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1. De buitengewone bestuursvergadering (BBV 16 april 2021): 
De tijd staat niet stil! Het bestuur heeft in zijn vergadering van 16 april j.l. een aantal belangrijke 
beslissingen genomen: 

a. Tot grote spijt van het bestuur heeft Liliane van der Veen  te kennen gegeven om als 
bestuurslid afscheid te nemen in maart 2022.  Ze heeft er dan 14  jaar opzitten. In deze 
voor een bestuurslid lange periode heeft ze met succes het eigen beheer gemanaged  en 
heeft zij haar andere taak als gastvrouw van de vereniging  vaak met verve vervuld. Met 
het zicht op deze mogelijke leemte is het bestuur buitengewoon verheugd dat het in de 
persoon van Beatrice Hueber een bekwame en enthousiaste opvolgster heeft  kunnen 
vinden voor Liliane van der Veen.  Bij de volgende ALV in december zal Beatrice Hueber 
worden voorgedragen als nieuw bestuurslid. Ondertussen is  dankzij de onmiddellijke 
beschikbaarheid  van Beatrice Hueber een gedegen overdrachtstijd mogelijk. 

b. Website:  
 Het bestuur is eveneens trots op de creatie van de “NV” kunstgalerij op de BE-

website. U ziet op de linkerzijde het affiche voor Frits Bastiaens als eerste 
tentoongestelde schilder en zijn schilderijen, tekeningen en keramiek. Zie op  de 
startpagina van de NV-website-be (https://www.nederlandse-vereniging.be/). 

 Naast deze wijziging heeft het bestuur ook besloten om per maand het nieuws 
op de startpagina te verrijken met de laatste ontwikkelingen en besluiten “uit de 
bestuurskamer”. Het wordt daarmede een directer en breder platform voor 
zowel de leden als niet-leden om te zien wat er zo gaande is op de vereniging : 
https://www.nederlandse-vereniging.be/startpagina/ 
 

2. Corona/Covid 19: 
Voor het laatste nieuws zie:  https://www.info-coronavirus.be/nl/news/ 
Voor onze clubleden zijn hierna de drie relevante pistes aangegeven met daaronder de 
specifieke stappen:  

a. Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 
april.  Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. 
Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. Bij 
terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Het Passenger 
Location Form zal door de politie gecheckt worden wie zich bij terugkeer niet laat 
testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro. 

b. Op 24 april heeft het overlegcomité bevestigd dat op 26 april de Paaspauze eindigt.  Dit 
wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 
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 Verder dat winkeliers mogen vanaf maandag opnieuw klanten ontvangen 
zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men 
mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden. 

 Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en 
schoonheidsspecialisten – heropenen onder de verstrengde protocollen. 

c. Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een 
breed buitenpakket van kracht.  

 Onder dit buitenpakket vallen ook de terrasregels die voor de NV van toepassing 
zijn. Het overlegcomité van  24 april  heeft de volgende regels  en voorwaarden 
voor de terrasopening vastgelegd: 

 Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde 
huishouden); 

 Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen; 
 Enkel zitplaatsen aan tafel; 
 Mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre aan tafel 

zitten; 
 Bediening aan de bar is niet toegestaan; 
 De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de 

sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen. 
 De openingsuren zijn beperkt van 08u00 tot 22u00. 

 

 

Namens het bestuur:   Paul Brouwer (1 mei 2021) 
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Mededelingen van de Programmacommissie 

 

De programmacommissie is nog werkloos. We mogen in mei nog niet zo veel; het is 

nog even wachten op een filmavond, een lezing, een Happy Hour. 

Maar … we mogen wel iets: het terras mag open vanaf 8 mei en we mogen daar aan 

tafeltjes van 4 genieten van elkaars gezelschap. 

 
Vanaf 14 mei is er elke vrijdag theetijd en dat vloeit als vanzelf over in een 

vrijdagborrel. Inschrijven is verplicht, omdat de aanwezigen geregistreerd dienen te 

worden. Het is ook nuttig, o.a. om u te kunnen verwittigen als een middag afgelast 

wordt wegens slecht weer.   

De schakers bijten de spits af op 11 mei: op dinsdagmiddag kunnen ze zich – en de 

tegenspeler – het hoofd breken op verantwoorde wijze. Ook daar is inschrijven 

verplicht. Let op: het schaken gaat naar de dinsdagmiddag. 

We hebben erover gedacht de biljarters te plezieren met het verhuizen van een 

biljarttafel naar buiten, maar dat is wellicht toch iets te heftig. Ze zullen nog wat 

geduld moeten oefenen. Daar zijn ze heel goed in geworden; wij allemaal trouwens. 

 

Voor nieuwe activiteiten is het wachten op nieuwe beslissingen van het 

Overlegcomité. We hopen natuurlijk op toelating voor binnenactiviteiten. Dan kunnen 

we heel wat meer aanbieden, zijn we niet langer afhankelijk van de 

weersomstandigheden. We verkeren bovendien in de gelukkige omstandigheid dat we  

minstens 1 spuitje hebben gehad. Dat geeft vertrouwen. Maar … we wachten nog af. 

(Ik heb een hekel gekregen aan het woordje “even” zoals in “nog even”. Ik laat het 

maar weg.) 

 

Misschien beurt het u op als u eens op de website kijkt naar de lustrumactiviteiten: er 

staat u heel wat te wachten. U ontdekt er ook de tentoonstelling van werk van Frits 

Bastiaens. U ontdekt er nieuws over een publicatie van het Belgisch Nationaal 

Herdenkingscomité. 

 

In dit e-blad treft u heel wat interessante lectuur. Er zitten zelfs verrassingen bij, 

artikelen die u niet meteen verwacht in een e-blad. Zo werd het een rijk geheel. 

We zijn dankbaar voor de vele zeer diverse bijdragen. 

En we kunnen er altijd nog meer gebruiken. 

 

Zonnige maand mei, 

 

Annelies Smilde 
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DODENHERDENKING 4 mei 

 

De ambassade laat weten dat de dodenherdenking op het Britse militaire ereveld van 

de begraafplaats in Evere niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden, evenmin 

als de lunch op de residentie. 

 

Net als vorig jaar zal de Nederlandse ambassade met een klein aantal medewerkers in 

besloten kring een korte herdenkingsplechtigheid ter ere van de negen gesneuvelde 

Nederlandse soldaten houden, een krans bij het monument en bloemstukken bij de 

negen graven neerleggen. 

 

De ambassadeur, Pieter-Jan Kleiweg de Zwaan en zijn medewerkers danken voor uw 

begrip en hopen volgend jaar weer een volwaardige herdenking te kunnen 

organiseren. 
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Dijle- en Lanewandeling op woensdag 19 mei, in plaats van de in het 

Lustrumprogramma aangekondigde erfgoedwandeling in Overijse 

 

De corona-epidemie beheerst nog steeds ons doen en laten. In het licht van de 

geldende maatregelen leek het ons beter een wandeling in de vrije natuur te 

organiseren en de wandeling in Overijse uit te stellen tot het najaar.  

 

Dijle- en Lanewandeling 
 

We vertrekken om 10.30 uur bij de kerk van St-Agatha-Rode, Leuvensebaan 

368, 3040 Huldenberg. Daar is voldoende parkeergelegenheid. Bij de kerk staat 

een enorme plataan, in 1830 geplant ter herdenking van de Belgische 

onafhankelijkheid. De wandeling is voornamelijk op vlak terrein en heeft een 

lengte van ca. 6 km. Als het de 

voorgaande dagen geregend heeft, kan het 

terrein hier en daar drassig zijn, dus stevig 

schoeisel aangeraden. We wandelen o.a. 

naar het Grootbroek, een vijver met een 

omvang van 30 ha. Na ernstige vervuiling 

en verwaarlozing is het gebied momenteel 

in beheer van het Agentschap voor Natuur 

en Bos en vormt het het hart van het 

Dijleland. We nemen een kijkje bij de 

observatiehut. Op de terugweg volgen we 

de oevers van de Lane, een riviertje dat 

ontspringt in Lasne en uitmondt in de 

Dijle. 

 

Deze wandeling heeft heel veel 

natuurschoon te bieden!  

Graag opgave op de website. 

 

Elly Blom-Rietveld  

Tel. 02-6874524. 
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Beste Biljarters, 

De grilligheid van de maand April past helemaal bij de berichten over het verloop van de corona 

crisis. Je weet niet wat je te wachten staat. Ik denk dat iedereen een eerste prik heeft gekregen. 

De tweede, indien nodig, zal in de komende maanden ook gezet worden. Laten we hopen dat er 

geen roet in het eten gegooid wordt door een nieuwe variant die opnieuw besmettingen mogelijk 

maakt. 

Bij de gerapporteerde productieproblemen van de vaccins moet ik terugdenken aan de tijd dat ik op 

de Canarische eilanden een yoghurtfabriek moest opzetten. De technologie van yoghurt maken was 

natuurlijk veel minder gecompliceerd dan het maken van een vaccin. Je werkt met levende 

bacteriën die zo hun eigen weg gaan binnen het kader van de grondstoffen, werkmethodes, 

machines en distributie. Elke keer waren er onvoorziene problemen die om een oplossing vroegen. 

Ik zie dit ook nu en ben er van overtuigd dat met hard werken oplossingen gevonden zullen worden. 

Een goede yoghurt heeft, net als het biljarten met keu en bal, een goede balans tussen staafvormige 

en bolvormige bacteriën. 

Met vriendelijke groeten, 

Co 

 

Ha Co, 

Je maakte een mooie vergelijking van het maken van yoghurt en ontwikkeling van COVID-vaccins. Dit doet 

mij ook weer even terugdenken aan de tijd, dat ik in de SAHEL-streek (ex-Franse koloniën) voortdurend 

rondreisde op zoek naar projecten voor 14 Nederlandse staalconstructiebedrijven en ik zie een vergelijkbaar 

soort probleem van steeds meer watergebrek in onze streken: 

Nu de “nappe fréatique” (eeuwenoude diepe grondwaterlaag) o.a. ook in België en NL steeds verder daalt 

door te veel water op te pompen voor de landbouw, zullen we toch echt een keer een ander type landbouw 

moeten ontwikkelen, welke véél minder water nodig heeft en/of op brak dan wel zout  grondwater zich kan 

ontwikkelen. Voor het eerst denkt de Belgische regering na over het niet meer verstrekken van vergunningen 

om grote hoeveelheden diep grondwater op te pompen en zelfs denkt men héél voorzichtig na over het niet 

verder alsmaar groter laten worden van landbouwbedrijven: blokkades en verboden invoeren, daar zijn de 

Nederlandse en Belgische regeringen wel goed in, maar structurele oplossingen zijn nog lang niet 

beschikbaar, al wordt daar door de Universiteit Wageningen wel heel hard aan gewerkt! 

De parallel van genoemde problematiek tussen ons en de SAHEL is de volgende: 

Toen ik ca. 35 jaar geleden rondscharrelde in de SAHEL, merkte ik al snel dat er voor de Nederlandse 

Staalconstructie-industrie nauwelijks “staal” in welke vorm dan ook te verkopen was, maar ontdekte wel wat 

de Fransen in hun “achtertuin” erg slecht deden: het inzetten van waterpompen die het in Europa prima 

deden, maar in de SAHEL allemaal vastliepen op het fijne mica in de zandbodem. 

Ik dus mét die problematiek naar diverse Nederlandse bedrijven, die sterren zijn op het gebied van producten 

en oplossingen voor complexe waterrijke situaties op land en op zee. De zoektocht duurde niet lang en ik 

vond al snel een expertbedrijf geïnteresseerd om mee te denken “hoe het Franse waterpompen-probleem in 

de SAHEL op te lossen”:  
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Eenmaal goede bedrijven achter mij hebbende, deed ik ook iets wat de Fransen nog nooit hadden gedaan. In 

een paar zéér problematische landen op het gebied van diep grondwater oppompen, zoals in Togo, Mali, 

Burkina Faso, Noord-Kameroen, bood ik via de Nederlandse  Ambassade aan om vrijwel gratis handpompen 

op proef te installeren in een aantal dorpen in het kader van “KAP”-projecten (kleine ambassade projecten 

tot ca. Hfl 15.000,-/dorp). Dit bleek een groot succes en al snel adviseerden de bekende Nederlandse 

ingenieursbureaus, die al vele projecten in SAHEL-landen uitvoerden, zoals IWACO, DHV en Haskoning 

aan onze Min. v. Ontwikkelingshulp én aan de regeringen van ontwikkelingslanden zélf, om Nederlandse 

handpompen voor drinkwater in dorpen in te zetten in dorpsdrinkwaterprojecten. 

Nu komt het: Succes alom dus, mààr het bleek dat, omdat al binnen een paar jaar zoveel dorpen erg veel 

drinkwater oppompten van dieptes tot wel 60 - 80m, de “nappe fréatique” steeds verder begon te zakken: een 

mooie parallel met wat wij nu dus hier meemaken: het erge in de SAHEL is echter, dat de diepe 

grondwaterlaag (60-150m diep) water uit het ATLAS gebergte blijkt te zijn (bij ons hier komt het uit de 

Ardennen), welke er ca. 100 jaar over doet om over een afstand van ca. 3000km onder de woestijn door de 

SAHEL te bereiken en nog véél erger is, dat de genoemde Nederlandse Ingenieursbureaus dit bleken te 

weten, maar tja…zij haalden er heel veel omzet uit en dit was veel te profitabel om het probleem aan de orde 

te stellen!!!! 

Een oplossing m.b.t. drinkwatervoorziening is er ook nu nog steeds niet binnen afzienbare termijn in de 

SAHEL-dorpen; er zijn ook geen gerichte, ecologisch verantwoorde hulpprojecten door donorlanden 

voorzien, terwijl er voor onze regio’s wél aan ecologisch verantwoorde landbouwoplossingen wordt gewerkt, 

o.a. door pionier Universiteit Wageningen en dit ook in vele ontwikkelingslanden. 

De troost is wél, dat oplossingen waar Wageningen aan werkt “universeel in de wereld van toepassing” zijn 

o.a. op het gebied nieuw – dan wel aangepast gewas, dat aanzienlijk minder water nodig heeft én dat er zelfs 

al veelbelovende gewassen in proeftuinen op zilte gronden op Goeree Overflakkee zijn om op termijn ook in 

de SAHEL en elders in de wereld inzetbaar te kunnen zijn. 

Zo zie je maar weer, wat Co allemaal losmaakt, door zijn mijmeringen met ons te delen: 

Ga zo door Co! 

Rob Hoebee 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 



ANDERE TIJDEN – SUEZKANAAL 

 

De beelden van het in het Suezkanaal vastgelopen containerschip EVER GIVEN zijn de 

wereld overgegaan. Wat een kolos en wat een nauwe doorgang! Als je al het zand aan 

weerszijden van het kanaal ziet, realiseer je je wat een gedurfd project het destijds moet zijn 

geweest om dit kanaal te graven.  

Mijn gedachten gingen terug naar mijn kindertijd toen ik er, in mei 1946, zeven jaar oud, voor 

de eerste maal doorheen voer. Wij, mijn moeder, mijn kleine zusje en ik, zijn na de bevrijding 

van de jappenkampen, gevlucht voor het opstandelingengeweld in Nederlands-Indië. Wij 

werden opgevangen in een Brits vluchtelingenkamp in Singapore. Daar zijn wij herenigd met 

mijn vader, die er na diverse dwangarbeiderskampen voor de Japanners in Z.O.-Azië,  terecht 

was gekomen. Jarenlang kende ik hem alleen van een foto, maar hier, in Singapore, had ik een 

echte vader leren kennen. Wij bleven er bijna vijf maanden. Het was een gelukkige tijd voor 

mij, ik leerde lezen en schrijven op een primitief schooltje, waar mijn moeder les kon geven. 

Er was veel in te halen, want in de jappenkampen was onderwijs aan kinderen verboden.  

Er kwam een einde aan onze korte gezinshereniging, omdat mijn vader werd opgeroepen voor 

burgerdienstplicht  in Batavia, waar ordeloosheid en chaos heerste met de opstandige 

nationalistische rebellen. Hij moest dus op transport naar Nederlands-Indië en mijn moeder, 

zusje en ik werden naar Nederland gerepatrieerd, zoals dat werd genoemd. Onze boot was de 

Kota Inten, een troepentransportschip dat dienstplichtigen naar Nederlands-Indië bracht die 

voor herstel van orde en veiligheid moesten zorgen. Op de terugreis naar Nederland werd het 

een repatriantenschip. Het was bepaald geen modern cruiseschip met alle luxe, confort en 

amusement die wij nu kennen. Wij kregen plaats in een groot ruim met lange rijen driehoge 

stapelbedden. Ik mocht, of moest, in het bovenste bed slapen. 

 Al gauw werd mijn moeder ziek. Zij werd met hoge malariakoortsen opgenomen in de 

ziekenboeg. Mijn kleine zusje van vier jaar werd opgevangen door een oom van vaders zijde 

die op dezelfde boot terecht was gekomen. Volgens mijn moeder heeft hij ook mij 

opgevangen, maar daar herinner ik mij niets van. Ik zwierf rond op het schip en genoot van 

alles wat er te zien en te beleven viel. Een sirene gaf etenstijd aan en als je de meute volgde 

kwam je in de eetzaal terecht, zo ontdekte ik. Tafels en banken om aan te eten waren er niet. 

Men at staande, aan hoge, ronde cocktailtafels. Ik was daar niet groot genoeg voor en had 

moeite om uit mijn eetplateau te eten. Op mijn omzwervingen kwam ik terecht bij een groep 

iets oudere kinderen, die op het sloependek stiekem sigaretjes zaten te roken. Dat waren 

Players uit een rond blik met vijftig stuks. Hoe kwamen zij daaraan? Ik kreeg er ook een en 

heb die helemaal opgerookt. Het was benauwd warm in het ruim bij de doorvaart van de Rode 

Zee, zonder airco in die tijd. 
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Het hoogtepunt van de reis was het bezoek aan Ataka. De Kota Inten meerde aan in de haven 

van Adabiya, ongeveer 23 kilometer ten zuiden van Suez en met een treintje ging het verder 

naar Ataka, een klein dorp in de Egyptische woestijn, waar de Repatriëringsdienst Indië met 

medewerkers van het Rode Kruis en het Vrouwenhulpkorps een kampement hadden ingericht 

als hulppost om warme kleren en schoenen aan de repatrianten uit te reiken. Anders dan aan 

boord was hier een speeltuintje ingericht voor kinderen en wij kregen snoepgoed en limonade. 

Er ging een dame met mij mee die van alles in een witte kinderplunjezak stopte, sokjes, 

ondergoed, warme bovenkleren in mijn maat en zelfs schoenen, want dat had ik allemaal niet. 

Mijn zusje ging met een andere dame mee en kreeg ook zo’n witte kinderplunjezak vol 

spullen. Ik dacht er als kind niet aan hoe mijn moeder in de ziekenboeg aan haar warme 

kleren is gekomen. Ik kon mij trouwens helemaal niet voorstellen wat ik met al deze warme 

kleren moest doen. Ik was eenvoudige lichte tropenkleren gewend en had verschoning die ik 

elke dag  moest wassen. Aan boord was 

het water in de washokken zout en de 

zeep schuimde niet, herinner ik mij. 

 Ik vond het Suezkanaal  heel interessant 

en snapte niet dat een schip door een 

woestijnzandvlakte heen kon varen, want 

bij de oversteek van de Indische Oceaan 

was het dagenlang alleen maar zee 

geweest, zonder uitzicht op land. Eenmaal  

Port Said gepasseerd waren de tropen 

voorbij en met de Middellandse Zee 

begon Europa en daarmee voor mij een 

nieuw leven in een land dat ik nog niet 

kende en de warme kleren kwamen toen 

goed van pas. 

In mijn latere leven heb ik nog vele zeereizen gemaakt, maar wel op luxe cruiseschepen met 

comfort, uitgebreide buffetten, amusement van allerlei soort en interessante toeristische 

excursies in de havens waar we aanmeerden. Nieuwe kleren kunnen wij gelukkig zelf kopen 

naar onze eigen smaak en sigaretten heb ik nooit meer gerookt. 

 

Trix Hilbers 
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Dansen 2 

Ik volgde  dus lessen bij een dansschool in Mechelen, een avond per week. 

Op een andere avond – vrijdagavond -  was het “vrij dansen”. Daar dansten 

uitsluitend mensen die dat heel goed konden en die met hun vaste partner of 

gezelschap kwamen. Ik ging er regelmatig in mijn eentje heen en danste dan 

niet. Ik vond het heel leuk om te luisteren en te kijken, vooral naar een 

uitgebreide Vlaamse familie, bestaande uit meer dan tien personen, die van 

kindsbeen af op natuurlijke wijze hadden leren dansen. Zo bevond zich in hun 

gezelschap een meisje van ongeveer 5 jaar dat aan de hand van moeder, zus of 

neef de eerste stappen op de dansvloer zette. Ik noemde hen in gedachte de 

familie Samba, want dat was een dans die ze vaak dansten en dan gingen ze 

met een enorme vaart over de vloer. Wat ook bijzonder was: ze beperkten zich 

niet tot het klassieke man-vrouwkoppeltje. Twee ongeveer 15-jarige meisjes 

dansten dikwijls samen en of ze nu met zijn tweeën, alleen of met zijn drieën, 

vieren of vijven dansten, ze schenen daar enorm veel plezier aan te beleven en 

vele anderen beleefden plezier om ernaar te kijken.   

Dat stond in fel contrast tot twee koppeltjes die aan danswedstrijden 

meededen en daarvoor aan het oefenen waren. Om de haverklap stonden ze 

stil om opmerkingen te maken over de in te studeren passen – het schijnt dat 

zulke wedstrijden “verplichte figuren” bevatten - en de fouten die ze daarbij 

hadden gemaakt. Het ging er regelmatig wat bits aan toe. Dat was voor mij een 

aanfluiting van het begrip “dansen”, want dan denk ik aan “je lekker laten 

gaan” op de maat van de muziek.  

Eerlijk gezegd houd ik niet zo van de klassieke ballroomdansen waarbij man en 

vrouw zo dicht bij elkaar staan dat de minste misstap tot hinder leidt. De man 

moet goed kunnen leiden en de partners moeten goed op elkaar afgestemd 

zijn. En aan één of, nog vaker, beide voorwaarden wordt meestal niet voldaan.  

Een van de redenen die de dansschool gaf om mij geen privélessen te geven 

was trouwens dat ik bij die lessen dan een ideale danspartner zou hebben en in 

het werkelijke leven zou dit zelden of nooit het geval zijn. Dus, om ervoor te 

zorgen dat er aansluiting was tussen theorie en praktijk, kon ik beter oefenen 

met minder goede dansers.  
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Rumba, cha-cha-cha, samba en rock-and-roll zijn dansen waarbij de partners 

niet voortdurend tegen elkaar aan staan – ze dansen steeds naar elkaar toe en  

dan weer van elkaar af - en dat zijn de dansen waaraan ik de voorkeur geef. 

Maakt de een een fout, dan staat die niet onmiddellijk op de tenen van de 

ander. De fout kan dikwijls bijna onzichtbaar met een of meer tussenpassen 

worden hersteld.   

Eind oktober 2013 ging ik op vakantie naar Rhodos. Wij waren een gezelschap 

van 7 vrouwen en 2 mannen, plus de mannelijke reisleider, Michiel. We waren 

de laatste gasten van het seizoen in het hotel, plus nog twee oude Engelse 

echtparen. Verder waren er geen gasten meer.  

Het bleek dat Michiel aan volksdansen deed en dat hij een muziekinstallatie bij 

zich had om ons ’s avonds na het eten – onder de sterrenhemel - Griekse 

volksdansen te leren. Nu er zo weinig gasten waren in het hotel was dat zeker 

geen probleem. Dat we nu met zes vrouwen en twee mannen gingen dansen 

(één man en één vrouw wilden niet meedoen) was geen  enkel probleem. Je 

danste namelijk in een rij, naast of achter elkaar, of in de rondte. En wat een 

heerlijke muziek was dat en wat een fijne dansen. (Nee, niet de sirtaki – dat is  

een voor de film gemaakte namaakvolksdans.) De oude Engelse echtparen 

zaten er graag naar te kijken en te luisteren. En dat de Griekse dansen die 

Michiel in Nederland had geleerd echte Griekse dansen waren en geen 

flauwekul bleek wel op de tweede dag toen de hoteleigenares en haar man 

mee gingen dansen en op de volgende dagen toen ook haar oude vader en het 

personeel meededen.  

Op een gegeven moment zei een reisgenote tegen mij: “ik kijk de hele dag uit 

naar het dansen. Ik raak er gewoonweg van in een trance”.  Ik zei: “ik ook”. En 

zo dansten wij zes dagen avonden lang op Rhodos. Die vakantie werd zodoende 

een van de beste vakanties die ik ooit heb gehad. Met een van de laatste 

toeristenvliegtuigen van het seizoen vlogen wij terug naar huis en waren de 

inwoners van Rhodos weer voor een vijftal maanden onder elkaar totdat met 

Pasen de eerste toeristenvliegtuigen weer zouden aankomen.  

Ik heb nog aan Michiel gevraagd of hij mij de muziek kon toesturen en dat heeft 

hij met behulp van “dropbox” ook gedaan, maar ik ben er nooit achter 

gekomen hoe ik de muziek uit die dropbox kon bevrijden.    

Engelina Lucas    13 

 



Frederik Van Eeden, schrijver en dichter, een van de tachtigers. 

 

Frederik van Eeden, 1860 – 1932, was naast huisarts en psychiater, een veelzijdig schrijver en 

vooral bekend door zijn werken Grassprietjes en De kleine Johannes. 

Er is één boekje, verschenen in 1897, dat aanvankelijk weinig bekendheid kreeg maar na de 

tweede wereldoorlog sterk in belangstelling groeide:  

Redekunstige grondslag van de verstandhouding, waarin de nadruk, de titel zegt het al, vooral 

ligt op de taal als middel tot rationeel communiceren. 

                                                                            

Met deze publicatie trachtte Van Eeden een tweeledig doel te bereiken: ten eerste een 

onwankelbare grondslag als basis voor goede communicatie, zodat misverstanden konden 

worden vermeden, en ten tweede een introductie te schrijven behorend bij zijn eigen literaire 

werk.   

Aanmerkend de door mij in zovelen bespeurde 

behoefte aan vastheid, duidelijkheid en logisch 

verband, heb ik gepoogd in een aantal stellingen 

een grondslag van verstandhouding te vestigen, 

waarnaar ik zal kunnen verwijzen elkeen die in 

de vlottende aandoeningen van poëtische 

beelding en fantasie meent geen genoegzame 

bevrediging te kunnen vinden.  

 

Zo luidt de aanvang van “Redekunstige grondslag van 

verstandhouding” die kan worden beschouwd als een 

commentaar op zijn eerste doelstelling.  

In het eerste gedeelte ervan zet hij vooral uiteen hoe 

een wetenschappelijk gevormde taal de werkelijkheid 

op zo ondubbelzinnige wijze kan afbeelden, dat 

misverstanden kunnen worden vermeden.    

In het tweede deel laat Van Eeden zien hoe in de 

literatuur, maar met name de poëzie op overtuigende 

wijze de werkelijkheid weergeeft, niet te evenaren en zonder omwegen.  

 

De werken van Van Eeden hebben een sterke  filosofische insteek. Zij behandelen het wezen van 

de werkelijkheid en gaan over de existentiële problematiek. Voor het begin van het tijdvak 

waarin hij aanving met zijn sociale strijd hield hij zich bezig met de opbouw van zijn 

fundamentele gedachten over wereld en de menselijke geest, alsmede de raakvlakken tussen de 

wetenschappelijke en poëtische taal.  Het werk is een logische verhandeling , opgebouwd uit 

een inleiding, 156 stellingen die zeven hoofdstukken omvatten en een slot. In de “Redekunstige 

grondslag” maakt Van Eeden een geleidelijke differentiatie tussen symbolische taal, die geschikt 

is om het abstracte, maar tevens het minst werkelijke, te beschrijven en de beeldende taal, 

waarmee het concrete, het meest werkelijke, kan worden beschreven. 
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De ultieme symbolische taal is de wiskunde.  

De eerste stelling van “Redekunstige grondslag van verstandhouding” luidt: 

 

Het ideale betoog is het mathematische. Uitgaan van axioma's.  Alleen termen 

invoeren van bepaalde, onveranderlijke waarde. Inductief komen van 

eenvoudige tot het samengestelde.  Synthetisch voortbouwen, niet sneller, dan 

de volkomen bevestiging van al het voorafgegane gedoogt.    

 

Gradaties waarbij het taalgebruik zich tussen symbolisch-abstract en beeldend-concreet bevindt, 

zorgen voor verwarring. Dit is het geval in de natuurwetenschap en de wijsbegeerte. Wanneer 

Van Eeden spreekt over de gradaties in de verschillende vormen van expressie, gebruikt hij vaak 

de kwalificaties 'zuiver' en 'onzuiver'.  

De gehele filosofie van voor de negentiende eeuw karakteriseert Van Eeden als 

een “mengsel van mathesis en slechte poëzie” dat door de “onzuivere werkwijze 

een aanstoot voor den Dichter” vormde.  

“Zuivere” vormen van expressie zijn alleen de vormen die zich aan weerskanten 

van het spectrum bevinden: wiskunde en kunst:  

Mathesis is zuiver symboliek, poëzie bijna zuiver beelding, wijsbegeerte half 

symboliek, half beelding.  Stelling 24.  

Bij inzage van het werk: “Redekunstige grondslag van verstandhouding” zal elke lezer die bekend 

is met Ludwig Wittgenstein direct denken aan de “Tractatus logico-philosophicus“.  

Maar de wetenschap dat deze Tractatus van Wittgenstein ruim twintig jaar later is ontstaan doet 

onmiddellijk de vraag opkomen hoe het mogelijk is dat deze twee werken zoveel met elkaar 

overeenkomen. De twee werken bestaan elk uit een serie filosofische stellingen en het is 

onwaarschijnlijk dat Wittgenstein Frederik Van Eeden heeft gekend en zeker is dat hij geen 

kennis heeft kunnen nemen van de publicatie “Redekunstige grondslag van verstandhouding”. 

Hoe is het dan mogelijk dat er zoveel overeenkomst valt te constateren. Het toepassen van 

stellingen en de omvang van beide uiteenzettingen vertonen opvallend veel gelijkenis. Beide 

werken behandelen de verhouding tussen taal en werkelijkheid waaraan we uitdrukking willen 

geven. Beide publicaties bevatten zeven paragrafen met in elke paragraaf een serie stellingen. 

 

Het bekende slot van de zevende paragraaf van Wittgenstein:   

“Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen,“ en stelling 136 uit de zesde 

paragraaf (Tijdloosheid en onsterfelijkheid):  

“Uitvoeriger logische bespreking is onmogelijk en voert onmiddellijk in het ongerijmde.” moeten 

ongetwijfeld op dezelfde gedachte gebaseerd zijn. 

 

Van Eeden zal als psychiater zijn aandacht richten op psychologische aspecten en zal eerder de 

menselijke gevoelens in het middelpunt plaatsen.  
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Voor Van Eeden zijn gevoelens de eerste werkelijkheid waarop hij zich richt. Alles wat voor hem 

concreet, tastbaar en voelbaar is zijn de psychische processen in de mens, alles wat daarbuiten 

valt is abstract.  

Een opvallende overeenkomst met Wittgensteins Tractatus laten we naar voren komen. En wel 

die passages welke in beide werken ingaan op de wijze waarop we ons een 'beeldtheorie' 

moeten voorstellen.  

Redekunstige grondslag:  

(stelling 37) Om het bestaande te begrijpen, d.i. te vergelijken en te ordenen 

maken wij er een beeld van.                                                                 

Het beeld van iets is een nieuw ding welks hoofdeigenschap is de gelijkheid met 

het eerste ding. Wij willen de realiteit begrijpen d.i. vergelijken en ordenen, 

omdat dit noodwendig samengaat met leven, groeien of willen. Het begrijpen is 

uiting van willen en voorwaarde tot verder willen. Evenals plantwortels zijn groei 

en nodig tot groei.  

(stelling 38) Onze voorstelling van het bestaande is niet het bestaande zelf, maar 

een beeld er van.  

Alleen in voorstelling, in beeld, kunnen wij over de dingen denken. Onze gedachte 

werkt niet met de dingen zelf maar met de voorstelling er van. Deze ordent zij. 

Dit is het schema, dat zij van de dingen maakt, de organisatie van dat schema is 

de theorie.  

(stelling 39) Het woord-symbool is de zinnelijke representatie van de voorstelling 

van het bestaande.  

Dus een symbool van een beeld. Er is dus 1. de realiteit, 2. de voorstelling er van, 

het schema, 3. de uitdrukking van dat schema in woordsymbolen.    

Tractatus van Wittgenstein:  

(2.1) Wir machen uns Bilder der Tatsachen.  

(2.12) Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit.  

(3) Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke.  

(3.1) Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus.  

Het verschil zit in het feit dat bij Wittgenstein realiteit en taal in logische, en bij Van Eeden in zelf 

beschouwende en psychologische termen worden uitgedrukt.  

Maar de meest fundamentele overeenkomst wordt helder als we de bedoeling van beide 

denkers afzetten tegen de achtergrond van het Europa van vóór de Eerste Wereldoorlog.  

Rond 1900 deden zich in Wenen fundamentele veranderingen voor, die aan de oppervlakte van 

het dagelijks leven nog niet zichtbaar waren. 
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Maar spoedig zouden de Eerste Wereldoorlog, de socialistische revoluties, de nationale 

onafhankelijkheidsbewegingen, de relativiteits- en kwantumtheorie, de psychoanalyse en 

andere explosieven de negentiende-eeuwse orde aantasten van zowel de adel als de 

bourgeoisie, die van de mechanistische wetenschap en van de georganiseerde godsdienst, de 

tonale en figuratieve kunst, en zelfs die van het keizerrijk.  

De omwentelingen werden vooral voorbereid door individuen die eenzaam in hun werkkamers 

arbeidden aan diepgaande kritiek op het ogenschijnlijk oppermachtige leven van hypocrisie en 

fraaie façaden. Allen hadden zij gemeen een kritische houding ten opzichte van heersende 

wereldbeelden. Ze verwierpen de moraal van de machtigen, of het simpele materialisme van de 

wetenschapsbeoefenaren.  Centraal stond de analyse van de menselijke uitdrukkings- en 

communicatiemiddelen.  

Wittgenstein probeert de ethische sfeer te begrenzen van de sfeer van de rationele 

communicatie, omdat hij er van overtuigd is dat ze beter bepaald wordt in het domein van het 

poëtische: 'Ethiek en esthetica zijn één en hetzelfde'.  

Precies zoals het logisch geraamte van de wereld à priori is, zo is ook de zedenleer een 

voorwaarde voor de wereld: 'Ethiek is transcendentaal'. Maar net zoals de logica is ook de ethiek 

niet afhankelijk van feiten: 'Hoe dingen in de wereld zijn, is volkomen onbelangrijk voor wat 

hoger is'. Veel moeilijkheden die men bij het interpreteren van de Tractatus ondervindt hebben 

te maken met het feit dat zowel ethiek als logica samenhangen met wat 'getoond' maar niet 

'gezegd' kan worden; daarom is het 'mystieke' dubbelzinnig. In de eerste plaats slaat het op het 

poëtische vermogen van de taal om de 'betekenis van het leven' over te brengen. Taal kan 

ervaring weergeven, maar kan ook ervaring betekenis geven. Het eerste is mogelijk omdat de 

proposities die feiten weergeven modellen zijn met een logische structuur. Het laatste is poëzie. 

Het geluid dat evengoed door de muzikale notatie, door een grammofoonplaat of door het 

muzikale idee wordt voorgesteld, doordat ze een gemeenschappelijke vorm hebben, brengt ook 

een bepaald gevoel teweeg.  

Taal kan dus feiten weergeven door middel van proposities, of aan de andere kant emotie 

overdragen via gedichten. Het doel van de Tractatus is, deze twee dingen te onderscheiden, en 

ze daardoor te beschermen voor verwarring.  

Tot zover een verhandeling over de overeenkomsten en verschillen die voortvloeien uit de beide 

betogen. Het zou de moeite waard zijn deze beide publicaties grondiger te bestuderen met als 

doel de verschillen en overeenkomsten nader te analyseren.  

 

De vraag die blijft en zeker intrigeert luidt: hoe is het mogelijk dat de twee betogen zo dicht bij 

elkaar liggen met als achtergrond het feit dat beide auteurs elkaar niet kunnen hebben gekend.    

Of toch… 

 

Herman Hensen 
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Lord, bless my computer 
 

Every single evening 

As I’m lying here in bed, 

This tiny little prayer 

Keeps running through my head. 

 

God bless all my family 

Wherever they may be 

Keep them warm and safe from harm 

For they’re so close to me. 

 

And God, there is one more thing 

I wish that you could do, 

Hope you don’t mind me asking 

Please bless my computer too! 

 

Now I know that it’s unusual 

To bless a motherboard, 

But listen just a second 

While I explain it to you, Lord! 

 

You see that little metal box 

Holds more than odds and ends, 

Inside those smal compartments 

Rest so many of my friends. 

 

I know so much about them 

By the kindness that they give, 

And this little scrap of metal 

Takes me in to where they live. 

 

By faith is how I know them 

Much the same as you, 

We share in what life brings us 

And from that our friendships grew. 

 

Please take an extra minute 

From your duties up above, 

To bless those in my address book 

That’s filled with so much love. 

 

Wherever else this prayer may reach 

To each and every friend,  

Bless each e-mail inbox 

And each person who hits send! 

 

When you update your Heavenly list, 

On your own CD_ROM, 

Bless everyone who says this prayer 

Sent up to God.com          Amen! 
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