de ijskast terecht komen.
Nodig is, dat twee dingen naast elkaar, maar niet geheel los van elkaar gedaan worden,
a) een diepgaande studie maken van de vraag op welke terreinen gestreefd moet
worden naar integratie en welke consequenties dit structureel zou moeten hebben
(zie III en IV), b) een urgentielijst opstellen van deelprojecten, die zo spoedig mogelijk
aangepakt dienen te worden, waarbij steeds de consequenties, die oplossingen voor
deze deelprojecten met zich mee kunnen brengen voor de structuur van de culturele
integratie als geheel, in het oog gehouden moeten worden (zie V).

III. Onderzoek van de structuren van de culturele integratie
Hieronder is aangeduid, welke vraagstukken met name onderzocht dienen te worden,
waarbij onderscheid gemaakt is tussen:
A. de vormgeving van de algemene structuur, B. passende structuren op deelterreinen
en C. het vraagstuk van het gemeenschappelijk buitenlands cultuurbeleid.

A. De vormgeving van de algemene structuur
- Evenals in de nota van 1962, wordt uitgegaan van de noodzakelijkheid van een
gemeenschappelijk toporgaan voor de culturele integratie. Vastgesteld dient te worden
met welke vraagstukken dit orgaan zich heeft bezig te houden. Voorts moet nagegaan
worden, welke oplossingen voor een gemeenschappelijk orgaan mogelijk zijn: een
supranationaal orgaan, bij voorbeeld als in de E.E.G., een orgaan, dat geen
supranationaal karakter heeft, maar dat, zoals de huidige Gemengde Commissie ter
uitvoering van het Nederlands-Belgisch Cultureel Accoord, rechtstreeks van de beide
regeringen afhankelijk is, ofwel een andere oplossing. De juridisch-staatkundige
consequenties van mogelijke oplossingen en de omschrijving van de taken en
bevoegdheden van het gemeenschappelijk orgaan moeten goed onderzocht worden.
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Hierbij dient duidelijk afgebakend te worden, welke vraagstukken in
Nederlands-Belgisch verband opgelost moeten worden en dus niet in
Nederlands-Vlaams verband behandeld kunnen worden.
- In verband met het voorgaande moet nagegaan worden, in hoeverre dit consequenties
kan of dient te hebben voor bestaande Benelux-organen. Is het b.v. wenselijk, als
een uitvoerend orgaan voor de culturele integratie opgericht zou worden, een
tegenhanger op parlementair terrein in te richten? Kan die tegenhanger wellicht
bestaan uit de Nederlandstalige leden van de huidige Beneluxraad?
- Is het nodig het huidige Nederlands-Belgische culturele accoord te vervangen door
een of meer andere overeenkomsten?
- Wat dient de relatie van bedoeld gemeenschappelijk orgaan te zijn tot organisaties,
zowel op het vlak van de overheid als op particulier vlak, die op dit ogenblik reeds
gestalte geven of in de toekomst zullen geven aan de culturele integratie (zie ook
B)? Welke consequenties heeft de oprichting van een gemeenschappelijk orgaan
voor het verder functioneren van reeds bestaande lichamen? Te denken is in dit
verband b.v. aan de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren, het Instituut
voor Nederlandse Lexicografie en de Stichting ter bevordering van de Vertaling van
Nederlands letterkundig werk.
- Nagegaan dient te worden, op welke wijze projecten van culturele integratie moeten
worden gefinancierd.

B. Structuren op deelterreinen
Onderzocht moet worden, welke de beste vormen zijn, mede in juridisch opzicht,
voor integratie op specifieke terreinen: b.v. volksontwikkelingswerk, grenscontacten.
Hoe dient ook hier de relatie te zijn niet alleen tussen het onder A. genoemde
gemeenschappelijk orgaan voor het gehele terrein van de culturele integratie en
organisaties - op overheidsvlak of particulier - op deelterreinen, maar ook, in
voorkomende gevallen, tussen organisaties op deelterreinen onderling. Dit kan o.m.
van belang zijn voor subsidiëringsbeleid en -techniek.

C. Het gemeenschappelijk buitenlands cultuurbeleid
Het zou wenselijk zijn, dat als zelfstandig onderdeel van of in nauwe samenhang
met het onderzoek van de punten A. en B., een afzonderlijke studie gewijd zou
worden aan het gemeenschappelijk buitenlands cultuurbeleid. Een dergelijke studie
zou gebaseerd moeten zijn op een gedegen inventarisatie van alle bestaande projecten
en initiatieven.
Het spreekt vanzelf, dat het boven omschreven studieprogramma tijd vergt. Er zou
in eerste instantie zeker niet één, pasklare, oplossing moeten worden gepresenteerd.
Integendeel zouden alternatieven naast elkaar moeten worden geplaatst en zouden
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het voor en tegen van en de problemen in verband met bepaalde oplossingen duidelijk
uiteengezet moeten worden. Alleen op deze grondslag kunnen naderhand
verantwoorde politieke beslissingen getroffen worden.

IV. Instelling van een speciale werkgroep voor het onder III vermelde
onderzoek
Voor het onderzoek en studie, als bedoeld onder III, zou het beste een speciale werk-
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groep van een beperkt aantal personen kunnen worden ingesteld. Het is zaak, dat de
werkgroep zodanig wordt samengesteld dat zij voldoende gezaghebbend is, zowel
in Noord-Nederland als in Vlaanderen. Daarvan dienen in ieder geval deel uit te
maken personen, die ervaring hebben en deskundig zijn op het terrein van de culturele
integratie van Noord en Zuid, en personen die een deugdelijk inzicht hebben in de
zich aandienende juridisch-staatkundige problemen. Het grote aantal vraagstukken
van practische en juridische aard maakt het nodig dat de leden voor de aan de
werkgroep te verlenen opdracht ruimschoots tijd ter beschikking willen en kunnen
stellen. De secretaris van de werkgroep zou in staat moeten worden gesteld een
belangrijk deel van zijn tijd voor deze arbeid vrij te maken. Ten einde haar inzicht
te verbreden en te verdiepen zou de werkgroep, wat haar werkwijze betreft, voor de
diverse aspecten, die ze moet behandelen, een brede kring van deskundigen op
verschillende terreinen moeten horen.
Er zal nog nader overlegd moeten worden over de samenstelling van de werkgroep.
Hierbij zal o.m. de vraag onderzocht dienen te worden, of de werkgroep door de
beide regeringen rechtstreeks ingesteld zou moeten worden dan wel of aan een
officieuze studiegroep van particulieren een bepaald mandaat gegeven wordt. In
ieder geval zou wenselijk zijn dat in de werkgroep enkele hoofdambtenaren uit
Nederland en Vlaanderen zitting hebben of, in het geval van een officieuze werkgroep,
althans actief aan de besprekingen deelnemen.
Het door de werkgroep op te stellen rapport zal vele gegevens aandragen en een
belangrijke grondslag kunnen zijn voor de gedachtenwisseling en de besluitvorming
op politiek vlak inzake de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen.

V. Enkele dringende vraagstukken
Zoals reeds aangeduid mag de verdere samenwerking en integratie van Nederland
en Vlaanderen, met name waar het zeer concrete punten betreft, geen uitstel lijden
als gevolg van een diepgaande studie en een daarop volgende politieke discussie en
besluitvorming ten aanzien van de uiteindelijke structuur van de culturele integratie.
Hieronder worden een aantal dringende vraagstukken opgesomd, die thans aan de
orde zijn dan wel binnenkort aan de orde kunnen of moeten komen. Aan regeringen
en parlementen wordt aanbevolen met de behandeling van een aantal van deze
vraagstukken spoed te betrachten. Als, zoals voorgesteld onder IV, een werkgroep
voor de bestudering van de integratiestructuren ingesteld wordt, zou het wel wenselijk
zijn voor het oprichten van eventuele nieuwe instellingen tussentijds het oordeel van
deze werkgroep in te winnen. Evenzeer verdient aanbeveling, dat commissies, die
zich met het uitwerken van voorstellen voor bepaalde onderdelen bezig houden, en
de werkgroep contact met elkaar hebben.
Belangrijke vraagstukken i.v.m. de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen,
voor welke op vrij korte termijn een oplossing gewenst is, zijn o.m. de volgende
(afgezien is van een poging een uitputtende opsomming te geven):
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- Grenscontacten
Het betreft hier niet alleen culturele vraagstukken, maar juist op het terrein van de
cultuur, de welzijnszorg en het onderwijs is het nodig alle belemmeringen, die het
gevolg zijn van de staatkundige scheiding, weg te nemen. De grensprovincies en
grensgemeenten hebben hierbij uiteraard een belangrijke taak, maar het zullen toch
voor een belangrijk deel de rijksoverheden zijn, die oplossingen mogelijk moeten
maken.
Een voorbeeld van een zeer concreet probleem werd gesignaleerd op de jongste
Conferentie der Nederlandse Letteren (zie algemene resoluties XXIIIe Conferentie
der Nederlandse Letteren): In Baarle-Hertog en Eaarle-Nassau voert men thans
besprekingen om één gezamenlijke openbare bibliotheek op te richten voor de beide
gemeenten. Dit roept tal van, soms kleine, maar vaak lastige problemen op in verband
met financiering en beheer. Het zou wenselijk zijn voor dit ene concrete geval van
daadwerkelijke integratie van cultureel werk in twee gemeenten aan weerszijden van
de grens een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Er zal dan tevens een precedent
geschapen zijn voor oplossingen in 20 of 30 andere gevallen van mogelijke integratie
van het openbare bibliotheekwerk langs de grens.
In wat ruimer verband dient de ontwikkeling van de BENEGO samenwerking te
worden gestimuleerd.

- Het vraagstuk van de inter-Limburgse universiteit
Het zou niet te verantwoorden zijn, als niet alsnog zeer ernstige pogingen in het werk
gesteld zouden worden één universiteit voor de beide Limburgen in het leven te
roepen. Argumenten als: ‘de voorbereidingen in Maastricht en Hasselt voor
afzonderlijke universitaire instellingen zijn reeds getroffen’ mogen niet
doorslaggevend zijn. Het is, als de gebouwen er staan, te laat voor een geïntegreerde
oplossing. Ideëel en zakelijk is een geïntegreerde opzet nodig, zakelijk omdat op
deze wijze miljoenen bespaard worden.

- Erkenning van diploma's en toekenning van effectus civilis op het terrein
van het Hoger Beroeps Onderwijs (Nederland) en het Hoger Technisch
Onderwijs (België).
Op het terrein van HBO en HTO dienen nog soortgelijke maatregelen tot stand
gebracht te worden als reeds getroffen zijn met de erkenning van de gelijkwaardigheid
van diploma's van universitair en middelbaar onderwijs en met de toekenning van
effectus civilis aan universitaire diploma's uit het andere land. Deze maatregel moet,
omdat vraagstukken in verband met de onderwijsstructuren in België niet onder de
culturele autonomie vallen, uiteraard in het kader van de Nederlands-Belgische
betrekkingen getroffen worden.
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- Bibliotheekwetgeving
Zowel in Nederland als in Vlaanderen is een wetgeving op het openbare
bibliotheekwerk in een vergevorderd stadium. Naar het zich laat aanzien, ‘bijten’
beide wetgevingen elkaar niet en zijn er geen belemmeringen voor een zelfs zeer
nauwe samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het terrein van het openbare
bibliotheekwerk (b.v. in de vorm van gemeenschappelijke objecten van centrale
dienstverlening). Er dient evenwel voor gewaakt te worden, dat tijdens de
parlementaire behandeling geen in dit opzicht belemmerende wijzigingen aangebracht
worden.
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- Het vraagstuk van de open universiteit
Het zou op zijn minst een bijzonder grote geldverspilling zijn, als niet één open
universiteit voor het gehele Nederlandse taalgebied tot stand zou komen.

- Buitenlands cultuurbeleid
Het onderwijs van het Nederlands in het buitenland dient krachtig bevorderd te
worden. Hiervoor moge verwezen worden naar de door de Internationale Vereniging
voor Neerlandistiek (I.V.N.) bij de regeringen kenbaar gemaakte verlangens. Voorts
is het nodig, dat een bevredigende regeling getroffen wordt voor de vertaalpolitiek
inzake Nederlandse literatuur (zie resolutie XXIIIe Conferentie der Nederlandse
Letteren) en voor de promotie van de Nederlandse cultuur in het buitenland, onder
meer d.m.v. culturele tijdschriften in vreemde talen (zie eveneens resolutie XXIIIe
Conferentie der Nederlandse Letteren).

- Het vraagstuk van de spelling
Het betreft hier een belangrijk vraagstuk, dat evenwel thans voldoende aandacht van
de regeringen heeft. Wél moge nogmaals onderstreept worden, dat de oprichting van
een Akademie voor de Nederlandse Taal, vaak genoemd in verband met het
spellingsvraagstuk, beschouwd moet worden in het totaal van de toekomstige
wenselijke integratiestructuur. Het best zou men kunnen wachten met de oprichting
van een dergelijke akademie, totdat duidelijk is geworden wat uiteindelijk de culturele
integratiestructuur zal zijn.

- De verdere ontwikkeling van de integratie op het terrein van het volksontwikkelingswerk
Er bestaan reeds tal van initiatieven en vormen van Nederlands-Vlaamse
samenwerking op dit terrein. Onder meer zijn op dit ogenblik enkele werkgroepen
bezig met het uitwerken van concrete objecten van integratie. Het is wenselijk, dat
voor deze objecten de benodigde middelen ter beschikking gesteld worden. Voor
een aantal concrete problemen betreffende de culturele integratie van Nederland en
Vlaanderen mogen ten slotte worden verwezen naar de resoluties van de Algemene
Conferentie der Nederlandse Letteren uit de afgelopen jaren.
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[Nummer 4]
Ontleding van een bedenkelijk verschijnsel
Ik timmer graag aan de ‘Kulturele Integratie’-weg die Nederland en Vlaanderen met
elkaar verbindt. Ik verbeeld me daarbij niet al te veel hinder te ondervinden van het
er nauw mee verbonden spreekwoordelijke ‘bekijks’. Maar al keurt dan het merendeel
der gehaaste voorbijgangers dat simpele getimmer nauwelijks een blik waardig, des
te meer vangt men op van de gesprekken, tenminste als de flarden die doorspekt zijn
met uitdrukkingen die als grappig bedoeld zijn, daarop aanspraak kunnen maken.
Het zijn n.l. deze grappen (de volksmond spreekt liever van ‘moppen’) die hier en
daar de ontsporende kenmerken van een rage zijn gaan vertonen, die ik in dit artikel
onder de loep wil nemen; althans, ik wil een poging ondernemen dit bedenkelijke
verschijnsel te ontleden. Ik krijg steeds sterker de indruk dat deze, mogelijk op het
eerste gehoor onschuldige bezigheid, het karakter gaat vertonen van een ‘steen des
aanstoots’. En u zult het met me eens zijn dat het niet wel mogelijk is daarmee naar
behoren een weg te plaveien, met name niet een weg die moet leiden naar een verdere
integratie van twee gebieden die in het huidige West-Europa in kultureel opzicht een
steeds duidelijker beeld van eenheid moeten gaan vertonen.

Een merkwaardige zaak
Ik heb me bij herhaling de vraag gesteld wat toch wel de achtergrond van dit
verschijnsel mag zijn. Bij het speuren naar een enigszins bevredigende verklaring
ben ik steeds meer tot de overtuiging gekomen dat het hier gaat om een uiterst
merkwaardige zaak.
Het wordt ons bij talloze gelegenheden toegeroepen dat Nederlanders het wel zullen
laten zich schuldig te maken aan discriminatie. Dat woord zult u in de woordenboeken
van een toenemend aantal landgenoten doorgehaald zien. Immers, de wereld zou er
schande van spreken als we ons tot dat peil zouden gaan verlagen; we zouden ons
het recht van spreken zien ontnemen.
Het doet dan ook wel als een bijzonder schrille tegenstelling aan als een groot aantal
van deze vooruitstrevende landgenoten er geen been in ziet een ander (in dit geval
gaat de voorkeur uit naar de Nederlands-sprekende bevolking van België) op de
meest kleinerende wijze te behandelen, onder meer door over hen allerlei onheuse
en bovenal onjuiste dingen te vertellen. En dat gebeurt dan veelal op een wijze waaruit
zichtbaar blijkt dat men er veel plezier aan beleeft. Terecht mag hiervan gezegd
worden: het is maar waar een klein volk ‘groot’ in kan zijn.
Maar zij, die zich hiermee bezighouden, moeten één ding niet uit het oog verliezen,
n.l. dat een dergelijke rage zich ook wel eens tegen hen kan gaan keren.
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Immers men geeft een ander een kans er achter te komen met wie ze te maken hebben.
Met een variant op een bekend gezegde zou ik in dit verband nog willen opmerken:
‘Laat mij horen op welk peil uw grappen en grollen staan en ik zal u zeggen wie u
bent’.

Een eerloos stramien
Ik ben er mij van bewust dat ik met het bovenstaande nog geen antwoord gegeven
heb op de vraag wat wel de achtergronden van dit verschijnsel mogen zijn. In dit
verband wil ik allereerst wijzen op het feit (zo wordt het tenminste door mij ervaren)
dat veel Nederlanders hun Vlaamse volksgenoten zien door de ogen van de
Franskiljonse burgerij, met name zoals die zich heeft geconcentreerd in het gebied
van Brussel-hoofdstad. Als de Nederlandse trommel met ‘Belgen’- moppen opengaat,
is het opvallend hoeveel onverdachte Brusselse geluiden daarin doorklinken. Op
dezelfde laatdunkende wijze als in deze Brusselse kringen over het Vlaamse volk
gedacht én gesproken wordt, gebeurt het ook in deze ‘moppen’.
Het in het oog springende kenmerk van deze ‘moppen’ is niet het op een grappige
wijze doorzichtig maken van een bepaalde situatie, maar veeleer de vernederende
manier waarop onze zuiderburen over de hekel der spot gehaald worden. Hier is geen
sprake van het op humoristische wijze de ingewikkeldheid van vaak scheefgegroeide
toestanden aan de kaak stellen; integendeel, in deze spot richt de angel van het venijn
zich op die plek die vanaf de 16e eeuw (toen de bloem van het Vlaamse volk om het
geloof uitweek naar het vrije Noorden) de meest kwetsbare van de Vlaamse
samenleving is gebleken te zijn, n.l. die van de sociale status. Gedurende de eeuwen
die volgden op deze exodus en vanaf 1830 in verscherpte mate, hebben de
Franskiljonse machthebbers aan iedereen die het maar horen wilde, verkondigd dat
de Vlamingen maar een dom volkje waren dat eigenlijk alleen maar ‘waard’ was
uitgebuit te worden. En het is uitgerekend op dit eerloze stramien dat deze ‘moppen’
geborduurd worden.
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Jaloezie
Op grond van het bovenstaande zou de conclusie getrokken kunnen worden dat men
in het Noorden onwetend is van alles wat er zich gedurende de laatste halve eeuw
in de Vlaamse gewesten op sociaal, kultureel en economisch gebied heeft voltrokken.
Toch heb ik echter gegronde redenen om aan de juistheid daarvan te twijfelen. Het
is mijn vaste overtuiging dat in deze hele zaak ook nog iets anders meespeelt, al kan
daar helaas al evenmin van gezegd worden dat het een positieve wijze van benaderen
is. Immers, wanneer men iemands opgang noodgedwongen moet erkennen omdat
de overtuigingskracht der feiten niet kan worden ontzenuwd, dan wordt in een
dergelijke situatie maar al te graag gegrepen naar hét wapen dat zich bij uitstek laat
lenen om zich mee te ‘verdedigen’, n.l. dat der bespotting.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken (en dat is de tweede achtergrond waartegen
deze rage gezien moet worden) dat in deze wijze van bespotten een zekere vorm van
jaloezie doorklinkt. Deze indruk wordt nog versterkt als ik let op de samenballing
van negatieve uitingen die ten beste gegeven worden.
De Vlaamse opgang is gaan knagen aan het vermeende overwicht waarop de
Nederlanders aanspraak meenden te mogen maken. Gezien de gekozen vorm van
reaktie hebben velen in het Noorden het niet voor mogelijk gehouden dat een
dergelijke opbloei in het Vlaanderen van nu kon gebeuren. Het zou evenwel niet de
eerste keer zijn dat uit een bron van dit soort zulke vernederende, onwaardige én
bovenal onwaarachtige woorden opwellen.

Onderwaardering
Ik geloof niet dat ik ver bezijden de waarheid tast als ik stel dat deze houding ook
mee een gevolg is van de onderwaardering die in ons land valt op te merken als het
de eigen taal betreft en de nauw daarmee verbonden kulturele uitingen. Nog onlangs
is zo'n blijk van onderwaardering kenbaar gemaakt door één van de leden van de
Tweede Kamer toen hij pleitte voor overschakeling op Engels-talig onderwijs.
Mogelijk heeft de toenemende verengelsing van het uitzicht dat vele winkelstraten
bieden hem op deze gedachte (die hem overigens niet in dank is afgenomen) gebracht.
Evenzeer is het een uiting van onderwaardering als Nederlanders Frans gaan spreken
zodra ze de staatsgrens in zuidelijke richting hebben overschreden.
Over de kwaliteit van dit veelal ‘koeterwaalse’ Frans wil ik het in dit verband niet
hebben; wel wil ik erop wijzen dat men zich in zulke gevallen meer dan belachelijk
maakt. Dat een dergelijke houding als het ware vraagt om op een gepaste wijze
afgestraft te worden is duidelijk.
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Voorbeelden van zo'n a-Nederlands gedrag zijn er te over, maar het meest onthullend
zijn wel die, die betrekking hebben op Brussel, vooral als ze toegespitst worden op
de wijze waarop veel Nederlanders reageren op de uiterst moeilijke taalsituatie in
de Belgische hoofdstad, die zowel hoofdstad van Walen als van Vlamingen heet te
zijn.
Het merendeel der Nederlanders die Brussel bezoeken, beschouwen deze stad als
een volledig verfranste samenleving en handelen daar ook naar. Blijkbaar zijn ze
onwetend van het feit (of staan er onverschillig tegenover) dat in Brussel een harde
strijd gestreden wordt met de Nederlandstalige aanwezigheid als inzet. Helaas moet
te vaak de Vlaamse Brusselaar tot de ontdekking komen dat veel Nederlanders in
deze strijd niet pal naast hem gaan staan, maar zich juist tegenover hem gaan opstellen.

Valse schaamte
In het raam van deze bijdrage dringt zich als vanzelf de vraag op hoe het met de
houding staat die menige Nederlander pleegt aan te nemen tegenover hen die onze
taal niet spreken. Deze mensen moeten wel een lage dunk krijgen van het peil waarop
onze taal staat.
Terwijl men het in het buitenland de meest vanzelfsprekende zaak vindt dat
vreemedlingen zich trachten uit te drukken in de taal van het land waar men tijdelijk
verblijft (pogingen die steeds aangemoedigd worden en vrijwel nooit de lachlust van
de toehoorders opwekken, zoals het helaas maar al te vaak voorkomt in ons land als
vreemdelingen zich in het Nederlands verstaanbaar willen maken), moeten
buitenlansders die in ons land verblijven wel de indruk krijgen dat een soortgelijke
poging hen kwalijk genomen wordt. Op grond van opgedane ervaringen moeten ze
wel tot de slotsom komen dat Nederlanders zich blijkbaar schamen voor hun eigen
taal.
Zou deze valse schaamte er misschien ook de oorzaak van zijn dat het een zo goed
als onbegonnen
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zaak is in ons land een dag te organiseren, waar de kulturele betrekkingen met
Vlaanderen en de Franse Nederlanden in het middelpunt staan? Hoe triest het ook
mag klinken, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Nederlanders het zo druk
hebben met het ordenen van de veelheid van wereldproblemen, dat ze voor kulturele
aktiviteiten die betrekking hebben op streken die tot ons taalgebied behoren en buiten
hun horizon vallen, geen of nauwelijks oog hebben.

Vlaamse reaktie
Gedachtig aan de waarheid van het gezegde dat aktie bijna altijd een reaktie in één
of andere vorm tot gevolg heeft, laat het zich verstaan dat iets dergelijks van Vlaamse
zijde niet kon uitblijven. Met grote gretigheid vertelt men elkaar in het Vlaamse land
een keur van ‘Hollander’-moppen.
Ik heb er geen behoefte aan deze reaktie goed te praten; wel wil ik de aandacht
vestigen op een opmerkelijk verschil tussen de ‘gevoelige’ inhoud van deze grappen
en datgene wat er in de in ons land gebruikte moppentrommel zit. Is de inhoud van
de laatste trommel gericht op het wezen van het Vlaamse volk en juist daardoor zo
vernederend van karakter, de ‘Hollander’-moppen liggen meer in het materiële vlak.
Hun scherpte is gericht op een plek, die in de ogen van veel Vlamingen tot de meest
kwetsbare behoort van de Noord-Nederlandse samenleving, n.l. de als
spreekwoordelijk bekend staande zuinigheid. En dan mag het honderd keer waar zijn
dat bij herhaling deze aantijging op overtuigende wijze weerlegd is, het blijft toch
deze verhalen kleuren.
In dit verband dringt zich de vraag op wat wel de beweegredenen mogen zijn, die
de Vlamingen op dit stramien doen voortborduren. Ik meen dat het antwoord ligt
opgesloten in de Uilenspiegel-mentaliteit der Vlamingen, een mentaliteit die eens
treffend verwoord is door de Vlaamse schrijver Ernest Claes (T. Bouws, Vlaanderen,
o welig huis, blz. 58-59). Het zijn de eeuwenlange knechting door vreemde
overheersers en de daarmee gepaard gaande vernederingen die door het Vlaamse
volk moesten worden ondergaan die deze kenmerkende trek van het volkskarakter
hebben doen ontstaan.
Het enige wapen dat in een dergelijke situatie gehanteerd kan worden, is dat van de
spot. Vaak is deze spot gehuld in het narrenkleed der gespeelde onderdanigheid.
Maar juist daardoor treft ze des te beter de zwakke plekken van de tegenstrever die
verantwoordelijk wordt gesteld voor de ondervonden vernederende behandeling.

Een doodlopende weg?
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Aan het eind van deze bijdrage knoop ik weer aan bij wat ik aan het begin al heb
opgemerkt, n.l. dat het niet doenlijk is met dit soort ‘stenen des aanstoots’ de weg te
plaveien die moet leiden tot een verdere integratie van het Nederlandse taalgebied.
De enige zinvolle slotsom die dan ook uit deze bijdrage getrokken lijkt te kunnen
worden, is, dat we blijkbaar te maken hebben met een doodlopende weg. Als de
bewoners van de twee belangrijkste delen van ons taalgebied op deze negatieve wijze
tegenover elkaar blijven staan, dan zal niet integratie maar veeleer het tegendeel het
gevolg zijn.
Het is met name het Noorden dat op dit punt een totaal andere houding aan de dag
zal moeten leggen. Men zal er eindelijk eens tot de ontdekking moeten komen dat
het Nederlandstalige gebied niet ophoudt bij de rijksgrens met België. Het is zonder
meer aan de Vlamingen te danken dat de taalgrens tussen het Frans en het Nederands
niet samenvalt met deze grens, maar op de huidige (de samenleving in dit land zo
verdeeld houdende) lijn is kunnen blijven steken.
Het Noorden zal er begrip voor moeten opbrengen dat met name vanaf 1830 steeds
weer opnieuw alle aandacht van leidinggevende figuren in Vlaanderen werd opgeëist
door taalaangelegenheden. Hierdoor werden andere zaken, die hadden kunnen
bijdragen tot de zo noodzakelijke verheffing van de levensstandaard, bij herhaling
naar de achtergrond gedrongen.
‘Was dat niet het geval geweest, we hadden dan veel verder gestaan’ is de mening
van een man als André Demedts. Het is eerst na de Tweede Wereldoorlog dat men
een begin heeft kunnen maken met het doorbreken van deze cirkel.
Wil er inderdaad geen sprake zijn van een doodlopende weg, dan is het nu de hoogste
tijd dat de vooroordelen aan weerskanten opzij gezet worden en dat over de politieke
scheidslijn heen het Noorden Vlaanderen de hand toesteekt om zo de bewoners van
deze gewesten de verzekering te geven van onze daadwerkelijke steun in de strijd
om het Nederlands de plaats te geven in hun land die het rechtens toekomt.
MARTEN HEIDA
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Natuurbescherming en milieubewustzijn
Door de sterk toenemende industrialisatie, de stijgende bevolkingsdichtheid en de
samentrekking in steeds groter wordende steden ontstonden in de tweede helft van
de negentiende eeuw ernstige problemen. In die tijd traden grote tegenstrijdigheden
in de houding van de mens tegenover de natuur naar voor, aan de ene kant een steeds
grotere drang naar contact met de natuur, aan de andere kant een ontstellend gebrek
aan waardering voor de natuur.
Uit deze tegenstelling ontstond de natuurbeschermingsgedachte. In de twintigste
eeuw groeit de vervreemding mens-natuur, de tegenstellingen spitsen zich verder
toe, om, vooral de laatste decennia, ernstige gevolgen te hebben.
Het wordt hoe langer hoe meer duidelijk, dat milieuzorg één van de dwingendste
problemen wordt.
Dit houdt echter in, dat de mentaliteit van de mensen, de houding tegenover het
milieu in positieve zin moet gewijzigd worden.
Informatie en educatie onder alle vormen zullen een belangrijke rol te vervullen
hebben.
We zullen trachten enkele aspecten van de milieueducatie nader te bekijken, de
evolutie na te gaan en voor Vlaanderen enkele prioriteiten voor de toekomst aan te
duiden.
In het kader van dit opzet leek het ons belangrijk de situatie in Vlaanderen en
Nederland te vergelijken.

Natuurbescherming en milieu-opvoeding voor de tweede wereldoorlog.
In Nederland
De grote propagandisten van de natuurstudie en -bescherming in Nederland waren
J.P. Thijsse (1865-1945) en E. Heimans (1863-1914). Beiden waren leerkrachten,
gegrepen door de veldbiologie, die naast hun onderwijstaak een bijzonder grote
activiteit ontplooiden. Zij richtten het tijdschrift ‘De Levende Natuur’ op en gaven
de stoot tot de stichting van verscheidene natuurhistorische verenigingen, o.m. de
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging in 1903 en de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in 1905.
Ook door het schrijven van artikels in de Groene Amsterdammer en het Handelsblad
en door het publiceren van boeken, o.m. de talrijke Verkade-albums, hebben Heimans
en Thijsse de natuurstudie en het natuurbeleven ingang doen vinden bij het
Nederlandse volk. Wat Thijsse beoogde kan best weergegeven worden door zijn
eigen woorden:
‘Onthouden is heel moeilijk. Doch iets onvergetelijks te bewaren is een
genot, en dat onvergetelijke kan zich ontwikkelen tot een ware zieleschat
en levensvervulling.’
Door Heimans en Thijsse werd op het terrein van de educatie, op school en daar
buiten, een totaal nieuwe richting ingeslagen. Zij wilden ‘het leren’ vervangen door
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‘het doen beleven’, het ‘vertonen’ van de natuur moest plaats maken voor het ‘zelf
ontdekken’; het ‘onthouden en oefenen van het geheugen’ wilden zij vervangen door
‘verscherpen van de waarnemingen en het begrijpen van relaties’.
De betekenis van deze twee figuren kan niet genoeg onderstreept worden.
In de periode vóór de tweede wereldoorlog worden nog verscheidene instellingen
en organisaties opgericht, die duidelijk geïnspireerd zijn op de principes van Heimans
en Thijsse.
In 's Gravenhage start in 1904 het Museum voor het Onderwijs. Het begin steunt
op louter privé-initiatief, later wordt deze instelling overgenomen door de gemeente.
Een aantal mensen willen hier gewoon ‘iets doen’ voor de leerlingen.
In 1919 wordt eveneens in Den Haag de eerste officiële dienst, nl. de Gemeentelijke
School- en Kindertuinen, opgericht. De initiatiefnemers hier hebben een zuiver
educatieve bedoeling. Zij stellen het welzijn en het geluk van het kind centraal en
zien in tuinieren en met dieren omgaan een middel om dat doel te bereiken.
Na de eerste wereldoorlog ontstaan in Nederland verschillende natuurhistorische
jeugdclubs, los van Natuurhistorische Vereniging. Zo start in 1919 in Den Haag de
Bond van Haagse Natuurhistorische Schoolverenigingen, waarbij een tiental
schoolclubs zich aansluiten. In de zomer van 1920 houden Groningers en Zwollenaren
een gezamelijk kamp. Hier wordt besloten tot de oprichting van de federatie van
natuurhistorische jeugdclubs. In 1922 geven zij voor het eerst een eigen blad, Amoeba,
uit en in 1923 wordt de federatie omgevormd tot een bond: de Nederlandse Jeugdbond
voor Natuurstudie (N.J.N.). De N.J.N. is een typische vrije jeugdbeweging met alle
karakteristieken vandien. Jongens en meisjes van 12 tot 23 jaar die zelfstandig hun
bond opbouwen, niet gebonden aan enige politieke richting of religie. Zij vormen
een eigen kleine maatschappij, waar de mens centraal staat en het bindmiddel van
allen natuurstudie is. Men zou deze jeugdbeweging ‘een klein socialistisch
maatschappijtje op zichzelf kunnen noemen. (G. Van Suchtelen en J. Kaal, 1945,
Over de Vrije Jeugdbeweging, De Driehoek, 's Graveland)
De N.J.N. blijkt later één van de belangrijkste verenigingen te zijn voor de
Nederlandse natuurbescherming. ‘Ouwe sokken’ van de N.J.N. zullen op alle
mogelijke niveaus belangrijke posities gaan innemen: in politieke partijen, op
administratief vlak, in scholen en universiteiten. De band en het engagement, ge-

Neerlandia. Jaargang 78

101
groeid in de N.J.N., blijken later in de maatschappij nog altijd een belangrijke functie
te vervullen. In de N.J.N. zijn - om een vergelijking van Thijsse te gebruiken - vele
Nederlandse natuurbeschermers ‘ontkiemd’.
Andere organisaties die zich toen bezig hielden met wat we nu milieu-educatie
noemen zijn o.m.: de volksuniversiteiten, de Maatschappij tot Nut van het Algemeen
en de Bond van Natuurbeschermingswachten. Ook het socialistisch georiënteerde
Instituut voor Volksontwikkeling, dat in 1930 een fusie aanging met de
Natuurvrienden, besteedt heel wat aandacht aan activiteiten in de natuur.
In 1932 poogt men door de oprichting van de Contactcommissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming alle initiatieven i.v.m. natuurbescherming in Nederland te
bundelen.
De periode vóór de tweede wereldoorlog karakteriseert zich niet zozeer door een
planmatige aanpak van de milieu-educatie, maar wel door het ontstaan van allerlei
natuurhistorische en natuurbeschermingsverenigingen die vrij vlug een groot aantal
leden verwerven, door een groeiend natuurbeleven voor meer en meer mensen die
naar buiten gaan, in één woord door een beginnende mentaliteitswijziging onder
invloed vooral van Heimans en Thijsse.

In Vlaanderen
In ons land startte de natuurbescherming meer dan 60 jaar geleden. In 1909 wordt
in Brussel de eerste vereniging, nl. ‘Ligue des Amis de la Forêt de Soignes - De
Vrienden van het Zoniënwoud’ opgericht, en het volgend jaar start de eerste nationale
organisatie: de Vereniging tot Behoud van Natuur- en Stedenschoon. Deze organisatie
stelt zich tot doel: verdediging van het landschappelijk en stedelijk schoon in
Vlaanderen. Men wil dit o.m. bereiken door het verzamelen van gegevens, contacten
met de overheid, vorming van de publieke opinie, opvoedkundig werk en
perscampagnes.
Na de eerste wereldoorlog ontstaan ook de eerste Waalse organisaties, maar met
regionaal karakter. Al deze verenigingen houden zich vnl. bezig met het redden en
bewaren van terreinen voor het nageslacht; het opvoedkundige werk komt weinig of
helemaal niet aan bod.
Hun activiteiten hebben o.m. wel voor gevolg, dat in 1931 de wet op de
monumenten en landschappen wordt goedgekeurd.
In de twintiger jaren treden nieuwe ideeën naar voor. In Antwerpen en Gent wordt
door de respectievelijke stadsbesturen een schoolmuseum opgericht.
Het Antwerpse schoolmuseum verdwijnt vrij vlug; materiaal en personeel worden
afgevoerd naar de diensten van het stedelijk onderwijs.
Het Gentse initiatief heeft meer succes. Dank zij de werkkracht en het enthousiasme
van M. Thierry groeit het uit tot een dienst, waar zowel de stads- als de vrije scholen
terecht kunnen.
In het kader van de socialistische beweging wordt in 1927, na een eerste mislukking
in 1923, gestart met de Toeristenbond voor Arbeiders, thans Arbeiderstoeristenbond
de Natuurvrienden. De doelstelling van deze organisatie is de stedelijke
industriearbeider los te maken van de fabriek, het werkritme en de stad door het
propageren van sociaal toerisme, dat sterk zal gebonden zijn aan de natuur. Daartoe
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worden wandel- en fietstochten ingericht en wordt in natuurvriendenhuizen voordelig
logement geboden. Natuur wordt hier niet eng gezien. Het milieu met alle culturele
aspecten, heel de maatschappij, is van bij de stichting begrepen in de activiteiten van
de A.T.B.
In 1934 wordt door V. Van Straelen, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen, een Opvoedende Dienst opgericht.
Ondertussen groeit ook het aantal natuurhistorische verenigingen; de Wielewaal
start o.m. in 1933. De voornaamste doelstelling van deze organisatie is de studie van
in het wild levende vogels. Bij een vergelijking van deze eerste fase in Vlaanderen
en Nederland dringen zich zowel een aantal overeenkomsten als verschillen op.
De eerste nationale organisaties ontstonden ongeveer gelijktijdig. De aanleiding
tot de oprichting van deze verenigingen was dezelfde, nl. de bedreiging van unieke
en natuurhistorische belangrijke terreinen. De eerste initiatieven zowel in Vlaanderen
als in Ne-

Direct contact met dieren is voor kinderen een hele belevenis.
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derland zijn afkomstig van particulieren en worden pas later gevolgd door officiële
instanties.
Dezelfde middelen worden aangewend: voordrachten, excursies, perscampagnes.
Enkele specifiek educatieve diensten worden opgericht.
Vlaanderen heeft echter van in het begin de stuwende kracht moeten ontberen van
figuren als Heimans en Thijsse. De Nederlandse situatie heeft ook praktisch geen
invloed uitgeoefend op Vlaanderen.
De Vlaamse verenigingen blijven klein wat het ledenaantal betreft. Alleen de
A.T.B. de Natuurvrienden groeit uit tot een grote ledenorganisatie.
In Vlaanderen ontbreekt elke natuurhistorische jeugdorganisatie. Trouwens geen
enkele vrije jeugdbeweging komt van de grond.
De culturele en economische achterstand van Vlaanderen en de gevolgen van de
eerste wereldoorlog, verklaren ook, dat hier de meeste energie opgeslorpt wordt door
de Vlaamse beweging en dat de natuurbescherming weinig of niet door het mecenaat
gesteund wordt.

Ontwikkeling na de tweede oorlog
In Nederland
Gedurende de tweede wereldoorlog hebben alle organisaties met grote moeilijkheden
te kampen. Alleen de N.J.N. kent een enorme ledenwinst. Na '44 volgt voor de meeste
verenigingen nog een zware tijd. De leden moeten weer actief worden en de
organisaties moet nieuw leven worden ingeblazen. Tegelijkertijd krijgen echter
nieuwe ideeën een kans.
In 1944 wordt, op suggestie van de N.J.N., een centralisatie van het educatieve
werk i.v.m. natuurbescherming doorgevoerd.
Een speciale werkgroep van de Contactcommissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming wordt gevormd en belast met de leiding van de propaganda
en het educatieve werk.
De naoorloase periode kenmerkt zich vooral door de sterke uitbouw van enkele
gemeentelijke diensten, o.m. de Gemeentelijke Dienst voor School- en Kindertuinen
te 's Gravenhage en de oprichting van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie,
het I.V.N.

De gemeentelijke dienst voor school- en kindertuinen te 's Gravenhage
De Gemeentelijke Dienst voor School- en Kindertuinen te Den Haag wordt als 't
ware nieuw leven ingeblazen met de komst van de nieuwe directeur, J.A. Nijkamp.
Een heel gamma van jongere en frissere structuren komen tot ontwikkeling. De
verbreiding van de natuurbeschermingsgedachte, vooral bij de jeugd, krijgt de
bovenhand.
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Tot 1959 neemt het tuinieren na schooltijd, de basis waarop het andere werk zich
in Den Haag ontwikkelde, sterk toe. Op sommige momenten overtreft het aantal
aanvragen van kinderen zelfs het aantal beschikbare tuintjes.
Rond 1959 begint het aantal aanvragen echter te dalen. Men schakelt dan ook over
op tuinieren onder schooltijd. Een enquete bevestigt dat de onderwijzers deze vorm
van milieueducatie vooral voor stadskinderen zeer waardevol vinden. Ook het werken
met levende dieren in de kinderboerderijen neemt in de Haagse dienst een belangrijke
plaats in. Aanvankelijk konden de kinderen de dieren enkel bekijken en voederen.
In '50 begon men kinderen actief te betrekken bij het onderhoud van de boerderijen.
Ook werden de kinderboerderijen meer toegankelijk gemaakt voor het publiek en
werd een ‘dierencentrum’ ingericht, waar kleuters gedurende de zomerperiode door
kleuterleidsters ontvangen worden. De kinderen worden er op een pedagogisch
verantwoorde wijze met de dieren in contact gebracht. De kleuterleidster vertelt over
de dieren en tracht zo het waarnemingsvermogen van de kinderen te stimuleren. Voor
kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs worden demonstratielessen
met levend materiaal gegeven.
In de eerste jaren handelden de onderwerpen telkens over een plant, een dier of
een groep dieren. In de nieuwe lessen treden ook nieuwe tendensen naar voor. Men
tracht zoveel mogelijk het milieu als geheel te behandelen.
Het schooltuinencomplex beschikt ook over een systematisch-botanische en een
landschappentuin. Hier en in andere terreinen worden op aanvraag excursies ingericht.
Van de oude excursievorm, het passief wandelen, is men reeds lang afgestapt. Door
het geven van opdrachten tracht men de leerlingen actief te betrekken en het
waarnemen te verscherpen. Met die bedoeling worden ook, o.m. in het duinenreservaat
Meijendel, natuurpaden voor scholen uitgezet. Bovendien kan elke volwassene de
botanische en landschappentuin bezoeken. Plukweiden en knuffelhoekjes met dieren
werden ingericht, waar ouders en grootouders met hun kinderen dankbaar gebruik
van maken.
Aan elke kleuter- en bassisschool wordt eens per maand lesmateriaal met
begeleidende teksten bezorgd. Bovendien verschijnen reeds meer dan twintig jaar
de gedrukte lesbrieven ‘De Natuur van de Maand’.
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Het instituut voor natuurbeschermingseducatie
Deze organisatie is wel de belangrijkste particuliere instelling in Nederland. Zij
ontstond in 1960 uit de Bond voor Natuurbeschermingswachten en is ondertussen
uitgegroeid tot een machtige landelijke organisatie met districten, afdelingen en een
centraal bureau te Amsterdam.
Voor volwassenen werden vanaf het eerste jaar cursussen natuurgids ingericht.
De bedoeling van dergelijke cursussen is mensen te vormen, die didactisch voldoende
onderlegd zijn om recreanten tijdens een wandeling in een park of reservaat te
begeleiden. Momenteel beschikt het I.V.N. over meer dan duizend gediplomeerde
natuurgidsen.
Deze gidsen verzorgen o.m. de open natuurwandelingen in allerlei terreinen. De
tochten worden bekend gemaakt langs de pers en via tijdschriften. De organisatie
van deze wandelingen geschiedt vanuit het centraal bureau of door de afdelingen.
Dikwijls gebeurt dit in samenwerkind met de A.N.W.B.
Door de plaatselijke afdelingen van natuurgidsen worden ook natuurpaden uitgezet.
Ten behoeve van de leden wordt een tijdschrift ‘Mens en Natuur’ uitgegeven en aan
de gidsen wordt de nodige informatie bezorgd door het contactorgaan ‘Open Oog
voor de natuur’. Vanuit het centraal bureau worden regelmatig allerlei didactische
publicaties verspreid.
Voor jongeren van 16 tot 25 jaar worden natuurbeschermingswerkkampen ingericht.
De jongens en meisjes voeren gedurende een week onderhoudswerken uit in
reservaten. Daarbij wordt hen ook de nodige informatie verstrekt i.v.m.
natuurbescherming. Het I.V.N.-bureau fungeert sinds 1967 als administratief centrum
voor de Vereniging van Schoolbiologen. Door het Ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk werd het I.V.N. verzocht ook het Voorlichtingscentrum
voor Natuurbescherming (V.C.N.) op te richten en de werking ervan te verzorgen.

Andere realisaties
Het schooltuinenwerk heeft weerklank gevonden in gans Nederland. Verscheidene
diensten in andere steden functioneren reeds of zijn in uitbouw.
Belangrijk educatief werk wordt ook verricht door het Museum voor het Onderwijs
te 's Gravenhage. Zowel in het museum als buiten worden voor jongeren en
volwassenen activiteiten verzorgd.
Ook het Staatsbosbeheer tracht met allerlei middelen, o.m. het inrichten van
bezoekerscentra, het publiek op te vangen en informatie te bezorgen.
Talrijke volkshogescholen organiseren momenteel cursuswerken, waarbij
natuurstudie en meer nog natuurgenieten op de voorgrond worden gesteld.
Verder trachten een aantal verenigingen, o.m. de A.N.W.B. (200.000 leden) het
natuurbeleven meer en meer onder de aandacht van hun leden te brengen. Ook de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (ongeveer 140.000 leden) draagt in
hoge mate bij tot de bevordering van de milieu-educatie, o.m. door de inrichting van
ontvangstcentra in haar reservaten. De laatste jaren ontstonden allerlei actiegroepen,
die gecoördineerd werden in het Centrum Milieuzorg.
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Opmerkelijk in Nederland is het resulteren van allerlei acties in ledenwinst voor
bestaande organisaties. Zo had de actie Deelerwoud voor gevolg dat het ledental van
Natuurmonumenten met verschillende tienduizenden toenam.

In vlaanderen
Hier komen de verenigingen na de tweede wereldoorlog slechts langzaam op gang,
zonder evenwel een grote ledenwinst te boeken. De meeste verenigingen doen wel
aan natuurstudie, maar slechts occasioneel aan educatie.
Rond de jaren vijftig worden pogingen tot federatievorming ondernomen.
Pas in 1965 wordt een organisatie opgericht, die zich speciaal speciaal met
milieu-educatie gaat bezig houden: het Centrum voor Natuurbeschermingsedukatie
(C.V.N.). Belangrijke steun wordt daarbij verleend door de Koninklijke Maatschappij
voor Dierkunde van Antwerpen, waar reeds van na de tweede wereldoorlog
opvoedkundig werk verricht wordt.

In het bezoekerscentrum wordt met eenvoudige middelen informatie verstrekt over dieren en planten,
die men buiten kan ontdekken.
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Het centrum voor natuurbeschermingsedukatie
Het C.V.N. wordt, met medewerking van het Nederlandse I.V.N., opgericht door
enkele oud-leden van de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie, die reeds eerder
een werkgroep voor natuurbeschermingseducatie hadden gevormd.
Dit Centrum stelt zich tot doel als vormings- en informatieinstituut een positieve
verandering te brengen in de vervreemding mens-natuur. Evenals in de Nederlandse
instelling baseren de medewerkers zich op de principes van Heimans en Thijsse.
Vanaf het eerste jaar worden cursussen natuurgids ingericht. Momenteel gaat elk
jaar één cursus door in elke nederlandstalige provincie. In Vlaanderen werden tot
hiertoe meer dan 450 natuurgidsen gediplomeerd. Provinciaal zijn de gidsen
gegroepeerd in werkgroepen. Zij leiden o.m. de open natuurwandelingen voor het
grote publiek. Bovendien verzorgen zij op aanvraag rondleidingen voor
volwassenorganisaties, scholen en jeugdbewegingen in parken en reservaten, het
Zwin, de Antwerpse dierentuin en het domein Planckendael te Muizen.
Het Centrum geeft didactische publicaties uit, zo mogelijk in samenwerking met
de Nederlandse zusterornanisatie.
Verder wordt in de mate van het mogelijke tentoonstellings- en
documentatiemateriaal ter beschikking gesteld van culturele organisaties.
Voor de jeugdwerking werd in 1968 een associatie aangegaan met de Belgische
Jeugdbond voor Natuurstudie. Deze associatie richt natuurbeschermingswerkkampen
in voor jongeren van 16 tot 25 jaar en verzorgt kadercursussen en -kampen voor
jeugdorganisaties. De Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (B.J.N.) is gegroeid
uit een afdeling van de N.J.N., die in 1954 in Antwerpen opgericht werd. Het opzet
slaagde en in 1958 werd de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie opgericht met
afdelingen over gans het Vlaamse land.
De B.J.N. is evenals de N.J.N. een vrije jeugdbeweging, die veel van de traditie
en werkmethode van de N.J.N. heeft overgenomen.

De opvoedkundige dienst van de Koninklijke Maatschappij voor
Dierkunde van Antwerpen
In 1947 begon Walter Van den bergh, directeur van de Maatschappij, met de
wederopbouw en een totale reorganisatie van de Antwerpse Zoo. Zijn beleid werd
bepaald door moderne wetenschappelijke en educatieve normen. Van bij het begin
werd al het mogelijke gedaan om het educatieve werk in de Zoo te benadrukken: het
maken van filmstrips voor scholen, het aanbrengen van didactische panelen, het
geven van rondleidingen. Ook het aantrekken, stimuleren en steunen van vele
natuurhistorische en natuurbeschermingsverenigingen heeft de groei van de
natuurbeschermingsgedachte sterk beïnvloed en vorm helpen geven.
In 1969 werd dan de Opvoedkundige Dienst verder gestructureerd en kreeg
rechtspersoonlijkheid. Deze vereniging werd onmiddellijk erkend door het Ministerie
van Nederlandse Cultuur als nationale organisatie voor volksopvoeding.
De Opvoedkundige Dienst richt zich in de eerste plaats tot de duizenden
schoolkinderen, die in groepsverband de Zoo bezoeken. Voor hen wordt op
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eenvoudige aanvraag een lesje met aangepaste rondleiding verzorgd. Ook hier baseert
men zich op de principes van Heimans en Thijsse. Door vraag- en antwoordspel en
met behulp van didactisch materiaal en dia's wordt getracht de leerlingen zoveel
mogelijk zelf te laten ontdekken en beleven.
De lessen en rondleidingen worden gegeven door natuurgidsen van het C.V.N.,
die onderwijsbevoegdheid bezitten en een bij-opleiding als Zoo-gids genoten. Ook
de jeugdorganisaties, die tijdens het weekend de Zoo bezoeken, kunnen een beroep
doen op de Opvoedkundige Dienst. Verder geschieden op aanvraag rondleidingen
voor allerlei volwassenenorganisaties.
In het planetarium worden zowel voor jongeren als volwassenen voorstellingen
verzorgd.
In het natuurreservaat ‘De Zegge’, dat eigendom is van de Maatschappij, wordt
elk jaar in samenwerking met het C.V.N. een natuurbeschermingswerkkamp
georganiseerd.
Ook in het domein Planckendael, eveneens onder beheer van de Maatschappij, is
men sinds vorig jaar gestart met educatief werk. Een tentoonstellingsruimte met
leslokaal en een opvangcentrum voor gekwetste vogels werden ingericht. Tevens
werden natuurpaden uitgezet en is een nieuw pad in voorbereiding.

Andere instellingen en realisaties
In de eerste jaren na de tweede wereldoorlog komt vooral de natuurstudie als
belangrijkste element naar voor.
Verschillende kleinere verenigingen voor amateuristische wetenschapsbeoefening
worden vooral in het Antwerpse opgericht. Het hobby-element is heel be-
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langrijk, maar daarnaast wordt ook ernstig wetenschappelijk werk verricht.
Pas rond de jaren vijftig komt algemeen de natuurbescherming op het voorplan.
Men begint meer en meer te streven naar onderlinge coördinatie en men begint ook
te proberen de natuurbeschermingsgedachte te verspreiden.
In 1951 wordt de vereniging ‘Belgische Vogelreservaten’ opgericht op initiatief
van Jan Jacobs, Graaf L. Lippens en Walter Van den bergh. Deze vereniging stelt
zich op de eerste plaats tot doel reservaten in eigendom of beheer te krijgen. Na een
goede start met de aankoop van Snepkensvijver zal deze vereniging later stagneren
door tekort aan financiële middelen, mede veroorzaakt door het feit, dat het
ledenaantal niet verder toeneemt en blijft schommelen rond de 5.000 leden.
Hetzelfde geldt voor de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedeschoon, die
ondanks alle acties ook niet boven de 1.500 leden uitstijgt.
De ornithologische vereniging ‘De Wielewaal’ kent wel een langzaam stijgend
ledenaantal, maar groepeert op het ogenblik toch ook slechts een 4.000 leden. Beide
laatste verenigingen zullen ook trachten natuurreservaten in beheer te krijgen; alleen
de Wielewaal slaagt erin één reservaat in eigendom te verwerven. Tenslotte zal de
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwernen het natuurreservaat De
Zegge bij Geel en het domein Planckendael te Muizen aankopen.
Van officiële zijde worden in 1956 de eerste staatsreservaten opgericht.
In 1952 komt het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming tot stand, eerst als
feitelijke vereniging, in 1958 als v.z.w.; het wordt eigenlijk nooit meer dan een zeer
losse federatie.
Het Nationaal Verbond organiseert elk jaar een nationale natuurbeschermingsdag
om actuele bedreigingen in de belangstelling te brengen. Aan die
natuurbeschermingsdagen nemen telkens een vijfhonderd mensen deel.
Stilaan wordt meer en meer de nadruk gelegd op educatie. De Vrienden van het
Schoolmuseum te Gent gaan een natuurhistorisch jeugdtijdschrift ‘Hamster’ uitgeven,
in het begin met medewerking van de
B.J.N. Het wordt vlug een groot succes. Momenteel telt het ongeveer 15.000
abonnementen.
Na 1960 begint de verstoring van het leefmilieu scherpere vormen aan te nemen;
allerlei acties worden gevoerd: Kalmthoutse Heide, Peerdsbos, Progil, enz. Opvallend
is, dat de meeste van die acties spontaan de volkssteun krijgen, zonder ledenwinst
op te leveren voor de bestaande natuurbeschermingsorganisaties. Overal ontstaan
ook plaatselijke actiegroepen. Een nadeel is dat de acties dikwijls onoordeelkundig
gevoerd worden en zeker niet de deskundigheid en het niveau bezitten van de
Nederlandse.
Dikwijls hebben deze actiegroepen geen idee van de wettelijke mogelijkheden,
hebben zij onvoldoende wetenschappelijke informatie en kennis en ontbreekt in
enkele gevallen zelfs elementaire terreinkennis. Ook de coördinatie en samenwerking
tussen de ledenverenigingen van sommige actiecomité's verloopt soms erg moeilijk.
Dit speelt trouwens ook op het educatieve vlak: de idee ‘kinderboerderijen’ duikt
regelmatig op in allerlei voorstellen en in de pers. Slechts weinigen hebben evenwel
een juiste kijk op de eigenlijke betekenis van een dergelijke opzet.
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Een nieuwe poging tot coördinatie en bundeling gebeurde in 1971 met de oprichting
van de Bond Beter Leefmilieu. Ook dit initiatief heeft te kampen met het zelfstandig
gevoel van de verschillende verenigingen en een gebrek aan contact met de basis.
Andere organisaties beginnen aandacht te besteden aan de milieu-educatie. De
Vlaamse Jeugdherbergcentrale richt twee van haar jeugdherbergen, deze van
Oostduinkerke en Bokrijk, in als ‘field-centra’ naar Engels voorbeeld. De A.T.B. de
Natuurvrienden, net als het N.I.V.O.N., één van de eerste instellingen die
natuurbeleven op haar programma had en heeft staan, richt wandelpaden in, b.v. rond
het Natuurvriendenhuis te Waasmunster.
De Stichting Leefmilieu van de Kredietbank en de Vlaamse Bosbouwvereniging
verzorgen samen een documentatie voor kinderen over het bos. Beide verenigingen
verspreiden ook elk meer gespecialiseerde publicaties.
Ook allerlei socio-culturele organisaties beginnen aandacht te besteden aan het
leefmilieu, vooral onder invloed van de toenemende milieuverstoringen. Van
planmatige informatie en educatie is echter weinig sprake.
Sinds verleden jaar wordt in het Laboratorium voor Experimentele Pedagogiek
van de R.U.G. (Prof. Dr. Verbist) een groots opgezet landelijk project voor de lagere
school opgezet: ‘op zoek naar zuiver water’. Tenslotte vindt men in het Zwin en het
domein Planckendael ontvangstcentra; deze van het Zwin bezit echter geen
vergaderaccomodatie. Het Zwin beschikt momenteel wel over een klein museum,
waar didactische panelen de bezoeker informatie geven over het reservaat en zijn
geschiedenis. Verder worden door de conservator en natuurgidsen rondleidingen
verzorgd voor jongeren en volwassenen.
Plannen werden ontworpen voor een ontvangstcentrum bij de Kalmthoutse Heide,
maar de realisatie van staatswege lijkt niet voor de onmiddellijke toekomst te zijn.
We stellen dus vast dat in Vlaanderen natuurstudie nog altijd een ‘sport’ is voor
een zeer kleine groep, terwijl het in Nederland de hobby geworden is van een groot
aantal mensen. In de Nederlandse natuurbescherming stond de mens steeds centraal,
wat zeer vroeg aanleiding gaf tot een mentaliteitswijziging. Daar kende de
milieu-educatie na de tweede wereldoorlog dan ook een versnelde ontwikkeling
mede dank zij de deskundigheid van velen.
Toch blijkt ook hier de confrontatie mens-natuur voor meer en meer mensen
belangrijk te zijn. De bestaande organisaties lijken echter niet in staat de situatie op
te vangen. Nieuwe instellingen kennen echter wel succes.

Voorstellen en prioriteiten voor de toekomst
Het is duidelijk, dat op korte termijn een enorme inspanning zal moeten gedaan
worden om de milieueducatie in Vlaanderen verder uit te bouwen. Dit zal dienen te
gebeuren in schoolverband, op de universiteit en zeker in het kader van het
vormingswerk. Van primordiaal belang is de reële confrontatie mensnatuur zinvol
tot stand brengen.
Een eerste dringende realisatie zien we in de oprichting van gemeentelijke of
stedelijke ODvoedkundige diensten, vergelijkbaar met de schoolbiologische diensten
in Nederland, die belast zijn met de milieu-educatie. Deze diensten dienen over een
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minimum aan deskundig personeel te beschikken en een minimum aan infrastructuur.
Zij zouden zowel een opdracht hebben t.o.v. de plaatselijke scholen, als op het terrein
van het vormingswerk. Het lijkt ons haalbaar met vrij geringe financiële middelen
een efficiënte infrastructuur op te bouwen: met enkele lokalen in de buurt van of in
een park b.v. is reeds veel te realiseren, wanneer plantsoendienst en technische dienst
van de gemeente meewerken en een redelijk werkingskrediet wordt toegewezen.
Eventueel kan zelfs een combinatie gezocht, wanneer culturele centra worden
opqericht.
Een tweede dringende realisatie zien we in de oprichting van ontvangstcentra bij
natuurgebieden, zoals staatsreservaten, recreatiegebieden, provinciale domeinen en
zelfs private domeinen.
Een derde dringende realisatie ligt in de oprichting van kinderboerderijen in of
vlak bij de grote steden. Dit kan echter slechts volledig zinvol zijn, wanneer eerst
een opvoedkundige dienst belast met milieu-educatie aanwezig is.
Op korte termijn zal ook aandacht moeten besteed worden aan de opleiding van
mensen, die op verantwoorde wijze vorming terzake kunnen brengen.
Het lijkt ons wenselijk, dat in verschillende beroepsopleidingen, b.v. sociaal
assistent, onderwijzer, regent e.d., oecologisch gerichte cursussen met de nodige
veldstudie worden ingelast. Of nog, dat de mogelijkheid wordt geboden een opleiding
te volgen georganiseerd door b.v. het Centrum voor Natuurbeschermingsedukatie,
eventueel in samenwerking met de Blankaart.
Op universitair niveau zou ook de oprichting van een leergang ‘outdoor education’
naar Amerikaans voorbeeld wenselijk zijn. Tenslotte zou in het subsidië- ringsbeleid,
net als in Nederland, prioriteit dienen gegeven te worden aan milieu-educatieve
projecten.
A. VAN STEENBERGEN
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Algemeen voorzitter A.N.V. op de IJzerbedevaart
Meer dan een halve eeuw na het einde van de eerste wereldoorlog stromen nog
elk jaar tienduizenden Vlamingen naar de ‘bedevaartweide’ bij Diksmuide om
er de ‘ijzertragedie’ te herdenken en daaruit de kracht te putten voor hun
verdere strijd voor ZELFBESTUUR en WERELDVREDE.
Door haar omvang, haar atmosfeer, evenals door de bonte verscheidenheid van
de deelnemers (waaronder steeds weer talrijke jongeren), is deze manifestatie
enig in de Nederlanden en in West-Europa. Belangstellende Noord-Nederlanders
hebben herhaaldelijk met verbazing en ontroering kennis gemaakt met de
ingetogen én strijdbare geest van dit gebeuren. Onder meer Godfried Bomans
en Prof. Geijl hebben daarvan getuigenis afgelegd.
Tot de vaste programmapunten van de ijzerbedevaart behoort een ‘groet uit
het Noorden’. Dit jaar werd de algemeen voorzitter van het A.N.V. daartoe
uitgenodigd. Wij laten hier de tekst volgen van de toespraak van Dr. W.H. van
den Berge, die in Vlaanderen grote instemming en waardering vond.
Vlaamse vrienden,
Vele gevoelens gaan door mij heen nu ik U op deze dag een groet uit Noord-Nederland
mag overbrengen. Vooreerst van eerbied voor de Vlamingen die aan de IJzer of waar
ook zijn gevallen. Hun offer in de eerste plaats ligt aan de wortel van deze
bedevaarten. Gevoelens van ontroering ook dat zoveel duizenden uit alle streken en
geledingen van het Vlaamse volk en van alle leeftijden hier zijn samengestroomd
om te getuigen van hun onderlinge verbondenheid. Maar ook om zich te bezinnen
op de strijd die nog steeds nodig is voor de toekomst van Vlannderen. Dit alles in
het brede verband van Europa en met de vaste wil tot vrede en rechtvaardigheid.
Groot is de tegenstelling tussen de kilheid die het hedendaagse gemeenschapsleven
niet zelden vertoont, en de warmte en het idealisme die hier tegemoetstralen.
Toch blijft ook een gevoel van een zekere vreemdheid. Dit eigenlijk niet strikt
persoonlijk bedoeld, maar sprekende als Noord-Nederlander. Gij weet dat de inzet
voor vrede en rechtvaardigheid Noord-Nederlanders evenzeer als U in beweging kan
brengen. Daarin zit het niet. Maar wanneer ik deze dag van Vlaamse verbondenheid
meemaak, kan ik mij niet losmaken van de gedachte dat, dooreengenomen,
Noord-Nederlanders juist van dat kenmerk van deze dag verder afstaan dan voor
leden van dezelfde Nederlandse familie zou mogen. Zijn wij, wat toch zou moeten,
innerlijk betrokken bij de vele vraagstukken waarmede gij Vlamingen nog steeds
worstelt om de U toekomende plaats te verwerven, bij Uw gedenkdagen, Uw
successen en Uw tegenslagen? Zijn wij, om maar enkele voorbeelden te noemen,
bekommerd over de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en volgen wij gespannen Uw
pogingen om door grondwetswijziging meer armslag te verkrijgen? Gaat dit alles,
uitzonderingen daargelaten, in Noord-Nederland niet gelaten voorbij? Is omgekeerd,
zo durf ik vrijmoedig vragen, voor U Noord-Nederland innerlijk niet al te ver weg?
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Het zijn de bittere vruchten van een eeuwenlang gescheiden leven van Vlamingen
en Noord-Nederlanders.
Wonende in het grensgebied van de Nederlandse cultuur hebt gij Vlamingen, veruit
de zwaarste strijd voor behoud van eigen karakter moeten voeren. Gij hebt de hitte
van de dag gedragen. Maar het getij is gekeerd! Of, om het te zeggen met de woorden
van de Zeeuwse leeuw, nog ten dele in het water: luctor et emergo, ik worstel en
kom boven. Want, welke moeilijkheden nog mochten rijzen, het zullen
achterhoedegevechten zijn: op het punt waar het einddoel in zicht is, zijt gij gekomen
op eigen kracht. Hoe gering is de morele steun geweest die gij hebt ontvangen van
dat andere deel van de Nederlandse gewesten dat in het verleden door de loop van
de geschiedenis meer is bevoorrecht geworden.

Voor zelfbestuur en wereldvrede.
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Laat ik het verleden laten rusten. Wij allen, jong en oud, in Noord en Zuid, zijn
geroepen te leven in en met de werkelijkheid van vandaag, met de nieuwe
ontwikkelingen en nieuwe strevingen, waarvan onze tijd zo vol is. En van daaruit
bouwen aan de toekomst, kenspreuk van deze bedevaart.
Vele waarden worden in de smeltkroes geworpen en wij weten niet hoe de toekomst
eruit zal zien. Zeker is wèl, dat, zoals ook op deze dag, de roep om vrede en om
rechtvaardigheid steeds luider zal klinken. Zeker is ook dat een zelfgenoegzaam
isolement niet meer past. Daarbij aansluitend spreek ik tot U onder het motto de
Nederlanden in Europa - een woordenkeus die mij zeer lief is.
Gij Vlamingen en wij Noord-Nederlanders geloven in en willen werken voor de
opbouw van het Europa der volken, waarvan wij een wezenlijk deel uitmaken. Over
elke vooruitgang verheugen wij ons en elke tegenslag ondergaan wij als een
teleurstelling. Wij zijn in staat bij die opbouw een eigen waardevolle bijdrage te
leveren en wij zijn ook vastbesloten dit te doen.
De snelle ontwikkelingen van de laatste tijd - op economisch, sociaal, cultureel en
politiek terrein - maken dat Vlaanderen deze toekomst onder gunstige omstandigheden
tegemoet gaat en, evenals Noord-Nederland, een volwaardige plaats zal kunnen
innemen.
Dat neemt niet weg dat gij Vlamingen een klein volk zijt, en wij Noord-Nederlanders
zijn het ook. Wij leven temidden van grote, zeer invloedrijke, volken. Deze tijd
gebiedt, dat wij, die, naar het woord van Van Aldegonde ‘in eenen stronck zijn
geplant’ en die gezamenlijk de hoeders zijn van het Nederlandse beschavings- en
cultuurpatroon, de eenheid daarvan en niet de verschillen, vooropstellen. Dat wij de
verschillen zien als schakeringen, die mede de rijkdom ervan uitmaken.
Gij weet, dat er, gelukkig, na de laatste oorlog al op verschillend gebied een
toenadering is tot stand gekomen. Maar hoe waardevol ook, het is teveel stukwerk
en het gaat te langzaam. Wij moeten de banden - ook de Beneluxbanden - sterker
aanhalen en de organen scheppen om de culturele samengroei te versnellen. Wij
moeten afsteken naar dieper water.
De tijd is gunstiger dan ooit tevoren: de scheidende werking van de staatsgrenzen is
sterk afgezwakt. De verschillen in godsdienst hebben hun scherpte verloren. En niet
in de laatste plaats: door de groei en ontwikkeling van Vlaanderen is wezenlijk het
evenwicht hersteld tussen de delen van de Nederlandse cultuurgemeenschap. Na
overwicht in het verre verleden van Vlaanderen, en overwicht later van
Noord-Nederland, kunnen zij elkaar thans als gelijkwaardige partners tegemoettreden.
Ik sprak zoëven van de gelatenheid waarmede zeer vele Noord-Nederlanders Vlaamse
vraagstukken bezien, maar laat daaruit niet het misverstand groeien dat zij een vanzelfsprekend misplaatst - meerwaardigheidsgevoel zouden hebben. Ik ben gelukkig
dit naar het rijk der fabelen te kunnen verwijzen en hoop dat, mocht die gedachte bij
U leven, U die zult willen loslaten.
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Maar dat is niet alles, ook niet het belangrijkste. Gunstige kansen moeten worden
gegrepen. Beslissend zal zijn onze innerlijke bereidheid! Willen we wel, gij
Vlamingen, wij Noord-Nederlanders? Willen we bewust de ingetreden vervreemding
terugdringen, naar elkaar toegroeien en vele dingen samen doen? Zullen wij voortgaan
onze verschillen breed uit te meten, terwijl zij gezien in de grotere verbanden van
deze tijd, ver achterstaan bij wat ons gezamenlijk verbindt. Zijn wij groot genoea
om niet voortdurend elkanders hebbelijkheden in het zoeklicht te zetten en voorbij
te zien aan die waardevolle eigenschappen van de andere die wijzelf in mindere mate
hebben? Zullen wij juist de bestaande remmingen blijven koesteren of zullen wij ze
van ons afschudden?
Als wij, op zakelijke gronden en op gevoelsoverwegingen de goede keus doen d.i. voor eenheid en verbondenheid - dan is er voor U in het Zuiden en voor ons in
het Noorden nog zeer veel werk aan de winkel.
Ik heb mij tot U kunnen richten in mijn eigen taal, die ook de Uwe is. En wel op deze
plaats, waar de IJzertoren staat, ik haal aan uit de 41ste IJzerbedevaart, de enige
plaats vanwaar gij de toren van Aardenburg in Nederland en Sint-Winoksbergen in
Frans-Vlaanderen ziet. De gevallenen hadden een droom. Ook Prof. Geijl, die als
groot vriend van Vlaanderen hier eerder tot U sprak had een droom. Men kan vele
dromen dromen. Een van Uw dromen is Vlaanderen. Droom ook eens de oude droom
van de innerlijke verbondenheid van de Nederlandse gewesten. Degenen die ik U
noemde hebben afdoend bewezen dat een droom niet afhoudt van daden. Integendeel
de kracht en de bezieling geeft om gestaag te arbeiden, van dag tot dag.
Gij voor Vlaanderen en zijn plaats in het geheel.
Dr. W.H. VAN DEN BERGE
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Ambtelijke contacten beide Limburgen een half jaar oud
Ruim een half jaar geleden maakten de Provinciebesturen van Nederlands- en
Belgisch-Limburg de benoeming bekend van een Interlimburgse
Contactambtenaar. Dat werd Jef Wouters uit Genk, die meteen aan de slag kon
gaan. Hij maakte eerst een verkenningstocht van drie maanden door
Nederlands-Limburg, ging vervolgens drie maanden op verkenning in
Belgisch-Limburg en zegt nu: ‘Duidelijk heb ik gemerkt dat de instelling van
deze functie voldoet aan een, overal in de provincie aanwezige, behoefte om
contact te zoeken met de overburen’.
De conclusie uit de honderden gesprekken die hij in beide provincies gevoerd heeft
met particuliere personen, overheidsinstanties, instellingen en organisaties luidt dan
ook: de contactambtenaar kan een belangrijke stimulerende coördinerende en
informatieve rol gaan spelen met betrekking tot de uitbouw van een hechtere
samenwerking tussen de twee provincies.

Uitwisseling scholen
Gedurende de afgelopen maanden is op Wouters ook een frequent beroep gedaan
voor zogenaamde kleinere zaken; het peilen hoe de verhoudingen liggen voor een
eventuele samenwerking, het mee helpen zoeken naar een geschikte ‘sparring-partner’,
het maken van bepaalde afspraken, enz. ‘Dingen dus waarvan men niet zo direct
wereldschokkend nieuws mag verwachten, maar die als basis voor een verdere
samenwerking en integratie broodnodig zijn’, zegt hij. Daarnaast heeft hij ook reeds
enkele interessante zaken kunnen realiseren en/of mee helpen tot stand brengen. Zo
speelde hij een belangrijke rol bij de opzet van de grote tentoonstelling over ‘Welvaart
en Welzijn in beide Limburgen’, die onlangs in Maasmechelen werd gehouden en
maakte hij het mogelijk dat een door de Maasketen Jan van Eyck, het
samenwerkingsverband tussen beide Limburgse Maaslanden, georganiseerd
uitwisselingsprogramma voor lagere scholen kon doorgang vinden. Aan dit
uitwisselingsprogramma namen ruim 350 zesde-klassers deel van acht scholen in
Stein en Maasmechelen. De kinderen van Stein waren een dag te gast in
Maasmechelen en die van Stein fungeerden een paar dagen later een hele dag als
gastheer. Via diavertoningen, streek-excursies, gezamenlijke lesuurtjes,
sportwedstrijden, enz. konden kinderen, die hemelsbreed gemeten nauwelijks enkele
kilometers van elkaar afwonen, eindelijk eens een beetje bewust kennis maken met
hun buren en de streek aan de overkant van de Maas. Het ligt in de bedoeling om
volgende jaren op nog grotere schaal en met meerdere scholen uit meerdere gemeenten
dergelijke uitwisselingsprogramma's te organiseren.

Grensoverschrijdende wegen
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Verder vonden er op initiatief van Jef Wouters gesprekken plaats tussen het
Recreatieschap Heuvelland Zuid-Limburg enerzijds en het I.M.L., de Provinciale
Technische Wegendienst en de arrondissementscommissaris voor de Voerstreek
anderzijds over de grensoverschrijdende wegen in de Voerstreek.
Zonder dat daarvoor alle mogelijke omwegen via Brussel en Den Haag dienden te
worden gemaakt kon in twee vergaderingen overeenstemming worden bereikt over
de projectie, de breedte, de soort verharding, enz. van deze wegen. Tevens vloeide
uit deze samenkomst de afspraak voort, een regelmatig contact te houden in de
toekomst.
Eenzelfde gesprek werd op gang gebracht tussen de gemeente Veldwezelt en
Maastricht over het korte, bochtige en onverlichte stukje weg vanaf de Belgische
grens richting Maastricht, dat zou moeten worden aangepast aan de wegen waar het
op aan sluit.

Jef Wouters weet natuurlijk wel dat er tussen de beide Limburgen grenspalen staan. Maar de staatsgrens
moet geen ijzeren gordijn worden.
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Prioriteiten
De heer Wouters beseft heel goed dat zijn werkzaamheden een erg breed terrein
kunnen bestrijken, en dat het dus noodzakelijk zal zijn voorlopig een selectie te
maken. Hetgeen uiteraard ook weer niet wil zeggen dat bepaalde actuele problemen
op een zeker moment toch niet de voorkeur zouden moeten krijgen.
‘Ik zou wel vijftig voorstellen hebben kunnen doen, maar je moet, vind ik, bij dit
werk realist blijven’, zegt de Interlimburg-ambtenaar. Vandaar dat in overleg met
de beide Provinciebesturen een aantal prioriteiten is vastgelegd.
Het eerste punt betreft de ruimtelijke ordening. En meer speciaal de ontwikkeling
op beide Maasoevers
Geacht zal eerst worden op het voltooien van een studie, welke wordt uitgevoerd
door de commissie Maasoverleg, die de ontwikkelingen op beide Maasoevers van
Eijsden tot Heumen zal behandelen. De Contactambtenaar zal - na het verschijnen
van het rapport - er voor zorg dragen dat het overleg in deze aangeleaenheid zal
bestendigd worden, zeker ook - wat de nabije toekomst betreft - met betrekking tot
de recreatieprojecten, die her en der gepland zijn.

Verkeer
Inzake verkeer vermeldt het prioriteitenschema twee onderwerpen. Op de eerste
plaats de verkeersveiligheid op de E-39 brug. Gezien het steeds toenemende zware
vervoer op dit traject moet er rekening worden gehouden met mogelijke zware
verkeersongevallen. Het Nederlandse deel van deze bruq is echter tamelijk ver van
de stedelijke agglomeratie gelegen, zodat daar waarschijnlijk beter Belgische politieen reddingsdiensten zullen kunnen worden ingeschakeld. Wouters zal een nader
overleg organiseren tussen de verschillende instanties (brandweer, politie,
hulpdiensten, enz.) teneinde te komen tot meer coördinatie en duidelijke afspraken
inzake hulpverlening.
Het tweede onderwerp betreft de ‘Stop van Lozen’ in de Belgische Zuid-Willemsvaart.
Deze bottle-neck is reeds vele jaren een doorn in het oog van de Limburgse
autoriteiten. Van Nederlandse zijde is er nu bij de Nederlandse overheid voor gepleit
om het opheffen van deze Stop even los te zien van de verbeteringsplannen voor het
kanaal Wessem- Nederweert en voor de Zuid-Willemsvaart, voor wat betreft het
gedeelte tussen Nederweert en de Belgische grens. Indien deze ontkoppeling zou
plaatsvinden zou dat voor de Belgische autoriteiten een stimulans kunnen zijn om
versneld te gaan werken aan de opheffing van de Stop van Lozen. De betekenis van
het betreffende stuk vaarweg voor beide Limburgen zal door een studiecommissie
van het gewest Weert met actuele statische gegevens worden toegelicht.
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De heer Wouters zorgde er voor dat deze commissie met een gelijk aantal
Belgisch-Limburgse leden werd uitgebreid.

Milieuhygiene en cultuur
Op het punt van de milieuhygiëne (met name voor wat betreft de grensoverschrijdende
beken en rivieren) zal een studie worden gemaakt van de problemen die zich op dit
vlak tussen de beide Limburgen voordoen. Aan de hand van uitgewerkte voorstellen
zal getracht worden zoveel mogelijk van die problemen op te lossen. ‘Ideaal zou
natuurlijk zijn een vaste commissie met concrete afspraken, die de nodige
overeenkomsten zou kunnen voorbereiden, welke dan door de twee nationale
overheden door een tractaat bekrachtigd zouden dienen te worden’, aldus Jef Wouters.
Op cultureel gebied tenslotte zal de Contactambtenaar in de naaste toekomst moeten
gaan bekijken hoe de culturele integratie verder kan worden uitgewerkt en aangepakt.
Ook dit is natuurlijk een erg ruim werkterrein, met tal van randgebieden. Jef Wouters
stelt zich onder meer voor om de schooluitwisselingen te gaan bevorderen en wijst
in dit verband ook op een voorstel van de Culturele Raad Limburg inzake de
oprichting van een mijnmuseum. Onderzocht zou kunnen worden of beide Limburgen
niet kunnen volstaan met de oprichting van één museum dat dan een interlimburgse
stempel zou kunnen dragen.

Infrastructuur
Nogmaals het is slechts een eerste selectie. Er zijn natuurlijk nog heel wat meer
onderwerpen die zich voor een gezamenlijke aanpak zouden lenen. ‘In dit verband
moet toch onder meer duidelijk worden opgemerkt dat in die regio, waar de Maas
scheidend is, voor de hand liggende contacten vaak uitblijven
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in de gemeenten zonder bestendige oeververbinding’, aldus Wouters. In dat kader
is de verbetering van de infrastructuur tussen beide provincies natuurlijk van groot
belang. De meest actuele trajecten zijn de volgende:
spoorwegen: Hasselt-Maastricht en Antwerpen-Hamont-Roermond-Mönchengladbach;
waterwegen: bouw van het Cabergkanaal en de eerdergenoemde opheffing van
de Stop van Lozen;
autowegen: de A-24 (Eindhoven-Hoei) en de daarop aansluitende expreswegen
(oost-west-verbindingen).

Huisvuilverwerking
Aan de orde is eveneens al geweest het probleem van de huisvuilverwerking.
Nederlands-Limburg denkt vooralsnog aan geconcentreerd storten, daar waar
Belgisch-Limburg vooral de opbouw van een compostfabriek voorstaat. ‘Deze twee
visies, hoewel schijnbaar tegenstrijdig, zijn wonderwel met elkaar te rijmen’, vindt
Jef Wouters. ‘Een concentratie van compostfabrieken in een te beperkt gebied zou
de afzetmogelijkheden in gevaar brengen. Aan verbranding wordt voorlopig om
economische redenen nog niet gedacht. Toch werd gesteld dat, mocht een van beide
provincies behoefte hebben aan nader overleg op dit punt, de samenwerking zeker
gerealiseerd kon worden’, vertelt Wouters.
In het kader van de contacten tussen het zuidelijk gedeelte van Nederlands-Limburg
en de Voerstreek is eveneens gepraat over de mogelijkheden voor de oprichting van
een gezamenlijk natuurpark Mergelland-Voerstreek. Deze plannen liggen reeds lang
in beraad bij het Recreatieschap Heuvelland Zuid-Limburg en werden overgemaakt
aan de I.M.L. in Hasselt.

Internationale school
Een laatste onderwerp dat door de Contactambtenaar wordt aangesneden betreft de
mogelijkheid tot oprichting van een internationale school. Een dergelijke school zou
niet alleen bijzonder belangrijk kunnen zijn voor de kinderen van de vele buitenlandse
arbeiders, die in deze streken wonen, maar zou ook voldoen aan de behoefte die
bestaat bij buitenlandse bedrijven die in beide Limburgen gevestigd zijn, c.q. zouden
een argument kunnen zijn bij de acquisitie van dergelijke bedrijven. ‘Zo'n school
kan geen van beide provincies zelfstandig dragen, maar samen zouden er misschien
wel mogelijkheden aanwezig kunnen zijn’, aldus Wouters.
‘Er zouden nog tientallen andere zaken naar voren te brengen zijn, maar het heeft
geen zin te veel hooi op de vork te nemen’, zegt hij. ‘Vast staat in ieder geval dat er
heel wat mogelijkheden zijn. En als Contactambtenaar hoop ik gaarne een bijdrage
te kunnen leveren aan de - reeds op gang zijnde - ontwikkeling van de nieuwe
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inzichten aangaande de betrekkelijkheid van nationale grenzen en de herwaardering
van het begrip regio, ook over de grenzen heen. Ik reken daarbij overigens op een
goede begeleiding van de beide Deputaties. Onder meer ook om te voorkomen dat
je als enkeling gaat “dwalen” in het oerwoud van mogelijkheden’. Aldus
Interlimburg-Contactambtenaar Jef Wouters.
J. THIJSSEN
Born
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Levende taal en taalbeleid
De uitdrukking ‘levende taal’ heeft twee betekenissen.
Enerzijds bedoelt men er mee een taal, die nù door een volk gesproken wordt.
Frans, nederlands, engels en duits zijn levende talen; oud-grieks en latijn zijn dode
talen. Het is de vraag of deze begripsbepaling volledig passend is. Wellicht zou men
beter kunnen zeggen: een taal leeft wanneer deze gesproken of gebruikt wordt. Zo
gezegd kan men het esperanto tot de levende talen rekenen. En zijn oudgrieks en
latijn dan werkelijk geheel en al dood?
Anderzijds spreekt men van ‘levende taal’ om aan te geven dat een gesproken taal
eeuwig aan verandering onderhevig is. Velen, ook taalgeleerden, menen dat men
deze veranderingen niet kan en mag tegenwerken, en dat men, wat de volksmond
éénmaal heeft gemaakt en wat algemeen gebruikt wordt, als taal heeft te aanvaarden.
Men kan hooguit achteraf optekenen wat er ontstaan is. Om van bovenaf de
ontwikkeling van een taal te leiden wordt uit beginsel of als onbegonnen werk
afgewezen.
Soms zijn er wel eens enkelingen, die pogen een bepaalde ontwikkeling tegen te
houden. Het zijn roependen in de woestijn. Zo waarschuwde een jaar of tien geleden
Dr. Kazemier tegen de uitdrukking ‘contact opnemen met...’, immers iets wat er nog
niet is kan men niet opnemen. De uitdrukking dient te zijn ‘contact maken met...’.
Maar nu is toch het ‘contact opnemen met...’ een algemene uitdrukking geworden
en nauwelijks meer uit te roeien. Is ‘verandering’ werkelijk kenmerk van leven? Ook
de dood gaat immers gepaard met een gestadige verandering. Zodra het leven uit een
lichaam wijkt ondergaat het een doorlopende verandering, een ontbinding! Het biedt
dan geen weerstand meer aan invloeden van buiten af (chemische, bacteriologische).
Het werkelijke leven biedt echter wel weerstand aan uitwendige aanvallen. Leven
is een ‘groeigebeuren’ vanuit een innerlijk beginsel. Elk levend wezen, zij het een
plant of dier, ontplooit zich daarbij dankzij dit innerlijke plan met een blijvende
samenhang van alle onderdelen; het vormt een ‘organisch geheel’. Zo ontstaat uit
het éne zaadje deze plant en uit een ander soort zaadje die plant. Dit ‘innerlijke
bouwplan’ van het levende wezen zou ik ‘de ziel’ ervan willen noemen.
Zodra een levend wezen dood gaat, verdwijnt deze innerlijke samenhang en
daarmee de éénheid en de eigenheid van dit individu (let wel: individuum = ondeelbaar
wezen!). Het valt uit elkaar. De eigen kenmerken gaan verloren en de uiteindelijke
ontbindingsstoffen zijn voor alle wezens gelijk.
Ook een ‘levende taal’ heeft een ziel, d.w.z. een bouwplan, een innerlijk samenstel
van regels, samenhangen en klanken (begrijp goed: ik geef het woord ‘ziel’ hier dus
niet een bovenzinnelijke betekenis. Het is een verstandelijk begrip en het geeft de
samengebonden kenmerkende trekken van een taal aan!). Deze ziel bepaalt de groei
en uitbouw. We zullen echter nauwlettend moeten nagaan welke veranderingen in
onze taal als groei- en welke als ontbindingsverschijnselen moeten worden beschouwd.
De groeiverschijnselen zullen moeten worden bevorderd, de ontbindingsverschijnselen
bestreden.
In deze zienswijze past geen lijdelijk toezien op, en achteraf spijtig vaststellen van
de ‘vervormingen’ van onze taal. Integendeel, wij moeten daadwerkelijk de wacht
houden I Waarom onderzoeken wij wel wetenschappelijk wat onze lichamelijke
groei en die van planten en dieren bevordert en belemmert, en waarom mag dat niet
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bij de taal? Waarom rust er bij zovelen een ‘mag niet’ op ‘geleide’ taalontwikkeling?
Waarom is de taal, het hoogste kultuurgoed van een volk, niet een zaak van
doorlopende zorg van de regering?
Op de forumbijeenkomst van het Algemeen Nederlands Verbond op 30-3-1974
werd door één van de forumleden de opmerking gemaakt dat het frans in veel mindere
mate dan het nederlands in staat is om vreemde woorden op te nemen en dus een
minder levende taal is. Men zal na bovenstaande beschouwingswijze begrijpen dat
de schrijver van dit stuk dit heel anders ziet. De grotere ‘openheid’ en dus
aantastbaarheid van het nederlands is bepaald geen waarmerk van zijn levenskracht.

Uitgangspunten voor een taalbeleid.
1. Waarderen wij het bestaan van vele talen en taalgroepen of betreuren wij dit?
Achten wij de vele voertuigen van de menselijke geest een rijkdom of trachten wij
de Babylonische spraakverwarring ongedaan te maken door alle talen te laten
samenvloeien in één mengtaal? Als wij er bewust naar streven om de bestaande talen
in stand te houden, betekent dit redelijkerwijs dat men de talen ten opzichte van
elkaar moet afschermen om een samensmelting te voorkomen!
2. Vinden wij dat een taal louter een verstandhoudingsmiddel of een verstaansmiddel
is, waarbij het er niet toe doet welke woorden men gebruikt mits men elkaar maar
verstaat?
Zo ja, dan zal het ons een zorg zijn of er vreemde woorden onze taal binnensluipen!
Zien we de taal echter als meer dan alleen maar een verstaansmiddel, nl als een levend
wezen met een eigen ziel, dan zullen wij wezensvreemde woorden en klanken
uitsluiten.
3. Erkennen wij (uiteraard zonder enige zweem van ras- of stamoverschatting of
-verheerlijking!) dat het nederlands een germaanse taal is en dus samenhangt met de
andere germaanse talen?
Betekent dit niet dat voor verrijking van onze taal voor alles naar leenwoorden
(natuurlijk met behoud van eigen ziel) uit de stamverwante talen (ook streektalen)
moet worden gezocht? Betekent dit ook niet dat wij er doorlopend naar moeten
streven om ‘niet-stamverwante vreemdelingen’ te vervangen door eigen of
wel-verwante woorden? Dus dat taalzuivering niet een zaak is van ‘meer of minder’
vreemde woorden, maar van een duidelijk ‘nee’ tegen elk vreemd woord, ook al kan
men dit voorlopig nog niet ontberen? Aanvaarden we zulke vreemdelingen alleen
als ‘gastarbeiders’ met een tijdelijke verblijfsvergunning? Zullen we niet juist daarom,
wat hun spelling betreft, de vreemdeling vreemdeling laten en dus deze spelling niet
vernederlandsen (zoals eau de cologne = odeklonje, en zo meer)?! Door een
spellingsvermomming versluieren we slechts hun herkomst. Alleen wanneer de
germaanse talen geen passend leenwoord kunnen bieden zou een vreemdeling pas
‘genaturaliseerd’ (= geeigend) mogen worden en dan vanzelfsprekend aangepast aan
de nederlandse klanken en schrijfwijze.

Voorstellen voor een overheidstaalbeleid
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1. Nodig is de instelling van een taalschap of taalraad, d.w.z. een lichaam met ver-
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ordenende bevoegdheid in taalzaken, bestaande uit noord- en zuidnederlandse taalen letterkundigen. Dit taalschap zou de volgende opdrachten moeten uitwerken:
a. de uitgangspunten voor een gemeenschappelijk noord/zuid-nederlands taalbeleid
vastleggen;
b. een standaard spraakkunst samenstellen, inhoudende alle kenmerkende
taalregels en taal-verbanden (hierboven de ‘ziel’ van onze taal genoemd);
c. een standaard woordenboek schrijven. Uit dit woordenboek moeten alle
overbodige niet-nederlandse woorden verbannen worden en de voorlopig nog
onmisbare vreemde woorden door een sterretje worden gemerkt;
d. taalscheppend bezig zijn. Men moet bewust en opzettelijk de taal verrijken
met nieuwe woorden, die vreemde woorden kunnen vervangen of
betekenisschakeringen weergeven. Men kan hierbij gebruik maken van de
verbeeldingskracht van het nederlandse volk, door dit d.m.v. over de beeldradio
gedane verzoeken (zo mogelijk met prijsuitloving) mee nieuwe woorden te laten
verzinnen;
e. een vreemde-woorden-tolk schrijven, bevattende goed nederlandse woorden
en uitdrukkingen voor vreemde, opdat iedereen in de gelegenheid gesteld wordt
om eigen woordenschat te kuisen;
f. een tijdschrift ‘Zuiver nederlands’ uitgeven, toe te zenden aan alle
nederlanders die iets met onderwijs of gebruik van het nederlands te doen
hebben, met richtlijnen voor goed nederlands;
g. uitgeven van verhandelingen over afzonderlijke taalzaken, dus een
taalboekerij;
h. opleidingen verzorgen in samenwerking met TELEAC over taalonderwerpen;
i. oplettend begeleiden van bepaalde radio- en beeldradiouitzendingen (bv
nieuwsberichten) en ambtelijke stukken en toezien op goed taalgebruik;
j. uitspraken doen over andere vormen van taalzuiverheid, zoals bv bij ‘andertalig
dan wel anderstalig’, ‘roestvrij dan wel roestvast’, ‘meerkeuzetoetsen dan wel
kies- of gistoetsen’, enz.;
k. uitspraken doen over mogelijk andere taalvraagstukken.
2. De Ministeries van onderwijs van noord/ zuid-nederland moeten nagaan in hoeverre
niet-universitaire opleidingen (zoals in noordnederland de MO-A/B- en
SOL-opleidingen) nederlandse taalkundigen van de 2e graad afleveren, die in staat
geacht mogen worden bij de verwerkelijking van bovengenoemde taken mee te
werken.
Zo nodig moeten er nieuwe h.b.o. (= hoger beroepsonderwijs)-scholen komen
voor opleiding van nederlandse taalkundigen volgens nieuwe richtlijnen. Deze
h.b.o.-taalkundigen kunnen tewerk gesteld worden als: a) leraar nederlands op 2e of
3e graads scholen; b) als taalkundigen in dienst van rijks-, provinciale- of
gemeentelijke overheden, bedrijven, pers, radio, enz., met als taak om alle geschreven
stukken te toesten op goed en zuiver nederlands aan de hand van de richtlijnen van
de taalraad; c) als ‘vrij-beroepers’ met dezelfde taak.
3. Regeringen moeten voor al haar ministeries en diensten taalkundigen aanstellen
met bovengenoemde taakomschrijving.
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4. Regeringen moeten voor alle openbare en rijksbekostigde scholen het gebruik
van standaard-nederlands voorschrijven, alsmede voor alle ambtelijke geschreven
stukken.
5. Op gewestelijk en gemeentelijk vlak: aanstellen van 2e graads nederlandse
taalkundigen met de taak om alle ambtelijke stukken te toetsen op zuiver taalgebruik.

Verenigingsbeleid
Ik denk hierbij aan de volgende verenigingen: Algemeen Nederlands Verbond,
Stichting Ons Erfdeel, Genootschap Onze Taal, Vereniging voor A.B.N.
1. Stappen ondernemen bij de lands- en plaatselijke overheden om bovengenoemde
beleidspunten uit te voeren;
2. Voor zover overheden nalatig blijven zelf, in onderlinge samenwerking, nagaan
wat reeds gedaan zou kunnen worden aan taalnormering.
Als men dit doet in de vorm van een losbladige ringband kan het werk over langere
tijd worden uitgespreid en aangepast worden aan de beschikbare geldmiddelen.
3. In eigen bladen veelsoortige taalstukken opnemen, zoals beschouwende (gelijk
nu veelal in Onze Taal), maar ook taaloefenende (dus met opgaven, waarbij in een
volgend nummer de uitwerking gegeven wordt, zodat een ieder zijn eigen werk kan
nakijken en beoordelen), taalzuiverende (waarin de lezers opgeroepen worden om
goed hollandse woorden te verzinnen voor ogenschijnlijk onvervangbare vreemde
woorden), stukken over naamkunde, woordherkomst, streektalen enz.
4. In onderlinge samenwerking met TELEAC taalopleidingen verzorgen, zo
mogelijk eindigend in een examen met afgifte van een getuigschrift.
5. Plaatselijke of streekgroepen vormen, die in eigen omgeving werkzaam zijn,
zowel naar binnen (bijeenkomsten met lezingen, werkgroepen, enz.) als naar buiten
(aanschrijven van firma's, bedrijven enz., die onnodig vreemde woorden gebruiken;
zie Neerlandia 1973 blz 148 ev).
6. Een goede stap is de Neerlandia-reeks met verhandelingen over afzonderlijke
onderwerpen van taal en kultuur. Moge hierin vele nummers verschijnen!

Nawoord
Ik ben mij ervan bewust dat velen zullen vinden dat ik te ver ga in mijn afzwering
van vreemde woorden. Het zijn degenen die liever denken in ‘meer of minder’ en
hun rustpunt vinden in ‘matig’. Ik kan hun standpunt alleen maar waarderen voor
zover dit wordt bepaald door een gevoelen van angst dat taalzuivering kan leiden tot
taalverarming. Ik kan het niet waarderen dat zij diegenen, die ‘uit beginsel’
taalzuiveraar zijn, krampachtigheid verwijten. Hierboven heb ik m.i. voldoende
duidelijk laten uitkomen dat taalschepping (dus taalverrijking) de onscheidbare
tegenpool is van taalzuivering. En bij taalschepping moet men ook denken aan
taalherschepping, want vele reeds bestaande woorden staan als oude museumstukken
in omvangrijke woordenboeken weggezet maar zijn verdwenen uit onze eigen
dagelijkse woordenschat omdat ze verdrongen zijn door vreemde woorden.
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En laten de ‘matigen’ en de ‘geheelonthouders’ zich niet tegen elkààr opstellen!
Er is immers zo'n breed terrein waarop ze samen hand in hand kunnen strijden voor
éénzelfde doel, nl matigheid.
Drs. G.J. SNAAUW
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Herrie rond ‘exploration du monde’
De strijd om cultuur en taal in Vlaanderen blijkt nog lang niet gestreden. Soms komen
groepen Vlamingen zelfs nog op straat om hun ongenoegen te uiten over
discriminerende toestanden die blijven bestaan t.o.v. de Nederlandse
cultuurgemeenschap.
In verscheidene Vlaamse steden ontstond het voorbije seizoen meermaals herrie
omtrent de franstalige voorstellingen in de reeks ‘Exploration du Monde’.
‘Exploration du Monde’ heeft een nederlandstalige tegenhanger, nl. ‘Ontdek de
Wereld’.
Beide reeksen brengen elk seizoen reisfilms, die gecommentariëerd worden door
de cineasten-explorators zelf. De reeks ‘Exploration du Monde’ loopt zowel in
Wallonië als in Vlaanderen. ‘Ontdek de Wereld’ daarentegen blijft binnen de grenzen
van het Vlaamse land.

Misdeeld
Diverse actiegroepen hebben de voorbije maanden de organisatie van de filmreeksen
onder de aandacht van het publiek en van politici willen brengen. De groepen menen
immers dat de nederlandstalige reeks misdeeld wordt, terwijl men vanuit Brussel
‘Exploration’ een flinke duw in de rug geeft. De actiegroepen organiseerden tijdens
de wintermaanden meermaals betogingen in en om de zalen waar een
Exploration-voorstelling plaatshad.
De betogingen kregen veel negatieve kritiek, vooral dan omwille van de storende
gebeurtenissen.
Toch waren er ook positieve gevolgen van de manifestaties. Verscheidene
gezagsdragers kregen belangstelling voor de organisatie van de filmreeksen en voor
de grieven van de actiegroepen.
Zo ontving burgemeester Lode Craeybeckx van Antwerpen op vrijdagavond 22
februari de leiders van de betogende verenigingen. De burgemeester liet zich de
daaropvolgende weken informeren i.v.m. de gewraakte voordrachten-reeks en besloot
nadien:
‘Het zou logisch zijn dat het werkgebied van “Exploration du Monde” beperkt
werd tot het franstalig gebied van het land, en dat van “Ontdek de Wereld” tot het
nederlandstalig gebied.’
Deze stelling komt in feite overeen met die van de actiegroepen. Zij vinden dat
‘Ontdek de Wereld’ alleen en autonoom filmavonden moet organiseren voor
Vlaanderen. Op dergelijke avonden kunnen naast nederlandstalige sprekers ook
franstalige of anderstalige (Engels, Duits) cineasten aan bod komen, aldus de groepen.
‘Exploration du Monde’ moet volgens hen evenwel als franstalige organisatie uit
Vlaanderen verdwijnen.

Structuren
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De moeilijkheden omtrent de voordrachtenreeksen vinden kennelijk hun oorsprong
in de structuren die de reeksen overkoepelen. Zowel ‘Exploration’ als ‘Ontdek de
Wereld’ zijn organisaties van de Vereniging voor Artistieke en Culturele Verspreiding,
een zustervereniging van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Noch het Paleis,
noch de zustervereniging V.A.C.V., hebben een gesplitste werking voor de
cultuurgemeenschappen in het land.
De raad van beheer van V.A.C.V., in het Frans A.D.A.C. (Association pour le
Développement Artistique et Culturel) is paritair samengesteld: de helft van de leden
van de franstalige en de andere helft van de nederlandstalige cultuurgemeenschap.
De negen nederlandstalige leden zijn stuk voor stuk vooraanstaande Vlamingen.
Het komt dus wel eigenaardig voor dat deze mensen een mogelijke discriminatie
van ‘Ontdek de Wereld’ zouden dulden. De Gentse advocaat Piet De Pauw van het
Taal-Aktie-Komitee geeft de volgende verklaring: ‘De Vlaamse beheerders zijn
mensen met drukke sociale bezigheden en beroepsactiviteiten. Zij kunnen de
vergaderingen van de raad van beheer niet altijd bijwonen en bijgevolg hun taak
tegenover Vlaanderen niet waarmaken’.
Volgens De Pauw maakt de franstalige dagelijkse bestuurder van V.A.C.V. handig
gebruik van de toestand om zijn machtspositie te verstevigen.
Dat zijn natuurlijk de beschouwingen van de komitee-leider.
In meer gematigde Vlaamse kringen legt men meer de nadruk op de concrete
feiten, zoals het honorarium en de faciliteiten, die sterk verschillen, al naargelang de
cineasten werken voor ‘Exploration du Monde’ of ‘Ontdek de Wereld’.

Op eigen benen
De Vlaamse cineasten moeten volledig op eigen benen staan. Zij krijgen voor de
filmavonden weinig of geen materiaal ter beschikking.
‘Wij moeten onze plan trekken voor het vervoer van het filmmateriaal naar de
zalen’, vertelt de h. Bernard Henry, voorzitter van de Club van Vlaamse Explorators
en zelf een bekend voordrachtgever en cineast.
‘De meeste Vlamingen doen het vervoer met hun eigen auto. Zij nemen ook hun
eigen filmprojectors mee naar de zalen en zorgen bovendien voor de geluidsinstallatie.
Een operator hebben wij evenmin, dus zorgen we daar ook zelf voor. Dikwijls gaat
een echtgenote of een ander familielid van de cineasten mee’. Hugo Rau, een Vlaming,
heeft de leiding over ‘Ontdek de Wereld’. Hij is een ondergeschikte van de dagelijkse
bestuurder van V.A.C.V.
De h. Rau stelt omtrent de verdeling van het materiaal: ‘De voordrachtgevers in
de reeks van “Ontdek de Wereld” zijn Vlamingen, die in het land wonen. Zij hebben
een contract met V.A.C.V. voor een gans seizoen (vb. van september tot mei). Deze
mensen kennen hun weg in het land en kunnen dus gemakkelijk met hun eigen auto
naar de zalen rijden.
Voor de cineasten van “Exploration” ligt het anders. Zij komen gewoonlijk uit
Frankrijk en maken een rondreis in ons land gedurende een drietal maanden. Deze
mensen brengen alleen hun film uit Frankrijk mee. Voor de projectietoestellen en de
geluidsapparatuur zorgt V.A.C.V.-A.D.A.C. zelf. De franstalige voordrachtgevers
krijgen voor hun verplaatsingen een auto met chauffeur ter beschikking, die de weg
kent in het land. Meestal verblijven de Franse cineasten in hotels. De chauffeur van
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A.D.A.C. brengt en haalt ze daar. De chauffeur is meteen de operator, die tijdens de
filmvoorstellingen de projectietoestellen en de geluidsapparatuur bedient.’
Nog andere Vlaamse voordrachtgevers zijn het, net als Bernard Henry, niet eens
met de materiaalverdeling van V.A.C.V. De jonge Gentse cineast Lode Nusselein
stelt: ‘Er is een te groot verschil tussen “Exploration” en “Ontdek de Wereld”, dat
telkens weer minder bedeeld wordt.
Het is onlogisch dat de cineasten, die voor OdW werken slechts één apparaat ter
beschikking krijgen van V.A.C.V.’
Voorzitter Bernard Henry geeft een voorbeeld van de volgens hem onaanvaardbare
manier van werken in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel:
‘Bij de persvoorstelling van een van mijn films, die in de reeks ‘Ontdek de Wereld’
moest lopen, was er een operator ter
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plaatse, die uitsluitend Frans verstond. Ik, als Vlaams cineast, moest dus in het bijzijn
van pers en vooraanstaanden Frans spreken met mijn medewerker. Ik vond dat
vernederend.

Honoraria
De honoraria, die de voordrachtgevers ontvangen zijn een tweede punt van grote
ergernis voor veel Vlamingen.
Lode Nusselein: ‘Het honorarium van de meeste cineasten van “Ontdek de Wereld”
ligt merkelijk lager dan dat van de franstalige collega's. Daar komt nog bij, dat de
voordrachtgevers van “Exploration” een deel in de winst krijgen en een contractueel
gewaarborgd aantal voorstellingen hebben. Zijn er minder voorstellingen, dan worden
ze toch nog altijd voor het gewaarborgd aantal betaald. Zoals reeds gezegd moeten
de Fransen voor de filmavonden minder onkosten maken, vermits zij auto en materiaal
van V.A.C.V.-A.D.A.C. gebruiken.’
Over de financiële kant zegt Bernard Henry:
‘De honoraria voor de Vlamingen liggen bedroevend laag. Ook de globale
opbrengst van een film blijft voor de nederlandstaligen opmerkelijk lager.
De Franse cineasten weten dat zij met hun film via ‘Exploration’ naar Wallonië,
Vlaanderen en ook Zaïre kunnen. Die kans zit er voor de Vlamingen in de reeks
‘Ontdek de Wereld’ niet in. Uitzonderlijk kunnen zij wel een film in de franstalige
reeks krijgen, doch dan worden de voorstellingen door een franstalige
gecommentariëerd. De h. Hugo Rau: ‘Er is inderdaad een groot verschil tussen de
honoraria van franstaligen en nederlandstaligen.’
‘De buitenlanders worden meer betaald ingevolge hun vermaardheid. Onze
landgenoot Mare Sleen krijgt ook een hoge vergoeding, doch gemiddeld liggen de
honoraria van de Nederlandstaligen lager.’
Bij V.A.C.V.-A.D.A.C. benadrukt men i.v.m. de lagere bezoldiging van de
Vlamingen, dat zij in de meeste gevallen geen professionelen zijn, zoals de Fransen,
doch filmen als hobby of er een bijverdienste van willen maken.
Hier verzeilt men volgens de actiegroepen in een kringloop: De nederlandstaligen
kunnen zich niet volledig wijden aan de exploratie en het filmen, juist omdat ze de
tijd en het geld niet krijgen. Ze zijn beperkt ingevolge het geringe aantal voordrachten
dat ze kunnen geven.

Belangstelling
Cineast Bernard Henry meent dat ‘Exploration du Monde’ nog steeds meer bekendheid
geniet dan ‘Ontdek de Wereld’, zelfs in Vlaanderen. De publiciteit rond de reeksen
zit daar volgens de ontdekkingsreiziger voor iets tussen:
‘De jongste jaren kwam de publiciteit rond “Ontdek de Wereld” op een goed
niveau, met als gevolg dat de belangstelling ook groter werd’.
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‘Dat wij een zaal als die van de Gentse opera vol krijgen, bewijst, aldus cineast
Ludo Nusselein, dat er een groeiende interesse voor “Ontdek de Wereld” bestaat.
Vroeger gaf alleen “Exploration” zijn voorstellingen in de opera. “Ontdek de Wereld”
moest genoegen nemen met het V.T.B.- zaaltje. Het publiek had al direct de indruk
dat de kwaliteit van de nederlandstalige filmvoordrachten lager lag’.
Ondanks de vooruitgang van ‘Ontdek de Wereld’ blijven er toch nog altijd veel
minder nederlandstalige dan franstalige voorstellingen. Hugo Rau daaromtrent:
‘Het voorbije seizoen (72-73) had “Exploration” een duizendtal voorstellingen in
België en een 300-tal in Zaïre. Dit seizoen (73-74) heeft “Ontdek de Wereld” een
400-tal spreekbeurten’.
De h. Rau geeft enkele beschouwingen: ‘Het komt zeer eigenaardig voor, dat er
veel minder nederlandstalige voorstellingen zijn. ‘Ontdek de Wereld’ had evenwel
een achterstand van bij het begin. O.d.W. bestaat nu 21 jaar en is drie jaar jonger dan
‘Exploration’, De leiding van O.d.W. wisselde voortdurend, wat een doeltreffende
en continue werking in de weg stond. Eerst de jongste seizoenen hebben wij werkelijk
een eigen programma met Vlaamse cineasten. Vroeger moesten we het vaak stellen
met films van Franse sprekers, waarbij de commentaar in het Nederlands geleverd
werd. Met die werkwijze kregen we tweede-rangsprogramma's.
Nu verschilt de werking van ‘Exploration’ en O.d.W. nog steeds. ‘Exploration’
huurt meer zalen op eigen risico. V.A.C.V.- A.D.A.C. organiseert dan werkelijk de
voorstellingen.
Een 10-tal vaste medewerkers van ‘Exploration’ zijn in staat om de nodige
contacten te leggen voor de huur van de zalen, het voeren van publiciteit, enz.
Wij bij ‘Ontdek de Wereld’ zijn evenwel slechts met drie stafleden, zodat we maar
weinig aan prospectie kunnen doen.

Gelijk
Diverse verenigingen in Vlaanderen, het merendeel van de Vlaamse cineasten en
niet in het minst de actiegroepen, betreuren dat de nederlandstalige en de franstalige
reeksen nog steeds niet op voet van gelijkheid worden behandeld. De actiegroepen
eisen o.m. een rechtvaardig budget voor ‘Ontdek de Wereld’, waarover de Vlamingen
moeten kunnen beschikken, zonder dat ze rekenschap verschuldigd zijn aan een
franstalige dagelijkse beheerder, zoals dat nu het geval is. Advocaat Piet De Pauw
van het Taal-Aktie-Komitee klaagt het huidige financieel beleid aan:
‘Het budget van O.d.W. wordt uitgeput met verlieslatende voorstellingen, die
worden geprogrammeerd zonder dat Hugo Rau om raad wordt gevraagd. Zo komen
de rode cijfers van voordrachten in het Engels op de rekening van O.d.W.
Die voordrachten hebben in Vlaanderen geen succes, aldus de h. De Pauw, maar
men gaat er toch mee door’.

V.A.C.V. antwoordde
De Vereniging voor Artistieke en Culturele Verspreiding (V.A.C.V.) verspreidde
een mededeling, waarin zij haar standpunt uiteenzette t.o.v. de eisen van de
actiegroepen.
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V.A.C.V. zegt o.m. ‘dat zij in Vlaanderen voor de organisatie van de geïllustreerde
voordrachten in om het even welke taal, alleen de benaming “Ontdek de Wereld”
zal gebruiken’.
De actiegroepen hebben deze stelling reeds besproken. De groepen nemen geen
genoegen met alleen maar een naamsverandering. Zij zeggen: ‘V.A.C.V. zou er
moeten toe komen Vlaanderen als werkveld voor te behouden voor O.d.W., dat onder
leiding zou moeten staan van een Vlaming, die autonoom kan organiseren. Naast
nederlandstalige filmvoordrachten kunnen er gerust ook anderstalige komen,
naargelang van de behoeften’.
Het ziet er dus naar uit, dat volgend seizoen, indien de tegenover elkaar staande
stellingen ongewijzigd blijven, er opnieuw heibel zal ontstaan rond ‘Exploration du
Monde’.
Raymond DE CRAECKER
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Spiegel van de Nederlanden

Neerlandia. Jaargang 78

117

Het koffertje van de minister... en andere verhalen
Deze bijdrage moest geschreven worden in de dagen van het gijzelingsdrama in de
Franse ambassade in Den Haag en dus vlak vóór de opening van het nieuwe
parlementaire jaar. Inhoud van troonrede en miljoenennota zijn nog niet bekend,
maar aan de hand van wat in stukken en brokken tijdens de zomermaanden is uitgelekt,
kunnen we toch al iets op de toekomst vooruitlopen. Zo kan aansluitend op de vorige
‘Spiegel’ bevestigd worden dat Nederlands aardgaspolitiek komend jaar uitermate
belangrijk zal zijn voor de staatshuishouding. Enerzijds gaan de prijzen voor
binnenlandse verbruikers en buitenlandse afnemers fiks omhoog (aanzienlijk meer
dan premier Den Uyl in de voorzomer optimistisch aankondigde!), maar daar staat
tegenover dat de belastingdruk verminderd zal worden. Voor de betalingsbalans
betekent de hogere prijs die buitenlandse ‘klanten’ zullen gaan moeten betalen, een
positieve faktor. De totale extra opbrengst van het aardgas wordt op 2,5 miljard
gulden geraamd.
Naar te verwachten is zullen de rijksuitgaven met ongeveer tien miljard gulden
stijgen tot het rekord bedrag van ruim zestig miljard gulden. Elseviers Weekblad,
dat half augustus ‘geheime gegevens’ uit de miljoenennota op tafel bracht, meldde
dat het kabinet uitgaat van een stijging van de loonsom in Nederland met 12 procent
en een prijsstijging van 8,5 percent. Het is de vraag of deze ramingen toch niet aan
de lage kant zijn: begin september bleek de prijsstijging toch weer hoger dan verwacht.
Op dit moment kan nog niet gezegd worden welke (nieuwe) plannen de regering
koestert met betrekking tot de inflatiebestrijding.
Een kategorie die uiterst benieuwd is naar de regeringsplannen wordt ongetwijfeld
gevormd door de boeren en tuinders. Evenals in andere landen (België, Frankrijk,
Duitsland en zopas ook Engeland) hebben de agrariërs in Nederland danig van zich
laten horen tijdens protest-ritten en demonstraties. De eerste financiële toezeggingen
van de regering werden in het algemeen onvoldoende geacht. Een kant van de zaak
die sterk van invloed is op de gang van zaken in de boerenwereld is de zeggenschap
van de Europese Kommissie. De verantwoordelijkheid voor het landbouwbeleid ligt
immers te Brussel, waardoor voor Nederland zelf slechts een smalle marge rest om
iets voor de landbouw te ondernemen dat werkelijk zoden aan de dijk zet. In elk
geval heeft het landbouwbeleid al laten zien dat de christelijke politieke partijen nog
niet dicht bij de in het CDA (Christen-Demokratisch Appèl) nagestreefde eenheid
staan: de Christelijk-Historische Unie ‘zag’ het weer heel anders dan de
Anti-Revolutionaire Partij en de Katholieke Volkspartij.
Ook de werkloosheid is een zaak die de komende tijd - helaas - hoogst aktueel is.
Cijfers worden al genoemd tot boven de 200 duizend, waarvan een aanzienlijk
gedeelte bouwvakarbeiders betreft. Minister Boersma is al met omscholingsplannen
voor den dag gekomen, maar men kan zeker niet zeggen dat de publieke opinie in
het land daarin het grote redmiddel ziet. Eerder dient de vraag gesteld of door de
verschuivingen binnen de maatschappelijke en ekonomische strukturen ook de
werkloosheid niet ‘veranderd’ is: moet de grens tussen strukturele en konjunkturele
werkloosheid niet anders getrokken worden?
We noemen nog een zaak waarmee Nederland in de komende tijd op indringende
manier gekonfronteerd gaat worden: de komst van grote groepen Surinamers. Er zijn
al schattingen dat over een goed jaar de Amsterdamse bevolking voor ongeveer tien
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procent uit Rijksgenoten van overzee zal bestaan. Tot nu toe wil de regering de
immigratie van Surinamers niet beperken uit vrees van een racistische houding
beschuldigd te worden. Toch is duidelijk dat er op korte termijn maatregelen nodig
zijn, zowel in het belang van de Surinamers die in Nederland maar al te veel
teleurstellingen ontmoeten, als in het belang van de Nederlandse bevolking die nooit
voorbereid is geweest op een werkelijk integratieproces. Daarbij is de weerslag van
de massale verhuizing voor Suriname zelf nog een hoofdstuk apart.
Als we de ernstige financiële zorgen van de KLM (80 tot 100 miljoen gulden
verlies dit jaar), de verdeeldheid over defensie en over kernenergie en de opnieuw
omhoog gekomen tegenstelling rond het grondbeleid noemen, is eigenlijk nog maar
een gedeelte opgesomd van de vele andere zaken waarvoor de overheid zich de
komende tijd schrap zal moeten zetten. Dat het bestaan van het kabinet Den Uyl door
de veelheid aan problematiek bedreigd zou zijn, is intussen zeker niet waar. Er is
weinig te merken van ‘harde’ oppositie en kortgeleden heeft VVD-fraktieleider Hans
Wiegel nog gezegd dat hij het kabinet best zijn hele regeerperiode (tot 1977) ziet
uitzitten. De toekomst zal uitwijzen of deze ‘profetie’ terecht werd uitgesproken.
JAN VERDONCK

Het koffertje van de Minister van Financiën
Op het moment dat we dit schrijven herstelt Nederland zich een beetje van de
voetbalkater van München. Inmiddels hebben de meeste Kamerleden hun koffers
gepakt om op vakantie te gaan. Het is de parlementsleden van harte gegund, want
het afgelopen politieke jaar is nogal roerig geweest. Het begon met de oliecrisis,
waarvan de nasleep nog wordt gevoeld, hoewel Nederland van de Arabische landen
nu weer olie mag importeren. Het is niet de vakantiekoffer van minister Duisenberg
waar de belangstelling thans naar uitgaat, maar veeleer de inhoud van die andere
koffer, het leren omhulsel dat de rijksbegroting aan het oog onttrekt tot de Kamer
weer bijeen is. Het stuk waarover al heel wat is gepraat want iedere minister wil
graag dat in de cijfers van de rijksbegroting zijn verlangens en beleid tot uitdrukking
komen. Anderzijds geldt ook hier de stelregel, dat een gulden maar eenmaal kan
worden uitgegeven.
Er is echter ditmaal een meevaller. Het Centraal Planbureau heeft de opbrengst
van de export van het Nederlandse aardgas op 1½ miljard gulden geschat; een gevolg
van de met België, Frankrijk, Italië en de West-Duitse Bondsrepubliek afgesloten
contracten. Zodra dit bedrag werd genoemd gaven enkele politici uiting aan hun
opvattingen hoe deze meevaller voor de schatkist van het rijk te besteden. Sommigen
pleitten voor een vermindering van de belastingdruk door middel van de anderhalve
miljard; anderen zagen met dit bedrag hun hoop vervuld van het treffen van nieuwe
gemeenschapsvoorzieningen zoals een volksverzekering voor arbeidsongeschiktheid.
Beide standpunten zijn te verdedigen en het zal doorslaggevend zijn wat, uit een
oogpunt van algemeen belang de voorkeur verdient. Hoewel, wat is het algemeen
belang? En hebben alle politici dienaangaande dezelfde mening? Wij geloven van
niet.

Conflict met de NATO
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Ingewijden zijn van oordeel dat de rijksbegroting geen strubbelingen in het kabinet
zal veroorzaken. Er is wel intern een hartig woordje gesproken over de defensienota
van minister Vredeling. Men meende van bepaalde kant in het kabinet, afgestemd
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op de afspraken in partijprogramma's, dat er nog meer bezuinigd kon worden. In
Brussel bleek men over de plannen van het Nederlands kabinet ontstemd. De
NATO-autoriteiten waren allesbehalve te spreken. Daarna is de nota gewijzigd en
van beide kanten binnen het kabinet werd water bij de wijn gedaan. Maar voor de
NATO-staf bleek de wijn nog te zuur. In ieder geval zal de defensienota niet als een
bom onder het kabinet fungeren. Van een kabinetscrisis is geen sprake. En het ziet
er voorlopig ook niet naar uit.

‘Daar kunt u vergif op innemen’
Het kabinet - Den Uyl is vast besloten om het beleid van de herverdeling van de
inkomens voort te zetten. ‘Daar kunt u wel vergif op innemen’, zei de premier tegen
een televisiejournalist op een vraag dienaangaande. Drs. Den Uyl liet zich daarbij
ontvallen dat een inkomensnivellering zou moeten geschieden zonder een
machtigingswet; de wet die aan de regering de bevoegdheid geeft om in te grijpen
in de lonen en de prijzen en in alle andere soorten van inkomen. De wet was een
gevolg van de situatie tijdens de oliecrisis en werd in het begin van dit jaar
aangenomen. Mocht het kabinet de wet opzij schuiven dan keert de oude toestand
terug; dan moeten de werkgevers, de vakbeweging en de overheid opnieuw onderling
beslissen over de lonen en de prijzen. De premier heeft ook gezegd dat de overheid
zelf naar een nivellering zal streven, hetgeen dan ook in het financieel beleid
(belastingen) zichtbaar moet zijn.

Veelheid van problemen
De vraagstukken waarmee het kabinet straks zal moeten worstelen zijn: de
loonontwikkeling in 1975, de stijgende kosten van de sociale voorzieningen voorzieningen die nu eenmaal getroffen moeten worden - en de zorg voor de
volksgezondheid. En wie volksgezondheid zegt, zegt Dennendal, de psychiatrische
inrichting die elke dag de voorpagina haalde en onenigheid in het kabinet
veroorzaakte. Maar ook die storm is geluwd.
Voor dezelfde veelheid van problemen ziet zich de Tweede Kamer geplaatst. Men
kampt er met tijdnood en is van oordeel dat de debatten over de wetsontwerpen, de
begrotingen en de talloze nota's veel te lang duren. Er zijn stemmen op gegaan van
Kamerleden die er meer voor voelen dat het kleine werk, als de bestudering van de
details, naar de commissies wordt verwezen. De Kamer zou dan alleen, na de
behandeling in de commissies van een onderwerp, zich over de grote lijnen kunnen
uitspreken en als een vervolg daarop besluiten moeten nemen. Op het eerste gezicht
is daarvoor veel te zeggen. Anderen konden zich hiermee wel verenigen, maar wilden
dat in de commissies ook over de amendementen zou worden gestemd. Het bezwaar
hieraan verbonden is, zo werd opgemerkt, dat gelet op het aantal commissies de
fracties met minder dan vijf leden nergens aan bod zouden komen. Een ernstig
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bezwaar dat tot nadenken stemt bij alle pogen om de werkwijze van de Kamer te
verbeteren.
De voorzitter van de Tweede Kamer, dr. A. Vondeling, met een lange parlementaire
ervaring, ziet het bijzonder nuchter: er moet minder worden gesproken, maar niet
slechter en de tijd moet beter worden besteed. De voorzitter beschikt evenwel niet
over de middelen om zijn wil af te dwingen. Wanneer het geloof in de deugdelijkheid
van de werkwijze van de Kamer bij de leden twijfels oproept, hoe moet het dan met
de buitenwacht zijn gesteld. In het belang van het aanzien van de Kamer zoekt men
dan ook naar oplossingen, die tot verbetering kunnen leiden.
GEERT GROOTHOFF

Timmeren aan de Noord-Zuidverbinding
Tientallen jaren is het de wens geweest van de Vlamingen en alle Nederlandstaligen
in België hun eigen ‘culturele boontjes’ te doppen. Sedert de laatste
grondwetsherziening is het er dan toch van gekomen. Weliswaar niet in een vloek
en een zucht, maar dat mocht ook niet worden verwacht. Dr. H. Vredegoor van de
vroege morgen tot de late avond in de weer om binnen de grenzen van de culturele
activiteiten Noord en Zuid te verstrengelen, legde in mei in Eindhoven de volgende
vraag voor aan een forum op een ontmoetingsbijeenkomst van Nederlandse en
Vlaamse journalisten: ‘Welke mogelijkheden biedt de culturele autonomie van de
Nederlandse cultuurgemeenschap in België voor de culturele integratie van Noord
en Zuid in de praktijk?’ Marc van der Bruggen, adj. kabinetschef van de minister
van Nederlandse cultuur, en senator Leo Vanackere waren de Vlaamse leden van
het forum. Drs. L. van der Laar, burgemeester van Bergen op Zoom,
oud-staatssecretaris en lid van de gemengde commissie ter uitvoering van het
Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord, vertegenwoordigde Nederland. Voorzitter
was de Nederlandse journalist, dichter en publicist Michel van der Plas.
Er bleken nogal heel wat voetangels en klemmen te liggen op de weg naar een
samenwerking. Wie goed zijn oor te luisteren legde ontkwam niet aan de indruk dat
de gedachten over het onderwerp uiteen liepen. Senator Vanackere gaf een heldere
schets van de totstandkoming, het doel en de werkwijze van de ‘Cultuurraad voor
de Nederlandse cultuurgemeenschap’; het openbaar lichaam met wetgevende
bevoegdheden (decreten), samengesteld uit de Nederlandstalige leden van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat. Er is misschien wat ongeduld
getoond, merkte hij op. Maar de ganse ontwikkeling moet eerder worden gezien
binnen een tijdvak van een generatie dan binnen enkele jaren. Zeker wanneer de
integratie met het Nederlands cultureel beleid als einddoel wordt gesteld. Het was
een stelling die van werkelijkheidszin getuigde. Immers, men kan de meest
verantwoorde juridische constructies binnen het staatsrecht van beide landen op
papier zetten en zoeken naar aansluitingen, wanneer daar geen geloof en ernstige wil
achter staan kan men de zaak vooreerst rustig vergeten. In dit licht beschouwd waren
de kanttekeningen van drs. Van de Laar niet optimistisch. Zijn uitgangspunt was dat
in dit verband de taal niet alleenzaligmakend is. Aan de ene Nederlands taal- en
cultuurgemeenschap, ondanks het bestaan van de staatsgrens, ging hij toch wat
lichtvoetig voorbij. Hij verdedigde ‘een gemeenschappelijke cultuur der Lage Landen’
en zag dan ook alleen heil in het bestaande Cultureel Accoord tussen de beide landen.
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In de praktijk wil dat niet anders zeggen dan, dat in de gedachtengang van de
burgemeester van Bergen op Zoom de twee ministers van buitenlandse zaken van
de beide landen het voor het zeggen hebben. Ook wat de culturele betrekkingen
tussen Nederland en Vlaanderen betreft. Een merkwaardige opvatting, wanneer
daarnaast de culturele autonomie van Vlaanderen thans in de grondwet ligt verankerd.
Op die ma-
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nier wordt de Cultuurraad terzijde geschoven. Niettemin moest de heer Van der Laar,
op een vraag van een toehoorder, wel toegeven dat vrijwel alle projecten die op de
agenda van zijn commissie prijken Vlaamse zaken behelzen. Juist daarom zou een
andere constructie zijn aan te bevelen, dachten wij. Toch had hij er wel een beetje
moeite mee, toen hem gezegd werd dat in Nederland de culturele betrekkingen over
drie departementen lopen.
Een Hoge Raad voor de Nederlandse Cultuur vond bij de heer Van de Laar
instemming, evenals de oprichting van een Nederlands Instituut in Brussel. Echter
volgens de lijnen van het Cultureel Accoord, zouden die culturele bouwsels dienen
te worden opgetrokken.
Marcel van der Bruggen, tevens lid van de gemengde commissie, liet een geheel
ander geluid horen. Hij viel fel uit tegen de stelling dat het cultuurbeleid een zaak is
van de departementen van buitenlandse zaken. ‘We worden vergiftigd door adviezen’,
riep hij uit. ‘Het wemelt van commissies, werkgroepen en subwerkgroepen. Het
maakt de culturele werkers in het veld ongeduldig en beu’. Overigens, zo voegde hij
er nog aan toe: ‘Staten integreren niet!’ Wanneer er geen verandering komt dan is
er geen schijn van kans dat ooit de culturele integratie van Noord en Zuid een feit
wordt. Ondanks het bestaan van de Cultuurraad. Het was een pessimistisch geluid.
En het geheel een donkere schaduw over de gedachte van de culturele integratie van
Noord en Zuid en dat alles... in de Lichtstad.

Minister De Backer - Van Ocken: ‘Memorandum A.N.V. bevat zeer
constructieve voorstellen voor organisatie culturele samenwerking’
De nieuwe minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Zaken van de Belgische
regering, mevrouw R. De Backer - Van Ocken, de opvolgster van minister mr.
Jos Chabert, heeft in een vergadering van de Cultuurraad voor de Nederlandse
Cultuurgemeenschap het memorandum van het A.N.V. genoemd als een stuk
dat zeer constructieve voorstellen bevat met betrekking tot de organisatie van
de culturele samenwerking. De minister antwoordde op vragen van de heer P.
De Vlies over het Belgisch-Nederlands overleg inzake culturele samenwerking.
Uit het beknopt verslag van de Cultuurraad nemen wij het volgende over:
De Voorzitter: Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer P. De Vlies, over
het Belgisch-Nederlands overleg inzake culturele samenwerking.
De heer De Vlies stelt dat het Algemeen Nederlands Verbond in een memorandum
aan de Belgische en Nederlandse Regeringen betreurt dat het regeringsoverleg over
de Belgisch-Nederlandse culturele samenwerking bij herhaling onderbroken en
uitgesteld werd door de wisselende regeringscrises die de jongste jaren in beide
landen plaatsvonden.
Het A.N.V. stelt aan de nieuwe Belgische Regering en aan de Nederlandse Regering
voor, de culturele integratie te institutionaliseren en hiervoor onverwijld een bilaterale
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werkgroep in te stellen ten einde de juridische en staatkundige aspecten ervan te
onderzoeken en concrete voorstellen ter zake in te dienen.
Spreker vraagt nadere inlichtingen over de zienswijze van de Minister nopens dit
probleem en meer bepaald over de wenselijkheid een bilaterale werkgroep en een
bestendige Belgische of Belgisch-Nederlandse parlementaire commissie op te richten
ter bevordering van de culturele integratie van Vlaanderen en Nederland.
Minister De Backer antwoordt dat het memorandum van het A.N.V. zeer
constructieve voorstellen bevat m.b.t. de organisatie van de culturele samenwerking.
De voorstellen zijn alle cultureel georiënteerde Vlamingen sympathiek en vormen
een uitgangspunt tot een heroriëntering van onze culturele relaties met Nederland.
De Minister wenst in deze belangrijke materie niet te improviseren. De organisatie
van een staatkundige samenwerking tussen twee souvereine en autonome staten is
steeds omslachtig, te meer wanneer men een ‘integratie’ wil bereiken.
De Nederlandse regering heeft ten aanzien van de culturele samenwerking eerder
een pragmatisch gerichte politiek gevoerd. Men kan dat betreuren, maar het is een
feit dat sommige Waalse landgenoten het Nederland niet steeds gemakkelijk hebben
gemaakt. Op dezelfde wijze bleven de Vlamingen tegenover de culturele uitstraling
van Frankrijk zeer behoedzaam. De culturele autonomie maakt het echter mogelijk
dat Vlaanderen zijn culturele relaties tegenover het buitenland zelfstandig bepaalt,
al blijft een ratificatie door het parlement noodzakelijk voor verdragen.
Een nieuwe oriëntatie van ons cultureel beleid tegenover Nederland is noodzakelijk.
De Minister wenst zich alsnog niet uit te spreken over de concrete voorstellen van
het A.N.V., maar is wel van mening dat andere middelen zullen moeten worden
aangewend om tot een werkelijke integratie te komen van het cultureel beleid binnen
het Nederlandse taalgebied.
Een ‘Academie voor de Nederlandse Taal’ acht zij een ontoereikend instrument
om tot zo'n integratie te komen. Zij besluit met de hoop in het najaar een gesprek te
hebben met haar Nederlandse collega over de A.N.V.-voorstellen.
(Met het memorandum van het A.N.V. wordt bedoeld de kleine brochure - EEN
NIEUWE AANPAK - opgenomen in Neerlandia 1973 - nr. 6).

Het verdwijnen van de Franstalige informatiekranten in Vlaanderen
Eind volgende maand houden ‘La Flandre Libérale’, ‘Le Matin’ en ‘La Métropole’
op te bestaan. Er zouden dan in ons land
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nog maar een veertigtal krantentitels verschijnen.
Van de hele bloeiende Franstalige pers in Vlaanderen blijft dan niets meer over.
Mark Platel:
- Helemaal juist is dat eigenlijk niet. Er blijft immers nog altijd ‘Le Lloyd
Anversois’, maar die kan men toch eigenlijk geen informatiekrant noemen in de
dagelijkse zin van het woord. Maar goed dus straks behoren ‘La Flandre Libérale’,
‘Le Matin’ en ‘La Métropole’ definitief tot het historisch archief. Het wordt voer
voor vorsers. En daarmee zit Vlaanderen zonder echte Franstalige kranten. En dat
terwijl in Antwerpen rond de eeuwwisseling meer Franstalige dagbladen verschenen
dan Vlaamse kranten.
Terwijl in die tijd in Brugge het Liberale blad ‘Le journal de Bruges’ het dagelijks
moest opnemen tegen de katholieke tegenhanger ‘La Patrie’, eveneens Franstalig.
In feite bestaan de drie dagbladen die eind volgende maand ophouden te verschijnen
al lang nog maar alleen bij de genade van enkele oudere rijkere bankiers, die met
nostalgie terugdachten aan de tijd dat de burgerij in Vlaanderen Frans dacht, Frans
sprak en Frans leefde. Jaren al wordt het bestaan van de drie kranten op vrij
onnatuurlijke wijze gerekt. Een gezamenlijke officiële oplage van 14.300 exemplaren,
laten we maar aannemen dat er ruim 10.000 exemplaren dagelijks werden verkocht,
heet nu echt niet het bewijs van een bloeiende krantenonderneming. Van de eens zo
geduchte aartsliberale en extreem anti-klerikale ‘Flandre libérale’ uit Gent van rond
de eeuwwisseling, bleef trouwens al 15 jaar geleden niet veel meer over.
De vernederlandsing van Vlaanderen met afronden van het al te scherpe
anti-klerikalisme in onze maatschappij hadden hun werk gedaan. Dat gold ook voor
het minder extreme Antwerpse liberale blad ‘Le Matin’ en diens katholieke
tegenhanger ‘La Métropole’. Even zag het er naar uit dat aan een bloedarmoedig
bestaan een oplossing zou kunnen gegeven worden toen graaf de Launoye, nu 15
jaar geleden de drie kranten opkocht. Zes jaar later al echter deed de grote patroon
van de financiële groep Brufina en Cofinindus zijn aanwinsten van de hand aan de
groep Rossel, uitgeefster van ‘Le Soir’. Intussen was tussen de drie kranten een
technisch fusie-akkoord gesloten in 1965. Ze behielden elk een titel, maar behalve
de kommentaar en wat regionaal nieuws was er eigenlijk nog maar weinig verschil.
In 1968 deed men nog alsof. Oplage officieel 25.000, maar dat slonk alsmaar door
tot nu 14.300.
Ook voor de groep Rossel, die na het verwerven van de drie kranten niet minder dan
negen van de 27 titels in de Franstalige pers kontroleerde, is het duidelijk al te zwaar
geworden. Principiële democraten zullen nu zeggen dat het gevaar voor de verarming
voor de opinieverscheidenheid in onze pers nu nog scherpere vormen heeft
aangenomen. Overheidssteun aan de dagbladpers is dus dringend nodig, zo zal men
zeggen. Managers daarentegen zullen zeggen met alleen maar liefde voor het verleden
kan men de ekonomische wetmatigheid, die nu eenmaal ook een krantenonderneming
moet leiden, niet uit de weg gaan.
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(Met toestemming van de B.R.T. overgenomen uit het radionieuws, rubriek ‘Actueel’)

Drs. W.J. Bijleveld overleden
Eind mei bereikte ons het droevige bericht dat drs. W.J. Bijleveld, oud-voorzitter
van de afdeling Den Haag van het ANV was overleden. Enkele weken daarvoor was
hij in het ziekenhuis opgenomen. Op de Algemene Vergadering 1974 in Rotterdam
was hij nog aanwezig. In het begin van dit jaar nam hij als voorzitter van de Haagse
afdeling afscheid. Vanaf 1965 had hij de voorzittershamer gehanteerd, maar in de
laatste maanden was hij van mening zijn taak aan anderen te moeten overdragen.
De heer Bijleveld was iemand met een warme belangstelling voor het ANV, waaraan
hij dan ook veel van zijn tijd besteedde. Hij was een idealist met een sterk filosofische
inslag. Een man met een brede kennis die zich niet alleen beperkte tot zijn vakgebied
de physica maar ook andere terreinen bestudeerde. Hij maakte zich zorgen over de
cultuurvervlakking van onze maatschappij. Onder de titel ‘Welke cultuur?’ schreef
hij in Neerlandia 1973, nummer 4: ‘Het begrip en de wil tot samenwerking,
levensvreugde en levenskunst dreigen te worden verdrongen door een dictatuur van
bandeloosheid, door verduistering van het genuanceerde

Drs. W.J. Bijleveld

denken als gevolg van het ontstaan van een uniforme massa-wijsheid en dogmatisch
napraten’. In deze stelling komt zijn bezorgdheid mede tot uitdrukking dat de
menselijke persoonlijkheid wordt verdrongen. Het was zijn vaste overtuiging dat in
het hedendaagse cultuurpatroon de vragen omtrent het wezen van de mens naar de
achtergrond worden geschoven: ‘eerder denkt men aan sneller verkeer, meer
producten, meer winsten, zonder al te veel te letten op de neveneffecten, die dreigender
zijn voor de mensheid dan ooit te voren’.
Zijn artikel trok bijzonder sterk de aandacht. Er werd hem lof toegezwaaid. Maar hij
wilde, als een bijzonder bescheiden mens, dat daaraan geen woord zou worden gewijd.
Tal van reacties van zeer gezaghebbende figuren uit wetenschappelijke kringen
bereikten hem. Wij zullen zijn wens dan ook eerbiedigen en geen namen op deze
plaats vermelden.
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Op de eerste juni werd zijn stoffelijk overschot aan de aarde toevertrouwd; het
gebeurde in stilte, pas nadien werd zijn overlijden bekend gemaakt. Eén van de vele,
maar dan de laatste, blijken van bescheidenheid. Wij zullen hem in het ANV niet
vergeten.
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Spektakelbeurs der Nederlanden
In april 1974 organiseerden de Kultuurraad voor Vlaanderen en de Culturele Raad
Limburg (Nederland) in het Internationaal Cultureel Centrum te Antwerpen, een zgn.
‘Theaterbeurs’. Met dit initiatief stelde men een veertigtal Nederlandse toneel-,
kamermuziek-, dans- en kabaretgezelschappen in de gelegenheid om hun produkties
aan Vlaamse geïnteresseerden voor te stellen. Deze beurs kende een grote
belangstelling. Vertegenwoordigers van Vlaamse gezelschappen en schouwburgen,
directeurs van culturele centra, schepenen van cultuur, afgevaardigden van de
provinciale diensten e.a. bezochten deze Theaterbeurs. Talrijke contacten en contracten
waren er het resultaat van.
De initiatiefnemers beschouwden deze Theaterbeurs als een experiment. Het resultaat
overtuigde hen dat dit initiatief niet alleen zinvol maar ook noodzakelijk is.
Daarom beslisten zij om in de loop van december 1974 een ‘Spektakelbeurs der
Nederlanden’ te organiseren. De benaming wijst er op dat de ‘inhoud’ van het initiatief
werd verruimd. Inderdaad. De Kultuurraad voor Vlaanderen en de Culturele Raad
Limburg overwegen om tijdens deze beurs ook o.m. aan de poppenschouwburgen
en koren tot de zeer goede fanfares en harmonieën toe, een plaats te geven. Bovendien
zullen, en dat is zeer belangrijk en interessant, zowel de Nederlandse als Vlaamse
gezelschappen en groepen, gezamenlijk aan de ‘Spektakelbeurs der Nederlanden’
deelnemen.
Personen en instellingen die geïnteresseerd zijn voor deze Spektakelbeurs - een enige
gelegenheid om van man tot man ‘zaken’ te doen - kunnen nu reeds hun naam en
adres opgeven. Zij zullen tijdig voor deze beurs een uitnodiging ontvangen. Adres:
Kultuurraad voor Vlaanderen, Jan van Rijswijcklaan 28, Antwerpen (Tel.
03/37.61.70) of Culturele Raad van Limburg, Het Bat 16, Maastricht.

‘Brabantse dag’
Het was dit jaar zeventien jaar geleden dat de plannen werden geopperd voor het
organiseren van een Brabants volksfeest. Het resultaat was de bekende ‘Brabantse
Dag’; een benaming die de werkelijkheid geweld aandoet omdat de feesten langer
dan een dag duren. Ditmaal was het een keur van festiviteiten, zoals van ouds, van
16 augustus tot en met 1 september. Het centrale thema luidde:
‘Volksgeneeskunstigheden uit Brabants verleden’. Op zondag 25 augustus trok de
4 km lange historische optocht door Heeze met meer dan 1000 gecostumeerden uit
Nederland en Vlaanderen; het waren groepen die de kwakzalvers, de chirurgijnen
en de heelmeesters uitbeeldden. Niet minder romantisch was het edel-ambachtendorp,
in de tuin achter het gemeentehuis, met de vele kraampjes. Een wagenspelfestival
en een tentoonstelling in kasteel Heeze trokken sterk de aandacht, zowel uit Nederland
als uit Vlaanderen en van elders uit België.
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De heer N.L. Lahey overleden
In juli overleed in Buenos Aires de heer N.L. Lahey. Hij werd in Maastricht geboren
waar hij voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog de h.b.s. bezocht. Het gezin
emigreerde. In Argentinië werd de heer Lahey een geslaagd zakenman en was hij
een gezien figuur in de Nederlandstalige gemeenschap. Voor het A.N.V. is hij vele
jaren een steun geweest. Een groot deel van zijn vrije tijd schonk hij aan het Verbond,
hetgeen blijkt uit de uitvoerige en interessante correspondentie die hij met het
Verbondsbureau voerde. Enkele jaren geleden trok hij zich uit het zakenleven terug.
Het A.N.V. bleef hij trouw tot het einde.
Zijn vele vrienden en ook wij zullen hem en zijn echtgenote die achter blijft niet
vergeten.

Benelux muziekprijs
De Benelux Muziekprijs van de gemeente Hilvarenbeek is ditmaal toegekend aan
de Vlaamse componist Guy Duijck uit Brugge voor zijn symfonisch werk ‘Atlantis’.
De prijs van f. 3000 (42 000 Bfr.) ging daarmee voor de eerste keer naar een Belg.
De tweede prijs groot f. 1500 (21 000 Bfr.) ging naar Kees Vlak uit Monnikendam
voor zijn compositie ‘Fryske Fantasie’. De jury bestond uit de heren Rocus van
Yperen, Gijsbert Nieuwland en Henk Lijnschoten.

Limburg aan de spits
Gedeputeerde staten van Nederlands Limburg en de bestendige deputaties van
Belgisch Limburg zijn onlangs voor de eerste keer in vergadering samengekomen
in het provinciehuis van Maastricht onder voorzitterschap van de commissaris van
de Koningin in Nederlands Limburg mr. dr. Ch. Van Rooy. Daarbij was ook de pers
tegenwoordig. Goed voorbeeld doet volgen zouden wij in dit verband willen zeggen.

De heer C.A.M. Middelhof onderscheiden
De heer C.A.M. Middelhof uit Hilversum, één van de beste kenners van Vlaanderen
in Nederland, is op de Belgische Ambassade onlangs in Den Haag geëerd. Naar
aanleiding van zijn medewerking aan de B.R.T., gedurende twintig jaar, werd hij
bevorderd tot officier in de Orde van Leopold II. Mevrouw Middelhof, de kinderen
en tal van genodigden w.o. de directeur van de Wereldomroep en vele collega's van
de heer Middelhof woonden de plechtigheid van de uitreiking van de versierselen
bij.
De Belgische ambassadeur dr. W. van Cauwenberg prees de vele verdiensten van
de heer Middelhof op journalistiek terrein en huldigde hem ook persoonlijk voor het
‘voortreffelijke werk in het belang van een goede informatie’.
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Belgische jongeren op zoek naar 25 Nederlandse gezinnen
Een groep van Belgische jongeren tussen de 13 en 18 jaar afkomstig uit Wallonië
heeft zich in verbinding gesteld met de Nederlandse organisatie Foreign Study League
met het verzoek of de jongens en meisjes van de groep bij 25 Hilversumse gezinnen
kunnen worden ondergebracht. De bedoeling daarvan is de Franstalige jongeren in
staat te stellen Nederlands te leren, omdat zij in een tweetalig land wonen.
Het is onder de huidige omstandigheden noodzakelijk, aldus de groep mede in verband
met de toekomst van jonge mensen om zich een plaats in de maatschappij te
verwerven.
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Venster op de wereld
Economische slop in Suriname
De regeringen van Nederland en Suriname zijn vastbesloten nog voor het einde
van 1975 de onafhankelijkheid van Suriname af te kondigen; een mijlpaal in
de geschiedenis van het land. Over de toekenning van onafhankelijkheid wordt
niet gelijk gedacht, evenmin over het feit of het land zich straks die weelde kan
veroorloven. In Suriname zelf zijn het vooral hindoestaanse groepen die zich
tegen een onafhankelijkheid op korte termijn ernstig verzetten.
Anderen vragen zich met zorg af, of het land ‘economisch op eigen benen’ kan
staan. In het onderstaande zijn enkele van de belangrijkste feiten en opvattingen
aangestipt om enigszins een inzicht te verkrijgen in de situatie waarin Suriname
en de Surinaamse bevolking thans verkeren.
Voor een goed begrip van de situatie waarin Suriname zich thans bevindt kan men
zich het allerbeste voorstellen dat het een uitgesproken ontwikkelingsland is. Men
heeft met dezelfde armoede en miserabele sociale toestanden te maken als in alle
andere achtergebleven gebieden in Zuid-Amerika. Er bestaat geen enkel verschil.
Wanneer rondom de kern van de metropool Rio de Janeiro sedert jaar en dag de
krotbehuizingen - een paar planken met wat golfplaten - als paddestoelen uit de grond
rijzen dan is een dergelijk verschijnsel voor Paramaribo, de hoofdstad van Suriname
niet nieuw. Van de totale bevolking van ongeveer 360 000 mensen is meer dan zestig
procent in de loop van de jaren naar Paramaribo getrokken. In de hoop daar een
bestaan te vinden. Voor velen liep het op een teleurstelling uit. Evenals in Rio. Voor
de bewoners van de woeste uitgestrekte streken het sprookje van de stad; het verhaal
over het Beloofde Land. Maar in werkelijkheid een hersenschim.
Overigens is Paramaribo al lang niet meer het land van melk en honing, zoals het
werd voorgesteld - het is het overigens ook nooit echt geweest - de bevolking
beschouwt wel Nederland en in het bijzonder Amsterdam en Rotterdam, als oorden
van paradijselijke aard. En wanneer de vergelijking wordt getrokken, dan is met het
laatste ook niet te veel gezegd.
Nederland behoort tot de club van de ‘rijke landen’; Suriname is, het werd reeds
gezegd ‘achtergebleven gebied’. Zo redeneert men.
Het land is 4,5 keer zo groot als Nederland, de meeste bewoners zijn te vinden in
Paramaribo en omgeving. Van degenen die een vak hebben geleerd is 25% zonder
werk. Om over de rest maar te zwijgen. Meer dan 15% van de Surinamers is
langzamerhand naar elders vertrokken; hoofdzakelijk naar Nederland in de
veronderstelling daar een boterham te kunnen verdienen. De helft daarvan behoort
tot de elite wat scholing en onderwijs betreft.
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Het was dan ook begrijpelijk, dat een Surinaams bewindsman onlangs in Utrecht
opmerkte dat deze Surinamers eigenlijk in eigen land behoren. Maar dan toch onder
andere omstandigheden, zo werd in een commentaar gezegd op de uitlating. Daar
wringt de schoen. Suriname gaat gebukt onder armoede, onder werkloosheid, onder
veie mistoestanden als een gevolg van de status van onderontwikkeld gebied.
‘Men kan gelukkig zijn met de huidige ontwikkeling van het verwezenlijken van de
onafhankelijkheid van Suriname, omdat het een stuk geschiedenis afsluit. Anderzijds
neemt de betekenis van dit recht af, zolang Suriname economisch niet op eigen benen
kan staan’, aldus vooraanstaande politici in de West.

Versterking van economie
Het ontbreekt Suriname niet aan natuurlijke rijkdommen. Sedert jaren houdt men
zich bezig met de exploitatie van de grondstof bauxiet voor de aluminium-industrie.
Voorts kent Suriname uitgestrekte bosgebieden die enorme hoeveelheden hout
opleveren. Van Nederlandse zijde is in hoge mate financiële steun, in de vorm van
ontwikkelingshulp gegeven. Een steunverlening die is gericht op een versterking van
het economisch leven, maar of die hulp direct ten goede is gekomen van de bevolking
blijft een vraag. Of dat indirect in de toekomst het geval zal zijn moet nog blijken.
Anderzijds heeft de hulp plaatsgehad in de laatste tijd door middel van leningen. De
rente moge dan laag zijn, de verplichting een lening terug te betalen is daarmee niet
van de baan. En het is nu maar de vraag, of het land daartoe in staat is. In de
werkelijkheid is men pessimistisch, ondanks het feit dat een deel van de hulp zelfs
uit schenkingen bestaat.
Eén van de belangrijkste opgaven om het land uit de moeilijkheden te halen is de
bestrijding van de werkloosheid, aldus premier Arron onlangs in een vraaggesprek
met een Nederlands journalist. Daarvoor is nodig dat de kapitaalvlucht uit het land
wordt tegengehouden. De bestrijding van de werkloosheid zal de vestiging van
industrie vergen. Wanneer daarvoor geen mogelijkheden bestaan, dan wordt het een
onbegonnen zaak, aldus een Surinaams ambtenaar in Den Haag. En wie
industrievestiging zegt, zegt tevens omscholing van arbeidskrachten en scholing van
de bevolking in het algemeen.

Naast ‘welvaart’ ook ‘welzijn’
De grote trek van Surinamers naar Nederland, waarover reeds enkele
opmerkingen werden gemaakt, roept in Nederland wrevel op. Een Nederlandse
krant schreef onlangs in een hoofdartikel: ‘Het Surinaamse volk heeft niets aan
een vrij land, als het in Nederland gaat wonen’. Men proeft de bitterheid. Men
maakt zich in Nederland ongerust over de Surinaamse uittocht. Want de mensen
ginds in Paramaribo leven in de veronderstelling dat in Nederland de gebraden
duiven in de mond vliegen. En Amsterdam heeft voor de Surinamers een
toverklank. De goeden niet te na gesproken zijn er ook Surinamers die het al te
gemakkelijk opnemen en een beetje op de w.w.-uitkering speculeren. Terecht
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is van officiële Surinaamse zijde geprotesteerd tegen de bewering als zouden
alle Surinamers met een dergelijke mentaliteit zijn behept.
Toch kleven er aan de uittocht ernstige problemen. Teleurstellingen kunnen niet
uitblijven. Nederland is zelf nog lang niet aan de oplossing van het woningprobleem
toe, de huisvesting van duizenden jonge gezinnen laat veel te wensen over. Wie een
inzicht heeft in de huisvestingsvraagstukken van de grote steden kan weten dat het
onmogelijk is om ook nog woningzoekenden van elders te helpen; Amsterdam gaat
voor een groot deel onder verkrotting gebukt, er is geen schijn van kans dat de eigen
bevolking op verantwoorde
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Van links naar rechts op de foto, genomen tijdens de persconferentie na afloop van de
Koninkrijkstopconferentie, premier H. Arron van Suriname, de Nederlandse minister-president drs.
J. den Uyl, premier J.M G. Evertsz van de Antillen, de gevolmachtigd minister R.F Pieternella en de
Nederlandse minister mr. W.F. de Gaay Fortman

wijze kan worden gehuisvest. Wanneer dan in aanmerking wordt genomen dat per
week 250 Surinamers op Schiphol landen en met hun schamele uitrusting proberen
zich in Amsterdam te vestigen, zal men inzien dat dit alles op een enorme wijze tot
tragische conflicten, diepe teleurstellingen en ernstige spanningen leidt.
Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft de regering verzocht om de helpende
hand te bieden en andere plaatsen aan te wijzen waar misschien Surinamers
ondergebracht kunnen worden die naar Nederland komen. Het zou kunnen zijn
dat zij in andere delen van het land ook beter een geschikte werkkring kunnen
krijgen.
Minister mr. H.W. van Doom van CRM heeft de gemeente Amsterdam laten weten
zich met de Surinaamse autoriteiten in verbinding te stellen om, in overleg, te
onderzoeken op welke manier een beteugeling van de uittocht is te bereiken. Het zou
kunnen zijn dat de minister de betrokken Surinaamse bewindslieden zal voorhouden
dat voor een werkelijke vrijheid en welvaart meer nodig is dan alleen een protocollair
stuk waarbij de onafhankelijkheid wordt vastgesteld, maar naast werkgelegenheid,
industrialisatie en scholing ook gedacht moet worden aan een complex van sociale
maatregelen inzake levensonderhoud, bijstand in tijden van werkloosheid en andere
voorzieningen die mede het welzijn van een volk bepalen. De autoriteiten in
Paramaribo zijn zich daarvan ook wel bewust. De moeilijkheid is, dat de bevolking
er anders over denkt. ‘Uw geluk en uw toekomst liggen niet in Nederland’, maar
overzee’, aldus premier Arron op een bijeenkomst van Surinamers in Amsterdam;
hetzelfde geluid dat, zoals eerder werd geschreven, een vooraanstaande autoriteit in
Utrecht zijn gehoor voorhield. Maar, ...ondanks deze goede bedoelingen en volkomen
juiste aanwijzingen, er blijven vliegtuigen op Schiphol landen met tientallen jonge
mensen, die straks de straten van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bevolken,
zonder werk, zonder toekomst...

Gericht op Latijns-Amerika
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Premier Arron is van opvatting, dat de Koninkrijksverhouding Suriname in de weg
staat om zich geheel en al te richten op Latijns-Amerika. Zodra de onafhankelijkheid
een feit is geworden kunnen er nauwere betrekkingen met de Zuid-Amerikaanse
landen worden aangeknoopt, wat voor Suriname vooral economisch van betekenis
kan zijn .Een nauwe binding met de EEG-landen zal nimmer verbroken mogen
worden, aldus de premier.
Er bestaat in Suriname oppositie tegen het regeringsbeleid. Er werd reeds in het
begin verwezen naar de hindoestaanse groepen die niets moeten hebben van een
spoedige onafhankelijkheid. De oppositieleider de heer J. Lachmon heeft zijn
bezorgdheid uitgesproken, in een commentaar op de verklaringen van premier Arron,
met de woorden: ‘Suriname is voor de onafhankelijkheid nog niet rijp. Het mist
daarvoor de nodige aansluitingen’. Hij leidde onlangs de juistheid van zijn stelling
af aan het plan van regeringszijde om in Nederland juristen aan te trekken als
deskundigen voor de voorbereiding van de onafhankelijkheid. Inderdaad zijn er
moeilijke vraagstukken; de migratieproblemen, de nationaliteit van in Nederland
verblijvende rijksgenoten, de grenskwesties, de afwikkeling van de ontwikkelingshulp,
de verbindingen met de overige Europese landen e.d. die onlangs in de gesprekken
tussen vertegenwoordigers van de beide regeringen en de betrokken bewindslieden
zijn behandeld.
Voor de Antillen wordt voor toekenning van onafhankelijkheid gedacht aan 1980.
GEERT GROOTHOFF

Willard Wichers te Holland (Michigan) met emeritaat
Het bestaat nog wel degelijk: het Nederlandse stambewustzijn. Stam-bewust-zijn, 'n begrip, dat zich vanouds in het Algemeen Nederlands Verbond (en daarmee in
‘Neerlandia’) thuis gevoeld heeft.
Sterk heb ik die bijzondere verwantschap opnieuw ervaren op een zwerftocht door
Noordwest- en Midwest-Amerika (de V.S.), met als bevriende pleisterplaatsen
Kennebunk (Maine), Holland (Michigan), Grand Rapids (Michigan), St.-Paul
(Minnesota) en Iowa City (Iowa).
Ook Nederland heeft, bij de massale 19de eeuwse Europese trek naar de ‘Nieuwe
Wereld’ op tal van plaatsen zijn stempel gezet op de Amerikaanse landkaart, en de
Nederlandse V.S.-toerist wordt er telkens
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weer geboeid door typische Nederlandse trekken in namen, mensen en levensstijl.
Dit is wel in het bijzonder het geval in de bloeiende ‘colonie-sans-drapeau’ van 1847
in de Staat Michigan, met als centrum de Stad ‘Holland’, die omkranst is door een
reeks nederzettingen, die in hun naam de herkomst der eerste ‘settlers’ verraden:
Zeeland, Vriesland, Drenthe, Overisel, Borculo, en vele andere meer.
De oude banden met het Moederland spreken er zich waarlijk niet alleen op
folkloristisch-romantische wijze als een jaarlijks weerkerende toeristen-attractie uit
in het ‘Tulip Time Festival’ met zijn ‘street-scrubbing’ en zijn ‘klompendancers’ (Ik
was er dit jaar getuige van dit ludieke vierdaagse festijn, dat ongeveer 'n half miljoen
bezoekers van heinde en verre wist te trekken!). Die oude banden spreken zich ook,
steviger gefundeerd, uit in tal van andere ondernemingen, waarin ze tot nieuwe, voor
heden en toekomst vruchtbare betrekkingen omgesmeed zijn dank zij een groep
mannen van wisselende samenstelling, onder wie men echter altoos, reeds meer dan
drie decennia, Willard C. Wichers aantreft als de grote organisator en doorduwer.
Reeds in 1947 vindt men hem onder de oprichters van ‘The Netherlands Museum’
in Holland, en hij is er nog altijd de stuwende ‘director’. Als zuster-instelling ontstond
- alweer met ‘Bill’ Wichers als motor - het boeiende Nederlandse Openluchtmuseum
‘Windmill Island’, aldus genoemd naar de authentieke, ginds in bedrijf te bezichtigen,
Hollandse windmolen ‘De Zwaan’, oorspronkelijk uit de Zwaanstreek afkomstig,
later via Vinkel (N.Br.) met instemming van de Nederlandse regering naar ‘Holland’
overgebracht. Rondom ‘De Zwaan’ creëerde men een typisch Hollands landschap,
met een kanaal met ophaalbrug en sluis, Hollandse huizen en een echte
Draaimolen-met-houten-paardjes van hier, benevens een getrouwe copie van het
oude Posthuis van Anholt (Dr.), beide door Wichers op speurtocht door ‘the old
country’ ontdekt.
Wat als liefhebberij begonnen werd, verkreeg een officiële status toen onze
regering-in-ballingschap in Londen ook in Amerika vertegenwoordigers zocht voor
de zo zwaar bedreigde Nederlandse belangen.
Zo werd Willard Wichers (verweg uit Groningen stammend) in 1942 ingelijfd bij
‘The Netherlands Government Information Service’, en hij was er, tot dit voorjaar,
nog altijd werkzaam als ‘director’ van de Midwestern Division.
De energieke wijze, waarop Willard Wichers dit zeer omvangrijke ressort bestierde,
bezorgde hem een en andermaal een Koninklijke onderscheiding (Ridder Oranje
Nassau 1947; Officier O.N. 1953). Wichers heeft veel gedaan voor de uitwisseling
van studenten en hoogleraren tussen Nederland en de Verenigde Staten (hij heeft
zelve een leidende plaats in het bestuur van Hope College), verschillende malen het
initiatief genomen tot exposities van Nederlandse kunst, en initiatieven van anderen
ondersteund. Zelf ervoer ik zijn belangstellende medewerking bij
historisch-sociografische nasporingen in ‘de Kolonie’. Op toeristisch gebied zijn
Wichers' verdiensten velerlei, aangezien hij aan de voorbereiding en de
totstandkoming van talrijke individuele en ettelijke groepsreizen van Amerikanen
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naar zijn Nederland, en van Nederlanders naar zijn Amerika, actief heeft bijgedragen.
Het had alle zin voor de Koninklijke Toeristenbond ANWB hem vorig jaar de EDO
BERGSMA-ANWB-onderscheiding toe te kennen.
Wichers' energie heeft zijn activiteiten uitgestrekt tot ver buiten de eigenlijke
regeringsopdracht. Mrs. Nell Wichers (zelve een Friezin van ‘Vriesland’) heeft in
een gesprek met een journalist van hier, over al die extra's sprekend, daarvan op haar
wijze eens getuigd: ‘Als ik de Koningin was, zou ik 'm ontslaan’... Bill Wichers'
daadkrachtige belangstelling strekt zich (in vele besturen, commissies en raden) uit
van de ‘Michigan Historie Preservation Advisory Council’ tot ‘The
Netherlands-America Foundation’.
Intussen begon dit voorjaar voor Willard Wichers, wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, een eervol emeritaat, met gelijktijdige benoeming tot
honorair Consul van het Koninkrijk der Nederlanden.
Eén schaduwzijde: Wichers' aftreden gaat gepaard met een reorganisatie van de dienst
- onze tijd schijnt bezeten door een weleens ondoordachte reorganisatie-wellust:
‘Alles woelt hier om verandering...’.
Het werk van de door Wichers opgebouwde ‘Informatie-dienst’ wordt overgenomen
door het Consultaat-Generaal van Nederland te Chicago. Economisch moge dit zekere
voordelen hebben, ideëel gaat hier, naar ik vrees, een groot goed verloren. De
‘Hollandse Kolonie’ in Michigan vormt in de V.S. de sterkste concentratie van uit
Nederland afkomstige Amerikanen, met een nog altijd krachtig herkomst-besef, ‘stambewustzijn’. Ze vormt daarmee (ook reeds door de naam van het centrum: de
Stad Holland-Mich.) een unieke zetel voor de behartiging van
Amerikaans-Nederlandse culturele betrekkingen. Er lopen geruchten van een nieuwe
aanpak in die zin rond. Of niet ook ons A.N.V. zich hier zou moeten inschakelen om
de culturele sector van Bill Wichers' levenswerk veilig te stellen? Ook de Nederlandse
taal heeft hier nog altijd haar vrienden en beoefenaars. Niet zonder ontroering woonde
ik er, tijdens het ‘Tulip Time Festival’, een ‘Hollandsche Godsdienstoefening’ bij,
geleid door een derde-generatie-Amerikaan, Rev. Fred. W. Van Houten, in
voortreffelijk Nederlands, en met een volle kerk, in (naar de gedrukt rondgegeven
tekst) soms-aarzelend Nederlands zingend: ‘Daar Ruischt Langs De Wolken’...
Meppen-Zweeloo (Dr.), juni 1974.
Prof. Dr. H.J. PRAKKE

Neerlandia. Jaargang 78

Wichers (met pet in de hand), naast hem Case Deventer de man die in zijn wekelijkse radio-rubriek
‘Sounds of Holland’ altijd ook een deel ervan in het Nederlands verzorgt.
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Op de leestafel
Bladeren in Neerlandica extra muros
De voorzitter van de Internationale Vereniging voor Nederlandistiek (IVN), prof.
dr. W. Thys uit Rijsel, schrijft in nr. 22-1974 van ‘Neerlandica extra muros’: ‘De
IVN is in haar vierde bestaansjaar, maar mét de negen daaraan voorafgaande jaren
activiteit van de Werkcommissie, betekent dit dat er nu al dertien jaren onafgebroken,
dat wil zeggen jaarlijks wordt gewerkt aan de ondersteuning van het onderwijs in de
nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten’. Deze arbeid is verricht met wisselend
succes weliswaar, aldus prof. Thys, met hoogten en laagten en voor menig collega
wellicht niet in de mate waarop hij recht had of waarin hij de ondersteuning
verwachtte. ‘Maar in grote lijnen kan men zeggen dat de buitenlandse nederlandistiek
ingevolge de in eigen kring opgebouwde organisatie langzamerhand een structuur
heeft gekregen die zij vóór 1961 niet had. Deze structuur moet elk van onze collega's
helpen bij het vervullen van zijn onvervangbare taak: binnen zijn universiteit de
Nederlandse taal-, letterkunde en beschavingsgeschiedenis uitdragen, zodoende een
fundamentele bijdrage leverend tot de uitstraling van de Nederlandse cultuur en tot
beter begrip voor de plaats en de betekenis van de Lage Landen in de wereld.’ De
intensiteit en de diversiteit van de bezigheden van de IVN, alsook de reacties van
buiten overziend en deze vergelijkend met het werkprogramma van zowat tien jaar
geleden, aldus prof. Thys, komt men tot de vaststelling dat de door de buitenlandse
nederlandistiek opgebouwde structuur steeds beter begint te functioneren en een
voortdurend vastere plaats krijgt in het geheel van ons vakgebied. Men kan zich
daarover verheugen, schrijft prof. Thys, maar daarbij tekent hij ook aan, dat er onder
de leden nog wensen bestaan. Verlangens inzake meer steun van de zijde van de IVN
en een andere aanpak van taken.
In hetzelfde nummer wordt aandacht geschonken aan de vraag omtrent het aantal
buitenlanders die Nederlands studeren. Het antwoord daarop wordt van belang geacht
voor de instellingen die didactisch materiaal en documentatie naar de leerstoelen en
lectoraten in het buitenland sturen.
Het is duidelijk, zo wordt opgemerkt, dat de onderwijsinstellingen en bibliotheken
behoeften hebben die stijgen met het aantal studenten. Er kan dan voor een veel beter
gedoseerde voorziening van het buitenland worden gezorgd als de grootte van de
studiegroepen nauwkeurig bekend is. Het plan is thans om in de nabije toekomst
geregeld - éénmaal per jaar - deze gegevens te verzamelen en te verwerken. Voorts
bevat nr. 22 van ‘Neerlandica extra muros’ mededelingen over de statusregeling van
Belgische docenten Nederlands in het buitenland, over een bijdrage van prof. Thys
in het ‘Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden’ over
wijlen dr. J.M. Jalink, alsmede over enkele prijsvragen.
Uit de aard van de zaak wordt aandacht geschonken aan de berichtgeving over de
universiteiten in Europa en elders waar de nederlandistiek wordt beoefend omtrent
mutaties, vacatures, colleges, wetenschappelijke uitgaven en referaten, alsook over
beurzen.
In het voorwoord wordt de zorg van het dagelijks bestuur geuit over de zware
financiële lasten van de uitgave van ‘Neerlandica extra muros’. Men heeft zich
beraden over het toekomstig beleid dienaangaande. Daarbij wordt gedacht aan een
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kleinere omvang en aan een in 1975 waarschijnlijk andere wijze van drukken van
het tijdschrift.
GG.

Prof. dr. Hendrik Brugmans ‘Denkend aan Europa’
Lannoo, Tielt, Utrecht, 252 blz.
Prof. dr. Hendrik Brugmans, rector van het Europa-College te Brugge van 1950 tot
1972, heeft een alleraardigst boekje geschreven: ‘Denkend aan Europa’, met als
ondertitel ‘De charme van één Vaderland.’ De achttien hoofdstukken zijn stuk voor
stuk juweeltjes van schrijverskunst, stijfvol historische gegevens, anecdotes en flarden
van mijmeringen en gesprekken, die op speelse wijze door de stof zijn verweven.
De schrijver heeft noch de culturele opvoeding van zijn lezers ter hand genomen,
noch propaganda bedreven. Hij schreef voor zijn plezier met geen andere bedoeling
dan om zijn liefdesverklaring op papier te zetten. De naam van zijn geliefde - hoewel
onzijdig - luidt: Europa. De liefde van de schrijver voor zijn uitverkorene is allerminst
blind. Hij spaart haar niet, wijst op de vele negatieve kanten van haar karakter en
waarschuwt voor al te rooskleurige opvattingen over haar verleden.
Bestaat Europa eigenlijk wel, vraagt Brugmans zich af. Immers, het is nauwelijks
op de kaart precies te omlijnen. Eén ding staat vast, merkt hij op: Europa is staatkundig
nooit een eenheid geweest. Het heeft zich ook nimmer daartoe laten dwingen. De
politieke geschiedenis van Europa is doorspekt van naijver, eigenzinnige afgunst,
bloedige haat en nationalisme. Met deze stelling tikt hij al te ijverige idealisten die
allerhande argumenten uit het verleden proberen aan te dragen om samenwerking
en éénwording te propageren, hardhandig op de vingers. De machtigen der aarde
laten zich niet door argumenten, maar door eigenbelang leiden, zegt de schrijver. De
waarde van het boekje is dat Brugmans zijn lezers op de werkelijkheid drukt. De
wensen en verlangens tot samengaan vinden geen voedingsbodem in het verleden.
Anderzijds kan het heden niet begrepen worden zonder kennis van en inzicht in het
verleden en nog veel minder de toekomst. Historie kan een rem zijn, maar ook een
machtige impuls, schrijft Brugmans. Voor het laatste verwijst hij naar de gevoelens
in de bange jaren van oorlog en bezetting tussen 1940 en 1945. ‘Wij horen thuis in
een historische gemeenschap, op een erf-
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goed, in een traditie, in een historische stroom. Binnen die historische stroom zijn
onze vaderlanden een stroming. Maar de grote stroom zelf is breder en omvat alle
vaderlanden tezamen. Die stroom is: Europa, vaderland der gemeenschappelijke
herinnering.’
Europa openbaart zich in een veelheid van vormen en het is dan ook onmogelijk het
in enkele ruwe trekken te schetsen. Brugmans heeft daar een treffend woord voor,
nl. ‘ongrijpbaar’. Het is meer waar, dat we in de europese geest en ziel altijd het één
vinden en het omgekeerde tegelijkertijd, zegt de schrijver. Alle verscheidenheid en
alle tegenstellingen, alle beweeglijkheid, alle vallen en opstaan, komen in de titels
van de hoofdstukjes tot uitdrukking.: ‘Het nooit stilzittende Europa’; Altijd
veelkleuriger dan je denkt; ‘Europa's meisjesnaam’; ‘Oost is oost en west is west,
maar samen vormen ze Europa’; ‘In eigen en elkanders spiegel’. Het is slechts een
greep.
Het is leerzaam te weten hoe iemand als Brugmans, die langer dan een kwart eeuw
de Europese vraagstukken bestudeert, over de hedendaagse situatie oordeelt.
In het laatste hoofdstuk, waarvan de titel ‘Continent zonder droom’ luidt, geeft hij
zijn visie. De titel is geen vondst van Brugmans, maar van pater Karel Verleye O.
Cap. uit Brugge die onder dit opschrift een studie wijdde aan het verzet van de huidige
generatie van jongeren tegen het Europese establishment. Het wil echter zeggen dat
ook Brugmans in Europa geen droom, geen roeping en geen inspiratie onder de
Europeanen bespeurt. Hij acht het nodig, volkomen terecht, te weten wat de mensen
vandaag geloven. De nationale droom verklaart hij voor dood. Daar is in Europa
niets voor in de plaats gekomen. De drijfveer van menselijke solidariteit ontbreekt.
In 1945 kwam nog een droombeeld uit het verzet voort: traditie en radicale
vernieuwing. Er is niets van terecht gekomen, evenmin van de federale gedachte.
Wat overblijft is ‘een redelijk minimum aan economische integratie.’
Scherp ontleedt de schrijver de toestand van thans. Waar blijft het Europees ideaal,
wanneer we denken aan de doden van Reggio Calabria over de vraag, wie
provincie-hoofdstad mocht worden? Waar blijft het ideaal als in Italië de nood even
hoog is als in de Derde Wereld? De industrie in Italië wordt door stakingen verteerd.
De Maffia is oppermachtig. De Verenigde Staten bezinnen zich steeds meer op de
moeilijkheden thuis. Europa verliest daarmee een traditionele steun. In de Sovjet-Unie
rommelt het, hoewel nog niet merkbaar. De macht en de invloed van China groeien
met de dag. Het is stil geworden in Europa, maar achter, wat Brugmans noemt ‘die
façade van kalmte’ zijn krachten aanwezig, ‘die misschien zuiver destructief zullen
werken, maar misschien ook signalen kunnen zijn tot vernieuwing en creativiteit.’
De huidige ‘status quo’ is fnuikend, aldus de auteur. De gevolgen zijn: verdere
geestelijke decadentie, verval van creativiteit en uitschakeling van Europa bij de
vorming van een toekomstige wereld. En juist daar, meent Brugmans, zou voor
Europa een taak liggen! In de landen waar het nog rustig is, kan men zich inkapselen
en hopen dat het kwaad tot het buitenland beperkt blijft. Ofwel, zo stelt Brugmans.
men kan de eerste, nog allerzwakste kern van Europees gezag - de Gemeenschap en
haar Commissie - omzetten in een voorlopige federale regering, terwijl een

Neerlandia. Jaargang 78

Grondwetgevende Vergadering er zo snel mogelijk een democratische legimiteit aan
geven moet. De schrijver meent dat de eenheid moet groeien uit een, waarschijnlijk
schoksgewijs zich voltrekkende vernieuwing van de maatschappij zelf.
Brugmans ziet ook positieve aanwijzingen. De herleving van de gewesten, ‘de
verwerping van ieder absoluut, globaal model, de wil om zichzelf te zijn en het zelf
te doen’. Voorts constateert hij meer intuïtie, vooral onder de jongeren, die zich
toespitst op doeleinden die federalistisch zijn. De Europese politieke partijvorming
wint veld. Er is sprake van een herleving van de spiritualiteit. Zeker, het zijn kleine
groepjes, maar, aldus de auteur: ‘de toekomst ligt dáár’. Hij noemt het de bronnen
die opengaan, waarover op de voorpagina's niets staat te lezen.
Een voortreffelijk boek. De wens van de schrijver dat de lezer het voor zijn plezier
zal lezen, zal zeker in vervulling gaan. Wij hebben er dan ook van genoten en geleerd.
Het zal anderen precies zo gaan. ‘Denkend aan Europa’ is uitgegeven bij Lannoo,
Tielt, Utrecht (252 bladzijden, in pocketvorm).
GEERT GROOTHOFF

Maaslandkaart
Voor velen is de ‘Maasketen Jan van Eyck’ geen onbekende. Deze organisatie van
overheden en particulieren is actief in het grensgebied tussen Maastricht en Roermond
en heeft tot doel ‘de eeuwenoude, nauwe historische en menselijke verbindingen
tussen de bewoners van de (Nederlandse) oostelijke en (Belgische) westelijke
Maasoever tot nieuw leven en activiteit te brengen’.
De ‘Maasketen Jan van Eyck’ heeft het gelukkige initiatief genomen om een
‘Maaslandkaart’ te publiceren. Waarom dit initiatief? In het Ten geleide schrijft Mr.
H.C.C. Dobbelstein, voorzitter van de Maaslandkaartcommissie: ‘Een van de
problemen die de “Maasketen” een aantal jaren geleden heeft onderkend was het feit
dat de Maaslandstreek toeristisch cartografisch definitief was afgegrendeld bij de
landsgrens, een visie die in het geheel niet strookte met de inzichten van de Maasketen
en van meer hedendaagse opvattingen over toerisme en grensverkeer’.
Daarom heeft de Maasketen een ‘Maaslandkaart’ doen verschijnen die het
Maasketengebied als één geheel presenteert. Het is echter véél meer geworden dan
een gewone toeristische kaart. Het geheel werd een keurig boekje (80 blz.) waarin
uitvoerig wordt gehandeld over de geschiedenis en de diverse bezienswaardigheden
in het Limburgs Maasland. Over alle belangrijke toeristische plaatsen en plaatsjes
vindt de geïnteresseerde toerist talrijke interessante historische gegevens. Bij middel
van een alfabetische trefwoordenlijst wordt een overzicht gegeven van de aquaria,
over de musea en natuurparken, tot de zwembaden toe.
De Maaslandkaart, uitgevoerd door de heer J. van Lijf, grafisch ontwerper, geeft
in een oogopslag een overzichtelijk en duidelijk beeld van de Limburgse Maasstreek.
Deze publicatie verdient onze grootste bewondering. Alle personen die aan het
woord ‘toerisme’ inhoud willen geven, moeten zich deze ‘Maaslandkaart’ aanschaffen.
De prijs is aan de lage kant (100 fr. of f 7,-).
Besteladressen:
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- voor Nederland: Heirweg 48, Geule;
- voor België: Heirstraat 225, 3630 Maasmechelen.
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Schrijvende lezers
Wanbegrip in verband met Suriname
Met het artikel van Martin Minnaert ben ik het voor een deel geheel oneens.
Hij noemt de Barend Servet Show immoreel. Deze Show zouden wij b.v.
laagbijdegronds of iets dergelijks kunnen noemen, maar de naam immoreel past
eerder voor de discriminerende programma's van de EO (abortus, homofilie e.d.).
Belangrijker is de bewering dat in Curaçao een koloniaal beleid zou worden gevoerd
en dat daar geen programma's over worden gemaakt om de doorsnee-Nederlander
niet te kwetsen. Nog daargelaten dat het onzin is hier van een koloniaal beleid te
spreken worden er vaak genoeg kritische programma's over de Nederlandse Antillen
en Suriname uitgezonden. Over zulke onderwerpen toont de Nederlander zich echter
niet gekwetst.
De vergelijking welke Martin Minnaert maakt met het beleid van de vroegere
Portugese regering in Mozambique (massamoorden e.d.) is wel kwetsend te noemen
en toont een volledig wanbegrip aan over de situatie in Curaçao.
J. VAN DEN THOORN
Voorburg

Onze taal verdient een betere bejegening
Met belangstelling hoorde ik op 30 maart jl. in de middagvergadering van het
Algemeen Nederlands Verbond de uitlatingen van het forum over het onderwerp
‘Vervuiling van de Nederlandse taal’ aan.
Ik had nl. enige bezwaren tegen de uitlatingen van het forumlid dr. J.A. Veering.
Als ik de heer Veering goed begrepen heb, ziet hij geen reden tot ongerustheid over
de vervuiling van de moedertaal, omdat naar zijn mening het daarmee nogal meevalt.
Ik was het meer eens met een der andere heren in het forum, die een ander geluid
deed horen. Ook vond ik het onjuist, dat de heer Veering de opmerking van een zijner
medeforumleden, dat men in Duitsland veel waakzamer is tegen taalbederf dan in
ons land (Voorbeelden: ‘Fernsehen’ en ‘Fernsprecher’) bestreed met de stelling, dat
hun grotere waakzaamheid de Duitsers wordt ingegeven door hun nationalisme.
Ik wil voor niemand onderdoen in verfoeiing van het Duitse nationalisme, dat zo
veel ellende over de wereld heeft gebracht, maar dat belet mij niet van mening te
zijn, dat - ook als genoemde stelling van de heer Veering juist is - de houding van
de Duitsers tegenover hun moedertaal, afgedacht van hun beweegreden daartoe, meer
waardering verdient dan die van ons volk ten aanzien van zijn taal. In een eerdere
brief aan u wees ik reeds op de noordelijke landen - die toch wel niemand van
nationalisme betichten zal -, waar men evenals in Duitsland veel meer liefde en
eerbied voor zijn moedertaal aan de dag legt dan in Nederland. Ook daar heeft men
niet, zoals bij ons het taalkundig misbaksel ‘televisie’ (half Grieks, half Latijn) zonder
slag of stoot aanvaard: men spreekt van ‘fjernsyn’. In ons land bestaat de bespottelijke
gewoonte allerlei vruchtensappen met een Nederlands woord aan te duiden, maar
sinaasappelsap steevast ‘jus d'oranje’ te noemen; in Duitsland is het gewoon
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‘Apfelsinensaft’. Toen men een aantal jaren geleden blijkbaar van het woord
‘gebrekkigen’ voor lichamelijk of geestelijk misdeelden afwilde, was een keur van
Nederlandse woorden ter vervanging beschikbaar: ‘belemmerden’, ‘gestoorden’,
‘beperkten’, ‘gehinderden’, maar ons op taalbederf beluste volk koos voor
‘gehandicapten’. In Duitsland zegt men ‘Behinderte’; waarom bij ons weer een
volkomen onnodig Engels woord? Ik zou zo nog enige tijd kunnen doorgaan.
Ik hoop zeer, dat de bijeenkomst van 30 maart jl. het begin - tegenwoordig heet
dat meestal ‘start’, weer zoiets onzinnigs - is geweest van een krachtige opleving
van het besef, dat onze moedertaal een betere bejegening dan ons volk haar - helaas
- veelal geeft, verdient.
MR. A.C. VAN DEN BRAND
Wageningen

Geen executies in belgië na de eerste wereldoorlog.
In het buitengewoon interessant en degelijk overzicht over het A.N.V., verschenen
in Neerlandia, nummer 3, 78ste jaargang, lees ik in het hoofdstuk ‘Ontwikkeling van
het A.N.V. tussen de twee wereldoorlogen’ (blz. 70, eerste kolom, 3de paragraaf):
‘Verschillende leiders van het A.N.V.-Vlaanderen, waaronder de stichter Hippoliet
Meert, werden veroordeeld, in hechtenis genomen en in sommige gevallen
terechtgesteld’.
Aangezien deze tekst betrekking heeft op de toestand in Vlaanderen na 1918, sluipt
er ontegensprekelijk een vergissing in, want na de eerste wereldoorlog werd bij de
activistenvervolging geen enkele politieke veroordeelde in België geëxecuteerd.
Executies waren er wél (en bij de vleet!) na de tweede wereldoorlog.
Het verschil in de (‘milde’) bestraffing - na 1918 - van het activisme en de (harde)
bestraffing - na 1944 - van de collaboratie in België, is trouwens heel opvallend en
juridisch zelfs onverklaarbaar. De activisten waren immers opgetreden toen het
Belgisch leger nog in de oorlog 1914-1918 tegen de Duitsers aan de IJzer vocht. De
collaborateurs (1940-1944) daarentegen handelden maar pas na de eervolle capitulatie
van het Belgische leger, in een land met compleet rechtsvacuüm, in een periode
tijdens welke de eigen Belgische politionele instellingen hun werk, in sommige
gevallen zelfs hun gewapende taak (onder toezicht van de bezettende overheid)
bleven voortzetten en de Belgische rechtbanken door voort te blijven zetelen (heel
de duur van de bezetting) het voorbeeld tot collaboratie gaven.
Het waren diezelfde rechtbanken die na 1944 als beschuldigers optraden, executies
uitspraken en lieten uitvoeren.
Tot slot moge ik er uw aandacht op vestigen dat het op 20 november a.s. een halve
eeuw geleden is dat Hippoliet Meert overleed. Over diens laatste levensjaren schreef
wijlen mijn oude, onvergetelijke vriend Karel Angermille vele ontroerende bladzijden
in zijn dagboek ‘De lotgevallen van een activist’ (uitgave De Regenboog - Antwerpen
1931). Ondermeer op blz. 351 de manier waarop hij in het ziekenhuis te Middelburg
de ontslapen Hyppoliet Meert ging begroeten: ‘Als laatste afscheid drukte ik een
langen kus op het koude, breede voorhoofd, dat zooveel voor Vlaanderen gedacht
en gewrocht had’.
Als wij in november a.s. een dankbare gedachte wijden aan de stichter van het
A.N.V., zullen we meteen ook de edele dr. Alfons Depla willen gedenken, die een
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maand eerder, op 14 oktober 1924 te 's Gravenhage in ballingschap stierf en wiens
laatste woorden als een testament klonken voor de hele nederlandse zaak.
ALBERT GOOVAERTS
Antwerpen
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[Nummer 5-6]
Grenzen zullen steeds meer vervagen
Het doet mij heel veel genoegen vandaag hier in onze Schouwburg een welkom te
mogen toeroepen aan de organisatoren van de België-maand, die hier dit jaar gehouden
wordt ter viering van het 10-jarig bestaan van het instituut der Zuid-Nederlandse
ontmoetingen.
*
Als ik zeg dat dit instituut mijn bijzondere belangstelling heeft, dan kan ik mij
voorstellen dat men denkt: vanwaar die bijzondere belangstelling van een
burgemeester die nog slechts een jaar geleden uit het westen van Nederland naar
Brabant is gekomen en thans voor de eerste keer deze ontmoetingen meemaakt. Maar
dan mag ik u er op attent maken, dat ik nog langer dan in Dordrecht, in de hoofdstad
van het aloude hertogdom Brabant, Brussel, werkzaam ben geweest en daar gedurende
acht jaren België en de Belgen heb leren kennen, en de volksaard van de Belgen, die
zoveel gemeen heeft met de volksaard van de Zuid-Nederlander, heb leren waarderen.
Ik ben dan ook meer zuiderling dan menigeen wel denkt.
Ik wil hierbij echter uitdrukkelijk stellen, dat ik met het gebruik van het woord
zuiderling allerminst een tegenstelling zou willen oproepen tussen Zuid en Noord,
een tegenstelling die, waar ze nog mocht bestaan, niet snel genoeg uit de wereld kan
worden geholpen, omdat zij onze wederzijdse culturele ontwikkeling slechts kan
schaden.
Ik denk in dit verband wel eens aan een ver verleden toen de Nederlandse stam nog
onverdeeld was, een samengesteld geheel, waarbinnen zich weliswaar wedijverende
middelpunten konden vertonen maar dat in de verwantschap van zijn delen de ideale
mogelijkheden althans van een culturele eenheid, bood. Maar wat is er gebeurd: In
de loop van de geschiedenis brak de stam en de delen dreven uiteen.
In de inleiding tot zijn Geschiedenis van de Nederlandse Stam noemt de ook in België
zeer bekende Utrechtse Professor Geyl de politieke scheuring der Nederlanden in de
zestiende eeuw daarom zo'n grote ramp omdat daardoor een eeuwenlange
ontwikkeling ruw doorgesneden werd.
Na die scheuring kwam uit het lot van opstand en oorlog de lange onenigheid
waardoor de ondergang van taal en volksaard dreigde en aan de cultuur van het
Zuiden, dat in dit opzicht zo lang de leidersrol had gespeeld, onherstelbare schade
werd aangericht.
Wat al kansen verijdeld, schrijft prof. Geyl, wat al strijd en mislukking. En ik kan
me inderdaad voorstellen dat als die rampzalige scheuring niet had plaatsgevonden
het opgaan van de gehele Nederlandse stam van wezenlijke positieve invloed zou
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kunnen zijn geweest op het verloop van de Europese geschiedenis. Maar ook, zo
gaat professor Geyl verder, naast veel voor immer verloren, wat kostbaars gered,
wat hoop vooral voor de toekomst. En aan krachtig en eigenaardig politiek leven,
aan culturele oorspronkelijkheid, nu in het ene dan in het andere stamgewest
opspruitend, wat rijke en frisse kleuren tot verlevendiging van het patroon.
Ik dacht dat met de groei van de Benelux-gedachte, die onderdeel is van streven naar
eenheid in Europa, die toekomst inmiddels is aangebroken en ook op ander dan
regeringsniveau doordringt. Het bewijs ervan is onder andere het ontstaan en de
ontwikkeling van het Instituut der Zuid-Nederlandse Ontmoetingen.
Ik vind vooral de benaming uitstekend gekozen. In vroeger tijden werden onze landen,
en alle landen trouwens, door de Staatsgrenzen afgegrendeld en de natie was tevens
de burcht waarin het zich opsloot. Men duchtte gevaar voor inbreuken zowel op het
een als op het ander en als zodanige inbreuk werd gevreesd, was er alle kans dat men
elkaar in de haren vloog. In onze contreien althans doen wij dat niet meer. Wij
ontmoeten elkaar.
Ik wil niet zeggen dat zulks thans in de wereld overal zo is, doch het is wel zo dat
dankzij de perfectionering van de communicatiemiddelen een integratie van culturen
op de duur niet meer tegen te houden zal zijn.
*
Grenzen zullen steeds meer vervagen alleen al hierdoor, en die vervaging kan nog
versneld worden door elkaar te ontmoeten in verbanden als Benelux, E.E.G. en
culturele instellingen op internationaal niveau zoals de Zuid-Nederlandse
Ontmoetingen er een is. En daarom hebben deze ontmoetingen mijn grote
belangstelling, niet alleen omdat ze plezierig zijn maar omdat zij bevruchtend werken
op onze wederzijdse cultuur en omdat gelijkgerichtheid van cultuur een
voedingsbodem is voor goede verhoudingen op alle andere terreinen van de
samenleving.
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In de tien jaren van het bestaan van deze ontmoetingen zijn over en weer zeer vele
wederzijdse contacten ontstaan dankzij de zeer uitgebreide programma's die telkenjare
over een langdurige periode worden afgewerkt. Ook thans zullen weer vele Belgen
in het kader van de België-maand onze stad en haar omgeving bezoeken en omgekeerd
zullen velen van onze landgenoten de vriendschapsbanden met de Belgen hernieuwen.
Ik wens de organisatoren die zo geweldig veel tijd - gezien de uitgebreidheid van
het programma - hebben moeten offeren, groot succes en allen die er aan deelnemen
en dat zullen er zeer velen zijn, plezierige en heilzame ontmoetingen toe.
J.J. VAN DER LEE

Mr. J.J. van der Lee, burgemeester van Eindhoven.
Rede gehouden op 28 sept. jl ter gelegenheid van de opening van de Belgièmaand te Eindhoven.

Overheid... en culturele integratie
Soms hoort men wel eens de bewering dat het Belgisch-Nederlands Verdrag weinig
of geen betekenis heeft gehad. Ik meen van wel, echter met deze bemerking dat de
bestaande samenwerkingsvormen tussen beide landen grondig moeten herzien worden.
Mede dank zij dit verdrag is de samenwerking tussen Nederland en België,
inzonderheid met het Nederlandstalig gedeelte van België, op gang gekomen. Bij de
verenigingen en personen die zich daadwerkelijk, zowel in Nederland als in België,
voor de samenwerking met Nederland en vice versa inzetten, groeit er op dit ogenblik
nochtans een zeker ongenoegen. Dit ongenoegen zou ik - zij het onvolledig - als
volgt willen omschrijven:
Het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag is een verdrag tussen staten met name
Nederland en België. Een cultureel verdrag heeft uiteraard niet alleen een politieke
draagwijdte (het veruiterlijken van de politieke wil om tot samenwerking te komen),
maar evenzeer een cultureel aspect dat bij dit verdrag uiteraard centraal staat.
Een Belgische cultuur bestaat er niet. Dit zullen zowel Vlamingen als Walen
onderschrijven. Er bestaat een Vlaamse (Nederlandse) cultuur en een Waalse (Franse)
cultuur. Het is duidelijk dat er van Vlaamse zijde een zeer sterke affiniteit bestaat
t.a.v. Nederland en van Waalse zijde t.a.v. Frankrijk. Daarom is het verdrag voor
onze franstalige landgenoten veel te ruim en voor Vlaanderen veel te beperkt.
Deze beperking kan men als volgt illustreren:
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Beperkte financiële middelen:
Ik citeer hier Senator van Haegendoren wanneer hij zegt: ‘Wij besluiten met een
scherpe kritiek op de regeringen die, gezien de bescheidenheid van de toegewezen
middelen, bewezen hebben weinig belang te hechten aan de culturele contacten. De
commissie zou over een werkelijke begroting in plaats van over een symbolisch
bedrag moeten kunnen beschikken en er zou een deskundige full-time staf de zaak
in handen moeten nemen’.
Vanuit de Vlaamse optiek is het cultureel verdrag zéér beperkt in zijn ‘politieke’
mogelijkheden.
In Vlaanderen bestaat duidelijk, óók de politieke wil, om de contacten met Nederland
nog verder te intensiveren en bovendien, daar waar nodig, te institutionaliseren.
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Aangezien het een Belgisch verdrag is, hebben onze franstalige landgenoten hier
een vetorecht om deze politieke wil om te buigen of ongedaan te maken. Ik herinner
hier aan het beroemde rode boekje, waarvan onder meer wijlen Julien Kuypers de
intellectuele vader en moeder was. De voorstellen die in deze nota (van 1962!) werden
geformuleerd, waren constructief en vertolkten de gedachten die toen levendig waren,
(b.v. Hoge Raad voor de Nederlandse Cultuur, Bestendig secretariaat voor de
integratie van de particuliere sector.) Deze voorstellen werden tijdens het
zesendertigste Nederlands Congres in 1963 onderschreven door de vertegenwoordigers
van 77 particuliere verenigingen uit Nederland en Vlaanderen. Van deze voorstellen
is er niets terecht gekomen. Uit goede bron vernamen wij dat hier sprake was van
een Waals veto. Wij staan dus nog steeds even ver als 12 jaar geleden.
*
U zal wel begrijpen dat vele voorstanders van de samenwerking en integratie met
Nederland en vice versa met Vlaanderen, ofwel ontmoedigd ofwel verbitterd worden.
De Belgische en de Nederlandse Rijksoverheden moeten daarom dringend
onderzoeken op welke wijze, uitgaande van de inmiddels ingevoerde culturele
autonomie in België, de samenwerking van Vlaanderen met Nederland kan bevorderd
en geïnstitutionaliseerd worden. Het zal geen pijn doen wanneer daarvoor het cultureel
verdrag met Nederland en met Frankrijk moet herzien worden.
Bij deze derde bemerking gaan wij uit van een opmerking van Dr. A.W. Willemse
daar waar hij zegt: ‘In de eerste plaats dient vastgesteld te worden dat het besef
dat Noord en Zuid - Noordnederlanders en Zuidnederlanders - één
cultuurgemeenschap vormen, niet leeft in brede lagen van de bevolking, in
Nederland niet maar ook in Vlaanderen niet’. Daarom pleiten wij voor een
grotere inspraak van de particuliere organisaties onder meer in het
Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord.
Dit zou een belangrijke stap betekenen bij het leggen van bindingen met bredere
lagen van de bevolking.
Benevens onze opmerkingen t.a.v. het cultureel akkoord, willen wij nog het volgende
onderlijnen:
1. er moeten formules gevonden worden opdat het overleg tussen de beide
ministers, onder meer van cultuur, niet voortdurend onderbroken wordt door
regeringswisselingen. Het gaat niet op dat daardoor belangrijke aangelegenheden
voortdurend op de lange baan worden geschoven;
2. een grondige studie moet op een zo kort mogelijke termijn verricht worden door
een commissie van onafhankelijke deskundigen, politici, ambtenaren en
verantwoordelijken uit de culturele sector, aangaande de wettelijke en praktische
mogelijkheden die op dit ogenblik voorhanden zijn om de integratie te
bevorderen. Aldus moeten oplossingen gevonden worden om niet alleen de
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nationale, maar evenzeer de pro-vinciale als de gemeentelijke initiatieven te
honoreren en te structureren;
3. het zou een belangrijke stimulans betekenen indien de leden van beide
parlementen geregeld geïnformeerd zouden worden over de werkzaamheden
en initiatieven die beide landen op wetgevend vlak overwegen te nemen. Aldus
zou het mogelijk zijn om bepaalde wetten op het culturele vlak en, daar waar
mogelijk in andere sectoren, op elkaar af te stemmen (b.v. bibliotheekwetgeving,
initiatieven ten aanzien van open-universiteit);
4. op het provinciale vlak zou, naar het zij het nog bescheiden voorbeeld van de
beide Limburgen, de samenwerking tussen de grensprovincies moeten bevorderd
worden door het creëren van ambtelijke voorzieningen;
5. De grensoverschrijdende gemeentelijke overlegorganen verdienen vanwege de
nationale en provinciale overheden alle aandacht. Deze belangrijke initiatieven
die zeer dicht bij de individuele burger leven, moeten alle kansen krijgen om
zich te ontwikkelen.

MARTIN CANTRIJN
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Noord-Zuid-dag te Essen
Op 12 oktober 1974 vond de eerste Noord-Zuid-dag plaats te Essen. Het A.N.V.
heeft alle redenen om dit nieuw en toch oud initiatief toe te juichen. ‘Oud’ omdat,
mét de Noord-Zuid-dagen, Essen de traditie van de Groot-Kempische cultuurdagen
van Hilvarenbeek wil voortzetten. Deze ‘Aflossing van de wacht’ werd trouwens
gesymboliseerd door de aanwezigheid van de heer J.P.M. Meuwese, burgemeester
van Hilvarenbeek.
Het programma van deze dag was een kamp-handboog, een groepstentoonstelling
van Essense kunstenaars (geopend doot Mevrouw R. de Backer, Minister van
Nederlandse Cultuur), een Feestconcert in de Sint-Antoniuskerk, een studentikoze
clubavond en een paneelgesprek georganiseerd door de culturele Benego-werkgroep
over ‘Tegenstellingen tussen Noord en Zuid’. Waarom juist dit onderwerp voor een
paneelgesprek? In zijn inleiding motiveerde Mr. H. Suykerbuyk, burgemeester van
Essen, de keuze van dit thema: ‘Het is zonder meer duidelijk dat men vooral aan de
grens initiatieven moet nemen om de integratie tussen Vlaanderen en Nederland te
bevorderen. Juist in de grensgemeenten is de samenwerking tussen Noord en Zuid
een dagelijks feit. Nochtans willen wij de tegenstellingen tussen beide
gemeenschappen niet verdoezelen. Men kan immers slechts tot samenwerking komen
indien men komt tot een juist inzicht in de verschillen’. Als dynamisch Benego-man
kon en mocht de heer Suykerbuyk dit aldus stellen. In Benego (Belgisch-Nederlands
grensoverleg) wordt men immers geconfronteerd met verschillen maar... werkt men
des te meer samen. Dit laatste bleek ondermeer uit de korte tussenkomst van de
heer Oosterdorp die namens de burgemeester van Roosendaal de initiatiefnemers
geluk wenste en uit de voorstelling van de nieuwe ‘Benego-musea-gids’ door Mr.
A.F. Kievits, burgemeester van Zundert en voorzitter van Benego.
Het paneel slaagde er vrij vlug in om het vuur aan de integratielont te steken. Dr.
L. Meerts, hoofdredacteur van de ‘Gazet van Antwerpen’ kon de aanwezigen vlug
overtuigen dat ‘culturele integratie’ weliswaar een mooie kreet is maar in de praktijk
helemaal niet gemakkelijk gerealiseerd zal worden. Teveel tegenstellingen in
volksaard, wetgeving, e.d.m. moeten overbrugd worden, zodat een werkelijke
integratie steeds een langdurig proces veronderstelt. Integratie over staatsgrenzen
heen zal zijns inziens nooit het werk zijn van de grote massa maar wel van een
minderheid die vast gelooft in de noodzaak ervan.
De heer C. Meerback, hoofdredacteur van het ‘Brabants Nieuwsblad’ onderlijnde
op een humoristische wijze dat de taal een belangrijke middel of een vervelende
hinderpaal kan zijn wanneer men tot integratie wil komen. Nederland, inzonderheid
de ‘boven-Moerdijkers’, en Vlaanderen spreken niet altijd dezelfde taal, dit illustreerde
hij met tal van voorbeelden uit advertenties in Vlaamse bladen. ‘Inslapende deftige
meid gevraagd’, een ‘vergadering inrichten’, ‘ouderlingentehuis’, ‘bestendig
afgevaardigde’, enz. zijn begrippen die in Nederland weinig of niet begrepen worden.
De heer Meerbach voegde er wel ootmoedig aan toe dat het in Nederland met de taal
ook niet zo best gaat. Zelfs in de troonrede van de koningin vindt men taalfouten.
Bijzonder boeiend waren de tussenkomsten van de moderator van het paneel Drs.
L.J.M. Van de Laar, burgemeester van Bergen op Zoom en voorzitter van de
Gemengde technische commissie ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands cultureel
verdrag. Hij vestigde, zeer terecht de aandacht van de aanwezigen op het feit dat de
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welvaartstaat een toenemende staatsinterventie vereist. Deze interventie versterkt
‘het nationale’ en bemoeilijkt steeds meer en meer de werkzaamheden van personen
en instellingen (bv. Benego) die opteren voor grensoverschrijdende contacten en
initiatieven. De heer Van de Laar pleitte eveneens voor een Nederlandse tegenhanger
van de Académie Française.
Na afloop van het paneelgesprek ontspon zich een levendige discussie met de
aanwezigen. Uit de talrijke tussenkomsten noteerden wij er enkele. Mr. J. Fleerackers,
Kabinetschef van de Minister van Nederlandse cultuur, wees op het grote belang van
de samenwerking tussen de media. Juist deze media bereiken vele mensen die ‘de
Hollander’ of ‘de Belz’ niet altijd een goed hart toedragen.
Op de vraag waarom sommige Nederlanders zich in het buitenland steeds
hooghartig gedragen, antwoordde de heer Van de Laar zeer gevat dat de ‘regentenen predikantenmentaliteit’ nog niet verdwenen is. Sommige Nederlanders zullen
daarom steeds precies kunnen zeggen wat anderen moeten doen. Tevens werd gewezen
op de grote noodzaak om zich in Europa als één cultuurgebied te doen gelden.
In het gezellige café naast het gemeentehuis in Essen vonden talrijke aanwezigen
zich ‘toevallig’ terug zodat de interessante bespreking bij ‘pot en pint’ werd
voortgezet. Dit gesprek was voor ondergetekende de aanleiding om een aantal
bedenkingen op papier te zetten onder de titel ‘Overheid en Culturele Integratie’ (blz.
130). De aandachtige lezer zal merken dat de standpunten van het A.N.V. t.a.v. de
culturele integratie duidelijk een stempel drukken op deze bedenkingen. De
Noord-Zuid-dag heeft immers het belang van deze standpunten duidelijk aangetoond.
M.C.
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Portret van Willem de Zwijger, zesenveertig jaar oud, door Willem Key. Amsterdam, Rijksmuseum.
Een van de talrijke portretten van de Zwijger in het standaardwerk, uitgegeven door het Mercatorfonds.
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De orde van den prince
Na de afscheiding van Nederland in 1830 is het gehele maatschappelijke leven in
Vlaanderen, zoals het onderwijs, de cultuur, het bestuursapparaat en het bedrijfsleven
verfranst. Het frans was de taal van de leidende klasse en drong men daartoe door,
dan paste men zich snel aan. Het Vlaams - i.c. een dialect, dat van streek tot streek
sterk verschilde - was de taal van het volk.
Tegen de verfransing van Vlaanderen heeft altijd verzet bestaan. In de vorige eeuw
ging dit echter slechts van een kleine groep uit. Langzaam is deze groep in omvang
en invloed toegenomen. Dit geschiedde mede als gevolg van de maatschappelijke
ontwikkeling, waardoor het economisch zwaartepunt van het land van de Waalse
naar de Vlaamse provincies werd verlegd. Hierdoor steeg het Vlaamse zelfbewustzijn.
Hoewel na de tweede wereldoorlog de franstalige invloed in Vlaanderen reeds sterk
teruggedrongen was en het algemeen beschaafd Nederlands in steeds grotere kringen
werd gesproken, waren er nog belangrijke franskiljonse(1) restanten aanwezig en
speelde de franse taal in de leidende kringen van Vlaanderen nog een grote rol. Uit
verzet hiertegen werd in 1955 te Kortrijk door enige academici opgericht de Orde
van den Prince, oorspronkelijk de Orde van den Prince van Oranje genoemd, naar
Willem de Zwijger.
Deze naam werd gekozen omdat men in de Prins van Oranje een symbool zag,
enerzijds van verbondenheid met Nederland en anderzijds van verdraagzaamheid.
De betekenis die gehecht werd aan de verdraagzaamheid, komt ook tot uiting in het
devies van de Orde: Amicitia et Tolerantia. Men streefde (en streeft) er nl. naar in
de Orde personen samen te brengen van alle geloofsovertuigingen en alle politieke
partijen. In die tijd was een dergelijke opzet van een vereniging in Vlaanderen iets
bijzonders. Het hele maatschappelijke leven was verdeeld in drie sterk gescheiden
groeperingen: katholiek, socialistisch en liberaal. In feite was de Orde de eerste
organisatie waar vrijzinnigen en gelovigen op grotere schaal in amicitia et tolerantia
met elkaar omgingen.
De doeleinden van de Orde zijn omschreven in de ‘Keure’: ‘De Prince is een orde,
die tot doel heeft, de studie, de beleving en de uitbouw van de Nederlandse aard in
het persoons-, gezins- en gemeenschapsleven’.
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Het streven is erop gericht in de Orde leidende personen te verenigen uit verschillende
leeftijdsgroepen en disciplines, waarbij echter niet de regel geldt, dat in een afdeling
per discipline slechts één lid mag worden gekozen.
De afdelingen komen eens per maand bijeen op een lunch- of avondbijeenkomst,
waarop veelal een voordracht met discussie plaatsvindt. Van afdeling tot afdeling
verschillend, namen de echtgenoten van de leden aan één of meer vergaderingen
deel. Tenminste eens per jaar wordt een andere afdeling bezocht of ontvangen. Elk
jaar is er een feestelijke jaarvergadering, waarop alle leden worden uitgenodigd.
Hoewel de Orde van den Prince gemeenschappelijke uitingsvormen met Rotary en
Lions kent, zijn er enkele essentiële verschillen. Zo zijn deze internationaal
georiënteerd, terwijl de Orde van den Prince zuiver Nederlands is en alléén Vlamingen
en Nederlanders als lid aanvaardt. Verder is de Orde géén service-club, ofschoon
wel eens service verleend wordt. De Orde steunt bijvoorbeeld leerstoelen
Neerlandistiek in het buitenland. Het is mogelijk het lidmaatschap van de Orde met
dat van een van de service-clubs te combineren.
Het vooropstellen van de beleving van de eigen Nederlandse aard betekent allerminst
een zich afsluiten van vreemde culturen, wèl het verhinderen van overheersing erdoor.
In België is de Orde dan ook bepaald niet anti-Waals. Wèl keert men zich tegen
uitbreiding van de franse invloed in de agglomeratie Brussel, oorspronkelijk Vlaams
gebied.
Overigens is door het toenemende zelfbewustzijn van de Vlamingen het accent bij
de beleving van het lidmaatschap in de loop der jaren belangrijk gewijzigd. Dit is
mede geschied onder invloed van de oprichting van afdelingen in Nederland, waar
men nooit geconfronteerd is met de specifiek Vlaamse problemen, die voortvloeien
uit de overheersing door een vreemde cultuur. Geleidelijk is zo het streven van de
Orde steeds meer gericht op handhaving van de Nederlandse cultuur in het wordende
Europa tegen de achtergronden van de steeds intensievere contacten met andere
culturen.
De Orde heeft einde haar oprichting in 1955 een snelle groei doorgemaakt. Op dit
ogenblik zijn er 36 afdelingen met in totaal 1200 leden.
In Nederland zijn er vijf afdelingen (Eindhoven, Hulst, Bergen-op-Zoom, Tilburg
en Nijmegen), terwijl in het buitenland afdelingen zijn in Keulen, Kinshasa en
Bujumbura.
Op 26 en 27 oktober vond onder grote belangstelling van de leden voor de eerste
keer de feestelijke Jaarvergadering van de Orde in Nederland plaats. Dit gebeurde
te Eindhoven, waar in 1968 de eerste Nederlandse afdeling werd opgericht. Op deze
vergadering werd het woord gevoerd door de President-Stichter, Guido van Gheluwe
en door de Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, Jan van der Harten, een
van de oprichters van de afdeling Eindhoven.
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De rede van deze laatste vindt U eveneens in dit nummer.
HAN VREDEGOOR.

Dr. H.W.J.A. Vredegoor, directeur Stichting Zuid-Nederlandse Ontmoetingen te Eindhoven.

Eindnoten:
(1) Ter voorkoming van misverstand: Een franskiljon is een Vlaming die voorstander is van de
overheersing van het Frans in België (van Dale).

Neerlandia. Jaargang 78

137

Er is meer dat ons bindt, dan wat ons scheidt
De ‘Orde van den Prince’ is in België een hecht gevestigde instelling, terwijl in
Nederland nog slechts enkele afdelingen bestaan. Of de Keure: ‘de Prince is een orde
die tot doel heeft de studie, de beleving en de uitbouw van de Nederlandse aard in
het persoons-, gezins- en gemeenschapsleven’ grote bekendheid geniet is de vraag.
Het lot van kringen als deze is vaak, uitgaande van een hooggestemd beginsel niet
veel verder te komen dan de genoeglijke ontmoeting, bevordering van veelal
oppervlakkige vriendschappen en - een loffelijke zaak overigens - het scheppen van
mogelijkheden om er eens uit te zijn en om eens anderen te zien dan gewoonlijk in
ons dagelijkse doen het geval is.
Meer nog: de Stijl der Orde is, ik moge dat aanhalen: ‘geloof in de eenheid en de
zending van de cultuur der Nederlanden. Voornaam optreden en bewuste
verbondenheid met de gemeenschap. Hechte kameraadschap die geeft en die eist.
Trouw en tolerantie naar Oranje's geest’.
In het devies van de Orde vindt men die begrippen terug: ‘Amicitia et Tolerantia’,
vriendschap en verdraagzaamheid, inderdaad de beste uitgangspunten om elkaar te
ontmoeten, niet alleen, maar om die ontmoeting te laten uitgroeien tot een onderling
begrip, dat wonderen zou moeten kunnen doen.
Wanneer ik dit alles in herinnering roep, dan geschiedt dit om daaraan te toetsen
datgene wat wij doen en datgene wat wij zouden moeten doen, dat wil dus eigenlijk
zeggen datgene wat wij nalaten.
De vraag is in hoeverre onze nalatigheid schuldig is, en indien zij dat is, in hoeverre
zij ons stemt tot enig schuldbewustzijn.
In de Belgische afdelingen zal men zich, mij dunkt veel meer vanzelfsprekend,
metterdaad bezig houden met de zending van de cultuur der Nederlanden, omdat
deze zo duidelijk waar gemaakt moet worden - al was het slechts uit puur zelfbehoud
- in een land, waar gebruik van twee talen tot verdrukking van één bepaalde cultuur
kan leiden.
Ons Nederlanders, niet steeds tot ons genoegen doorgaans ‘Hollanders’ genoemd,
ligt de zending van de cultuur der Nederlanden minder na aan het hart; wij kennen
geen conflictsituatie te dien aanzien, wij zien die zending niet scherp afgetekend en
in het algemeen wekt het Nederlandse volk de indruk dat de eenheid en de zending
der Nederlandse cultuur geen zorgen baart.
Het gelukkig verdwijnende verschijnsel van de wederzijdse moppentapperij is een
symptoon van wederzijds onbehagen tussen onze beide volkeren, zelfs daar waar
wij voorgeven dezelfde taal te spreken, bestaan meer verschillen en wrijfpunten dan
wij in het algemeen bereid zijn te erkennen. Zij komen voort uit een verschillende
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leefwijze, uit uiteenlopend handelen op verscheidene gebieden, uit afwijkende
gedragspatronen.
De werkelijkheidszin vergt te wijzen op punten waarin het verkeer tussen Belgen en
Nederlanders gebrekkig is om te kunnen bezien wat de Prince daaraan kan doen.
Dat gebrekkige verkeer valt gedeeltelijk te wijten aan karakter en optreden van de
Nederlanders, die de kenmerken van de Nederlandse aard in pacht denken te hebben.
Wat doen wij, Nederlanders aan deze zijde van de grens, die ons - in zo menig opzicht
helaas - scheidt? Wat afwijkt van onze manier van leven vinden wij maar al te gauw
niet van voldoende belang om het objectief naar eigenwaarde te schatten; wij achten
het afwijkend gedragspatroon dikwijls bij voorbaat minder dan het onze. Vandaar
ook onze merkwaardige neiging bij voorkomende gelegenheden evangeliserend op
te treden tegenover de handel en wandel van anderen.
Ook de in onze maatschappij toenemende onverschilligheid ten opzichte van de
evenmens naast de verharding van de verhoudingen, waarin begrip voor afwijkend
gedrag en voor afwijkende opvattingen op levensbeschouwelijk en politiek gebied
hoe langer hoe minder voorkomt, kunnen dit gebrek aan interesse over en weer
teweeg brengen.
Ook talrijke Belgen boezemt het niet zo bijster veel belang in wat wij Nederlanders
doen en wat ons wel en wat ons niet ter harte gaat en al helemaal niet wat wij nu
precies van de Belgen vinden.
Er zijn bovendien in deze chaotische wereld werkelijk wel andere vraagstukken aan
de orde dan die van het onderlinge contact tussen deze twee dichtbevolkte, doch
kleine, lage landen aan de zee. Toch moeten we ervoor waken, dat wij niet vanwege
de vraagstukken die zo omvangrijk zijn, dat we ons daartegenover vrijwel machteloos
gevoelen, aan die
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voorbijzien welke voor ons wel dichterbij en grijpbaar zijn.
Er kunnen allerlei gronden zijn waarop men van mening verschilt, maar de diepere
oorzaken zijn vaak in een ver verleden terug te vinden. Deze moeten eigenlijk eerst
overwonnen worden, wil men aan de oplossing van de zakelijke meningsverschillen
van vandaag toekomen. Er is meer aan de hand dan een mogelijk verschil van
opvattingen tussen België en Nederland over milieuzaken, over ruimtelijke
ordenings-uitgangspunten en de praktijk daarvan, over de landsverdediging en de
daarvoor te gebruiken wapens en vliegtuigen, over de industrialisatie en het
havenbeleid, over onze cultuur en derzelver Vlaamse en Nederlandse uitingen, over
onze verschillende gedragingen op velerlei gebied.
Het lijkt er in het algemeen jammer genoeg op dat de communicatie tussen
gelijksoortige dieren soepeler verloopt dan die tussen mensen. Dieren gedragen zich
tegenover soortgenoten op voor elkaar herkenbare wijze. De communicatie is
opgebouwd uit voor alle soortgenoten herkenbare symbolen. Bij de mensen is dat
anders. Mensen kunnen maar met een relatief gering aantal soortgenoten gemakkelijk
communiceren, nl. alleen met hen die voor hen herkenbare symbolen gebruiken, die
dezelfde taal spreken en schrijven, die dezelfde levensgewoonten en dezelfde traditie
hebben.
De mate van culturele samenwerking, van communicatie tussen Nederland en België
hangt af van de graad van bekendheid met de aan weerszijden van de grens geijkte
symbolen, gedragspatronen en levensgewoonten.
Het is juist dààr waar de Orde van den Prince een functie kan gaan vervullen, zoals
al diegenen die in de loop der jaren ook de ontmoetingen hebben bevorderd (ik denk
aan de zuid-nederlandse ontmoetingen) dat al hebben gedaan, maar dan in een meeromvatttend, wellicht ook gemakkelijker te organiseren geheel. We moeten de grenzen
overschrijden en we moeten elkaar vinden, na elkaar welbewust gezocht te hebben.
Dat kàn alleen, indien we daarvoor ook sterke argumenten hebben. Men doet zoiets
niet vrijblijvend, zomaar uit liefhebberij, want dan zijn er werkelijk wel andere dingen
te bedenken. Die argumenten nu, vind ik dan weer terug in de aanvang van hetgeen
ik heb gezegd, in de door ons allen aanvaarde keure en in de door ons allen aanvaarde
stijl, gebaseerd op een gemeenschappelijke cultuur.
Dan gaat voor ons allen, die keure immers heeft een achtergrond zogoed als de
stijlomschrijving haar diepere zin heeft, datgene tellen op grond waarvan de Orde
tot stand is gekomen, de hand over hand toegenomen behoefte om in brede kring te
getuigen, dat er een Nederlandse cultuur is, die een eenheid vormt en die geacht mag
worden en gerechtigd is een zending te hebben naast en evenwaardig aan andere
culturen. En die derhalve ons allen een dure plicht oplegt.
Zo'n behoefte wordt slechts onder bedreiging zo duidelijk onderkend; in België ligt
die bedreiging voortdurend in de gegeven situatie besloten, in ons land zouden het
onverschilligheid en een verminderd gevoel van gepaste eigenwaarde kunnen zijn
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als een bedreiging waardoor men ook hier gaat begrijpen dat de eigen cultuur een
waardevolle zending heeft.
Steeds meer ontstaat verzet tegen de aan onze tijd eigen schaalvergroting, tegen
processen waarin de bijzondere kenmerken van de identiteit van leefgemeenschappen
verloren gaan, men gaat de waarden en betekenis van de dingen uit het verleden beter
zien; de aandacht voor het bedreigde landschap, het bedreigde monument, de
bedreigde leefomgeving, groeit.
Nochtans wordt al veel van wat identiteitsbepalend kan zijn schromelijk verwaarloosd.
Juist daar zijn aspecten onzer cultuur gegeven, die bij verwaarlozing verpauperen
en onherstelbare schade lijden.
Als ons beider buitenlands cultuurbeleid ten opzichte van elkaar een kruisbestuiving
zou teweeg brengen, hoezeer zou ons streven, zie de Keure van de Orde, daarmee
gediend zijn. Er zijn mijns inziens te weinig aanwijzingen dat dit metterdaad geschiedt.
Deze vluchtige bespiegelingen brengen geen oplossing van de veelheid van
vraagstukken. Daartoe de volgende bescheiden suggestie: In onze omgang op zakelijk
en bestuurlijk niveau stuiten wij Belgen en Nederlanders vaak op tegenstellingen,
dikwijls onderhuidse, onuitgesoroken tegenstellingen, die overeenkomsten
belemmeren. Het moet mogelijk zijn de op het ogenblik spelende vraagstukken te
overzien: ik denk bijvoorbeeld aan de industrievestiging zowel in het verband van
de gezamenlijke arbeidsmarkt als van de leefomgeving, ik denk aan de vestiging van
luchthavens van grote omvang, ik denk aan
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de verbindingen te land en te water om slechts enkele punten aan te geven, waarbij
nauwer overleg nut zou kunnen afwerpen en waar de Benelux blijkbaar geen directe
oplossing biedt noch het bilaterale overleg tussen onze regeringen.
Er is wel gedacht dat de culturele samenwerking tussen België en Nederland een
automatische oplossing zou vinden in de europese integratie. Europese integratie,
zo werd verondersteld, is in staat ieder nationaal-chauvinisme de kop in te drukken.
De successen op het terrein van de economische integratie deden gelijke successen
verwachten voor wat betreft de culturele integratie. Deze optimistische gedachten
ten spijt, de tijd van het eng nationalisme is in het verenigd Europa nog niet voorbij.
Voor culturele samenwerking is europese integratie klaarblijkelijk niet het enige
paard waarop we mogen wedden.
Kunnen nu niet, juist binnen het kader van leden van de Orde van den Prince,
verbanden tot stand worden gebracht, waarin Belgen en Nederlanders samen trachten
maar dan ‘van onderop’ dergelijke deelproblemen aan te pakken, verbanden waar in
onderling samenspel de wederzijdse belangen overwogen en in evenwicht gebracht
kunnen worden?
Uitgangspunt dient dan te zijn, dat er meer is, ondanks alles wat ik heb opgemerkt,
dat ons bindt dan wat ons scheidt, en dat het wel eens een levensbelang van onze
volkeren en van West-Europa zou kunnen zijn, dat wij elkaar werkelijk vinden en
althans tot een redelijke eenheid van denken komen, die ook en vooral bijdraagt tot
onderling respect, ook voor eventueel strijdige standpunten. Want die zullen er zonder
twijfel blijven bestaan.
Welke andere basis bestaat daarvoor dan ons gemeenschappelijk Nederlander zijn?
Een gegeven en een zekerheid, iets waarvoor we ons niet behoeven te schamen en
iets waaruit wij op grond van alles waar de geschiedenis van verhaalt, kracht kunnen
putten, niet om, weemoedig denkend aan het verleden, bij de pakken neer te zitten
maar om de hand nu te laten doen wat nu te doen valt, en dat is heel veel.
De wederzijdse bekendheid tussen de Nederlanders en de Belgen is immers ergens
halfweg blijven steken.
Stagnatie in het proces van culturele inteqratie is een gevaar ook voor de economische
integratie. Het is twijfelachtig of economische samenwerking als trekpaard voor de
culturele samenwerking kan fungeren.
Al deze overwegingen leiden ertoe, dat we gezamenlijk moeten pogen dat punt
halfweg - een point of no return immers, we moeten verder - te passeren en voort te
gaan naar verdere gezamenlijkheid.
JAN VAN DER HARTEN
Eindhoven,
26 oktober 1974.
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J.D. van der Herten, Commissaris der Koningin in Noord-Brabant.
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‘O Thespis, quo vadis?’
Waarheen met het toneel?
Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat de samenwerking tussen Nederland
en België op het terrein van de dramatische kunst niet zo moeilijk kan zijn, aangezien
men op de planken (of de betonvloer) in Noord en Zuid ongeveer dezelfde taal
spreekt, en veelal een beroep doet op een gelijklopend repertoire.
Zo spreken de ketters, maar zij dwalen. De zaken zijn ietwat gecompliceerder, en de
verschillen tussen Noord en Zuid zijn even oud en verhard als de politieke scheiding
sedert het einde van de 16e eeuw.

Een beetje geschiedenis
Tot op dat moment vertonen de middeleeuwen een homogeen beeld, met het
zwaartepunt toch in Brabant. Deze ontwikkeling zou in Noord en Zuid uitmonden
in de rederijkerij. Maar daar lopen de wegen uiteen. In Nederland, en met name in
Amsterdam, zijn het de rederijkers die de grondslagen zouden leggen voor een
professioneel teater, wanneer de Joodse mecenas Samuel Coster in 1617 vanuit ‘De
Eglantier’ de ‘Nederduytsche Academie’ zou oprichten. De wetenschappelijke
afdeling (Hebreeuws en Wiskunde) zou bezwijken onder de aanvallen van de
puriteinen, maar de afdeling Dichtkunst zou - met Hooft en Bredero en later met
Vondel - de Nederlandse toneelliteratuur een hechte basis bezorgen, van waaruit in
het politiek klimaat van nationale vrijheid een continue en ’homogene teatercultuur
rechtlijnig zou worden uitgebouwd. Het professioneel teater in Nederland is dus
duidelijk in de hogere burgerij ontstaan, en het heeft in het noorden altijd een beetje
van die stijve patriciërsglans meegedragen.
In Vlaanderen zou de rederijkerij versmacht worden door de Spaanse bezetting. Het
eerste waar een bezetter altijd zijn voet op zet, is de vrije meningsuiting, en zonder
het recht op vrije meningsuiting kan geen enkele kunst - ook de dramaturgie niet ademen. Het corrolarium van een vreemde overheersing is de afwezigheid van een
eigen aristocratie en een eigen hofleven, waarrond zich een cultureel leven centraal
kan ontwikkelen. Drie eeuwen vreemde overheersing hebben de Vlaamse literatuur
zo goed als onbestaande gemaakt tot na 1815. Voegen wij daarbij dat sinds de
reformatie in de noordelijke Nederlanden gebed en eredienst in de volkstaal werden
gehouden, terwijl in het zuiden tot Vaticanum II de priester aan het altaar in het Latijn
stond te prevelen. Men kan bezwaarlijk het belang onderschatten van het voortdurend
gebruik van de eigen volkstaal in de godsdienstpraktijk voor de vorming van het
taalgevoel en het taalvermogen van de kleine man in een tijd waarin lezen en schrijven
nog het voorrecht waren van de hoogste standen; een oefening dus waarvan de
Vlaming drie eeuwen verstoken is gebleven. Politico-culturele onmondigheid,
elementair gebrek aan vrije taalkultuur zijn, zo denken wij, de fundamentele redenen
van de Vlaamse achterstand opgelopen bij het uitroepen van de Belgische
onafhankelijkheid in 1830. Garmt Stuiveling heeft dus gelijk als hij - ietwat
schematisch - stelt dat Nederland geen middeleeuwen heeft gehad en Vlaanderen
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geen renaissance. Geen wonder dus dat de Vlaamse Beweging pas goed een kans
krijgt binnen het raam van de Belgische onafhankelijkheid en dat deze beweging in
de eerste plaats een taalbeweging is. Het is ook geen toeval dat het eerste professioneel
toneelgezelschap pas in 1853 in Antwerpen het licht ziet, drie eeuwen na Amsterdam.
Deze al te bondige inleiding moge volstaan, hopen wij, om aan te tonen dat de
verschillen tussen noord en zuid diep in het verleden wortelen, en dat wij er niet
lichtzinnig mogen overheen stappen telkens wij over integratie dromen...

Socio-kultureel...
Deze verschillen werken vandaag door: politiek, sociologisch, kultureel. De
Nederlandse bevolking is vooral samengetrokken in een groot aantal grote en
middelgrote steden. Vandaar dat een belangrijker aantal beroepsgezelschappen in
deze bevolkingsconcentraties een socio-economische voedingsbodem kan vinden.
In Vlaanderen leeft de bevolking overwegend in drie grote steden (Brussel,
Antwerpen, Gent), en verder veel gelijkmatiger over het platteland verspreid. (Denken
wij aan de beruchte lintbebouwing!). Deze demografische structuur bepaalt in hoge
mate de leefbaarheid van zware toneelgezelschappen. Om deze assen draaien in
Nederland en Vlaanderen een aantal reizende gezelschappen, vormingsteaters,
kamertonelen en studio's.
De structuren van het Noord-Nederlands beroepstoneel zijn voor de Vlamingen vele
jaren een onbereikbaar model geweest, tot het moment waarop bleek dat de
ruim-gesubsidieerde ensembles van het Nederlands teater veel zwaarder onder de
contestatie hebben te lijden gehad dan de Vlaamse ge-
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zelschappen. Amsterdam en Rotterdam zijn er aan bezweken, en alleen de Haagse
Comedie heeft op merkwaardige wijze stand gehouden op een wijze en voor een
publiek zoals dat alleen in Den Haag mogelijk is. Uit deze malaise zijn een aantal
‘vrije produkties’ te voorschijn gekomen die op een commerciële basis in Nederland
en Vlaanderen succes hebben geboekt.
In Vlaanderen is deze contestatie weliswaar evengoed aangezet geweest, maar daarna
weer stilgevallen. Vlaanderen is geen land van uitersten, hoogstens van paradoxen.
En de teaterstrukturen staan er nog altijd. Meer zelfs: Nederland heeft de jongste
jaren enige belangstelling opgebracht voor het Vlaams toneelleven - niet alleen voor
de Vlaamse akteur, want voor hem is er in het noorden altijd belangstelling geweest
- maar ook voor de Vlaamse dramaturgie en de Vlaamse kleurige expressie. Deze
belangstelling heeft geculmineerd in voorstellingen van o.m. ‘De Bruiloft’ en vooral
de triomftocht van ‘Mistero Buffo’ op het Holland-festival. De deftige Hollander,
wiens deftigheid ook in zijn toneel weerspiegeld is, heeft blijkbaar een onbestemd
heimwee naar het autentiek-volkse, het schaamteloos-opene, waartoe hij zichzelf
niet meer in staat weet. Naar aanleiding van de uitzending in Nederland van de
televisieserie ‘De Heren van Zichem’, hebben wij meer dan een Nederlander horen
verklaren dat hij er likkebaardend heeft naar zitten kijken, ‘want zoiets kennen wij
niet meer’. Op de duur waren wij bereid deze ongetwijfeld oprechte waardering te
accepteren, maar vanuit onze culturele gecomplexeerdheid wilden wij er toch op
wijzen dat wij niet zo trots waren op deze oubollige folklore, en dat Nederland
kultureel zoveel meer... enz... enz...
Deze nuances in de sensibiliteit vinden wij ook terug in het beleid. Het Belgisch
pragmatisme is berucht. Het heeft achter zich een lange traditie van schipperen en
ontwijken, van langszij weerstreven en onderduiken, van plantrekkerij en
belastingsontduiking, van vele oorlogen en bezettingen, van gemeentelijke roem en
macht, voor wie het centraal bestuur altijd een gigantische taboe is geweest. Vanuit
dit nationaal bestuur een nationaal beleid ontwerpen, is in België een veel hachelijker
onderneming dan in Nederland. Meestal moet de centrale overheid zich tevreden
stellen met een suppletieve rol. (‘Wat willen jullie in de regio? Als het niet tè gortig
is, is het ons best’.). In Nederland durft het Rijk bij de toneelgezelschappen een
‘taakstellende begroting’ op te vragen en op de korrel te nemen, in principe nooit
meer dan 40% van het te dekken deficit te subsidiëren, de overige 60% overlatend
aan provincie en gemeenten. (‘Willen jullie niet in de regio? Dan wij ook niet!’).
Bovendien zit het hele beleid in strakke overlegstrukturen gevat, waar de overheid
een goede greep op heeft. En wat het teater in Vlaanderen aan sérieux te weinig heeft,
dat kan het in Nederland soms te veel hebben. Het is hier niet zaak uit te maken
welke de beste manier is. Het komt er hier alleen op aan te wijzen op realia die voor
een deel de samenwerking conditioneren.

En toch...
En toch dromen wij van integratie. En gaan wij er nog op vooruit ook!
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De kwaliteit van de Vlaamse voorstellingen is gestegen, en deze hebben nu en dan
een eigen Vlaams gezicht. Weliswaar brenat Nederland meer voorstellingen in België
dan omgekeerd (30 tegen 25 in 1972, 35 tegen 28 in 1973), maar dit is niet abnormaal.
Over de bijval (of het aebrek aan bijval) van Vlaamse produkties in Nederland hebben
wij weinig informatie, maar wij hebben de grootste waardering voor Neder-

Nederlandse en Vlaamse gezelschappen bespelen een gemeenschappelijk terrein: K.N.S. Antwerpen
bracht te Eindhoven ‘Arme Moordenaar’ van Pavel Kohout.
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landers als Han Surink, die systematisch ‘de markt’ in Vlaanderen prospekteert om
de interessante voorstellingen naar Amsterdam en andere steden van Nederland te
brengen. Omgekeerd is een andere Nederlander - Bob van Aalderen - in het Paleis
voor Schone Kunsten te Brussel zeer alert om de goede Nederlandse
avantgarde-produkties naar Brussel te brengen, waarvoor ook bij franstaligen veel
belangstelling bestaat. Beide Nederlanders leveren uitstekend werk op het stuk van
toneelsamenwerking tussen Noord en Zuid. Het Nederlands repertoiretoneel vindt
te Antwerpen een ruime weerklank bij het publiek dat door K.N.S.-Elkerlyc wordt
genodigd. In Brussel is de belangstelling veel geringer. Dit heeft te maken met een
onvolledige promotie ter plaatse, met een eerder beperkt aantal beschikbare
Nederlandssprekenden in de hoofdstedelijke regio, en met de verzadiging van
anderstalig repertoiretoneel. Daarentegen heeft het Nederlands ‘marginaal’ teater er
- zoals gezegd - een veel belangrijker funktie. Wat radio en televisie betreft, groeit
de samenwerking in de richting van de co-producties. Het luisterspel heeft hierin een
reeds lange traditie. Wij hopen dat de Nederlands-Belgische luisterspel-wedstrijd
opnieuw zal worden ingevoerd, omdat hij altijd zo vruchtbaar heeft gewerkt op de
vorming van een eigen dramaturgie. Ook op de televisie worden de (goede)
co-producties talrijker. De omroepen beginnen elkaar definitief te vinden. Toch moet
ons iets van het hart. Het beleid inzake dramaturgie (wij gaan ervan uit dat er
inderdaad een beleid is) mikt onmiskenbaar op een zo groot mogelijk kijkerspubliek,
dit wil zeggen op een grootste gemene deler, dit wil zeggen op een nivellering naar
beneden. Daarmee gaan onze omroepen sociologisch voorbij aan de diversiteit van
de televisiekijkers en de differentiatie van hun verlangens(1). Daarenboven nemen zij
dramaturgisch liefst geen risico's en houden zij het bij gevestigde namen en waarden
(meestal romans). Daarom liefst series van Ernest Claes, Couperus, Maurits Sabbe,
Hendrik Conscience, Gerard Walschap, e.a. Wij hebben geen enkel bezwaar tegen
deze namen of tegen de kwaliteit van deze produkties. Wij hebben wèl bezwaar tegen
de eenzijdigheid van de programmatie. Omdat zij geen enkel uitzicht biedt op de
toekomst. Scherp gesteld zou men kunnen zeggen dat wie door de televisie wil
gespeeld worden, best (goede) romans schrijft en dan wacht tot hij minstens zeventig
is. Of dood. Zo zien de feiten er uit. Het enig lichtpunt in dit dramaturgisch panorama
is het schrijverscollectief dat door de N.C.R.V. op stapel is gezet.
Zo zijn wij bij de eigen dramaturgie beland. In Nederland is de moderne
dramaturgie begonnen bij Herman Heyermans (1864-1924), in Vlaanderen bij Nestor
de Tière (1856-1920). Deze beide tijdgenoten naast elkaar plaatsen, is meteen maat
en afstand meten. Gelukkig is sindsdien veel veranderd, vooral sinds Hugo Claus
(na Jan de Hartog) bezig is stevige dramaturgische bruggen te slaan. Toch is de
volkseigen dramaturgie niet de sterkste zijde van het toneelbestel, noch in Vlaanderen
noch in Nederland, en derhalve ook niet in de samenwerking. De konferentie van de
Nederlandse Letteren en de beide Centra voor Nederlandse Dramaturgie doen
lofwaardige pogingen, maar de resultaten beantwoorden niet vaak aan de
verwachtingen. Het jaarlijks colloquium te Maastricht voor toneelschrijvers uit Noord
en Zuid verzamelt een aantal drama-schrijvers, die met min of meer succes hun
problemen en desiderata onder de loupe nemen. De strukturen voor overleg en
samenwerking zijn er alvast. Maar tot het in elkaar vloeien van interesse-sferen zijn
we nog lang niet.
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Het Groot-Limburgs toneel
Wie de samenwerking tussen Noord en Zuid op toneelgebied onderzoekt, kan niet
om het Groot-Limburgs Toneel heen.
In 1967 stelden de Ministers van Cultuur te Brussel en in Den Haag vast dat de
Limburgse gouw aan beide zijden van de Maas verstoken was van streekeigen
beroepsteater. In Belgisch Limburg was bij ontstentenis van geschikte infrastruktuur
geen beroepstoneel aanwezig, terwijl in Nederlands Limburg de plaatselijke
schouwburgen werden bespeeld door de grote westelijke gezelschappen. Derhalve
beslisten beide regeringen een streekgezelschap in het leven te roepen op basis van
de volgende principes: paritaire samenstelling van het gezelschap, paritair beheer,
paritair aantal voorstellingen in beide landen, paritaire subsidiëring.
Van meet af stonden de verantwoordelijken voor een aantal vraagtekens en
vraagstukken:
- de vorm en de plaats van vestiging van de rechtspersoonlijkheid. Om redenen
van kulturele opportuniteit werd Maastricht als vestigingsplaats gekozen, en
werd besloten een stichting naar Nederlands recht op te richten. Alle
personeelsleden - ook de Belgische - werden met een Nederlands arbeidskontrakt
aangeworven en onderworpen aan het Nederlands stelsel van maatschappelijke
voorzieningen. Toch moest ook een Belgische vereniging zonder
winstoogmerken worden opgericht om
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als subsidie-ontvangende instantie van Belgische zijde te fungeren. De leden
van deze v.z.w. vormen tegelijk de Belgische vleugel van de Nederlandse
stichting.
- de bezoldigingen moesten worden gelijkgeschakeld en opgetrokken worden tot
het voordeligst niveau, d.w.z. de Nederlandse normen. Maar wat de subsidiëring
betreft had de 50/50 afspraak voor gevolg dat dit evenwicht tot stand kwam op
het laagste niveau. Pikant is het te weten dat het belastingsstelsel in België wat
voordeliger uitvalt, en dat een aantal Nederlandse medewerkers zich in België
kwam vestigen.
- de inflatie verloopt in beide landen niet op dezelfde wijze; de systemen van
loonaanpassingen zijn niet alleen verschillend, maar ritme en evolutie van de
loonkosten in een begroting zijn dus in Nederland en België niet gelijk.
- telkens het G.L.T. met zijn vrachtwagen over de Limburgse grens trok, moest
het zijn hebben en houden aan de douane klaren...
Over deze en andere aspekten schreven wij reeds in Gedeeld Domein van
december 1968. Zij werden op min of meer bevredigende wijze opgelost.
Andere problemen zijn blijven bestaan en hebben zich in de loop der jaren nog
toegespitst.
- hoe dit bilateraal gezelschap in de nationale subsidiëringsstrukturen inpassen?
In Nederland is het de regel dat voor een streekgezelschap 60% van de subsidie
verstrekt wordt door de provincie en de gemeenten en 40% door het Rijk. In de
mate dat Nederlands Limburg ekonomisch niet bij machte en de
gemeentebesturen niet geneigd zijn hun aandeel op te nemen, zakt in principe
ook de Rijksbijdrage, en bijgevolg ook de Belgische aanbreng. In België is de
interne lastenverdeling pragmatischer, maar in principe geeft het Rijk aan het
G.L.T. de helft van wat een ander Vlaams streekgezelschap ontvangt. Dit niveau
wordt bepaald door normen die aan het G.L.T. volkomen vreemd zijn. Konklusie:
het G.L.T. wordt lager gesubsidieerd dan een homogeen nationaal gezelschap.
Het kan dus noch zijn personeelsvolume, noch de kwaliteit van zijn opvoeringen
garanderen. Het is een steeds meer dringende eis geworden de subsidiëring van
dit bilateraal instituut uit zijn nationale subsidie- strukturen te halen en op te
tillen tot een werkelijke geïntegreerde subsidiëring.
- als bvb. Globe in Belgisch Limburg optreedt wordt het zowel door Nederland
als door België gesubsidieerd uit het Kultureel Akkoord. Het G.L.T. krijgt geen
cent extra voor zijn optreden in België of Nederland. Het wordt dus gestraft om
zijn bilaterale status. Op zulk soort aberraties stoot men, als men daadwerkelijk
aan integratie wil gaan doen. Bij gebrek aan gesynchroniseerde subsidiesystemen
moet het G.L.T. dus volledig of komplementair gesubsidieerd worden op het
Belgisch-Nederlands Kultureel Akkoord, onder een supra-nationale regeling
ad hoc.
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- het repertoire van het G.L.T. heeft in Belgisch Limburg - vroeger volkomen
verstoken van enig professioneel teater - vruchtbaar wortel geschoten. In
Nederlands Limburg hebben de schouwburgbesturen - hierin al dan niet gesteund
door hun gemeentelijke overheden - tegenover dit G.L.T. een afwijzende houding
aangenomen (met uitzondering van Maastricht). De westelijke gezelschappen
bleven voor de repertoire-voorziening zorgen. Dat kwam voor de Limburgse
schouwburgbesturen commercieel beter uit. De kulturele gevoeligheid en
belangstelling ligt dus nogal wat verschillend in Belgisch en in Nederlands
Limburg, hetgeen een ernstige hypotheek blijft op het vlot funktioneren van het
G.L.T. in zijn eigen regio. Vandaar dat het voor zijn Nederlandse deelregio een
nieuwe funktie

Het Groot-Limburgs Toneel - gegroeid uit de behoefte aan een streekeigen beroepsteater aan beide
zijden van de Maas.
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gezocht en gevonden heeft in het zogenaamd ‘vormingsteater’, dat nieuwe
publieksgroepen probeert aan te boren met aktualiteitsgerichte
maatschappijkritische voorstellingen, gevolgd van nabesprekingen. Dat dit
politieke weerstanden zou oproepen lag voor de hand. Deze weerstanden werden
echter nodeloos geprovoceerd door een stapel onhandigheden van sommige
leden van dit vormingsteater, en door de pogingen van sommigen om hun
persoonlijke doktrinaire opinies te verheffen tot algemeen aanvaarde
maatschappijkritiek. Zij reiken daarmee ongewild de hand aan bepaalde
konservatieve reflexen, die deze hand wat graag drukken. Van deze onvolwassen
houding zijn in Vlaanderen en Nederland de jongste jaren wel meer voorbeelden
aan te wijzen.

Dit vormingsteater bestaat uit twee jonqe Belgische en zes Nederlandse akteurs. De
‘braintrust’ telt drie Nederlanders. (Het is ons niet bekend of daar ook Limburgers
bij zijn).
Deze feitelijke dualiteit leidt tot spanningen in het gezelschap zelf. Beide funkties
kunnen best naast elkaar werken in de schoot van het ene G.L.T., maar daar is
vooralsnog niet voldoende geld voor. En er is niet voldoende geld omwille van zijn
bilaterale status en opdracht. En zo kunnen wij onze redenering weer van voren af
aan beginnen...
De verschillen zijn fundamenteler dan ze lijken. Men wuift uit elkaar gegroeide
tradities en verleden niet zo maar weg: in Nederland blijft èn vanuit de overheid èn
vanuit de practici èn vanuit het publiek dit kenmerkend-calvinistisch be-lerend trekje
aan bod komen, terwijl Vlaanderen voortbouwt op zijn volkse, ludische traditie. Het
is ieders volksaard, en wie naar samenwerking en integratie streeft doet er goed aan
deze realiteiten goed in de gaten te houden. Dan is er ook veel kans dat hij blijvende
resultaten boekt.
Daarom is het welslagen of mislukken van het G.L.T. als integratie-laboratorium
van grote betekenis voor verdere projecten, zoals bvb. op het stuk van
grensbibliotheken, van de universitaire uitbouw in Limburg e.d.

Quo vadis?
De vraag is dan: hoe vorderen wij op de weg naar de integratie?
Elk antwoord op die vraag moet rekening houden:
- met de eerbied voor de eigen persoonlijkheid en het volkskarakter van beide
volksdelen, en met het feit dat de landsgrenzen in de loop der tijden andere
leefgewoonten en leefkaders hebben tot stand gebracht;
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culturele samenwerking en integratie betekenen nl. niet dat wij elkaars gelijken
moeten worden. Culturele integratie betekent dat wij elkaars verschillen
accepteren en samen dingen verdedigen en opbouwen die een
gemeenschappelijke waarde hebben. Samenwerking inpliceert dus een dosis
tolerantie;
- met het feit dat in Noord en Zuid steeds meer mensen bereid en bezield zijn om
op vele gebieden samen te werken;
- dat mensen mentaal vlugger veranderen dan de strukturen die zij in het leven
hebben geroepen, en dat het er dus op aankomt deze strukturen naar de
samenwerking en de integratie om te buigen.

Met name wat het teater betreft, liggen nog vele terreinen braak. Wij zouden het bvb.
toejuichen als het internationaal avant-garderepertoire van Michery in Amsterdam
ook België in zijn circuit zou opnemen. Wij zouden het op prijs stellen als er een
systematische samenwerking tot stand kwam tussen het Holland Festival en het
Teaterfestival te Antwerpen. Maar misschien zijn de geesten hiervoor nog niet rijp.
Beide deelsuggesties zijn overigens slechts evenveel toepassingen van een
fundamentele optie, die ons in de komende jaren voor ogen moet staan en die
ingevolge de Belgische grondwetsherziening binnen het bereik ligt: Noord en Zuid
moeten één enkel speelgebied worden, niet alleen voor de gezelschappen, maar
ook voor de overheid.
Het is niet normaal dat wanneer een Nederlandse troep in Brussel komt spelen of
wanneer een Vlaams gezelschap naar Eindhoven gaat, dit het resultaat moet zijn van
besprekingen tussen twee landen. Noord en Zuid moeten één regio worden, en de
bevoegde overheden van beide landen moeten beleid en subsidiëring daaraan
aanpassen.
Zowel Nederland als België laboreren aan een nieuwe subsidieregeling voor hun
beroepstoneel. Voor zover ons bekend, lopen de denkbeelden niet zo erg ver uit
elkaar. Laten we bij wijze van hypothese stellen dat zowel in Nederland als in België
gestudeerd wordt op de mogelijkheid:
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- om de wedden van het artistiek personeel ten laste te leggen van de Staat;
- dat de complementaire subsidie moet geleverd worden door de ondergeschikte
besturen tot een hoogte van bvb. ⅔ of ¾ van de goedgekeurde begroting;
- dat de gezelschappen daarvoor een aantal voorstellingen moeten spelen, waarvan
een te bepalen aantal in het buurland.

Zou het niet de moeite waard zijn om deze - of een andere - hypothese - te verifiëren
om na te gaan of zij kunnen leiden tot één kaderakkoord? De kans mag in elk geval
niet gemist worden, en de Kultuurraad voor de nederlandstalige Gemeenschap te
Brussel (Vlaams deelparlement) zou bij de behandeling van het desbetreffend ontwerp
van dekreet dit doel mede voor ogen moeten houden.
In feite is dit een technisch probleem. Maar ambtelijke of andere deskundigen blijven
machteloos, zolang vanuit het beleid geen gemeenschappelijke politieke wil wordt
uitgedrukt door de beide Ministers om dit doel te bereiken. Een politieke
intentieverklaring is een onontbeerlijke premisse opdat een technische
tweelandencommissie zou kunnen nagaan of en hoe wat mogelijk is. De resultaten
daarvan moeten dan weer politiek worden bekrachtigd.
Als de basisidee is aanvaard en de middelen in het leven worden geroepen om deze
idee te gieten in aangepaste, geïntegreerde strukturen, dan zullen vele mensen in de
sektor van het teater de nodige vrije ruimte krijgen om werkelijk samen te werken,
zoals het hoort onder mensen van dezelfde cultuur.
A. VAN IMPE
In de jongste tijd is er bij het G.L.T. heel wat gebeurd. Dit artikel werd vóór deze
gebeurtenissen geschreven. Later meer hierover.

Eindnoten:
(1) Wij kennen in Vlaanderen een officieel teater, waarvan een sociologische enquête een paar jaar
geleden heeft uitgemaakt dat circa 65% van het publiek een voorkeur heeft voor het blijspel.
Dus, redeneert de directie, wij moeten meer blijspelen programmeren zoals het publiek vraagt.
Als over een paar jaar een nieuw sociologisch onderzoek zou worden ingesteld zal blijken dat
misschien 85% van zijn bezoekers liefst blijspelen bijwoont. Want de massa staat inderdaad
aan de kassa van dit (gesubsidieerd) teater aan te schuiven. Hetzelfde verschijnsel stelt men
vast i.v.m. de kijkdichtheid van de televisieprogramma's. Zo zie je maar dat je met een
sociologisch onderzoek vele kanten uit kan, nietwaar?...
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Enige gedachten over... de omroeporganisatie in Nederland en
Vlaanderen
De uitnodiging om naar aanleiding van mijn proefschrift(1) in Neerlandia een
beschouwing te wijden aan de omroeporganisatie in Nederland en in Vlaanderen
was welkom en moeilijk tegelijk. Welkom, omdat deze materie mij reeds lang danig
ter harte gaat. Bezwarend, omdat er in BRT-kringen een groeiende oppositie is tegen
vrije intellectuele omroepbespiegelingen en de bedrijvigheid van individuele
publicisten.
Het meest welsprekende getuigenis hiervan is geleverd door de programmadirecteur
van de Vlaamse Televisie tijdens de jaarlijkse persconferentie op maandag 2
september in het Amerikaans Theater(2).
Zijn vermaningen aan hun adres zijn in de loop der jaren gegroeid als een koraalrif.
Iedere nieuwe stap in de richting van een (vanuit BRT oogpunt) alternatieve
benadering of een agressieve opstelling kan weer aanleiding geven tot (onaantrekkelijk
verpakte) kritiek.
Het is jammer dat het denken over omroepzaken wordt ontsierd door dit soort
spelverruwing.
Toch kon ik mezelf er niet toe brengen om de geboden kans af te slaan en de pen te
laten rusten.
In ‘De Omroep in Revisie’ heb ik geprobeerd een signalement te geven van de
omroeporganisatie in Nederland (deel 1) en Vlaanderen (deel 2). In de epiloog (deel
3) peins ik over het ideale omroepbestel (ideaal = het meest verenigbaar met een
pluralistische en democratische samenleving) en noem ik enige aanbevelingen (geen
blauwdruk, slechts een marsroute) met betrekking tot de toekomstige organisatie van
de radio en de televisie in Vlaanderen.
Bij het omzien naar en afstand nemen van de resultaten van dit schrijftafelwerk in
het eerste deel, meen ik in zijn algemeenheid te mogen vaststellen dat het Nederlandse
omroepsysteem van op algemene, religieuze en maatschappij-beschouwelijke
grondslag gebaseerde vrije en zelfstandige omroeporganisaties ondanks
dubbelzinnigheden, onvolkomenheden en knelpunten onmiskenbaar voorkomt als
een organisatievorm waarbinnen het idee van culturele verscheidenheid en
veelvormigheid, van legitieme en verantwoorde pluriformiteit en van democratische
participatie dicht wordt benaderd en waarin de medeweikers binnen onderling
afgesproken algemene richtlijnen zeer veel zelfstandigheid genieten. Het wettelijk
kader, gebouwd op een in de nieuwe tijd geïntegreerde oude grondslag, plaatst een
verbrokkeld geheel van omroepvoorzieningen in één verband, het schept differentiatieen individualiseringsmogelijkhe-
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den ook voor kleinere publieksgroepen, het voorziet op ruime schaal in de behoefte
aan bevestiging van de eigen levensstijl en het laat ruimte voor gezamenlijke
experimenten.
Het ontwerpen ervan in de jaren twintig en dertig en de ontwikkeling na 1945 tot de
huidige opzet is een langdurend en moeizaam proces geweest met politiek geharrewar,
met de onvermijdelijke gelijkhebberij en verkettering en met kritiek die van diverse
zijden is geformuleerd. Spijts vele onderlinge verschillen in motieven bleef de
strekking van het na-oorlogse verzet te bevorderen dat naast of in de plaats van de
uit de verzuiling voortgekomen omroepen een ander orgaan zou komen dat als
nationale omroep zou kunnen paraderen.
Tweemaal, eerst in het moeizame proces van partijvernieuwing vlak na de Tweede
Wereldoorlog en nadien door de actie van enkele grote zakenlieden halverwege de
jaren zestig, was er daarbij de mogelijkheid voor het begin van zo een omroep
alternatief. Maar de verwachte doorbraak ontwikkelde zich alleen tot een vernieuwing
die beperkt bleef tot een zich aanpassen aan de wijzigingen in het sociaal-cultureel
klimaat. De eerste aanzet daartoe kwam van de ministers Cals en Vrolijk in hun
overgangsbestel van 1965. De definitieve stap was van minister Marga Klompé.
Begin 1967 loodste zij haar ontwerp door de Kamers en op 19 mei 1969 trad de
omroepwet in werking. Markante punten van de regeling zijn: openheid voor nieuwe
zendgemachtigden naast de reeds bestaande omroeporganisaties; samenwerking
tussen alle zendgemachtigden, een NOS-gezamelijk radio- en televisieprogramma
en toelating van reclame. Het is een niet onaardig wel onjuist vermoeden dat vanaf
dat moment in Hilversum alles heerlijk rustig werd. De voldoening om het bereikte
resultaat overspoelt nergens de neiging tot kritisch (zelf-) onderzoek. De omroep
staat er nog altijd in goed én kwaad gerucht. Einde 1974 is het prestige van het
Nederlandse omroepbestel bij de beroepsbeoordelaars van alles wat zich op het
scherm afspeelt waarschijnlijk zelfs lager genoteerd dan ooit te voren. Vooral met
betrekking tot het compromiskarakter van de omroep-regeling, de moeilijk hanteerbare
qualitatieve en quantitatieve toelatingscriteria, de samenwerking in de omroep, de
dominante positie van de NOS (‘VERNOSSING’), de overheidsinvloed, de trend
tot commercialisering (‘VERTROSSING’ van het programma-aanbod) wordt in alle
toonaarden en talen gefilosofeerd. Bovendien zijn velen in toenemende mate
voorstander van verscheidene dingen waartoe het omroepbeleid de laatste jaren
weinig heeft bijgedragen. Het gaat daarbij om kwesties als lokale en instructieve
omroep. En er is tenslotte ook nog het ingewikkelde gedoe over alternatieve
toekomstperspectieven (o.a. kabeltelevisie).
Maar ondanks dit alfabet van ter discussie staande problemen, van wenselijkheden,
van barrièrres, van onbedoelde en ook onverwachte neven-effecten is er niemand
die over de uitgangspunten niet optimaal denkt. (Het vertrekpunt ligt bij de vrijheid
van informatie, zoals die is vastgelegd in het Europese Verdrag inzake de Rechten
van de Mens en de redenering is: aan die vrijheid van en het recht op informatie
hebben we niets als er geen verscheidenheid aan omroepen bestaat om die vrijheid
tot haar recht te doen komen). Er is ook geen ander omroepbestel aanwijsbaar
waarbinnen zoveel garanties voor een nationale samenspraak met, over en tussen de
diverse groeperingen in de maatschappij zijn geschapen en waardoor zoveel
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maatschappelijke, culturele en religieuze verscheidenheid wordt mogelijk gemaakt.
Wie de samenstellers van de uit de verschillende denkrichtingen voortkomende
informerende en opiniërende uitzendingen heeft horen uitleggen en vermanen en wie
hen heeft horen pleiten voor de maatschappelijk verdwaalden en de structurele
achterblijvers, kan moeilijk anders dan zich gewonnen geven (aan de boodschap) én
aan de boodschappers. Ook als er een fout wordt gemaakt. Omdat een subtiliteit met
enige tekorten te verkiezen is boven een volmaakte middelmatigheid.
Het is daarom zeer te hopen dat vooral de traditionele omroepen niet zullen volstaan
met trots te zijn op een groot verleden maar de uitwerking daarvan ook nu trachten
te concretiseren. Als zij nu alleen volstaan met de TROS te verwijten een proces van
debilisering op gang te brengen en intussen zelf meehollen met het volksempfinden
en verzuimen aan de opdrachten van toen en de oude normen te voldoen, dan hebben
zij alles van een trotse zwaan die in een droge vijver sierlijk dood ligt te gaan. Dan
kan men de geschiedenis van de omroep in Nederland afdoen met de zin: ‘de omroep
is de dood en de massa is haar lijkkleed’. Nog is de situatie van de omroep volledig
open en boordevol boeiende mogelijkheden. De opstelling en het werk van de
componenten in de komende tijd zal aanduiden welke ontwikkeling te verwachten
is.
Het ontstaan en de eerste organisatie van de radio in Nederland komt in menig
opzicht overeen met die in België, waar de omroep eveneens is voortgekomen uit
het particuliere initiatief en de uitzendingen aanvankelijk in handen waren van eerst
commerciële, later culturele private verenigingen.
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Toen omstreeks 1930 bij de officiële autoriteiten de smaak van het integreren, het
reguleren en het normaliseren van de radio ontstaat, bezorgden zij België één nationale
omroep die in elk van de twee grote landstalen een volledig algemeen programma
verzorgt en daarbij wordt gesecondeerd door omroeporganisaties met bijzondere
programma's. Het waren: de Katholieke Vlaamse Radio-omroep, de Socialistische
Arbeiders Radio-omroep voor Vlaanderen, de Liberale Radio-omroep, de Vlaams
Nationale Radiovereniging en hun Waalse tegenhangers. Daarnaast bestonden nog
verscheidene zelfstandige regionale en commerciële zenders o.a. te Antwerpen, Gent,
Kortrijk, Loksbergen, Schaarbeek, Verviers, Binche, etc.
Tegenover de veridealisering van de officiële nationale omroep - het N.I.R. - hebben
die omroepverenigingen evenwel spoedig het lootje gelegd. Eerst nog een object van
tolerantie, worden zij na de oorlog in staat van machteloosheid gesteld en uit het hele
omroepbedrijf gemaneuvreerd. Na 1940 zet behalve het streven naar culturele
autonomie ook de monopolisering en de machtsconcentratie in de omroep succesrijk
door.
De verschillende na de bevrijding bij het parlement ingediende wetsvoorstellen en
-ontwerpen met het oog op de definitieve regeling van de radio en de televisie (start
31 oktober 1953) werden door minister Harmel uitgewerkt tot de wet van 18 mei
1960 die de omroep in handen legde van één organisatie: de RTB voor de franstalige
en de hier besproken BRT voor de Vlaamse taal- en cultuurgemeenschap. Daarnaast
is er een instituut voor de gemeenschappelijke diensten.
De BRT is een publiekrechterlijke organisatie met monopoliepositie die het brede
spectrum van uiteenlopende maatschappelijke ideeën weerspiegelt en in het algemeen
belang informeert, amuseert en leert. Ter voorkoming van de risico's van dit feitelijk
omroep-monopolie werden in de wet een aantal preventiemaatregelen, subtiele
spelregels en veiligheidskleppen opgenomen. Van de belangrijkste noem ik: de
zorgvuldig gedoseerde samenstelling van de Raad van Beheer, de evenredigheidsregel
in de personeelspolitiek, de autonomie ten opzichte van het centraal gezag, de strenge
objectiviteit van de nieuwsuitzendingen en het systeem van de zgn. gastuitzendingen.
De Britse BBC had er model voor gestaan. Maar het licht dat uit Engeland scheen
is geen nieuwe dageraad gebleken. Dat blijkt althans uit de permanente
kwaliteitscontrole door commentariërende beschouwers, het gemekker van de
ingezonden stukkenschrijvers, het wantrouwig gemier van politici en uit de pogingen
tot weerwoord van de omroepcoryfeeën.
De teneur van mijn eigen kritiek is inmiddels via ‘De Omroep in Revisie’ ook bekend.
Terwijl de vaste lezers van mijn onvaste rubriek in ‘Studio’, het programmablad van
de KRO, eveneens mijn smaak kennen. Ik mag hier daarom volstaan met heel
algemeen en schematisch enkele knelpunten in de omroeporganisatie in Vlaanderen
aan te geven. Waarbij omzwachtelingen als ‘zo zou men het ook kunnen stellen’, ‘in
zekere zin’, ‘enerzijds... anderzijds’ etc. achterwege blijven omdat ze toch te kort
schieten om toe te dekken wat het gemoed elders prijs gaf.
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Ten eerste: Om bij te blijven en mee te doen in de omroep wordt in België sinds
1930 en nog altijd op een simplistische wijze de BBC als draaiboek voor de organisatie
van de omroep omhelsd.
Dat doet vreemd aan. Want mag Engeland dan de bakermat zijn geweest van de
nationale eenheidsomroep, kritiek op het instituut leidde over het kanaal al in 1955
tot het doorbreken van de BBC televisie-monopolie en in 1973 ging de bezem door
de radio-monopolie. Daarmee werd veel gewonnen. Want is het geen griezelige
gedachte dat in een vrij land één monistische omroep bemoeizuchtig bepaalt wat
iedereen moet zien of horen en deze technieken dienstbaar kan maken aan welk nobel
doel dan ook. Meer ronduit: het is niet echt democratisch. Het voordeel van de nu
gekozen beslissing is dat in de omroep geen instantie eenzijdig overheerst en dat
ieder mens ook in omroepzaken zijn eerlijk deel krijgt aan informatie, ontspanning,
educatie.
Ten tweede: de instrumenten en vooral de mentaliteit die nodig zijn om een
eenheidsomroep tot een succes te maken ontbreken vrijwel geheel in België.
De Belgische variant van de omroep als ‘a public service’ heeft te veel gevoelige
uitlopers naar het politieke vlak en de maatschappelijke belangengroeperingen en
leidde mede daardoor tot een dwangmatig gebruik van niet zonder vernuft bedachte
bureaucratische technieken (de grootste gemene deler als de veronderstelde nationale
consensus) en niet eens met een metermaat te meten normen (strenge objectiviteit)
als maat van alle omroepwerk. In de praktijk betekende die formule dat de
omroeppracticus ingesneeuwd werd onder de afspraken en louter diende als
doorgeefluik voor andermans opvattingen. Het gaf
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ook aan dat goede bedoelingen en betutteling dicht bij elkaar kunnen liggen. Toen
het geheel van de BRT-journalisten zich de laatste jaren begonnen te ontdoen van
die leiband, leidde dit evenwel in onthutsende mate tot een subtiel maar toch te
doorzien hijgerig hollen achter de nieuwste maatschappelijke modeverschijnselen
en een onevenredige belangstelling voor de nieuwe deelnemers aan het politieke
spel: de ac- tiebenden, de pressiegroepen, de ‘progressieve’ organisaties. Daardoor
blijft er, ondanks de duidelijk aanwezige wil om de luisteraar en kijker beter te dienen
en de nieuwe stroomlijning van het instituut, op de nieuwsvoorziening en -duiding
door de BRT in vele gevallen geen pijl te trekken. Het laat zich niet blijder formuleren.
Ik mag daar nog aan toevoegen dat naar mijn mening de huidige vormen van
samenwerking met redacteuren van Nederlandse actualiteitenrubrieken op het gebied
van de nieuwsgaring en -duiding een regelrechte aantasting zijn van het eigene van
de twee omroepsystemen. Omwille van het zeer wezenlijke verschil tussen beide
bestellen zal die samenwerking nooit optimaal mogen zijn.
Ten derde wordt hartstochtelijk getracht de zgn. gastuitzendingen als een bijkomend
voordeel voor het vigerend bestel te verkopen. Zoals tegenover de regering een stevig
parlement is geplaatst, zouden de gastuitzendingen mede voor de balans zorgen in
het gekozen omroepbestel.
Er zijn evenwel weinig tekenen die erop wijzen dat dit ook zo is. Gezegd moet eerder
worden dat van bij hun ontstaan de gastuitzendingen op de tocht hebben gestaan.
Vanwege de frêle positie - meer dan een gunst kan men ze niet noemen - behoort
omroeparbeid in voorname stijl ook tot de zeldzaamheden. Vanuit democratisch
oogpunt is het daarom des te noodzakelijker dat het streven naar een werkelijke
verhoging van de levenskracht van de gastuitzendingen wordt gewonnen.
Ten vierde: In een eenheidsomroep bestaat geen competitie in intelligentie en
vaardigheid. Men probeert er alleen in roem en in bekendheid de ander de loef af te
steken. Er is geen sprake van het bijzetten van alle zeilen om te winnen. Daarom
moet men al blij zijn met hier en daar een glanzende rozijn in de grijze omroeppap.
De manier waarop het omroep-establishment zijn hart uitstort over dit soort
bedenkingen en teruggrijpt naar kop-in-het-zand-uitspraken om zich te blijven
koesteren aan de zekerheden van het bestaande leert ons alleen dat ook liefde voor
de eigen instelling blind kan maken. En tot schrik van hen die de omroepvernieuwing
handen en voeten moeten geven, komt met zo een rijtje de onheilspellende vraag op
‘Wat dan?’ en de verplichting een fundamentele richtingskeuze te moeten doen.
Vandaar luiken en vensters dicht.
Inderdaad, wat dan?
Aansluitend bij hetgeen is opgemerkt over de omroep-situatie in Nederland en
Vlaanderen, moet bij de beantwoording van die vraag ook gepeild worden naar de
functies van de omroep in de komende jaren. Mijn opmerkingen in grote trekken
samenvattend als: 1. het leveren in geestverwantschap met een achterban, van een
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werkelijke bijdrage aan de verheldering en de oplossing van de belangrijkste
maatschappelijke en de eigen problemen; 2. de localisering van de omroep en 3, de
aansluiting van radio en televisie met het onderwijs, het schoolse zowel als het
buitenschoolse, noem ik opdrachten waartegen een solistisch optredende nationale
omroep niet is opgewassen.
Zoekend naar een zodanige toerusting van radio en televisie dat dit meervoudig
programma niet verzwakt zal worden uitgevoerd, is mijn hier summier geschetst
voorstel: restrictieve toelating en verzelfstandiging van op levensbeschouwelijke
grondslag en relevante culturele uitgangspunten gebaseerde open omroeporganisaties
met een volledige omroeptaak, van een gelijk behandelde, zelfbestuurde
onafhankelijke algemene omroep, van zendgemachtigden met een beperkt programma
(politieke partijen, kerkelijke en maatschappelijke organisaties) en van functionele
omroeporganisaties gespecialiseerd in de uitzending van die programma's waarvan
anderen zich onthouden (afstand-onderwijs, regionale uitzendingen). Voor de techniek
zouden zij tegen betaling terecht kunnen bij een zelfstandig service-bedrijf; voor
overleg en coördinatie en regeling van gemeenschappelijke vraagstukken bij een
door hen gevormd overkoepelend bestuurlijk orgaan voor de gehele omroep. Zo'n
omroep-model lijkt mij te verkiezen boven het vragen van een te grote inspanning
van één organisatie.
Dr. Herman VAN PELT.

Eindnoten:
(1) Herman Van Pelt: De Omroep in Revisie, Acco, Leuven, 1974, 398 blz.
(2) Toespraak van Programmadirecteur Nic Bal tijdens de jaarlijkse persconferentie op maandag
2 september in het Amerikaans Theater. Zie Ratel, huisorgaan van de BRT, 5e jaargang, nr. 1,
september 1974, blz. 3.
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De Nederlanden, een hoeksteen van Europa
Gelukkig is de tijd voorbij dat elk land, elk volk, elke natie zichzelf in zijn eigen
deugden ophemelde terwijl men een vertederende glimlach over had voor de eigen
(immers zo menselijke...) tekortkomingen.
Die tijd is voorbij, dat hopen wij althans. Ik zal dus geen poging ondernemen om
u te doordrenken van een eenzijdige, op één natie toegespitste bewondering voor de
Nederlanden.
Wil echter het federale Europa werkelijkheid worden - maar daar zijn wij op dit
ogenblik helaas nog lang niet aan toe - dan is het noodzakelijk dat elke
deel-gemeenschap haar eigen originaliteit, met inbegrip van haar beperktheid, haar
inbreng tot de plurinationale collectiviteit dus, verkent en kent. Immers, wij hebben
elkander nodig, niet in weerwil, maar precies omwille van, onze verscheidenheid.
Laat ons vooraf stellen, dat ‘de Nederlanden’ voor ons het gehele
Nederlandssprekende gebied betekenen; dat wil zeggen een gebied van 18 miljoen
Europeanen; een gebied dat, in de 16e eeuw, het grootste gedeelte van de
Boergondische Kreits omvatte, de XVII provinciën dus, die zich van Artesië tot
Friesland en van Luxemburg tot Zeeland uitstrekten - althans voor zoverre er Diets
gesproken werd.
Weliswaar hebben wij sindsdien twee politieke scheidingen gekend, omstreeks
1600 en in 1830, en het zou dwaas zijn, de gevolgen daarvan, in alle domeinen,
geestelijk, politiek, economisch, koloniaal en cultureel, te willen verdoezelen. Onze
verschillende lotsbestemmingen in Noord en Zuid hebben een onuitwisbaar stempel
gedrukt op de bevolkingsgroepen die thans de Nederlandse en de Belgische staat
vormen. Toch is, niettegenstaande de maritieme en Angelsaksische gerichtheid van
de Noord-Nederlanders, en de meer Latijnse inslag in Vlaanderen, de gelijkenis
tussen deze twee takken van de Nederlandse stam aanzienlijk gebleven.
De gesproken taal aan weerszijden van de grens groeit thans, dankzij de
massamedia en het onderwijs op alle niveaus, naar een vanzelfsprekende eenheid.
Wie vandaag de dag nog blijft verkondigen dat het ‘Hollands’ verschilt van het
‘Vlaams’ heeft een historische trein gemist.
Alvorens verder in te gaan op dat gemeenschappelijke Nederlandse taaleigen,
moeten wij eerst stilstaan bij de omvang en de betekenis van dat cijfer: 18 miljoen.
De Nederlandssprekenden vormen inderdaad in Europa de aanzienlijkste etnische
groep van middelgrote uitstraling. Zij zijn even talrijk als de inwoners van de
gezamenlijke Scandinavische landen: Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland
en Finland. In een periode waar de kwantiteit haar volle rechten opeist, mag men
daar in alle bescheidenheid op wijzen. Maar er is meer. Daar waar de geografische
ligging van Skandinavië enigszins periferisch blijft, neemt het Nederlandse taalgebied,
aan de monding van drie van Europa's belangrijkste stromen, Schelde, Rijn en Maas,
een centrale strategische positie in. Als zodanig vormt dit gebied een hoeksteen
van het hele gebouw, aangezien het raaklijnen heeft met de Latijnse en de Germaanse
wereld, terwijl zijn maritieme ingesteldheid het in voortdurend contact houdt met de
Angelsaksische wereld. Voorts, wanneer wij het over de Skandinaviërs hebben, mag
men er eveneens op wijzen, dat in het Koninkrijk der Nederlanden de Friezen een
voorpost zijn van het Noorden. Niet alleen uit taalkundig oogpunt. Men heeft ze
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beschouwd als de meest zuidelijke Skandinaviërs. Vergelijk maar hun temperament
met dat van de Groninger die een Fries is met saksische inslag.
Deze geografische ligging is belangrijk. Zij heeft ons ervoor behoed, navelkijkers
te worden die genoeg aan zichzelf hebben. Elke droom om geheel ‘onafhankelijk’
te zijn, hetzij economisch of cultureel, is ons vreemd, ja, onbegrijpelijk. Integendeel,
wij hebben steeds nauw aangeleund tegen alles wat niet van ‘ons’ was. Aangezien
wij met verre of naaste buren altijd nauwe betrekkingen hebben onderhouden, zijn
wij dikwijls goede microbendragers geweest bij (binnen)-Europese uitwisselingen:
Hollanders, Friezen en Vlamingen hebben, van de aanvang van hun bestaan af, met
de zee te doen gehad. De ‘Pallia Frisonica’ waren niet van Friese makelij, maar zij
werden door Friese bootslieden vervoerd.
Maar onze voorouders, die voortdurend de zeeën doorkruisten, moesten zich ook
tegen de zee beschermen. Zij bouwden dijken. Dante roept daar in zijn Inferno het
schouwspel van op:
Quale i Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia
temendo il fiotto chè 'nver lor s'avventa,
fanno lo schermo perchè 'l mar si fuggia.

Dat voor wat de Vlamingen ‘tussen Witzand en Brugge’ betreft. In een latere periode
trekken Hollandse technici en waterbouwkundige ingenieurs die lijn door naar de
oevers van de Oostzee en zelfs tot in het verre Sint-Petersburg, waar Peter de Grote
met barbaarse methoden een ‘venster op het Westen’ opende.
Heel wat Russische woorden die verband houden met zout of zoet water en met
de scheepvaart, zijn van Nederlandse herkomst. Genoot de tsaar immers zijn
praktische opleiding niet in Holland?
En wat onszelf betreft: op de toponymische kaart van onze gewesten treft het,
hoeveel plaatsnamen samengesteld zijn uit woorden als ‘dijk’, ‘dam’,
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‘mond’ en ‘sluis’; te beginnen met het stadje Sluis, dat de voorhaven van Brugge
was, en waar in de honderdjarige oorlog het eerste treffen plaats vond. Kortom, het
water is bij ons alomtegenwoordig, als bron van rijkdom en vruchtbaarheid zowel
als van bedreigingen.
Water betekent in de eerste plaats de nabijheid van de oceaan. Toen generaal De
Gaulle op 14 januari 1963 verklaarde dat de Europese Gemeenschap in haar wezen
‘continentaal’ was en dat, dientengevolge, Groot-Brittannië niet voor toetreding in
aanmerking kwam, heeft hij zonder twijfel gemeend dat hij een feitelijke vaststelling
deed. Heeft hij voorzien dat die uitlating in Nederland zeer slecht zou worden
onthaald? Waarschijnlijk niet, maar toch heeft men hem zijn rede niet in dank
afgenomen. Zeker, wij behoren fysisch tot het continent, maar evenzeer leven wij,
ten onzent, met de ‘wijde zee’, waarover Churchill zich zo lyrisch heeft uitgelaten.
In het geheel van de Vlaamse en Noord-Nederlandse economie nemen de
wereldhavens een relatief belangrijker plaats in dan Le Havre en Marseille in hun
Franse geheel. Maar ook gevoelsmatig verzetten wij er ons heftig tegen, als
‘continentaal’ beschouwd te worden. Denken wij maar aan de Nederlands koloniale
traditie, die dateert van omstreeks 1500 en - behalve dan tijdens de korte
Napoleontische bezetting -, zonder onderbreking is blijven standhouden tot aan de
huidige periode van dekolonialisering. Indonesië heeft een belangrijker stempel
gedrukt op de Nederlandse publieke opinie dan de Franse overzeese gebieden op het
Franse nationaal gevoel. In Frankrijk is er bovendien de breuk van de zevenjarige
oorlog geweest, zonder dan nog te gewagen van de honkvastheid van de Franse,
overwegend landelijke bevolking, die weinig voelde voor koloniaal avontuur.
Wel is het waar, dat Frankrijk op taal- en cultureel gebied diepe sporen heeft
nagelaten in zijn overzeese gebieden, wat nauwelijks kan worden gezegd van de
Vlamingen in Zaïre of van de Nederlanders in hun voormalig ‘Oost-Indië’. Al is het
Nederlands, naarmate de jaren vorderen, bij de Indonesische intellegentia, opnieuw
een belangrijke plaats gaan innemen en, uiteraard na het min of meer veramerikaanste
Engels, weer de tweede vreemde taal geworden. Daarnaast verdient vermelding, dat
de Nederlanders in Zuid-Afrika hun enige volksplanting hebben gesticht, wat het
ontstaan van een nieuwe taal ten gevolge heeft gehad: het ‘Afrikaans’, dat door
Marius Valkhoff als een ‘gecreolizeerd’ Nederlands wordt beschouwd. Maar wij
gaan daar niet al te zeer prat op, want wanneer woorden als ‘apartheid’ en
‘Vereeniging’ de wereld zijn rond gegaan, kunnen wij daar niet al te gelukkig mee
zijn...
Wèl echter kan men met vreugde vaststellen, dat de jonge Afrikaanse literatuur
ons nagenoeg geen taalkundige moeilijkheden oplevert. Zij is verbonden met de
onze, al heeft zij een eigen bestaan ontwikkeld.
Nu we het over literatuur hebben: na te hebben gezegd, dat wij grenzen aan de
Oceaan, moeten we stilstaan bij de wereldhorizonten die door één van onze
belangrijkste moderne dichters en prozaschrijvers, nl. Slauerhoff, worden aangegeven.
Hij was scheepsdokter en bracht ons geregeld een bezoek op de kantoren van het
Amsterdamse studentenblad, waarvan hij enkele jaren voordien redacteur was geweest.
Ik zie hem nog binnenkomen, met zijn typische wiegende zeemansstap, een
verzenbundel neerleggen en weer vertrekken, even snel als hij gekomen was, op zoek
naar nieuwe avonturen. Sommige van zijn gedichten schreef hij in het Frans, maar
hij beheerste ook het Portugees. In die taal schreef hij enkele ‘saudaden’ (in de
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Portugese literatuur een vast motief van melancholie of nostalgie), en een ode aan
de grote Camoens.
Tenslotte is er zijn bundel ‘Een eerlijk zeemansgraf’, waarvan het motto luidt:
De zee hoe diep en hoe ver,
Is zijn onaantastbaar gebied.
Alleen een schip en een ster
Peilen tesaam dit verschiet.

Uit de titels van zijn werken blijkt, hoezeer wij bij hem te doen hebben met een
universeel Nederlands auteur, ver verwijderd van het soort petieterige Hollandse
gezelligheid dat het kenmerk zou zijn van een kleine staat rond het Flevomeer. In
Slauerhoff zijn er trekken die doen denken aan Joseph Conrad. Deze
wereldperspectieven betekenen echter niet dat er in de Delta alleen vuurtorens zouden
zijn. Geheel Europa, ook het continent dus, is ons achterland. Wanneer men b.v.
Brugge het ‘Venetië van het Noorden’ noemt, dan is dat niet omwille van de talrijke
bruggen en grachten die beide steden gemeen hebben, maar vooral omdat de
West-Vlaamse hoofdstad, gebouwd op een terrein, dat aan de zee moest worden
ontworsteld, het eindpunt was van een vastelandsroute die in de Dogenstad begon.
Of beter, van een vastelandsroute waarvan Venetië, na Byzantium, de tweede Europese
aanlegplaats was.
Zo is ook de heropleving, economisch en cultureel, van de Noordelijke Nederlanden
na 1880, voor een groot deel te danken aan de expansie van het Ruhrgebied, die op
haar beurt mogelijk was gemaakt door de vereniging van Duitsland door Bismarck.
De natuurlijke haven van de Ruhr is immers Rotterdam,
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veet meer dan de Hanzesteden aan de mondingen van Weser en Elbe.
Jan Prins heeft aan deze wereldhaven één van zijn mooiste gedichten gewijd. Hij,
businessman-literator, doch geenszins een zondagspoëet, was bijzonder gevoelig
voor de poëzie der economische expansie. ‘In Rotterdam ben ik geboren, onder
de adem van de Maas’, schreef hij, en deze ‘adem’ werd hij overal gewaar, ook als
hij, van continent tot continent reizend, en na gedane zaken wandelend op een kade,
met een gevoeligheid die aan Baudelaire doet denken, de exotische geuren van verre
landen opsnoof. De Maas is de weg naar de oceaan. Maar tevens drukken de stromen
die uitmonden in de Lage Landen, hun stempel op het vlakke land dat, al naargelang
van de seizoenen, door brede blauwe of grijze linten doorsneden wordt. Marsman,
één der zeer groten van mijn generatie - verdronken in 1940, in een poging om vanuit
het geallieerde Groot-Brittannië de oorlog verder voort te zetten - roept er het beeld
van op:
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
De lucht hangt er laag
en de zon wordt langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

In dezelfde zin beschreef Emile Verhaeren de Schelde, aan welker oever hij geboren
was. En ook het hart van P.C. Boutens kwam nergens tot volheid, tenzij tussen de
stromen, dicht bij de wijde zee.
Dit is een gevoelen dat ook door de Vlaming wordt gedeeld. Antwerpen is:
Antwerpen-aan-de-Schelde. En de Sinjoren hebben een intense herinnering aan hun
‘Gouden Eeuw’, de 16e, die door Henri Pirenne in de volgende bewoordingen werd
gekarakteriseerd: ‘Gedurende de hele 16e eeuw vormden de Nederlanden als het
ware slechts een randgebied rondom deze wondere stad, in welker invloedssfeer zij
waren opgenomen’. (Tussen haakjes: deze zin is terug te vinden in het voorwoord
van Leon Voet, conservator van het Plantin-Moretus museum, tot zijn prachtig boek
‘De Gouden Eeuw van Antwerpen’ - Antwerpen, Mercator Fonds, 1973). Is het
verval van de stad tenslotte niet begonnen toen de Amsterdammers, in het rampzalige
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verdrag van Westfalen (1648), lieten bepalen, dat de Noord-Nederlanders de Schelde
mochten afsluiten? Het lot van onze gewesten is inderdaad, ten goede en ten kwade,
nauw verbonden met de grillige geschiedenis van onze rivieren. Een stroom afsluiten
kan het einde betekenen van een handelsimperium.
In diezelfde zin, maar in een meer bescheiden context, denken wij aan de Leie die
ten zuiden van Gent in een uniek landschap ligt ingebed. Zij inspireerde een unieke
schildersschool, met een traditie die thans nog voortleeft. Het water, steeds weer het
water, van alle getijden, onder elke belichting, in weer en wind en zon.
Bij het citeren van onze dichters over onze watergebonden landschappen, heb ik
reeds impliciet gewezen op de specifieke karaktertrekken van onze taal die zich
inderdaad zeer goed leent voor poëzie, wat des te merkwaardiger is wanneer men
bedenkt dat onze bevolking in haar dagelijks leven met beide benen op de grond
staat en niet speciaal met uitzonderlijke lyrische gaven begiftigd schijnt. Maar rijkdom
en soepelheid van de taal compenseren hier elke psychologische tekortkoming. Laat
mij hier wat nader op ingaan.
Het Nederlands heeft een rijke woordenschat, rijker dan het Frans. Iedereen kan
dat vaststellen. Men hoeft slechts de woordenboeken Frans-Nederlands en
Nederlands-Frans naast elkaar te leggen. Het tweede is dikker dan het eerste. De
fameuze ‘Gallas’ bv. een klassieke uitgave terzake, telt 2587 blz. in het ene en 2.802
blz. in het andere geval. Ik weet niet of mijn onvergetelijke leermeester voor Franse
literatuurgeschiedenis Karel Gallas zich daar ooit zelf van bewust is geweest, maar
de feiten liegen er niet om. Andere woordenboeken komen dat alleen maar bevestigen.
Trouwens, ieder die zich wel eens heeft beziggehouden met vertalingen uit en naar
het Nederlands, heeft kunnen vaststellen dat onze taal heel wat nuances bevat die in
het Frans moeilijk kunnen worden weergegeven, terwijl het tegenovergestelde zich
veel minder voordoet. Het Nederlands bevindt
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zich in dat verband op gelijke voet met het Engels, maar de rijkdom van die laatste
taal valt gemakkelijk te verklaren door de dualiteit van haar Latijnse en Germaanse
oorsprong (‘freedom’ en ‘liberty’ b.v.). Het Duits beschikt over meer woorden dan
het Frans, maar over minder dan het Nederlands, dat aldus beschikt over meer
poëtische mogelijkheden, waarvan men zich spelenderwijs kan bedienen.
Maar ook op een andere manier kan men ‘spelen’ met het Nederlands: door het
smeden van nieuwe woorden, die tegelijk bevattelijk, treffend en veelzeggend zijn.
Onze dichters hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. Wat Baudelaire ‘la sorcellerie
évocatoire’ noemde, is hun uitverkoren terrein. Op elke bladzijde van hun werken
kan men woorden aantreffen die in de ‘Van Dale’ (tegenvoeter van de Franse ‘Robert’
of ‘Littré’) nog niet werden opgenomen.
Maar er is nog een verdere verklaring voor de bloei van de Nederlandse lyriek
sedert een eeuw (de 18e en de eerste helft van de 19e eeuw waren op dit gebied niet
zo vruchtbaar): het feit namelijk, dat de Nederlandstaligen, de Noord-Nederlanders
meer nog dan de Vlamingen, zelden goede redenaars zijn. Men hoeft maar een
parlementszitting in Den Haag bij te wonen, of, in mindere mate zelfs te Brussel, om
zich daarvan te vergewissen. Weliswaar zijn daar namen als van een Abraham Kuyper,
de stichter van de Anti-revolutionaire Partij, met een opvallende welbespraaktheid
die dankbaar putte uit de Bijbel, en Pieter Jelles Troelstra, tijdens dezelfde periode
grondlegger van de sociaal-democratie in Nederland, die eveneens een opvallend
sprekerstalent bezat. De laatste was eigenlijk een Fries, een ‘Zuiderling’ dus, en zeker
geen ‘Hollander’ in de beperkte betekenis van het woord. Wat de Vlaamse kopstukken
betreft: die sloten zich meestal aan bij de traditionele Latijnse welsprekendheid, zoals
die in België werd vertegenwoordigd door een Vandervelde. Op het ogenblik van
de grote ontvoogdingsbewegingen hadden de Vlaamse dialecten immers nog niet de
rijpheid van een volwaardige literatuurtaal bereikt. Als kind van zijn tijd bediende
een Edward Anseele zich meesterlijk van het Gentse dialect... ofwel hij sprak Frans.
In elk geval munt het domein van de Nederlandse taal niet uit door oratorische
welsprekendheid in kansel, parlement of tribunaal. In het Noorden viel de preek
doorgaans langdradig uit en de rechtsgeschiedenis kan nauwelijks terugblikken op
enige herinnering van beroemde pleidooien zoals dat in Frankrijk het geval is. In
Vlaanderen verliep de rechtspraak tot vrij recentelijk in het Frans en de sermoenen
genieten een waardering, omgekeerd evenredig met hun duur. Men kan dus besluiten
dat Nederlands, wanneer het erg ‘mooi’ wil worden, in elk geval weinig gevaar loopt
te vervallen in hoogdravendheid.
Wij zijn geen volk van grote redenaars, wat ons een goede beurt bezorgd zou
hebben bij Charles Peguy, die Jaurès verweet, te gemakkelijk te spreken. Onze
dichters hebben daar hun voordeel bij gehad: nooit zou, in Nederland of Vlaanderen,
een Verlaine voor te grote welsprekendheid hebben moeten waarschuwen: ‘Prends
l'éloquence et tords-lui le cou’... Evenmin zijn wij grote theoretici, die aan de
verleiding van te spelen met abstracte logica zouden blootstaan. Wanneer onze invloed
in internationale kringen daar wel wat onder lijdt, is dit misschien een voordeel voor
de lyriek die immers niets met ‘klare en duidelijke gedachten’ kan beginnen, ‘idées
claires et distinctes’ die, overigens, het zij heel even gezegd, vaak volkomen verkeerd
kunnen zijn.
Naast de poëzie is er het proza. Ook bij ons heeft het proza omstreeks 1900 een
periode van poëtische schoonheid beleefd. Evenals Engeland met het ‘Yellow Book’
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en Duitsland met de ‘Jugend’, hebben ook de Nederlanden een periode gekend van
literaire vormschoonheid, een literatuur waar de vorm belangrijker was dan de inhoud.
Niettemin: zelfs de grootste dandy's onder onze schrijvers hebben nooit voor lange
tijd de realiteit der dingen uit het oog verloren. Louis Couperus bijvoorbeeld, wiens
werk ten dele wel een typisch symbolistische inslag vertoont, is tevens de auteur van
zijn zogenaamde ‘Haagse’ romans, waarin het beeld wordt opgeroepen van de
toenmalige gezeten burgerij, dikwijls tegen de achtergrond van de herinnering aan
een tragisch koloniaal verleden.
Het soliede realisme van deze literatuur blijkt uit het grote succes van een aantal
daarop gebaseerde recente televisie-series. De meest esthetische werken van Couperus
daarentegen zijn onherroepelijk in de vergetelheid geraakt.
Ook de evolutie van een Arthur van Schendel, van wie in een bosje te Amsterdam
een ontroerend borstbeeld prijkt, is in dit opzicht veelbetekenend. Nadat hij in de
eerste periode zijn romans situeerde in de middeleeuwse steden van het door hem
zo geliefd Italië - hoe romantisch zijn de titels van zijn werken: ‘Een zwerver verliefd’
en ‘Een zwerver verdwaald’ - verliet hij dit terrein voor andere onderwerpen, op hun
beurt gesymboliseerd in hun titels, zoals ‘Het fregatschip Johanna Maria’, ‘Een
Hollands drama’ en ‘De grauwe vogels’. Deze realistische aard, meestal toch
doordrongen van lyrische intensiteit, weerspiegelt een dubbele trek van ons
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volkskarakter. De Vlaamse capucijn Karel Verleye vatte het als volgt samen: ‘Het
oorspronkelijke karakter van onze Lage Landen roept niet zozeer het beeld op van
heersers, grootheid of leidersroeping, dan wel van intimiteit, gevoelswijsheid, een
intens besef van de waardigheid van de menselijke persoon, dat uitstijgt boven wetten
en instellingen, het verlangen naar evenwicht en orde, een afkeer van het theatrale
en overdrevene, een gezonde levenslust!’
Dat is wel degelijk die hoedanigheid die de aandachtige bezoeker bij ons volk
aantreft, en die in het grootste gedeelte van onze kunstwerken is weerspiegeld.
Wij mogen echter niet blijven stilstaan bij de gemiddelde kwaliteit, zoals
aangegeven in dit citaat. Want de Nederlanden, zowel Zuid als Noord, mogen dan
al geen uitgesproken zin voor het sublieme hebben, toch hebben zij een aantal
religieuze genieën voortgebracht. Ik denk hier niet aan Baruch de Spinoza, een door
het Joodse volk uitgestoten Jood, maar aan de Brabander Ruusbroec, een der meest
verlichte (en tegelijkertijd één der intelligentste) mystici die de christenheid ooit
heeft gekend, en aan de Noord-Nederlander Rembrandt die aan de Bijbel zijn ware
dimensie, zowel diepmenselijk als transcendent, wist te verlenen.

Hollanders, Friezen, Zeeuwen en Vlamingen hebben, van de aanvang van hun bestaan af, met de zee
te doen gehad. Zij bouwden dijken om zich tegen de zee te beschermen. Zij bouwden schepen om de
zee te doorkruisen en leenden hun scheepvaarttermen aan vele Europese talen.
(Zestien verschillende vaartuigen, een gravure van Hieronymus Cox)
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Trouwens, ook in onze eeuw, merkt men sporen van deze drang naar het oneindige
waaromtrent de toentertijd marxistische dichteres Henriëtte Roland Holst zich in
gedenkwaardige bewoordingen uitliet.
Herman Gorter, een ander revolutionair dichter, bezong aanvankelijk wat Verhaeren
‘la guirlande des dunes’ noemde. Daarna schreef hij zijn heldendicht ‘Pan’ waarin
zijn overgang van het pantheïsme naar het socialisme tot uiting komt. In dat
heldendicht poogt de geest van het Al de menselijke wanverhoudingen, die zulk een
schril contrast vormen met de harmonie van het universum, te overwinnen.
Gorter ging van Spinoza over Marx naar Lenin, om uiteindelijk de leiding op zich
te nemen van een minuscule uiterst-linkse communistische partij die zich heftig
keerde tegen de tyrannieke verkalking die later in Stalin zou worden belichaamd.
Daar tenminste, bij Gorter, was de epische bezieling vaardig. In Vlaanderen had hij
een tegenvoeter in Charles de Coster, die het epos schreef van de Nederlandse opstand
in de 16e eeuw. Jammer genoeg bereikte zijn ‘Uilenspiegel’ slechts indirect, in
vertaling, het Nederlandstalige publiek voor wie het uiteindelijk bedoeld was, terwijl
de Franse literatuur De Coster nooit tot de haren rekende. Toen ik eens aan Franse
vrienden een aantal passages voorlas, riepen zij uit: ‘Heel mooi! Maar wel wat
zonderling vertaald!’, terwijl ik hun vanzelfsprekend de oorspronkelijke tekst had
voorgelezen.
Maar genoeg over de literatuur. De Nederlanders hebben ook hun bijdrage tot de
politiek, en vooral tot de communautaire opbouw geleverd. In dat verband kan men
de democratische omwenteling onder leiding van Willem de Zwijger, waarbij de
veelvormige middeleeuwse vrijheden op het geschikte tijdstip zowel beveiligd als
gemoderniseerd werden, als een geslaagd wonder beschouwen. Het had trouwens
niet zonder moeite plaats. Want terwijl in 1789 het Oude Regiem in Frankrijk
nagenoeg zonder slag of stoot ineenstortte, en anderhalve eeuw voordien, de Engelse
puriteinen een 3-jarige tragische burgeroorlog nodig hadden om Karel I te overwinnen,
heeft de Omwenteling der Nederlanden er, na 1568, 80 jaar over gedaan om van
Madrid de wettelijke erkenning van onze Republiek der Zeven Verenigde Provinciën
te verkrijgen.
Over welk ‘nieuw regime’ ging het? Uiteraard nog niet over een moderne
democratie op basis van algemeen stemrecht. De Franse Revolutie zelf kwam daar
trouwens ook nog niet toe, behalve voor een korte periode en dan alleen op papier.
Niettemin berustte de delta-Republiek op een bepaalde representatieve regeringsvorm,
waarbij de spanningen tussen de uitvoerende (de Stadhouder) en de Wetgevende
macht (de Staten) nooit van de lucht zijn geweest. Op bepaalde ogenblikken hebben
zij zelfs tot bloedige conflicten geleid. In het algemeen kan men echter zeggen, dat
de regenten (het toenmalige establishment) eerder naar het parlementarisme neigden,
terwijl het volk meer het sterke gezag van Oranje genegen was. Wat er ook van zij,
waar politieke spanningen openlijk worden gedoogd, leeft de vrijheid.
Deze republiek was confederaal en niet centralistisch uitgebouwd.
De Zeven Provinciën behielden, in theorie althans, elk hun volledige
zelfstandigheid, zoals dat ook voor de Zwitserse kantons vóór 1848 het geval was.
Men kan zich afvragen door welk mirakel zulk een confederaal, en dus per definitie
zwak regime, gedurende generaties heeft kunnen standhouden, niettegenstaande zijn
onevenwichtige struktuur? Welnu, dat is grotendeels te verklaren door de hegemonie
die, zoniet in rechte dan toch in feite, door de twee kustprovincies Holland en Zeeland
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werd uitgeoefend. Die laatste vaststelling is principieel belangrijk, want voor het
functioneren van een pluriform politiek regime bestaan slechts twee systemen: het
federalisme of de hegemonie. In het geval van onze republiek werd de confederale
theorie voortdurend gecorrigeerd door de feitelijke werkelijkheid: de Republiek was
afhandelijk van de overwegende macht van Holland en Zeeland die, met hun tweeën
het grootste deel van onze oorlogsmarine financierden en daardoor de algemene
welvaart mogelijk maakten. Aldus kon een theoretisch onhoudbare, confederale
structuur in de praktijk doeltreffend werken. (Een kleine anecdote uit de geschiedenis
van de 17de eeuw verhaalt ons, dat, omstreeks 1660, de wereld geregeerd werd door
het dienstmeisje van de Amsterdamse burgemeester. Zij immers had het voor het
zeggen bij de vrouw van deze magistraat, die op haar beurt haar echtgenoot om de
vinger wond, waardoor zij haar volle gezag kon laten gelden in de gemeenteraad.
De stem van deze raad woog zwaar door in de Hollandse Staten, die weer een
onbetwistbare invloed uitoefenden op de Republiek die op haar beurt een soevereine
heerschappij uitoefende over de zeeën en derhalve over het gehele mensdom...)
Hegemonie dus, zeker. Maar die bracht het eigene van de provincie, dat overigens
hedentendage nog sterk leeft, niet in de verdrukking. Zowel in Nederland als in België
spreekt men van de ‘hoofdstad’ van een provincie, niet van een ‘chef-lieu’ zonder
meer. Wanneer men de breed opgezette paleizen kent waarin onze goeverneurs of
commissarissen van de Koningin zetelen, merkt men dadelijk al, dat hun
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situatie sterk verschilt van die der Franse prefecten. Enerzijds hebben onze
gewestelijke bestuurders niet de macht om aan de gemeentelijke autonomie - laat
staan aan het verloop van de verkiezingen - te tornen, anderzijds echter beschikken
zij wel op tal van belangrijke domeinen over zeer ruime bevoegdheden. Verre van
zich te beschouwen als de plaatselijke vertegenwoordigers van het centrale gezag,
werpen zij zich veeleer op als de natuurlijke pleitbezorgers van de gewestelijke
belangen te Brussel of te Den Haag. Onlangs, na de Tweede Wereldoorlog, kregen
zij belangrijke bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening toegewezen - wat overigens
de vraag oproept naar de doeltreffendheid van de provinciebegrenzingen in het kader
van een gedecentraliseerde ontwikkelingspolitiek.
Maar dat is een andere geschiedenis. Essentieel is dit: de regionale macht, waar
men het thans in Frankrijk zoveel over heeft, is één der hoofdpeilers van onze
democratische instellingen. En indien men aan een Vlaming of aan een
Noord-Nederlander zou vragen of zij daarin gevaar voor separatisme zien, zouden
zij u met verbijstering aankijken. Zij zouden moeite hebben om te vatten over welk
denkbeeldig gevaar men spreekt.
Inderdaad, onze gemeentelijke en provinciale wetten gaan terug op een lange
geschiedenis van autonomie. Nederland heeft die wetten in hoofdzaak te danken aan
de grote liberaal Jan-Rudolf Thorbecke, die een historische opleiding had genoten,
en de dingen dus in een toekomstperspectief wist te plaatsen.
Ongetwijfeld zijn deze structuren, na 150 jaar, vatbaar voor herziening. Maar het
blijft een feit, dat de ‘organieke’ wetten van Thorbecke de burgerrechten hebben
vastgelegd zonder ook maar in het minst de ‘natie’ in het gedrang te brengen.
Integendeel, zij hebben een gevoel van eendracht in de hand gewerkt. Of eigenlijk:
nooit werd de nationale samenhorigheid door iemand ter discussie

De exotische geuren van verre landen waafen ons toe langs de mondingen van onze stromen. Maar
tevens drukken de stromen, die uitmonden in de Lage Landen, hun stempel op het vlakke land dat al
naargelang van de seizoenen, door brede blauwe of grijze linten doorsneden wordt. (De Antwerpse
Polder, een schilderij van Abel Grimmer (1596). Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten).
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gesteld. Ze is bij ons een vanzelfsprekend gegeven. Dat brengt mij ertoe stil te staan
bij het Nederlands patriottisme dat toch wel heel speciaal is. In België liggen de
zaken anders, maar daar kom ik later op terug.
De Nederlandse vaderlandslievendheid gaat zeer diep, maar is latent. Zij uit zich
nooit in hoogdravende dithyramben.
Ik geloof niet dat één van mijn landgenoten ooit de behoefte heeft gevoeld om
‘Leve Nederland’ te roepen, net zoals men bij een geslaagd huwelijk, er niet over
denkt om ‘Leve mijn vrouw’ te zeggen. Vaderlandsliefde is voor ons een
vanzelfsprekendheid en toen ik, enige tijd geleden, tijdens de campagne voor de
Franse presidentsverkiezingen, de kandidaat van links hoorde verklaren dat hij
‘hartstochtelijk gehecht was aan de eenheid van Frankrijk’, keken mijn toen aanwezige
vrienden elkaar verwonderd aan en vroegen mij wat dat ‘hartstochtelijke gevoel’ wel
kon betekenen. Hoe kan men immers voor de meest vanzelfsprekende zaak ter wereld
zo fel opkomen - voor wat Bergson noemde: ‘une donnée immédiate de la
conscience’? Voor ons kan gevaar voor de natie slechts van buitenaf komen. In 1940
kwam het bv. van Hitler, en daar werd dan, nadat men de eerste slagen had
opge-vangen, unaniem en spontaan op gereageerd. Maar in normale tijden maakt
niemand zich druk over iets wat nu eenmaal geen probleem kan zijn.
Het is waar dat ook de Nederlanders in de 19e eeuw, zoals ieder volk overigens,
hun mini-crisis van nationalisme hebben gekend. Men heeft ons toen zelfs een nieuw
volkslied willen aansmeren, waarin sprake was van een bepaald ‘bloed’, ‘van vreemde
smetten vrijhij’ - en dergelijke onzin meer.
De oorlog en de nazi-bezetting hebben aan deze verdwazing een einde gemaakt
en wij hebben onze oude, zestiende-eeuwse hymne, het ‘Wilhelmus’, terug genomen;
een lied dat bovendien één der mooiste religieuze gedichten is, ooit in onze taal
geschreven. (Het werd nota bene geschreven door een Brusselaar die burgemeester
van Antwerpen was, en dus, volgens de hedendaagse nomenclatuur, door een ‘Belg’.).
Maar het kwam niet tot stand in een tijd van chauvinistische zelfverheerlijking of
collectieve zelfvoldaanheid, maar ten tijde van een ogenschijnlijk onherstelbare
nederlaag, - een gedicht van christelijke bezinning.
Zulk een lied paste heel wat beter bij de tragiek van 1940-1945! Voor zover ons
organisme verstevigd moest worden, kreeg het daar ruimschoots de gelegenheid toe
tijdens de lange bezettingsperiode. ‘Oranje boven’ was onze manier om ‘Leve de
Vrijheid’ te roepen.
Maar u heeft al gemerkt dat ik in dit laatste gedeelte niet over het gehele
Nederlandse taalgebied heb gesproken, doch meer bepaald over de noordelijke
Nederlanden. In Vlaanderen ligt het probleem van het patriottisme anders.
Terwijl de Nederlandse vlag vier eeuwen oud is, is de Belgische driekleur van een
veel recentere datum. En in de geest van veel Vlamingen heeft ze eerder min dan
meer effectieve waarde dan de uit de middeleeuwen daterende ‘leeuw op 't geluwveld’.
Gedurende lange tijd heeft tussen de Belgische staat en het Vlaamse volk zelfs een
zekere tegenstrijdigheid bestaan en dat is best te begrijpen, want deze in 1830
opgerichte staat beging de kapitale fout ‘modern’ te willen zijn, d.w.z. aan te willen
sluiten bij politieke ideeën die toen in de mode waren en dus uiteraard van
voorbijgaande aard. Toentertijd was men er - natuurlijk terecht - oprecht van overtuigd
dat een staat ‘sterk’ moest zijn - maar dat betekende, ten onrechte, voor die mensen:
unitair en gecentraliseerd. Men deed dus een beroep op de formule van ‘eenheid en
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ondeelbaarheid’, dus de slechtst denkbare voor een tweeledige natie. Bovendien was
deze visie nog extra-verderfelijk, daar de eerste bestuurders van België geen weet
wilden hebben van het feit, dat de meerderheid der medeburgers nederlandstalig
waren.
Dit noodlottige misverstand, dat zwaar heeft gedrukt op het lot van het land, is
hedentendage, gelukkig, aan het verdwijnen. Er is een ontwikkeling aan de gang in
de richting van een decentralisatie met federalistische inslag, vooral merkbaar op het
gebied van onderwijs en cultuur, maar eveneens inzake het economische beleid.
Nochtans moet erop gewezen worden dat, terwijl de taalgrens - die nauwelijks enige
wijziging onderging sedert de eeuw der volksverhuizingen - horizontaal loopt, de
industriële as Noord-Zuid ligt, nl. van Antwerpen naar Charleroi en het ‘zwarte’
mijnland. Men is thans op weg een goede modus vivendi te vinden, op basis van het
gezonde beginsel der ethnische homogeniteit van de twee grote gewesten, waarbij
het middengebied Brussel-hoofdstad tal van emotioneel geladen problemen blijft
stellen. Over het algemeen echter kunnen waarnemers vaststellen dat de Belgen thans
beter ‘vereend’ zijn dan een generatie geleden, toen niet zelden, tijdens Vlaamsgezinde
manifestaties, de Belgische staat werd gehoond. Een discreet maar uitermate menselijk
koningschap is daar niet vreemd aan. Behoort het trouwens niet tot de essentie van
de moderne constitutionele monarchie, dat ze er de een zowel als de ander
onophoudelijk op wijst dat men alleen door eendracht welvarend kan zijn? Dit geldt
voor al onze moderne monarchieën,
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maar zeker voor een drietalig land als België.
Zo zijn er talrijke problemen. Maar bij ons liggen historische tradities aan de basis
van een geestesgesteldheid die men, om een jammerlijke banaliteit te gebruiken, het
best kan omschrijven als ‘eenheid in verscheidenheid’; een eenheid in
bewust-aanvaarde en georganiseerde verscheidenheid. Immers, in de ogen van onze
medeburgers zijn deze twee begrippen niet tegenstrijdig, maar vullen elkander aan
en gaan hand in hand. Denis de Rougemont merkte op: ‘Trouwt men niet omdat men
van verschillend geslacht is’?
Voeg daarbij nog een zeker respect voor de rechten van de ander en een
oer-burgerlijke warsheid van extremen, en men begrijpt waarom Walen en Vlamingen
er toe gekomen zijn elkander te verdragen in eigen land en te waarderen in den
vreemde.
Zij hebben ondanks alles zoveel gemeen!
Laat ons nog even doorborduren op deze communautaire gedachte, die de
mogelijkheid schept voor een redelijk samenleven. Elk zinnig mens ziet voor zijn
ogen dat assimilatie tussen taalkundige minderen meerderheden onmogelijk en
bovendien onwenselijk is. Want niet alleen zijn individuën onderling verschillend de Schepper was een super-Balzac inzake menselijke diversiteit - maar ook groepen
verschillen van elkaar.
Waarom ze dan in een eenheids-dwangbuis opsluiten?
Zo is het goed en normaal, dat de Friezen in Nederland in onze huidige eeuw een
nationale renaissance beleven. Elk ouderpaar dat daartoe de wens te kennen geeft,
kan thans van de overheid verkrijgen, dat zijn kind zijn of haar basisopvoeding in
het Fries ontvangt: de tweetaligheid komt later, na de eerste schooljaren. Het resultaat
is, dat de kinderen die op die wijze werden opgevoed, zowel beter Fries als beter
Nederlands spreken dan degenen bij wie het verschil tussen school- en huistaal
blijvend mentale problemen stelt.
Ook ziet men thans op de Friese wegen de namen van dorpen en steden in de twee
talen aangeduid. Sommigen beschouwen dat als een vorm van ongevaarlijke folklore,
anderen als het respect voor een mensenrecht, maar wie zou daar redelijkerwijze
aanstoot aan kunnen nemen? Overigens zijn de Friezen, toen de Nazis tijdens de
oorlog de kaart van het Friese separatisme poogden te spelen, daar allerminst op
ingegaan. Integendeel, in Friesland is relatief het grootste aantal Joden gered en de
provincie heeft een indrukwekkend aantal verzetslieden geleverd. Het respect voor
de mensenrechten werd dus beloond met een onwrikbare loyaliteit.
Daarom hoeft het ook niemand te verwonderen, dat op 26 september de Friezen
zich rond hun vlag scharen en hun nationaal lied zingen ter herdenking van het feit
dat hun voorouders in 1345 de Hollanders in zee wierpen en graaf Willem IV
ombrachten. Waarom zou de provinciegouverneur de plechtigheid niet bijwonen en
(in het Fries) hulde brengen aan het eigene van de onder zijn bevoegdheid staande
provincie, daarbij onderstrepend dat het om een aparte bevolkingsgroep, en niet
louter om een aparte administratie gaat?
Gelijkheid voor allen wordt gewaarborgd door de eigenheid van elk afzonderlijk.
Zoals wij hebben aangestipt heeft de nederlandssprekende bevolking van België die men ten onrechte, veralgemenend, ‘Vlamingen’ noemt, hoewel in feite Brabanders
en Limburgers geen Vlamingen zijn in de eigenlijke zin van het woord - op een veel
verbetener wijze moeten strijden voor haar rechten. Zij moest vechten voor het
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verkrijgen van hun nationaal statuut in een staat, waarbinnen zij jarenlang een
‘verdrukte meerderheid’ vormde. Alleen naarmate de integrale politieke democratie
begon te spelen, is haar emancipatie mogelijk geworden. Thans is het in Vlaanderen
zelf nog slechts zaak enkele oneffenheden recht te trekken; zonder twijfel een pijnlijke
operatie, maar waarvan het uiteindelijk succes verzekerd is. De

Nadat in de middeleeuwen het graafschap Vlaanderen de toon had aangegeven, en vóór Holland in
de zeventiende eeuw de leiding zou overnemen, vormden de Lage Landen als het ware een randgebied
rondom het Brabantse Antwerpen, deze wondere stad, in welker invloedssfeer zij waren opgenomen.
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Het oorspronkelijke karakter van onze Lage Landen wordt weerspiegeld in de kunst van Rembrandt,
die onder meer aan de Bijbei zijn ware dimensie, zowel diep-menselijk als transcendent, wist te
verlenen.

weerstand van de zogenaamde ‘franskiljonse’ kaste is afgezwakt en herleid tot een
bij voorbaat verloren, onheroïsch achterhoede-gevecht.
België komt daar versterkt uit te voorschijn. Maar als dit proces zich op een redelijk
vreedzame manier heeft kunnen voltrekken, dan is dat te danken aan onze oude
Bourgondische autonomie-reflexen en aan de eerbied voor de persoonlijkheid van
elke samenstellende groep van de natie.
De vaderlandsliefde ligt dus anders bij de twee delen van de nederlandssprekende
bevolkingsgroep, ten Noorden of ten Zuiden van de Belgisch-Nederlandse grens.
Aan de ene kant een zelfverzekerd en soms lichtelijk pedant aandoende, maar weinig
uitbundige probleemloze vaderlandsliefde. Aan de andere zijde een militante
geestdrift, die bij de jongere generaties gezuiverd is van het quasi-revolutionaire
romantisme van vroeger. Een voldaan en soms wat verzadigd patriottisme enerzijds,
democratisch vrijheidspatriottisme anderzijds.
Maar noch in Vlaanderen, noch in Nederland vindt men ook maar het geringste spoor
van een neiging tot culturele zelfbeperking. Men weet dat men aan de moedertaal
niet genoeg heeft om zich in de wereld verstaanbaar te maken. Daarom staat men
open voor contacten met andere landen en continenten. Men heeft niet voldoende
aan zichzelf en men weet dat. Niets is dus absurder en onjuister dan het door
sommigen verdedigde waandenkbeeld, als zouden de Nederlandstalige Universiteiten
in België zich opsluiten binnen een ‘flamingantisch ghetto’. Helaas werd deze
beschuldiging in Waalse en Brusselse kringen gedurende lange tijd geuit en zelfs
vandaag ziet men ze nog af en toe opduiken. Integendeel: wanneer men de taalkundige
situatie van de Vlaamse intellectuelen onderzoekt, merkt men juist, dat velen onder
hen zich vlot en gemakkelijk van het Frans bedienen, terwijl ze bovendien een
minstens passieve kennis hebben van Engels en Duits. Als nederlandstalig hoogleraar
te Leuven kan ik mijn studenten bibliografieën geven, en citeren in vier talen, met
de zekerheid begrepen te worden. Ik ben niet zeker dat ik aan de Sorbonne hetzelfde
voorrecht zou genieten.
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Toegegeven, mijn collega's en landgenoten uit het Noorden kunnen voor hun
studenten praktisch geen Frans gebruiken; alles is er Angelsaksisch geworden, hetgeen
een aanzienlijke verarming betekent, want op die wijze snijden de Nederlanders zich
niet alleen af van het Francofone gedeelte van de Benelux en van Frankrijk, maar
tevens van het gehele Latijnse universum, Latijns-Amerika inbegrepen. Maar dat is
een andere geschiedenis. Laten we in elk geval vasthouden, dat in Nederlandstalig
België de universitaire kaders viertalig zijn.
Deze wereldopenheid laat zich ook vaststellen in andere domeinen, zoals in dat
van de encyclopedieën. De redacteurs van die werken, weten dat zij zich niet kunnen
veroorloven nationale navelkijkers te zijn. Wij hebben ondanks alles relatief te weinig
te bieden. Onze encyclopedieën moeten dus berichten over een praktisch universeel
geheel van wetenswaardigheden en kennis, zodat in vergelijking met de Larousse of
zelfs de eerbiedwaardige Encyclopedia Britannica, de delen van de ‘Winkler Prins’
of van ‘De Standaard’ een grotere rijkdom aan feitelijke documentatie bieden.
Eén van mijn Waalse collega's heeft me dat bevestigd. ‘Wanneer ik een onderzoek
aanvat’, zegde hij, ‘begin ik altijd met een Nederlandstalige encyclopedie te
raadplegen, want daar ben ik tenminste zeker een ruime waaier van gegevens te
vinden en een objektiviteit, door geen enkel nationalistisch sentiment gekleurd’.
Toen ik mij daar zelf van wou vergewissen, heb ik kunnen vaststellen dat mijn
vriend gelijk had. Allicht bieden de Skandinavische encyclopedieën dezelfde
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voordelen, het zou mij niet verwonderen. En is het niet veelbetekenend, dat men
voor de pers tot soortgelijke vaststellingen komt en dat kleine landen dikwijls een
grotere traditie van universele openheid hebben dan grotere naties? Ik denk aan de
‘Neue Zürcher Zeitung’...
Anderzijds leidt de politieke strijd bij numeriek minder sterke volkeren, ook zelden
tot excessen Onze universele instelling sluit een zekere familiale verdraagzaamheid
in. Zij gaat er in zekere zin mee gepaard. Iedereen kent ‘de ander’ en dat leidt
gemakkelijker tot compromis. Luxemburg is daar een mooi voorbeeld van, maar in
België en in Nederland kent men hetzelfde verschijnsel. Hoewel - Nederland werd
als natie geboren onder calvinistische vlag Nu is het calvinisme niet precies een
soepele doctrine. In tegenstelling tot de Vlamingen hebben de Nederlanders dan ook
de neiging om een debat op de spits te drijven. Zij vormen graag sectes, en ook van
hen zou men kunnen zeggen wat ambassadeur Cambon over Groot-Brittannië
opmerkte: ‘Zóveel verschillende religieuze benamingen... maar één saus!’ Het conflict
tussen de Nederlandse katholieken en Rome - een heftige botsing die volgt op een
eeuwenlange traditie van ‘dochterlijke’ onderwerping - toont aan dat de ‘principiële’
geestesgesteldheid niet minder verspreid is bij hen dan bij de hervormde kerken.
Toch is, in weerwil van deze doctrinaire ingesteldheid, fysisch geweld in de
Nederlanden vrij zeldzaam. Toegegeven: zoals in alle grote steden ter wereld, neemt
ook te Amsterdam de criminaliteit toe. Maar zo de politie er (evenals overal elders)
niet erg populair is, toch vermijdt zij meestal dat er al te harde klappen vallen. Zelfs
tegenover relletjes die ontaarden in iets dat oproer nabij komt, poogt zij tot op het
laatste ogenblik door middel van overreding op te treden. In de straten van onze
steden valt de politie nauwelijks méér in het oog dan de ‘bobbies’ in Engeland, en
hoewel ze beter bewapend is dan haar totaal ongewapende Britse collega's, telt zij
toch nog liever slachtoffers in de eigen rangen dan dat zij martelaars bij de anderen
maakt. Bij ons ziet men minder uniformen dan in Frankrijk.
*
In dit verband kan erop gewezen worden dat de naoorlogse zuivering in Nederland
betrekkelijk mild is geweest. Alles bij elkaar werden tweeënveertig doodvonnissen
voltrokken, en men kent, omzeggens geen gevallen van volksterechtstelling.
In Vlaanderen echter was het vraagstuk van de zuivering nauw verweven met het
conflict tussen de twee volksgemeenschappen. Sommige francofonen in Vlaanderen
hebben de illusie gekoesterd, dat zij, door vervolging van degenen die zich uit
Vlaamsgezinde overwegingen aan ‘collaboratie’ hadden schuldig gemaakt, de
Vlaamse emancipatie definitief in diskrediet konden brengen. Bij de bevrijding heeft
dat geleid tot flagrante onrechtvaardigheden, maar toch waren er weinig executies
op staande voet of privé-afrekeningen. Enkele jaren later was, tijdens de
Koningskwestie, één bloedig incident voldoende om de gemoederen te ontnuchteren
en tot een (goede of slechte, dat doet er hier weinig toe) oplossing te komen.
Vlamingen noch Noord-Nederlanders zijn geneigd tot dramatiseren. Geen van beiden
zijn episch ingesteld. Het samenleven op een beperkt grondgebied, brengt menselijke
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verplichtingen met zich mee, waarvan men zich niet altijd bewust is, maar die
niettemin het draagvlak van de samenleving uitmaken. Zeker, men kan een bepaalde
intellectuele ‘aurea mediocritas’ betreuren - wat Leopold II noemde ‘klein land,
kleine ideeën’ - maar dat is de schaduwzijde van een soort gezond verstand dat
tastbare voordelen biedt. Trouwens: is de democratie zelf geen systeem dat weinig
tot heldenmoed inspireert? En biedt het compromis dat door de democratie tot stelregel
wordt verheven, niet altijd een slechts povere bevrediging voor de filosoof in zijn
fundamentele denken? Zonder twijfel is dat zo, maar de democratie is in elk geval
(zoals Churchill haar omschreef, en hij kon het weten!) ‘het slechtste van alle politieke
systemen, met uitzondering van alle andere die ooit werden beproefd’. En het
compromis, dat in een klimaat van nuchter realisme wordt afgesloten, blijft het enig
middel om bloedige confrontaties te verhinderen. In de Benelux leidt de politiek niet
tot een atmosfeer van vermomde burgeroorlog. Dat is toch al iets.
*
Laten we tot besluit de touwtjes nog even bij elkaar knopen.
Achttien miljoen is veel en weinig terzelfdertijd. Maar wanneer men deze groep
plaatst in de context van de delta, in voortdurend contact met alle onderscheiden
Europese sub-culturen, dan moet men toegeven dat hij onder alle oogpunten een
centrale strategische plaats inneemt. Het zal U tenslotte niet verbazen, dat ik, als
federalist, uit al deze feitelijke gegevens enige conclusies met federalistische inslag
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Kaart van de Nederlanden, gegraveerd door Frans Hogenberg, opgenomen in het Theatrum Orbis
Terrarum van Abraham Ortelius (1571)
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trek. in de grond komt alles wat ik tot dusver gepoogd heb duidelijk te maken, al op
zulk een conclusie neer.
Laat ons concluderen, dat aan het federalisme een personalistische filosofie ten
grondslag ligt, waarbij ik het begrip ‘personalistisch’ gebruik in de zin die Mounier
er aan heeft gegeven, in het voor-oorlogse tijdschrift ‘Esprit’. Het personalisme: dat
is de vaste wil om te waken over ons persoonlijk leven, opdat het niet in het gedrang
komt door de alles omvattende politiek van een overmachtige overheid.
Het betekent verder, dat men zich schrap zet, telkens wanneer de computer de
mens tot een bestendig potentieel beschuldigde dreigt te klasseren. De personalist is
de anti-Kafka. Maar hij is evenzeer de anti-individualist, want hij gelooft niet, dat
elk menselijk wezen een eiland is, een eendelige monade zonder vensters. Hij verwerpt
de soms als radikaal bestempelde doctrine als zou het de eerste taak van de burger
zijn, zich teweer te stellen tegen de Staat. Hij gelooft daarentegen in de inzet van
alle burgers en in de daaruit voortspruitende gemeenschappelijke discipline, zoals
hij evenzeer gelooft in de zelfstandigheid van elk uniek wezen. Het federalisme, als
doctrine van pluralistische samenhang tussen autonomie en solidariteit, is de politieke
vertaling van de personalistische gedachte.
Deze gedachte en dit politiek toepassingsveld krijgen in de wereld van de
nederlandssprekenden een kans. Het klimaat is er zelfs in zulke mate gunstig voor,
dat federalistische stellingen, die in Frankrijk utopisch aandoen, in de Nederlanden
als vanzelfsprekend worden beschouwd. Men vindt ze niet revolutionair maar
alledaags. Men houdt zich weliswaar niet altijd aan de basisprincipes ervan (wie leeft
ooit helemaal volgens de eigen idealen?), maar men beroept er zich voortdurend op
en dat leidt dan toch tot het in acht nemen van bepaalde niet te overschrijden grenzen.
Waar disciplinaire burgerzin ontbreekt, treedt anarchie naar voor. Niet de anarchie
die haar oorsprong vindt in een te abstrakt idealisme, maar die welke voortkomt uit
een morele chaos. Wanneer men de ander niet meer als-de-ander aanvaardt, geen
oog meer heeft voor persoonlijke en gemeenschaps-verschillen, dan is de totalitaire
dreiging niet meer ver af.
De nederlandssprekenden zijn zich van deze beide gevaren - individualisme en
dictatuur die in het verlengde ervan ligt - vrij goed bewust, zelfs al demonstreren zij
hun overtuiging niet in filosofische bewijsvoeringen. Maar zij houden van Europa
omwille van zijn verscheidenheid, van zijn veelzijdige grootheid, van zijn ‘multiple
splendeur’ zoals Verhaeren zei. Zij houden van Europa omdat zij de mening zijn
toegedaan dat de huidige wereld een praktische samenhang moet vinden, mét behoud
van het volle genot van ieders verscheidenheid. Dat is de weg waaraan zij denken te
kunnen timmeren, in Beneluxverband, in de Europese Gemeenschap en in een
moderne wereld die reeds tot één grote problemengemeenschap, zoniet tot een
gemeenschap van oplossingen, is uitgegroeid.
Dat is hun onmisbare bijdrage aan de mensheid. Niet méér onmisbaar dan die van
anderen, want wij zijn alleen even onmisbaar als onze buren. Maar elk is
verantwoordelijk voor zijn eigen specifieke inbreng. De wereld van de
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nederlandssprekenden, de ‘neerlandofonie’ zo men wil, is een boeiend studieobjekt.
Sinds een kwarteeuw is men zich daar te Rijsel bewust van geworden en zonder
twijfel zal men zich daar in de toekomst steeds verder bewust van worden.
Prof. Dr. HENDRIK BRUGMANS
Dit artikel is de weergave van een voordracht, gehouden ter gelegenheid van de
‘Dagen van het Nederlands’ aan de Universiteit van Rijsel (mei 1974).
H. BRUGMANS
Geboren Amsterdam 1906. Gestudeerd Franse taal en letterkunde,
Amsterdam en Sorbonne, leraar Frans in Arnhem, Amersfoort, Terneuzen
en Amsterdam. Voorzitter Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling
1935-1940. Sociaaldemocratisch lid Tweede Kamer 1939. Gijzelaar Sint
Michielsgestel 1942-1944; daarna verzetsgroep le Maintiendral.
Regeringscommissaris voorlichting 1945-1946. Oprichter en eerste
voorzitter Union Européenne des Fédéralistes: 1946. 1950-1972: eerste
rector Europa-College Brugge. Thans buitengewoon hoogleraar
Cultuur-Geschiedenis Leuven-Kortrijk.
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Op reis door Nederland
Hier volgen nog twee bekroonde reisverhalen uit de prijskamp ‘Ontdek de
topjournalist’. Chris Nuyts werd bekroond in de groep 15 tot 19 jaar. Peter de
Clerck behoort tot de groep 12 tot 15 jaar.
Wie verre reizen maakt kan veel verhalen. De Belgische vakantieganger reist veel,
en vergeet daarbij de schoonheid van zijn eigen land en die van onze noorderburen.
Daarom zou het voor hem heel interessant zijn om een reis door Nederland te maken.
Vaak wordt dit land nog gelijkgesteld met kaas, molens en klompen. Voor een
ééndagsreisje vindt men het een aantrekkelijk voorstel, maar voor een vakantie van
langere duur al niet meer. Toch loont het de moeite Nederland wat grondiger te leren
kennen. Daarom zal ik jullie nu meenemen voor een lange tocht dwars door
Nederland. Dit land strekt zich uit als een lang lint langs de Noordzee. Het bezit een
grote rijkdom aan natuurschoon, mooie steden met talloze musea, kastelen, enz...
Het eerste bezienswaardige stadje is Tilburg, gelegen in Noordbrabant. Hier bevindt
zich één van de mooiste dierenparken van geheel Nederland. Kinderen kunnen er
zich een hele dag amuseren, zowel met de dieren als in de reuze-grote speeltuin. Ze
zullen er een onvergetelijke herinnering aan bewaren.
We zetten onze reis verder en komen in Rotterdam. Het is een zeer moderne stad,
en men kan er zich meer dan een dag vermaken. Een bezoekje brengen aan 's werelds
grootste haven met haar olieraffinaderijen,

scheepswerven, enz..., het is er een drukte van jewelste. Wanneer we de Euromast
beklimmen kunnen we het schitterende panorama van deze stad bewonderen.
Rotterdam bezit tevens de grootste en modernste concertzaal van Europa. Wie zijn
gading niet vindt in dit alles kan er naar hartelust winkelen, want alle verkeer in het
winkelcentrum is er uitgesloten.
Mensen die niet houden van slenteren langs de verschillende winkels kunnen een
terrasje uitzoeken en zo rustig de winkelende dames gadeslaan.
Den Haag, gelegen aan de kust, herbergt talrijke bezienswaardigheden.
De parken en plantsoenen, waaraan deze stad een bijzondere aandacht schenkt
vormen een kleurrijke versiering. Scheveningen is Nederlands grootste badplaats.
De Pier die men er onlangs heeft gebouwd trekt jaarlijks vele bezoekers. Het is niet
alleen bekend om zijn Pier, maar ook om het miniatuurstadje ‘Madurodam’. Dit
dwergendorp wordt jaarlijks druk bezocht. Het is een echte stad, met dezelfde drukte
en bezigheden.
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Langs Alkmaar en Volendam met hun beroemde kaasmarkten, naar de hoofdstad
van het land namelijk Amsterdam, dat uiteraard een ruime keuze aan
bezienswaardigheden biedt. In het centrum van de stad ligt Artis. Hier worden meer
dan 7.000 dieren verzorgd, en er is meer dan een dag nodig om alles te zien. Het
aquarium met 700 soorten vissen is een wondermooie collectie. Amsterdam is er dan
ook terecht fier op zulk een dierentuin te bezitten. Kinderen en volwassenen zullen
er van opkijken wat de Artis hun allemaal te bieden heeft, zonder twijfel is het een
unieke gelegenheid om het te bezoeken. Eén van de aantrekkelijkste dingen in deze
oude koopstad zijn de schilderachtige grachten. Een rondvaart bij nacht over deze
grachten is een schitterende romantische belevenis, die we niet vlug zullen vergeten.
Men kan dan de vele historische monumenten, patriciërswoningen en de altijd
bedrijvige haven bewonderen.
Na dit uitgebreid bezoek aan Amsterdam reizen we verder naar Kaatsheuvel. Een
droomwereld voor groot en klein, de Efteling, het meest bezochte recreatiecentrum
van Nederland. Dit fantastische park biedt vele attrakties, bijvoorbeeld het
sprookjesbos met de uitbeelding van de verschillende sprookjes uit alle landen. Het
hoogtepunt van alles, is het sprookje uit India geschreven door Hare Majesteit
koningin Fabiola ‘De Indische waterlelies’. De Efteling is niet alleen een
sprookjeswereld maar ook een ontspanningscentrum. Men kan er naar hartelust
wandelen, roeien, paardrijden enzomeer... Voor de kinderen is het net alsof ze in een
droomwereld terechtkomen, een droom die men hen echt niet kan ontnemen. Van
het ontspanningsoord terug naar de alledaagse en drukke bezigheden van de stad,
Amersfoort. Dwalend door dit oude stadje met zijn dromerige grachtjes, middeleeuwse
stadswallen, musea, antiekwinkeltjes, enz... Ja! Dat is Amersfoort, een echt voorbeeld
van een oude stad in Nederland.
De plaatsen die we nu voor het grootste deel bezocht hebben zijn voornamelijk
toeristische centra, of handelssteden, maar Nederland bezit ook nog wel wat anders.
Het is niet alleen een industrieland, maar voor een groot deel ook een landbouwland.
Men vindt er verschillende

landbouwstreken, en Friesland is er net zo één. Het typische van deze streek zijn de
uitgestrekte weiden, met de grote kudden koeien die er grazen. Hun koeien zien er
heel anders uit, wat betreft de kleur, dan de Belgische. De landbouwers beschikken
er over uitgestrekte gebieden, waarop men verschillende gewassen teelt. De bedrijven
zijn er sterk gemechaniseerd. Deze streek is gekend om haar klederdracht en ook om
haar talrijke molens, die het vlakke landschap een aangenaam en ouderwets uitzicht
geven. Vooral in de lente, als alle boomgaarden in de bloesem staan is het er erg fijn
om te wandelen. Maar we zetten onze reis nu verder langs Groningen, en veel tijd
om te wandelen is er dus niet. Na een heel eind rijden komen we in Arnhem, want
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het was ook onze bedoeling déze stad te bezoeken. Het dierenpark, met voornamelijk
leeuwen,
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waar men vrij met de wagen in kan, is ongetwijfeld een sensatie. Het geeft net het
gevoel alsof je op safari bent. Onderweg, bezoeken we nog het Evoluon, een zeer
modern gebouw, met alle technische snufjes die men zich kan inbeelden. Maar nu,
op naar Valkenswaard, de bloemenstad. Jaarlijks houdt men er een grote bloemenstoet.
Ontelbare hoeveelheden bloemen worden hieraan besteed, wat ook niet tevergeefs
is, want het is iedere keer een prachtige gebeurtenis, die steeds vele toeschouwers
lokt. Nederland bezit vele grote bloembollenvelden, die één keer per jaar voor het
publiek worden opengesteld. Onder meer in het Keukenhof. Met zulk een grote
hoeveelheid bloemen voert Nederland natuurlijk uit naar heel Europa. Deze bloemen
worden verzonden via het nabijgelegen vliegveld Schiphol. Deze luchthaven is de
modernste ter wereld. Het is tevens een toeristisch hoogtepunt. Het is er een lawaai
van jewelste want op deze vlieghaven landen en stijgen dagelijks tientallen ijzeren
vogels. Op het dak is er voor de bezoekers een ruime moderne uitkijktoren vanwaar
men over de vliegtuigen, start- en landingsbanen ziet, een zeer spektakulair panorama.
Hiermee zijn we dan aan het eindpunt gekomen van onze reis. Een boeiende,
leerrijke en interessante trip, die iedereen wel zal interesseren, en... verbazen over
de schoonheid van dit land.
Nederland past zo uitstekend bij België, een vereniging van deze twee landen zou
ongetwijfeld een prachtige brok natuurschoon worden, die een enorme
aantrekkingskracht op toeristen zou uitoefenen. Immers België en Nederland hebben
altijd één historisch geheel gevormd.
CHRIS NUYTS

Paasvakantie in Nederland
Eerste dag: daar gaan we...
‘Verdikke, die wekker is niet goed wijs’, waren mijn eerste, halfwakkere woorden
die dag. Zonder me verder dik te maken wou ik weer insoezen. Mijn geheugen was
blijkbaar echter nog niet ingeslapen, want even later ging een schok door me heen.
Ik zat rechtop en jufchte: ‘We gaan naar Nederland!’ De rest van ons gezin (vader,
moeder, jongere broer) had toen geen wekker meer nodig...

Aankleden, tanden poetsen en eten geschiedden nu in recordtempo. Even vóór halfacht
zat iedereen in de wagen. Via de autosnelweg (waar nog enkele mistbanken hingen)
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reden we naar Gent en namen er de E-3, rechtstreeks naar Antwerpen. Eenmaal over
de Belgisch-Nederlandse grens ging het zonder dralen naar Breda. Na een korte
verademing zetten we het lekker gangetje verder in de richting Rotterdam. In deze
ruime havenstad (met een stadskern dië me evenwel kleiner leek dan Brussel bij
voorbeeld) bezochten we natuurlijk de statige, stevige 180 meter hoge Euromast.
Een lift die 4 meter per seconde stijgt (dat is, geloof ik, iets meer dan 14 km per uur),
bracht ons gezin in 24 seconden bij het platform. Geweldig, formidabel, fantastisch
was het daarboven! We zagen de uitgestrekte haven met één oogopslag en zonder
een voet te verzetten. Machtig! We hadden er wel uren willen blijven. Dat kon echter
niet. Na enige tijd daalden we dus - jammer genoeg - weer af. Met in de maag een
gek gevoel. We wilden niet meteen de auto in. In het nabije park, dat we via een brug
over de Maastunnel bereikten, gingen we nog wat wandelen. De rust van de
zaterdagmorgen was er voelbaar.
Bij de terugkeer aan onze Ami-6 versterkten we de inwendige mens. Terwijl we
de lekkere boterhammetjes lieten verteren, voerde pa ons naar het centrum van
Rotterdam. Al wandelend (met moeders blik vooral gericht op de Nederlandse mode
in de uitstalramen) konden we o.m. twee beeldhouwwerken bewonderen: een
omhoogkijkend heertje en een paar duo spelende beertjes. Juist: we flaneerden op
de autovrije Lijnbaan. Bij onze noorderburen wordt méér aan de voetgangers gedacht
dan in ons vaderland. Hoe veel mooier zou mijn Brugge niet zijn, als er geen auto's
zouden rijden! Mocht ik ooit eens minister van openbare werken worden, ik zou
minstens de helft van onze straten verkeersvrij maken. Voor de handelaars heb ik
trouwens een oplossing: er zouden onderaardse tunnels gegraven worden om het
vervoer van goederen mogelijk te maken. Eigenlijk zou iedereen van die tunnels
gebruik kunnen maken door bij zijn huis een kelder te bouwen die toegang verleent
tot het onderaards verkeer. Maar ja, zover zijn we helaas nog niet...
Omstreeks vijf uur verlieten we Rotterdam en reden nu in één ruk naar onze
pleisterplaats voor de volgende dagen: Katwijk-aan-Zee. Na even zoeken vonden
we ons pension op de Boulevard. Het viel mee. We kregen kamers 1 en 3 toegewezen,
luisterden naar de keurige taal van de gastheer, verkenden het huis en gingen
vervolgens nog een wandeling maken door het avondlijke Katwijk (waar - in
tegenstelling tot in België - de verlichte huiskamers als het ware tot de straat behoren,
want we konden overal onbescheiden blikken werpen en tegelijk een beetje
meesnoepen van de televisieprogramma's). Met een eerste dosis ‘Hollandse indrukken’
trokken we bedwaarts.

Tweede dag: Haagse bezoekjes
Tja, wat vonden we van het pension? Eigenlijk moeilijk samen te vatten. De kamers
waren excellent, bedden en ontbijt eveneens; maar van buiten gezien (zowel vóór
als achter) liet het misschien iets te wensen over. De voorjaarsstormen waren hier
niet vreemd aan. Katwijk had, naar we hoorden, nogal wat te lijden gehad van moeder
natuur.
Een uurtje na het zondagse ontbijt waren we al op weg naar Den Haag. Ons viertal
bezocht er o.m. een vorstelijk verblijf dat tot museum omgevormd was: het
Mauritshuis. Verder zagen we het Binnen- en het Buitenhof, waarop het standbeeld
van Willem II een plaats gekregen had. Voor het overige lag de residentiestad er
maar uitgestorven bij. Een hemelsbreed verschil met een door-de-weekse dag, zei
vader (die al dikwijls in Den Haag geweest was). Toen tegen het middaguur ons
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maagje begon te rammelen, versnelden we de pas en... waren plots niet meer in Den
Haag maar ergens in... China. De oplossing voor de niet-begrijpende: we waren een
Chinees restaurant binnengestapt. Gelukkig
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hadden ze er ook ‘westerse menu's!’
's Middags werden familiebezoekjes afgelegd. Waren we dan weer naar België
afgereisd? Nee, hoor! Zusters van mijn opa wonen namelijk al jaren in Den Haag.
Zij waren opgetogen met onze komst. We werden dan ook overrompeld met thee,
koekjes, coca-cola en... zoenen.
De jongste familieberichten werden uitgewisseld en oude koeien werden uit de
gracht gehaald. Tussendoor mocht ik samen met broer Hans een kinderprogramma
in kleur volgen op het Nederlandse televisiescherm. Achter ons hoorden we de
babbelende Haagse familieleden allerlei superlatieven gebruiken: ‘hartstikke leuk’,
‘goosiemijne’, ‘fantastisch’, ‘reuze’,... Ik besloot die woorden straks ook te gaan
gebruiken.
Toen de tantes uitgepraat waren en het buiten donker begon te worden, zochten
we weer de weg naar Katwijk op.

Derde dag: grachten, bruggen en bloembollen.
Met de woorden ‘oh jeetje’ en ‘goosiemijne’ (invloed van het Haagse bezoek) richtte
ik me die morgen op. Na het traditionele ontbijt (dat bestond uit bruin brood, wit
brood, rozijnebrood, knakkerbrood, ham, kaas, confituur, plus ei, en dat zéér deftig
werd geserveerd) trokken we naar de stad die de eerste, dus oudste universiteit van
Nederland herbergt. Daar zat, volgens mijn vader, nogal muziek in. Hij moet het
weten, vermits hij er zelf enige tijd gestudeerd heeft. En inderdaad: we konden er
genieten van een soort Venetië van het Noorden. Grachten, bruggen, straatjes

en steegjes wisselden elkaar af. Voor menige gevel bleven we staan, maar Brugge,
ons Brugge konden we toch niet vergeten... Lag het aan de storende brommers? Aan
de wriemelende studentenmassa? Aan sommige bouwvallige huizen?... Ik weet het
niet. 't Zal wel ‘chauvinisme’ zijn, zei moeder, maar dat woord kende ik toen nog
niet. 'k Heb het achteraf in de dikke Van Dale opgezocht. Nou ja, we zullen het er
maar best niet meer over hebben...
Na de middag ging de tocht naar Noordwijk-aan-Zee, maar wegens mist op het
strand bleven we voorlopig uit de buurt van het water. We zochten weer de wagen
op en volgden de Bloembollen-route, die ons overigens erg beviel. Rond drie uur
begonnen we dan aan een wandeling in de duinen en eindigden tenslotte toch op de
‘boulevard’ (een woord dat me tegenvalt van de Hollanders), waar een kolonie van
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de Duitse Bondsrepubliek bleek neergestreken te zijn. Er was enige toelichting van
vader nodig om mij dit verschijnsel te verklaren. Van dat ogenblik af lette ik steeds
meer op de Duitse nummerplaten en viel het mij op hoe bitter weinig Belgische
wagens op de Nederlandse wegen bolden. Was het dan toch waar, dat de Belgen niet
zoveel belangstelling hebben voor hun Noorderburen? Ik nam mij voor de
eerstvolgende spreekbeurt in de klas aan Nederland te wijden! En in mijn opstellen
zou ik het er ook over hebben! Wacht maar.
Boordevol plannen verdween ik die avond onder de wol.

Vierde dag: wat een bloemenweelde...
Ook vandaag zit ik aan de ontbijttafel onze pensionhouder voortdurend te observeren.
In zijn houding en bewegingen lijkt hij mij een kruising van een merel die zijn
vrouwtje het hof maakt en van Berend Boudewijn die elegant wil doen. Ja, zoiets
moet het zijn. Eigenlijk is de man oerdeftig. Ik heb soms moeite om niet in een luide
lach te schieten. De wijze waarop hij serveert, stapt, voortschrijdt, articuleert, buigt,
kucht: het is allemaal uiterst ‘keurig’ (maar dan ‘keurig’ zoals wij, Vlamingen, dat
woord niet kunnen uitspreken).
Vader deed me toch de brave man vergeten, toen hij - zijn jas aantrekkend - ons
vroeg: ‘Gaan jullie mee naar Keukenhof?’ Zonder het antwoord af te wachten stapte
hij in de wagen, gaf gas en reed in één adem naar het bloemenfestijn te

Lisse. Onze ogen hadden nog nooit iets dergelijks aanschouwd! Bloemen, bloemen,
nog eens bloemen. En daarnaast: serres, flamingo's, fonteinen en restaurants. Mijn
fototoestel deed zijn werk. Beelden kunnen hier inderdaad meer bereiken dan
woorden. Daarom ook dat ik mij niet waag aan verdere beschrijvingen. Wie
Keukenhof nog niet gezien heeft, moet volgend jaar maar zelf eens gaan kijken.
Na de middag reden we van Lisse nog naar Haarlem. We lieten de auto op het
Sofiaplein en wandelden vandaar in de richting van de Grote Markt. Opeens kon
broer Hans ‘de lokkende roep van Moeder Natuur niet meer weerstaan’ (de
uitdrukking hoorde ik eens van Willem Duys op de beeldbuis tijdens een wedstrijd
van Tom Okker) en ijlings liepen we een ‘Vroom en Dreesman’ binnen, waar een
poeslief stemmetje antwoordde: ‘Het toilet? Op de zesde etage, mevrouw!’ Die
Nederlanders toch... zeg nou zelf...
Teruggekeerd van de hoogste verdieping volgden we in de Haarlemse straten de
bordjes ‘Frans Halsmuseum’. Na enig zoeken werden we beloond voor de moeite:
we kregen er vele, mooie, bekende en minder bekende schilderijen te zien. Vooral
de rust en de stilte vielen ons op: een oase midden in de stadsdrukte!
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Via de ons reeds vertrouwde bloembollenvelden, grachtjes en bruggetjes kwamen
we langs Heemstede, Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom, Lisse, Sassenheim,
Voorhout en Rijnsburg weer veilig in ons Katwijks pension aangeland. Ook vandaag
had het niet aan afwisseling ontbroken!

Vijfde dag: bezoek aan (nat) Amsterdam
Omstreeks 9 uur waren we - in een stromende regen - al vertrokken uit Kat-
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wijk, met als doel deze keer: de hoofdstad van Nederland. Het nogal (?) vochtige
weder zou aanslepen tot ons bezoekje afgelopen was...
Toen we de wagen geparkeerd hadden in één van de Amsterdamse lanen, regende
het pijpestelen. In looppas ging het naar de dichtstbijzijnde halte van tram 16. Na
een rit van twintig minuten, dwars door Amsterdam, namen we een kijkje bij de
plezierboten van Bergmann. Het zat daar al eivol. Een eindje verder lonkte Meyer.

Die leek minder gezocht en even later zaten we dan ook onder dak. Rond kwart over
elf stak ‘Hollands Glorie’ van wal, eerst Stationpleinwaarts, daarna naar links: de
Singel. Intussen vertelde een ‘schone juffrouw’ over de gevels, de straten en de
grachten in haar prachtige stad. Er was heel wat te zien: een voorlopig drijvende (!)
wisselbank, het IJ, de IJ-haven, het Noordzeekanaal, de Heren-, Prinsen- en
Keizersgracht, de Amstel, het smalste huisje en de oudste herberg van Amsterdam.
Verder deelde onze ‘hostess’ allerlei cijfers mee; zo b.v. dat er 900 bruggetjes en 80
grachtjes zijn aan te treffen in deze wonderlijke stad. Na anderhalf uur rondvaart
gaven we aan de ‘blonde mokke’ (nee, de Vlaamse taal ben ik nog niet verleerd) een
flinke fooi, wat meteen het laatste contact was met ‘Hollands Glorie’. Rond half twee
(na verkenning van Dam, Rokin en Kalverstraat) werd ons maagje eindelijk gevuld
in restaurant ‘Boffy’. Wat een gekke naam eigenlijk. Opschriften als ‘De Gouden
Braadpan’ en ‘Het Hof van Rembrandt’, klinken mij, als Bruggeling, niet zo
eigenaardig in de oren; maar wat betekenen al die Wimpy's en Boffy's?... Hoe dan
ook, vandaar ging het regelrecht naar het kolossaalste museum van Nederland. Ik
kan nog altijd niet geloven, dat we al de zalen van dat ‘Rijksmuseum’ bezocht hebben.
't Gaf me, na afloop, alleszins het gevoel alsof ik aan een marathonwedstrijd had
deelgenomen. Maar dan een zeer leerrijke marathon! Het ene meesterwerk naast het
andere, met Rembrandt natuurlijk als centrale figuur. Onvergetelijk! Toen we een
paar uur later op de hoogste verdieping van de ‘Bijenkorf’ stonden uit te blazen,
vonden we in de snack-bar nogal onze smaak. Ik wou daar genieten van een heerlijk,
fris ijsje; maar - o wee - ik kreeg voor 80% namaak-slagroom voorgeschoteld en...
het ijs zelf bleek gesmolten. Om te huilen!
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Met deze minder prettige ervaring in de maag en met een steeds gutsende regen
boven ons hoofd, keerden we terug naar de warme kamers van het Katwijks pension.
Vóór het slapengaan overschouwde ik nog eens de voorbije dag: een mengeling van
velerlei indrukken!

Zesde dag: klein en groot op één dag!
Na een povere nachtrust (mijn broer had nogal gewoeld en was enkele keren naar
het toilet gelopen) probeerde ik toch weer te genieten van ons ontbijt-met-zicht-op-zee.
Hans beperkte zich tot een pover beschuitje.
Toen de pendule negen uur sloeg, gaf vader andermaal het startsein. Hij vroeg ons
de pijltjes ‘Madurodam’ in de gaten te houden. Moeilijk was de opdracht niet. Vóór
we het wisten, stonden we ter plaatse. Verdikke... zoiets had ik van de Hagenaars
niet verwacht. Wat een verzameling! Daar mag België jaloers van zijn. Schiphol,
het Vredespaleis, een Centraal Station, de Euromast, het Koninklijk Paleis, een
Lunapark, een haven, een waterval, om 't kort te zeggen 126 verschillende
bouwwerken lagen zó binnen het bereik. Nota bene: na zonsondergang kan
Madurodam ook bezichtigd worden. Ongeveer 46.000 lampjes verlichten dan het
schouwspel. Dat moet uniek zijn.
Rond het middaguur zakten we af naar Scheveningen, wandelden in het dorp, op
de boulevard en natuurlijk ook op de Pier. Daar moet betaald worden. Vader die
stilaan zijn kleingeld kwijt wou, werd nogal afgesnauwd aan de kassa: ‘Wat mot ik
verduveld met al die cente?’ kreeg hij van de dame (?) te horen...
We lieten het niet aan ons hart komen en gingen dus geestdriftig het schiereiland
verkennen. Het ‘onderwaterland’, de griezelkelder en de wenteltoren boeiden mij
het meest. Hoe verder we ons waagden, hoe heviger we de wind voelden. Van de
wit schuimende en opspattende golven werden natuurlijk een paar foto's gemaakt.
Ook van het ‘Kurhaus’, dat er - helaas - erg vervallen uitzag en - naar ik hoorde zou gesloopt worden.
Na vijf uur (of was het al tegen zessen?) reden we nog naar Wassenaar en maakten
er een stille wandeling in een blijkbaar verlaten gebied.
Wat was ik die avond moe! Ik voelde bijna mijn benen niet meer. Maar gelukkig
was ik evenzeer! Ik had genoten, vooral van dat kleine wereldje vóór de middag en
die grote, machtige zee na de middag. Merkwaardig feit: het heeft vandaag geen
druppel geregend!

Zevende dag: 't is voorbij...
Toen we die morgen koffers begonnen te pakken en voor de laatste maal aan de
Katwijkse ontbijttafel schoven, kriebelde er iets in mijn maag. Zenuwen?
Vermoeidheid? Ongeduld om naar het vertrouwde huis terug te keren? Spijt omdat
het allemaal gedaan was?... Ik weet het niet...
De terugkeer naar Brugge werd een marteling. Voorbij Antwerpen viel ik echter
in slaap. Dat werd mijn redding. Vader trachtte nu zo gauw mogelijk in Brugge te
geraken. Toen de Halletoren in zicht kwam, opende ik de ogen en voelde ik mij al
heel wat beter.
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Dezelfde dag nog werden de grootouders opgezocht en kon ik mijn verhalen laten
horen. Wanneer ze naar details informeerden, zei ik telkens: ‘dat lees je dan wel in
mijn dagboek!’ Een week later was het er al, met foto's en tekeningen erbij. Wie had
toen gedacht, dat ik het nog voor NEERLANDIA zou kunnen gebruiken...
PETER DE CLERCK
Brugge 2
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Spiegel van de Nederlanden
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‘Commissie duidelijke taal’ wendt zich tot Nederlandse
minister-president
De ‘Commissie Duidelijke Taal’ in Nederland, waarin ook het ANV is
vertegenwoordigd heeft over het taalgebruik van de overheid een memorandum
gezonden aan minister-president drs. J. den Uyl. Voorzitter van de commissie is de
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, dr. A. Vondeling.
De tekst luidt:
‘De taal van de overheid is lang niet altijd duidelijke taal. Ambtelijke stukken blinken
zelden uit door heldere stijl en eenvoudig woordgebruik. Hetzelfde geldt voor
bijvoorbeeld verslagen van kamercommissies. Onlangs nog hebben twee kamerleden
kritische vragen gesteld over bewindslieden die hun beleid in de Kamer verdedigden
‘met gebruikmaking van vreemde talen of met het gebruik van vaktermen’
(Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer, zitting
1973-1974, blz. 1119). Klachten over het ambtelijk taalgebruik bereiken ook de
voorzitter van de Tweede Kamer, tot wiens taak het behoort leiding te geven aan de
gedachtenwisseling tussen regering en Kamer en de tekst van schriftelijke vragen te
beoordelen naar vorm en inhoud.
Ruim een jaar geleden wendde de heer H.J.A.M. Vrouwenvelder, lid van de
Provinciale Staten van Zuid-Holland, zich tot dr. A. Vondeling. De heer
Vrouwenvelder had al eerder bij de algemene beschouwingen over de provinciale
begroting zijn misnoegen uitgesproken over het dikwijls onnodig gebruiken van
vreemde woorden en ingewikkelde zinswendingen in officiële stukken.
De heren Vondeling en Vrouwenvelder besloten het oordeel van anderen in te
winnen over het taalgebruik van de overheid en de mogelijkheden tot verbetering
daarvan. Aan hun uitnodiging werd gehoor gegeven door vertegenwoordigers van
enkele departementen (Algemene Zaken, Justitie, Onderwijs en Wetenschappen), de
Raad van State, de Staten-Generaal, de Rijksvoorlichtingsdienst, het Staatsdrukkerijen Uitgeverijbedrijf, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Algemeen
Nederlands Verbond, het Genootschap ‘Onze Taal’ en de parlementaire pers. Aldus
ontstond een gespreksgroep.
Deze groep, die zichzelf de Commissie Duidelijke Taal ging noemen, ontdekte al
gauw dat er vrij veel gedacht en geschreven was over taalgebruik van de overheid.
Onder het materiaal waarover zij kon beschikken bevonden zich niet alleen adviezen,
aan bevelingen en richtlijnen van particuliere zijde, maar ook ‘Aanwijzingen inzake
indeling en stijl van ambtelijke stukken’. Van deze op 4 september 1970 door de
ministerpresident vastgestelde ‘Aanwijzingen’ moet de commissie veronderstellen
dat zij in ambtelijke kring weinig bekend zijn.
De commissie ondervond bij haar werk-zaamheden de gewaardeerde steun van
de oud-hoogleraar dr. G. Stuiveling. Op verzoek van de voorzitter van de commissie
toetste hij enkele gedeelten van de memories van toelichting op hoofdstukken van
de rijksbegroting 1974 op taalgebruik. Na bestudering van de bevindingen van dr.
Stuiveling, alsmede op grond van eigen ervaringen, werd binnen de commissie de
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overtuiging versterkt dat de taal van veel ambtelijke stukken voor verbetering vatbaar
is.
Het vermijden van vreemde woorden staat daarbij niet voorop, aldus de commissie.
Hoofdzaak is dat in het schriftelijk verkeer tussen de overheid en de burgers naar
verstaanbaarheid wordt gestreefd. De overheid en de volksvertegenwoordiging zullen
daarbij het voorbeeld moeten geven.
De commissie denkt daarbij aan verschillende mogelijkheden, zoals:
- het geven van grotere bekendheid aan de ‘Aanwijzingen inzake indeling en stijl
van ambtelijke stukken’;
- een verzoek aan de secretarissen-generaal van de departementen en met hen
vergelijkbare ambtenaren van centrale diensten om het belang van de
‘Aanwijzingen’ onder de aandacht te brengen van ambtenaren die met het
opstellen van stukken zijn belast;
- het bestuderen van de vraag of rapporten, adviezen en aanwijzingen over het
onderwerp taalgebruik in overheidsstukken op elkaar kunnen worden afgestemd
of tot één geheel verwerkt;
- een onderzoek naar de behoefte aan aanvulling van het bestaande materiaal;
- een aanbeveling om bij elke overheidsinstelling en vertegenwoordigend orgaan
althans één ambtenaar in het bijzonder met het toezicht op het taalgebruik te
belasten.

De commissie meent dat er behoefte bestaat aan een taalkundige handleiding voor
schrijvende ambtenaren. Zij denkt hierbij aan een boekje, dat zich niet beperkt tot
min of meer abstracte aanwijzingen en raadgevingen. De lezer, of liever: de gebruiker
moet er ook een groot aantal voorbeelden in vinden, die hem kunnen steunen in zijn
streven om zijn geschriften beter leesbaar te maken. De redactie van dit boekje zou
moeten worden opgedragen aan een deskundige werkgroep. Het Staatsdrukkerij- en
Uitgeverijbedrijf kan vanuit zijn ervaring hierbij zeker een waardevolle bijdrage
leveren. Zijn medewerking heeft dit bedrijf nu reeds toegezegd. De centrale overheid
zou moeten zorg dragen voor een ruime verspreiding.
Stellig kan ‘De spelling van de Nederlandse taal’, een uitgave van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen en de Staatsuitgeverij, mede de basis leggen voor een
dergelijke handleiding.
Op verzoek van de commissie zette mr. J. Klaasesz, voorzitter van het Genootschap
‘Onze Taal’, zijn gedachten op papier over het instellen van een prijs (of eervolle
vermelding) voor ambtelijke stukken die uitblinken door heldere stijl en eenvoudig
woordgebruik. Met zijn ideeën daaromtrent kon de commissie zich van harte
verenigen.
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De Commissie Duidelijke Taal zou graag zien dat de door haar voorgestane gedachten
een ruime verspreiding vinden. Zij zou haar doel bereikt achten, wanneer de bevoegde
overheden haar aanbevelingen ernstig in overweging zouden nemen. Voor een
begeleidende taak bij de uitvoering houdt de commissie zich - desgewenst in een
wat andere samenstelling - graag beschikbaar’.
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Limburgse universiteit
Na een vrij lange pauze - té lang, naar het oordeel van menig idealist - komen er de
laatste tijd opnieuw gesprekken op gang over de universitaire samenwerking tussen
Hasselt en Maastricht. Een belangrijke rol wordt daarbij gespeeld door de Kamers
van Koophandel in het Land zonder Grenzen. Deze Kamers, uit Aken, Eupen, Heerlen,
Luik, Maastricht, Verviers en Hasselt, komen zeer regelmatig samen en hebben als
vast agendapunt de universitaire samenwerking tussen Luik, Aken, Maastricht en
Hasselt. Met het oog op een dergelijke samenwerking hebben de Kamers eind 1972
in een schrijven aan de ministers van Onderwijs (Nationale Opvoeding) van
Nederland, België en Duitsland, aangedrongen op het samenstellen van een
internationale onderwijscommissie, die als opdracht zou hebben zich bezig te houden
met de integratieproblemen van het Hoger Onderwijs in deze streek. Deze commissie
is er helaas nog niet, reden ook waarom de Kamers eind 1973 op eigen initiatief met
een samenspraak zijn gestart. In Aken kwamen daartoe vertegenwoordigers van de
Kamers en van de vier Universiteiten bijeen. Tijdens deze eerste contactvergadering
is een werkgroep gesticht, waarin afgevaardigden van de vier betrokken universiteiten
zitting hebben. De aanwezigen verklaarden zich unaniem bereid inspanningen te
zullen doen om tot een nauwere samenwerking te komen.
Daarnaast is er ook in kleiner verband sprake van een duidelijke toenadering en krijgt
ook de samenwerking tussen het Limburgs Universitair Centrum (LUC) te
Diepenbeek-Hasselt en de Medische Faculteit in Maastricht steeds meer een structureel
karakter. De beide beheers-instanties van deze instellingen, die een vrij parallele
medische opleiding nastreven, hebben voorlopig reeds op een viertal punten tot
samenwerking besloten. Afgesproken is dat alle gegevens over onderwijs,
studiepaketten, enz. zullen worden uitgewisseld. Verder bestaat er een bestendig
contact tussen de beide Onderwijskundige Studiebureaus.
Bovendien ligt het in de bedoeling straks gezamenlijk hoogleraren en experten voor
langere tijd uit te nodigen, hetgeen goedkoper is en ook meer rendement zal opleveren.
En tot slot zal er ook samengewerkt worden bij de realisering van de studiepaketten.
Beide instituten hebben voor dezelfde acht functionele systemen gekozen

en alleen in uitwerking kunnen er mogelijk enige verschillen optreden.
Ook de mogelijkheid voor Nederlandse studenten om in Diepenbeek-Hasselt te gaan
studeren zijn - theoretisch althans - uitgebreid. De toelatingsvoorwaarden voor
studenten met vreemde nationaliteit zijn onder meer uitgebreid met:
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- indien zij reeds met gunstig resultaat het eerste jaar van dezelfde universitaire
studies zouden gevolgd hebben aan een andere universitaire instelling (Belgische
of buitenlandse) en indien deze inschrijving zonder onderbreking volgt op het
behalen van dit eerstejaarsgetuigschrift behoudens het geval van bewezen
overmacht;
- ofwel indien de ouders gedurende ten minste vijf jaar in België woonachtig zijn
zonder er daarom een beroepsactiviteit uit te oefenen en indien het gaat om het
hernemen van een studiejaar.

Vorig jaar waren er in Hasselt circa 130 aanmeldingen van buitenlandse studenten,
meest Nederlanders. Slechts vier Nederlanders echter werden toegelaten. Dat kunnen
er dit jaar misschien wat meer worden, maar er wordt geen aanzienlijk hoger aantal
verwacht. Ook daarover zouden in de toekomst uiteraard concretere afspraken moeten
kunnen worden gemaakt. Een moeilijkheid daarbij is dat de Nederlandse Faculteiten
Geneeskunde geen buitenlandse studenten mogen toelaten zonder speciale
toestemming van de minister. Naar verluidt zou men in Maastricht reeds hebben
aangedrongen op een versoepeling van deze regeling teneinde ook op dit punt betere
afspraken te kunnen maken met het LUC in Diepenbeek-Hasselt.
Met andere woorden, het ziet er naar uit dat de verantwoordelijken aan beide zijden
van de Maas steeds meer gaan inzien dat het een absurde zaak zou zijn als beide
instituten volkomen langs elkaar heen zouden gaan werken. Van de andere kant zal
men ook weer niet al te snel al te veel concrete zaken mogen verwachten. Beide
instituten namelijk wensen de feitelijke situatie niet uit het oog te verliezen. Dat
betekent dat men eerst wenst rekening te houden met de omstandigheid dat in beide
regio's het aanbod van studenten voorlopig zeker nog groot zal zijn. Vandaar dat het
LUC, waar nu nog alleen kandidaatsopleidingen plaatsvinden, zeker zal blijven
streven naar een volledige uitbouw van de medische faculteit. Terwijl men in
Maastricht, ook al zijn daar sinds kort de eerste 50 studenten (‘cursisten’ eigenlijk)
in opleiding, toch eerst zal blijven streven naar de wettelijke status van
Rijksuniversiteit.
Dat betekent dus dat men voorlopig op eigen houtje zal blijven voortwerken. Een
duidelijk winstpunt echter is dat men elkaar nu veel meer dan voorheen op de hoogte
zal houden van de gang van zaken, terwijl het er bovendien op lijkt dat men nu tevens
aan beide zijden de overtuiging is toegedaan dat er naar gestreefd moet worden om
bij een verdere uitbouw dubbel werk te vermijden en goed rekening te houden met
wat er aan de overkant van de Maas gebeurt. Er zullen heel wat idealisten zijn die
een meer actieve gang van zaken zouden toejuichen. En de vraag rijst dan ook of de
regionale initiatieven, die uiteindelijk toch weer voor alles en nog wat op Brussel en
Den Haag zijn aangewezen - zeker in de ‘doe-sfeer’ - niet veel meer rechtstreekse
ondersteuning moeten krijgen van regeringswege.
JOHAN THYSSEN
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Literaire dag Eindhoven
De Stichting Literaire Dagen (Eindhoven-Antwerpen) bestaat vijf jaar! Twee
prijsvragen werden uitgeschreven m.n. een poëzieprijsvraag en het samenstellen van
een literair tijdschrift.
Op 12 oktober werden in Eindhoven de winnaars bekend gemaakt. De eerste prijs
van de poëzie-prijsvraag voor nederlandstalige jongeren werd toegekend aan Anne
Crivits (Jabbeke, West-Vlaanderen). De tweede prijs ging naar Henk van Houwelingen
(Rijswijk, bij Den Haag).
In het ‘Verslag van de poëziejury 1974’ lezen wij het volgende:
‘159 inzendingen bereikten de jury, waarvan 93 Nederlandse en 66 Belgische. In
tegenstelling tot vorig jaar waren er aanzienlijk minder Belgische inzendingen. Iedere
deelnemer diende 5 gedichten in te zenden en mocht niet ouder zijn dan 21 jaar.
Bovendien was het niet toegestaan eerder gepubliceerd werk in te zenden (met
uitzondering van school- of verenigingspublikaties).
De jury bestond uit:
Hanneke Paardekooper-Van Buuren (N)
Lionel Deflo (B)
Willy Spillebeen (B)
Hans van de Waarsenburg (N)

Algemeen genomen staan de inzendingen op een vrij behoorlijk peil, al werd de
bedenking gemaakt dat de voorgaande poëziewedstrijd wel meer kreatief talent naar
voren bracht.
Opvallend en merkwaardig is dat een groot deel van de inzenders weinig aansluiting
vindt bij de hedendaagse ontwikkeling in de poëzie. De jury wil dan ook nogmaals
benadrukken dat het onderwijs veel meer betrokken zou horen te zijn bij het actuele
poëtisch gebeuren. Het overgrote deel van de jonge dichters en dichteressen verliest
zich te vaak in puberteitsproblematieken. Merkwaardig is ook hoe “soft” de huidige
generatie is geworden: er is een heel duidelijke romantische tendens waarneembaar,
met daarin vaak de aanwezigheid van magische, sprookjesachtige en andere irrationele
elementen. De jongerenpoëzie blijkt minder werkelijkheids-betrokken dan voorheen;
sociaal engagement is dan ook slechts in een gering aantal inzendingen te bespeuren
(o.m. in drie geselekteerde inzendingen). Waar sociaal-ethisch engagement dan toch
aanwezig is, blijkt de poëtisch-technische vormkracht dan vaak weinig doeltreffend.
Het sobere en minder metaforische taalgebruik, dat zich ook in vorige jaren
manifesteerde, blijft over het algemeen gehandhaafd. De werkelijk
inhoudelijk-originele, vormvaste en technischvaardige inzendingen sprongen zó uit
het geheel van de kopijen naar voren, dat de juryleden merkwaardig unaniem tot de
selektie kwamen.
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Twee inzendingen, nl. die van Anne Crivits uit Jabbeke (B) en Henk van Houwelingen
uit Rijswijk (N), bleven uiteindelijk kandidaat voor de hoofdprijs. Het betreft
inzendingen waarin de 5 gedichten samen een zeer hoge homogeniteit bereiken. De
voorkeur ging tenslotte naar het geheel van de inzending van Anne Crivits wegens
haar zeer persoonlijke poëtische zienswijze, de originele verwoording, de beheerste,
adekwate en konsekwente beeldspraak, die aan haar poëzie een heel speciale sfeer
verlenen.
Meer geënt op de hedendaagse stromingen, maar even homogeen van kwaliteit,
is de inzending van Henk van Houwelingen, die hiermee op de tweede plaats komt.
Een vormvaste techniek en uitgepuurde verwoording geven zijn poëzie een opvallende
rijpheid’.
De eerste prijs voor het samenstellen van een literair tijdschrift ging naar ‘De deur’
onder redactie van Ton Hilderink en Bart de Vries uit Den Haag en de tweede prijs
naar ‘Tof’ van Theo en Hans Schoenakers uit Schiedam’.
Anne Crivits is geen onbekende voor de Stichting Literaire Dagen. Zij werd in het
verleden reeds bekroond. Hieronder kan u een gedicht lezen dat behoorde tot haar
inzending voor de Literaire prijsvraag. Het A.N.V. hoopt dat zij de ingeslagen weg
verder met succes en toenemend vakmanschap zal bewandelen.
Ik weet het niet:
wij hebben te lang
getracht de sterren te strelen
te lang de aarde doorboord
tot in haar middelpunt
wij voelen geen grond meer
maar vuur onder de voeten
we hadden al lang
moeten ophouden
deze ladder is niet te beklimmen
Ik weet het niet:
we hollen in tegenovergestelde
richting over de aarde
we halen de tijd nooit in
we blijven staan
worden niet ouder
Ik weet het niet
maar we worden hard:
Jij, breekbaar als een oog
ik, als een steen
onwetend

Anne Crivits

‘Reizende bladen’
Een eresaluut voor dr. H. Vredegoor en zijn bestuur van de Stichting Zuid-Nederlandse
Ontmoetingen. De stichting vierde in het afgelopen najaarsseizoen het 2e lustrum.
De gehele maand oktober was aan het jubileum gewijd; de België-maand in
Eindhoven. Het feest werd geopend met het ten doop houden van de expositie
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‘Literaire Tijdschriften 1945’ - ‘Reizende Bladen’ in Eindhoven. Een activiteit van
de Stichting Literaire Dagen. Inmiddels is de tentoonstelling onderweg. Dr. G. Borgers
is er zeker in geslaagd een moeilijk onderwerp als dit voor de belangstellenden visueel
samen te vatten. De kunst is een begrijpelijke en verantwoorde indeling te maken,
waarbij de nadruk op duidelijkheid en verstaanbaarheid van het onderwerp komt te
vallen. Immers, het is de bedoeling dat de tentoonstelling iets heeft te zeggen. Vooral
tot de schooljeugd. Dr. Borgers heeft de scheidslijn getrokken tussen de tijdschriften
die een ideaal voorstaan, een ideologie of een ‘isme’ propageren en de bladen waarin
werkelijk de schone letteren worden beoefend. Het verschil tussen die twee is vaak
moeilijk aan te geven. Lof verdienen het bestuur en de medewerkers voor de
samenstelling van de voortreffelijke prospectus. Literaire tijdschriften verschijnen
en verdwijnen aan de lopende band. Wat houdt de redacteuren de moed erin om
verder te gaan? De directeur-generaal van CRM mr. drs. Hotke trok een vergelijking
met een vriendenkring, of studentengemeenschap waar ook een onderlinge band
bestaat. Een literair tijdschrift is niet alleen een contact-orgaan, een plaats van
ontmoeting voor gelijkgestemden, maar ook een middel om nieuwe denkbeelden,
nieuwe plannen en nieuwe normen aan een breed publiek voor te leggen. ‘Reizende
Bladen’, is een voortreffelijk initiatief. We hopen dat de expositie in vele plaatsen
zal zijn te bezoeken.
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Kort genoteerd
In memoriam Karl A. Mayer (1893-1974)
De laatste jaren van zijn leven heb ik het genoegen gehad af en toe in het gezelschap
van Karl A. Mayer te mogen verkeren.
‘Genoegen’, omdat hij me altijd vergastte op het vertellen van anekdotes en literaire
herinneringen aan bijv. de grote Vlaamse socialist Camille Huysmans (1871-1968)
en de Nederlandse romanschrijver J. van Oudshoorn (1876-1951).
Met Jan Prins, kunnen we zeggen:
‘te Rotterdam werd hij geboren, onder de adem van de Maas’. Maar het gezin
Mayer verhuisde naar Antwerpen, waar Karl op het Gymnasium alras onder de goede
invloed kwam van Vlaamsgezinde medescholieren en hij heeft, naar zijn zeggen,
aan heel wat flamingantische ‘relletjes’ meegedaan.
In Antwerpen kwam hij in contact met de grote socialist Camille Huysmans, wiens
secretaris hij werd en hij moest in deze functie in het jaar 1917 ook mee naar
Stockholm, waar de Socialistische Wereldconferentie werd gehouden. Van tevoren
had hij de N.R.C. aangeboden als haar correspondent-verslaggever aldaar op te treden,
waarop toen door de Rotterdamse krant niet werd ingegaan, maar later vroeg de
toenmalige hoofdredacteur van de NRC,

Karl A. Mayer (1893-1974)

dr M. van Blankenstein hem dit toch te doen.
Dit beviel de N.R.C. kennelijk zo goed dat Karl Mayer benoemd werd tot
redacteur-correspondent van de N.R.C. in Berlijn, wat tot 1939 duurde, het jaar
waarin hij door het Nazi-bewind gedwongen werd Duitsland te verlaten. Hij kwam
toen bij het moederbedrijf te werken en na de 2de Wereldoorlog werd hij
N.R.C.-correspondent in Antwerpen, om daarna weer naar Rotterdam terug te keren
om op de Buitenland-redactie te Rotterdam een plaats te krijgen.
Na zijn pensionering in 1958 leidde hij tot 1971 als hoofdredacteur het Duitstalige,
in Rotterdam uitgegeven blad ‘Der Hafenkurier’, waarna hij in 1971 definitief afscheid
nam van de journalistiek om de laatste jaren van zijn veelbewogen leven in
teruggetrokkenheid door te brengen.
Eén van zijn mooiste herinneringen is misschien wel zijn vriendschap geweest
met de Noord-Nederlandse schrijver J. van Oudshoorn (ps. van J.K. Feylbrief, die
in Berlijn, Mayers standplaats voor de N.R.C., van 1911 tot einde 1932 Directeur
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van de Kanselarij van de Nederlandse Ambassade was), een man met wie hij een
diepe en innige vriendschap opbouwde.
Dat zijn kennis door officiële instanties op prijs werd gesteld, blijkt uit het feit dat
Mayer bij de dood van Van Oudshoorn door de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden verzocht werd de schrijver in haar Jaarboek 1950-1951 te
herdenken met een uitvoerig en openhartig levensbericht.
Eén van Karl Mayers leukste anekdoten was dat jaren geleden een brief bij de
N.R.C. binnenkwam van een jonge, Nijmeegse neerlandicus uit Deventer, drs. W.A.M.
de Moor (de huidige literatuur-medewerker Wam de Moor van ‘De Tijd’), die de
hoofdredaktie van de N.R.C. verzocht hem adressen e.d. te geven van de eventuele
nabestaanden van de heer K.A. Mayer.
Grijnzend kon Karl Mayer toen schrijven dat dat nog niet nodig was, omdat hij
nog volop en rechtop in het leven stond. Met deze Wam de Moor, de beheerder van
het Van Oudshoorn-archief, en zijn gezin is toen een plezierige relatie ontstaan.
Wat Karl Mayer en het A.N.V. betreft, wel hij zat in de redactie van ‘Neerlandia’,
was bestuurslid van de afdeling Rotterdam e.o. en hij wàs er ook altijd, of het nu
Rotterdam, Den Haag, Roosendaal of Antwerpen was, waar het A.N.V. bijeen kwam.
Hij was ook een steunpilaar van een Nederlandse Bank in Duitsland. Ik zal me nog
lang zijn altijd fijnzinnige opmerkingen blijven herinneren.
W. van DONGEN
Secretaris A.N.V., afd. Rotterdam

Cultureel jongeren paspoort (CJP)
Het ‘Cultureel Jongeren Paspoort’ is in Vlaanderen een realiteit geworden. Het CJP
is een paspoort waarmede de houder belangrijke prijsverminderingen krijgt op
entreegelden van schouwburgen en musea, op abonnementsgelden van tijdschriften
(o.m. Neerlandia), enz. Dit CJP is internationaal.
Wat ons bijzonder veel genoegen doet is dat CJP in Vlaanderen werd gerealiseerd
in nauw overleg met CJP-Nederland. Dat dit blijkbaar gebeurde in een bijzonder
prettige sfeer blijkt uit de waarderende woorden voor deze samenwerking in het
‘Overzicht van één jaar werking van het Cultureel Jongerenpaspoort’ door de heer
M. Boon, voorzitter CJP-Vlaanderen. Zo lezen wij: ‘De Hollanders komen! Voor
een volgende vergadering was men in contact getreden met enkele leidinggevende
figuren van het zogeheten ‘Cultureel Jongeren Paspoort’ in Nederland dat daar zowat
300.000 leden telde. De heren Henry van Loenen, hoofd van het landelijk bureau,
en Hans Wiedeman, hoofd van het Amsterdams Bureau ontvouwden de redenen van
de snelle groei en het succes van het CJP in Nederland. Zij maakten een balans van
de gunstige weerslag ervan op de uitgaanscultuur. Van dat ogenblik af was de
vergadering ervan overtuigd om in nederlandstalig België ditzelfde CJP uit te bouwen
en niet met een afzonderlijk paspoort van wal te steken. De uiteenzetting mondde
uit in werkvergaderingen waarbij de Nederlanders hun ervaringen van 10 jaar
ontwikkeling van het CJP aan de Vlamingen overmaakten. Dank zij hun talloze tips
en raadgevingen konden de Vlamingen van bij de aanvang over een aantal fouten en
misstappen die anders onvermijdelijk gemaakt zouden zijn, heen stappen. Dit is
beslist een van de redenen waarom het CJP in Vlaanderen in één jaar tijd zo snel van
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de grond is geschoten. De Vlaamse CJP-houders kunnen er het Nederlandse CJP niet
dankbaar ge-
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noeg om zijn. Het feit dat dit Cultureel Jongeren Paspoort identiek is naar vorm en
inhoud - geldig zowel in Nederland als in Vlaanderen - krijgt, los van de internationale
geldigheid samen met de franstalige Belgen -, een speciale betekenis voor Vlaanderen
en Nederland doordat het voor de eerste keer sedert het ontstaan van ons land, op
massale wijze - honderdduizenden jongeren - de culturele integratie tussen Noord
en Zuid tot werkelijkheid helpt maken’.
Vlaamse jongeren die zich voor dit nog jonge maar dynamisch initiatief interesseren
kunnen zich steeds richten tot CJP, Martelarenplein 23 - 1000 Brussel - (telefoon:
02/218.10.00).

Onderwijs in de Franse taal in Nederland
Dr. H.J.G. Waltmans, lid van de Tweede Kamer van de PPR, heeft onlangs de
volgende vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken, mr. M. van der
Stoel, over het schoolonderwijs in de Franse taal: Heeft de Franse minister van
Buitenlandse Zaken bij zijn bezoek aan U op 16 juli ook gesproken over het onderwijs
op scholen in de Franse taal in ons land?
Heeft de Franse minister daarbij uw medewerking gevraagd om verplichtstelling
van het Frans in het vervolgonderwijs in Nederland te krijgen?
Indien dit het geval is, hebt u dan de medewerking van uw Franse collega gevraagd
voor de invoering van het vak Nederlands op meer scholen in de Franse Republiek?
Een bericht in ‘France-Soir’ was voor dr. Waltmans aanleiding de vragen te stellen.
Minister Van der Stoel antwoordde op de eerste vraag ontkennend en liet derhalve
de twee andere vragen onbeantwoord.

Prijs der Nederlandse Letteren 1974 voor Marnix Gijsen
Koningin Juliana reikte op 5 oktober jl. in het Paleis op de Dam in Amsterdam de
Prijs van de Nederlandse Letteren 1974 uit aan de 75-jarige Marnix Gijsen (Jan
Albert Goris). De prijs werd toegekend voor zijn gezamenlijke werk. Alvorens zijn
eerste roman ‘Het Boek van Joachim van Babylon’ in 1947 verscheen, publiceerde
hij hoofdzakelijk poëzie, essays en reisverhalen. Maar in de afgelopen 30 jaar is bijna
ieder jaar een boek van zijn hand verschenen. Marnix Gijsen promoveerde in Leuven
in 1925 op een proefschrift over de economie van Antwerpen in de zestiende eeuw.
Hij studeerde in Fribourg, in Parijs aan de Sorbonne en in Londen aan de ‘School of
Economics’. Daarna was hij werkzaam in Den Haag als archivaris. Een onafzienbare
reeks van functies heeft hij in het openbare leven bekleed. Hij werd hoogleraar in de
V.S. (Seattle) en in Leuven. Vervolgens kabinetschef van de Antwerpse burgemeester
F. van Cauwelaert, directeur van de dienst van Schone Kunsten en daarna kabinetschef
van de ministers Van Cauwelaert en Ph. van Isacker. Vlak voor de Tweede
Wereldoorlog organiseerde hij de oprichting van het Belgisch Paviljoen op de
Wereldtentoonstelling in New York. Van 1940 tot 1964 was hij aldaar
commissaris-generaal van de Belgische Inlichtingendienst. Uit die jaren kennen velen
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hem van het radiorubriekje ‘Stem uit Amerika’. In 1964 werd hij ambassadeur en
commissaris-generaal van het Belgisch Paviljoen in Montreal.

Muziekprijs Hilvarenbeek
Op zaterdag 9 november is de Hilvarenbeekse Muziekprijs in het Cultureel Centrum
uitgereikt. De Koninklijke Harmonie ‘Concordia’ van Hilvarenbeek voerde onder
directie van Karel Jansen de twee bekroonde werken uit: ‘Atlantis’ van Guy Duijck
te Brugge en ‘Fryske Fantasie’ van Kees Vlak te Marken. Voorts verleende het
Hilvarenbeekse Biaaskwintet medewerking. Ter gelegenheid van de prijsuitreiking
was een tentoonstelling ‘Muzikaal Palet’ ingericht.

Fries in het lager onderwijs
In de gehoorzaal van de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden kwamen onlangs
een ongeveer honderd belangstellenden uit onderwijs-, bestuurlijke en
inspectiekringen bijeen waar de tweetalige school aan de orde werd gesteld. De
officiële titel van de conferentie luidde: ‘Fries in het lager onderwijs’. Van ver
buiten Friesland waren drie inleiders aangezocht: prof. dr. A. Verdoodt uit
Leuven, dr. H. Kloss uit Mannheim en mr. T.R. Edwards, rijksinspecteur uit
Cardiff.

Voor wie geen Fries verstaat:
Niet te dicht bij de mikro, en er niet op slaan.

Prof. dr. A. Verdoodt behandelde het onderwerp: ‘Wanneer beginnen met de
tweede taal’. Hij verwachtte geen antwoord op de vraag van de kant van de
psychologen, omdat de tot nu toe gedane psychologische onderzoekingen onvoldoende
inzicht geven. Met alle waardering voor de wetenschappelijke resultaten van het
werk van prof. Penfield uit Canada, meende prof. Verdoodt toch dat de
neuropsychologie nog niet op dit stuk van zaken de helpende hand kan reiken. De
inleider merkte op, dat er verband is gelegd tussen het tweetalige kind en zijn
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intelligentie. Het verstand is echter moeilijk exact te meten en de omgeving van het
kind schijnt meer invloed te hebben dan de prestaties. Prof. Verdoodt kwam tot de
slotsom, dat als de tweede taal een zodanig prestige heeft dat het kind geneigd is er
meer waarde aan te hechten dan aan de moedertaal, men het kind niet vroegtijdig de
tweede taal moet leren.
Dr. Koss achtte het probleem van de tweetaligheid niet alleen een Friese of
Europese zaak, maar een verschijnsel, dat de laatste tien jaren in alle werelddelen
aan bod
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komt en zich bijzonder sterk uitbreidt. Hij zag geen reden om de tweetalige school
in Friesland af te wijzen omdat er maar enkele honderdduizenden Friessprekenden
zijn.
Mr. Edwards gaf een uiteenzetting over het tweetalig onderwijs in Wales. Bij de
gedachtenwisselingen kwam tot uitdrukking dat er een sterke behoefte bestond aan
een beantwoording van concrete vragen. Hiervoor zal dan ook in 1975 een tweede
studiebijeenkomst in Friesland worden georganiseerd.
In dit verband is het van belang te wijzen op enkele percentages, die wij aantroffen
in het periodiek van het departement van O. en W., waaraan ook de bovenstaande
gegevens werden ontleend. De Friese bevolking is 100% Nederlandstalig, 97%
verstaat het Fries, terwijl 83% Fries kan spreken. Thuis spreekt 71% Fries, 69% kan
het lezen en 41% leest wel eens een Fries boek, terwijl 11% en 20% het respectievelijk
‘goed’ of ‘vrij aardig’ kan schrijven.

‘Een mond, twee talen’
Begin september is de film ‘Eén mond, twee talen’ van de cineast Boud Smit voor
de eerste keer vertoond. Het is een ruim een half uur durende kleurenfilm die de
Friestalige mens in zijn sociale contacten belicht en hoe de Friese taal in de
werkelijkheid functioneert. Na de Tweede Wereldoorlog is het Fries zeer sterk in
betekenis toegenomen. Niet alleen in het dagelijks spraakgebruik, maar ook in
literatuur, op het toneel, bij het cabaret en in het officiële verkeer. Steeds wordt in
vergaderingen van de provinciale staten en gemeenteraden veelvuldiger van het Fries
gebruik gemaakt. Binnenkort wordt het Fries een verplicht leervak op de lagere
scholen in Friesland.

Televisiepresentatie openbaar kunstbezit in Nederland en Vlaanderen
De NOS en de BRT namen destijds het initiatief tot een televisiepresentatie van
Openbaar Kunstbezit in Nederland en Vlaanderen. De eerste pogingen vertoonden
kinderziekten. Men kwam tot de slotsom dat een reeks korte en vrij frequente
uitzendingen tot vaak te oppervlakkige, brokkelige programma's leidden. ‘En niet
geheel ten onrechte’ schreef Gabriël Smit in ‘De Volkskrant’. Het plan werd, met
inachtneming van de eerste ervaringen, uitgediept. Het heeft geleid tot volle
tevredenheid. Het aantal programma's werd beperkt. Tegelijkertijd werd er voor elk
programma meer tijd beschikbaar gesteld. De BRT gaf een uitvoerige beschouwing
over de Sint-Baafs in Gent; een voortreffelijke uitzending. Onlangs was het de beurt
van de NOS, die de aandacht vestigde op een verzameling van moderne kunst in het
Haagse Gemeentemuseum onder de aansprekende titel: ‘En zo ben ik in het museum
gekomen, tot volle tevredenheid’. Daarvoor maakte J. Severijn, die destijds ook films
maakte over Boldini en Escher, alsmede over het werk van Carel Visser, een film
over een rondgang door het Haagse Gemeentemuseum. Men kreeg niet alleen de
uitgestalde kunstwerken van moderne schilders te zien en van de groten van de

Neerlandia. Jaargang 78

Haagse School, maar ook van de Franse impressionisten en kubisten en de werken
van Mondriaan, Koch, Willink en Karel Appel. Andere onderwerpen zijn een film
over het museum voor buiten-Europese kunst in Groningen (NOS) en voor de nabije
toekomst het park Middelheim (BRT) in Antwerpen.

Na jaargang 1974 wordt maandblad ‘Raam’ opgeheven
In 1922 richtte dr. H.W.E. Moller het tijdschrift ‘Roeping’ op, dat gewijd was aan
literaire, staatkundige en algemeen culturele beschouwingen. Het maandblad droeg
in een belangrijke mate bij tot de emancipatie van het katholieke volksdeel van
Nederland. Gerard Knuvelder nam na dr. Moller lange tijd het hoofdredactioneel
beleid voor zijn rekening. ‘Roeping’ werd later, onder de naam van ‘Raam’ als literair
maandblad voortgezet. Redactiesecretaris is Lambert Tegenbosch, die na de oorlog
tot de redactie toetrad. Aanvankelijk werd het blad uitgegeven bij de firma Gianotten
in Breda, later bij Bruna en in de laatste tijd bij de Belgische uitgeverij Orion. De
opheffing is een gevolg van een tekort aan financiële middelen.

Minister van Kemenade tegenstander nieuwe spelling
De parlementair redacteur van de combinatie van de grote Nederlandse regionale
kranten berichtte onlangs vrij uitvoerig over het standpunt van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen over het vraagstuk van de spelling. Daaruit bleek dat
de bewindsman niet van plan is de spelling te wijzigen. Hetgeen betekent dat hij niet
op de verlangens zal ingaan van degenen die geruime tijd geleden reeds aandrongen
op het zogenaamd fonetisch taalgebruik; het schrijven van een woord zoals het ook
wordt uitgesproken.
‘Hoewel twee commissies jarenlang met een nieuwe spelling zijn bezig geweest en
hun eindconclusies reeds aan de bewindsman bekend maakten blijft minister Van
Kemenade aan de oude spelling vasthouden. Hij is van mening dat de beide
commissies nimmer hebben aangetoond dat een nieuwe spelling op
onderwijstechnische motieven wenselijk zou zijn’. Aldus de betrokken
parlementsredacteur. Het artikel vervolgt met de opmerking dat, wil men tot een
nieuwe spelling komen er overleg nodig is tussen de bewindslieden van Nederland
en België, zulks op grond van het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag. In België
is men nimmer voorstander van een nieuwe spelling geweest, terwijl in Nederland,
zo zegt o.m. het ministerie van Onderwijs, de belangstelling voor het fonetisch
taalgebruik sterk is afgenomen.
Enkele jaren geleden bracht de Belgisch-Nederlandse commissie-Pée-Wesselings
verslag uit over hun spellingsonderzoek. Het rapport bleef geruime tijd in onderste
bureauladen van het onderwijsministerie liggen. De commissie-Ormeling heeft zich
na de activiteiten van Pée-Wesselings beziggehouden met een nieuwe spelling voor
aardrijkskundige namen. Al snel lieten enkele gemeentebesturen van plaatsen die
vreesden hun oude naam te verliezen, weten er niet veel voor te voelen een stukje
historie over boord te gooien.
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In de nieuwe Bos-atlas zijn de aardrijkskundige namen overigens in de nieuwe
(commissie-Ormeling) spelling overgenomen. Niet zo verwonderlijk, meent de
schrijver, want professor Ormeling is één van de redacteuren van de Bos-atlas. Tot
een algehele doorvoering van de nieuwe spelling, ook van aardrijkskundige namen,
zal het zeker niet komen. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van
onderwijs merkte op, dat eerst iemand het belang van de nieuwe spelling voor het
onderwijs maar eens moet aantonen.
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Vlaanderen bevestigt zijn Nederlands karakter
De kleine werkgroep Taalgebruik van het Algemeen-Nederlands Verbond verzet
een ongelooflijke berg werk om het Nederlands karakter van Vlaanderen ook
in het uitzicht van steden en gemeenten, in de reklame, enz. tot uiting te doen
komen.
Zijn tussenkomsten vinden veruit in de meeste gevallen een positieve
weerklank. Dit voorbeeld (aangepast aan de plaatselijke toestanden) verdient
ook navolging in Noord-Nederland (N.).
Volgende instellingen, firma's of personen hebben nooit op de
A.N.V.-tussenkomsten (taalklachten) gereageerd:
ARBED Kerkstraat 106 Gentbrugge-West, Diep Yachting Center Louisweg 2
Nieuwpoort, Deneyer Equipment Company Handelaarsstraat 72 Brussel, Aux Caves
de France Schoolmeesterstraat 51 Koksijde, Restaurant Busleyden de Merodestraat
60 Mechelen, S.A. Müller Wipperfürth Angleur-Liège, British Tourist Authority
P.B. 2 Oudergem 3, Hampshire House Antiques Tremelolaan 62 Keerbergen, V.G.
- Disco Profi P.E. Jansonstraat 39 Brussel, Firma De Wever Denderleeuw,
Aanplakdienst Blommaert Reeke 6 Everbeek, Das-Rechtsbijstand Wandelingstraat
15 Kortrijk, Mevr. Renée Richard-Institut de Hautes Etudes Féminines Molièrelaan
109 Brussel, N.V. ZWAN Brechtselaan 913 Schoten, N.C.M.V. Nieuwstraat 1
Koksijde, N.V. COBRICMAN Vaartdijk Links 14 Sint-Lenaerts, de Hr. De
Meulemeester Zeekreeften Yerseke Nederland.
Op verzoek van het A.N.V. heeft de directie van INNO-WOONINRICHTING te
Antwerpen alle franstalige kaarten laten verwijderen.
P.V.B.A. D'HEYGERE GEBROEDERS Iepersestraat 14-16 te Menen gebruikt
nu eentalige Nederlandse facturen.
Op de Belgische wegenkaarten, verpakt in Persil-vaatjes, waren sommige benamingen
in strijd met de taalwet.
Wat antwoordde de N.V. HENKEL Havenlaan 66, 1020 Brussel?
‘We sturen een fotocopie van uw brief aan onze drukkerij en zijn ervan overtuigd
dat in de toekomst rekening zal gehouden worden met uw opmerkingen’.
‘Anderzijds, wat onze vermeldingen in de Brusselse telefoongids betreft, geven
we een fotocopie van uw brief aan onze administratieve directeur, die niet zal nalaten
in de toekomst naam en adres van onze firma tweetalig te laten verschijnen’.
U C B Charleroisteenweg 4 Brussel heeft ons al meer dan eens een positieve brief
toegestuurd.
Vier paragrafen uit dit schrijven:
‘Het met mijn schrijven van 16 juli jl., beloofd onderzoek heeft inderdaad
verschillende gevallen doen opduiken die nog niet in overeenstemming zijn met de
huidige taalbeschikkingen’.
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‘Hieraan moet ik nochtans toevoegen dat de gewenste maatregelen reeds werden
getroffen om de niet-conforme documenten en/of opschriften te vervangen’.
‘De geleidelijke en systematische hernieuwing van het materieel zal zeker toelaten
om het beoogde doel te bereiken’.
‘Zoals in bovenvermeld schrijven aangehaald wordt alles gedaan voor een
zorgvuldig naleven van de taalbeschikkingen’.
ONTDEK DE WERELD-EXPLORATION du Monde.
In nauwe samenwerking met een Vlaamse organisatie heeft de Werkgroep
Taalgebruik volgende resultaten kunnen bekomen van de Vereniging voor Artistieke
en Culturele Verspreiding (V.A.C.V.):
1) De Vlaamse administrateur, de heer Jozef Van Hoeck, krijgt - vanaf het seizoen
1974-1975 - de leiding van alles wat V.A.C.V. in Vlaanderen organiseert, dus
ook van de anderstalige filmvoordrachten.
Hij wordt dus de onmiddellijke chef van de heer Hugo Rau.
De Heren Arty en Bavais beschikken over geen beslissingsmacht meer, wat
betreft de voordrachten in Vlaanderen.
De Heer Rau en zijn personeel zijn verhuisd naar de Vlaamse vleugel, waar het
Kunsten Cultuurverbond gevestigd is.
2) De Heren Van Hoeck en Rau laten nog frans- en anderstalige voordrachten toe
in Vlaanderen, volgens de behoeften. Nooit mogen die echter de Nederlandse
in aantal overvleugelen.
Wel wordt in enkele steden het status quo behouden (Leuven, Kortrijk en
Hasselt).
Vanaf dit seizoen krijgt Antwerpen 50 Nederlandse tegen 26 Franse
voordrachten, Gent 24 N. tegen 12 F. (verleden jaar was die verhouding voor
Gent 6 N. tegen 12 F.). In de toekomst kunnen de F. - filmvoordrachten alleen
inkrimpen in aantal en de N. alleen uitbreiden.
Geen enkele Vlaamse stad, waar nu nog iets georganiseerd wordt door V.A.C.V.
zal kunnen starten met Franse voordrachten, wel met nederlandstalige. In steden
waar meerdere reeksen lopen, moeten de Nederlandse groter zijn in aantal en
dienen ze in de mooiste en grootste zalen door te gaan.
3) Alle ontvangsten van de voordrachten, die in nederlandstalig België
plaatsvinden, worden geboekt op de rekening van Ontdek de Wereld.
4) Deze overeenkomst is geldig voor één seizoen.
5) Om alle discussies uit te sluiten zullen er geregeld ontmoetingen doorgaan met
de heer Van Hoeck.
De achtste october jl. heeft een nieuw onderhoud plaatsgevonden tussen de heer
Van Hoeck en afgevaardigden van 2 Vlaamse verenigingen. De
V.A.C.V.-vertegenwoordiger signaleerde het volgende:
a) In Oostende hebben de Nederlandse voordrachten meer succes dan
de franstalige.
b) De benaming ‘Exploration du Monde’ mag niet meer gebruikt
worden in Vlaanderen.
c) Voorlopig komt de heer Bavais nog naar Vlaanderen voor de Franse
filmvoorstellingen (technische redenen). Binnenkort zal hij
vervangen worden door een nederlandstalige juffrouw.
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d)
e)
f)

Op het einde van het seizoen zullen de Vlaamse afgevaardigden de
balans van Ontdek de Wereld mogen nazien.
In 74-75 vinden 513 Nederlandse en 73 Franse filmvoorstellingen
in Vlaanderen plaats, vorig seizoen was dit nog 495 en 96.
Einddoel: de Vereniging voor Artistieke en Culturele Verspreiding
op één of andere manier splitsen.

Een directeur van de ALGEMENE SPAAR- en LIJFRENTEKAS: ‘Het mag niet
meer gebeuren dat nederlandssprekende inwoners van Kraainem (Vlaams-Brabant)
nog Franse kaarten (levensverzekeringen) ontvangen’.
Na een tussenkomst bij A.G. SECURITAS Belgische Maatschappijen van Algemene
Verzekeringen E. Jacqmainlaan 33 te 1000 Brussel kregen we volgende brief:
‘Voor wat de inlassing van Securitas in de telefoongids betreft, nemen onze diensten
de nodige maatregelen om bij de volgende uitgave, zo mogelijk, onze Maatschappij
zowel in de Nederlandse als in de Franse taal aan te duiden’.
‘Wat de advertentie aangaat in de “Gazet van Antwerpen” van 2 mei 1974, spijt
het
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ons U te moeten meedelen dat er inderdaad een missing begaan werd. Inmiddels is
het nodige reeds gedaan om in het vervolg het adres van A.G. in het Nederlands te
vermelden’...
In een brief hebben we aan de Heer H. DE CROO, minister van Nationale Opvoeding
gesignaleerd dat in de officiële lagere franstalige school te Remersdaal de
voorgeschreven lessen Nederlands niet gegeven worden. Voorlopig antwoord: Ik
geef opdracht het dossier onverwijld te onderzoeken en zal niet nalaten U op de
hoogte te houden van het gevolg dat hieraan zal gegeven worden’...
LEGERKOERIER is het maandblad van de Koninklijke Nederlandse Landmacht,
waarvan de redactie en de administratie gevestigd zijn in de Frederikkazerne, Van
der Burchlaan 31 te 's-Gravenhage.
Voor de verzending van dit tijdschrift werden sommige adressen te Brussel in het
Frans opgesteld.
Op vraag van de redactie-secretaresse heeft de Werkgroep voor Nederlandse
adressen gezorgd.
UCB Charleroisteenweg 6, 1060 Brussel: Brusselse telefoongids; adressen eentalig
Frans, gids (zone Gent): tweetalig; UCB gebruikt als adres voor de fabriek plus
Centrum te Drogenbos in de telefoongids en ook in alle andere brochures steeds ‘rue
d'Anderlecht’. Antwoord van de centrale administratie: ‘Betrokken vermeldingen
worden inderdaad ieder jaar automatisch door een administratieve dienst, volgens
voorstel van de uitgever, hernieuwd; ik zal dan ook zelf voor de gewenste
veranderingen zorgen’...
‘We begrijpen best dat uw opmerkingen bedoeld zijn om ons te helpen in het
verbeteren van onze betrekkingen met het nederlandssprekend publiek. Als zodanig
aanvaarden we ze met onze oprechte dank’. ‘We zijn het ermee eens dat we voor
een evenwichtige verdeling tussen Nederlands en Frans de ideale oplossing nog niet
gevonden hebben, hoewel we al onze aandacht aan dit probleem schenken, in het
bijzonder wat betreft advertenties’.
Uit de verdere tekst van de brief kan gesteld worden dat de vermeldingen in de
telefoongids (Brussel) tweetalig zullen worden.
In de engelstalige reclame wordt Bruxelles, Rue des Deux-Gares, enz. vermeld.
Het A.N.V. heeft gevraagd, in de toekomst, deze tweetalig op te stellen.
‘Ik geef deze door aan de bevoegde diensten die niet zullen nalaten er rekening
mee te houden wanneer de mogelijkheid zich zal voordoen’.
Tot slot: ‘We weten dat nog niet alles perfect is, maar uw opmerkingen zullen
zeker hun nut hebben; in de mate van het mogelijke zullen we ze in aanmerking
nemen’.
Bovenstaande zinnen komen voor in de brief van de afgevaardigde-beheerder van
de M B L E - Twee Stationsstraat 80 - 1070 Brussel.
Hier volgen enkele paragrafen uit de brief van het College van Burgemeester en
Schepenen te IEPER: ...‘Wat betreft de franstalige affiches die te Ieper opgemerkt
werden (vierdaagse van de IJzer, Jaarbeurs, Kattestoet) kunnen we U het volgende
mededelen:
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- Vierdaagse van de IJzer - het drukwerk van deze manifestatie werd gemaakt door
de organisatoren: de Luchtdoelartillerieschool te Lombardsijde. Het is bij misslag
dat ze aan onze dienst van toerisme ook franstalige exemplaren hebben afgegeven,
welke feitelijk voor onze dienst niet bestemd waren doch voor deelnemers uit het
buitenland.
- De Ieperse Jaarbeurs - wordt georganiseerd door de Handels- en Nijverheidskamer
van Ieper. De affiches worden door deze organisatie uitgegeven en aan de aanplakker
afgegeven; affiches met Franse tekst worden eveneens gemaakt, welke voor
Noord-Frankrijk bestemd zijn. In principe worden aldus in onze stad enkel affiches
met Nederlandse tekst opgehangen. Het kan gebeuren dat de aanplakker, die daar
minder acht op slaat, bij misslag enkel aanplakbiljetten met Franse tekst te Ieper
heeft opgehangen.
Dit werd ons reeds van andere zijde gesignaleerd, en we laten niet na de Kamer
van Handel hierop attent te maken.
- Kattestoet - Ieder jaar worden enkele affiches gemaakt met Franse tekst, bestemd
voor Noord-Frankrijk. Indien één van die exemplaren te Ieper opgehangen werd,
kan dit ook slechts het gevolg zijn van een onoplettendheid van de aanplakdienst.
Tot slot: ‘We stellen er prijs op U onmiddellijk te verklaren dat het natuurlijk nooit
de bedoeling is geweest van ons bestuur op enigerlei wijze afbreuk te doen aan het
Nederlands karakter van onze stad’.
Op enkele kaarten, uitgegeven door KÜMMERLY UND FREY, Hallerstrasse
6-10, Bern/Schweiz, zijn enkele namen niet correct vermeld.
De verantwoordelijke van de afdeling Cartografie: ‘... Den Hinweis betreffend
Brüssel haben wir zur Kenntnis genommen und können Ihnen versichern, dass wir
in Zukunft bei Neuauflagen von Strassenkarten jeweils die Schriftart benützen werden,
die Sie aus beiliegendem Atlas-Ausschnitt ersehen können. Im allgemeinen ist es so,
dass wir auf unseren Strassenkarten die Städtenamen stets in der entsprechenden
Landessprache angeben, d.h. so, wie sie auf den Ortschaftstafeln vermerkt sind’.
‘In Ihrem Zweiten Brief vom 7. Juni erwahnen Sie, dass in unserem Stadtplan von
Brüssel die Strassennamen nur französich aufgeführt seien, und dass ein
zweisprachiger Plan wünschenswert sei. Sie werden sicher verstehen, dass eine solche
Arbeit technische Probleme mit sich bringt und einige Zeit in Anspruch nimmt, vor
allem, da die Grösse des Planes bereits bestimmt ist. Wir werden nicht verfehlen,
diese Angelegenheit mit dem verantwörtlichen Redaktor zu besprechen und Sie über
die Ergebnisse dieser Unterredung zu orientieren’.
‘Für Ihre Bemühungen und Ihr Verständnis danken wir Ihnen...’.
Het bericht van de stad NIEUWPOORT, naar aanleiding van het nationaal
huldebetoon aan Koning Albert en de Helden van de IJzer, dat gehouden werd op
5-8-'73, was voor 99% tweetalig. Deze mededeling is verschenen in INFOTOERIST.
We hebben er het College attent op gemaakt dat alle berichten voor de toeristen
in meer dan twee talen dienen opgesteld te worden. Bovendien moeten de teksten
evenwaardig zijn.
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Na een drietal brieven kregen we volgend antwoord: ‘Ik ben het eens met de inhoud
van uw schrijven, van 19 juni 1974 en zorg er voor dat, wanneer vertalingen worden
gedaan, deze de volledige Nederlandse tekst weergeven’.
De directeur van BELLEWAERDE, Menensteenweg 97 te 8902 Zillebeke, deelt
mede dat het groot bord van zijn instelling nog enkel de benaming ‘Bellewaerde’ zal
dragen.
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Op de deuren van Inno-Gent (Veldstraat) waren nederlands- en franstalige
‘G-Checks’ van de Generale Bankmaatschappij aangebracht. De Franse checks zijn
nu weggenomen.
Aan de Nederlandse Spoorwegen Moreelsepark Utrecht werd gevraagd bij de
UIC (Internationale Spoorwegunie) tussen te komen om het Nederlands als officiële
taal te erkennen.
‘Met belangstelling namen we kennis van uw brief van 5 dezer, waarin U een
onderzoek voorstelt naar de mogelijkheid van toelating van het gebruik van de
Nederlandse taai in internationaal verkeer bij de spoorwegen’.
‘Vrijwel ieder voor wie het Nederlands moedertaal is, zal persoonlijk en
gevoelsmatig achter uw streven staan om belangen met betrekking tot het gebruik
van deze taal zoveel mogelijk te bevorderen’.
...‘De statuten van de Internationale Spoorwegunie laten het gebruik van elke taal
toe, mits de gebruiker tevens zorgt draagt voor een vertaling in het Duits, Engels of
Frans’.
‘Deze statuten zijn door de algemene ledenvergadering aanvaard, van het opleggen
van taalgebruik is geen sprake’.
‘De Internationale Spoorwegunie omvat alle Europese spoorwegen en bovendien,
buiten Europa, onder meer de Japanse, Indiaanse en Noordafrikaanse spoorwegen’...
...‘In publicaties die een ‘regionale’ betekenis of verspreiding krijgen, pleegt de
UIC wel het Nederlands te hanteren. Het spoorwegvakwoordenboek omvat dan ook
tevens het Nederlands; van de UCI-agenda voor journalisten wordt een Nederlandse
uitgave verzorgd, evenals van de wervings- en inlichtingen-geschriftjes, aldus de
chef van het algemeen secretariaat van de N S.
Voor het raam van de P.V.B.A. DE LANGHE & CIE Kapellestraat 91 8400
Oostende was Gemeentekrediet-Crédit Communal aangebracht. De directeur heeft
de Franse benaming laten verwijderen.
ZIEGLER & CO D. LEFEVRESTRAAT 160, 1020 Brussel vermeldt de
adressering enkel in het frans (gouden telefoongids, zone Brussel); de opschriften
op de Brusselse vrachtwagens zijn franstalig, te Gent worden sommige opschriften
(wagens) tweetalig vermeld.
De Heer R.A. Ziegler: ...‘Wij zullen niet nalaten, voor de punten 1 tot 3, in de
toekomst met uw suggesties rekening te houden en ons door deze te laten leiden’...
‘In antwoord op uw brief van 16 april kunnen we U meedelen dat de foutieve
aanplakklevers veranderd zijn in positieve zin. Deze zullen geleidelijk aan veranderd
worden in alle nederlandstalige supermarkten’.
...‘In antwoord op uw brief van 5 juli aangaande de tweetaligheid van de shopping
in Brussel kunnen we U melden dat meer dan de helft hiervan volledig tweetalig
is’..., aldus de directeur van L.V. DELHAIZE, Osseghemstraat 53 te 1080 Brussel.
Aan de firma is gevraagd de reclame in Shopping Magazine (Brussel) volledig in
de twee talen te voeren.
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De reclame die aangebracht is op het gebouw van M.B.L.E. Twee Stationsstraat
80 1070 Brussel is in het Frans gesteld. Een afgevaardigde-beheerder: ‘Ik bevestig
dankzeggend de goede ontvangst van uw brief d.d. 5 juli en heb kennis genomen van
uw suggestie.
‘Ik geef ze door aan onze dienst Gebouwen, die ze nader zal onderzoeken wanneer
de reclame zal moeten herzien worden’.
Op een tussenkomst antwoordde de directeur-generaal van het NATIONAAL WERK
VOOR KINDERWELZIJN, Guldenvlieslaan 67 te Brussel o.m.: ‘Uit het
onderzoek bij de betrokken dienst - nopens het verzenden van colli vanuit het
St.-Pietersstation te Gent met ééntalig Frans etiket - blijkt dat dit aan een
onachtzaamheid zou te wijten zijn’.
‘Onderrichtingen werden verstrekt om in de toekomst dergelijke vergissingen te
vermijden’.
De werkgroep Taalgebruik heeft klachten ingediend bij de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht:
1. College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren: publiceren van
een tweetalig bericht in het reclameblad ‘Weet Kent’.
2. Compagnie Intternationale des Wagons-Lits et du Tourisme: Vlaamse bedienden
moeten Franse formulieren invullen (Andere formulieren zijn Frans-Nederlands).
3. Vereniging der Belgische Historische Woonsteden te Brussel: Taaltoestanden
in het Kasteel te Laarne (Oost-Vlaanderen).
Een nederlandstalige inwoner uit Linkebeek (Vlaams-Brabant) ontving van
ASVERLEC, Elsenesteenweg 133, Brussel, een Frans formulier i.p.v. een
Nederlands.
Mevrouw R. DE BACKER-VAN OCKEN, minister van Nederlandse Cultuur en
Vlaamse Aangelegenheden is bij haar collega van Binnenlandse Zaken tussengekomen
om dergelijke misbruiken te voorkomen.
Asverlec is een intercommunale (Kabeltelevisie, enz.). De directeur verzekert dat
zoiets niet meer mag gebeuren. ‘... In ieder geval, kunnen we U de verzekering geven
dat we met de taalkeuze van onze abonnees rekening houden.
De toegezonden documentatie is inderdaad ééntalig Nederlands; ook de
aansluitingskaart die het A.N.V.-lid ondertekend heeft, is nederlandstalig.
Op een A.N.V.-brief antwoordde de afgevaardigde-beheerder van de N.V. VANDEN
BORRE, Bergensesteenweg 700-706, Brussel, het volgende:
1. Officiële Telefoongids Brussel:
‘Ingevolge uw opmerking hebben we inderdaad kunnen vaststellen dat de
meldingen ééntalig Frans waren en we bekennen eveneens de vergissing
betreffende de adressen van Overijse en Blankenberge.
We gaan volledig akkoord met uw opmerking en geven de nodige instructies
opdat dergelijke vergissingen niet meer zouden plaatshebben in onze toekomstige
edities’.
2. Brusselse Gouden Gids:
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‘Deze vraag beantwoordt gedeeltelijk de vorige en het opstellen van de rubriek
van de Gouden Gids zal grondig nagezien worden voor de volgende editie’.
3. Filiaal te Overijse:
‘...Het is klaar dat we voor de volgende edities voor dit filiaal rekening zullen
houden met uw opmerking wat betreft titel en adres’...
Het adres was in het Frans aangeduid op reclamevouwblaadjes.

In de Gazet van Antwerpen (d.d. 6-7 juli jl.) verscheen een advertentie van het
BELGISCH GEMEENTEKREDIET, waarin een tweetalige werfopzichter voor
de provincie Antwerpen gevraagd werd.
De administrateur-directeur: ‘...Ik kan U verzekeren dat het hier om een technische
vergissing gaat. Inderdaad, voor de
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provincie wordt geen tweetaligheid vereist voor de werfopzichters’.
In de LUIKSE TELEFOONGIDS bevinden zich talrijke fouten op taalgebied
(Openbare Diensten).
Zo wordt b.v. Remersdaal steeds vermeld als Remersdael.
Onder Visé-Wezet staat enkel ‘Administration Communale de Mouland’, hoewel
deze gemeente tot Vlaams-België behoort.
Minister van Verkeer, Chabert: ‘In antwoord op uw brieven, kenmerken 108/998
van 21-6-'74 en 108/1125 van 17-7-'74, kan ik U mededelen dat uw opmerkingen
betreffende de vermeldingen in de telefoongids voor de streek van Luik thans aan
een grondig onderzoek worden onderworpen in de bevoegde diensten van mijn
departement’.
‘Ik zal niet nalaten U op de hoogte te houden van het gevolg’.
Ingevolge onze tussenkomst zijn alle mededelingen in het uitstalraam van de
HANDELSBANK (Grote Markt te Antwerpen), nu ééntalig Nederlands.
Zoals beloofd heeft de directeur van het INSTITUUT VAN GENT, Nederkouter,
Gent, de tweetalige vermeldingen op de speelplaats laten overschilderen.
De directeur van de groep Brugge - BANK VAN BRUSSEL - deelt mede dat de
tweetalige affiches op de ramen van de filialen te Knokke (Koning Albert- en
Lippenslaan) verdwenen zijn.
Door een fout van de N.V. PROMEDIA is het INTERUNIVERSITAIR
INSTITUUT VOOR KERNWETENSCHAPPEN, Egmontstraat 5, Brussel,
onder de rubriek ‘Industriële Wetenschappen’, enkel franstalig aangeduid in de
Gouden Gids (zone Brussel).
Secretaris-Generaal Levaux: ‘We hebben nochtans niet nagelaten deze fout aan
de firma in kwestie mee te delen en hebben deze verzocht iedere vermelding uit de
Gids te verwijderen’.
Schepen A. VANZEEBROECK van de Stad Leuven: ‘Er zal over gewaakt worden
dat, wat manifestaties betreft, georganiseerd door het Stadsbestuur, slechts advertenties
aangenomen worden die in het Nederlands zijn opgesteld’.
Op verzoek van A.N.V.-sympathisanten werd een brief geschreven aan U.T.A.
NEDERLAND B.V., Maliesingel 55, Utrecht: Uta - tankstationsboekje (vermelding
van enkele Belgische steden en adressen die in het Frans aangeduid worden).
Uit het vriendelijk antwoord onthouden we dat er zoveel mogelijk zal rekening
gehouden worden met de wensen van de Werkgroep.
Vermits de exploitatiezetel van GENERAL BISCUITS, De Beukelaer-Pareinlaan,
2410 Herentals, in Vlaanderen gevestigd is, hebben we aan deze maatschappij
gevraagd - op alle reclameteksten - voorrang te verlenen aan de Nederlandse taal.
De directie: ‘In antwoord op uw schrijven van 17 juli, waarvoor we U danken, kunnen
we U meedelen dat wij met genoegen rekening zullen houden met uw opmerking.
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Wij willen U trouwens geruststellen dat op het vlak van het gebruik van het
Nederlands wij alle mogelijke moeite doen om de Vlaming te geven wat hem
toekomt’. ‘Wij staan steeds open voor dergelijke terechtwijzingen en verblijven...’.
Op het verpakkingsmateriaal en de etiketten van de U.C.B.-produkten staan alleen
franstalige opschriften.
Het A.N.V. heeft een positief antwoord gekregen.
Het is al meer dan eens gebeurd dat door de Brusselse politie een ‘Avis de constation’
op de ramen van de automobilisten gestoken wordt. Volgens de bestaande
taalwetgeving dienen deze formulieren tweetalig te zijn.
De rechtskundige adviseur van het Ministerie van Justitie: ‘In antwoord op uw
brief van 5-7-1974 nr. 124/225/1044, kan ik U de verzekering geven dat zodra de
normale administratieve procedure van het drukken der formulieren achter de rug
zal zijn, nieuwe formulierenboekjes ter beschikking zullen gesteld worden van die
ambtenaren die in de Brusselse agglomeratie belast zijn met de onmiddellijke inning
van geldboeten bij verkeersovertredingen’.
‘Ondertussen zijn reeds herhaaldelijk onderrichtingen gegeven om de optredende
agenten erop te wijzen dat, in alle kentekens van de wagen, naar de taal van de
betrokkene moet gezocht worden’. ‘Wat er ook van zij, in de toekomst zal een dubbel
formulier gebruikt worden (één in elke taal), wanneer geen zekerheid over de taalgroep
van de betrokkene bestaat’. BUTCH COUTURE, Zonnestraat, Gent, voert in het
uitstalraam en op de deur een zekere tweetaligheid.
Bovendien zijn de vermeldingen in de Brusselse Telefoongids van BUTCH, de
Jonkerstraat 46, Brussel, enkel franstalig. Wat antwoordde de commerciële
directeur? ‘Vandaag komen we tussenbeide voor de Commerciële Directie Couture,
opdat ze de nodige maatregelen zou nemen teneinde de feiten, vermeld in uw brief,
te vermijden’.
‘We vroegen ook aan onze publiciteits-agent om onze vermeldingen in de
Telefoongids na te kijken met als doel de tweetaligheid ervan; dit zal echter slechts
mogelijk zijn vanaf volgend jaar, daar de gids voor dit jaar reeds is verschenen’.
De verschillende stafkaarten die uitgegeven worden door het MILITAIR
GEOGRAFISCH INSTITUUT zijn op taalkundig gebied allesbehalve correct.
Minister Vanden Boeynants:
1. Betreft de kaarten 34/7-8 en 30/5-6.
Deze kaarten behoren tot de uitgave 1, welke dateert van 1957-1958. In de
uitgave 2 zal vanzelfsprekend de taalwetgeving van 1963 en later worden
toegepast.
2. Betreft kaart 31-8.
In de benaming ‘Kasteel Clerbois’, is het woord Clerbois foutief gespeld. In de
eerstvolgende herdruk van die kaart zal deze spellingsfout verbeterd worden.
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Leveringsbonnen, gestencilde brieven, enveloppen en addenda die deze instelling voor Vlaanderen en Wallonië - gebruikt zijn in de twee nationale talen gesteld.
‘Voor wat de documenten betreft waarvan sprake is in uw schrijven, zullen de
nodige richtlijnen gegeven worden om deze in overeenstemming te brengen met de
toepasselijke taalwetten’.
Bij de gouverneur van de SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE, Koningsstraat
30 te 1000 Brussel is tussengekomen om ook een nederlandstalige benaming aan te
nemen.
Hier volgen een vijftal paragrafen uit het antwoord:
1. Uw schrijven van 9 juli 1974, met kenmerk 111/1084, is ons wel toegekomen,
en we danken er U om.
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2. Zoals U wel zult vermoeden, ontsnapt ons het probleem van het aannemen van
een gepaste officiële nederlandstalige benaming voor onze maatschappij
hoegenaamd niet; het is integendeel ter studie.
3. Formeel gezien, echter, vereist het officieel in voege brengen ervan een beslissing
van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, vermits
het een wijziging van de statuten zou uitmaken.
4. We nemen anderzijds de nodige maatregelen om, zoals vooropgesteld, in de
volgende editie van de telefoongids, de inlichtingen betreffende onze
maatschappij in het Nederlands te doen inlassen. Met onze dank voor de interesse
die U de Société Générale de Belgique betoont, verblijven...

Het Centraal Secretariaat van de Vlaamse Verenigingen te Etterbeek heeft bij
de buitenlandse ambassades te Brussel een enquête georganiseerd, aangaande het
gebruik van de Nederlandse taal. In het algemeen kan gesteld worden, dat onze
moedertaal ‘stiefmoederlijk’ behandeld wordt.
Sympathisanten van het A.N.V. hebben de aandacht van het bestuur van de werkgroep
gevestigd op de tweetalige ontvangbewijzen van SPENCER SHOP Kerkstraat 62
9218 Ledeberg.
De eigenaar: ‘...Wij kunnen U verzekeren, dat bij onze volgende bestelling, wij
van onze leveranciers zullen eisen, deze enkel in het Nederlands op te stellen’...
Hoewel de meeste aanduidingen in de Antwerpse dierentuin in de vier talen gesteld
zijn, bevinden er zich ook nog tweetalige opschriften.
‘Ik dank U oprecht voor uw opbouwende medewerking en ik geef onze diensten
voor de zoveelste maal opdracht grondig na te zien welke opschriften niet viertalig
zijn’..., aldus de directeur van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te
Antwerpen Koningin Astridplein 26.
De directie van het Internationaal Cultureel Centrum I.C.C. te Antwerpen heeft
- ter gelegenheid van de tentoonstellling ‘Aspecten van de Actuele Kunst in België’
- tweetalige aanplakbiljetten verspreid.
De minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden antwoordde
ons: ‘Ik dank U voor deze informatie en geef U de verzekering dat ik inmiddels mijn
Diensten opdracht gaf een onderzoek terzake in te stellen om er voor te zorgen dat
de taalwet in de toekomst strict zou worden toegepast’...
In de officiële en gouden telefoongids (zone Brussel) zijn alle vermeldingen van
Sarma-Penney LTD Zilverstraat 8 te 1000 Brussel uitsluitend in de Franse taal
opgesteld. Ziehier twee paragrafen uit het antwoord van de verkoopsdirecteur: ‘We
hebben uw verzoek aan de administratieve diensten overgemaakt en gevraagd dat
de vermeldingen in de Brusselse officiële en gouden telefoongids vanaf de volgende
uitgave tweetalig zouden zijn’.
‘We hopen dat deze oplossing U voldoening zal schenken en...’
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‘Met verwijzing naar onze vorige briefwisseling hebben we het genoegen U mede
te delen dat in de nabije toekomst te Antwerpen alle vermeldingen op de gevels van
onze bank eentalig Nederlands zullen zijn’. Deze zin komt uit de positieve brief van
de directie van de BENELUX-BANK Grote Markt 9 te 2000 Antwerpen.
In de Bondgenotenlaan op nr. 58 te Leuven is een filiaal van Galeries Anspach
gevestigd.
Al meer dan eens heeft de administrateur ons een positief antwoord toegestuurd.
Uit de brief van 20 september jl. citeren we o.m.:
‘We kunnen U verzekeren dat we in de mate van het mogelijke aan uw verzoek
zullen voldoen wat betreft de verschillende aangehaalde punten in uw schrijven’.
Noot: tweetalige opschriften in het filiaal. ‘Aangaande de advertenties in
Pas-Partout delen we U mede dat er reeds een akkoord werd doorgegeven om de
namen van de steden te laten zowel in het Nederlands als in het Frans’...
Op de voetbalkalender van de lagere afdeling van Brabant waren enkele clubs
franstalig aangeduid.
De secretaris-generaal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond antwoordde
als volgt: ‘Naar aanleiding van uw brief van 20-9 delen we U mede dat we, na
ontvangst van uw brief van 11 februari, op dat ogenblik onmiddellijk de nodige
richtlijnen gegeven hebben aan het Bevoegd Comité’.
‘Zoals U waarschijnlijk zult opgemerkt hebben bij de inzage van de voetbalkalender
1974-75, werd het nodige gedaan om de begane fout te verbeteren’.
Na een tussenkomst bij N.V. UCO Belle-Vue te 9002 Ledeberg kreeg het A.N.V.
volgend antwoord:
...‘1) Hoofdzetel Ledeberg: bij gelegenheid zullen de tweetalige bordjes
“Bezoekers-Visiteurs” vervangen worden door viertalige.
2) Fabriek te Ardooie: de overbodige franstalige benaming zal verwijderd worden:
3) Weverij Uyttendaele, Stropkaai te Gent: zie nr. 2;
4) Telefoongids nr. 3: zo in de gouden als in de officiële gids zijn we zinnens onze
tweetalige advertenties en aanduidingen viertalig te maken’...

De pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te De Panne signaleert dat de tweetalige
plaatjes van de kerkdeuren verwijderd zijn.
In het postkantoor te Etterbeek 1 (Brussel) werden 4 loketten bediend door
franstaligen.
In samenwerking met een andere Vlaamse vereniging zijn we erin geslaagd deze
taalovertreding in positieve zin op te lossen.
Er zijn nu drie Vlamingen en 1 franssprekende, die zich voldoende in het
Nederlands kan uitdrukken.
FEBIAC (vereniging van auto- en motorrijwielenconstructeurs) Woluwedal 46
te 1200 Brussel heeft postpapier met Nederlandse vermeldingen.
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In een positieve brief deelt de directie van Suikerwaren LEONIDAS Papenvest 12
- Brussel mede dat de vermeldingen in de Brusselse Telefoongids tweetalig zullen
worden.
Dit heeft de firma 10.340 fr. gekost! Het A.N.V. beschikt over een fotocopie van
de bestelbon.
De reclame in Oostende wordt in de vier talen gesteld.
‘Wij zullen het nodige doen om de vermelding van onze firma in het telefoonboek
en de bijvoegsels ‘Decoderm’ naar uw wens te verbeteren’. ‘U zult zeker wel begrijpen
dat een verandering in de telefoongids niet zo gemakkelijk gaat en wat de bijvoegsels
betreft, elke wijziging goed
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gekeurd moet worden door het Ministerie van Volksgezondheid, vermits het hier
gaat om een geregistreerd geneesmiddel’, aldus de zaakvoerder van N.V. E. MERCK,
Brugmannlaan 24, 1060 Brussel.
De aanduidingen in de Brusselse telefoongids waren franstalig; in een vouwblaadje
bevonden zich taalfouten.
Het College van Burgemeester en Schepenen van Blankenberge: ‘Als antwoord
op uw brief van 12 september 1974, hebben we de eer U mede te delen dat wij uw
standpunt inzake de viertaligheid van de vouwbladen van het Aquarama bijtreden’.
‘De exploitant gaat akkoord met uw opmerkingen’.
De vouwblaadjes waren niet volledig in de vier talen gesteld.
N.V. PANTE PASQUELIER Afsneelaan Gent heeft de tweetalige plaat op de
gevel vervangen door een Nederlandse.
De algemene folders van GALERIES ANSPACH Anspachlaan 36 te 1000 Brussel
worden gedrukt in 3 uitgaven: nederlandstalige voor Vlaanderen, Franse voor
Wallonië en tweetalige voor de Brusselse agglomeratie.
‘We hebben ook het genoegen U te melden dat we één van de eersten geweest zijn
die deze politiek toepasten, zowel wat betreft folders en de reclameaankondigingen
van onze artikels in onze magazijnen’, aldus een directeur.
In de kelderverdieping van de G.B. te Gent is er een nieuw hokje voor pasfoto's
geplaatst: alle aanduidingen waren tweetalig opgesteld.
De directeur heeft zich onmiddellijk in verbinding gesteld met de firma die deze
hokjes levert; twee dagen na de A.N.V.-brief werd aan deze klachten een positieve
oplossing gegeven.
In de CHAMBER'S ENCYCLOPAEDIA bevinden zich talrijke onnauwkeurigheden
over België.
Uit Oxford kwam een positieve brief: ‘We are very grateful for your comments
and we will try to incorporate the same into our next revision of the Chamber's
Encyclopaedia, which is at present with our Editors’.
‘We appreciate the trouble you have taken to compile this information and would
also like to thank the other members of your organisation for their contributions’...
Bij het doorbladeren van de officiële catalogus 1974 van de Internationale
Jaarbeurs Gent, stellen we vast dat - ingevolge de tussenkomsten van de Werkgroep
Taalgebruik -, dit jaarboek (op taalgebied) fantastisch verbeterd is. Enkele
voorbeelden:
1. de namen van de consulaten zijn nu eentalig Nederlands;
2. de Nederlandsche Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg te Brussel,
Plaisir de France en Codifrance (Brussel) voeren reclame enkel in het
Nederlands;
3. in 1973 was de advertentie van de Franse Kamer voor Handel en Industrie voor
beide Vlaanderen (zetel te Gent) uitsluitend in de Franse taal gesteld, nu is de
reclame drietalig.
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4. de drukkerij Van Melle uit Gent is haar belofte nagekomen: eentalige
Nederlandse advertentie.

Nederlandstalige inwoners uit Wezembeek-Oppem (Vlaamse gemeente met faciliteiten
voor franstaligen), die een flat wilden kopen in het Groen Park, stelden vast dat de
bediende van STRABED, Rouppelein 16, te Brussel, geen Nederlands kent.
...‘Het is inderdaad zo dat de Nederlandse taalkennis van één onzer
verkoopsbedienden zeer miniem is; er is echter ter plaatse een tweede bediende met
het Nederlands als moedertaal’...
‘Om het door U aangehaald incident in de toekomst te vermijden, zuilen we
duidelijk op ons verkoopskantoor de aanwezigheidsdagen en uren van onze
nederlands- en franstalige bedienden vermelden’...
De directeur van UNIC INTER te De Panne deelt mede dat zijn personeel
nederlandstalig is en iedereen in het Nederlands aanspreekt.
PRIBA-UNIC, afdeling van de N.V. Inno-BM, Ternat is enkel franstalig vermeld
in de officiële telefoongids (zone Brussel).
Directeur R. Cloos: ‘Wat het tweede punt betreft, namelijk de franstalige
vermelding van PRIBA-UNIC in de telefoongids, dit zullen we aan de daartoe
bevoegde dienst doorgeven’.
Het past even hulde te brengen aan het Sociaal Secretariaat voor Werkgevers
SOCIALE SAMENWERKING, Ursulinenstraat 24, 1000 Brussel. Deze vereniging
zonder winstoogmerk stelt alles in het werk opdat het taaldecreet van 19 juli 1973
stipt zou toegepast worden.
Hier volgen drie paragrafen uit het vriendelijke antwoord:
‘Het verheugt ons derhalve U in bijlage een eerste reeks administratieve
documenten toe te sturen die beantwoorden aan de in het decreet van 19 juli 1973
gestelde vereisten’.
‘We veroorloven ons te onderstrepen dat bedoelde resultaten van onze vereniging
zeer belangrijke financiële offers hebben gevergd. Inderdaad, al onze bestaande
computerprogramma's dienden herzien, alsook al de bestaande drukwerken. We
veronderstellen dat uw persoonlijke ondervinding terzake U zal toelaten de door
onze diensten gedane inspanning naar hun reële waarde te schatten’.
Alle toegestuurde documenten zijn ééntalig Nederlands.
In de Belgische en Luxemburgse centrale catalogus voor lopende buitenlandse
tijdschriften worden talrijke instellingen (Ecole d'Horticulture de l'Etat, 116, avenue
de Bavai), enkel franstalig aangeduid. Een greepje uit het antwoord van de
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK: ‘Wat er ook van zij, voor de toekomst zal zowel
voor de benamingen als voor de adressen speciaal met deze punten worden rekening
gehouden’.
Iedereen zal er wel van op de hoogte zijn dat de taaltoestanden bij het ‘INSTITUT
PASTEUR DU BRABANT’, 28, rue du Remorqueur à Bruxelles, erbarmelijk zijn,
men zendt Franse brieven aan Vlaamse professoren, van de 12 universitaire
topambtenaren is er EEN nederlandstalige, enz.
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Er is o.m. tussengekomen bij de Brabantse gouverneur en de minister voor
Volksgezondheid.
De minister: ‘De bevoegde administratie werd onmiddellijk uitgenodigd een
onderzoek in te stellen en passende maatregelen te treffen. Ik zal niet nalaten U verder
op de hoogte te houden van het gegeven gevolg’.
E. WIEME
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Venster op de wereld
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Amerika, cultuur op de tweesprong
Opgedragen aan Prof. Dr. Arthur Evans van de Atlanta University, Georgia
en aan Prof. Dr. Henk Prakke, Meppen (Tweeloo, Trente).
Zelfs onder de gunstige omstandigheden blijft het vertolken van nationale en
historische culturen een van de moeilijkste taken, die men zich stellen kan. Het
probleem wordt nog neteliger wanneer de schrijver zelf deel uitmaakt van de
cultuur waarover hij zijn analyserend zoeklicht moet laten spelen. Het
onvermijdelijke gebrek aan afstand, aan perspectief, bemoeilijkt het zien der
dingen in hun ware verhoudingen. Misschien is het daarom geen toeval, dat het
klassieke werk over Amerika: ‘De la démocratie en Amérique’ (1835-40) uit de
pen vloeide van een Fransman, Alexis de Tocqueville. Daar komt nog bij, dat
het land momenteel een diepe gewetenscrisis doormaakt; het bevindt zich in
een tijdsgewricht, waarin het toch al verwarde pluralisme van de Amerikaanse
cultuur onder de druk van verhoogde middelpuntvliedende krachten een bijna
chaotische indruk maakt. De bomen nemen hierdoor zulke dreigende houdingen
aan, dat het bos nog slechts met moeite te zien is. Het enige dat ik daarom in dit
korte bestek kan hopen te bereiken is het aanwijzen van bepaalde essentiële
Amerikaanse aspecten uit het verleden en het heden, die in Europa licht over
het hoofd worden gezien, om hiermede een steentje tot de verdieping van het
wederzijdse begrip bij te dragen.

Uit het verleden het heden
In zekere met wijnbouw en wijngebruik gezegende landstreken van Europa schijnt
er een spreekwoord in omloop te zijn dat luidt: ‘De wijn verliest nooit de smaak van
het eerste vat, waarin hij gegist is.’ Deze Dionysische beeldspraak herinnert
onwillekeurig aan het nuchterder Nederlandse: ‘In het verleden ligt het heden; in het
nu wat komen zal.’ En tot dit verleden moeten wij ons een ogenblik wenden, willen
wij niet blijven steken in het zo vaak misleidende oppervlak van het Amerikaanse
heden.
Het is een feit: de Amerikaan blijft het liefst een mens van het heden, getuige het
treffende oordeel van de vooruitstrevende automobielkoning, Henry Ford: ‘History
is bunk!’, ‘De historie is onzin!’ Inderdaad, de drukke dagelijkse bezigheden van de
‘self-made man’-cultuur, waarin wij leven, nemen ons dermate in beslag, dat er van
een peinzende blik in onze historische achteruitkijkspiegel bedroevend weinig terecht
komt. En toch zullen wij dit op 4 juli 1976 wel even moeten doen, want op die dag
zal het feit herdacht worden, dat het staatkundige vat, waarin de Amerikaanse wijn
zijn eerste gistingsproces onderging, pas 200 jaar oud gaat worden.
Weliswaar was aan de Onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776 meer dan een
eeuw van Brits koloniaal bestaan voorafgegaan, maar toen groeide, wat eerst door
het lijden en de bloedoffers van de Onafhankelijkheidsoorlog tot volle ontplooiing
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zou komen. Op die gedenkwaardige geboortedag telden de 13 oorspronkelijke staten
nog geen 2½ miljoen inwoners.
In 1790 waren het er 4 miljoen en dit aantal is inmiddels, mede dank zij de grote 19e
eeuwse immigratiegolven, tot 210 miljoen gestegen. Deze bevolkingsexplosie, waartoe
ook Nederland een zeer geslaagde en daarom gewaardeerde bijdrage heeft geleverd,
verspreidde zich al spoedig van de Oostkust over de eindeloze verten van het
Amerikaanse Midden en Verre Westen. Zo illustreert de sage van de verovering van
het Westen waarom het noodzakelijk was iedere burger het dragen van wapenen
grondwettelijk te waarborgen! Vooral na de eerste wereldoorlog versnelde zich het
tempo van de verstedelijking en balde zich de bevolking steeds meer samen in de
gigantische asfalt-, staal-, glas- en betonwoestenijen van miljoenensteden zoals New
York, Chicago en Los Angeles. Het was een ontwikkeling, die gedragen werd door
de eveneens explosieve vlucht van natuurwetenschap, techniek, industrie en
gemechaniseerde landbouw. Voor een beter begrip van het Amerikaanse heden zullen
wij dus allereerst in overweqing moeten nemen het bijzonder korte tijdsbestek waarin
de titanenarbeid is verricht die de wildernis in dit werelddeel heeft bedwongen en
leefbaar heeft gemaakt. Het wordt dan ook duidelijker, dat de veroverde tijd en ruimte
van dit uitgestrekte continent op hun beurt onuitwisbare merktekens op het
Amerikaanse volkskarakter en de cultuur gedrukt hebben. Men vergeet graag, dat
iedere menselijke verovering op de natuur omgekeerd eveneens een beslaglegging
van de natuur op de mens betekent. Wie veel bezit, wordt veel bezeten! Tijd en ruimte
hebben aldus hun sporen achtergelaten in de vorm van een zekere vervlakking, een
gebrek aan diepgang van het leven, dat in een adembenemend tempo geleefd wordt.
Deze dynamiek heeft tot nu toe de cultuur voornamelijk in een horizontaal vlak
voortgestuwd en de verticale coördinaat van het geestelijk welzijn minder tot zijn
recht doen komen.
Er zit dus wel een zekere kern van waarheid in het Europese clichématige oordeel
dat de Amerikaan als
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oppervlakkig, kinderlijk-optimistisch en bovenal materialistisch voorstelt. Toch blijft
dit een eenzijdig oordeel, want de Amerikaan maakt veel goed door een ruimheid
en plooibaarheid van geest, die zich uit in zijn doorgaans gastvrij, vriendelijk,
tegemoetkomend, hulpvaardig, onbevangen, royaal en idealistisch-sociaal-voelend
karakter. Kortom, het zou moeilijk zijn, zich een land voor te stellen, waar de
schoonste vrucht van de Europese Verlichting: de verdraagzaamheid, zegenrijker
gewerkt heeft dan in Amerika.
Juist dank zij het ‘leven en laten leven’-principe van de Amerikaanse democratie
ontstond een uiterst complex geheel dat letterlijk van tegenstellingen aan elkaar
hangt. Talloze buitenlandse, zowel als hier geboren en getogen waarnemers hebben
getracht dit geheel te reduceren tot een karakteristiek gedragspatroon, waarin de
Amerikaanse mens zijn eigen levenswerkelijkheid zou kunnen herkennen. Slechts
weinigen zijn hierin, en dan nog maar bij benadering, geslaagd. Het culturele
pluralisme, dat deze samenleving in zo hoge mate kenmerkt, heeft er telkens weer
toe geleid, dat men over deze pogingen het oordeel heeft moeten vellen, dat Huizinga
een gefingeerde spreker over een eveneens pluralistisch tijdperk in de mond legde:
‘Uw Renaissance is een Proteus’. De verpersoonlijking van Amerika in deze zeegod,
die de toekomst voorspellen kon, doch bijna niet te vangen was, daar hij steeds
verschillende gedaanten aannam, schijnt dan ook een zeer toepasselijk zinnebeeld
te zijn voor dit jonge land en dit nog jeugdige volk, dat in zijn naïef idealisme de
grootste contrasten in zich verenigt, neem bv. Carnegie met zijn Vredespaleis en
Wilson met zijn na-oorlogse vredesplan.

Amerika als proteus: ideaal en werkelijkheid
Tot het Proteus-achtige wezen van Amerika behoort stellig ook de hartstocht voor
verandering. Progressie is noodzaak, bovenal ter wille van een zo volmaakt mogelijke
beleving van de ‘onvervreemdbare rechten’, waarmee volgens de
Onafhankelijkheidsverklaring ‘de Schepper’ de mens begiftigd heeft: ‘het leven, de
vrijheid en het streven naar geluk’. In plaats van een vast omschreven ideologie is
het Amerikaanse experiment dus gebaseerd op zeer algemeen geformuleerde ideeën
die, aan de praktijk van een pluralistische samenleving getoetst, het kader vormen
waarbinnen de werkelijkheid zich afspeelt. Als men de vraag stelt naar de principes
waarop die Amerikaanse werkelijkheid zich van het begin af aan baseert, dan komt
men terecht bij de Westerse Christelijke moraal, verbonden met de nog algemeen
erkende natuurwet. Dit waren de bindende voorschriften, waarnaar het steeds
veranderende Amerikaanse experiment zich, bewust of onbewust, altijd weer richtte
en de kerken hebben hierbij een moeilijk te overschatten sociale rol gespeeld.
Tot in de 20e eeuw bleef de ongeschreven natuurwet van kracht. Als de Tien Geboden
van God was hij immers in de harten der mensen gegrift en bleef hij de Amerikaanse
levenswerkelijkheid vorm en richting geven. Ofschoon de grondwet een absolute
scheiding van kerk en staat voorschrijft, zijn de meeste historici het erover eens dat
Amerika, zelfs nog in het begin van de 20e eeuw, een uitgesproken Christelijk land
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was. Een eeuw tevoren al had de scherpzinnige de Tocqueville geschreven, dat er in
de hele wereld geen land bestond, waar de Christelijke religie een diepere invloed
uitoefende op de zielen van de mensen dan in Amerika.
Enkele tientallen jaren eerder (1796) had de Vader des Vaderlands, George
Washington, in zijn afscheidsrede als President, geschreven: ‘Godsdienst en goede
zeden zijn de onmisbare steunpilaren van al die menselijke talenten en eigenschappen,
waaruit het maatschappelijk welzijn voortvloeit. Beide vormen het hechtste fundament
van de plichten van de mens en van de burger. Hij, die deze machtige steunpilaren
van het menselijk geluk zou willen ondermijnen, is niet waardig een echte vaderlander
genoemd te worden. De gewone politicus, zowel als elke vrome mens, behoren de
religie en de zedelijkheid te eerbiedigen en hoog te waarderen. De betekenis van
deze waarden voor het persoonlijke en openbare welzijn is met geen pen te
beschrijven. Laten wij ons de fundamentele vraag stellen:’ - aldus George Washington
- ‘wat waarborgt ons het eigendomsrecht, onze goede naam en ons leven, als de zin
voor godsdienst de mens niet langer verplicht tot het spreken van de volle waarheid
bij het afleggen van de eed, die zijn onmisbare diensten bewijst voor het gerechtelijk
onderzoek? En laat ons zeer voorzichtig omgaan met de veronderstelling, dat de
zedelijkheid zonder de religie gehandhaafd kan blijven. Hoe gunstig het hoger
onderwijs bepaalde bijzonder ontvankelijke geesten ook kan beinvloeden, zowel het
menselijk verstand als de ervaring verbieden ons te verwachten, dat de publieke
zedelijkheid zonder godsdienstige grondslag zou kunnen blijven voortbestaan’.
Hoe meer men de cultuurgeschiedenis van Amerika bestudeert in zijn gigantische
metamorfosen, die het met adembenemende snelheid heeft doorlopen, des te

Neerlandia. Jaargang 78

183
dieper wordt men zich bewust van de sociale rol der religie als het fundament van
de natuurwet, als de enige stabiliserende constante in de maalstroom der geschiedenis.
De eerste eeuwen werd deze rol voornamelijk gespeeld door het Puritanisme met
zijn eerbied voor het Bijbels Woord, maar tevens zijn zin voor de rede, de waardigheid
van de persoon en de gelijkheid van allen voor God; zijn principiële instelling ten
aanzien van de werkelijkheid; zijn sterk ontwikkelde werkethiek en soberheid; en
vooral zijn zin voor gerechtigheid in een op zedelijke grondslag gevestigde
samenleving. Weliswaar ging deze religieuze erfenis een verwereldlijkende symbiose
aan met het liberale humanisme van de Verlichting en het latere pragmatisme, maar
in de 19e eeuw werd die erfenis opnieuw verlevendigd door het immigrerende Ierse
Katholicisme, dat eveneens sterk door het Engelse Puritanisme beïnvloed was. Om
het culturele klimaat van die eerste tijden nader te leren kennen, laten wij nog even
een blik werpen op de geest, die de eerste kolonisten bezielde.
Terwijl in 1630 het scheepje, de ‘Arbella’, de golven van de Atlantische oceaan
doorkliefde op weg naar de kust van het verre Massachusetts, hield de vrome leider
van de Puriteinse landverhuizers, de latere Gouverneur van de Massachusetts Bay
Company, John Winthrop, een toespraak, waarin hij het toekomstige ideaal van
Amerika aan de komende generaties ten voorbeeld stelde. Zijn toekomstverwachting
klinkt als een echo op de Bergrede van Christus:
‘Wij zullen zijn als de stad, die boven op de berg gelegen is, de ogen van de gehele
wereld zullen op ons gevestigd zijn. En mochten wij bij de uitvoering van dit werk,
dat wij op ons genomen hebben, onze plichten ten opzichte van God verzaken, zodat
Hij ons zijn tegenwoordige steun zou onthouden, dan zullen wij in de ogen van de
gehele wereld gelogenstraft en te schande worden gemaakt’.

De gewetenscrisis van onze tijd
Wat de hierboven aangehaalde woorden van Winthrop en Washington met elkaar
gemeen hebben is een onwrikbaar geloof in hun beider idealen: de geest van het
Christendom en de nog sterk uit dit geloof levende humanistische ethiek van de
Verlichting. Bovendien laten beiden een ernstige waarschuwing horen aan het
nageslacht, mocht dit eenmaal verraad plegen aan die idealen. De heersende
gewetenscrisis heeft intussen bewezen, dat het verzaken van deze fundamentele
geestelijke waarden de bijl aan de wortel van de maatschappelijke levensboom heeft
gelegd. Ook de Tocqueville besloot zijn grote Amerika-analyse ‘vol bezorgdheid en
vol hoop’ en met de open vraag of de Amerikaanse democratie de mens ‘zal leiden
tot slavernij of vrijheid, wijsheid of barbarisme, welzijn of ellende’.
Wat is er intussen van dat profetische visioen van de schitterende stad boven op de
berg terecht gekomen? De tekenen schijnen zich te vermeerderen, dat de
waarschuwing i.p.v. het ideaal werkelijkheid dreigt te worden; het licht van de stad
schijnt niet meer als een baken in de duisternis. Vanuit onze landbouwstaat Iowa,
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een echt stuk Midden-Amerika, wil ik nu trachten enkele graden van onze culturele
koortsthermometer af te lezen.
In stijgende mate worden wij slaven van de tijd, voortgejaagd door het waanzinnige
tempo van het moderne leven. Als gevolg hiervan hebben wij steeds minder tijd voor
onze medemens; vandaar de ongekende contactarmoede en vereenzaming van het
langs-elkaar-heenleven. Zelfs het familieverband, de grondslag van de maatschappij,
is door dit euvel in verregaande staat van ontbinding komen te verkeren.
Daar meer dan 50% van alle moeders werkt en zij dus niet meer in staat zijn hun
plichten jegens de kinderen op normale wijze te vervullen, heeft de familie zo zeer
haar opvoedende functie ingeboet, dat het aantal kinderen dat psychiatrische hulp
nodig heeft, met ettelijke miljoenen gestegen is. Het leven van de vaders wordt veelal
door de meedogenloze concurrentiestrijd in beslag genomen. Er bestaat dus een
stijgende tendens de ouderlijke verplichtingen op de scholen en betaalde hulp af te
schuiven. Het televisietoestel is tot onvermoeibare ‘oppas’ gepromoveerd en de
verheerlijking van de gewelddadigheid door het gros van de programma's draagt
weer zijn steen bij tot een alreeds heersende mate van misdadigheid, die men terecht
als een nationaal schandaal uitgekreten heeft.
Een mensonterende vloedgolf van geestelijke vervuiling spoelt over het land, getuige
de niet te stuiten stroom van pornografie en de uit elk zedelijk verband geslagen
seksualiteit, waarin geweld en uitspatting hand in hand gaan. De pers doet zijn uiterste
best, om in deze dingen aan de publieke sensatielust tegemoet te komen. Steeds meer
leven wij in een genotscultuur, die zich op geen enkel gebied meer iets weet te
ontzeggen. Het behoeft nauwelijks nader betoog, dat een dergelijke ontketening van
de menselijke onnatuur moet uitlopen op een toenemende
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ontluistering van de mens, volgens het oorspronkelijk ideaal: ‘geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis’, Met het wegvallen van de bovenzinnelijke werkelijkheid is de
natuurlijke werkelijkheid dan ook voor elk denkbaar gebruik en misbruik open komen
te liggen. Zo kan men zich afvragen waartoe bv. de vogelvrijverklaring van het
ongeboren kind uiteindelijk zal leiden. Tot nu toe had dit menselijk leven de
bescherming genoten van 's lands wetten, die hun gezag afleidden van het bestaan
van de ‘Schepper’.
Aan de legalisatie van de euthanasie wordt hard gewerkt. Tot dusverre is dit alles
vrijwillig gebleven, maar zullen wij bij gebrek aan absolute normen niet binnen
afzienbare tijd het stadium bereiken, waarin dit alles van hogerhand zal worden
voorgeschreven? De vraag rijst: wie of wat redt de mens van zich zelf?
De natuur, de basis van het leven, is in nog mindere mate aan de worgende greep
van de geestelijk onterfde mens ontsnapt. De verkwistende methoden, die gebruikt
zijn en nog gebruikt worden om de natuur van haar rijkdommen te beroven, tarten
alle beschrijving. In grote gedeelten van het land heeft de ontluistering van het
zieleleven zijn parallel gevonden in een schrikbarende ontluistering van het landschap
door schreeuwende reclameborden, teugelloze ontbossing, dito
industrieel-commerciële bebouwing en door de dreigende verontreiniging van water
en lucht. De laatste jaren is echter een begin gemaakt hieraan paal en perk te stellen.
Op economisch gebied is er een soort homo homini lupus-verhouding tussen
werkgever en werknemer ontstaan, die praktisch alleen op het recht van de sterkste
gebaseerd schijnt te zijn. Ook dit verschijnsel is grotendeels te wijten aan het verval
van de christelijke werkethiek en de arbeidsvervreemding van miljoenen, ontstaan
door het oncreatieve, machinale werk. Een ontmenselijkende invloed tekent zich ook
hierin af, dat wat zich niet in groepsverband organiseert, om ter handhaving van zijn
rechten pressie uit te oefenen, onherroepelijk achterop komt in het leven gezien als
een naakte krachtmeting.
Het verkwijnen van de geestelijke waarden heeft bovendien een moreel vacuum
geschapen, waardoor vooral de rechtspleging steeds meer op losse schroeven is
komen te staan. Vrouwe Justitia schijnt veelal tot een technische, emotionele of
politieke speelbal van rechters, advocaten en jury's ontaard te zijn. Er kan praktisch
geen land ter wereld bestaan waar het politieke, zakelijke en persoonlijke leven meer
met behulp van advocaten geleefd moet worden dan in Amerika. Het is dan ook
typisch, dat het land er in de huidige politieke crisis op rekent, dat de rechterlijke
macht het uit de nood zal redden. Maar dit raakt nauwelijks de wortel van het
probleem!

De machteloosheid van de intellectuelen
Door de Amerikaanse intellectuele wereld loopt een diepe, bijna onoverbrugbare
kloof, die de ‘onnutte’ humaniora scheidt van de beoefenaars der natuurkundige en
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technische wetenschapoen, de ware hogepriesters en diakenen van de geweldigste
technocratie ter wereld. Ook hier dus een ontwrichte en uit alle geestelijk verband
gerukte verhouding. Enerzijds vindt men de meest fantastische prestaties van het
Nieuwe Verbond der natuurwetenschap en de techniek, getuige de maanlandingen.
Anderzijds weet men niet recht meer wat aan te vangen met de aanspraken op
waarheid van het Oude tijdeloze Verbond der godgeleerdheid met de humanistische
wetenschappen en kunsten. Zij zijn dan ook, wat de werkelijk grote stuwkracht van
de Amerikaanse cultuur betreft, op een zijspoor, zo niet dood spoor, gerangeerd.
Zodoende schuift zich overal waar men gaat of staat de rationalisering van het leven
door de techniek tussen mens en mens, mens en natuur. De wanverhouding tussen
exacte en humanistische wetenschappen wordt nog versterkt door het historische
feit, dat dit land - in tegenstelling tot de aristocratische culturen van de Europese
Middeleeuwen of het oude China - eigenlijk geen hiërarchische sociale structuur
heeft gekend, waarin priester en geleerde een overheersende rol hebben gespeeld.
Wie heeft in het Amerikaanse volksbewustzijn dit werelddeel getemd? Zeer zeker
niet de humanistische intellectuelen! Er bestaat zelfs een sterke anti-intellectuele
onderstroming, waaruit politici zoals George Wallace, gouverneur van Alabama, op
grootscheepse wijze politieke munt geslagen hebben. Wij kunnen dus niet op een
eeuwenoude, diepgewortelde intellectuele traditie teruggrijpen. Gelukkig heeft dit
gemis ook weer een lichtzijde, want de Amerikaan laat zich niet gemakkelijk in het
intellectuele dwangbuis van revolutionaire denksystemen, zoals die van een Hegel
of Marx duwen. Zijn dynamisch conservatisme richt zich liever naar de normen die
het alledaagse leven voorschrijft. Praktijk en individualisme gaan boven theorie en
ideologie! Zelfs in het onderwijs heerst een sterke afkeer van al intellectueel elitisme,
zodat het schoolsysteem eveneens is opgebouwd op het democratisch principe: zo
veel mogelijk voor zo vele als mogelijk.
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Dat hierdoor de kwantiteit de kwaliteit vaak overvleugelt, is te begrijpen, ofschoon
het systeem in individuele aanpassingsmogelijkheden en menselijkheid ook
aanzienlijke voordelen te boeken heeft.

De vragen op de tweesprong
Als men tot slot samenvattend de vraag zou willen stellen naar de hoofdoorzaak, tot
welke al deze typisch moderne vervreemdingsverschijnselen kunnen worden herleid,
dan dient zich haast vanzelf het beeld aan van Faust, het prototype van de hoogmoedig
naar bovenmenselijke kennis en macht strevende Westerse mens. Door de eeuwen
heen was Faust immers reisgenoot van het Europese mensdom geweest; waarom zou
hij niet meegekomen ziin naar de Nieuwe Wereld? Het is typerend, dat Goethe zijn
Faust ‘het Woord’, waarmee Johannes zijn evangelie inleidt, laat verwerpen ten
gunste van: ‘In den Beginne was de Daad!’ Goethe kon echter voor de Daad nog een
religieus-ethische erfenis als leidraad vooronderstellen. Als er iets is dat de moderne
Amerikaanse uitgave van de Faustische mens ten voeten uit kentekent, dan is het dat
hij die geestelijke erfenis grotendeels als nutteloze ballast overboord heeft gegooid.
Hij heeft m.a.w. zijn onsterfelijke ziel verkocht aan de sterfelijkheid van het
materialisme: het vergankelijke genot, en het gemak. Daarenboven is hij de slaaf
geworden van zijn slaaf: de techniek. Met het verval van de religie als de heilige
kern van de cultuur, waaruit de profane werkelijkheid zijn uiteindelijke zin en
schoonheid put, lijken onze daden - en de cultuur die daaruit is voortgekomen - op
een van zijn geestelijke ankers losgeslagen schip, dat door de woeste golven van een
schrikbarende gewetenloosheid en algemene brutalisering van het leven stuurloos
heen en weer geslingerd wordt. Men hoeft het morele bankroet slechts van de
binnenlandse politiek, die gevoelige barometer van de cultuur, af te lezen. En de
walgelijke onthullingen over het machtsmisbruik, de omkoopbaarheid, knoeierij,
leugen en bedrog tot in de hoogste kringen vertonen slechts de top van de ijsberg!
Dit alles is des te bedroevender, daar er zo veel natuurlijke goedgeefse,
zelfopofferende hartelijkheid in de Amerikaanse mensheid leeft. Zo veel menselijke
vrijheid wordt positief gebruikt en er leeft in de harten van tallozen een oprechte
toewijding aan het streven naar een betere toekomst. Er bestaat nog zo veel schoonheid
in de natuur van dit wijdse land, waar afstanden de mens juist samenbrengen en
samen doen werken. De oude frontier-geest van het ‘United we stand, divided we
fall’ leeft nog in vele dagelijkse gebruiken als een zuurdesem voort.
Wij kunnen deze peiling van het huidige tijdsgewricht slechts besluiten met een open
vraag aan de toekomst: Zal het aan deze positieve krachten van het Amerikaanse
volk gegeven zijn het nog nooit zo diep gestoorde culturele evenwicht te herstellen?
En zal het dan mogelijk blijken weer een betere samenleving op te bouwen, op grond
van een herstel van die tijdeloze geestelijke idealen die in het verleden telkens weer
bewezen hebben de grondslag te kunnen vormen van een echte beschaving, die de
gehele mens als geestelijk-lichamelijk wezen aanspreekt? Mocht deze vraag in de
toekomst negatief beantwoord worden, dan zou de voorspelling uit kunnen komen,
die ons door Chroestjow in alle ernst is gedaan, nl. dat onze kleinkinderen onder een
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Communistisch regime zouden leven. Het is typerend dat deze opmerking in
Californië, het meest ontwortelde gedeelte van Amerika, gemaakt werd! Mocht
daarentegen de hoop, die in de vraag naar het herstel besloten ligt, inderdaad
verwezenlijkt worden, dan zou het leven als pelgrimstocht wederom zijn diepere zin
en luister herwinnen in het ‘Land where my fathers died, Land of the pilgrims' pride’
- woorden uit het nu zelden gezongen volkslied ‘America’. Dan zouden diezelfde
kleinkinderen ook de vierde strofe van dit lied met diepe gevoelens van saamhorigheid
en dankbaarheid kunnen aanheffen:
Our fathers' God, to Thee,
Author of Liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With Freedom's holy Light;
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
(Samuel Francis Smith 1808-95)
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Het Nederlands in Suriname
Bedenkingen bij een publikatie
In tegenstelling tot het (Zuid)-Afrikaans en het wel en wee van het langzaam maar
zeker uitstervende Nederlands in Indonesië, kreeg tot voor kort de situatie van onze
taal in de Nederlandse Overzeese Rijksdelen slechts weinig belangstelling, zo van
filologen als van dilettanten. Daarin is nu wel enige kentering gekomen(1), misschien
ten gevolge van de steeds duidelijker wordende perspectieven van onafhankelijkheid,
die een einde zullen stellen aan de banden die door het Koninkrijksstatuut werden
gesmeed. Sommigen vrezen, en misschien terecht, dat met het einde van het
Nederlandse bewind, hier opnieuw een stukje Neerlandia dreigt teloor te gaan onder
druk van het economisch zoveel sterkere Engels.
Reeds nu is de taalsituatie van Suriname en de Antillen zeer komplex. Naast het
Nederlands als officiële taal van school en administratie leven er nog andere talen,
gegroeid uit en onder de verschillende etnische groepen die deze landen bevolken.
Het Nederlands bekleedt er dus allerminst een monopoliepositie en juist daarom kan
het verdwijnen van een wettelijke basis, die het Statuut toch geeft, uitermate nadelig
zijn voor het verder leven der Nederlandse taal en kultuur aldaar. Het is inderdaad
zo, en dit heeft de aandacht van meerdere wetenschapslui getrokken, dat het
Nederlands als koloniale taal steeds de neiging vertoont zich in dergelijke mate te
laten beïnvloeden en aan te passen aan plaatselijke kulturele patronen, dat er tenslotte
een nieuwe taal ontstaat, die niet helemaal anders, maar ook niet meer dezelfde is.
Het Afrikaans is daarvan het beste voorbeeld, maar ook in de West kunnen deze
verschijnselen zich voordoen als de op gang zijnde krachtlijnen zich ongebreideld
verderzetten.
Aan zijn koloniaal verleden dankt Suriname zijn heterogene bevolkingsstruktuur(2).
De Indianen, als oudste en enige autochtonen, vormen nu een te verwaarlozen
minderheid, althans kultureel gezien. Anders is het gesteld met de groepen van
Afrikaanse oorsprong, door de kolonisten als goedkope werkkrachten ingevoerd.
Nog steeds spreken deze mensen talen afgeleid van de Akanstam uit West-Afrika.
Deze Akantalen werden mettertijd sterk beïnvloed enerzijds door Engels/Nederlandse
elementen, anderzijds door Joods/Portugese elementen, zijnde de beide groepen
waaruit de Europeanen voortkwamen. Dit heeft dan op zijn beurt ontstaan gegeven
aan twee mengeltalen, respectievelijk het Sranan tongo en het Samaraccaans. Er valt
hiertussen geen duidelijke scheidingslijn te trekken; alle taalgebruik vloeit in elkaar
over. Na de import van Chinezen, later Hindostanen, en tenslotte Javanen, die elk
uiteraard het hunne bijdroegen tot de kulturele veelzijdigheid van Suriname, bleef
echter het Sranan tongo de lingua franca tussen al deze komponenten van de nieuwe
bevolking.
Nu heeft zich de laatste jaren een mentaliteitsontwikkeling voorgedaan die aan het
Sranan een meer dan gewone terreinwinst heeft doen boeken. Gedeeltelijk kunnen
wij dit verklaren door het feit dat het spreken van dit Sranan beschouwd wordt als
progressief en aldus een element vormt in de ontvoogdingsstrijd van de Surinaamse
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bevolking, terwijl het Nederlands uiteraard beladen is met het odium van kolonialisme
en paternalisme van vroegere tijden. Anderzijds is het ook een onweerlegbaar feit,
zoals wij hoger reeds algemeen aanstipten, dat zich aan de overzijde van de Oceaan,
op de Nederlandse taalstam een nieuwe tak ontwikkelt, het Surinaamse Nederlands,
dat ergens meer en meer begint af te wijken van het Nederlands aan de Noordzee.
Wat is hiervan de oorzaak? Eerst en vooral de grote afstand van het moederland, wat
niettegenstaande de moderne communicatietechnieken toch een strukturele
veroudering van woordenschat en zinsbouw veroorzaakt bij gebrek aan de
vernieuwende elementen die een normale taaldynamiek voortbrengt. Vervolgens zijn
ook de invloeden van de andere in gebruik zijnde talen, zoals Engels, Hindi, Javaans
e.a. niet te negeren. Tenslotte ook wat wij zouden noemen de geografisch-kulturele
bedding waarin de taal leeft. Dit is een faktor die heel dikwijls door filologen wordt
genegeerd. Nochtans, laten wij niet vergeten dat de taal a priori bestaat om bepaalde
verschijnselen en/of gebeurtenissen aan elkaar te beschrijven of mede te delen. Het
moet dus duidelijk zijn dat wanneer deze verschijnselen of ge-
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beurtenissen zo verschillend zijn als tussen Nederland en de West het geval is, er in
de taal een hele sector omzeggens in de ijskast wordt opgeborgen bij gebrek aan een
zijnsrelatie, terwijl anderzijds een gebrek ontstaat aan nieuwe termen en wendingen
om dingen en voorvallen te verwoorden die in het land van oorsprong der bedoelde
taal niet bestaan. Om deze spanning in het taalgebruik op te lossen gaat men dan
enerzijds de niet meer situatiegebonden woorden pogen te gebruiken voor nieuwe
situaties - d.w.z. betekeniswijziging van het woord en anderzijds het invoeren van
de eigen plaatselijke term. Zodoende is er binnen het Nederlands als dusdanig een
hele waaier van schakeringen ontstaan in correlatie met de sociale gelaagdheid van
de bevolking.
Het Nederlands van de minderontwikkelde zal aldus veel meer Sranan gekleurd zijn
dan dat van de man met de leidende positie. Dat deze gelaagdheid dan nogmaals
wordt doorkruist door een etnisch patroon stelt ons voor het probleem dat een bepaald
taalgebruik daarenboven ook nog met een etnische groep zal worden geassimileerd,
wat ons dan van het taalkundige naar het delikate plan der rassenproblematiek brengt.
Wij moeten noodgedwongen vaststellen dat het Nederlands nog steeds een aangeleerde
taal blijft, door de bevolking aangevoeld als iets wat van bovenaan op hen wordt
neergelaten. En toch moeten wij ook stellen en moeten, menen wij, de Surinamers
zelf inzien dat ondanks al wat hiervoor werd geschreven het Nederlands toch een
integraal element uitmaakt van het kultuurpatroon van de Surinaamse Natie in
wording. De toekomst alleen kan ons uitwijzen of deze tak van onze taal eigenzinnig
verder zal doorgroeien, steeds verder van de stam af. Het is echter de taak van elke
Nederlander, van elke Vlaming erover te waken dat het Kultureel Erfgoed dat in de
loop der eeuwen in de West is gegroeid niet teloor gaat; dat het afstoten van de
Nederlandse taal en kultuur helemaal geen oplossing is voor om het even welk
probleem, maar alleen een verarming voor Suriname en de hele Nederlandstalige
gemeenschap in de wereld.
Wie nu meer over deze problematiek wenst te weten beschikt sinds kort over de
uitstekende publikatie van het Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse
Zaken, die een bijzonder nummer uitmaakt in de reeks ‘Schakels’(3). Na een korte
historische schets waarin o.a. een vergelijking wordt gemaakt met de situatie van het
Engels op Jamaica en het Frans op Haiti, volgt een sociografische uiteenzetting
betreffende het gebruik van het Nederlands in de onderscheidene bevolkingsgroepen
van Suriname door F.J. van Wel. De hoofdbrok wordt gevormd door een bijdrage
van drs. A.J. Vervoorn getiteld ‘Het Nederlands en de Surinaamse letterkunde’.
Hierin vestigt hij onze aandacht op het waardeverschil dat ontstaan is in het
woordgebruik der Surinaanmse auteurs.
Het Nederlands heeft uiteraard een groot sociaal impakt en wie vooruit wil komen
in de maatschappij zal het moeten beheersen. Dit verschijnsel ondervinden wij, wat
het frans betreft, dagelijks in België, meer speciaal te Brussel en hoeft geen verder
betoog. Het tweede deel geeft ons een idee van de invloeden van andere talen zoals
hierboven reeds aangehaald. Dit aan de hand van talloze voorbeelden uit de
Surinaamse literatuur, o.a. uit het voortreffelijk werk van Be Vianen(4). Moeilijker

Neerlandia. Jaargang 78

wordt het wanneer de auteur ons enig inzicht poogt te geven in de
betekeniswijzigingen der woorden, in zinsbouwaanpassingen en grammatikale
partikularismen, die alles samen het lezen van dit buitenbeentje in onze letterkunde
toch wat moeilijker maken dan een doorsnee roman. Dat dit echter helemaal geen
bezwaar weze de heel dikwijls interessante Surinaamse schrijvers ter hand te nemen,
want de inspanning wordt ruimschoots beloond. Nu nog, - maar voor hoelang? - zijn
de woorden van Oudgoeverneur G.J. Staal (1916-1920) geldig. Zoals hij zei vertoont
het Nederlands in Suriname ‘hooguit eenige eigenaardigheden die niets afdoen aan
de zuivere overeenstemming tusschen het Nederlandsch ginds en dat in Nederland
zelve’.
Drs. Y.J.D. PEETERS

Eindnoten:
(1) Cfr. o.m. Ons Erfdeel, 17e Jaargang, 1974:
p. 23: F. VAN WEL, ‘De toekomst van het Nederlands in Suriname’.
p. 165: Drs. A.J. VERVOORN, ‘Surinaamse schrijvers en het Nederlands’.
Ook nog: Onze Taal, 41, 1972, nr. 12: A.J. VERVOORN, ‘Onze taal in Suriname’.
(2) Suriname heeft een oppervlakte van 181.455 km2 en telde per 31 december 1971: 385.000
inwoners, d.i. 2,1 per km2, ingedeeld naar etnische groep:
Creolen: 118.500 of 30,8%
Hindostani: 142.300 of 37%
Javanen: 58.900 of 15,3%
Boslanders: 39.500 of 10,3%
Indianen, Chinezen en Europeanen: 6,7%.
(3) F.J. VAN WEL en Drs. A.J. VERVOORN, ‘Het Nederlands in Suriname’, in Schakels,
Tijdschrift van het Bureau Voorlichting van het Kabinet voor Surinaamse en
Nederlands-Antilliaanse Zaken, Herengracht, 19a, Den Haag, Postbus 115. Dit tijdschrift en
nog andere dokumentatie is gratis verkrijgbaar op bovenstaand adres.
(4) Zo o.m. Strafhok (1971) en Ik eet, ik eet tot ik niet meer kan (1972). Wij wensen hierbij op te
merken dat in het Deel 19 der Grote Winkler Prins, 1974, de Redaktie het blijkbaar niet nodig
heeft geacht deze schrijfster op te nemen.
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Nederlands-Amerikaanse verenigingen in de V.S.
Nederlandse Amerikanen hebben - zoals veel groepen van andere nationaliteiten
- een aantal organisaties opgericht voor onderlinge en vakkundige hulp. Hiervan
zijn er nu reeds zestig, en deze zijn verspreid van Boston in het oosten, tot
Honolulu in het westen, en van St.-Paul in het noorden tot New-Orleans in het
zuiden. Hoewel sommige organisaties al voor de Tweede Wereldoorlog bestonden
(zoals de Hollandia Society in Detroit, Michigan, gesticht in 1917, en de Holland
Club van San Francisco, Californië, gesticht in 1934) hebben de meeste het
levenslicht aanschouwd na de Tweede Wereldoorlog.
Veel van deze organisaties werden opgericht met het speciale doel om de
moeilijkheden in verband met de immigratie te verlichten. Zij hielpen
nieuw-aangekomenen als de immigranten om huizen en werk te vinden, gaven
advies over naturalisatieproblemen, regelden kerkdiensten in de Nederlandse
taal en zorgden voor verschillende vormen van ontspanning. Deze laatsten bv.
waren: picnics, feestmaaltijden, shows, bals, kaartspelen, St.-Nicolaasfeesten,
geillustreerde reisverhalen en muziekprogramma's. Het regelen van goedkope
chartervluchten van leden die Nederland wilden bezoeken, werd ook een
belangrijke dienstverlening. Deze vluchten zijn nog altijd zeer gewild, en veel
ervan zijn lang voor vertrektijd al volgeboekt.

Uitbreiding van activiteiten
Omdat vele Nederlanders vaak Amerikaans werden en zich geleidelijk aanpasten
aan hun nieuwe omgeving en ook omdat na ongeveer 1960 minder immigranten uit
Nederland kwamen, gingen deze organisaties hun activiteiten uitbreiden.
Zij zijn nog steeds even hulpvaardig als vroeger in hulpverlening aan de nieuwe
immigranten, maar veel van hun tegenwoordige activiteiten zijn nu bestemd om de
banden tussen de oude immigranten onderling en tussen hen en het moederland te
onderhouden.
De vier doeleinden van de ‘Knickerbocker Society of Chicago’, zoals ze zijn
vastgelegd in de reglementen, zijn typisch voor het hedendaagse streven van de
meeste Nederland-Amerika organisaties.
1) De historische vriendschap tussen de Verenigde Staten en Nederland te bewaren
door sociale en culturele activiteiten.
2) Te zorgen voor bemiddeling bij het tot uitdrukking brengen van de gewone,
dagelijkse interesses van personen van Hollandse afkomst.
3) Te helpen bij het aanpassen aan het Amerikaanse leven van personen van
Nederlandse afkomst.
4) Een goede gemeenschap te bevorderen tussen de leden van de vereniging.
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Twee van de grootste en meest actieve Holland-Amerika organisaties, opgericht
sinds de Tweede Wereldoorlog, zijn de ‘Dutch-Immigrant-Society’ en de ‘Dutch
club AVJO’. De Dutch-Immigrant-Society, is voornamelijk werkzaam in Michigan
en de AVJO is geconcentreerd op Californië. De eerste, beter bekend als D.I.S., is
opgericht in Grand-Rapids, Michigan in 1950. Deze zorgde voor lichte
ontspanningsavonden voor nieuwe immigranten, om de overgang naar en aanpassing
aan de Amerikaanse leefwijze gemakkelijker te maken. Een zeer belangrijk doel was
het verzorgen van kerkelijke erediensten in de Nederlandse taal voor de
nieuw-aangekomenen, die nog weinig van de Engelse taal begrepen.
Tot nu toe heeft D.I.S. nog steeds een sterk religieuze grondslag en heeft zijn meeste
leden voornamelijk onder de aanhangers van de hervormde kerkgenootschappen.
Hoewel het aantal Nederlandse immigranten dat zich de laatste jaren in Michigan
gevestigd heeft, aanmerkelijk kleiner is dan in de vijftiger jaren, is er geen
vermindering in ledenaantal, noch in de activiteiten van de D.I.S. gekomen.
Het hedendaagse aantal leden is bijna 11000, maar daar deze leden meestal ieder een
familiegroep vertegenwoordigen, is het individuele ledental veel hoger.
De organisatie zorgt nog steeds voor kerkdiensten, speciaal in de Paas- en Kersttijd
voor personen die graag de preek en het zingen in de taal van hun ‘vaderland’ willen
horen. Ook wordt er gezorgd voor recreatie in de vorm van spelen, feestmaaltijden,
reisverslagen e.d. Tevens trekt de D.I.S. musici en artiesten aan uit Nederland en
organiseert historische spelen en kunsttentoonstellingen. Tegelijkertijd heeft de
Society af en toe geholpen bij het uitzenden van Amerikaanse culturele groepen om
een reis door Nederland te maken. Deze uitwisseling is zeer veel gemakkelijker
geworden door het oprichten van een dochterorganisatie in Nederland, die nu al
ongeveer 3500 leden telt.

Van chartervluchten, studiebeurzen en tijdschriften
De Michiganorganisatie gaat steeds door met het verzorgen van chartervluchten naar
Nederland en deze zijn zeer zeker niet gedaald in populariteit. Ongeveer 6000 leden
hebben hiervan genoten in 1972.
Het laatste jaar en daarvoor heeft de D.I.S. ongeveer 2000 dollar per jaar uitgegeven
om studiebeurzen te verschaffen aan armlastige studenten, waarvan de ouders
immigranten waren, zodat ze konden studeren aan Calvin- en Hope-college. Deze
beide scholen zijn in Michigan en de meeste studenten zijn van Nederlandse afkomst.
In 1970 werd begonnen met de publicatie van een tijdschrift, bekend als ‘D.I.S.’ Een
driemaandelijks tijdschrift met 14000 afleveringen per oplage; het bevat informatie
over activiteiten van de organisatie en tevens allerlei artikelen betreffende de
geschiedenis van de Nederlanders in Amerika - speciaal in Michigan - gedurende de
negentiende en de twintigste eeuw. Ongeveer 75% van de inhoud is in twee talen,
Nederlands en Engels; de resterende 25% is alleen in het Engels.
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De Hollandse Club AVJO, een andere vereniging, vooral gericht op immigranten,
werd in Californië opgericht in 1959. Het is de snelstgroeiende vereniging van
Nederlanders in de Verenigde Staten. Zij had in 1973 al meer dan 30 000 leden.
AVJO's grote verscheidenheid in activiteiten, tezamen met het feit dat Californië het
grootste aantal na-oorlogse Nederlandse immigranten heeft aangetrokken verklaren
het enorme succes van deze club.
Behalve de verzorging van sociale en amusementsprogramma's en chartervluchten
naar het ‘vaderland’ (die ook door andere organisaties werden gedaan) doet AVJO
nog verschillende bijzondere dingen.
Ieder jaar is er een ‘Holland-show’, dan wordt een groep beroemde artiesten
aangetrokken uit Nederland om een serie voorstellingen te geven.
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Een maandelijks tijdschrift, genaamd AVJO, wordt uitgegeven met meer dan 11000
exemplaren, evenals DIS is het tweetalig en bevat informaties over de activiteiten
van de club, nieuws en belangrijke artikelen over Nederland en Californië, en korte
historische artikelen die speciaal interessant zijn voor Nederlandse Amerikanen.
De club AVJO heeft ook zijn eigen radioprogramma ‘Het Hollandse Uur’, geheel in
het Nederlands, dat zes uur per week uitzendt in Los Angeles, één uur in San
Francisco, en één uur in Salt Lake City. Ziekenhuisverzekering is mogelijk in
groepsverband voor leden en de club heeft zijn eigen Bloedbank bij het Rode Kruis
in Los Angeles. Onlangs is de AVJO-groep begonnen met de plannen voor een ‘dorp’
voor gepensioneerden, onder de naam ‘Holland’, dichtbij Los Angeles voor personen
van en ouder dan 65 jaar. De plannen voor dit huis beogen plaats te bieden aan 96
personen en als een toeristische attractie, die bekend zal worden als ‘The Historical
Center’ - ‘Het Historisch Centrum’, de oprichting van een klein Nederlands dorp,
compleet met molen, kanaal, ophaalbrug, huizen met spitse gevels, winkels e.d.
Hopenlijk zal het Historisch Centrum de onderhoudskosten kunnen bekostigen uit
de opbrengsten van het toerisme; er zal ook een werkgelegenheid zijn voor
semi-gepensioneerden.

Andere soorten van doelstellingen
Naast de organisaties die meer speciaal op immigranten zijn gericht, zijn er ook nog
veel Nederland-Amerika verenigingen die allerlei verschillende doeleinden nastreven.
Een beschrijving van enkele zal de lezer een idee geven van hun strekking.
Eén van de oudsten is de ‘Netherland Benevolent Society’ een liefdadigheidsinstelling,
opgericht in New York in 1908.
Het is voornamelijk een instituut om financiële hulp te verschaffen aan personen van
Nederlandse afkomst en hun familie.
Het ledental is klein, ongeveer 350, en de fondsen komen van de leden, van giften
en enkele beleggingen. De activiteiten van deze vereniging zijn in de loop der jaren
enigszins gewijzigd, afhankelijk van het aantal Nederlandse immigranten die
aankomen, en van de economische omstandigheden in de Verenigde Staten.
Gedurende de zestiger jaren betaalde de vereniging bijna 50 000 dollar voor de steun
en gaf tevens belangrijke hulp aan jonge mensen uit Nederland, die in de Verenigde
Staten studeren en geconfronteerd werden met grote financiële moeilijkheden.
Sommige van deze verenigingen geven ook gelegenheid aan hun leden om deel te
nemen aan verschillende vormen van ontspanning, die niet algemeen bekend zijn;
bijvoorbeeld de Caron Club, opgericht in 1961 in Grand-Rapids, voor personen die
biljart willen spelen, zoals het in Nederland gespeeld wordt.
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In het begin waren er maar 14 leden, maar in 1971 was dit aantal al gegroeid tot 55.
Ze hebben hun eigen clubhuis, waarin een biljart, zoals in Nederland wordt gebruikt.
Zoals te verwachten is hebben de Nederlandse Amerikanen ook hun eigen
‘soccer-teams’; de Hollandse voetbalclub van La Palma in Californië, een voorstad
van Los Angeles, die in 1957 werd gesticht, vooral om Nederlandse immigranten
een kans te geven om voetbal te spelen in competitieverband. In 1972 waren er
ongeveer 500 leden en had men verschillende clubs gevormd.
Andere veelzijdige organisaties zijn de verenigingen van ‘Hollandse Psalm-zangers’
van Oranje City, Iowa, die geregeld bijeen komen om bekende gezangen en psalmen
in de Nederlandse taal te zingen. Dan zijn er nog verenigingen speciaal op vakgebied.
De Nederlands-medische vereniging, opgericht in 1965, met hoofdzakelijk als doel
het verschaffen van voorlichting aan artsen die hun praktijk ginds uitoefenen, maar
hun opleiding in Nederland hebben genoten. Antwoorden en inlichtingen worden
gegeven op vragen uit Nederland betreffende de medische professie in Amerika. Zij
onderhoudt tevens nauwe relaties met de leden door middel van een tweemaandelijks
tijdschrift en een jaarlijkse bijeenkomst.
Ongeveer 20% van de bijna 250 leden is in Amerika geboren, maar studeerde in
Nederland. Van de overige 80% hebben velen, circa 60%, eerst in Indonesië gewoond,
maar werden in Nederland opgeleid. De leden wonen verspreid over meer dan 35
staten en in Canada. Het grootste deel houdt in het oosten van de Verenigde Staten
verblijf.
Een andere gespecialiseerde groep is de Nederland-Amerikaanse
universiteitsvereniging. De leden zijn, zoals de naam reeds aangeeft, meest leraren
aan universiteiten en colleges.

Eliteclub
Men kent ook een club van vooraanstaande burgers van Nederlandse afkomst in New
York, gesticht in 1903. Het is een club alleen bestemd voor ‘gentlemen’; er wordt
een hoog bedrag aan contributie betaald.
De club bezit luxueuze zit- en eetzalen in het hart van Manhattan. De meeste leden
zijn dan ook academisch gevormden en grote zakenlieden. Er zijn 500 leden.
Lidmaatschap is alleen toegestaan voor personen, die burgers, of voormalige burgers,
of zoons van burgers of van voormalige burgers zijn. Hiervan is ongeveer ⅓
Nederlander.
De meesten wonen in New York City en omgeving. Personen die niet volledig
beantwoorden aan de vereisten omtrent Nederlands burgerschap, kunnen als
belangstellenden lid worden; dat zijn er circa 200. Eén van de meest gezaghebbende
organisaties is de ‘Holland Society’ van New York, opgericht in 1805 door een groep
vooraanstaande New-Yorkers van Nederlandse afkomst.
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Het lidmaatschap is beperkt tot mannen, die in directe lijn afstammen van een
Nederlander, of van iemand die in Nederland heeft gewoond en Nederlands sprak,
of die in de Amerikaanse kolonies woonde vóór 1676, dus voor het Nederlandse
bewind daar eindigde. Het ledental bedraagt thans 1000, waarvan ⅔ binnen 200 mijl
van New York City woont. Er zijn ook 21 dochterverenigingen in de Verenigde
Staten, ten gerieve van personen die, door te lange afstand, niet in staat zijn de
bijeenkomsten en vergaderingen die in New York worden gehouden, bij te wonen.
De club bezit een uitgebreide bibliotheek in het New Yorkse hoofdkantoor. Het doel
hiervan is het verzamelen van informatie en het bewaren daarvan over de vroegste
geschiedenis van de Nederlanders in Amerika, alsmede om onderzoekingen op dit
gebied aan te moedigen. De club publiceert
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ook een driemaandelijks tijdschrift, onder de titel ‘De Halve Maen’, genoemd naar
het beroemde schip van Henry Hudson, wiens onderzoekingstocht de Nederlanders
de bezitsrechten opleverde in 1609. Het biedt leerzame artikelen over de Nederlanders
in de Amerikaanse kolonies en geeft tevens voorlichting over de activiteiten van de
vereniging. Hoewel het tijdschrift een Nederlandse naam heeft, zijn alle bijdragen
in de Engelse taal geschreven; het laatste is nodig omdat slechts een klein aantal van
de leden nog Nederlands kan lezen.

Bewaren van historisch erfgoed
In samenwerking met al deze verenigingen zijn er nog diverse stappen gedaan om
het historisch erfgoed van de Hollanders in Amerika te bewaren. Het initiatief van
deze ondernemingen begon in de oostelijke staten. De moeite die de ‘Holland Society
of New York’ doet om materiaal over de Nederlanders uit de koloniale periode te
bewaren, is al ter sprake geweest.
Verscheidene musea en bibliotheken hebben zich ook in het bijzonder toegelegd op
het verzamelen van gegevens over deze periode van kolonisatie. De Nederlandse
toonzalen van het museum van de stad New York tellen ettelijke inzendingen van
permanent karakter, die diverse aspecten laten zien van het leven van de Hollanders
van Nieuw Amsterdam. Het Museum van de New Yorkse historische vereniging in
New York City bevat bezienswaardigheden van hetzelfde karakter. De bibliotheek
van de Society kent veel archiefmateriaal over het eerder aangeduide tijdvak, evenals
de Long Island geschiedkundige bibliotheek in Brooklyn.
Eén van de beste collecties van manuscripten over de vroegste geschiedenis van de
Hollandse kerken, is te vinden in de ‘Dutch Church Room’ van de Gardner Sage
Bibliotheek in het seminarie van New Brunswick (Yersey). Sommige van deze
bezittingen dateren uit de tijd van Peter Stuyvesant.
De laatste jaren heeft men verscheidene Hollandse huizen uit de koloniale periode
gerestaureerd als herinnering aan de belangrijke rol die de kolonisten in de
geschiedenis van deze streek hebben gespeeld.
Hieronder bevindt zich bv. het Jan Martense Schenk-huis, gebouwd in 1675, dat
geheel is opgebouwd in het Brooklyn museum en voorzien van Hollandse meubelen
uit die tijd. Ook het ‘voorlezer’-huis in Richmond op Staten Island, is gerestaureerd.
Het was vóór 1696 gebouwd en werd gebruikt als huis voor de ‘voorlezer’, die ook
vaak als schoolmeester fungeerde. Gelijke restauraties zijn ook elders ondernomen
in de Hudson Valley.
De Nederlandse Amerikanen van het Midden-Westen hebben eveneens alles
ondernomen om hun erfgoed te bewaren. Zo werd in 1937 het Nederlands Museum
in Holland Michigan opgericht. Oorspronkelijk doel was de herinnering levendig te
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houden aan de eerste tijden van de historie van de Michigan-kolonie, die door dominee
Albertus van Raalte en zijn volgelingen in 1847 werd gesticht.
Ook zaken die betrekking hebben op het leven en de cultuur van ‘the old country’
behoren tot een voornaam deel van de bezittingen van dit museum. Tevens beschikt
men over een verzameling van brieven, kranten, folders e.d. die verband houden met
de immigratie van Nederlanders naar de Verenigde Staten, die langzamerhand bijeen
is gebracht; het materiaal heeft in het bijzonder betrekking op de Hollandse
nederzettingen in Michigan.
Ook het Calvin College in Grand Rapids, Michigan, heeft de laatste jaren hard gewerkt
aan het verzamelen van historisch materiaal, speciaal over de rol van de hervormde
kerk. In 1963 is er een organisatie opgericht onder de naam ‘Hollands-Amerikaanse
historische vereniging’. Deze wil de collecties van de verschillende instituten van
Michigan bijeen brengen.
Het college in Noord-West in Oranje City (Iowa), één van de drie colleges dat
gesteund wordt door de Hervormde Kerk, heeft onlangs een speciale bibliotheekzaal,
onder de naam ‘Dutch heritage room’ ingericht voor manuscripten en andere boeken,
die van belang zijn voor de grote Nederlandse gemeenschap in Noord-West Iowa.

Groeiende belangstelling voor de historie
Waarschijnlijk door de groeiende belangstelling voor volkenkundige studie, is ook
de belangstelling voor de Hollanders toegenomen in de laatste jaren. In de loop van
1971 b.v. heeft de Holland Society van New York geholpen bij een driedaags congres
in Rensselaerswijck, New York, met als onderwerp ‘Koloniale Hollandse bijdragen
aan de culturele en sociale ontwikkeling van de Verenigde Staten’. Lezingen werden
georganiseerd over onderwerpen als ‘Hollandse wetgeving en politiek’, ‘Hollandse
landsgewoonten en illustraties van bezienswaardigheden van de Hudson Valley’.
In 1972 bij de 22ste jaarlijkse vergadering in Nyac, New York van de New Jersey
Historical Society was het voornaamste onderwerp: ‘Hudson Valley, geschiedenis
en cultuur’. Studiegroepen hielden zich bezig met de diverse aspecten van de
Hollandse cultuur, zoals architectuur, binnenhuisinrichting en de restauratie van
verschillende Hollandse herkenningspunten.
In de laatste jaren hebben ook nationale en plaatselijke tijdschriften ettelijke artikelen
gepubliceerd over de Hollanders in Amerika.
Prof. dr. G.F. DE JONG,
hoogleraar in de geschiedenis-wetenschap aan de universiteit van South Dakota
(USA)
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Op de leestafel
Prof. dr. Paul van de Meerssche
Het antwoord van Brugmans
Uitgeverij Orion, N.V. Desclée De Brouwer, Brugge, 1973, 211 blz., 150
fr.
De idee tot deze publicatie vatte de auteur op tijdens de zomer van 1972 toen hij in
het Europacollege werkte aan ‘Europa morgen. Integratie of desintegratie?’. Vroeger
had hij menig gesprek gevoerd met Hendrik Brugmans. Hij geloofde dat deze man
iets te zeggen had en dat het te boek stellen van hun dialogen zoiets kon worden als
een geestelijk testament van deze ‘onbekende’ bekende. De vormgeving van deze
gesprekken en het weergeven van hun unieke sfeer zijn de oud-student van het
Europacollege P. Van de Meerssche niet zo gemakkelijk gevallen. De woorden van
Brugmans getrouw overnemen bleek uiteindelijk niet houdbaar omdat de goed
voorbereide en uitgesponnen antwoorden dan niet meer te vatten waren in een uitgave
van om en bij de 200 blz. Uit deze veelheid aan materiaal heeft de auteur dan een
keuze gemaakt. Het resultaat is een boek waarin zeven tema's vrij evenwichtig werden
ontwikkeld. Ook is de schrijver erin geslaagd de klare, rustige maar geëngageerde
spreektrant van Brugmans te reproduceren. Op gegeven ogenblikken kan je hem
‘zien’ en ‘horen’ praten.
De filoloog, historicus, federalist, politicus, hoogleraar, essayist en ere-rector van
het Europacollege heeft ons inderdaad iets mee te geven. Zijn ‘levensantwoord’ op
enkele vragen van onze tijd is bemoedigend en werkt begeesterend. Hier is een man
aan het woord die getuigt van een leven dat hij zinvol ervaart en die zijn hoop
uitspreekt voor de toekomst. De bladzijden over Kerk en godsdienst nodigen uit tot
herlezen. Uit de klare en rake antwoorden over kerkstrukturen, horizontalisme of
verticalisme, het zwijgen van God, spreekt een diep evangelisch geloof.
De overige gesprekstema's (1. Westerse beschaving - 2. Amsterdam,
geloof-tolerantie en onze Joden - 3. Eerste politiek engagement en kontakt met
Vlaanderen - socialist en federalist tussen beide wereldoorlogen - 4. Confrontatie
met het nazisme - 5. Engagement federaal Europa - 6. Europacollege), zijn niet
minder belangwekkend. Sommige onderdelen zouden wellicht stof bieden tot een
afzonderlijk gesprek, bv. Brugmans' contact met Vlaanderen.
Hopelijk kent dit antwoord van Brugmans een ruime verspreiding en vindt het
zaadje van de hoop een geschikte voedingsbodem voor een rijke oogst. Mocht het
boek een tweede uitgave bereiken dan kunnen de vaak storende fouten - te wijten
aan tijdsgebrek - vermeden worden.
I. CORNELIS

Dutch Studies
Uitgeverij Martinus Nijhoff, Den Haag Prijs: f. 45.De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (voorzitter Prof. Dr. W. Thys) is
voor de Neerlandia-lezers geen onbekende. Deze vereniging heeft er ongetwijfeld
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in een belangrijke mate toe bijgedragen dat de positie van het Nederlands aan
buitenlandse universiteiten aanzienlijk versterkt is. De ‘Dutch studies’ is een nieuw
initiatief van deze vereniging. Uit de folder lichtten wij de volgende tekst die u aan
uw engelstalige relaties ter lezing kunt voorleggen. Wellicht kan u hen voor dit zeer
interessante boek interesseren:
‘Dutch studies provides Information on various aspects of Dutch language and
literature for those who do not read Dutch but are interested in this subject or in fields
related to it. Its contents include original and translated articles, reviews,
bibliographies, and, in particular, contributions giving the present position in various
fields of research.
The language of the yaerbook is English, but contributions in French and German,
and occasionally in Dutch, will be included. The Linguistics section of this first
volume starts off with an article which deals with various aspects of the study of
Dutch in Germany. One of the most important aspects is the relation between Dutch
and German as cognate but separate languages. The second contribution gives a
survey as well as an evalution of the study of Dutch grammar. The third article deals
with accentual problems. The Literature section contains two extensive articles on
Dutch theatre in the Renaissance and a survey of studies on Hooft over the past
twenty-five years. These contributions are preceded and followed by two shorter
articles on subjects dealing with Middle Dutch and modern Dutch literature. The
volume continues with a commemoration of the famous Dutch historian Johan
Huizinga. Furthermore it provides a critical survey of the source material for the
study of Dutch literature. The volume is completed by three reviews and two
bibliographies’.
Ziehier een overzicht van de rijke inhoud:

Linguistics
J. Goossens, Germanic studies in Germany and their relation to the study of
German and Dutch.
H. Schultink, Modern Dutch grammar as a science.
C.F.P. Stutterheim, Accentual relationships as viewed and used in language.

Literature
M.J.M. de Haan, A philological paternity test.
W.A.P. Smit, The Dutch theatre in the Renaissance - a problem and a task for
the literary historian.
L. Rens, The project on Renaissance drama in Antwerp.
C.A. Zaalberg, Studies on Hooft, 1947-1972.
E.M. Beekman, Blue skiff of the soul. The significance of the color blue in Paul
van Ostaijen's poetry.

History
W. Thys, Johan Huizinga (1872-1945).

Reviews
M.J.G. de Jong (ed.), Literaire Verkenningen, by H.W.J. Vekeman.
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G.A.R. de Smet (ed.), Heinric van Veldeken. Symposion Gent 23-24 october
'70, by D.H. Green.
W.Z. Shetter, The pillars of society, Six centuries of civilization in the
Netherlands, by Ch. Wilson.

General information
W. Gobbers, Source material for the study of Dutch literature. A bibliographical
survey.

Bibliography
P.K. King, Dutch studies written in English, 1962-1971.
W. Gobbers, Publications on Dutch language and literature in languages other
than Dutch, 1971.
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Marcel Boey, Johan Fleerackers, Willy Sanders
Guide to Flanders the Dutch speaking part of Belgium.
Lannoo, Tielt, 1973, 262 blz. + 6 blz. bibliografie.
Hoe moet je een hartspecialist uit Los Angeles het begrip Vlaanderen bijbrengen?
Ik heb het geprobeerd met Guide to Flanders, een uitgave van Lannoo, Tielt. Het
regende gelukkig veel deze zomer zodat mijn Amerikaanse vriend er geen bezwaar
tegen had een paar uurtjes te relaxen met mijn Guide. De resultaten waren leerrijk:
na 2 dagen liep de tafelconversatie over federalisme, verdeelsleutels, het nationaal
inkomen over Vlaanderen en Wallonië, verhouding inwoners en belastingen, enz...
Mijn vriend zei dat hij het Vlaamse probleem nooit gesnapt had maar na lectuur van
het boek meende hij klaar te zien: 60% van de bevolking en 60% van het nationaal
inkomen betekent beschikking over 60% van de staatsuitgaven. Zo lang jullie,
Vlamingen, daar niet over beschikken zal er een probleem zijn. Een typisch zakelijk
Amerikaanse uitspraak wellicht maar ze getuigde van inzicht. Mijn hartspecialist
had begrepen dat er een Vlaamse gemeenschap bestond die zich zelfstandig opstelde
binnen het Belgisch staatsverband en als gevolg daarvan rechten voor die
gemeenschap opeiste.
Daarmee heb ik meteen aangehaald wat ik in dit boek voor buitenlanders het meest
waardevol vind: het begrip Vlaanderen wordt een levende werkelijkheid via
hoofdstukken over geschiedenis, politiek en economie, taal en kultuur. De Vlamingen
bestaan! De Vlaamse groep bestaat als groep en heeft als groep verwachtingen. Guide
to Flanders brengt over al deze onderwerpen in even zoveel hoofdstukken duidelijke
informatie, en dat betekent dat deze gids regelmatig zal moeten aangepast worden.
Gegevens van 1973 zijn in 1975 niet meer juist. Uit één en ander zal ook wel blijken
dat deze gids niet bedoeld is voor de vlugge toerist, maar voor de geïnteresseerde.
Maar zelfs die laatste zal wat prettiger illustratie, gebruik van kleurendruk, toeristische
routes en overzichtelijke kaartjes op prijs stellen. Ik bedoel dat alleen de doodernstige
studax naar dit boek in zijn huidige vorm grijpen zal en de uitgever zal er toch geen
bezwaar tegen hebben dat een ruimere groep door het uiterlijk van het boek
aangetrokken wordt.
L. UREEL

De Uilenspiegelroute
Vlaamse Toeristische Biblioteek, nr. 179. Uitg. Vlaamse Toeristenbond,
16 blz., 25 fr.
Op 23 juni werd aan de gevel van het boekhuis Gildenkamersstraat-Suikerrui, te
Antwerpen, een gedenkplaat onthuld, die herinnert aan de verschijning, omstreeks
1518, te Antwerpen, van het eerste Nederlandse Uilenspiegelvolksboek.
Deze plaats is tevens het uitgangspunt van de Uilenspiegelroute, leidend van
Antwerpen naar Vere in Zeeland.
Bert Peleman schreef voor de Vlaamse Toeristische Biblioteek de brochure met
bovenstaande titel, nr. 179 in de reeks. Dit werkje, met veel illustraties, beschrijft de
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te volgen weg, over Rupelmonde (V.T.B.-Uilenspiegelgedenkteken), St.-Niklaas,
Gent, Brugge, Damme, Knokke, Sluis, Vlissingen, Middelburg en Vere, in welke
laatste stad Tijl, volgens Charles de Coster, torenwachter werd.
Deze brochure is meer dan een itinerarium; het is een inventaris van al wat op
diverse plaatsen aan Uilenspiegel herinnert. Aanbevolen!

R. van Roosbroeck, Hendrik Brugmans, Gaston Eyskens
Willem de Zwijger
26 × 34 cm., 486 blz., 462 illustraties waarvan ruim honderd in kleur. Prijs
f. 265.-, 3500,- Fr. Uitgave Mercatorfonds N.V., Eikenstraat 9, Antwerpen
- W. Gaade B.V., Den Haag.
Het leven van Willem van Oranje betekent meer dan de eerste fase van de
Tachtigjarige Oorlog tegen een oppermachtige Spaanse overheerser. Het betekent
meer dan de levensgeschiedenis van de grondlegger van een koningshuis.
Het betekent zelfs meer dan de eerste aanzet tot het ontstaan van een onafhankelijke
staat. In het tijdsbestek van deze vijftig jaren der zestiende eeuw kan men vele
gedachten en denkbeelden terugvinden die ook nu nog het Nederlandse volk verbinden
en verdelen.
Zo is deze levensbeschrijving uitgegroeid tot de politieke economische en culturele
geschiedenis van een tijdperk, waarin de Lage Landen niet alleen ‘de rijke parel aan
de kroon der Bourgondische vorsten’ waren, maar waarin medebepalende grondslagen
voor de aard, het karakter en de toekomst van het Nederlandse volk en de Nederlandse
staat worden gelegd.
Zorgen noch moeite werden gespaard om deze periode zo volledig en zo perfect
mogelijk te reproduceren: de auteur, prof. R. van Roosbroeck, staat borg voor de
tekst; 462 oude gravures, aktes en landkaarten, reproductties van beroemde
schilderijen, klederdrachten, munten en gebruiksvoorwerpen illustreren de ongeveer
500 pagina's van deze geschiedenis.
Dat prof. Hendrik Brugmans en prof. Gaston Eyskens een voor- en nawoord
schreven, is niet slechts uiting van de eenheid van de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden. Willem van Oranje was als het ware het prototype van de Europees
denkende mens en wordt in dat opzicht dikwijls met Erasmus vergeleken.
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Het geheel werd gebonden in zuiver linnen met perkamenten rug; het is gestoken
in een zwarte casette die, evenals het voorblad van de boekband, gesierd wordt door
de wapenspreuk en de handtekening van de Prins van Oranje.
Naar inhoud en uitvoering een standaardwerk van uitzonderlijke waarde, dat we
in een volgend numemr uitvoeriger zullen bespreken.
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