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Nederlands Vanzelf Sprekend

Theater is een feest
Ludo Beheydt

U hebt dankzij de ANV-nieuwsbrief of de website van het ANV wellicht al opgemerkt dat er op het internet een petitie loopt onder de
kop Nederlands Vanzelf Sprekend. De petitie is een idee van enkele
leden van de Orde van den Prince in en om Antwerpen. Er werd
een Actiegroep Nederlands opgericht, waarbij zich later nog enkele
verenigingen aangesloten hebben: de Marnixring, het Priester
Daensfonds en het ANV. De actiegroep bestaat nu uit 21 Vlamingen
en Nederlanders, die ondertussen perspectieven hebben om de
doelstellingen van de oproep te concretiseren.
De doelstellingen zijn versterking van het onderwijs in het Standaardnederlands en bevordering van de taaleenheid van Nederland en Vlaanderen. Die doelstellingen worden gedragen door sociale, culturele en
economische motieven. We willen dat alle Vlamingen en Nederlanders, ook anderstaligen die zich bij ons vestigen, alle kansen krijgen
zich de Nederlandse standaardtaal eigen te maken, zodat zij actief
kunnen participeren in onze democratische samenleving. We zijn
ervan overtuigd dat Nederland en Vlaanderen zich als één taalgebied
moeten blijven presenteren aan de wereld, omdat dat voor beide
landen zowel op cultureel als op economisch vlak extra mogelijkheden schept.
De vandaag soms wat overheersende perceptie dat de standaardtaal
een verloren zaak is, dat de standaardtaal mensen uitsluit, wil de
Actiegroep Nederlands graag omkeren. We willen integendeel
mensen bij elkaar brengen, mensen verenigen met en in de standaardtaal. Wij keren ons niet tegen taalvariatie, niet tegen sprekers
van varianten van het Nederlands, zoals dialecten, tussentalen,
Verkavelingsvlaams of Poldernederlands. Dat er variatie is, is geen
probleem. Zolang de standaardtaal maar het communicatiemiddel
is dat op school geleerd en door de media in ruime mate gebruikt
wordt, zodat we elkaar in Vlaanderen en Nederland nu en in de
toekomst kunnen verstaan én begrijpen.
Ondertussen hebben drie vertegenwoordigers van de actiegroep een
heel constructief gesprek gehad met de Nederlandse Taalunie, die
heel positief op de petitie reageerde. Geert Joris, de algemeen secretaris van de Taalunie, was op het gesprek aanwezig. De bezorgdheid
van de actiegroep leeft ook bij de Taalunie.
Ook u, beste lezer van Neerlandia/Nederlands van Nu, kunt uw
steentje bijdragen door de petitie te tekenen. Velen onder u hebben
dat al gedaan, zodat de teller nu al op om en bij 4000 staat. Hartelijk
dank. En als u ons nog verder wilt steunen door de petitie bij vrienden
en kennissen bekend te maken, dan bewijst u ons en nog meer het
Nederlands een uitstekende dienst. U vindt de link onder deze tekst.
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Nederlands of Engels aan de universiteit

Een stem uit Leuven
Nederlands is een prachtige taal in woord en geschrift. Ook
om in te onderwijzen en te onderzoeken. Désiré-Joseph Mercier (1851-1926) vond van niet. “Les Flamands qui voudraient
ﬂandriciser une université, n’ont pas assez réﬂéchi au rôle
supérieur auquel doit prétendre une université. Si leurs revendications étaient accueillies, la race ﬂamande serait au coup
réduite à des conditions d’infériorité dans la concurrence universelle.”
Hierop werden Vlamingen geweldig boos. Mercier vonden zij
plotseling maar niks. Toch was hij de grootmeester van het
neothomisme. Een internationaal vermaard geleerde. Hoogleraar en kardinaal. En, als we even de communautaire strijd in
België buiten beschouwing laten, ook nog een profeet. Want
als we in zijn woorden enkele correcties aanbrengen, blijken
ze nog steeds springlevend te zijn. Met het Nederlands en het
Frans (niet langer het Vlaams) als universitaire talen, raken
wij (zowel Nederlands- als Franstaligen) achterop in de wereldwijde concurrentiestrijd. Nous sommes réduits à des conditions
d’infériorité. In afwachting van het Chinees grijpt de concurrentieslag tussen universiteiten en onderzoekers plaats in het
Engels. Deelnemen is een voorwaarde om te winnen.
Dat nu ook de Franstaligen in België onder druk staan, troost
niemand in Vlaanderen, waar de kennis van het Frans trouwens in een ijltempo afneemt. Wat wel onderhuids sluimert,
is de vrees dat Mercier alsnog gelijk krijgt. Dat het Nederlands
niet langer een universitaire taal zal blijven. Zelf ben ik daar
minder ongerust over. Op voorwaarde dat we in staat zijn op
de verengelsing sereen te reageren. Niet defensief. Redelijk.
Want er zijn alvast twee gevaren.
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Rik Torfs
Rector Katholieke Universiteit Leuven

Om te beginnen zijn overijverige politici een probleem. De
taalproblematiek aan universiteiten behoort tot het bevoegdhedenpakket van het Vlaams Parlement. En Vlaamse politici
voelen zich dubbel bedreigd, als Vlaming en als politicus.
Als Vlamingen willen ze onze taal vrijwaren voor het Engels.
Als politici met door Europa gekortwiekte vleugels kiezen ze
voor een sterk normatief optreden bij het uitoefenen van het
beperkte aantal bevoegdheden waarover ze beschikken. Dat
leidde onder meer tot strenge taaleisen voor buitenlandse
hoogleraren die door Vlaamse universiteiten worden aangetrokken, maar niet in het Nederlands doceren. Zij moeten
immers aan het universitair bestuur kunnen deelnemen en
daarvoor is een stevige kennis van het Nederlands nodig. Maar

die hoge eisen werken averechts. Gereputeerde buitenlanders
blijven weg. Terwijl ze, zonder al die gestrengheid, en mits
ook hun familie gastvrij in ons land wordt onthaald, na een
tijdje vanzelf Nederlands zouden leren. Je spreekt nu eenmaal
vlug de taal van de plek waar je thuis bent. Politici zouden
beter terughoudend zijn, de bacheloropleidingen in het Nederlands garanderen en op masterniveau de teugels laten vieren.
Per opleiding kan worden gekeken wat mogelijk en wenselijk
is. Per universiteit ook, leve de vrijheid. Chemie of fysica in het
Engels lijkt plausibeler dan iets soortgelijks voor verbaal georiënteerde disciplines als taalkunde of ﬁlosoﬁe. Zaak is niet het
Engels tegen te houden, maar het Nederlands in de schijnwerpers te plaatsen daar waar het kan schitteren.
Een tweede gevaar is verbonden met het niveau waarop wijzelf
onze moedertaal beheersen. Mensen noemen zich gemakkelijker meertalig als ze in hun eigen taal enige wankelmoedigheid vertonen. Daar zit een zekere logica in. Wie het in
zijn moedertaal zonder verbale pirouettes moet stellen, heeft
minder moeite om het in een andere taal even goed te doen.
En acht zichzelf dus vlug meertalig. Het omgekeerde is ook
waar. Van François Mitterrand is bekend dat hij, zoals talrijke
Franse politici door de eeuwen heen, literair talent bezat en
van schrijven hield. Zijn kennis van vreemde talen was echter
redelijk desastreus. Misschien wel – het is natuurlijk maar
een hypothese – omdat hij besefte in geen enkele andere taal
ooit het rafﬁnement te zullen bereiken dat hem in het Frans
nauwelijks moeite kostte. Studenten en docenten die niet echt
malen om taal, maken zich minder zorgen over colleges in het
Engels dan minnaars van het woord. Daar schuilt een gevaar
in. Een doel van universitair onderwijs bestaat er immers in de
verbale kracht van studenten te verhogen. Woorden zijn niet
enkel een middel. Ze zijn het huis waarin we verblijven “Alleen in mijn gedichten kan ik wonen”, schreef Jan Jacob Slauerhoff, een gedachte die net zo goed op het woord en de taal in
het algemeen kan slaan.
Verloopt de verengelsing van het onderwijs, hoe noodzakelijk
ze vanuit strategisch oogpunt ook is, niet enigszins gemakkelijker omdat het gewicht van taal in het wetenschappelijke
bedrijf is afgenomen? Neem nu powerpointpresentaties. Ze
bevatten elliptische zinnen, losse trefwoorden, die niettemin
volstaan om te begrijpen wat de spreker bedoelt. Bij zo’n
presentatie besef je amper of op het scherm Nederlandse of
Engelse woorden verschijnen. De sobere taal staat volledig

O N D E RW I J S T A A L I N D E L A G E LANDEN

doorgaans verkeerd uit. Zij geeft de indruk dat de strijd die
wordt gevoerd, hopeloos is. Zoals overheden die uit angst voor
vakbonden geld blijven pompen in stervende staalfabrieken.
En hopeloos is de toekomst van onze taal allerminst. Het
Nederlands is geen kleine, maar een middelgrote taal. En
krachtige denkers maken haar sterker, dat vergeten we soms.
Edward Schillebeeckx vertelde me lang geleden hoe zijn colleges in Nijmegen door grote groepen Amerikanen werden
bijgewoond. Dat was in de jaren zestig en zeventig van vorige
eeuw. Zij kwamen in Nederland studeren en leerden er de taal
van de meester om hem te horen spreken in de woorden die
de zijne waren. Vaak verwierven ze de ﬁnesse ervan door een
liefdesrelatie te ontwikkelen met Nederlandse meisjes. Grote
brillen hadden ze, en bevrijdende gedachten. De relatie hield
geen stand, maar de taal bleef verworven. De beste bescherming van het Nederlands is de vrijheid. Niet enkel de universitaire vrijheid om op masterniveau colleges te organiseren in
de taal die de instellingen zelf verkiezen. Maar ook een bredere
vrijheid, die universiteiten en hun professoren autonomie en
vertrouwen durft te schenken. Want dan zullen creatieve mensen voor een universitaire carrière blijven kiezen. En groeit de
kans dat buitenlanders van heinde en verre komen om hen
aan te horen.

”De Vlamingen die de universiteit zouden willen vervlaamsen, hebben niet
genoeg nagedacht over de hogere rol die een universiteit moet opeisen.
Als hun eisen ingewilligd werden, dan zou het Vlaamse ras meteen een
minderwaardige positie krijgen in de wereld.” (vrije vertaling van de
tekst uit de eerste alinea van dit artikel) (bron: http://nl.wikipedia.org/

Krampachtig protectionisme daarentegen haalt niets uit. Buitenlandse universiteiten bieden nu al Engelstalige programma’s aan. Dat de door hen afgeleverde diploma’s niet worden
erkend door de Vlaamse overheid doet weinig ter zake. Wie
ze behaalde, kan daardoor weliswaar geen ambtenaar worden,
maar dat is doorgaans ook niet de bedoeling. Op de vrije markt
gelden andere regels. Bedrijven rekruteren wie ze willen. Daar
gaat het om de intrinsieke waarde van een diploma. Kortom,
enkel in vrijheid zal het Nederlands overleven als universitaire
taal.

5

Tot zover de gevaren die bij de taaldiscussie aandacht vergen:
de overheid en wijzelf.

Nu ik de gevaren die het Nederlands bedreigen, heb geschetst
en de vrijheid die voor een riante toekomst zal zorgen, heb
geprezen, wil ik eindigen met een persoonlijke noot. Sinds
meer dan een kwarteeuw doceer ik kerkelijk recht in Leuven.
Meteen hoofdzakelijk in het Engels. Maar ons Nederlandstalige programma heb ik, ook later als voorzitter van de faculteit,
altijd in ere gehouden. Mede omdat Leuven de enige universiteit ter wereld is waar een compleet programma kerkelijk recht
in het Nederlands wordt aangeboden. Daarmee ophouden zou
de ontwikkeling van de vaktaal doen stollen, en dus het Nederlands verarmen. Externe, door de politiek opgelegde regels
waren niet nodig om dat te beseffen, en de verantwoordelijkheid te voelen die daarmee gepaard gaat.

In welke taal in een verre toekomst in de Lage Landen college
zal worden gegeven, weet ondertussen niemand. Ik neem
aan dat het Nederlands aardig stand zal houden. Maar ook
dat zulks enkel met veel vrijheid kan. Te expliciete steun pakt

Sommige oud-studenten werden bisschop. Een enkeling
zelfs zonder zijn einddiploma in het kerkelijk recht te hebben behaald. Helaas misschien. Maar de genade van
God is oneindig.					

ten dienste van onmiddellijke, eenvoudige communicatie.
Dat heb je natuurlijk niet wanneer je er de colleges op naleest die Martin Heidegger of Michel Foucault voor overvolle
aula’s gaven. Heidegger heeft Duits nodig, Foucault Frans.
Zij wonen in hun woorden. Worden die vertaald, dan lijken
de ideeën plotseling zwakker. Misschien is dat enkel schijn,
veroorzaakt door een plots gevoel van vervreemding. Maar de
indruk is er niet minder om.
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Een stem uit Leiden
Door de eeuwen heen was het aan de Europese universiteiten
al een onderwerp van gesprek: de landstaal versus een lingua
franca. Met enige nostalgie spreken we over het Latijn als de
voertaal van de academie. Universiteiten als Leiden en Leuven
konden er heel internationale instituties door worden. Pas in
de loop van de negentiende eeuw zou het Latijn uit de mode
raken. Zo begon Thorbecke op enig moment zijn colleges alleen nog pro forma in het Latijn, om vervolgens over te gaan
op het Nederlands. Die gang naar de landstaal zag men aan
alle Europese universiteiten van de negentiende eeuw, niet
alleen in het onderwijs, maar ook in het onderzoek. Want ook
daar werd het Latijn als voertaal vervangen door de nationale
talen, en niet te vergeten door twee andere wereldtalen: het
Duits en het Frans.
Uiteindelijk werd het vooral na de Tweede Wereldoorlog met de
toenemende dominantie van de Amerikaanse wetenschap, het
Engels. De behoefte aan een nieuwe lingua franca was te groot
geworden, zeker in de natuurwetenschappen en de geneeskunde. De Amerikaan Scott L. Montgomery schreef er vorig jaar
een mooi boek over: Does Science Need a Global Language? Zijn
antwoord voor in elk geval de natúúrwetenschappen is:
Yes, it does! Science’s future is … inseparable from English.

De Pyreneeën
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Carel J.J.M. Stolker
Rector magniﬁcus Universiteit Leiden

De landstaal of een lingua franca
als taal van de universiteit?

Voor sommige wetenschapsgebieden ligt dat heel anders.
Neem het recht. Wat is dat voor een wetenschap, vroeg Blaise
Pascal zich in zijn Pensées af: “Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà”. Wat ‘waar’ is aan de ene kant van de berg, is dat
kennelijk niet aan de andere kant. Vergelijk dat met de geneeskunde, waar het bloed gelijkelijk circuleert aan beide zijden
van de Pyreneeën. Maar voor het recht geldt dat het uiteindelijk mensenwerk is – complex en vaak cultuur- en plaatsgebonden mensenwerk. De afnemers van juridisch onderzoek en
onderwijs zijn daarom voor een belangrijk deel van nationale
aard: collega’s in de wetenschap, de advocatuur, de rechterlijke macht of de wetgever. Wie zijn natuurlijke afnemers niet
bedient, verdwijnt. Zo maakte de Nederlandse Sociologische
Vereniging zich vorig jaar ernstig zorgen over de verengelsing
van de sociologie. Er zou een kloof zijn ontstaan tussen sociologie en de nationale samenleving. De sociologie, vond de
commissie, heeft van oudsher een tweeledige taak: zij moet de
samenleving bestuderen en haar dienen. Deze dubbelfunctie
wordt niet automatisch goed vervuld. Die dubbele uitdaging

geldt voor tal van wetenschapsgebieden: het bedienen van een
nationaal en een internationaal gehoor.

Erasmus
In Nederland hebben de meeste universiteiten inmiddels een
keuze gemaakt voor het Nederlands in het bacheloronderwijs,
en ‘Engels tenzij’ in de masters. De reden is duidelijk. De
markt van het hoger onderwijs wordt heel snel een internationale markt. In 2012 vierde het succesvolle Europese Erasmusprogramma zijn 25e verjaardag. Tot op dat moment hadden
bijna drie miljoen studenten van die internationale mobiliteit
geproﬁteerd, meestal voor een half jaar. Wereldwijd studeren

Het Nederlands was in de Lage Landen sinds jaar en dag
schooltaal, onderwijstaal, doceertaal en wetenschapstaal:
in Nederland al sinds de 19e eeuw en in Vlaanderen sinds
de jaren dertig van de 20e eeuw. Van de basisschool tot
de universiteit werden lessen of colleges in het Nederlands gegeven. Wetenschappelijke publicaties verschenen
doorgaans in het Nederlands. Eind 20e eeuw verandert
dat zienderogen. Het Engels rukt op, niet alleen aan de
universiteiten, maar ook in middelbare en lagere scholen.
Colloquia vinden hoe langer hoe meer in het Engels plaats.
Scripties, proefschriften, wetenschappelijke artikelen …
worden steeds vaker in het Engels geschreven. Scholen
experimenteren met meertalig onderwijs, immersieonderwijs. Hoog tijd dus om daar in Neerlandia/Nederlands van
Nu het jaarthema van te maken. In dit nummer laten we
Carel Stolker (Leiden) en Rik Torfs (Leuven) aan het woord
over de positie van het Nederlands en het Engels aan de
universiteit. In de volgende nummers hebben we het over
meertalige scholen, immersieonderwijs, sociale implicaties
van tweetalig onderwijs en Engels in het basisonderwijs.

er nu al zo’n vier miljoen studenten buiten hun eigen land en
deskundigen denken dat dat aantal tegen 2025 zal oplopen tot
vijftien miljoen. Het zijn indrukwekkende cijfers. En bedenk:
het gaat nog niet eens zozeer om wát ze daar leren, maar dát
ze er leren. Het is nog maar zeventig jaar geleden dat Europa
door oorlog werd verscheurd, op de Balkan nog geen vijftien
jaar, en overal elders ter wereld worden heel nieuwe oorlogen
uitgevochten. Internationale studentenmobiliteit vertegenwoordigt daarom een waarde op zichzelf.

O N D E RW I J S T A A L I N D E L A G E LAND EN

Weg met het Nederlands?
Moeten de universiteiten de landstaal dan maar opgeven?
Montgomery, de man van het boek over de global language,
vindt van niet. Hij roemt Nederland en de Scandinavische
landen om hun taalbeleid, en dan met name ook om het beleid
van tweetaligheid. Want wie slechts in één taal toegang heeft
tot wetenschappelijk en intellectueel gedachtegoed, terwijl anderen in staat zijn veel méér te lezen, staat op achterstand. Wie
tweetalig is, of meertalig, kan bijvoorbeeld veel gemakkelijker
de rol van ‘critical mediator’ in internationale projecten spelen.
De vraag naar verengelsing van de universiteit vraagt dus een
subtiel antwoord, schrijft Montgomery:
Science needs, and indeed has, a global tongue, but such a language cannot ﬂatten the world. As long as national science is a vital
part of the scientiﬁc enterprise, monolingualism is itself a form of
isolation.

in het Latijn en ging dan over op het Nederlands. (portret, 1852, door Johan
Heinrich Neuman, bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Rudolph_Thorbecke)

Een heilzame slagboom?
Een begrijpelijk bezwaar tegen de verengelsing is de mogelijke
negatieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs, zowel van
de kant van de docenten als van de kant van de studenten.
Want doceren is doseren, is uitleggen, is hetzelfde nog eens
op nét een andere manier vertellen. Dat is in de eigen taal al
heel wat, maar het is zeker heel wat in de taal van een ander.
En voor het begrijpen door de studenten geldt iets soortgelijks.
Nieuw zijn die bezwaren niet. Zo liep de afgelopen eeuwen
ook de uitspraak van het Latijn in diverse landen sterk uiteen
en hadden vooral de Engelsen last met de verstaanbaarheid.
Daar kwam nog eens bij dat het Latijn voor een tweedeling
onder de studenten kon zorgen. “Voor de grote hoop was de
drempel in intellectueel of in praktisch opzicht te hoog”, stelt
Joke Roelevink in een mooi artikel vast. De Senaat van de
Utrechtse universiteit noemde het Latijn zelfs een “heilzame
slagboom … welke ongeschikte kinderen uit de mindere standen” weerhoudt. En de hoogleraren? Die zaten thuis “te midden van stapels woordenboeken in stilte peentjes te zweten”.
Verengelsing van de academie is niet te stoppen. Onze ‘eigen’
masterstudenten krijgen in toenemende mate les in het
Engels, en dat zal ook wel voor veel bachelorstudenten gaan
gelden. Zo laat het succes van de zogenaamde university colleges zien dat internationale mobiliteit niet beperkt blijft tot
de 22-jarigen, maar steeds vaker 17- en 18-jarigen trekt. En
waarom zou de hoogleraar ‘sterrenkunde’ in het Nederlands
beginnen, om vervolgens, gelijk Thorbeckes omgang met het
Latijn, een of twee jaren later in het Engels verder te gaan?
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Van de vier basisvaardigheden in een vreemde taal: luisteren, spreken, schrijven en lezen, heeft voor de rechtenstudie de laatste de
hoogste prioriteit. (…) Recht is immers vrijwel overal in de eerste
plaats geschreven tekst. Maar er moet ernstig rekening mee worden gehouden dat … de trein van het middelbaar onderwijs [zal]
voortboemelen door de laagvlakte waar, wat de vreemde talen betreft, slechts één soort gras groeit, kort Amerikaans.

Hoeder van de taal?
Ten slotte, draagt de universiteit geen eigenstandige verantwoordelijkheid voor het behoud van de nationale taal? Martin
Heidegger schreef immers:
Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der
Mensch. Die Denkenden und Dichtenden sind die Wächter dieser
Behausung.

In zijn binnenkort te verschijnen boek Het Nederlands in gevaar?
wijst de Leidse emeritus hoogleraar Cor van Bree inderdaad op
uiteenlopende gevaren voor een taal door verengelsing. Toch 

Ne e rlan dia /Ne de r lands v an Nu – 1- 20 14

Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) begon zijn colleges alleen nog pro forma

Enkele weken geleden kondigde de Nederlandse overheid aan
dat twaalf scholen uit het primaire onderwijs vanaf volgend
schooljaar lessen als biologie en aardrijkskunde in het Engels
gaan geven. Ze doen mee aan een proef met tweetalig onderwijs, en later zullen andere scholen zich aansluiten. Frans en
Duits mag ook, maar het lijkt er niet op dat scholen daarvoor
zullen kiezen. En daar zit, denk ik, de pijn. Niet bij het Engels
als de dominante wetenschappelijke voertaal, maar bij het
verlies van alle andere talen. Het recht, de geschiedenis, de
politicologie en de ﬁlosoﬁe vallen nauwelijks academisch te bestuderen zonder kennis van het Frans en het Duits. De zorgen
liggen dus eerder bij de prestaties van de middelbare scholen.
De Leidse hoogleraar burgerlijk recht, Hans Nieuwenhuis,
heeft al vaker de noodklok geluid:

OND ERWI J S TAAL I N D E LAG E LAND EN

de context waarbinnen zij opereren.
Dat geldt ook voor het onderwijs – hoe lastig dat soms ook is
voor onze studenten en docenten.

NEERLAND I A

Dat leidt ertoe dat voor vele wetenschapsgebieden een gemeenschappelijke voertaal een vereiste is, en dat is vrijwel altijd het
Engels. Daarenboven kan tweetaligheid veel voordeel opleveren
(Montgomery), en is ze soms zelfs een noodzaak (Nieuwenhuis). Maar hoe het gaat lopen, weet niemand. Taal laat zich
uiteindelijk niet dwingen; dat weten de Fransen het beste. 

Literatuur

Justus Lipsius (1547-1606) doceerde nog in het Latijn. (portret, na 1611-1612,
door Peter Paul Rubens, bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Leiden)
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denkt hij dat twee talen heel goed in een ‘evenwichtstoestand’
naast elkaar kunnen bestaan. En al heeft hij gelijk, de universiteit moet niet de hoeder van een taal willen zijn. Terecht koos
de KNAW tien jaar geleden voor het uitgangspunt dat wetenschappers hun werktaal kiezen op grond van het onderwerp en

Bree, C. van (te verschijnen in mei 2014). Het Nederlands in
gevaar? – en andere prangende taalkwesties. Utrecht: Spectrum.
Montgomery, S.L. Does Science Need a Global Language?
(2013). Chicago and London: University of Chicago Press.
Naar een evenwichtige kwaliteitsbeoordeling van sociologisch
onderzoek. (2013). Advies van de Nederlandse Sociologische
Vereniging. S.l.: Nederlandse Sociologische Vereniging.
[http://www.nsv-sociologie.nl/wp-content/uploads/
2013/03/NSV_kwaliteit_2013.pdf]
Nederlands, tenzij… Tweetaligheid in de geestes- en de gedragswetenschappen. (2003). Rapport van de Commissie Nederlands als wetenschapstaal. Amsterdam: KNAW.
Nieuwenhuis, H. (2009). Brief aan een jonge academisch
gevormde vrouw. Zutphen: Paris.
Roelevink, J. (1991). Het Babel van de geleerden: Latijn in
het Nederlandse universitaire onderwijs van de achttiende
en de negentiende eeuw. In Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1989-1990. (pp. 33-43).
Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
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Schatten op zolder?
Wie zich verdiept in historische teksten, botst er wel eens op:
verloren gegane publicaties. Ze worden vermeld, we weten dat
ze bestaan hebben, we kennen er soms de titel van en weten
zelfs een enkele keer waar ze gepubliceerd zijn en wat er, ongeveer, in stond. Die verloren publicaties intrigeren mij altijd
mateloos. Ik vraag me dan altijd een beetje vermetel hopend
af: kan niemand dit terugvinden, zit er nergens een verloren
gewaand exemplaar in een of andere klooster- of schoolbibliotheek, of in een slecht gerepertorieerd antiquariaat?
U vraagt u nu natuurlijk af waar ik mij in godsnaam over opwind. Is dat nu zo belangrijk? De vloot boeken en geschriften
die in de loop der eeuwen verloren gegaan is, is ondertussen
toch niet meer te overzien. En echt missen doen we die verloren publicaties niet. Nee, zolang we nooit van hun bestaan

Ludo Beheydt
Université catholique de Louvain

gehoord hebben. Maar zodra we ze vermeld gezien hebben,
beginnen ze een beetje te spoken. We vragen ons af of ons
beeld van een historische problematiek dat we nu als waar
voor ogen houden, er niet totaal door gewijzigd zou worden.
Maar laat ik dat even concretiseren.
Toen ik in een ver verleden Germaanse talen begon te studeren,
las ik in de syllabus Geschiedenis van de Germaanse ﬁlologie (1e
deel, 1964) van professor Jan F. Vanderheyden dat Hendrik
Stevin, de zoon van de beroemde wiskundige Simon Stevin
(1548-1620), in een bundel Materiae Politicae Burgherlicke Stoffen melding maakt van twee, nu verloren gegane, ﬁlologische
werken van zijn vader. Het eerste was een Nederduytsche Retorica
dats Redenconst anders geseyt Welsprekenheyt, waarin werd gehandeld over de eygenheit des spraecx, over duysterheyt en claerheyt,

V E RL O RE N P UB LI CATI ES

Wellicht zitten in vergeten bibliotheken de lang gezochte publicaties waarvan we het bestaan wel kennen, maar niet meer de vindplaats.

Soms hebben we een beetje meer geluk en beschikken we
over een geheel of gedeeltelijk later afschrift van een bekende,
maar verloren gegane publicatie. Zo vermeldt A.M. Hagen in
zijn boek Schone moedertaal (2000) dat de Venlose gevierde
humanist Erycius Puteanus, die in 1606 opvolger werd van
Justus Lipsius in Leuven, bij zijn aanvaarding als hoogleraar
in 1607 een oratie heeft gehouden onder de titel Juventutis
belgicae laudatio, die al in 1608 door Jan de Schepper vertaald
is als Loffrede der Nederlantsche Jonckheyt. Die rede is een vurig
pleidooi voor de moedertaal, maar de vertaling is “helaas verloren gegaan”, schrijft Hagen. Hier beschikken we echter wel
over een latere vertaling, die in 1888 door Edw. Van Even in
Dietsche Warande gepubliceerd is. Die Edward Van Even (18211905) was een Leuvense stadsarchivaris die we in die zin dankbaar mogen zijn, dat hij ons wel van meer verloren gegane

geschriften kopieën bezorgd heeft. Zo beschikken we dankzij
een afschrift van zijn hand nog over de tekst van het contract
tussen de Leuvense stadschilder en Vlaamse primitief Dirk
Bouts en de Meesters van het Leuvense Broederschap van het
Heilig Sacrament voor het maken van het nu beroemde Laatste
Avondmaal.
Teksten hoeven trouwens niet eens zo oud te zijn om verloren
te gaan. Dichter bij onze tijd weten we bijvoorbeeld dat Jan
David, de belangrijke voorman van de Vlaamse Beweging en
steunpilaar van de herwonnen volwaardigheid van het Nederlands in Vlaanderen, in 1923 een “nu verloren gegaan boekje”
gepubliceerd heeft met als titel Eenige regelen over de Vlaemsche
tael, bijzonderlijk de spelling en het maken van de tijden der
werkwoorden betreffende, in de welke men de spelling van
de Heere Siegenbeek gevolgd heeft. Zelfs Lode Wils, die het
boekje vermeldt en voor zijn proefschrift over Jan Baptist
David toch wel grondig gezocht heeft, heeft het niet terug kunnen vinden. Jammer.
Maar misschien is er nog wel iemand die kan helpen om
die bijzonder intrigerende publicaties weer boven water te
halen. Zou er echt geen exemplaar meer ergens verdoken
zitten in een Brugse kloosterbibliotheek, een Leidse universiteitsbibliotheek of een of andere abdij- of stadsbibliotheek?
Twee vragen, of beter twee verzoeken: heeft iemand toevallig
weet van een van deze werken? En: zijn er u nog dergelijke
‘verloren publicaties’ bekend waarvan u doodgraag eens een
exemplaar in handen zou houden? Laat het ons weten, met
een beetje uitleg erbij.			
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over d’oirden des uytspraecx (articulatieplaatsen!), over cieraet en
over twesen. Dat is nu zo’n verloren gegaan boek dat mij bijzonder nieuwsgierig maakt. Wat schreef Stevin eigenlijk over taal,
hoe keek hij er precies tegen aan? Kan niemand dat boek ergens
opdiepen? Het tweede verloren gegane werk is, blijkens zijn
uitvoerige titelbeschrijving, al minstens even boeiend voor wie
in de geschiedenis van het Nederlands geïnteresseerd is: een Nederduytsche Dichtconst, “ghegront op de Françoysche Dichtconst,
die daerom eerst beschreven wort. En is hier by gevought een
verhael van Letterconstige geschillen. Het 1 geschil van de spelling. Het 2 vant geslacht der Namen. Het 3 op seker E, En, en
Der. Het 4 van de buyging en vervouging”. Geef toe, die geschillen over de taal klinken ook vandaag nog erg vertrouwd. Ik zou
wel eens willen weten hoe Stevin daarover dacht.

CALLOS A D’EN SARRI À
NEERLAND I A

Fundación Cultural Knecht-Drenth
Fundación Cultural Knecht-Drenth
In Callosa d’en Sarrià, een klein stadje in de Spaanse
provincie Alicante, heeft de Fundación Cultural KnechtDrenth (FCKD) vier monumentale panden ingericht
als atelier met woonruimte. Deze ateliers zijn bedoeld
voor tijdelijk gebruik door kunstenaars, schrijvers, vertalers en wetenschappers uit Nederland en Vlaanderen.
De FCKD werd opgericht door mecenassen Tijmen
Knecht en Helen Knecht-Drenth. Het secretariaat is
ondergebracht bij het ANV.

met het wegslaan van het laken gestaag op weg gaan
bepaalde hondjes geknoopt aan hekjes
wijzen richting op bepaalde tijden van de dag
met het openen van luiken na de siesta
wordt de nieuwe ochtend binnen gelaten
zonder het huis te verlaten
ken ik de rondte van de stad
geluiden stijgen op als tussen handen opgewreven kruiden
een auto probeert af en toe starten
geruststellend kletsende pannen
door de verschillende buurten hoor ik
het busje van de butanero stijgen en dalen
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voor mijn voeten slepen mieren interieurstukken
magnetiserend volgen de cicaden
elke wending die mijn lichaam maakt
en terwijl mijn spieren langzaam zachter worden
gedachten uit hun houders worden gehaald
Uitzicht is een afstand die zich omkeert, ISBN 978 90 214 4662 2,
Uitgeverij Querido, Amsterdam, 64 pp., € 17,95

bedenk ik hoe een laatste stuip je overlevert aan de slaap
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staak het zoeken naar de achterkant van dit stilleven
Achtergrondinformatie bij het gedicht:
Bernke Klein Zandvoort (1987) verbleef in oktober
2013 een maand bij de Fundación Cultural KnechtDrenth. Als werkverslag schreef zij dit gedicht. Met
haar bundel Uitzicht is een afstand die zich omkeert
won zij in 2013 de tweejaarlijkse debuutprijs Het
Liegend Konijn. Deze prijs is een initiatief van het
gelijknamige tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie, dat in 2003 werd opgericht door
Jozef Deleu.

schuifel in een rieten tas met oude vrouwtjes
steegjes naar beneden, naar de avond
om op sterrenkant liggen te gaan
en de volgende morgen
mee te draaien naar haar zonnige schouder
Bernke Klein Zandvoort

C A L L O S A D ’ E N SARRI À

Ien Lucas, zonder titel (serie “bubble up”) acryl, gelmedium, linnen 180 x 140 cm
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Dirigent Willem Mengelberg
(1871-1951)

Frits Zwart
Nederlands Muziek
Instituut

Schrijven met de steun van de Fundación Cultural Knecht-Drenth
In oktober van dit jaar was ik Artist in Residence van de Fundación Cultural Knecht-Drenth. Dat betekende een verblijf in
een van de panden in Callosa d’en Sarrià in Spanje. Ik ben er
vier weken geweest om te werken aan het tweede deel van de
biograﬁe van de dirigent Willem Mengelberg (1871-1951). Jaren
geleden publiceerde ik al een inmiddels uitverkochte biograﬁe
over de jaren 1871-1920. Nu kon ik geruime tijd achtereen aan
het tweede deel werken, dat de periode 1920-1951 beslaat. Dat
is een lastig gedeelte omdat daarin ook de jaren 40 aan bod
komen, die in Mengelbergs biograﬁe altijd al voor veel controverse hebben gezorgd.
Het is heerlijk om in een omgeving te werken waarin je je
volkomen geïsoleerd weet van de alledaagse beslommeringen
in Nederland en je je goed kunt concentreren op je onderwerp.
En elke dag was daar de heerlijke afwisseling te kunnen genieten van het mooie weer, de prachtige luchten, het uitzicht op
berglandschappen, tochtjes door de omgeving en zo verder.
Interessante en leerzame ervaringen en vooral een enorm
vruchtbare periode.
De dirigent Willem Mengelberg was destijds de beroemdste
Nederlandse musicus. Iedereen kende hem. Mengelberg behoorde om zo te zeggen tot onze nationale trots. Tijdens zijn
indrukwekkende carrière had hij niet alleen talrijke internationaal befaamde musici naar Amsterdam gehaald, maar ook
een fanatiek pleidooi gehouden voor de muziek van Gustav
Mahler. Dat speelde zich allemaal in de beginjaren van de
20e eeuw af en het is niet overdreven om te stellen dat door
Mengelbergs inzet Nederland zo’n rijke Mahlertraditie kent.
De weerstand die Mengelberg destijds aanvankelijk ondervond, was enorm. Niet alleen nodigde Mengelberg Mahler
steeds uit om naar Amsterdam te komen (Mahler kwam in
die periode vier keer naar Nederland), maar hij voerde ook
zelf Mahlers muziek keer op keer uit en dwong daarmee zijn
concertpubliek naar Mahlers muziek te luisteren. Dat leverde
aanvankelijk veel tegenstand op: mensen liepen weg als
Mahlers muziek gespeeld werd, bestuursleden waren kwaad,
mensen schreven boze brieven enzovoorts. Maar na verloop
van tijd wist Mengelberg harten te winnen voor de muziek
van Mahler, die hij de Beethoven van onze tijd noemde. Nú
lijkt het volkomen vanzelfsprekend dat Mahlers muziek volle
zalen trekt, honderd jaar geleden moest dat nog bevochten
worden.

Willem Mengelberg dirigeert het Concertgebouworkest tijdens een concert
in het Olympisch Stadion in Amsterdam, 1934. © Nationaal Archief/Spaarnestad Photo

Een van de onderwerpen die ik in Spanje heb beschreven, is
het zogenoemde Stadionconcert, dat in 1934 in het Olympisch
Stadion in Amsterdam werd georganiseerd. Dat was net als
nu tijdens crisisjaren. Het initiatief voor het concert kwam
van ir J.A. Josephus Jitta, bestuurslid van het Initiatief Comité
Amsterdam, dat beoogde in Amsterdam ‘wat meer leven in de
brouwerij te brengen’ en vervolgens de pensioenfondsen van
het Concertgebouworkest en Residentie Orkest te steunen.
Josephus Jitta wilde begrijpelijkerwijs dat Mengelberg het
concert zou dirigeren en alleen onder die conditie wilde het
bestuur van het Concertgebouw meewerken. De teruggelopen
inkomsten van het Concertgebouw hadden een probleem veroorzaakt bij de pensioenfondsen voor de orkestleden. Het concert zou worden georganiseerd voor het Concertgebouworkest
én het Residentieorkest, dat ook met teruglopende inkomsten
kampte. Als een groot orkest zouden de ensembles optreden.
Bij een van de gezamenlijke repetities in het Concertgebouw
hield Mengelberg een toespraak waarin hij als voorbeeld wees
op “de pompeuze organisaties der groote voetbalmatches.
Ook wij moesten die methodes toepassen en alle moderne
reclamemiddelen tot de onze maken, om welke rede hij had
voorgesteld een monster-ensemble te vormen uit onze beide
orkesten, om, mede door middel van de radio, een vredeskreet

C A L L O S A D ’ E N SARRI À

Behalve de beide orkesten werkten ook vier koren mee: het
Toonkunstkoor Amsterdam, waarvan Mengelberg zelf dirigent was, en verder de Koninklijke Oratorium Vereeniging,
de Koninklijke Christelijke Oratorium Vereeniging en de R.K.
Oratorium Vereniging. De koren werkten net als de solisten
belangeloos mee. Dat waren er nogal wat, want de solopartijen
waren driedubbel bezet met de sopranen: Jo Vincent, To van
der Sluys en Di Moorlag, de alten Suze Luger, Annie Woud
en Jo Immink, de tenoren Louis van Tulder, Marcus Plooyer
en Gerrit Visser en de bassen Thom Denijs, Willem Ravelli
en Laurens Bogtman. Spectaculair moet het dus zeker wel
geweest zijn.
De publiciteit werd voorbeeldig aangepakt, er waren 23 plaatselijke comités, Bernard van Vlijmen had een reclamebiljet ontworpen, Jo Spier had met tekeningen meegewerkt, er waren
radio- en ﬁlmreclames. Het ﬁlmpje dat in de bioscoop draaide,
waarin Josephus Jitta en Mengelberg in gesprek over het
concert te zien waren, is nog terug te vinden op YouTube en
had niets van de spontaniteit die het uitstraalt, maar had een
uitgewerkt script. Er waren busreizen naar het concert georganiseerd en de organisatie bedong kortingen en percentages,
bijvoorbeeld bij de Nederlandse Spoorwegen. In het Gooi werd
‘luidsprekerpropaganda’ gemaakt door Jan Rahusen. Kortom
het geheel was professioneel aangepakt.
Volgens verslagen van het Concertgebouw waren er ongeveer
30.000 toehoorders, De Telegraaf hield het op ruim 24.000.
In het programmaboekje schreef dirigent Willem Mengelberg:
De harmonische ontwikkeling van lichaam en geest is de voornaamste taak van elke opvoeding. Een jonge generatie, die slechts

Beethovens Negende Symfonie. Behalve voor de Nederlandse
radio werd het concert uitgezonden in Amerika en voor Philips Omroep Hollands-Indië. Op internet staan ook prachtige
ﬁlmfragmenten van het concert. Wie goed kijkt, herkent
prinses Juliana, prins Hendrik en minister Marchant. Van de
orkestleden zijn de harpistes Phia Berghout en Rosa Spier net
nog te herkennen. Aan het slot krijgt Mengelberg twee grote
lauwerkransen. De heen en weer zwaaiende palmen in potten
laten goed zien dat het behoorlijk waaide. Volgens Joop Weyand, chroniqueur en ﬂuitist van het Residentie Orkest, was het
concert dan ook mislukt door “een booze Noordwestenwind”.
Die wind moet het publiek hebben laten verkleumen en het
publiek was wel heel talrijk geweest, maar ook de klank verwaaide daardoor. Daar hadden de akoestische adviezen van
prof. A. Fokker niets aan kunnen verhelpen. Het concert was
echter in ieder geval wel een ﬁnancieel succes. Het batig saldo
was 19.000 gulden en de orkesten deelden dat bedrag.
Na het concert was er een souper, waarbij onder anderen de
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Henri
Marchant aanzat. Mengelberg kreeg een borstbeeld aangeboden, gemaakt door Gerrit van der Veen, dat hem werd
overhandigd door mevrouw Josephus Jitta.2 Als aandenken
kreeg Mengelberg daarnaast ook nog een fraai inktstel met de
gestileerde kop van Beethoven en aan de andere kant die van
Mengelberg en de inscriptie Alle Menschen werden Brüder. Het
Amsterdamsch Studenten Corps bracht een fakkelhulde en
Mengelberg en Marchant gingen na middernacht nog naar de
sociëteit en bleven daar tot de vroege morgen.
Gelijktijdig met de organisatie van het concert speelde ook nog
een conﬂict van Marchant met de KNVB. Wie wil weten hoe
dat zit, moet hierover nog een kort artikel lezen van Jurryt van
de Vooren: http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2009/juni/
Olympisch-Stadion-in-ban-van-concertgebouworkest.html.
De organisatie van het stadionconcert bleek daarnaast de
belangrijkste impuls tot oprichting van de Concertgebouwvrienden, waarvan Josephus Jitta de eerste voorzitter werd. Hij
wilde ook herhalingen en andere openluchtmanifestaties organiseren en Mengelberg wilde daar wel aan meewerken, maar
het Concertgebouw voelde daar niet meer voor.

eenzijdig ontwikkeld is in physieke richting, zal hare plichten niet
kunnen vervullen. Daarom moeten sport en geestelijke vorming
hand in hand gaan. De cultureele waarden eener natie mogen niet
het bezit blijven van enkelen, maar behooren aan het heele volk.

Stadionconcerten zoals dat van 1934 werden niet meer gerealiseerd. De vereniging van Concertgebouwvrienden bestaat echter
nog steeds en speelt een belangrijke rol voor het orkest.


Hiervan getuigt vooral de muziek, zij is bij uitstek de kunst der
gemeenschap.

Noten
1 Joop Weyand, De Roman van een orkest, p. 180

Op het programma stond Mengelbergs Preludium over het
Oude Wilhelmus, Peter van Anrooy leidde de door hem gecomponeerde Piet Hein-rapsodie, Mengelberg leidde verder
de ouverture van Wagners Die Meistersinger von Nürnberg en
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2 De beeldhouwer Gerrit van der Veen is vooral bekend geworden als verzetsstrijder. Helaas overleefde hij de oorlog niet. Na een poging in mei 1944 om
medestrijders uit de gevangenis te bevrijden werd hij zelf gevangen gezet. In
juni werd hij in de duinen bij Overveen gefusilleerd.
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der wereld te doen toegalmen” met Beethovens Negende Symfonie.1 Dat was de kapstok geworden voor het publiek: een vredesdemonstratie. Mengelberg kende de openluchtconcerten in
Amerika, zoals in Los Angeles (Hollywood Bowl) en New York
(Lewissohn Stadium), die daar succesvol waren en die model
moeten hebben gestaan voor Amsterdam. Op 28 juni 1930 was
er in het Olympisch stadion echter al eens een concert onder
leiding van Nico van der Linden geweest, maar met maar zo’n
tweeduizend toehoorders was dat geen succes geweest.

NEERLAND I A

GO ED E BUREN

Frans Crols

NRC en De Standaard
dobberen op de Zwarte Zee
Een gesprek met Dirk Rochtus
Voor de vijanden van een luie zonvakantie, goed nieuws. Broederlijk varen lezers van NRC
Handelsblad en De Standaard in mei samen over de Zwarte Zee. Aan boord masseren
zeven experts hun hersenen. Vijf Nederlanders en twee Vlamingen. Een gesprek met één
van hen: Dirk Rochtus.
Het aanbod van NRC Handelsblad en De Standaard slaat aan:
bij het ter perse gaan hadden driehonderd Nederlanders en
vijftig Vlamingen zich ingeschreven voor de studieuze cruise
op de Zwarte Zee met uitstapjes in Griekenland, Turkije,
Georgië, Rusland en Oekraïne. De kunst wordt niet vergeten:
een duo musici versiert de lucht met Russische en Georgische
noten. Het cruiseschip ms Ocean Majesty vertrekt in Piraeus
voor de trip van tien dagen.

Ne e rlan dia /Ne de r lands v an Nu – 1- 20 14

14

Aan boord zullen twee Vlaamse inleiders zijn: universitair
docent Dirk Rochtus en journalist Marc Reynebeau. De Nederlandse bollebozen zijn Alexander Rinnooy Kan, Fik Meijer, Hubert Smeets, Joyce Roodnat en Henk van Os. Zegt Dirk Rochtus:
“Het reisbureau waar NRC Handelsblad mee samenwerkt, heeft
mij benaderd via De Standaard, want de beide kranten organiseren samen de rondvaart. Gezocht werd naar een deskundige
voor Turkije. Ik zal vier lezingen verzorgen: twee over het binnenlandse beleid van Turkije en twee over het buitenlandse beleid en dat terwijl wij varen langs de Turkse kust.” Dirk Rochtus
heeft boeken en artikelen op zijn actief over Turkije.
Turkije is één intellectuele passie van Dirk Rochtus, Duitsland
een tweede. Hij lag mee aan de basis van een academisch centrum voor Duitslandkunde in Antwerpen, dat later vanwege
de ﬁnanciering de deuren sloot. Dirk Rochtus leerde Turkije
kennen via Duitsland. Dirk Rochtus: “Ik studeerde in Bonn als
jonge snaak en raakte bevriend met een Turkse medestudent.
Lang verloor ik hem uit het oog, maar in de jaren negentig
werd ik door hem uitgenodigd voor lezingen in Ankara, een
week nadat Koerdenleider Abdullah Öcalan opgepakt was. Er
waren aanslagen, er was chaos en het werd een heel persoonlijke belevenis. Boeiend aan de kennismaking met Turkije
was de relatie van die staat met Duitsland. De modernisering
van Turkije kende een Pruisische aanpak door de militairen
en ambtenaren die Berlijn naar Klein-Azië stuurde. Voor de
Duitsers speelde de geopolitiek een grote rol, met een spoorweg van Berlijn naar Bagdad, die Azië en oostelijk Afrika op

Dirk Rochtus verzorgt voor lezers
van NRC Handelsblad en De
Standaard vier lezingen tijdens
een rondvaart op de Zwart Zee.

een eigen manier kon ontsluiten voor Duitsland. Helmut von
Moltke verbleef aan het hof van de Ottomanen en later leerden
de Jong-Turken veel van Otto Liman von Sanders. De Turken
zijn de Pruisen van Klein-Azië. In 1933 emigreerden Duitse
joden, liberalen en linkse politici, op de vlucht voor Hitler,
naar Turkije, en zij waren welkom.”
Dirk Rochtus is docent internationale politiek en docent Duitse
geschiedenis aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven, campus Antwerpen. Vinnige contacten met Nederland groeiden
voor hem door de medewerking aan het tijdschrift Internationale Spectator, van Instituut Clingendael, waarvoor hij een
twaalftal artikelen schreef: “Dat is wat stilgevallen, maar recent
werd ik gevraagd voor een boekrecensie. Ook heb ik een drietal colloquia bijgewoond van Instituut Clingendael en was ik
betrokken bij een samenspraak op de Belgische ambassade in
Den Haag over de Benelux. In Nederlandse academische kring
heb ik contact met Ton Nijhuis van het Duitsland Instituut Amsterdam en Duitslandexpert Jacco Pekelder. Wij leerden mekaar
lang geleden kennen op studiedagen over de DDR.”
Dirk Rochtus is geen lid van het ANV, wel van de Orde van
den Prince. Met Vlaams parlementslid Ward Kennes schreef
hij in 2011 een artikel voor Internationale Spectator over de
Gouden Driehoek van de Lage Landen en daarop pikte het
Belgische Franstalige weekblad Le Vif in, op een alarmistische
toon. Een pleidooi voor meer samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, gekoppeld aan het sluimerende anti-Belgiëgevoelen in Vlaanderen, joeg het blad in de gordijnen.
In mei 2014 is varen langs Turkije gepast. Dirk Rochtus: “Inderdaad. Het moment is uitstekend om over Turkije te spreken. De scheiding der machten wordt met voeten getreden en
het gaat van kwaad naar erger, premier Erdoǧan reageert als
een gewond dier. Driehonderd agenten werden ontslagen. Binnenlands heerst chaos en het buitenlands beleid is eveneens
mislukt. Erdoǧan wilde geen problemen met de buren. En

Een kaart van de Zwarte Zee (ca. 1559) door de Portugese cartograaf Diogo Homem [bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea]

Turkije heeft problemen met de Koerden en ook met de christenen, hoewel dat laatste vandaag verhuld wordt. “Ik bezocht
met een Turkse academische confrater de Aya Sophia van
Trabzon en een Grieks klooster in de buurt”, herinnert Dirk
Rochtus zich. “De gezichten van God en de heiligen waren
weg. Hij zei mij dat de Amerikaanse militairen die fresco’s beschoten hadden, te gek voor woorden uiteraard. (lacht) Meestal
zijn dergelijke beschadigingen van radicale moslims.”
Bij het aantreden van Recep Erdoǧan in 2002 werd gevreesd
dat Turkije een tweede Iran zou worden, met een harde islamisering. Dat schrikbeeld is tot vandaag niet bewaarheid,
hoewel de democratische instelling van de AK-leiders meer en
meer een wassen neus blijkt te zijn. Dirk Rochtus: “Er was al
langer sluipende islamisering en het autoritarisme neemt toe.
Maar niemand had bij zijn aantreden gedacht dat Erdoǧan drie
verkiezingen op rij zou winnen, dus ook in 2007 en in 2011.
Is het succes naar zijn hoofd gestegen? In ieder geval heeft
het Westen verkeerde besluiten getrokken uit de schijnbare
continuïteit, tot voor kort dan toch, van de democratie. De
AK-partij werd zelfs vergeleken met CSU en andere Europese
christendemocratische partijen en in de context van de Arabi-

sche Lente klonk het dagelijks op radio, televisie en in publieke
debatten: zie, de islam en de democratie gaan samen, kijk naar
Turkije, dat moderniseert en de democratie omhelst. Die illusie zijn wij kwijt.”
Dirk Rochtus pleitte tien jaar geleden voor de toetreding van
Turkije tot de EU: “Dat was bijna de ijver van de bekeerling.
Er was toen nog geen machtige AK-partij en ik vertoefde bij
de kemalistische elite, meestal ﬁjne en moderne mensen die
westers georiënteerd waren.” En de Europese Unie (EU) en
de troebelen van vandaag? Dirk Rochtus: “Europa speelt een
dubbelzinnige rol en treedt, naar mijn smaak, te behoedzaam
op. De EU had harder op tafel kunnen kloppen. Gesprekken
werden na de rellen om het Gezi Park bij het Taksimplein kort
gestopt, maar psychologisch was het voor de Turken business
as usual.”
Als de ms Ocean Majesty voorbije Noord-Turkije vaart, is
Recep Tayyip Erdoǧan dan premier of president? Dirk Rochtus: “De optie als president later in augustus is zeer wel mogelijk. Je ziet een machtsstrijd voor en achter de schermen met
de vroegere bondgenoot Fethullah Gülen, die in zelfgekozen
ballingschap verblijft in de VS. Premier Erdoǧan pakte de militairen hard aan en vervolgt vandaag de rechters die hen daarbij
hebben gesteund. Prediker en sociaal hervormer Gülen controleert de leidende krant, Zaman, en domineert privéscholen en
een privé-universiteit. Zijn beweging is gegroeid uit mystieke
ordes, à la soeﬁ, en religieuze broederschappen.”
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daar zit hij volop in, onder meer in Syrië. De Turkse premier
begint de autoritaire trekjes te erven van Vladimir Poetin.” Op
3 december hield het Vlaams Parlement een hoorzitting over
Turkije, waaraan Dirk Rochtus deelnam. Hij onderhoudt contacten met het Koerdisch Instituut in Brussel.

THEATERS CRI P TI EP RI J S
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Theater is een feest
Theater, een feest. Dat is de indruk die overblijft na de schitterende plechtigheid waarop de Theaterscriptieprijs van het ANV
in de Brakke Grond in Amsterdam op vrijdag 6 december
uitgereikt werd. Die theaterscriptieprijs is als nieuw initiatief
van het ANV meteen een schot in de roos is gebleken. Toen
het Nederlands Theaterinstituut, dat eerder die theaterscriptieprijs onder zijn hoede had, moest sluiten en dit stimulerende
project in gevaar kwam, nam het ANV contact op met het instituut om het initiatief te redden. Het initiatief was immers te
mooi om het te laten teloorgaan.

Ludo Beheydt
Université catholique de Louvain

kig samentreffen. De erkende theatercritici pleitten voor een
gezamenlijk Nederlands-Vlaams platform voor theaterkritiek
en het jonge talent kreeg de kans om voor een geïnteresseerd
en professioneel publiek te tonen wat het in zijn mars heeft.

Waar gaat het om? De Theaterscriptieprijs is een wedstrijd
voor jonge academici uit Vlaanderen en Nederland die een excellente masterscriptie over theater hebben gepresenteerd aan
Vlaamse of Nederlandse universiteiten en daardoor in aanmerking komen voor een speciale prijs bestaande uit een geldsom
en een schrijfbegeleiding om hun bekroonde werk om te zetten in een publicabel essay.
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Van alle inzendingen wordt door een vakjury bestaande uit
experts in theaterkritiek, theaterregie, podiumkunsten en dans
eerst een selectie gemaakt van genomineerden die voor de
prijs in aanmerking komen. De jury beoordeelt aan de hand
van zowel academische als praktische criteria. Zo wordt even
goed gekeken naar de wetenschappelijke en documentaire
kwaliteit van de tekst als naar de bruikbaarheid voor de theaterpraktijk. En natuurlijk speelt ook de vlotte pen een belangrijke
rol in de beoordeling.
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De genomineerden worden vervolgens uitgenodigd om een
vijfminutenpresentatie van hun werk voor te bereiden, die ze
tijdens een speciaal georganiseerd evenement voor een breder
publiek naar voren mogen brengen.
Na hun presentaties leest de jury vervolgens het juryrapport
voor en maakt de winnaar bekend. Die winnaar krijgt een
geldprijs en met de genomineerden de mogelijkheid om onder
professionele begeleiding uit zijn scriptie een publicatie te
puren. Voor de scriptie wordt dan naar publicatiemogelijkheid
gezocht. Dit jaar krijgen de jonge academici de begeleiding
van Piet Gerbrandy, docent klassiek en middeleeuws Latijn
aan de Universiteit van Amsterdam en poëziecriticus bij De
Groene Amsterdammer.
In 2013 werd de prijs overhandigd tijdens een feestelijke avond
in het theater van de Brakke Grond in Amsterdam, waar die
bekroning van jong talent gecombineerd werd met de uitreiking van de Marie Kleine-Gartman Pen voor theaterkritiek van
het Nederlands Toneelverbond. Dat was een bijzonder geluk-

Rianne Freriks, winnares Theaterscriptieprijs 2013

De afgestudeerden en studenten droegen met hun presentaties absoluut bij aan de positieve energie die zich in de zaal en
daarna in de foyer verspreidde. Als aanmoediging voor jong
talent heeft dit initiatief zijn doel niet gemist. Hier was te zien
hoe twee heel oude organisaties elkaar hebben gevonden in
een project dat Vlaamse en Nederlandse theaterkritiek en academische theatertalenten samenbrengt. Het is een initiatief
dat zeker voortzetting verdient en dat er wellicht toe kan leiden
dat aanstormend talent en ervaring elkaar vinden in een vruchtbare uitwisseling.
Dat dit project een reëel succes was, moge blijken uit het hiernavolgende juryrapport en uit de heerlijk weglezende presentatietekst van de winnares van dit jaar, Rianne Freriks.
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Rianne Freriks
Winnares ANV Theaterscriptieprijs 2013

Doelmatig zonder doel
Presentatie ter gelegenheid van ANV Theaterscriptieprijs 2013

Ik heb daarvoor een sociaalhistorische en ﬁlosoﬁsche blik geworpen op een drietal ontwikkelingen, namelijk die van klasse,
die van kunst en die van het Nederlands kunstbeleid. In elk van
deze processen bleek een overkoepelende en bepalende rol
weggelegd voor een proces van rationalisering. Een kenmerk
van de rationele logica is dat deze geen ander doel dient dan de
legitimatie van zichzelf.
(In dat opzicht is het niet verrassend dat Rutte een gebrek
aan visie verweten wordt.) Rationeel denken en handelen is
een zelfbevestigend cirkeltje waarin elk ander perspectief een
directe ondermijning vormt van het rationele uitgangspunt.
Toen na de Franse Revolutie de rationele logica langzamerhand in elk aspect van de samenleving doordrong, is kunst als
buitenbeentje op zichzelf komen te staan. Kunst moet in een
rationeel kader functioneren, maar is daar inherent ongeschikt

voor en wordt langzaam maar zeker in elk aspect overbodig.
Aan het einde van de rit, in 2011, lijkt er voor kunst geen rol
meer weggelegd. Zelfs als sociaal distinctiemiddel is kunst
door consumptiegoederen en populaire cultuur grotendeels
buitenspel gezet. De elitaire status van kunst in de bezuinigingsdebatten kan dan ook voor een groot deel vertaald worden als de overbodige status van kunst. Maar hoe overbodiger
kunst lijkt te worden, hoe noodzakelijker zij eigenlijk is. Kunst
wordt zo langzamerhand een van de belangrijkste manieren
om nog te kunnen zien dat er wel degelijk andere werelden
mogelijk zijn. Het theater is daar bij uitstek geschikt voor. Theater heeft namelijk de unieke eigenschap allerlei media in zich
op te kunnen nemen zonder daarbij zijn eigenheid te verliezen. Daarmee kan theater letterlijk nieuwe mogelijke werelden
creëren. Het theater als laboratorium.
Tot zover de theorie. Mijn buurvrouw heeft een dappere poging gedaan om mijn scriptie te lezen. Na drie pagina’s gaf ze
het op. Te moeilijk. Te abstract. Te theoretisch. Ik kon mijn
buurvrouw alsnog niet op gepaste wijze van repliek dienen. De
frustratie blijft: hoe kan ik het belang van kunst overbrengen
aan mensen die dat zelf niet ervaren? In een verhitte discussie
lukte me dat niet. En een scriptie blijkt ook niet de ideale manier. Maar kunst zelf lijkt dat ook niet. Binnen een rationele
maatschappij is kunst per deﬁnitie bedreigend, en daarmee,
zou je kunnen zeggen, ook per deﬁnitie elitair. Een hypothese
zou kunnen zijn: hoe rationeler de maatschappij, des te bedreigender kunst inherent wordt, ongeacht de speciﬁeke vorm of
inhoud van die kunst.
De paradox van de huidige situatie is: hoe meer kunst door rationele ontwikkelingen als bedreigend buitenbeentje op zichzelf
komt te staan, des te meer zij door diezelfde rationele ontwikkelingen afhankelijk gemaakt wordt van een vraag-en-aanbodmechanisme. Die twee ontwikkelingen heffen elkaar op. Moet
kunst ongevaarlijker worden om een groter publiek te bereiken?
Met andere woorden: om weer erkenning te krijgen voor haar
maatschappelijk belang? Kan dat überhaupt? Of moet kunst
juist de omgekeerde weg bewandelen? Moet kunst juist nog veel
bedreigender worden? Haar belang werkelijk onontkoombaar
en voelbaar maken? Laat je je publiek instemmend mompelend
de zaal verlaten of heb je liever dat ze halverwege opstaan, protesteren, en wellicht zelfs voortijdig de zaal uit stormen? Ik denk
dat ik weet welk antwoord ik zou kiezen.		
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Ik houd niet van discussies. Zodra iemand op een stellige manier een argument naar mijn hoofd slingert, vergeet ik op slag
wat ik zelf ook alweer vond, en waarom. Mijn eigen inzichten
dienen zich een uur of een dag of een week later pas weer aan.
In 2011, in het tumult van protesten tegen cultuurbezuinigingen, onder heldhaftige noemers als Schreeuw om Cultuur en
Mars der Beschaving, raakte ik in discussie met een buurvrouw.
Zij zei: “Kunstenaars moeten van de overheid kansen krijgen
om te experimenteren, maar als het dan niet lukt: klaar. Een
bakker moet ook brood verkopen om te kunnen blijven bestaan.” Ik kwam op dat moment niet veel verder dan een verontwaardigd: “Maar kunst is geen brood!” En dat frustreerde
mij mateloos. Ik begon mij af te vragen waar de schoen wringt
in het kunstsubsidiedebat en hoe het kon dat kunst in de publieke opinie zo makkelijk gedegradeerd kon worden tot een
overtollig luxeartikel. Mijn scriptie werd het antwoord dat ik
had willen geven in de discussie met mijn buurvrouw.
In mijn onderzoek heb ik mij afgevraagd op welke manieren het elitaire imago van kunst een rol speelde in het debat
rond de cultuurbezuinigingen. Het debat leek namelijk niet
gestoeld te zijn op cijfers en feiten, maar vooral op sentimenten, sentimenten die gericht waren op de zogenaamde ‘hoge’
kunst. De discussie leek bovendien niet primair te gaan over
bezuinigingen an sich, maar over het belang van kunst en cultuur in het algemeen. De cultuursector kreeg het gevoel haar
bestaansrecht te moeten verdedigen. Waar kwamen termen als
elitespeeltje, linkse hobby en luxeartikel vandaan?

NEERLAND I A
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Wouter Hillaert
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Juryrapport
ANV Theaterscriptieprijs 2013
Er zijn tranen voor gelaten en tanden op stukgebeten. Hele
nachten zijn ervoor doorgestoken, bomen in volle bloei zijn
eraan opgegaan. Om maar te zwijgen van al die identiteitscrisissen die erbij zijn komen kijken. Jaha, de scriptie. De
Mont Ventoux van de geestelijke arbeid. Je hijst er op de lange
laatste helling van je opleiding hele tonnen kennis voor naar
boven, om dan – eens boven gekomen – met opperste voldoening uit te kijken over een heel nieuw landschap van inzicht.
En daarna? Drie mensen die je huzarenstukje meer of minder
vluchtig doorbladeren, vervolgens verdwijnt het in een la. Dat
was het dan. Zijn er andere gevallen bekend waar zo veel mentale investering zo weinig publieke erkenning geeft?
Precies tegen dat onevenwicht komt de Theaterscriptieprijs in
het geweer. De scriptieprijs van het Algemeen-Nederlands Verbond, het ANV, wil die parels tussen de podiumscripties extra
aandacht en een langer leven gunnen. De paar scripties op
de shortlist krijgen de kans op een tweede bestaan als breder
gelezen artikel of essay, na professionele begeleiding van hun
auteurs. Eén van die auteurs schiet ook de hoofdvogel af. Hij
– in praktijk gaat het vaker om een zij – ontvangt 750 euro, en
mag zich een jaar lang beroemen op de beste masterscriptie over
theater in Vlaanderen en/of Nederland. Er is trouwens nóg iets
leuks aan deze Theaterscriptieprijs. Hij bekroont ook scripties
over dans.

Gelezen…
Dit jaar kreeg de zeskoppige jury precies vijftien scripties voor
de kiezen. Zij werden tussen 1 december 2011 en 1 december
2012 afgewerkt aan de universiteit van Amsterdam, Utrecht,
Antwerpen of Gent, en onderscheiden met minstens een 8 in
Nederland of minstens een 16 in Vlaanderen. Samen vormden
ze dus de crème de la crème onder de scripties, voor een des te
ﬁjnere degustatie van de jury. Dat proeven gebeurde overigens
blind, zonder wetenschap van wie de scriptie schreef, of voor
welke masteropleiding. Gelezen werd er met een des te scherper oog. Puur op inhoud.
We lazen dat het met de postmoderne deconstructie voorgoed
voorbij is in theater en dat engagement vooral bij jonge makers
in opmars is. We lazen historische verkenningen over Amsterdamse panorama’s als onderdeel van de negentiende-eeuwse
spektakelcultuur en over de inﬁltratie van de Amerikaanse
dans op de Antwerpse dansvloer van de belle époque. Er waren
reﬂecties over ritme en tijd in theater en reﬂecties over zintuiglijkheid en scenograﬁe. Over de dramaturgie van het collectief
en de vaste repetitieoefeningen van Jan Fabre. Veel over reenactment en archieven ook. De manifestatie van het verleden
in het heden van de dans is blijkbaar hot. Maar algemeen viel
ons toch de grote diversiteit op, alsook de ﬁlosoﬁsche diepgang
van de hedendaagse masterstudent.
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Hoe kies je uit die voedingsrijke pap van heel uiteenlopende
onderwerpen en benaderingen de rozijnen? Vanzelfsprekend
wogen we als jury de academische verwezenlijkingen van alle
scripties tegen elkaar af. De originaliteit van het onderwerp. Het
gewicht van de doorgenomen literatuur. De afstemming tussen
de gekozen theorie en de praktische toepassing ervan op voorstellingen en oeuvres. Maar daar stopten onze criteria niet.
Een bijzondere zorg van de Theaterscriptieprijs is de relevantie
van dit onderzoek voor de huidige theaterpraktijk. Kunnen ook
makers, dramaturgen en critici iets hebben aan de uitgeschreven inzichten? Dat academia zich loszingt van de dagelijkse
praktijk, is soms snel gebeurd. Wat modieus is binnen het
academische onderzoek, is dat daarom nog niet noodzakelijk
in gezelschappen en onder choreografen. Precies daarom heeft
de jury veel belang gehecht aan de eigen persoonlijkheid die
je achter een scriptie kan voelen. Graag hebben we scripties
gelezen waarin een masterstudent zijn of haar eigen perspectief ontwikkelt, in plaats van louter de luidspreker te zijn van
voorgekauwde theorie uit de opleiding of de stokpaardjes van de
begeleider. En natuurlijk wordt dat eigen perspectief het liefst
ontwikkeld met een vlotte of gracieuze pen.

schavingsoffensief en het kunstbeleid ontwricht. De jury looft
Rianne Freriks’ stelselmatig opgebouwde betoog en haar sterke
argumentatie in de analyse van het begrip cultuurclassiﬁcatie,
waarmee ze haar onmiskenbare talent demonstreert om veelgebruikte termen in het debat te deconstrueren en tussen de
regels te lezen van de vigerende vertogen.
Lisa Skwirblies: Affective Archives. On the Politics of critical
Re-enactment and Historical Experience
Deze scriptie gaat onvervaard met de theorievorming rond
vluchtigheid in debat, door re-enactment te verbreden van een loutere interpretatie van het verleden tot een reële affectieve ervaring
ervan via het lichaam, in de dans. De brede dialoog met theoretici, zoals André Lepecki en Vanessa Agnew, getuigt volgens de
jury in elk geval van een erg zelfstandig onderzoeksperspectief,
dat in de besprekingen van een choreograﬁe van de Jane Austen
Society Nederland en de productie Bimbo van Boogaerdt/Vanderschoot verdiepende associaties aandraagt.

Vier scripties staken voor de jury boven de andere uit. Hun
auteurs heten – mooi alfabetisch – Ricarda Franzen, Rianne
Freriks, Lisa Skwirblies en Suzanne Vesta Kooloos. En dus
sieren vier vrouwelijke studenten van de UVA onze shortlist.
Toen we dat zelf te weten kwamen, heeft de toeziende gerechtsdeurwaarder ons meteen naarstig gefouilleerd op steekpenningen. Niets gevonden. Laten we het er dan maar op houden dat
ze in Amsterdam goed bezig zijn. Zonder vanzelfsprekend de
prestaties van de individuele studenten zelf te vergeten.
We bekijken ze even een voor een.

Suzanne Vesta Kooloos: De waarneming ontrafeld. Tekst en zintuiglijkheid in hedendaagse Nederlandse theatervoorstellingen
De scherpe oppositie tussen tekst als representatie en de directe
ervaring van het zintuiglijke als presentie, die deze scriptie aanpakt en terdege nuanceert vanuit vooral het fenomenologische
perspectief van Merleau-Ponty, leidt tot een verkenning van de
zintuiglijkheid in de tekst, aan de hand van drie heel verscheiden voorstellingen: de Proust-cyclus van Guy Cassiers, Over
Dieren van Suzanne Kennedy en While We Where Holding It
Together van Ivana Müller. De jury leest in het onderzoek van
Suzanne Vesta Kooloos een mooie, eerlijke poging om zich
niet enkel kritisch te verhouden tot de nawerking van het alom
aanvaarde vertoog over het postdramatische theater, maar ook
zelf een constructief tegenvoorstel te doen met een meer genuanceerde kijk op tekst als ervaring.

De Shortlist alfabetisch

En de winnaar is …

Ricarda Franzen: The rhythm of docu-ﬁction. An analysis of
De Veenfabriek’s performance Machine Agricole through rhythm
as an approach to recent Dutch theatrical docu-ﬁction narratives
Een eigenzinnige theoretische benadering van ritme en tijd in het
theater, waarin de jury vooral de toepassing op het docufictiemuziektheater Machine Agricole van de Veenfabriek heeft bewonderd.
De grote passie voor theater en het gemak waarmee Ricarda
Franzen zich theoretisch intelligent en helder opstelt, doet de jury
vermoeden dat in haar een goed wetenschapper schuilt.

Unaniem reikt de jury de ANV Theaterscriptieprijs 2013 uit aan
Rianne Freriks voor haar masterscriptie Doelmatig zonder doel.
De scriptie leest als een lang essay op zoek naar verklaringen
achter de tegenwind die de gesubsidieerde (theater)kunsten
vandaag vangen, en put daarvoor uit een rijke lectuur en diepe
historische oorzakelijke lijnen. Deze scriptie verdedigt een punt,
en maakt dat absoluut aannemelijk, door al te makkelijke veronderstellingen te schuwen en met een heel heldere blik naar bestaande paradoxen te kijken – doelmatig met een doel, dus. Alleen
al daarom verdient ze meer aandacht in het publieke debat. Een
mooie realisatie van genuanceerd denken!		


Rianne Freriks: Doelmatig zonder doel. De rol van cultuurclassificatie in het huidige kunstsubsidiedebat rond de theatrale
kunsten
Deze scriptie draait om de even simpele als pertinente vraag:
“Hoe is kunst aan haar elitaire status gekomen?” Het antwoord
wordt gevonden bij Kant, de ﬁlosoof die aan de basis ligt van
de rationaliserende kijk op kunst die tot op vandaag het be-

De jury
Ludo Beheydt (voorzitter), Cecile Brommer, Wouter Hillaert,
Piet Menu, Casper Vandeputte en Leontien Wiering
Amsterdam, 6 december 2013
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… en goedgekeurd

D E GRO O TE O O RL O G

De Groote Oorlog (I)

Marianne van Scherpenzeel

Dat 2014 het superjaar van de eeuwherdenking van de Groote Oorlog is, weet iedereen, hoewel … toch weer niet
iedereen, want was niet nog onlangs een vraag naar het begin van WO I een struikelblok voor een jongedame op de
verkiezing van Miss België? “Tien jaar geleden”, was haar antwoord. Klein foutje door de stress, heette het achteraf.
Bij een zo belangrijke herdenking wil Neerlandia/Nederlands van Nu ook aandacht besteden aan de periode 1914-

NEERLAND I A

1918, maar op een eigen manier, op zoek vooral naar de ‘andere’ geschiedenis.
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Wie een boekhandel binnengaat, kan er niet naast kijken.
Iedere boekhandel die zichzelf een beetje respecteert, heeft een
aparte WO I-hoek: een keur van boeken, allemaal over de Eerste
Wereldoorlog. Die oorlog is nu zeer actueel, zeker in het herdenkingsjaar 2014, maar wellicht constant, omdat men nog steeds
met die oorlog geconfronteerd wordt. Een klein berichtje in de
krant vanmorgen (eind februari) bewijst dat: “Op drie plaatsen in
de Westhoek heeft de politie enorme hoeveelheden springstoffen
ontdekt, bommen uit de Eerste Wereldoorlog. Ze lagen thuis bij
verzamelaars. In de Westhoek vinden vooral landbouwers nog
geregeld bommen, maar het is strafbaar om die bij te houden.”
Wat honderd jaar geleden gebeurde, blijft tot vandaag nazinderen, niet alleen door dergelijke ‘gevonden voorwerpen’. In families worden de verhalen van de grootouders over de oorlog nog
steeds doorverteld. Stefan Hertmans had ook zo’n grootvader
die de Groote Oorlog heeft meegemaakt. In zijn oorlogsroman
Oorlog en terpentijn vertelt hij het verhaal van zijn grootvader Urbain Martien. Hij baseert zich daarbij op diens dagboeken. In het
boek worden een familiegeschiedenis en het persoonlijke levensverhaal van de grootvader aan de grote lijnen van de geschiedenis
van de Groote Oorlog van 14-18 gekoppeld. Dat Hertmans dat
op meesterlijke wijze doet, bewijst het feit dat hij met dit boek
onlangs de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor de Letteren – Proza 2012-2013 won. Hij mocht de prijs uit handen van
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege ontvangen op
21 februari jl. tijdens het festival Mind the Book in Gent.
Het is niet de enige oorlogsroman, bij lange niet. Onze redactie
ontving bv. ter recensie het boek Het geheim van Treurwegen van
de Nederlandse auteur Guus Bauer, die elk hoofdstuk van zijn
historisch avonturenverhaal een andere stijl gaf, wat een mengsel
van fantasie, humor, gruwel en historisch besef opleverde. De
gruwel is in zijn roman bijna ondergeschikt.
In andere boeken overheersen dan weer wel de eeuwig beschreven strijdtaferelen van loopgravenoorlog en kanonnenvlees dat
zich willoos de dood in liet drijven.
Nog andere boeken laten de ‘andere kant’ zien. Ik denk bv. aan
de heruitgave van een schandaalboek, Het Frontparadijs, oorlogsrelaas van een Duitse soldaat in bezet Gent. Het is het verhaal van

Eerste Wereldoorlog. Een man houdt een fiets in evenwicht die zwaar beladen is met twee kleine kinderen en een grote bundel spullen. Een vrouw en
een andere man helpen mee. De kinderen zijn dik gekleed. Vluchtelingen uit
Antwerpen, België, 1914. © Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Het Leven/
fotograaf onbekend

Heinrich Wandt, die tijdens de Eerste Wereldoorlog als militaire
klerk in Gent werkte. Hij gebruikte zijn tijd daar o.a. om informatie te verzamelen over het gedrag van de Duitse ofﬁcieren
en soldaten in deze stad. In 1920-1922 gaf hij die informatie in
boekvorm weer, onder de titel Erotik und Spionage in .... Gent. Hij
nagelt zijn oversten aan de schandpaal en hangt hun vuile was
buiten: een boeiend en schokkend relaas over corruptie, seksuitspattingen en zakelijk/ﬁnancieel wangedrag. Aangezien Wandt
zijn collega’s-militairen met naam en toenaam noemt, heeft hij
de nodige processen voor smaad aan zijn broek gekregen (die hij
overigens vrijwel allemaal won).
Bij de herdenking van WO I is er in België – terecht – veel aandacht voor de frontgeschiedenis en de verhalen van soldaten, in
boekvorm en in tentoonstellingen. Maar we mogen niet vergeten dat die oorlog niet alleen het verhaal van de loopgraven aan
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En hoewel Nederland ofﬁcieel neutraal bleef tijdens de Eerste
Wereldoorlog, had die oorlog ook een grote impact op Nederland, alleen al door de massa’s vluchtelingen die de grens overstaken, vooral toen de Duitsers op Antwerpen marcheerden
(vanaf oktober 1914). Met een bevolking van 6 miljoen inwoners ving Nederland in totaal ongeveer een miljoen Belgische
burgervluchtelingen op. Niet iedereen die dat wilde, slaagde
er overigens in de grens met Nederland over te steken, want
een elektrische draadversperring tussen Nederland en België,
de Doodendraad, moest die overgang verhinderen. Daarnaast
zijn ook heel wat Belgen naar Engeland (250.000) of naar
Frankrijk (350.000) gevlucht, waar de situatie totaal anders
was. Engeland en Frankrijk waren rechtstreeks betrokken bij
de vijandelijkheden en hoefden zich niets aan te trekken van de
neutraliteitsprincipes, zoals Nederland. In Engeland en Frankrijk werden vluchtelingen dan ook vaak ingezet in de oorlogsindustrie. Maar dat terzijde.
Graag zou ik deze bijdrage besluiten met een persoonlijke
noot van een van onze ANV-leden (Afdeling Gelderland),
Wim van Heugten, die niet gewacht heeft tot de eeuwherdenking van de Groote Oorlog, maar al in 1994 een ontroerend
stukje schreef toen hij op een onverwachte manier ‘kennismaakte’ met die oorlog. U kunt het vinden in Helden en hun
vaderland: Bij een vergeten oorlogsmonument in Oost-Frankrijk
(1994, geciteerd uit Orde van den Prince, Nieuwsbrief jg. 33,
nr. 2, p.23). Hij beschrijft daarin een ﬁetstocht met zijn zonen
door de streek van Longuyon, waar hij onderweg een eigenaardig ‘monument’ ontdekt: “een merkwaardige piramide, opgestapeld van grove, groenzwarte stenen”, met erbij de tekst:
“Hier ruhen deutsche und Französ. Helden
Sie starben für ihr Vaterland am 27.8.1914.
Errichtet vom Pferde Depot 121 Inf. Div.”

Gezien de datum, 1 april 1916, werd het monument dus opgericht tijdens het grote Duitse offensief tegen de vesting
Verdun in het voorjaar van 1916, dat in bloed gesmoord werd.
Van Heugten besluit: “Tijdens de verdere ﬁetstocht die middag door dit door oorlogsgeweld getekende land blijft de tekst
in mijn hoofd hameren: hier rusten Duitse en Franse helden,
ze stierven voor hun vaderland. Geen onderscheid, geen haat,
geen vijandschap. Allen waren helden, gestorven voor hun
vaderland.” 					

Onderbetuttelaar
In het dagblad Trouw (24 januari 2014) verscheen een artikel
onder de alarmerende kop Nederlander en Vlaming verstaan
elkaar niet meer. Ik keek daarvan op. Ik heb helemaal geen
moeite met het verstaan van mijn Vlaamse kennissen. Zelfs
‘op café’ kan ik ze goed verstaan, hoewel onder invloed van het
Belgische bier hun taal steeds meer dialectwoorden gaat bevatten. Maar ik ga dan ook meer Hollandse woorden gebruiken.
Tegen sluitingstijd maakt het allemaal niets uit. Ik heb geen
problemen met het Vlaamse Nederlands, maar misschien ben
ik wel een uitzondering.
Met dat zogenaamde Verkavelingsvlaams heb ik geen moeite,
maar met dialecten wel. Ga niet in het Gents tegen mij praten
en al helemaal niet in het West-Vlaams. Dan haak ik af. Dat
geldt trouwens ook voor de Vlamingen zelf. Mij valt op dat
dialectsprekers altijd worden ondertiteld op de VRT. De Nederlandse televisie ondertitelt dialectsprekers zelden, zelfs als ze
nauwelijks verstaanbaar spreken. Alleen het Fries wordt ondertiteld, maar dat is ook een andere taal.

21
Nederlanders en Vlamingen begrijpen elkaar doorgaans zonder veel moeite,
bijvoorbeeld in Expeditie Robinson. © 2BE

De Nederlandse televisie ondertitelt alle Vlamingen. Er is een
programma, waarvan ik de titel niet weet, want ik kijk daar nooit
naar, dat zich afspeelt op een tropisch eiland, witte stranden,
wuivende palmen, u kent dat wel. Een bont gezelschap wordt
dan op dat paradijselijke eiland gedropt en moet daar allerlei
testen ondergaan. Ik ga het daar niet over hebben, maar van
belang is wel dat het gezelschap bestaat uit Nederlandse en
Vlaamse mannen en jonge meiden, mooie Vlaamse meiden,
moet ik zeggen. De Vlamingen worden ondertiteld, de Nederlanders niet, ook al spreken ze plat Amsterdams.
De ondertitelaars maken blijkbaar een strikt onderscheid tussen
het Vlaams en het Nederlands. Vlaams moet altijd ondertiteld
worden. In een ander programma werd mij dat deﬁnitief duidelijk. Het ging over de banken en hun rol in de bankencrisis. Er
kwam een professor uit Leuven aan het woord. Hij sprak volgens mij mooi en verzorgd Nederlands. Maar desondanks werd
ook hij ondertiteld.
Ik lees in dat artikel in Trouw: “De taal in beide landen groeit
uit elkaar”. Dat geldt kennelijk alleen voor ondertitelaars bij televisieomroepen.
Dick Wortel
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de IJzer was; het hele land werd in de oorlog meegesleept. Vier
jaar was België een grotendeels bezet land, wat een enorme
impact had op het dagelijkse leven. Natuurlijk is er de frontgeschiedenis, maar er is ook de geschiedenis van de bezetting.
Overleven, identiteit en wederopbouw zijn daarbij belangrijke
invalshoeken. Een uitgave van het Vlaams Vredesinstituut,
14-18 van dichtij: inspiratiegids voor lokale projecten over de Grote
Oorlog gaat daar nader op in.

D I C K W O RT E L S COLUMN

NEERLAND I A

KUNS T

Roos van Put
Adviseur beeldende kunst & podiumkunsten
Raad voor Cultuur

“Altijd een verlangen
om oude en hedendaagse kunst
met elkaar in aanraking te brengen”
Ann Demeester (1975, Brugge) is de nieuwe directeur van de Haarlemse musea De Hallen en het Frans Hals
Museum, met een geweldige collectie werken uit de gouden eeuw. Bepaald niet het kunsthistorische tijdperk waarmee je Ann Demeester associeert. Want de internationale kunstwereld kent deze Vlaamse, die nu alweer tien jaar
in Nederland woont, vooral als pionier binnen de hedendaagse kunst, waar zij eerst de scepter zwaait bij kunstruimte W139 en later als directeur van De Appel arts centre naam maakt met internationale avant-gardetentoonstellingen. We spreken af in het restaurant van het Frans Hals Museum, waar ze vijftien minuten te laat aankomt.
“Sorry, maar een kennismakingsgesprek is erg belangrijk als je ergens nieuw bent”, verontschuldigt ze zich met een
charmante lach.
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Ze heeft de laatste maanden op twee borden tegelijk geschaakt.
Haar werk bij De Appel zat in de afrondingsfase en ze werd
in Haarlem ingewerkt. “Dat zal ik in de toekomst, mocht dat
ooit voorkomen, nooit meer zo doen”, vertelt Ann Demeester. “Vooral door de twee verschillende soorten energie was
het bizar: afbouwen bij de één, leren bij de ander. Het voelde
extreem om in die twee parallelle werelden te leven.” Niet
vreemd dat het haar toch is gelukt, want het is algemeen bekend dat Demeester gepassioneerd met haar vak bezig is en
dat zij geen negen-tot-vijfmentaliteit heeft. Dat kan ook niet
als je in de kunstwereld werkt, inspiratie vindt bij internationale tentoonstellingen en in aanraking komt met netwerken,
ideeën en collega’s uit die internationale kunstwereld. Ze
vliegt door tijdzones heen om hier vervolgens weer fris en
fruitig een jury voor te zitten, een interview voor AVRO’s
Kunstuur op te nemen of een speech te houden bij een opening. Haar openingsredes kenmerken zich doorgaans door de
eloquentie en eruditie van de spreekster, het bloemrijk taalgebruik en de ﬂux de bouche, die naar mijn mening zo typerend
is voor onze zuiderburen.
Wanneer ik een Belg hoor speechen, kan elke Nederlandse spreker
na hem wat mij betreft inpakken.
Ann Demeester schiet in de lach: “In Vlaanderen vinden wij
altijd dat de Nederlanders verbaal goed zijn. Ga met een camera in België op pad, duw een willekeurige voorbijganger
een microfoon onder de neus en hij zal gaan hakkelen. Nederlanders weten altijd wel wat te zeggen. Of dat wat ze zeggen
interessant is, is de vraag, maar er komt wel een volzin uit.
Misschien ontstaat het verschil door het onderwijssysteem. In

België is het onderwijs meer gericht op kennis verwerven, het
gaat erom wat je weet en niet wat je denkt. Ik ging naar een
college dat vergelijkbaar is met het Nederlandse gymnasium.
Daar kreeg ik elke week een uur lang het vak esthetica. Hierdoor krijg je als kind een basiskennis die je als gecultiveerde
mens zou moeten hebben, met een tijdlijn in je hoofd die
ongeveer loopt van Altamira (grot in Spanje met laatpaleolithische kleurige tekeningen, red.) tot de jaren tachtig. Als je
zo’n school afrondt en gaat studeren, heb je in ieder geval wel
eens gehoord van Malevich en Mondriaan. Toen ik destijds
werd gevraagd om te solliciteren als directeur van W139, wilde
ik in eerste instantie niet, want er waren twee landen waar ik
absoluut niet wilde werken. Dat waren Nederland en Duitsland, omdat ik dacht dat die mentaliteiten mij niet lagen. Ik
heb toch in beide landen gewerkt. Eerst in Duitsland, met Jan
Hoet. Hij ging het museum voor hedendaagse kunst MARTa
Herford in Nordrhein-Westfalen opzetten en hij koos mij
uit zijn pool aan assistenten om zijn adjunct te zijn – ofwel
manusje-van-alles! Daarna in Amsterdam bij W139. Als Belgische heb ik destijds in de intermenselijke communicatie
markante verschillen ervaren. In eerste instantie vond ik de
Nederlanders een soort Amerikanen van Europa. Ik stoorde
mij aan de directheid en de oppervlakkigheid van het contact.
Nederlanders vragen soms bij wijze van spreken ongegeneerd
of je seks met iemand hebt gehad. Datzelfde voelde ik in de
manier waarop taal boven de rivieren wordt gebruikt, ik heb
het in mijn privéleven wel eens al grappend geduid als het unilaterale spraakherkenningssysteem van de Nederlanders. Je hebt
een begrip en daar gebruiken Nederlanders doorgaans één
woord voor. Toen ik net in Nederland was en ik niet het woord
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Kamer in het Frans Hals Museum in Haarlem met werk van Glenn Brown en Pieter de Grebber © Jan van Rooij

In Nederland heerst een cultuurvijandig klimaat ten aanzien van
de kunsten. Geletterdheid en kennis zijn vandaag de dag eerder
zaken om je voor te schamen dan om mee te koop te lopen. Politici
zetten kunst laag op de prioriteitenlijst, sterker nog, sommige
noemen kunstenaars subsidieslurpers. De beeldvorming is negatief,
maar als je optimistisch bent en positief blijft denken over mogelijkheden dit alles te keren, hoe zou de kunst dat volgens u kunnen doen?
“Het is belangrijk dat je het op allerlei manieren probeert. Ik
hoop het in het Frans Hals Museum anders te doen dan bij De
Appel. Daar gebeurde het op kleine schaal en vanuit een specifieke invalshoek. Bij De Appel hebben wij bijvoorbeeld een
cursus opgezet voor geïnteresseerden in hedendaagse kunst,
werkend vanuit de vraag wat is eigentijdse kunst nu eigenlijk?,
wat is een installatie, wat is een performance ?... En niet op de
wijze zoals je een kleuter aanspreekt, maar op een intelligente
maar toegankelijke manier. Je moet je publiek niet behandelen
als dummy’s, maar je moet ook niet boven hun hoofden gaan
schieten. Ik denk dat mensen wel nieuwsgierig zijn en


Binnentuin van het Frans Hals Museum in Haarlem © Margareta Svensson
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gebruikte dat men wilde horen of kent – ik koos voor een
synoniem – blokkeert degene tegenover je volledig en begint
vervolgens in het Engels te antwoorden! Vroeger werd ik daar
woest over. Het is zo beledigend omdat het je eigen taal is. En
omdat je de underdog bent, ben je alerter op verschillen en veel
allergischer als je ermee wordt geconfronteerd. Inmiddels ben
ik eraan gewend. Ik ben niet geïntegreerd, wel geassimileerd.”

KUNS T
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van alles willen weten. Vanuit een museum kun je hun visuele
alfabetisering bijspijkeren. Maar het is moeilijk een sleutel te
vinden. Binnen het Frans Hals lijkt het mij geweldig om naast
het bestaande educatieve aanbod een cursus beelden lezen voor
volwassenen op te gaan zetten. Niet voor specialisten, maar
voor mensen die interesse hebben. Hoe kijk je naar 17e-eeuwse
kunst? Aan de ene kant kun je binnen de museumwereld
denken in concrete initiatieven, zoals ik net noemde, maar
voorwaarde is wel dat mensen nieuwsgierig zijn en ook de
bereidheid hebben om nieuwe dingen te leren. Het wel of niet
hebben van kennis is niet een soort conditio sine qua non. Het
is niet zo dat als je niets weet, je niet naar binnen mag. Maar
ook zelf moet je niet boos worden als je het gevoel hebt dat je
iets niet begrijpt. Je hoeft als bezoeker geen kunsthistorische
kennis te hebben om te kunnen kijken, maar soms maak ik
me wel zorgen als ik merk dat jongere generaties nagenoeg
niets weten van Griekse mythologie en geen basale Bijbelkennis hebben. Ik moet zelf ook opzoeken hoe het al weer zat
met het verhaal van Judah en Tamar, maar als je niet weet wie
Prometheus, Adam, Eva, Maria Magdalena of Job zijn, wordt
het heel moeilijk om naar oude kunst te kijken. Dat heeft niets
met vakkennis te maken, maar alles met algemene kennis. Als
museum kun je geen ‘school’ zijn en alle basiskennis meegeven, maar als dat niet gebeurt in het reguliere onderwijs, denk
ik dat het museum zeker handreikingen moet gaan doen en de
jonge kijker handvatten moet geven.
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Ann Demeester is de nieuwe directeur van de Haarlemse musea De Hallen
en het Frans Hals Museum. © Michiel van Nieuwkerk

Het Frans Hals Museum in Haarlem © Margareta Svensson

En wat de Belgische politici betreft in vergelijking tot hun
Nederlandse collega’s: zij zullen de kunst zeker niet bashen.
Integendeel. Zelfs Bart De Wever, toch een behoorlijke hardliner, die je zou kunnen vergelijken met Geert Wilders, is een
cultuurliefhebber. Hij citeert Horatius. En Guy Verhofstadt
koketteert zelfs met zijn kennis over opera. Aan de ene kant is
België, denk ik, conservatiever dan Nederland en dat is paradoxaal genoeg voor de kunsten heel gunstig. Niet alles willen
afbreken, maar juist alles van waarde willen behouden. Aan de
andere kant wordt cultuur in België niet gezien als een troefkaart die je kunt spelen. Je zult met het aanvallen van kunst
geen zieltjes winnen, maar politici gaan zich er ook niet hard
voor maken. Het mes snijdt aan twee kanten.”
Waarom verliet u de directeurspost bij De Appel voor de functie van
directeur bij een museum dat met De Hallen een gewaardeerde presentatieplek voor hedendaagse kunst heeft, maar dat voornamelijk
bekend staat om 17e-eeuwse kunst?
“Ik ben gevraagd om te solliciteren, ik was niet per se op
zoek naar een nieuwe baan. Bij De Appel had ik zeker nog
voldoende uitdagingen, maar ik zat er al bijna acht jaar. Ik
moest er eerst over nadenken, niet zozeer carrièretechnisch
of vanuit managementoogpunt. Ik had bij De Appel een team
van acht en nu een groep van vierendertig. Dat is een exponentiële groei, maar als organisatie is het nog steeds te bevatten.
Maar bovenal moest de functie mij een nieuwe inhoudelijke
uitdaging geven. Ik ben een nieuwsgierig iemand en ik vind
het nooit erg om opnieuw te beginnen, from scratch. Er was wel
altijd een verlangen om oude en hedendaagse kunst meer met
elkaar in aanraking te brengen. Bij het Frans Hals Museum is
het apart gehouden en daardoor is De Hallen, het hedendaagse
onderdeel, volwassen geworden als een zelfstandige entiteit.
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Nog tips voor de nieuwe staf? Eigenaardigheden dan wel gebruiksaanwijzingen?
“Ik ben allergisch voor ja maar. In België is alles bureaucratisch én meer directief, meer hiërarchisch. Dat betekent dat
er, paradoxaal genoeg, veel meer wordt besloten. En dat er
meer geregeld wordt. Er is minder geëmmer. In Nederland
heerst een overlegcultuur. Dat is ook goed, maar houdt wel in
dat iedereen steeds wat moet kunnen zeggen. Tegelijkertijd is
er een soort angst om je uit te spreken. Bijvoorbeeld iemand
zegt: ‘ik vind dat we dit moeten doen, maar als jij wat anders
vindt…’ Ik ben een soort middenvariant: ik ben niet autoritair
en directief, maar ik hou niet van geneuzel. Het is ja of nee,
mét argumenten, je wilt iets zeggen en gaat erachter staan,
of je hebt niks te zeggen en zeker geen ja maar. Dat werkt als
een rode lap op een stier bij mij.”			


Overzee
Elke familie kent wel een lid dat een tijdje in het buitenland
studeert. Dat concept is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Toen ik de actuele gegevens op de Nufﬁc-website bekeek
over internationale uitwisseling en mobiliteit in het hoger
onderwijs, werd mijn vermoeden bevestigd. De laatste decennia
is het aantal Nederlandse en Vlaamse studenten op uitwisseling in het buitenland constant gestegen. 22% van de studenten
komt voor zijn of haar studie in het buitenland en dan gaat het
meestal om een stage.
Als gevolg van internationalisering nemen steeds meer
Nederlandse en Vlaamse studenten de wijk over de grenzen.
Het merendeel blijft binnen de EU en slechts een handjevol
vertrekt richting China voor de studie; naar schatting minder
dan 200. Andersom weten de Chinese studenten Nederland en
België beter te vinden. In 2012 studeerden er 8100 in de Lage
Landen en dat aantal groeit als kool. China probeert zo zijn
achterstand in kennis en innovatie met de rest van de wereld
in te halen.
Uit mijn groep werd eveneens een aantal studenten afgevaardigd die voor een jaar in Leiden mochten studeren. In het
tweede bachelorjaar verstrekte het China Scholarship Council
vijf beurzen van 8000 euro voor de beste vijf studenten. Toch
was het een ﬁnanciële aderlating, want de collegegelden aan
Nederlandse en Vlaamse universiteiten zijn niet mis voor
buitenlandse studenten en worden regelmatig verhoogd. Daar
staat wel tegenover dat buitenlandse studenten op hoog niveau
onderwijs krijgen, wat in eigen land soms lastiger is.
Belangrijker nog is de ervaring die een zelfstandig verblijf in
het buitenland met zich meebrengt en daarin verschillen de
Chinezen niet veel van andere studenten. Hoewel, al snel kreeg
ik e-mails over hoe zij voor het eerst de Nederlandse manier van
begroeten (drie zoenen op de wang) ervoeren en over de onbezonnen reizen die ze maakten in Europa. Maar goed, de twee
semesters vlogen voorbij en de China Scholarship Council heeft
als voorwaarde dat de studenten moeten terugkeren.
Bij terugkomst in Beijing waren de vijf afgevaardigden een ervaring rijker, maar helaas versmolten ze geruisloos in het systeem
en was van dat sprankelende elan al snel niets meer te merken.
Alex van Egmond,
auteur van Een gouden week van gietijzer:
China in columns en
voormalig docent
Nederlands in China.
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Iedereen kijkt reikhalzend uit naar de nieuwe plannen van Ann
Demeester. In een eerder interview stelde u dat u beide werelden,
de oude en de nieuwe, als twee vuurstenen tegen elkaar aan wilt
laten ketsen. Wat gaat dat concreet betekenen?
“Ik heb uiteraard al concrete ideeën en de aanzet tot een nieuw
beleidsplan, maar ga dit eerst intern bespreken met mijn
conservatoren voordat ik het wereldkundig maak. Er zijn drie
conservatoren, voor oude, moderne en hedendaagse kunst. Als
directeur moet je, vind ik, heel nauw samenwerken met het potentieel dat je in huis hebt en ik wil ook als team gaan samenwerken. Mensen opereren nu in hun eigen tijdvak, apart. Dat
wil ik doorbreken, zonder dat de ene curator bijvoorbeeld de
zaalopstelling bij de ander verandert. Je hebt hier verschillende
expertises en als je die met elkaar in aanraking brengt, kunnen
er spannende dingen gebeuren. Wat valt er uit het oeuvre van
Frans Hals aan thema’s af te leiden die ook betrekking hebben
op hedendaagse kunst? Je hoeft niet meteen te denken aan
fysieke verbindingen, maar vooral aan inhoudelijk programmatische verbindingen. Denk aan de subversieve kracht van de
lach, of aan de vraag hoe het regentessenstuk van Frans Hals
te maken heeft met soft power. De twee locaties van de musea
bieden ongekende mogelijkheden. Hoe breng je werk uit de
gouden eeuw en hedendaagse kunst meer met elkaar in aanraking zonder dat je ze fysiek in dezelfde ruimte samenbrengt?
En wat gebeurt er als je dat wel wil doen ? Een mooi voorbeeld
om deze gedachte te illustreren is de tentoonstelling die Axel
Vervoordt tweejaarlijks maakt in Palazzo Fortuny tijdens de
Biënnale van Venetië, waar hij oude en nieuwe kunst samenbrengt in een soort Wunderkammer-achtige setting. Het leidt tot
verwondering en nieuwsgierigheid bij de toeschouwer. Er zijn
ook genoeg mislukte voorbeelden te bedenken, zoals de tentoonstelling van Roger M. Buergel en Ruth Noack in het kader
van Documenta 12 in 2007 in Schloss Wilhelmshöhe. Daar
werd werk van Kerry James Marshall getoond waarin AfroAmerikaanse ﬁguren centraal staan, naast een werk van Rembrandt waarin een zwarte man voorkwam. Dat vond ik plat, zo
gaan we het hier dus niet doen.”

I S D I T O O K C H I N E E S V OOR U?
A L E X V A N E G M O N D S COLUMN
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Marinel Gerritsen
Radboud Universiteit Nijmegen

Vlaanderen en Nederland:
één taal, twee culturen?
Vlaanderen en Nederland delen een staatsgrens van bijna 450
kilometer, waar aan beide zijden nagenoeg dezelfde taal wordt
gesproken, Nederlands. In zo’n gebied zou grensoverschrijdende
samenwerking vlekkeloos moeten verlopen: je kunt immers je
eigen taal spreken en je hoeft ook niet ver te reizen. Toch zijn er
indicaties dat die samenwerking niet altijd even soepel verloopt.
Een aanwijzing daarvoor is dat een aantal organisaties zich inzet
om Vlaams-Nederlandse samenwerking te bevorderen. Het
Algemeen-Nederlands Verbond brengt Nederlanders en Vlamingen
samen om elkaar beter te leren kennen, de belangstelling voor elkaar te vergroten en de samenwerking te verbeteren. De Orde van
den Prince zet zich in voor de taal en cultuur van de Nederlanden,
dat wil zeggen Vlaanderen en Nederland. De Belgisch Nederlandse
Vereniging heeft tot doel de samenwerking tussen Vlaanderen en
Nederland en het begrip voor elkaar te bevorderen.
Een tweede indicatie dat de Vlaams-Nederlandse samenwerking
niet altijd smetteloos verloopt, is dat er cursussen en websites
zijn voor Nederlanders die in Vlaanderen werken, waarin ze
leren hoe om te gaan met Vlamingen, en dat er ook dergelijke
cursussen en websites zijn voor Vlamingen die in Nederland
werken. De Nederlander leert bijvoorbeeld dat Vlamingen
hechten aan een persoonlijke benadering en dat je daarom pas
zakelijk kan worden als je het vertrouwen gewonnen hebt. De
Vlaming leert dat Nederlanders niet hiërarchisch zijn ingesteld
en hun baas recht in hun gezicht zeggen wat ze denken. Een
Nederlandse ambassadeur in België, Henne Schuwer, formuleerde kort en krachtig: “We verstaan Belgen, maar begrijpen ze
niet” (NRC Handelsblad, 8 april 2011). De cultuurspecialist Geert
Hofstede (2001, 63) concludeert op basis van zijn cultuurvergelijkend waardenonderzoek: “In fact, no two countries (...) with
a common border and a common language are so far culturally
apart (…) as (Dutch) Belgium and the Netherlands”.

We verstaan Belgen, maar
we begrijpen ze niet
Cultuur wordt wel gesymboliseerd als een drijvende ijsberg: 1/9
ligt boven water en 8/9 onder water. Het deel dat boven water
ligt, reflecteert de aspecten van een cultuur die duidelijk waarneembaar zijn: kleding, hoe mensen elkaar begroeten, eten,
rituelen als begroetingen en feesten. Volgens cultuurspecialisten hoeven verschillen tussen culturen in die waarneembare

zaken niet tot problemen in de interculturele communicatie te
leiden. Heb je er immers een goed oog en oor voor, dan merk
je de verschillen op en dan vind je wel een manier om ermee
om te gaan. Problematischer zijn de aspecten die weergegeven
worden door het deel van de drijvende ijsberg dat onder water
ligt: de waarden van een cultuur. Waarden zijn zaken als: Vind
je het normaal of niet dat sommige mensen meer macht hebben
dan andere? Vind je dat je je koste wat het kost aan regels moet
houden of mag je daarmee ﬂexibel omgaan? Vind je het gewoon
dat je privéleven en je zakelijke leven door elkaar lopen of niet?
Als je met personen uit een andere cultuur omgaat, zie je niet
zo snel dat hun waarden anders zijn dan de jouwe. Daar komt
nog bij dat het erg moeilijk is je te realiseren dat iemand andere
waarden kan hebben. Dat komt doordat waarden al op jonge leeftijd verworven worden, zo rond het 10e levensjaar, en doordat ze
verankerd zijn in wetgeving, onderwijs enz. van de maatschappij
waarin je opgroeit.
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Na de Tweede Wereldoorlog is men zich onder andere door de
toenemende internationale mobiliteit gaan realiseren dat culturen verschillen in waarden en is het onderzoek daarnaar op
gang gekomen. Een van de doelen was te onderzoeken hoeveel
waarden er nodig zijn om de verschillen tussen de culturen in de
wereld weer te geven. Bekend zijn de waarden van cultuurspecialisten als Geert Hofstede, Fons Trompenaars, Shalom Schwartz,
Edward T. Hall, die elk hun eigen model hebben ontworpen om
de verschillen tussen de culturen in de wereld te beschrijven. In
het onderwijs wordt vaak aan één zo’n model gerefereerd. MarieThérese Claes en ik hebben geprobeerd om de verschillende
modellen in elkaar te schuiven en dat heeft geresulteerd in een
model dat is gecentreerd rondom zes basiswaarden, waarvan een
viertal nog kan worden onderverdeeld in subwaarden (zie Claes
en Gerritsen, 2013, 39-88). In totaal kunnen er anno 2014 zestien
(sub)waarden worden onderscheiden om de verschillen in waarden tussen de culturen van de wereld te beschrijven. Het zijn de
volgende.
1. Wat is de natuur van de mens?
2. Wat is de relatie van mens tot mens?
a. Collectivisme versus individualisme *
b. Machtafstand
c. Particularisme versus universalisme
d. Neutraal tegenover emotioneel
e. Prestatie tegenover toeschrijving *
3. Wat is de drijfveer van het menselijk handelen?
a. Femininiteit versus masculiniteit
b. Onzekerheidsvermijding
c. Zoveel mogelijk genieten mag versus je mag maar in
beperkte mate genieten *
4. Welke opvatting heeft de mens over de ruimte om zich heen?
a. Persoonlijke ruimte
b. Privéterritorium
c. Speciﬁek tegenover diffuus
5. Welke tijdoriëntatie heeft de mens?
a. Polychronie en monochronie
b. Verleden, heden, toekomst
c. Termijnplanning *
6. Wat is de relatie van de mens tot de natuur en het

machtafstand, onzekerheidsvermijding is dat bijvoorbeeld op basis
van betrouwbaarder onderzoek bepaald dan voor waarden van
Hall als privéterritorium, polychronie versus monochronie of voor
waarden van Trompenaars als particularisme versus universalisme
en speciﬁek versus diffuus. Ik bespreek de verschillen in waarden
tussen Vlaanderen en Nederland in de volgorde van het bovengenoemde schema. In Claes en Gerritsen (2013, 139-153) staat een
uitgebreidere beschrijving.
1. De waarde wat is de natuur van de mens? is een van de minst
onderzochte waarden. Vlamingen en Nederlanders hebben
alle twee als uitgangspunt dat de mens van nature goed is.
Dat blijkt ook uit de wetgeving: je bent onschuldig tenzij het
tegendeel wordt bewezen, de zogenaamde code Napoléon.
Beide culturen verschillen wel van elkaar in opvatting of de
natuur van de mens veranderlijk is. Nederlanders denken dat
meer dan Vlamingen. In Nederland gelooft men bijvoorbeeld
meer in het effect van reclassering dan in Vlaanderen.

Een dure auto moet je
in Nederland drie straten
verderop parkeren
2b. Ten aanzien van de waarde machtafstand is het verschil tussen Vlaanderen en Nederland aanzienlijk. Op een schaal
van 0 tot 100, waar 0 staat voor een zeer lage machtafstand
en 100 voor een zeer hoge, scoort Nederland 38 en Vlaanderen 61. In Vlaanderen vindt men het normaler dat de
macht ongelijk is verdeeld, met andere woorden dat sommige mensen meer macht hebben dan andere. Dat uit zich
bijvoorbeeld in de omgang tussen leidinggevende en medewerker. De Vlaamse medewerker verwacht dat de leidinggevende hem of haar zegt wat te moeten doen, de Nederlandse
medewerker verwacht dat hij of zij naar eigen inzicht mag
handelen. Een Vlaamse baas moet zich ook als baas gedragen en dat laten zien in uiterlijkheden als kleding, een dure
auto enz. Een Nederlandse baas moet zich vooral niet als
baas gedragen. Heb je een dure auto, dan moet je die in Nederland drie straten verderop parkeren, aldus Philip Charles
in zijn cursussen Vlaams-Nederlandse interculturele communicatie.

bovennatuurlijke? *

Een uitgebreide beschrijving van al die zestien waarden met
referenties en theoretische fundering is te vinden in Claes en
Gerritsen (2013, 39-88) en Hofstede, Hofstede en Minkov (2010,
277-296). Hier ga ik alleen in op de waarden waarin Vlaanderen
en Nederland van elkaar zouden verschillen. Die zijn aangeduid
met een asterisk. Het gaat om een ﬂink aantal waarden: elf van
de zestien, meer dan twee derde. Nu moet daarbij wel worden
aangetekend dat niet voor al die waarden op basis van even
verantwoord onderzoek is vastgesteld dat er verschillen tussen
Vlaanderen en Nederland zijn. Voor waarden van Hofstede als

2c. Vlamingen zijn particularistischer dan Nederlanders. Hiermee wordt bedoeld dat ze wetten, regels enz. meer naar hun
eigen inzichten interpreteren dan Nederlanders. In Nederland is een wet iets waar je je aan te houden hebt, men leeft
er naar de letter van de wet. In Vlaanderen leeft men in de
geest van de wet. Toen Vlaamse gevangenen in Nederlandse
gevangenissen werden geplaatst wegens ruimtegebrek in
Vlaanderen, was een van de klachten van de gedetineerden
dat alles in Nederland zo volgens de vastgestelde regels verliep en dat geen rekening werd gehouden met hun bijzondere omstandigheden.				

27

Ne e rlan dia /Ne de r lands v an Nu – 1- 20 14

Waarden en subwaarden
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2d. Vlamingen zouden vaker dan Nederlanders hun emoties
tonen. Een Vlaamse journalist zei ooit eens over de Nederlanders dat deze calvinisten alleen maar uitbundig feest
konden vieren als ze tegelijkertijd afzagen als beesten, bij
voorbeeld tijdens de Elfstedentocht.
3a. Vlamingen zijn masculiener dan Nederlanders. Op een schaal
van 0 tot 100, waar 0 staat voor feminien en 100 voor masculien, scoort Nederland 14 en Vlaanderen 43. Het verschil
uit zich onder andere in een hogere prestatiegerichtheid van
de Vlaming dan van de Nederlander. Nederlanders willen
minder graag boven het maaiveld uitsteken dan Vlamingen.
Voor hen is een leuk leven ook heel erg belangrijk. Extreem
gezegd kun je stellen dat Nederlanders ‘werken om te leven’,
terwijl Vlamingen meer ‘leven om te werken’. In feminiene
culturen is zorg voor anderen erg belangrijk. In Nederland
zien we dat in het belang dat men hecht aan mantelzorg,
vrijwilligerswerk (waar zelfs de leden van het koninklijk
huis aan meedoen!) en het in 2013 gelanceerde ideaal van de
participatiemaatschappij (dat natuurlijk ook om ﬁnanciële
redenen werd voorgesteld!). Het verschil tussen Vlaanderen
en Nederland in belang dat men hecht aan werk en privéleven laat zich mooi illustreren aan een vergelijking van de
reactie van de Nederlandse en de Vlaamse pers op de Franse
minister van Justitie Rachida Dati, die vijf dagen nadat ze
met een keizersnede van een dochter was bevallen, weer naar
de ministerraad ging. De Nederlandse pers noemde haar
“totaal gestoord”, de Vlaamse vond dat ze “de show stal”.

Nederland om ziektes onder controle te krijgen. Dat uit zich
ook in een verschil in het gebruik van antibiotica. Die worden in Vlaanderen meer gebruikt dan in Nederland. Zozeer
zelfs dat in Vlaanderen resistentie dreigde en men acties
ondernam om het gebruik van antibiotica terug te dringen.
4a. De Vlamingen hebben een kleinere persoonlijke ruimte dan
Nederlanders. Dat betekent dat de persoonlijke afstand tussen communicatiepartners in Vlaanderen wat kleiner is dan
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Nederlanders werken om te leven,
Vlamingen leven om te werken
3b. Vlamingen hebben een veel hogere onzekerheidsvermijding
dan Nederlanders. Op een schaal van 0 tot 100, waar 0 staat
voor een zeer lage onzekerheidsvermijding en 100 voor een
zeer hoge, scoort Vlaanderen 97 en Nederland 53. Dat betekent dat Vlamingen meer dan Nederlanders zich bedreigd
voelen door onzekere situaties en meer proberen daar greep
op te krijgen. Dit uit zich in tal van zaken. Een mooi voorbeeld is de gang van zaken rondom de Fyra. De Nederlanders vonden dat die nog wel door kon rijden, ook al vielen
er onderdelen af en zwaaiden buitendeuren zomaar open,
maar de Belgen hielden de trein bij de grens tegen omdat
ze vonden dat hij te veel mankementen had om door te
rijden. Vlaamse leraren kunnen een agressiepolis afsluiten,
een verzekering die hen dekt tegen agressie van leerlingen.
En die leraren doen dat ook in groten getale. In Nederland
bestaat naar mijn weten een dergelijke polis niet. De hogere
onzekerheidvermijding van de Vlamingen is eveneens gereflecteerd in de medische wereld. In Vlaanderen worden
meer medische handelingen verricht dan in Nederland, zijn
meer ziekenhuisbedden, tandartsen, verpleegsters enz. per
hoofd van de bevolking. Men doet er meer zijn best dan in

in Nederland. In Nederland is die afstand tussen de 45 en
50 centimeter voor personen die men goed kent, zo’n 65
centimeter voor collega’s en zo’n 80 centimeter voor personen die men niet kent. In Vlaanderen zijn die afstanden
kleiner. Hoeveel kleiner precies vereist nog verder onderzoek. Het verschil leidt ertoe dat Vlamingen vaak het gevoel
hebben dat Nederlanders te ver af staan en Nederlanders dat
Vlamingen te dichtbij staan.
4b. Het privéterritorium van Vlamingen is groter dan dat van
Nederlanders. Hiermee wordt bedoeld dat Vlamingen een
groter deel van hun huis als privé beschouwen dan Nederlanders. De Vlamingen schermen hun huizen vaker af met
bijvoorbeeld gordijnen en luiken, zodat niemand naar binnen kan kijken. De Nederlanders laten iedereen lekker binnenkijken in hun doorzonwoningen: de zit- en eetkamer, de
keuken, iedereen mag ze zien, alleen slaapkamer en soms
ook badkamer zijn privé. Een Nederlander die in Vlaanderen woont, zei ooit eens dat hij het zo vreemd vond dat hij
wel hartelijke contacten met zijn buren had, maar dat hij
nooit bij hen thuis voor een borrel werd uitgenodigd.
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4c. Vlamingen zijn diffuser dan Nederlanders. Het gaat hier als
het ware om psychisch privé-territorium. Vind je dat iemand
met wie je zaken doet, alleen die aspecten van je behoort te
weten die van belang zijn voor het zakendoen, bijvoorbeeld
hoe lang je al voor een bedrijf werkt, welke opleiding je
hebt? Óf vind je dat die persoon ook andere zaken van je
behoort te weten: je gezinssituatie, waar je woont, wat je
favoriete vakantie is enz.? In het eerste geval ben je meer
speciﬁek, in het tweede geval ben je meer diffuus. De Vlaming is meer diffuus dan de Nederlander. De lange uitgebreide Vlaamse zakenlunches zijn ook bedoeld om elkaar
beter te leren kennen, om te weten met wie je zaken doet.
Het is opmerkelijk dat het fysieke territorium van de Nederlanders kleiner is dan van de Vlaming – het huis wordt
minder afgeschermd – maar dat het psychische territorium
van de Nederlander groter is dan van de Vlaming.
5a. Vlamingen zouden polychroner dan Nederlanders zijn. Daarmee wordt bedoeld dat Vlamingen meer dan Nederlanders
verschillende zaken tegelijk kunnen doen, ﬂexibeler zijn,
meer kunnen improviseren en niet zozeer aan planning
hechten. Vlamingen in Nederland zeggen daar ondervonden te hebben dat een vergadering die om 9 uur begint, ook
echt om 9 uur begint!

belangrijk dan het heden. Voor Vlamingen zijn verleden en
heden even belangrijk en ze zijn met elkaar verstrengeld,
het heden vloeit in hun opvatting meer uit het verleden
voort dan in de opinie van Nederlanders. Dat uit zich bijvoorbeeld in het belang dat wordt gehecht aan de kennis van
de eigen geschiedenis. Op de basisschool leren Nederlanders maar vijftig aspecten van hun geschiedenis, Vlamingen
hun hele geschiedenis. Met argumenten uit het verleden
overtuig je Vlamingen makkelijker dan Nederlanders.
In het bovenstaande heb ik een korte samenvatting gegeven van
wat bekend is over verschillen in waarden tussen Vlaanderen en
Nederland. We kunnen concluderen dat er veel verschillen zijn,
al is meer onderzoek nodig, en dat bovengenoemde uitspraak van
Hofstede, ook als je meer waarden in de beschouwing betrekt,
nog steeds geldig is. Deze verschillen in waarden zouden kunnen
verklaren waarom de grensoverschrijdenden communicatie soms
stroef verloopt. Vragen die rijzen, zijn natuurlijk hoe die verschillen komen, of álle genoemde verschillen in waarden de communicatie belemmeren en of er uit de verschillen geen synergie te
halen is. In mijn volgende bijdrage hoop ik daarop in te gaan. 
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Een vergadering in Nederland
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advertentie
VERSCHIJNT 4 X PER JAAR: MAART, JUNI, SEPTEMBER EN DECEMBER

Kunsttijdschrift Vlaanderen is met al 62 jaargangen op de teller een vaste waarde in het tijdschriftenlandschap.
Het driemaandelijkse algemene cultuurtijdschrift verschijnt vanaf maart in een nieuwe lay-out. De moderne
en frissere uitstraling doet niets af aan de degelijkheid en de diepgang.
De rijk geïllustreerde themanummers gaan in 2014 in op:
• Wat doet oorlog met een mens? (maart)
• Voorbode van de nieuwste mode (juni)
• Hedendaags wordt klassiek. 20 jaar Festival van Vlaanderen in Leuven (september)
• Hedendaagse glaskunst (december)

Meer dan een
nieuwe wind

Daarnaast bevat elke uitgave vaste rubrieken zoals Kunstarena, Kunstenaar te gast, Poëtisch bericht,
Transit, Bibliotheek en Uitsmijter. Zo blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen in de kunstwereld.
Mis deze unieke publicaties niet en neem nu een jaar-abonnement voor € 32 (in België), € 40 (EU-landen) of
€ 46 (buiten Europa).Vraag gerust via de website een kennismakingsnummer aan.

WWW.KUNSTTIJDSCHRIFTVLAANDEREN.BE
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Nederland en Vlaanderen ondertekenen intentieverklaring over betere participatie van nieuwkomers
De Nederlandse minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher
en Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois ondertekenden op 9 december 2013 een intentieverklaring in verband
met onder meer intra-Europese migratie. De ondertekening
vloeit voort uit de ontmoeting tussen beide ministers op 14 november in Den Haag. Tijdens dat overleg gingen de ministers
dieper in op de participatie van nieuwkomers in de Vlaamse en
Nederlandse samenleving.
Zowel in Vlaanderen als in Nederland is de afgelopen jaren een
beleid met betrekking tot integratie en inburgering uitgebouwd.
Beide ministers erkennen dat de achterstand van veel nieuwkomers nog te groot is. Ze benadrukken zowel de individuele verantwoordelijkheid van de nieuwkomer om actief te participeren
in de samenleving als de goede samenwerking tussen en toegankelijkheid van de betrokken overheidsinstellingen. De ministers
hebben nu besloten over verschillende thema’s samen te werken
en kennis en ervaring uit te wisselen. De intentieverklaring haalt
verschillende thema’s van samenwerking aan:
het belang van het onderschrijven van de geldende waarden
en normen binnen onze publieke cultuur door nieuwkomers;

Lodewijk Asscher en Geert Bourgeois tekenden op 9 december 2013 een
intentieverklaring over onder meer intra-Europese migratie.

het aanpakken van taalachterstanden en het aanleren van de
Nederlandse taal;
aandacht voor monitoring en studie;
aandacht voor de schaduwkanten van intra-EU-arbeidsmobiliteit.					(JB)
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Thuis in de Bijbel – Oude meesters, grote verhalen
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Deze tentoonstelling laat zien hoe Bijbelse verhalen ingebed zijn
in de kunst en cultuur van de Lage Landen. Kunstenaars uit de
Lage Landen gebruiken in de zestiende en zeventiende eeuw
als geen ander de eigen omgeving als decor voor het weergeven
van Bijbelse geschiedenissen. De Hollandse en Vlaamse meesters schilderen naer het leven. Bekende geschiedenissen spelen
zich niet af in verre warme streken, maar in gewone dorpen
en steden in de Lage Landen, herkenbaar voor de toeschouwer.

Jan Massijs, De roeping van Elisa, 1572, olieverf op paneel, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen © Lukas - Art in Flanders vzw, foto
Hugo Maertens

Kerken, kroegen en keukens vormen het decor voor bekende Bijbelse figuren als Jakob en Esau of Lazarus. Behalve een verbeelding van de Bijbelse geschiedenissen geven deze schilderijen ook
een indruk van de rijkdom en pracht, maar ook van de grofheid
en armoede, van het leven in de Nederlanden.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling is een programma met
lezingen samengesteld, waarvan wij er slechts enkele noemen:
Thuis in de kunst: de verbeelding van Bijbelverhalen in het verleden en heden door Paula Hertogh op dinsdag 1 april 2014
De Bijbel voor eigen gebruik: hoe schilders en opdrachtgevers zich
de Bijbel toe-eigenen in de 16e en 17e eeuw door Ludo Beheydt op
zaterdag 10 mei 2014
Bijbellezen in de Gouden Eeuw door John Exalto op zaterdag 28
juni 2014
Diverse lezingen van auteurs onder de noemer De Literaire
Bijbel						(JB)
Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote verhalen,
8 februari 2014-10 augustus 2014, Lange Nieuwstraat 38,
3512 PH Utrecht, www.catharijneconvent.nl

Dichter der Nederlanden
Het ANV heeft het plan opgevat een Dichter der Nederlanden te
benoemen om de gemeenschappelijke actualiteit in Nederland en
Vlaanderen in dichtvorm bij een breed publiek onder de aandacht
te brengen.
Er gebeurt veel gemeenschappelijks op het literaire vlak. Denk aan de
diverse prijzen. Toch blijken Vlamingen en Nederlanders nog steeds
een voorkeur te hebben voor hun eigen schrijvers en weinig te kennen en te lezen van elkaars auteurs. Dat is jammer, want literatuur
is bij uitstek een vorm om elkaar te leren kennen. Hoe meer Nederlanders en Vlamingen van elkaar weten, des te meer kunnen ze met
elkaar realiseren.
Het ANV, dat met uiteenlopende activiteiten bijdraagt aan de
Nederlands-Vlaamse samenwerking, hoopt met de komst van een

K RONI EK

Dichter der Nederlanden burgers meer bewust te maken van wat
Nederland en Vlaanderen met elkaar bindt. De voorzet voor een
Dichter der Nederlanden vond het ANV in De Standaard op 17
januari. In De Standaard reageren de in Vlaanderen wonende Nederlandse auteur Benno Barnard en de Vlaamse dichter Dirk Van
Bastelaere allebei in een pro en contra op de benoeming van Charles Ducal als eerste Dichter des Vaderlands voor België. Beiden
hebben een voorkeur voor een dichter voor het hele Nederlandse
taalgebied. Poëzie is immers bij uitstek de kunst waarvoor taal
het instrument is. Die taal is Nederlands, hoezeer ook gelaagd en
persoonlijk gekleurd.
De komende tijd zal het ANV het idee verder uitwerken om tegen
2015 een Dichter der Nederlanden te kunnen voorstellen bij de
herdenking van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. (JB)

Taalkundige en etnologische kaarten bekijken op internet
De Kaartenbank van het Meertens Instituut is in januari online gekomen. De website biedt een uitgebreid overzicht van gepubliceerde en
ongepubliceerde dialectkaarten en etnologische kaarten van de Lage Landen, en bevat een index met 30.000 titels van kaarten waarop taal- of
cultuurverschijnselen getekend zijn. Bij ruim de helft van de titels kun je direct doorklikken naar een scan van de kaart.
De kaartenbank bevat het eerste actuele overzicht van taal- en cultuurkaarten van het Nederlandse taalgebied. De documenten dateren van
eind 19e eeuw tot vandaag. Naast dialectkaarten zijn er ook volkskundige kaarten opgenomen, onder andere uit de beroemde volkskundeatlas waarover Jan Voskuil in Het Bureau schreef. De kaartenbank is bedoeld voor geïnteresseerden en als bibliografische onderzoekstool.
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Er is ook een boekje verschenen onder de titel De Kaartenbank: Over taal en cultuur. Hierin vertellen medewerkers van het Meertens Instituut
het verhaal achter een kaart waarop de verspreiding van een talig of cultureel verschijnsel staat. (JB)
www.meertenskaartenbank.nl

Een nieuwe website verstrekt informatie over de studierichtingen
Nederlandse taal en cultuur in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De site is met name bedoeld voor Duitse eindexamenkandidaten die nadenken over een passende studie. Tegelijk is het een
presentatie van het universitaire netwerk van de neerlandistiek in
de Duitstalige landen. Via een interactieve landkaart komt de bezoeker snel bij gegevens van universiteiten in de bovengenoemde
landen. Acht universiteiten bieden bachelor- en masteropleidingen
aan. Bovendien worden aan nog vijftien andere universiteiten cursussen Nederlands gegeven. Aan universiteiten in de buurt van de
grens met België en Nederland kunnen leraren op Duitse scholen
een opleiding volgen om Nederlands als vreemde taal te geven.(JB)
www.niederlandistenverband.org

Den Haag kan verder
met Lage Landenlijn
De regel van de Nederlandse staat die een maximum
stelt aan het aantal binnenlandse reizigers dat gebruik
mag maken van een internationale treinverbinding,
werd buiten werking gesteld door de Europese Commissie. De Nederlandse staat kondigde aan hiertegen
bij de Europese Commissie bezwaar te maken. Hierdoor werd het initiatief van de gemeente Den Haag
om een eigen treinverbinding te realiseren tussen
Den Haag en Brussel, de Lage Landenlijn, bemoeilijkt. Het bezwaar van Nederland is echter te laat bij
de Europese Commissie gearriveerd, waardoor het
verzoekschrift niet-ontvankelijk is verklaard. Den
Haag reageert tevreden en gaat verder met de uitvoering van het plan voor een snelle en betaalbare intercityverbinding tussen Den Haag en Brussel die ook
stopt in Dordrecht en Mechelen. (JB)
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Nieuwe website over
Niederlandistik in de
Duitstalige landen
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Nekka als springplank naar Vlaanderen
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De Vlaamse wedstrijd voor het Nederlandstalige lied werd voor de eerste keer
ook georganiseerd in Nederland om
ook daar beginnende muzikanten te
stimuleren resoluut voor het Nederlands
te kiezen. Het ANV maakte met medewerking van De Brakke Grond de voorrondes in Nederland mogelijk. De opzet
mag geslaagd worden genoemd. Met
drie deelnemers uit Nederland en vier uit
Vlaanderen was de finale representatief
voor het hele Nederlandse taalgebied in
Europa. Geen strijd tussen Nederlanders
en Vlamingen, maar een zoektocht naar
Nederlandstalig talent. De wedstrijd werd
gewonnen door Thijs Maas, die na afloop
in de wandelgangen de nieuwe Bram
Vermeulen werd genoemd. De 34-jarige
winnaar studeerde aan de Akademie
voor Kleinkunst en behaalde zijn master
Theaterzang Jazz aan het conservatorium
in Amsterdam. Eerder won hij de Wim
Sonneveldprijs en de Publieksprijs van
het Amsterdams Kleinkunst Festival
en werd hij in 2011 genomineerd voor
Neerlands Hoop, de prijs voor de meest
veelbelovende cabaretier. De Nederlandse
Kiki Schippers toonde zich dolblij met de

Thijs Maas met zijn groep

tweede prijs. Zij behaalde eerder dit jaar
de finale van het Leids Cabaret Festival.
Op de derde plaats eindigde de Vlaming
Johannes Wannyn, die in 2009 startte
met een soloproject, waaraan nu een
groep van vier muzikanten meewerkt.
De drie laureaten gaan op tournee door
Vlaanderen met het avondvullend programma Nekka: de kleine omloop.
Nekka vindt de Nederlands-Vlaamse editie geslaagd en hoopt dat het evenement
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Altijd maar treuzelen
Rector magniﬁcus Luc Soete is het beu.
De Vlaming die de Universiteit Maastricht
leidt, ziet bij de regelmatige vergaderingen van de rectoren van de Nederlandse
universiteiten geen Vlaamse confraters of
consoeurs aanschuiven. Wat niet belet dat
Nederland wel het Vlaamse talent erkent:
ingenieur en nanotechnologe Karen Maex,
de zopas afgezwaaide vicerector van de
KU Leuven, en mede-inspirator van Imec
(onderzoekscentrum in Leuven voor elektrotechniek en nanotechnologie), heeft als
nieuwe decaan van de Vrije Universiteit
Amsterdam de wetenschapsdepartementen van de VU en de Gemeentelijke Universiteit weten te verbinden.

Vlaanderen is bevoegd voor het onderwijs, kan dus probleemloos de
Vlaamse rectoren inviteren, oordeelt
hij. Bij de zorgverlening is het zo dat de
Nederlands-Limburgers, maar het is een
algemeen verschijnsel langs de VlaamsNederlandse grens, liever naar Tongeren,
Hasselt en Maaseik trekken voor verzorging en medische bijstand dan naar
Maastricht, Roermond of Venlo. Vlaanderen is bevoegd voor de zorg, kan dus probleemloos onderhandelen met Nederland
over de optimalisering van die situatie.
Tussen Vlaanderen en Nederland zijn er
twee brede infrastructurele overgangen,
knooppunten. Tussen Franstalig België

de volgende keer voldoende uitdaging
biedt aan gevestigde muzikanten in
Vlaanderen, zodat zij zich zullen inschrijven voor deelname. Want daar zat het
verschil. Ervaren Nederlanders zagen er
een springplank in om Vlaanderen binnen te raken. En die kans bestaat voor
Vlaamse deelnemers de volgende keer
ook. Nekka is namelijk in gesprek met het
Amsterdamse Kleinkunstfestival om een
uitwisselingsprogramma van de winnaars
tot stand te brengen. (JB)		


Frans Crols

en Frankrijk vijf. Vlaanderen is bevoegd
voor essentiële infrastructuurzaken. Luc
Soete, de chef van de Universiteit Maastricht (14.500 studenten, waaronder veel
Duitsers, die er studeren in het Engels),
is geboren in Ukkel, is van West-Vlaamse
afkomst en is een internationale expert
van de studie van de technologische ontwikkeling. Hij liet in zijn hart kijken op
de nieuwjaarsvergadering van het Algemeen-Nederlands Verbond in Maastricht.
De hoofdstad van Nederlands Limburg
was de scène van het Verdrag van Maastricht (1992), dat leidde tot de sterkere
integratie van de Europese Unie en de
introductie van de euro. Luc Soete noemt
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Er wordt, om terug te kijken, naar zijn
eerste voorbeeld dat Vlaanderen en Nederland veel meer kunnen dan diplomatieke onderonsjes tussen premier Rutte
van Nederland en minister-president Kris
Peeters van Vlaanderen, vlijtig gewerkt
aan een European Education Area, er wordt
niet gewerkt aan een Dutch-Flemish Education Area, hoewel die gemakkelijker te
construeren is door de gemeenschappelijke cultuur, taal en geschiedenis van de
Nederlandstaligen van de Lage Landen.
Luc Soete noemt bijvoorbeeld de watersector als academische en technologische
topsector waar coördinatie van de onderliggende kennis grote meerwaarde heeft.
Zowel Nederland als Vlaanderen hebben
baggerbedrijven, scheepvaartondernemingen, buizenleggers die elkaar kennen
en ondersteunen. Aan de academische
zijde leidt dat niet tot overleg voor gezamenlijke kennisinitiatieven. De rij van
verwaarloosde synergieën is lang. 

ANV-leerstoel Universiteit Utrecht
Op 27 november 2013 hield Arnoud Visser zijn rede bij de aanvaarding van het ambt
van hoogleraar Tekstuele cultuur in de Renaissance van de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden.

Lammert Jansma en Karel Van Goethem (begeleidingscommissie
leerstoel) feliciteren Arnoud Visser na aﬂoop van zijn oratie.
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De rede is gepubliceerd en heeft als titel In de Gloria: literaire
roem in de Renaissance. (36 pagina’s met afbeeldingen, ISBN
978 90 805255 7 3, prijs: € 3,50, verkrijgbaar bij het ANV)

Algemene vergadering: 21 juni 2014
De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op zaterdag 21 juni 2014. De
locatie wordt nog bekendgemaakt. Op de agenda staan: verslag van de AV
van 8 juni 2013, het jaarverslag 2013, de ﬁnanciële verslagen van het ANV en
de Stichting ANV-Fondsen, de begroting 2015, contributie 2015, benoeming
externe accountant en de samenstelling van het bestuur. Er zijn drie vacatures
voor Vlaanderen. Het bestuur zal voor de vacatures kandidaten voordragen.
De leden zijn bevoegd tot vijf weken voor de vergadering kandidaten voor te
dragen. De voordracht dient door ten minste vijftien leden, waaronder het
voorgedragen lid, te zijn ondertekend.

Lezing
Na aﬂoop van de algemene vergadering houdt bestuurslid Wim van Gelder
een lezing met de titel Willem I en de afscheiding van België.

Ne e rlan dia /Ne de r lands v an Nu – 1- 20 14

het een ongelooﬂijke gemiste kans dat
in dat Verdrag geen grotere aandacht is
besteed aan de cultuur, aan de werkelijkheid van Europa, dat een continent is
van verscheidenheid in eenheid. Voor
het jaar 2018 dongen drie Nederlandse
steden naar de titel van Europese Culturele Hoofdstad: Eindhoven, Leeuwarden
en Maastricht. Eindhoven bepleitte zijn
dossier met de sterke designtraditie die
is opgebouwd in de Philipsstad. Maastricht wilde wat ondernemen voor een
versterking van de culturele component
van de Europese verdragen. Leeuwarden presenteerde in zijn argumentatie
ideeën over de verbinding tussen de
Friese minderheidstaal en -cultuur en de
Europese Unie. De beslissing was: Leeuwarden wordt in 2018 Culturele Hoofdstad. Hierin ziet Luc Soete een bewijs
van het belang van culturele inbreng in
het groeien van Europa. Hij is niet voor
culturele eenheidsworst, integendeel,
wel voor de cultuur van minderheden,
volksgemeenschappen – ook die zonder
natiestaat – als bouwelement van een
levensvatbare unie.

D IA L EC TO ND ERZ OEK
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Knikkeren we nog met
bolleketten en marbels?

Matthias Lefebvre &
Peter Dejonckheere

Stop de tijd! Een sociolinguïstisch dialectonderzoek
Hoe is het tegenwoordig gesteld met het West-Vlaamse dialect? Gaat het zienderogen achteruit? Is het werkelijk
vijf voor twaalf, zoals veel onderzoekers beweren? Het West-Vlaams wordt nochtans bestempeld als hét dialect dat
standhoudt ten opzichte van de tussentaal, die elders in Vlaanderen in opmars is. Naar aanleiding van het thema
van de Erfgoeddag 2013, Stop de tijd, heeft de onderzoeksgroep Erfgoededucatie van de katholieke hogeschool
VIVES campus Tielt (voorheen KATHO PHO) een sociolinguïstisch onderzoek op touw gezet naar de dialectkennis
en het dialectgebruik bij West- en Oost-Vlamingen. Dat onderzoek werd uitgevoerd i.s.m. studenten van de bacheloropleiding kleuter- en lager onderwijs van VIVES Tielt en leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Het onderzoek
streeft geen absolute representativiteit van de resultaten na, maar hoopt wel enkele tendensen weer te geven.

Doelstellingen van het onderzoek
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Het vertrekpunt van ons onderzoek is de aflevering School en
kinderspelen (2008) van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD)1. Ons onderzoek wil daar een sociolinguïstische
dimensie aan toevoegen. De sociolinguïstiek is geïnteresseerd in
variatie in taalgebruik, dus in heterogene taalgemeenschappen.
Die taalvariatie hangt samen met variabelen als leeftijd (verschillende leeftijdscategorieën), sekse (m/v) en klasse/opleidingsniveau (lager-midden-hoger). Deze parameters zijn al toegepast
op het dialectgebruik en de dialectkennis van benamingen in
het woordveld kinderspelen, maar de beschikbare onderzoeken
(veelal scriptieonderzoek) werden zeer lokaal gehouden (telkens
één gemeente met buurgemeenten) en zijn nog nooit in een
grotere regio ingebed. Dit onderzoek wil aan die leemte tegemoetkomen en bouwt verder op het bestaande onderzoek naar
lexicaal dialectverlies in het woordveld kinderspelen. De centrale
onderzoeksvraag luidt dan ook: Hoe zit het met de dialectkennis
en het dialectgebruik in verschillende regio’s in West- en OostVlaanderen? Welke rol spelen sociale variabelen hierin?
Hieronder formuleren we de hypotheses volgens sociale
parameters die we ook in de literatuur vinden (Taeldeman, 1991;
Van Keymeulen, 1993; Devos & Vandekerckhove, 2005):
Hoe ouder een spreker is, hoe hoger hij scoort op dialectgebruik en -kennis.
Mannen scoren op dialectgebruik en -kennis hoger dan
vrouwen.
Hoe hoger opgeleid een informant is, hoe lager hij scoort op
dialectgebruik en -kennis.

Naast de sociolinguïstische aspecten zijn we in het onderzoek
ook de impact van de geografische factor op taalvariatie nagegaan. Maar in dit artikel kunnen we hier niet dieper op ingaan.

Methodologie
De beste methode om een sociolinguïstisch dialectonderzoek
uit te voeren, is die van de observatie. Als je het spreken van de
mensen in hun dagelijks leven analyseert, dan tref je het meest
spontane taalgebruik aan. Maar die methode was in het tijdsbestek niet haalbaar. Daarom opteerden we voor de mondelinge
enquête. Deze interviewmethode heeft als voordeel dat de interviewer meteen kan bijsturen of vragen kan stellen. Er wordt bij
dit soort onderzoek gewerkt met de apparent-timemethode of de
schijnbaretijdmethode. Bij die methode wordt ervan uitgegaan
dat iedere informant een bepaald taalgebruik heeft dat niet veel
meer geëvolueerd is sinds zijn adolescentie.
In de huidige studie kreeg elke interviewer een enquête mee met
de bijbehorende afbeeldingen van de op te vragen benamingen
voor kinderspelen: verstoppertje, kiskassen, schommel, koprol,
hinkelen, glijbaan, vlieger, bikkelen, proppenschieter en katapult. De interviewer werd op voorhand grondig ingelicht over de
wetenschappelijke aanpak van het interview.

Resultaten
Na een introductie in de dialectologie hebben in totaal 626
scholieren uit negen middelbare scholen2 en 150 VIVES-studenten elk vier informanten anoniem geïnterviewd uit de vier
volgende leeftijdscategorieën, waarbij naar een gelijke verdeling
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Er werden in totaal 3104 mondelinge enquêtes afgenomen. De
verzamelde data werden grondig nagekeken. Als de ouders of
gezinsleden van een andere streek afkomstig zijn, dan is de kans
groot dat het dialectgebruik van de informant beïnvloed is. De
data van zulke informanten zijn onbetrouwbaar en werden dan
ook uit het onderzoek geweerd.

Hypothese 1: hoe ouder, hoe hoger de score op
dialectgebruik en -kennis
Er werd al heel wat onderzoek gedaan naar dialectverlies en
steeds opnieuw is de conclusie dat leeftijd een van de belangrijkste parameters is. Het zijn de ouderen die nog het best hun dialect spreken, terwijl de jongeren steeds minder dialect gebruiken.
De ouderen zijn gemiddeld lager opgeleid en slagen er dus niet
in om over te schakelen op de standaardtaal, omdat ze die niet
in voldoende mate beheersen (Devos, 2001). Jongeren schakelen
daarentegen makkelijker over op de standaardtaal. Vandekerckhove (1993, p. 123) stelt dat vaak “een dialectelement bij de jongere generatie (in veel sterkere mate dan bij de oudere generatie)
vervangen wordt door het corresponderende standaardtaalelement.” Uit andere onderzoeken is ook al gebleken dat jongeren
meestal de drijvende kracht achter taalverandering zijn.

hun kinderen in de standaardtaal op te voeden. Als ze met hun
kinderen praten, letten ze erop dat ze zo weinig mogelijk dialect
gebruiken. Een tweede oorzaak is dat de meeste kinderen steeds
minder vaak met de te benoemen stukken speelgoed spelen. De
jongste generatie is opgegroeid met computer, PlayStation en tv,
en heeft bijvoorbeeld zelden of nooit met knikkers of bikkels gespeeld. Dat heeft inderdaad gevolgen voor het taalgebruik.
In figuur 2 en 3 wordt het taalgebruik aangegeven voor de
begrippen schommel en proppenschieter.

600
Aantal cases binnen de groep

tussen mannen en vrouwen gestreefd werd: 15 tot 25 jaar; 26 tot
45 jaar; 46 tot 65 jaar; ouder dan 65 jaar. Om de selectie van informanten ook niet te moeilijk te maken, werd aan de interviewers gevraagd om informanten niet zozeer te bepalen op basis
van opleidingsniveau.
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Figuur 2: aantal informanten voor categorieën van taalgebruik voor het
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woord schommel per leeftijdsgroep

5

600
Aantal cases binnen de groep

4

3

2

400

200

1

0

0-20 jaar

21-40 jaar

41-60 jaar

61-100 jaar

0

0-20 jaar

Leeftijd
Geen antwoord

Actief

Passief

Standaard

Geen antwoord

21-40 jaar
41-60 jaar
Leeftijd informant
Actief gebruik

Passief gebruik

61-100 jaar
Standaardtaal

Figuur 1: weergave van de gemiddelde scores voor speciﬁek taalgebruik per

Figuur 3: aantal informanten voor categorieën van taalgebruik voor het

leeftijdsgroep

woord proppenschieter per leeftijdsgroep

De gemiddelde scores voor specifiek taalgebruik over de leeftijdscategorieën heen (zie figuur 1) liggen in de lijn van eerdere
conclusies. Hoe ouder een informant is, hoe hoger hij scoort op
dialectgebruik en -kennis.

Uit figuur 2 blijkt dat het dialectgebruik voor schommel goed
standhoudt, vooral bij de oudere informanten. Bij figuur 3 (proppenschieter) is dat minder het geval. We stellen bovendien vast dat
heel veel mensen het spel niet langer kennen. Voor de verklaring
van dit resultaat kunnen we ons beroepen op de zogenaamde
frequentiehypothese. De frequentie heeft te maken met de 

Een belangrijke oorzaak is dat ouders steeds meer proberen om
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mate waarin de informant met de opgevraagde begrippen vertrouwd is. We kunnen van sommige kinderspelen duidelijk
stellen dat ze meer voorkomen dan andere. Zo worden we in het
dagelijks leven meer geconfronteerd met een schommel dan met
een proppenschieter. Op die manier verdwijnen dialectwoorden
uit de taal, doordat de voorwerpen uit de alledaagse leefwereld
verdwijnen. De dialectwoorden voor begrippen waarmee de
mensen minder vertrouwd zijn, begrippen die minder frequent
voorkomen in het alledaagse leven van de informanten, zullen
sneller verdwijnen dan de dialectwoorden voor begrippen die
wel nog frequent worden gebruikt. Zo zal het dialectwoord seule
voor ‘emmer’ niet zo vlug verdwijnen omdat men in het dagelijkse leven vaak een emmer nodig heeft. Met een schommel
wordt men niet dagelijks geconfronteerd. Bij een dialectwoord
als renne is de kans dus reëel dat het over enkele jaren niet
langer bekend zal zijn. We merken nu al dat jongeren vaak het
standaardtaalwoord geven voor schommel. Bij een kinderspel als
proppenschieter gaat het zelfs nog een stap verder. Dat spel is zo
goed als verdwenen uit het straatbeeld. Bijgevolg verdwijnen de
dialectwoorden, maar ook het standaardtaalwoord. Taeldeman
(1991) concludeert dat de dialectwoorden die begrippen benoemen die tot de dagelijkse informele ervaringswereld behoren

en die weinig in formele(re) situaties voorkomen, het meest
resistent zijn, d.w.z. niet zo makkelijk onderhevig aan veranderingen. Begrippen met een hogere frequentiegraad zullen dus
resistenter zijn dan de begrippen die een lage frequentiegraad
hebben. M.a.w. hoe frequenter een begrip voorkomt, hoe hoger
het dialectgebruik is.

Hypothese 2: mannen scoren op dialectgebruik
en -kennis beter dan vrouwen
Uit onderzoek is al gebleken dat vrouwen soms makkelijker
afstand nemen van dialectgebruik. Zo zouden meisjes minder
dialect spreken omdat ze meer zin voor verfijning hebben dan
jongens en bovendien sneller langs de sociale ladder willen
klimmen. Heel wat vrouwen hadden vroeger niet altijd een beroep waaraan ze een maatschappelijke status konden ontlenen
en probeerden door middel van keurig taalgebruik toch enig
aanzien te verwerven. Daarnaast kan het feit dat vrouwen in
hoofdzaak verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen een rol spelen bij het beschaafder taalgebruik van vrouwen. Moeders willen hun kinderen alle kansen geven op de
arbeidsmarkt en vrezen dus dat dialect spreken niet bevorderlijk is voor de schoolresultaten of de professionele carrière van

D I A L E C T O N D ERZOEK

Hypothese 3: hoe hoger opgeleid, hoe lager de
score op dialectgebruik en -kennis
Om de sociale klasse in dit onderzoek te bepalen, werd gebruik
gemaakt van het opleidingsniveau omdat dat meestal hand in
hand gaat met hoofd- en handenarbeid. Volgens Taeldeman
(1991) is de standaardtaal in Vlaanderen een standentaal en
hij besluit dan ook: hoe hoger het sociale prestige van het uitgeoefende beroep en hoe hoger de opleiding, hoe sterker het
dialectverlies is. Devos & Vandekerckhove (2005, p. 143) treden
Taeldeman bij: “Hoger opgeleiden spreken minder dialect en
geven het minder door aan hun kinderen dan lager geschoolden.” De resultaten van het huidige onderzoek blijken de bovenstaande hypotheses te bevestigen (zie figuur 4).

Gemiddelde score voor specifiek taalgebruik
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lect dan jongeren; mannen spreken meer dialect dan vrouwen;
lager opgeleiden spreken meer dialect dan hoger opgeleiden.
Daarnaast zien we de tendens dat bepaalde kinderspelen in onbruik raken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in hoofdzaak
jongeren die spelen niet kunnen benoemen, want ze komen in
hun leefwereld niet voor. Het onderzoek maakt dus duidelijk dat
de frequentie van de onderzochte kinderspelen heel wat invloed
heeft op de resistentie van de standaardtaalwoorden en dialectwoorden: hoe frequenter de kinderspelen in ons dagelijks leven
voorkomen, hoe beter men dus vertrouwd is met die spelen, hoe
groter de kans dat er woorden voor bestaan.
Dit onderzoek heeft bovendien aangetoond dat veel jongeren bepaalde ‘vergeten’ kinderspelen niet meer kennen sinds ze uit het
straatbeeld verdwenen zijn. 				

Het volledige onderzoeksrapport kunt u downloaden via
www.katho.be/pho. Kies in de linkerkolom voor Expertisecentra,
klik vervolgens op erfgoededucatie en daarna op realisaties.
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Figuur 4: weergave van de gemiddelde scores voor speciﬁek taalgebruik

Noten
1 Het WVD is een taalwetenschappelijk project dat sinds 1972 loopt aan de vak-

Besluit

groep Taalkunde van de Universiteit Gent. De redactie van het WVD verzamelt

Naar aanleiding van het thema van Erfgoeddag 2013, Stop de tijd!,
heeft de onderzoeksgroep Erfgoededucatie van VIVES Tielt het
bovenstaande onderzoek uitgevoerd om het huidige taalgebruik
van West- en Oost-Vlamingen onder de loep te nemen. Dialecten
zijn oraal erfgoed bij uitstek en het onderzoek wilde het dialectgebruik bij West- en Oost-Vlamingen peilen. Na een grootschalige mondelinge enquêtering in enkele West- en Oost-Vlaamse
regio’s stellen we het volgende vast: ouderen spreken meer dia-

de dialectwoorden van Oost-, West-, Zeeuws- en Frans-Vlaanderen en publiceert ze in thematische dialectwoordenboeken.
2 De Bron (Tielt) – Sint-Jozefsinstituut (Tielt) – VISO (Roeselare) – Technisch
Instituut Immaculata (Ieper) – Sint-Aloysiuscollege (Diksmuide) – Sint-Jozefsinstituut (Oostende) – Technisch Instituut Heilige Familie (Brugge) Leiepoort
Sint-Vincentiusinstituut (Deinze) – Sint-Bernarduscollege (Oudenaarde)
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hun kinderen. Brouwer (1978) roept ook nog een ander argument in: mannen vrezen dat standaardtaalgebruik hun mannelijke identiteit zal aantasten. Ook Taeldeman (1991) kwam in
zijn onderzoek tot de conclusie dat het dialectgebruik groter is
bij mannen dan bij vrouwen. Zo zouden jongens meer inspanning leveren om via andere wegen (buiten het gezin) dialect te
leren en zo zouden sommige ouders gemiddeld een ‘nettere’
dialectvrije taalvariëteit hanteren tegenover hun dochters dan
tegenover hun zonen. Huidig onderzoek geeft aan dat mannen hoger scoren op actief dialectgebruik van vrouwen. Bij
passieve dialectkennis is er evenwel geen beduidend verschil
gevonden.

Frans Debrabandere

NED ERL AND S V AN NU

ETY MOLOG I E

Schouwburg en theater
Het woord theater voor ‘schouwburg’, maar ook ‘toneel’, komt
al sinds de 16de eeuw in het Nederlands voor. Het WNT vermeldt in 1567: in eene theatre te Roome, die al vul volcx was. Dat
het woord theater in de 16de eeuw ingang vindt in onze taal,
hangt samen met de opkomst van de Franse tragedie in die tijd.
Het woord werd trouwens ontleend aan Oudfrans (1213) theatre
‘plaats voor schouwspelen’, dat in de 14de eeuw ook de betekenis
‘toneelspel’ kreeg. Het gaat terug op Latijn theatrum ‘plaats waar
schouwspelen plaatsvinden’, zelf ontleend aan Grieks theatron,
afgeleid van theasthai ‘aanschouwen, waarnemen’. In het huidige
Frans wordt het woord théâtre gespeld, met een accent circonflexe dat geen enkele etymologische basis heeft.
Het woord schouwburg is iets jonger. We komen het pas in 1637
tegen bij Vondel: schouburgh. Van Dale noemt het een vertalende
ontlening aan theatrum; we kunnen het ook een purisme noemen. Het is samengesteld met schouwen, dat zoals Duits schauen
‘aanschouwen, zien’ betekent. Het Engelse to show kreeg evenwel
de betekenis ‘laten zien’. Het woord wordt vooral gebruikt in de
samenstelling stadssschouwburg en in theaternamen als Koninklijke Schouwburg (Den Haag), Koninklijke Nederlandse Schouwburg
(Antwerpen, Gent), Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brussel).
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De schouwburg bestaat in hoofdzaak uit het toneel, met souffleurshokje en orkestbak, en de toneelzaal. Het toneel is het podium
waarop gespeeld wordt. De oudste Middelnederlandse vorm van
toneel is tineel, wat blijkens de uitgang op Oudfrans tinel ‘hofstaat, statie > stellage voor aanzienlijke toeschouwers’ teruggaat.
Door voortonige versterking werd de voortonige klinker een a in
taneel. Dat kunnen we vergelijken met maziek ‘muziek’, ajuin <
oignon, harloge ‘horloge’. In de 16de eeuw ten slotte werd het –
volksetymologisch – tonneel, toneel, omdat het woord met tonen,
vertoning geassocieerd werd. Ook het Franse woord scène komt
voor. Het gaat terug op Latijn scaena ‘podium, theater, toneel’,
ontleend aan Grieks skènè ‘tent, hut, toneel’. Maar de laatste tijd
horen we ook wel het Duitse woord bühne. Bühne, Middelhoogduits büne ‘podium van losse planken; zoldering’, Middelnederduits böne ‘planken verhoging, zoldering’, is hetzelfde
woord als Nederlands beun ‘losse plankenvloer, vlonder’ (gewestelijk) en ‘zoldering’.
Het deel van het toneel voor het gordijn is het voortoneel, de
avant-scène of met een geleerd woord het proscenium. Het is het
Latijnse woord proscaenium, uit Grieks proskènion. Door metathesis evolueerde het geleerde Latijnse woord tot porschenie en door
assimilatie van de r aan de s ontstond de West-Vlaamse variant
poschenie. De Bo vermeldde in zijn West-Vlaamsch Idioticon nog
de nu verdwenen woordvormen poskenie, poschemie, paskenie,

paschenie, paschemie, maar met de betekenis ‘toneelscherm,
coulisse’. Een Tieltse tekst uit 1760 is: te schilderen hunnen theater
immers veerthien porscheniaen met de schuyven.
De toneelzaal wordt ingedeeld in verschillende rangen, die in
prijs verschillen. Loges zijn afgeschoten zitruimtes aan de zijen achterkant van de zaal. Loge is een Frans woord voor ‘hut,
huisje’, waaruit ook loods ontstaan is. Maar loge gaat wel terug
op Frankisch (dus Oudnederlands) laubja, dat nog voortleeft in
Duits Laube ‘prieel’. Er zijn zijloges en frontloges. Baignoires zijn
loges op het parterre. Een baignoire is natuurlijk een badkuip.
Zo’n loge onder het eerste balkon kreeg die naam naar de uitstulpende, afgeronde vorm.
In de benedenzaal heb je van voren naar achteren eerst de stalles,
dan het parket en het parterre. Boven heb je de balkons, met frontbalkon, middenbalkon, zijbalkon.
Dan zijn er nog de oplopende rijen zitplaatsen boven het hoogste
balkon. De deftigste naam hiervoor is amﬁtheater, Latijn amphitheater, Grieks amphitheatron, wat eigenlijk een rond of ovaal
theater was. Grieks amphi betekent namelijk ‘aan beide kanten’.
In sommige Limburgse dialecten werd het woord verkort tot
amﬁ. Een voornaam woord voor de goedkoopste plaatsen in het
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kleine munt ter waarde van zes stuivers. De schouwburgrang
kreeg dus zijn naam naar de lage prijs die je voor het toegangskaartje betaalde. In België is het woord engelenbak vrij bekend.
West-Vlaams is volgens De Bo kiekekot, letterlijk ‘kippenhok’.
Ook Lievevrouw-Coopman kent het in het Gents: kieke(n)skot ‘geringste plaats in een schouwburg’. In Kortrijk is het den uul ‘de
uil’, maar in Gent het uilenkot. Het Gentse synoniem paradijs is
natuurlijk het Franse paradis (sinds 1606). In het Engels spreken
ze ook van the gods. In het Duits moet je de Olymp beklimmen,
a.h.w. de Griekse Olympos. Schertsend is er nog de Trampelloge,
dus de schouwburgrang met het grovere publiek dat wel eens
met de voeten zit te trappelen.

Het oude theater van Delphi [bron: http://en.wikipedia.org/wiki/
Theatre_of_ancient_Greece]

theater is ook galerij, Frans galerie, Duits Galerie, Engels gallery.
Vandaar de uitdrukking dat de acteur het deed voor de galerij, d.i.
om indruk te maken op of succes te hebben bij de massa. Ook
het Duits kent de uitdrukking für die Galerie spielen ‘onverﬁjnd
spelen voor het niet veeleisende publiek van de galerij’. Jouer
pour la galerie kun je vertalen als ‘op de zaal spelen’, dus voor het
goedkope succes. In de volkstaal zijn er heel wat andere woorden
voor die goedkoopste zitplaatsen. Nederlanders noemen die
het schellinkje. De schelling (Schilling, shilling) was namelijk een

Bij een schouwburg hoort ook een foyer, de zaal waar het publiek,
in de pauze of na de voorstelling, iets kan consumeren. In Nederland heet dat ook de kofﬁekamer, want daar wordt inderdaad in de
pauze veel kofﬁe gedronken. In België zou het woord kofﬁekamer
geheel ontoepasselijk zijn, want daar wordt vooral wijn en bier
of soms water gedronken. Foyer is het Franse woord voor ‘haard’
uit Latijn focarium ‘haard’. Maar waarom heet die gelagzaal foyer?
De schouwburgen werden vroeger niet verwarmd en in de pauze
kon het publiek zich wat gaan verwarmen bij de haard, de foyer.
Een voorloper van dat Franse woord was in 1809 warm-plaets der
theater-speelders (WNT). Een curiosum als toemaatje: Tot in de
jaren zeventig van de vorige eeuw heette de foyer in de Kortrijkse
stadsschouwburg rookzaal. Zalige (?) tijd toen de heren in de
pauze nog een sigaartje konden opsteken.		
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Zeg 'ns wat

L E Z E RS A A N H ET WOORD

Ik lees met interesse dat de Benelux
samen met Noordrijn-Westfalen op economisch vlak wereldwijd erkend wordt
als een megaregio. Het is schitterend dat
die hele regio zich als een geïntegreerd
geheel kan uiten.
Ik pleit nu al meer dan twintig jaar voor
short sea shipping en speciaal de kustcontainerschepen als alternatief voor de
overbelaste wegen in Europa. Ondertussen werden in alle gewesten short-seapromotiebureaus opgericht. Door hun
samenwerking, met 18 van de 28 lidstaten in de EU en zelfs met de Europese

administratie, de Directoraten Generaal
Taxud en Move, wordt hierover op 12/13
mei in Lissabon een conferentie georganiseerd. Gelijklopend en met hetzelfde
doel komt er een Europees manifest dat,
samen met de vrachtbrief op de weg,
voorgelegd wordt aan de internationale
verladersverenigingen.
Dit alles om u ervan te overtuigen dat
ook mobiliteit een agendapunt van de
Nieuwe Benelux moet worden, want
jaarlijks doorkruisen 16.000 Nederlandse langeafstandsvrachtwagens bijna
gratis de Belgische wegen.

Een voorstel: wijs de gewenste expert
aan als vertegenwoordiger van de verruimde Benelux om de conferentie bij
te wonen. Hij zal er een schat van informatie opdoen over wat ons hier in de
Benelux op het gebied van mobiliteit te
wachten staat, zodat we actief betrokken
kunnen worden bij een problematiek
waar de Benelux zich op termijn niet
aan kan onttrekken.
Walter Gysels, kapitein ter lange omvaart /
SSS consult, Antwerpen
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Nederlands doceren, vertalen
en uitgeven in Georgië
Wat gebeurt er als een Vlaamse vertaalster in Georgië Nederlands
gaat doceren? Dan wordt er geschiedenis geschreven. Met de steun
van de Nederlandse Taalunie kon ik in 1999 een docentschap Nederlands aan de Ilia State University in Tbilisi oprichten. Ik liet er
een klas renoveren, kocht een petroleumkachel om het gebrek aan
verwarming op te vangen, vroeg alle betere uitgeverijen in Vlaanderen en Nederland om een boekenschenking en stelde een leerplan
voor het eerste academiejaar samen.
Ik stond voor de klas, maar volgde ook zelf les: ik haalde een lerares in huis die me twee keer per week met veel geduld Georgisch
bijbracht. Dat ritme van lesgeven en les volgen hield ik een jaar
vol. Toen kende ik voldoende Georgisch om in mijn eentje door te
gaan. Van een vriend kreeg ik mijn eerste Georgische boek cadeau.
Hij oordeelde dat ik genoeg les had gevolgd, dat ik nu eindelijk de
Georgische literatuur moest leren kennen, dat ik de Georgische ziel
anders nooit zou doorgronden. Hoewel het lezen me niet gemakkelijk afging, raakte ik geboeid door de korte verhalen waaruit het
boekje bestond. Met mijn wijsvinger onder elk woord moeizaam
door het boekje heen worstelend kreeg ik de indruk dat ik prozagedichten aan het lezen was, gedichten in de vorm van verhalen van
een halve pagina.

Vertalen om te begrijpen
Ik wilde zo graag weten wat er stond, dat ik de verhalen begon te
vertalen. Ik vertaalde ze om ze te begrijpen. Ondertussen hoorde ik
mijn vrienden uit over de schrijver. Iedereen was vol lof over hem
en noemde hem een van de grootste schrijvers van Georgië en een
pionier die met zijn eenvoudige, strakke taal de schrijvers na hem
sterk heeft beïnvloed. Hij stond ook bekend als scenarist van vele
legendarische Georgische ﬁlms. En hij zou ook een merkwaardige
persoonlijkheid zijn, die tijdens de hoogdagen van de Sovjet-Unie
jongeren bij hem thuis over de Bijbel vertelde, die als een kluizenaar in het huis woonde dat zijn vader op een van de heuvels van
de stad had gebouwd en die buitenproportioneel bescheiden was.
Erlom Akhvlediani is twee jaar geleden overleden. Nadat ik zijn
boeken had gelezen, stelden mijn vrienden me aan hem voor.
Sindsdien ontmoetten we elkaar geregeld en kon ik bij hem terecht
wanneer ik tijdens het vertalen vragen voor hem had.
Zo gebeurde het dat ik in 2003 mijn eerste vertaling uit het
Georgisch publiceerde, de eerste Nederlandse publicatie uit
het Georgisch in de geschiedenis. Bij Uitgeverij Voetnoot verschenen er twee bundels van Erlom Akhvlediani: Vano en Niko
en De man die zijn hoofd verloor. In 2008 volgde bij Uitgeverij

Shota Iatashvili, Maia Sarishvili en Ingrid Degraeve op Poetry International Rotterdam (2007)
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Charles Hofman, Mikheil Kobakhidze, Ingrid Degraeve, Jos Stelling en Gerrit
Komrij op het festival van de Lage Landen in Tbilisi (2004)

PoëzieCentrum de eerste bloemlezing van Georgische poëzie
in het Nederlands: Geruisloos geraas. En in 2013 publiceerde Uitgeverij Cossee de roman Weg uit de USSR van Dato Turashvili.
Desondanks kijk ik soms nog verbaasd van mijn boek op als ik in
het Georgisch zit te lezen. Dan kan ik nog altijd niet geloven dat
ik dat vreemde alfabet kan ontcijferen. Voor de jubileumpublicatie van Poetry International schreef de Georgische dichter Shota
Iatashvili een stukje over de Nederlandse dichter Rogi Wieg,
die zijn verbazing over het Georgische alfabet ook niet kon verbergen. We ontmoetten Rogi Wieg op de editie van 2007. Toen
stond de poëzie uit de Kaukasus centraal.
Rogi laat zijn blik over een Georgische tekst zweven, hij tuurt naar
de Georgische letters en merkt dan verbaasd op: “Dit vind ik erg
mooi, maar bijna elke letter lijkt op een drie. Ik kan me niet voorstellen hoe jullie dit kunnen lezen.” Tja, elke letter lijkt op een drie.
Wat de mensen in het Georgische schrift allemaal niet menen te
zien, maar zoiets hoor ik voor het eerst. Als ik erover nadenk, moet
ik lachen. Hij heeft volkomen gelijk. (Stichting Poetry International
2009)

aan mijn eerste vertaling uit het Georgisch om de verhalen van
Erlom Akhvlediani beter te begrijpen. Die ervaring wilde ik met
mijn studenten delen en ik begon met die werkvorm te experimenteren. Zo kreeg de eerste Georgische vertaling van Nederlandstalige
gedichten vorm. Tijdens de lessen Nederlands ging ik samen
met mijn studenten aan de slag om een selectie uit het werk van
Miriam Van hee en Stefaan van den Bremt te vertalen. We legden
het resultaat voor aan een redacteur van een Georgisch literair tijdschrift en hij liet een spervuur aan vragen op ons los om uiteindelijk tot een volwaardige bewerking in het Georgisch te komen. We
nodigden de twee dichters uit, organiseerden bijeenkomsten voor
de studenten en voor de liefhebbers buiten de universiteitsmuren
en we publiceerden de gedichten in het tijdschrift van de redacteur.
Zo vond in 2001 het eerste literaire evenement plaats dat literatuur
uit de Lage Landen in Tbilisi in de kijker zette. Sindsdien komen er
geregeld Nederlandse en Vlaamse schrijvers in Georgië op bezoek.
De publicatie van een van hun boeken vormt altijd de aanleiding.
Een van de studenten van de eerste lichting kreeg een Huygensbeurs toegewezen om zich bij prof. dr. Ton Naaijkens aan de
Universiteit van Utrecht te bekwamen in literair vertalen. In 2002
richtte ik Uitgeverij Link op. Zo kon ik de moeizame zoektocht
naar geïnteresseerde Georgische uitgevers omzeilen en de boeken
laten vormgeven door Georgische kunstenaars van wie het werk
me aansprak. Het eerste boek dat bij Link verscheen, was de Georgische vertaling van Iep van Joke van Leeuwen. Daarna volgde nog
werk van Arthur Japin, Arnon Grunberg, Stefan Hertmans, Gerrit
Komrij en Ramsey Nasr. Elke publicatie werd in het bijzijn van de
auteur gepresenteerd. Vorig jaar verscheen het Dagboek van Anne
Frank in het Georgisch.
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Na tien jaar Georgië verhuisde ik naar Brussel waar ik in opdracht
van de Nederlandse Taalunie samen met mijn collega’s de docenten Nederlands aan 175 universiteiten in veertig landen ondersteun,
zomercursussen voor studenten en docenten organiseer en lesmateriaal help ontwikkelen. In het kader van die opdracht geef ik ook
lezingen en workshops aan docenten over het gebruik van vertaaloefeningen in de taalverwervingsles.

Vertaaloefeningen voor lessen Nederlands
Terwijl ik in Georgië mijn kans benutte om als vertaler mijn repertorium met het Georgisch uit te breiden, oefende ik ook mijn
tweede beroep uit: dat van docent Nederlands. In september 1999
kreeg ik drie groepen toegewezen die in het kader van hun opleiding internationale betrekkingen het Engels, Duits of Italiaans als
hoofdtaal studeerden en als bijtaal voor het Nederlands gekozen
hadden. Een deel van de studenten kreeg de smaak te pakken en
zette me er twee jaar later toe aan om voor het eerst Georgische
studenten naar België en Nederland te sturen om er de zomercursussen Nederlandse taal en cultuur van de Nederlandse Taalunie
te volgen.
Mijn studenten leerden Nederlands, ik leerde Georgisch. Ik begon

Als de docent een aantal vuistregels (focus op het Nederlands, sporadisch gebruik van vertaaloefeningen, een duidelijke omlijning
van de opdrachten met het accent op taalverwerving) in acht neemt,
dan kan de oogst van een les met vertaaloefeningen indrukwekkend zijn. De studenten oefenen de vier vaardigheden: ze luisteren
en spreken omdat ze met elkaar en de docent informatie moeten
uitwisselen om de vertaalopdracht tot een goed einde te brengen.
Ze lezen een gedicht, ze lezen informatie over de dichter en diens
werk. Veel vertalers hebben het over vertalen als een vorm van
lezen in het kwadraat. Terwijl je vertaalt, dring je zowel op macroals op microniveau diep door tot de brontaal en leer je hoe je taal
kunt kneden. Die twee niveaus aan elkaar koppelen leidt inderdaad
tot lezen in het kwadraat. Verder schrijven de studenten een korte
biografie van de dichter. De taalwetenschapper Krings heeft
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empirisch onderzoek gedaan naar wat er in onze hersenen

gebeurt als je vertaalt (Krings, 1987). Daarbij heeft hij vastgesteld
dat onze hersenen hetzelfde proces ondergaan bij het vertalen als
bij het schrijven. Op basis van die vaststelling kunnen we zeggen
dat sporadische, korte vertaaloefeningen uit de moedertaal in de
vreemde taal de schrijfvaardigheid bevorderen.

reel vaardig kunnen opstellen (Witte, 2009).
En tot slot: vertaalopdrachten in de taalles laten toe vertaalvaardigheid te oefenen en vertalen verlaagt de drempel naar literatuur.
Mijn vertaal- en uitgeefactiviteiten in Georgië hebben me dus geïnspireerd om een nieuwe werkvorm in de taalverwervingslessen te
introduceren. 					

Behalve de vier klassieke vaardigheden oefenen ze ook interculturaliteit, een extra vaardigheid die in het Europees Referentiekader
voor de Talen is opgenomen. De didacticus Arnd Witte ziet dat vertalen de leerder niet alleen voor grammaticale, morfosyntactische
en lexicale uitdagingen plaatst, maar de leerder ook in aanraking
brengt met elementen uit de vreemde cultuur. De leerder moet
kunnen omgaan met verschillende culturele patronen en linguïstische structuren. De leerder moet met verschillende betekenissen
en rollen kunnen spelen. Kortom, de leerder moet zich intercultu-
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Ingrid Degraeve (1972) woont en werkt in Brussel en in Tbilisi. In Tbilisi is ze sinds 1999 werkzaam als vertaler, docent Nederlands, uitgever en kunstcurator. Ze richtte er het docentschap Nederlands aan de Ilia State University, Uitgeverij Link en een centrum voor hedendaagse kunst op. In Brussel
werkt ze als projectleider aan het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal. Ze publiceert vertalingen uit het Frans, het Duits en het Georgisch
en voert opdrachten uit voor Poetry International, het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, bloemlezers en literaire tijdschriften. Met de steun van het
Vlaams Fonds voor de Letteren verschijnen haar vertalingen uit het Georgisch bij Belgische en Nederlandse uitgeverijen. In 2008 kreeg ze als bezieler
van de Georgische cultuur de Sakhelebiprijs. Datzelfde jaar kreeg de dichtbundel mikroskopi van Maia Sarishvili, die bij Uitgeverij Link verscheen, de
Georgische Sabaprijs voor de beste dichtbundel van het jaar.
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Bedriegers in de taal en bedrogen door de taal
Namaakteksten zijn van alle tijden. In zijn boek De vergeten wetenschappen: Een geschiedenis van de humaniora geeft Rens Bod
als vroeg voorbeeld de casus van de Donatio Constantini, ‘de
schenking van Constantijn’. Het gaat daarbij om een document
waarin verklaard wordt dat keizer Constantijn de Grote (280-337)
de wereldlijke macht over Rome, Italië en heel de westerse wereld
aan paus Silvester had geschonken, als dank voor Constantijns
wonderbaarlijke genezing van melaatsheid. De Donatio was zo
de belangrijkste legitimatie van de wereldlijke macht van de kerk.
Maar omstreeks 1440 ging de Italiaanse ﬁloloog Lorenzo Valla
de tekst te lijf en hij concludeerde dat de Donatio een apocrief geschrift moest zijn. Hij kwam tot die slotsom naar aanleiding van
de talloze taalkundige inconsistenties die hij in de tekst aantrof.
Er staan bijvoorbeeld woorden in die helemaal nog niet bekend
kónden zijn in de tijd van Constantijn. “U gebruikt in plaats van
milites [soldaten] het woord militia, en dat woord hebben Constantijn of zijn secretarissen nooit gekend”, voegde Valla de vervalser
toe. Ineens bleek de pauselijke aanspraak op wereldlijke macht
gebaseerd op een verzinsel, een oorkonde die waarschijnlijk vervaardigd is in de achtste eeuw.

Jan Noordegraaf
Vrije Universiteit Amsterdam

Taalkundige tegenstrijdigheden zijn ook doorslaggevend geweest
inzake de ‘meest intrigerende’ mystiﬁcatie uit de negentiendeeeuwse Nederlandse cultuurgeschiedenis, het door dominee

De Tawagonshi Treaty lijkt geschreven te zijn in 17e-eeuws Nederlands, maar
onderzoek wijst uit dat het om bedrog gaat.

V A L S N E DERLAND S

Fout Middelnederlands
Honderd jaar eerder was er in kringen van Nederlandse historici
en taalgeleerden veel te doen geweest om de in het begin van de
eeuw opgedoken Rym-kronyk van “broeder Klaas Kolyn, monnik
van Egmond; geschreeven omtrent het jaar M.C.LXX”. In 1772
verscheen van de hand van de taalkundige Balthazar Huydecoper
een editie van de Rijmkronijk van Melis Stoke met Historie-, Oudheid- en Taalkundige Aanmerkingen. In het eerste deel daarvan liet
Huydecoper zich smalend uit over de rijmkroniek van Klaas Kolijn. Volgens Huydecoper was het nodig om de “Logens van dien
onbeschaamden Beuzelaar” aan het licht te brengen, omdat “het
reeds in gebruik is, Kolijn te noemen onzen Oudsten Schryver; en
uit hem, als zodaanig, veel, daarmen noch aan kan twijffelen, te
beslissen”. Onder meer aan de hand van taalkundige argumenten laat Huydecoper zien dat die twaalfde-eeuwse rijmkroniek
het werk moest zijn van een bedrieger uit later tijd. Hij typeert
het taalgebruik in die rijmkroniek als het Kakolijns. Geleerde
tijdgenoten waren het met Huydecoper eens. Ze beschouwden
de Rijmkroniek als een vervalsing, omdat het taal- en woordgebruik van de kroniek afweek van het Middelnederlands van de
twaalfde eeuw. Daarin was het bijvoorbeeld niet ongewoon dat
als het voornaamwoord hi (hij) volgde op een persoonsvorm, de
h wegviel: predicte hi werd predicti. Bij het bestuderen van Middelnederlandse handschriften had Huydecoper gezien dat de vorm
-i nooit zelfstandig, maar altijd achter het werkwoord voorkwam.
Kolijnse formuleringen als i dede, i maecte en i hadde wees hij dan
ook als “tastbaare vervalsching” van de hand. We weten inmiddels dat Kolijn het alias is geweest van de medicinae doctor Reinier

de Graaf, een man van “zeer bekrompen beurse” en zoon van een
beroemde Delftse arts.

Zeventiende-eeuws in Tawagonshi
In 2013 vonden in Nederland en in de USA diverse festiviteiten
plaats: vierhonderd jaar geleden, op 21 april 1613, zou er een overeenkomst gesloten zijn tussen Nederlandse kooplieden en Irokese
opperhoofden. Toen had men afgesproken om voortaan op vriendschappelijke wijze met elkaar handel te drijven. Zo staat te lezen in
wat tegenwoordig de Tawagonshi Treaty wordt genoemd, een tekst
die begint met de woorden “Hier op Tawagonshi vergaderdt”. Het
verdrag is geschreven in zeventiende-eeuws Nederlands, althans
zo lijkt het, en het zou getekend zijn in de buurt van het huidige
Albany, NY. Het bestaan ervan werd pas in 1959 bekend, toen de
Amerikaanse arts dr. L.G. van Loon een kopie ervan opstuurde
aan The Holland Society of New York, ter publicatie in het verenigingsblad De Halve Maen. Maar bij de redactie rees twijfel aan de
authenticiteit van het stuk, want in de koloniale geschiedschrijving wordt nergens melding gemaakt van het verdrag. De zaak
raakte in een impasse en het Tawagonshi-artikel van Van Loon
verscheen ten slotte in 1968 in een ander tijdschrift. Jaren later,
in 1987, werd door een drietal Amerikaanse onderzoekers aan de
hand van historische en taalkundige argumenten gesteld dat Van
Loon met zijn publicatie de geleerde wereld had willen beetnemen. Naar aanleiding van het vierhonderdjarig jubileum hebben
Harrie Hermkens, Nicoline van der Sijs en ik de verdragstekst
(315 woorden) nog eens uitvoerig doorgelicht. Vals Nederlands,
dat was ook onze conclusie. Hoe kwamen we daarbij? Ik kan
in dit bestek alleen een beperkte toelichting geven; de verdragstekst en onze volledige analyse zijn online te vinden.
Allereerst valt op dat in deze tekst uit 1613 allerlei anglicismen
voorkomen. Woorden als compatibel, individueelen en een uitdrukking als in casa van zul je waarschijnlijk in het zeventiende-eeuws
Nederlands niet aantreffen. Er zijn ook diverse anachronismen:
betreffende is een voorzetsel dat pas eind achttiende eeuw in het
Nederlands opduikt. Het woord seewant (wampum, kralengordel)
komt uit het Pidgin Delaware, een contacttaal die pas in de jaren
twintig van de zeventiende eeuw ontstaan is. Grondstuck betekent
niet, zoals in de Tawagonshi-tekst, ‘stuk land’, maar ‘grondslag’
of ‘leerstuk’; in de betekenis van ‘stuk land’ beschouwt het WNT
het als “een verwerpelijk germanisme”. Opvallende formaties zijn
ook de voor Reght (privilege) en voedsel die, terwijl de uitdrukking in
Amitie ende vriendtschap lijkt te zijn ontleend aan de Treaty of Amity
and Friendschip, in 1682 gesloten door William Penn en de Lenapeindianen. En zo is er meer te noemen, want de Tawagonshi tale
is een complex verhaal. Misschien vindt de geoefende lezer in de
slotparagraaf van de tekst nog meer apocrief taalmateriaal.
“Dit bovenstaende belooven wy Participanten weedersijdts in
Amitie ende vriendtschap vol te houden ende te handthaven voor
soolangh t’ gras groen is ende als een bewijs van Eere ende Toegeneeghenheydt verruylen wy eene silver ketting voor een vaedem
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François HaverSchmidt (de dichter Piet Paaltjens) en de latere
WNT-redacteur Eelco Verwijs geschreven Oera Linda-boek,
een Oudfries document dat zou stammen uit de periode tussen
600 en 50 voor Christus. Daarin wordt de Friezen een luisterrijke voorgeschiedenis toegeschreven, als erfgenamen van het
verzonken continent Atlantis. Nu heeft dit in 1872 gepubliceerde
geschrift over de uittocht van de Friezen uit Atlantis weliswaar
een serieuze, theologische laag, zoals Jensma heeft laten zien,
maar de tekst was bedoeld om als grap ontmaskerd te worden.
Er zit bijvoorbeeld een verwijzing in naar het in 1869 geopende
Suezkanaal. HaverSchmidt, Verwijs en the third man, de scheepstimmerbaas Cornelis over de Linden uit Den Helder, hebben
samen zitten bulderen van het lachen, vertelde een oorgetuige
jaren later. De taalgrappen die de tekst zozeer kenmerken, zijn
waarschijnlijk het werk van Verwijs: zo is de naam van de Friese
zeeheld Neef Theunis verbasterd tot Neptunus en was Kreta het
eiland waar mensen woonden die ‘kreten slaakten’. Het was de
taalkundige Jan Beckering Vinckers die in 1876 het Oudfries van
de tekst als ‘wartaal’ ontmaskerde in zijn brochure De onechtheid
van het Oera-Linda-Bôk, aangetoond uit de wartaal waarin het is geschreven. Op basis van een historisch-vergelijkende taalanalyse (hij
vergeleek het ‘OLB-ees’ met Gotisch, Angelsaksisch en Oudfries)
liet hij zien dat de tekst geen Oudfries kón zijn. Zo wist hij de
onechtheid van het Oera Linda-boek overtuigend vast te stellen.

V ALS NEDERLAND S
NED ERL AND S V AN NU

Vorig jaar kwamen enkele Irokezen speciaal naar Nederland om het vierhonderd jaar oude vredesverdrag tussen hun stam en Nederland te vieren.
© Jörgen Caris / Hollandse Hoogte

Seewant: Ende kenniss der waerheydt deeses onderteekent door
den Participanten op deese 21 Aprill 1613.”
Onder het verdrag, ten slotte, staan de namen van twee Nederlandse kooplieden en van vier opperhoofden. De indiaanse
namen blijken de namen te zijn van een viertal dorpen en zijn
te vinden in een laatnegentiende-eeuwse publicatie.

In elk geval heeft Lyons vorig jaar, met toestemming van de
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, gereisd op een
paspoort van het ‘onafhankelijke reservaat’ Onondaga, een
document dat overigens niet ofﬁcieel erkend wordt. Over het
document van Van Loon wordt in het krantenverslag niet meer
gerept. Die tekst lijkt na zo’n vijftig jaar te zijn bijgeschreven
in het grote boek van de ‘maskerade der Muze’.


Filologen en diplomaten
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Het taalspel van dr. Van Loon is wat uit de hand gelopen. De
Onondaga, een Irokese stam, stellen dat hun mondelinge
overlevering en een kralengordel (wampum) het bewijs vormen dat er indertijd een contract is gesloten tussen twee onafhankelijke staten: de Republiek der Verenigde Nederlanden
en de Onondaga Natie. In de laatste decennia van de vorige
eeuw zijn de indianen de door Van Loon ‘ontdekte’ Tawagonshi-tekst gaan beschouwen als de schriftelijke bevestiging
daarvan en als een bewijs van de legitimiteit van de sociale en
politieke aanspraken die zij naar voren brengen.
In september 2013 kwam Oren Lyons, faithkeeper van de Onondaga Natie, naar Den Haag “om een vierhonderd jaar oud vredesverdrag met Nederland te vieren” (Trouw, 13-9-2013). Lyons
is degene die in 1980, tijdens het Rotterdamse Russell Tribunaal over de rechten van de inheemse volkeren, een kopie van
het verdrag ter hand heeft gesteld aan een bekend Nederlands
journalist. Die schreef er prompt een artikel over in zijn dagblad, maar of dat veel effect heeft gehad, durf ik niet te zeggen.
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In de kijker
In 2014 is het
exact vijftig jaar
geleden dat België
met Marokko en
Turkije akkoorden sloot over
de zogenaamde
arbeidsmigratie.
De economie in
ons land draaide op volle toeren en had
dringend nood aan sterke handen, véél
handen. Nodeloos te zeggen dat die akkoorden een enorme impact hadden,
zowel in België als in Turkije en Marokko.
Eerst kwamen individuele arbeiders, later
volgden hun familieleden. Nu, vijftig jaar
later is de Vlaamse samenleving grondig
hertekend. […] www.uitinvlaanderen.be/
50jaarmigratie biedt een overzicht van alle
activiteiten in verband met migratie. Door
te ﬁlteren op ‘wat, waar, wanneer’ kan u
grasduinen door het rijke aanbod.
In Thuis: 50 jaar migratie vertellen mensen met een migratie-ervaring over hun
favoriete thuisplek. U kan het boekje
downloaden via www.faronet.be.
Uit: faro: tijdschrift over cultureel erfgoed, jg. 6
(2013), nr. 4, p. 44.

Onderwijs Nederlands
in Frankrijk
Ongeveer tegelijkertijd met deze
ontwikkeling in
de NederlandsFranse culturele
samenwerking
raakt de bezuinigingsoperatie van
de Nederlandse
regering ook op andere terreinen de betrekkingen met Frankrijk. De taalafdeling
van het Institut Néerlandais houdt tegelijk
met het instituut op te bestaan. Maar er is
uitzicht op een nieuw programma Nederlandse taalcursussen. Om het onderwijs
aan kinderen en jongeren te kunnen

voortzetten hebben ouders een vereniging
opgericht: De Nederlandse School Parijs.
En volwassenen kunnen vanaf februari
2014 hun cursussen volgen bij het Nouveau Centre Néerlandais, dat is opgericht
door een oud-docent van het Institut Néerlandais en gezien kan worden als een doorstart van de cursussen die de laatste dertig
jaar door het Institut werden verzorgd.

hulle meneer begeester oor die geskiedenis en gebeure in Suid-Afrika ten tyde van
die vrylating van Mandela. Die verhale
in die boek word gebruik om lesertjies te
laat besef: “Iedereen kan een held zijn.
Jij ook... Als we allemaal een beetje held
zijn maken we samen de wereld heel veel
mooier. Wat zeg je ervan: doen?”
Uit: Solet Scheeres, Die lewe van Meneer Mandela

Uit: Bram Buijze, Il faut être deux pour danser le

in kinderboeke. In: Maandblad Zuid-Afrika, jg. 91

tango: Het Nederlandse cultuurbeleid in Frankrijk.

(2014), nr. 1 (Mandelanummer), p. 21.

In: Ons Erfdeel, jg. 57 (2014), nr. 1, pp. 102-110.

Die lewe van Meneer
Mandela in kinderboeke
’n Mens kan ’n hele
paar boekrakke vul
met al die jeug- en
kinderboeke wat
deur die jare oor
Nelson Mandela
geskryf is. ’n Groot
deel van die boeke
vertel op een of
ander manier die merkwaardige man se
lewensverhaal. En hoewel sommige skrywers dit meer pedanties as ander doen,
bly dit ’n verhaal wat inspireer en kinders
aanmoedig om self ook voorstanders vir
reg en geregtigheid te word.
Wat is ’n held? En moet ’n mens beroemd
wees om ’n held genoem te word? Dit is
van die vrae waarmee Janny van der Molen
haar boek oor helde, Helden! Mensen die
de wereld mooier maakten, begin. Nelson
Mandela is een van die helde wat ’n plekkie in dié boek kry. Ander helde sluit Mahatma Gandhi, Anne Frank en Florence
Nightingale in. Janny van der Molen verduidelik só in die voorwoord wat die begrip held vir haar beteken: “ ... omdat ze
zich een leven lang inzetten voor een beter
leven voor iedereen. Omdat ze vertrouwen
bleven hebben in de goedheid van mensen,
dwars tegen de afschuwelijke werklijkheid
[sic] in.” Van der Molen se heldeboek is ’n
vermenging van ’n storie met ﬁktiewe karakters en feitelike karkaters [sic]. ’n Groep
Nederlandse laerskoolkinders word deur

Button voor UT-student die
Nederlands wil leren
Om anderstalige
studenten en
medewerkers te
helpen het Nederlands onder
de knie te krijgen,
deelt de Universiteit Twente buttons uit. Daar staat
een duidelijke boodschap op: “Spreek Nederlands met mij!” Het idee is afgekeken
van het Haagse taalinstituut Direct Dutch,
zegt Katja Hunfeld, die cursussen Nederlands coördineert bij de UT. “De button
scheen goed te werken en is een heel
eenvoudig middel om onze cursisten te
helpen. Zij merken dat mensen overschakelen op het Engels, zodra ze een klein
accentje horen. Dat is sneu, want ze willen
graag Nederlands oefenen.” Samen met
de afdelingen Sport en Cultuur van de
universiteit heeft het TaalCoördinatiePunt
studenten bovendien laten kennismaken
met allerlei verenigingen. Hunfeld: “Ook
voetbaltrainingen of bijvoorbeeld pottenbakken bieden de mogelijkheid om
Nederlands te spreken.”
De belangstelling om de taal te leren is
groot, merkt de coördinator. Sinds de UT
cursussen Nederlands weer kosteloos
aanbiedt, moet Hunfeld moeite doen om
wachtlijsten te voorkomen.
Uit: Transfer: Vakblad over internationalisering in
het hoger onderwijs, jg. 21 (2013-14), nr. 3, p. 6.
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Peter De Roover

Ongebonden best –
Clichébevestigend en -doorbrekend
Nelly Maes. De naam liet niemand onberoerd in haar gloriejaren. De opdeling tussen voor- en tegenstanders liep trouwens
niet langs de partijgrens, met aan de binnenzijde de pro’s en aan de overkant de
contra’s. Binnen de Volksunie telde Nelly
Maes misschien meer tegenstanders dan
daarbuiten. Ik was nog erg jong toen zij
furore begon te maken. Tijdens mijn
politieke rijpingsperiode was Nelly Maes
manifest aanwezig. Dus begon ik aan de
lectuur van haar herinneringen met meer
dan gewone nieuwsgierigheid. Die werd
niet teleurgesteld.
Uiteraard loopt een levensverhaal per
deﬁnitie langs kleine episodes die alleen
maar interessant zijn voor de directe
omgeving of voor mensen met een overontwikkelde nieuwsgierigheid. Zo speelde
haar moeder natuurlijk geen bepalende
rol in ons deel van de wereldgeschiedenis,
maar die ﬁguur, om bij dat voorbeeld te
blijven, intrigeert, al wordt niet de hele
sluier weggetrokken. Details met ogenschijnlijk beperkte betekenis vormen niet
altijd overbodige ballast, maar helpen dikwijls het bredere verhaal te begrijpen.
Nelly zelf blijkt al heel jong een vrouw
met karakter. Waar ze kwam, ontstond
er hommeles en werd de rust verstoord,
maar daarbij stond haar steeds één of
ander hoger doel voor ogen. Ik had het
genoegen Nelly en Tinneke Beeckman
voor het laatste papieren nummer van
Doorbraak te interviewen en juist dat
viel Tinneke in het bijzonder op in het
boek: het diepe engagement dat uit al
het doen en laten van Nelly bleek. Ze
geloofde in iets, in allerhande dingen
overigens. Ze zag, zelfs vanuit het kleine
Wase Sinaai, dat de samenleving op een
keerpunt stond en wilde die wending zelf
mee richting geven. Bij haar vloeide het
Vlaams-nationalisme samen met algemene maatschappijkritiek, zonder echter

het optimisme van het geloof in de betere
wereld te verliezen. Mensen als Nelly
Maes komen zelfs niet in de buurt van defaitisme, al waren teleurstelling ook meer
dan haar deel.
Er spreekt logischerwijze ook een dosis
naïviteit uit het hele werk. Wie eerlijk
gelooft in het betere – en dat was bij haar
zeker het geval, al moeten we in dit soort
biograﬁe altijd de beperking van de ene
dominerende klok in het achterhoofd
houden – verliest gemakkelijker de wetmatigheden van het spel uit het oog dan
de berekende geest. Het heeft me verbaasd hoe ver de veelbesproken, de altijd
in beeld zijnde, de alomtegenwoordige
Nelly Maes verwijderd bleef van de echte
machtscentra in de Volksunie. Die partij
telde handiger machtsmensen dan het
ﬂamboyante Wase buitenbeetje.
Het boek illustreert ook mooi hoe persoonlijke bondgenootschappen kunnen
evolueren door de tijd. In zulke gevallen
wordt de façade altijd bekleed met hoog
gestemde beginselen maar daarachter
gaan meestal gewoon persoonlijke berekeningen schuil, waarbij de ‘eeuwige
bondgenoot’ van gisteren morgen perfect
aan de ‘andere kant’ kan opduiken.
De botsing tussen progressief en conservatief in de Volksunie, de verscheurende
keuze bij het Egmontpact, de dominerende en dominante ﬁguur van Hugo
Schiltz; het zijn hoofdstukken uit de
recente geschiedenis van de Vlaamse Beweging die na lezing van Ongebonden best
meer kleur krijgen.
Het boek leert niet alleen de persoon
Nelly Maes kennen maar ook een samenleving die op een halve eeuw tijd fundamenteel is veranderd. Het verbaast hoe
sterk die verandering is geweest, als je het
Vlaanderen van toen nog eens zo concreet
uitgetekend ziet. Het leert ook hoezeer

onze mensen zich in relatief korte tijd
hebben moeten aanpassen en het moet
toch begrip doen groeien voor het feit dat
het voor een groep Vlamingen allemaal
heel erg, zelfs te snel gaat. Nelly Maes
stond altijd nadrukkelijk aan de kant van
degenen die voor verandering kozen,
maar zal zonder twijfel erkennen dat niet
elke verandering haar ideaal dichterbij
heeft gebracht of onze samenleving ten
goede is gekomen.
Nelly Maes’ biograﬁe doet iets ogenschijnlijk vreemds met de clichés die
bestaan over het Vlaams-nationalisme. Ze
worden bevestigd via haar levensverhaal,
wat aantoont dat die clichés niet zo maar
zijn ontstaan. Dat is eigen aan clichés, ze
groeien uit een realiteit. Ongebonden best
leert tegelijkertijd dat die clichés over het
Vlaams-nationalisme absoluut ontoereikend zijn om het hele fenomeen te vatten.
Net zoals nu was dat Vlaams-nationalisme in haar 35-jarige loopbaan een zeer
gevarieerde biotoop, die veel verder reikt
dan de vooroordelen die erover bestaan.
Alain Debbaut: Ongebonden best: Nelly Maes –
Vrouw en Vlaams, Pelckmans, Kalmthout, 2013,
ISBN 978 90 289 6833 2, 272 pp. Prijs: € 24,50.
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Nog een keer schitterde Heldring

Spoor was vanaf de jaren zestig correspondent in Bonn, Washington, New
York en Wenen. Hij maakte van de
fusie van de Rotterdamse NRC en het
Amsterdamse Algemeen Handelsblad
een succes door zich te baseren op het
format van de Amerikaanse Herald Tribune. De rol van de journalist duidde
hij destijds aan als die van de Verheven
Boodschapper. Het moet gezegd dat het
woordgebruik dat Spoor in de gesprekken met Heldring hanteert, daar niet aan
bijdraagt. Hij is nogal eens rauw in de
mond. Woorden als belazerd en rotzooi
neemt hij al te gemakkelijk in de mond.
Heldring is veel minder vaak buitengaats
geweest, maar is opnieuw de getrainde

voor Europa, en Kennedy wilde de wereld safe for democracy maken. Heldring
verklaart die houding uit het feit dat de
Amerikanen voor ’45 nauwelijks ervaring hadden met internationale politiek.
Zij waren immers in de negentiende
eeuw en een fors deel van de twintigste
eeuw isolationisten geweest. Het was
volgens Heldring voldoende geweest
als zij zich aan het recept van de Amerikaanse diplomaat George Kennan
hadden gehouden, die als bedenker van
de Amerikaanse indammingspolitiek
de Sovjet-Unie zo min mogelijk speelruimte wilde geven. Alleen Nixon en
in zijn gevolg Kissinger waren volgens
Heldring realistischer en bereikten daardoor veel meer.

en gedisciplineerde waarnemer op een
breed terrein. Hij verontschuldigde zich
in het verleden nogal eens voor het feit
dat hij nooit tot samenvattende conclusies kwam. Hij wilde analyseren en daar
had zijn vermogen voor synthese onder
geleden. Maar in de gesprekken met
Spoor blijkt dat talent voor synthese zich
alsnog te manifesteren. Terwijl Spoor
veel bekende feiten uit de lange periode
waarin beiden journalistiek actief waren,
nog eens herhaalt (en niet altijd even
correct vermeldt), en daarbij vooral ook
zijn eigen rol niet over het hoofd ziet,
neemt Heldring de kans waar om nog
eens een keer over belangrijke ontwikkelingen de kwintessens weer te geven.
Een historicus die niet tegelijkertijd een
actief betrokken waarnemer is geweest,
zou waarschijnlijk nooit zo helder en
kernachtig ontwikkelingen hebben kunnen samenvatten. Een goed voorbeeld
is zijn kijk op de Amerikaanse politiek
in de Koude Oorlog. Vrijwel steeds
was deze volgens Heldring ingegeven
door zeer idealistische opvattingen.
Eisenhower en Kennedy, maar voor
hen ook Wilson, gaven daar blijk van.
Eisenhower sprak over een kruistocht

Heldring was altijd zeer sceptisch over de
Europese eenwording. De economische
unie moet om te kunnen slagen gecompleteerd worden door een politieke. Maar
het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat dit zal
gebeuren, zo voorzag hij. Deze scepsis
ten aanzien van de Europese eenwording
deelde hij met de Franse ﬁlosoof en journalist Raymond Aron, een man die hij
als commentator zeer bewonderde en die
ook een voorbeeld voor hem was. Maar
zich daarmee vergelijken vond hij ongepast, zoals hij mij ooit vertelde. In wezen
was Heldring een zeer bescheiden man.
Hij maakte zich niet groter dan hij was.
Hij noemde zich altijd een dilettant. Zijn
kracht was om ongegeneerd ongemakkelijke en ongewenste vragen te stellen. Dat
moest het zelf nadenken bij zijn lezers bevorderen. Maar hij bleek een groot talent
te hebben om zaken in perspectief te zien.
Het is jammer dat niemand op het idee is
gekomen hem op een meer systematische
wijze te ondervragen. Maar in dit gesprek
met Spoor gebeurt dat toch enigszins. En
Heldring komt daardoor alsnog beter tot
zijn recht.
Onze Eeuw – J.L. Heldring en André Spoor in gesprek. Uitgave Van Oorschot. Prijs € 12,50.
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Oud-columnist Jerôme Heldring van
NRC Handelsblad, vorig jaar op 95-jarige
leeftijd overleden, schittert in de laatste
tekst die hij redigeerde, nog eenmaal.
Hij kon het duidelijk niet laten, nadat
hij welgeteld tweeënvijftig jaar lang
veelal politiek getinte bijdragen aan zijn
krant had geleverd. De aanleiding werd
hem in de schoot geworpen door zijn
vriend en vroegere hoofdredacteur André
Spoor. Die had hem naar aanleiding van
een boek waarin de voormalige Duitse
bondskanselier Schmidt samen met de
historicus Fritz Stern terugblikte op de
twintigste eeuw, voorgesteld hetzelfde te
doen. En zo voerden Spoor en Heldring
vorig jaar vier lange gesprekken, weliswaar met die belangrijke beperking dat zij
beiden slechts waarnemer waren geweest,
terwijl Schmidt een belangrijke politiek
rol speelde op het wereldtoneel. De reeks
werd afgebroken door het plotselinge
overlijden van Spoor in september vorig
jaar. Daardoor kon alleen Heldring als
eindredacteur van de gesprekken optreden en de reeks afsluiten. Ze praten
achtereenvolgens over de Koude Oorlog,
de dekolonisatie van Nederlands Indië,
over Europa en de globalisering. Ook het
geloof komt, voornamelijk door toedoen
van Heldring, menigmaal ter sprake.

Paul van Velthoven
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Het modernisme in Nederland
en België in het interbellum
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Het interbellum, de spannende periode
tussen de Groote Oorlog en de Tweede
Wereldoorlog, was artistiek een bijzonder
bewogen tijd. In heel Europa en zeker
ook in de Nederlanden vond toen een
breuk plaats tussen de oudere generatie,
die mee de erfenis bleef dragen van de
negentiende eeuw, en de jongeren, die
– al of niet in ballingschap – heel brutaal
kennismaakten met de Europese avantgarde en mee de grondslag legde voor het
modernisme. Dat modernisme ontlook
al vroeg bij enkelingen als James Ensor,
maar woekerde ook onhoudbaar in allerlei complexe netwerken waarin Nederlandse en Belgische kunstenaars actief
participeerden.
In Vlaanderen had het kritische werk
van Paul van Ostaijen een stimulerende
invloed op de opkomende abstractie zoals
die zich manifesteerde in het werk van
Antwerpse schilders als Paul Joostens,
Floris en Oscar Jespers of Victor Servranckx. Parallel daarmee ontwikkelde
zich een rijk Latems expressionisme, dat
onder meer door de oorlogsballingschap
van Constant Permeke, Gust de Smet
en Frits van den Berghe forse invloeden
onderging van met name het kubisme
en fauvisme. Daarnaast kwam in Nederland door de terugkeer van Mondriaan
uit Parijs en de samenwerking met de
wispelturige strateeg Theo van Doesburg
en J.J.P. Oud een strakke abstractie tot
stand, die als De Stijl furore zou maken.
Ondertussen laboreerden in Antwerpen
Jozef Peeters en Sephor aan hun eigen
tijdschrift Het Overzicht, waaraan ook
weer Nederlanders hun medewerking
verleenden, onder meer Carel Willink en
de Groningse Kunstkring De Ploeg. Deze
Belgisch-Nederlandse dwarsverbanden,
die nog eens doorkruist worden door de
oprichting van weer andere tijdschriften
(De Driehoek, Het Avontuur, Sélection,
7Arts, Ça Ira …) en kunstverenigingen

(Les Vingt, Sélection …). Dat alles leidde
tot een nagenoeg chaotisch artistiek landschap, waarin een gistend modernisme
in wisselende constellaties van Noord en
Zuid zich onhoudbaar opdrong.
Het verhaal van deze caleidoscopische
modernistische dynamiek is nu erg minutieus vastgelegd door August Hans
den Boef en Sjoerd Faassen. Hun werk
biedt een uitvoerig gedocumenteerd
relaas van dit woelige tijdperk en de vele
citaten uit essays, polemieken en correspondentie van de coryfeeën van dit BelgoNederlandse modernisme adstrueren
deze boeiende synthese. Alleen jammer
dat het boek zo stroef geschreven is en
nogal eens ontsierd wordt door taal- en
typefouten. Zo is voor mij de frequente
discongruentie tussen de tijden van de
werkwoorden soms storend.
Een ander, inhoudelijk kritisch punt,
waar ik toch enig commentaar bij zou
willen geven, betreft het idee dat al in het

Ludo Beheydt
Université catholique de Louvain

begin van het boek geponeerd wordt (p. 7)
dat de doorbraak van de moderne kunst
in België pas vanaf circa 1917 zou hebben
plaatsgevonden. Met die bewering wordt
een van de voorlopers van het Europese
modernisme over het hoofd gezien, namelijk de Vlaming James Ensor. Het is
merkwaardig dat in twee recente boeken
over het modernisme zo weinig aandacht
besteed wordt aan de rol van James
Ensor. An Paenhuysen, die een heel boek
wijdde aan De wonderjaren van de Belgische
avant-garde (2010) in het interbellum, vermeldt Ensor nauwelijks en ook in dit boek
ontbreekt hij weer. Merkwaardig noem ik
dat omdat iemand als de hoogleraar uit
Yale Peter Gay, die een schitterende synthese schreef over Het modernisme (2008),
wel apart en heel uitdrukkelijk oog heeft
voor de invloedrijke rol van Ensor. Hij
schrijft: “Ten minste één oproerige schilder, James Ensor, slaagde erin om zijn
neurotische problemen te behandelen
op een manier die zeldzaam was onder
modernisten, namelijk met boosaardige
humor […] Hij was minder beroemd dan
modernisten als Gauguin of Cézanne,
maar was waarschijnlijk de bekendste
Belgische modernist” (p. 117). trouwens,
Ensor zelf was zich maar al te zeer bewust
van zijn revolutionair avant-gardisme.
Al in 1921 schreef hij terecht: “Waarom
ben ik in alle richtingen, sinds meer dan
een kwarteeuw het moderne zoeken vóór
geweest?” (Pourquoi Pas! 21/12/1921) en in
een toespraak tot de Académie Royale de
Belgique preciseerde hij: “Als ik nog eens
mijn kartons uit 1877 doorblader, vind ik
kubistische hoeken terug, futuristische
uitspattingen, impressionistische vlokken, dadaïstische ruiters, constructivistische banden.” De opsomming van al deze
modernistische -ismen geeft al aan dat
Ensor al heel vroeg als Belgische pionier
van het modernisme vooruitliep. En dat
mocht dit boek eigenlijk niet over het
hoofd gezien hebben.
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August Hans den Boef & Sjoerd Faassen, Van De
Stijl en Het Overzicht tot De Driehoek. BelgischNederlandse netwerken in het modernistische interbellum. Uitgeverij Garant, Antwerpen/Apeldoorn,
2013, ISBN 978 90 441 3041 6, 221 pp. Prijs: € 21.
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De Franse tijd in de Nederlanden

Hetzelfde proces ondergingen de Oostenrijkse Nederlanden al vanaf 1793, maar
daar werden alle veranderingen opgelegd
door Franse ambtenaren. Het gebied
werd voor twintig jaar een deel van Frankrijk en onderging alle stuiptrekkingen die
het Franse revolutionaire avontuur in die

land. Dus bijvoorbeeld geen aanbidding
van een niet-christelijk opperwezen,
zoals in Zuiden, waar de hele clerus
hardhandig werd onderdrukt.

sen te voorkomen.

in het Zuiden het meest baat bij de aanwezigheid van de Fransen, terwijl de handelslui in het Noorden verkommerden.
Door het opleggen van het Continentaal
Stelsel door Napoleon tegen Engeland
ontstond de laatste jaren grote armoede.
Zo ontlook in het Noorden een nostalgie naar de zelfstandigheid van weleer,
waarvan de Oranjes een onlosmakelijk
deel uitmaakten. Aanknopend bij een
zelfstandige bestuurstraditie namen enkele Hollandse regenten onder wie Van
Hogendorp het initiatief om de zelfstandigheid van het land bij de geallieerden
tegen Napoleon opnieuw te bepleiten, een
traditie die in het Zuiden ontbrak, waardoor het gelaten afwachtte.

De Zeeuwse schrijver en historicus Jan
J.B. Kuipers heeft deze periode nu op
een bijzonder boeiende wijze beschreven in Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap:
De Nederlanden in de Franse tijd. Vrijheid, gelijkheid en broederschap was de
ideologie die de Franse revolutionairen
voortdreef, het samenbindende element
waaraan zowel Noord als Zuid werd onderworpen, en daarmee voor de auteur
de voornaamste rechtvaardiging vormend om beide landsstreken in een deel
te behandelen. Een toe te juichen benadering omdat ondanks de eeuwenlange
verbondenheid de contrasten groot
waren en de effecten van de Franse aanwezigheid in Noord en Zuid sterk van
elkaar verschilden, waardoor het eigensoortige karakter van die revolutionaire
periode in elk van beide gebieden beter
tot zijn recht komt. In het zuiden leidde
de bezetting aanvankelijk tot een schrikbewind en ontstond de Boerenkrijg, een
opstand die bloedig zou worden onderdrukt. De Franse dwingelandij die achter de vrijheidsideologie schuilging, was
er vele malen sterker dan in het Noorden. De excessen konden er voortijdig
voorkomen worden doordat de patriotten als aangewezen bestuurders zorgden
voor een vertaalslag die rekening hield
met de gewoonten van een protestants

De resultaten van de Franse aanwezigheid pakten heel divers uit. Een nieuwe
klasse van industriële ondernemers had

Kuipers heeft zich zeker niet beperkt tot
het schetsen van de grote lijnen in het
gebeuren. Jaar na jaar schetst hij op thematische wijze de belangrijkste ontwikkelingen. Uit eigen bronnenonderzoek put
hij reacties van tijdgenoten op de gebeurtenissen. Alles bij elkaar geeft zijn boek,
fraai geïllustreerd, een fris en uitermate
boeiend beeld van alle facetten van een
zeer ingrijpende periode in de geschiedenis van de Nederlandse gewesten.
Jan J.B. Kuipers, Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap:
De Nederlanden in de Franse tijd, Walburg Pers,
Zutphen, ISBN 978 90 5730 904 5, 176 pp.
Prijs: 29,95 euro.
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Weinig perioden in de Nederlandse geschiedenis moeten zo enerverend zijn
geweest als de Franse tijd (1795-1813). De
toenmalige gewesten die in het buitenland als Verenigde Provinciën bekend
stonden, ontdeden zich toen onder druk
van de Franse legers van de archaïsche
bestuursvormen die een kleine bovenlaag
verzekerde van alle macht en privileges.
Bestuursexperimenten wisselden zich in
hoog tempo af, waarvan democratisering,
centralisering en rationalisering de meest
opvallende kenmerken waren. Met de gevolgen van wat wel het Bataafse experiment
werd genoemd, hebben we tot op de dag
van vandaag te maken. In die periode
kreeg Nederland de trekken van een moderne staat.

periode doormaakte – van een ongekend
terreurbewind onder Robespierre tot het
keizerrijk onder Napoleon. Ook de noordelijke gewesten trof uiteindelijk dit lot,
maar hier namen lange tijd de patriotten
– tegenstanders van het door de Fransen
weggevaagde stadhouderlijk bewind – het
voortouw en wisten daardoor veel exces-
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De Nederlanden wenken
Toen ik enkele jaren terug in Edinburgh verbleef om er interviews af te
nemen van specialisten in vergelijkende
federalismestudies, vielen me in de
plaatselijke krant een paar foto’s op die
ik onmiddellijk bij mijn gesprekspartners ter sprake bracht. Vijf mannen in
blauwe pakken staarden eendrachtig
over de Ierse zee. Op een andere foto
gingen ze gezamenlijk en doelbewust
ergens heen, waarnaartoe was niet duidelijk. De blauwe pakken wilden kennelijk toekomst en optimisme uitstralen.
Onmiddellijk was ik geraakt in mijn
historisch gemoed, want uit de onderschriften leidde ik af dat deze mannen de
hoogste vertegenwoordigers waren van
de regeringen van alle eilanden die ooit
gezamenlijk, tot vlak na de Eerste Wereldoorlog, The United Kingdom of Great
Britain and Ireland hadden uitgemaakt.
Ontroerend toch, die typisch Britse zin
voor traditie? Niet minder dan vijf ‘eerste
ministers’ op een plek bijeen: de Prime
Minister van het Verenigd Koninkrijk,
de First Minister van Schotland, Wales
en Noord-Ierland, en de Taoiseach van
de Ierse Republiek. Pas door de begeleidende tekst begon het me te dagen dat
deze mensen niet waren samengekomen
om de oude Unie te betreuren, maar om
een nieuwsoortige Unie gestalte te geven.
Dit was het nu, een van die halfjaarlijkse bijeenkomsten van de British-Irish
Council, de raad die alle regeringen van
de genoemde staten en deelstaten samenbrengt in uitvoering van de Goede
Vrijdagakkoorden van 1999, die het
vredesproces in Noord-Ierland moesten
bezegelen. Deze raad doet dus veel meer
dan toezien op de vreedzame relaties
tussen de twee Ierlanden, want hij moet
zich bezighouden met “de totaliteit van
de verhoudingen tussen de volkeren van
deze eilanden” (the peoples of these islands),
namelijk tussen Britten en Ieren, Welshmen, Schotten en Engelsen.

De vijf eensgezinde mannen in blauwe
pakken vertegenwoordigen verschillende
gradaties van soevereiniteit. Ze staan in de
meest diverse relaties tot de oude Union
van vóór de Ierse onafhankelijkheid in
de jaren twintig. In dit concert zijn alleen
Ierland en het Verenigd Koninkrijk (VK)
volwaardige en onafhankelijke staten; ze
zijn elkaars eerste buren. Hoewel het proces van devolutie nu al decennia gaande
is, behoren de andere entiteiten (gemeenzaam de home nations genoemd) nog altijd
tot het semifederale VK-verband. Maar
Schotland met zijn volwaardig parlement
in Holyrood beschouwt zichzelf als een
country en een nation, en is sowieso (met
of zonder referendum) een nagenoeg
onafhankelijke republiek aan het worden.
Wales heeft ‘slechts’ een Assembly en zit
met meer vezels aan de Unie vast. NoordIerland heeft geen Government, maar een
Executive en een speciaal statuut, zodat
het gemakkelijk weer onder curatele van
Westminster komt als er weer eens rellen
mochten uitbreken.
De vierde home nation is Engeland zelf,
tenminste in het sportjargon dat zo belangrijk is geworden voor de identiﬁcatie.
Toch is het als dusdanig niet apart in de
British-Irish Council vertegenwoordigd,
gewoon omdat het nog altijd geen gedevolueerde regering heeft die alleen voor Engeland zou kunnen optreden. Dus treedt
het Verenigd Koninkrijk, dat als geheel de
vier home nations omvat, ook nog eens
apart op voor één ervan. Daarmee zet
Engeland de oude imperiale traditie voort
waarin het zich als de oude kolonisator en
hegemoon van de Unie gemakkelijk kon
vereenzelvigen met het geheel.
Al die entiteiten verhouden zich dus op
een heel speciﬁeke, historisch gegroeide
wijze tot de oude Union, in relaties van
suprematie, gelijkwaardigheid, onderworpenheid of hegemonie, waardoor er een
netwerk van asymmetrische verbanden is

ontstaan. Maar die entiteiten verhouden
zich niet alleen elk apart tot de Unie. Ook
onderling gaan ze, binnen de stippellijnen van hun historisch verbond, nieuwe
samenwerkingsverbanden aan, misschien
vergemakkelijkt door het gevoel tot een
Celtic Fringe te behoren. Schotland en
Wales zijn daar het verst in gevorderd. In
Noord-Ierland wonen protestantse ‘Schotten’. Anderzijds zijn het dan weer NoordIerland en Wales die Schotland vragen
om zich in het aangekondigde referendum juist niet buiten de Unie te plaatsen.
En de reeds vermelde Goede Vrijdagakkoorden vereisen dat de Ierse Republiek
en Noord-Ierland een soort confederale
verdragen zouden sluiten – waardoor het
conﬂict werd bezworen, maar waardoor
eveneens de eenheid van het Ierse eiland
weer een stap dichterbij is gekomen (een
mogelijkheid die expliciet wordt opengehouden). Maar ook buiten het kader van
het oude VK zijn er nieuwe confederaties
bijgekomen. Zo is weliswaar de hele
eilandengroep lid van de Europese Unie,
maar heeft alleen de Ierse Republiek de
euro als betaalmiddel aangenomen. Halverwege het oude graafschap Ulster kan
men zijn euro’s in ponden omwisselen.
De meeste kenmerken die we op deze
eilanden ontmoeten, vinden we ook terug
in de oude historische en geograﬁsche
Lage Landen. De asymmetrische relaties,
de stippellijnen rond de opeenvolgende
unies, en de mogelijkheid om nieuwe,
confederatieve verdragen te sluiten, tonen
even zovele parallellen tussen de twee landengroepen. Het is heel verleidelijk om
zo’n vergelijkend lijstje op te stellen en de
verschillende landen binnen de Lage Landen, en dan vooral binnen België, door
deze Britse bril te bekijken. Een leuke
oefening, die tot heel wat verrassende
inzichten leidt. Ierland en Nederland zijn
soevereine staten die hun onafhankelijkheid hebben bevochten op de oude imperiale macht die hen in bedwang hield. Het
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Wat nu fascineert in deze constellatie in
de Lage Landen, is de opeenvolging van
telkens nieuwe en bijna voorspelbare natievormingen, die telkens uitgaan van een
groter geheel (een Unie, bijvoorbeeld).
Zoals de Leuvense historicus Lode Wils
bijna tegen zijn zin heeft moeten constateren, gaat het inderdaad om De lange weg
van de naties in de Lage Landen (de ondertitel van zijn boek Van Clovis tot Happart).
Het is heel verleidelijk om hieruit een
stelling af te leiden. In verschillende delen
van Europa hebben zich regio’s/landen/
naties losgeweekt uit de unies of de constellaties waarvan ze soms eeuwenlang
part en deel waren. Veelal zijn die regio’s
gedeﬁnieerd door oude historische en
geograﬁsche grenzen. In de loop van politieke en pad-afhankelijke evoluties zijn
die regio’s uiteindelijk gaan devolueren
tot nieuwe, autonomere gehelen, terwijl
ze toch min of meer ingebed blijven in
nieuwe, asymmetrische relaties tot hun
nog bestaande unie, en ook tot de vroegere
andere componenten van die unie. Het
zijn die lossere verbanden die we confederaties noemen. Waar al die verschijnselen
zich voordoen, zouden we kunnen spreken van confederale ruimtes, waarbinnen
de regio’s nieuwe confederaties kunnen
aangaan niet alleen met de regio’s die vanouds tot dezelfde staat behoorden, maar
ook met regio’s buiten de unie waaruit ze
aan het ‘weg-devolueren’ zijn.

Het lijkt wel de realisatie van een oude
Europese belofte of van een nieuwe Europese droom. Deze evoluties tegenwerken
(zoals de EU vandaag doet door middel
van ontradingen en regelrechte dreigementen tegenover Catalonië, Schotland
en Vlaanderen) komt erop neer dat men
de geest van Europa tegenwerkt ten
gunste van het pure behoud van de oude
natiestaten. De EU zou moeten inzien
dat deze hoopvolle ontwikkeling een
toekomstgericht alternatief biedt voor het
botte uiteenvallen van deze staten.

Die omschrijving van wat een confederatie zou kunnen zijn, lijkt veel beter aan de
realiteit in Europa te beantwoorden dan
de starre, historistische en zogenaamd
wetenschappelijke deﬁnitie van confederatie, die wil dat confederaties alleen
ontstaan uit onafhankelijke landen die
gedurende een beperkte periode samengaan, en dat confederaties dus ofwel niet
mogelijk zijn ofwel geen duur hebben. De
deﬁnitieslag hieromtrent behoort dus tot
het arsenaal van ontradingsmiddelen dat
ook op Europees niveau wordt ingezet.

In de toekomst zou dat wel eens het
gangbare patroon kunnen worden. Zich
bewust van de desintegrerende krachten
binnen de staat probeert het federale
niveau eerst een consensusfederalisme
te installeren, dat echter afbreuk doet aan
de democratische grondbeginselen van
de representatie: meerderheden worden
nog zelden in het parlement gezocht. Uitgekookte grendelstelsels gaan de regio’s
zo frustreren dat ze met de grendels ook
de unie gaan afwijzen. Dan denkt zo’n
regio zich uit de bestaande federatie weg
en gaat ze ten slotte, als alternatief voor de
absolute scheiding, naar een losser, confederaal verband streven. In die evolutie van
de devolutie vallen uniestaten uiteen om
confederatieachtige gehelen te vormen.

Alles hierboven slaat natuurlijk ook op
de verhouding tussen Vlaanderen en
België – maar het meest hoopvolle is dat
het allemaal van toepassing is op de Lage
Landen. Als een Belgische confederatie
inhoudt dat Vlaanderen zich niet tot een
confederatie met Wallonië hoeft te beperken, maar buiten de stippellijnen van de
Belgische staat kan kleuren – en dat vloeit
logischerwijze voort uit het losse verband
dat een confederatie nu eenmaal is – dan
hebben de blauwe pakken, uitkijkend
over de zee, ons iets geleerd. Dan zouden
deze volkeren in deze eilanden een precedent kunnen vormen voor deze volkeren
in de Lage Landen. Dan wenken de
Nederlanden. 			


Jean-Pierre Rondas, voormalig radiomaker voor Klara (VRT), voorzitter van Doorbraak en lid van
de Gravensteengroep

Lezers die willen reageren op dit opiniestuk, kunnen hun reactie bezorgen aan het redactiesecretariaat, info@anv.nl. De redactie selecteert de
beste reacties voor de rubriek Zeg ’ns wat – Lezers aan het woord.
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oude Franstalige belgicisme vindt zijn
weerga in de neo-unionistische reﬂexen
van de Britsgezinde Labour- en Torypartijen. Net als Schotland is Vlaanderen
een soort republikeinse natie die mentaal
en juridisch nog aan de Unie vasthangt,
terwijl het rest-België van de zogenaamde
Fédération Wallonie-Bruxelles eerder te
vergelijken is met de protestants-nostalgische tendens in Noord-Ierland, die
Britser dan de Engelsen probeert te zijn.
De Oostkantons en het Groothertogdom
Luxemburg en (waarom niet) Friesland
en Brussel vinden misschien hun parallel
in Wales, het eiland Man en Londen …

ANV-kalender 2014(*)
Vrijdag 21 maart 2014 | 17.00 uur
Excursie Openbaar Psychiatrisch ZorgCentrum (OPZC)
De voorjaarsbijeenkomst van de regio ANV der beide Limburgen
vangt aan met de jaarvergadering. Daarna volgt een introductie
over het psychiatrisch zorgcentrum. Na een wandeling naar het
museum in de 19e-eeuwse (kolonie)boerderij volgt een rondleiding die duurt tot ca. 19.00 uur. De excursie wordt afgesloten
met een diner bij restaurant SHOKO in Rekem.
Op woensdagavond 19 maart is op CANVAS TV het programma
van Publiek geheim geheel gewijd aan de geschiedenis van OPZC.
Titel: Het krankzinnigenkerkhof van Rekem.
Openbaar Psychiatrisch ZorgCentrum, Daalbroekstraat 108,
Rekem
Zaterdag 22 maart 2014 | 10.30 uur
ANV laat Brussel niet in de steek
De afdeling ANV-Vlaanderen organiseert een bezoek aan Brussel
dat begint in Vlaams-Nederlands Huis deBuren. De nieuwe voorzitter Ben de Reu en directeur Dorian van der Brempt ontvangen
het ANV en bieden een aperitief aan. Vervolgens staat er om
12.30 uur in Muntpunt een lunch klaar. Muntpunt is het nieuwe
Vlaamse communicatiehuis in hartje Brussel met een moderne
bibliotheek. Na de lunch volgt een rondleiding, die wordt ingeleid
door oud-minister Hugo Weckx, bestuurder Muntpunt, en directeur Ann Van Driessche.
Vlaams-Nederlands huis deBuren, Leopoldstraat 6, Brussel
Zondag 30 maart 2014 | 16.00 uur
Zaterdag 7 juni 2014 | vanaf 11.00 uur
Excursie naar Middelburg
De regio Oost- en Zeeuws-Vlaanderen organiseert een bezoek
aan Middelburg, de meest Vlaamse provinciehoofdstad in
Nederland. Een gids neemt het ANV mee naar de vele Vlaamse
plaatsen, gebouwen, sporen en schatten.
Vertrek met openbaar vervoer uit Gent
Zaterdag 14 juni 2014 | 14.30 uur
Het orangisme in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden
De afdeling ANV-Vlaanderen organiseert een conferentie ter
gelegenheid van de verschijning het boek Het Verloren Koninkrijk
van prof. dr. Els Witte. Sprekers: Louis Tobback, Paul van Velthoven en Els Witte.
Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, Brussel

Uitgelicht
Zondag 30 maart 2014 | 16.00 uur
Een nieuw koninkrijk. Een nieuwe kunst. Wens en werkelijkheid
Lezing Eveline Koolhaas-Grosfeld met medewerking van Anna Rademakers
1814 – In het algemene gejuich over het nieuwe koninkrijk werd ook de schilderkunst niet vergeten. Vol optimisme schreef de commissie die de tentoonstelling van eigentijdse kunst in Amsterdam voor dat jaar organiseerde:
Hoogst gelukkig voor de Kunsten inderdaad het tegenwoordig oogenblik. De
School van Rubbens en Van Dijk vereenigt zich met die van Rembrand, Douw
en Potter. De Nederlandsche schilderkunst, onder denzelfden vorst, onder dezelfde bescherming, onder dezelfde gunstige voortekenen, zal de deugden der
Hollandsche, Brabandsche en Vlaamsche Scholen vereenigen en alzoo de Nederlandsche brengen tot een uitmuntend geheel van grootheid en bevalligheid.
Met andere woorden: uit de vereniging van de lokale scholen moest een
nieuwe, nationale schilderkunst herrijzen die de eenwordingspolitiek van
Willem I kon ondersteunen.
Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de Bataafs-Franse tijd
hadden Nederlandse kunstgeleerden de Hollandse schilderschool aangemerkt als wezenlijk anders dan die van de zuidelijke Nederlanden en
daarbij religie, staatsvorm en volkskarakter aangewezen als oorzaken van
het verschil. Het eigen karakter van de diverse scholen was bovendien voor
iedereen zichtbaar geworden in het museum in Parijs, waar alle door Napoleon buitgemaakte kunstwerken tentoongesteld waren. Voor zover dat de
trots op eigen schildersroem nog niet had aangewakkerd, zou dat zeker in
1815 gebeuren bij de triomfantelijke terugkeer van de kunstwerken naar hun
oorspronkelijke plaats.
In deze lezing volgen we eerst het debat over de Hollandse en de Vlaamse
schilderscholen; vervolgens gaan we na welke voorstelling men zich maakte
van een nieuwe nationale schilderkunst en wat er door de overheid en binnen kunstkringen gedaan werd om die te bevorderen. Vanuit dat kader
onderzoeken we dan de contacten tussen de Noord- en Zuid-Nederlandse
schilders en de werken die zij maakten in de jaren van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Dit is de vijfde lezing in de reeks Noord en
Zuid onder Willem I: 200 jaar
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In deze
lezing worden veel afbeeldingen vertoond.
Toegang gratis; aanmelden bij het ANV.
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Nes 45,
1012 KD Amsterdam

Zaterdag 21 juni 2014
Algemene Vergadering met lezing door Wim van Gelder, Willem I
en de afscheiding van België

Binckhorstlaan 36, kamer M5.09,
2516 BE Den Haag
Tel. + 31 70 324 55 14
Fax + 31 70 324 61 86

(*) Kijk voor actuele informatie altijd even op www.anv.nl.
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