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1.1 Bestuur. 

Het afdelingsbestuur was als volgt samengesteld: 

 Voorzitter: Ynskje Penning 

 Secretaris: Anneke Hooymans 

 Penningmeester: Leen van Wijk tot 01 -10 - 2019;  

  Ted Nicolai vanaf 01-10-2019 

 NT&C: Hans van de Sande 

 

1.2 Leden. 

▪ Het aantal leden bedroeg op 31 augustus 2019: 23.  

De gemiddelde opkomst per bijeenkomst was 11,3 leden.  

 

1.3 Bijeenkomsten. 

▪ Het coronavirus, dat begin maart 2020 toesloeg, maakte dat de afdeling in het verslagjaar 

slechts 6 maal bijeen kwam. Achttien februari 2020 was de laatste bijeenkomst. De eerste 

bijeenkomst vond plaats in september 2019, op het landgoed Verhildersum. Voor de eindejaar 

bijeenkomst kwamen we bij elkaar op landgoed de Poll in Glimmen. Voor de overige bijeen-

komsten werden we gastvrij ontvangen in Restaurant “het land van Kokanje” in Groningen. 

▪ In haar vergadering van 17 september 2019 heeft de penningmeester de jaarrekening 

toegelicht gevolgd door een toelichting van de kascommissie. De jaarrekening werd goed-

gekeurd. De kascommissie bestond uit Kees Dijkhuizen en Dato Steenhuis. De 

penningmeester werd decharge verleend. 

▪ De penningmeester deelde in de vergadering van 17 september mee wegens verhuizing naar 

het westen van het land zijn functie per direct neer te leggen. De afdeling is Leen van Wijk 

veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet als penningmeester en heldere financiële beleid. 

Ted Nicolai is bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen. 

▪ Het jaarverslag 2018-2019 werd onder dankzegging goedgekeurd tijdens de bijeenkomst van 

15 oktober. De leden gaven toestemming het jaarverslag op de website van de Orde te 

plaatsen. 

 

1.4 Overige activiteiten 

Op 13 september 2019 woonde een groot aantal leden, in de Martinikerk, de presentatie van 

het boek “Overleven deel 1, 1939- 1941. De lotgevallen van 7 Nederlandse mariniers in 

WOII” van onze afdelingsvoorzitter Ynskje Penning bij. 

▪ Op 28 september en 23 november werd door een afvaardiging van de afdeling de bijeenkomst 

van het Presidium in Antwerpen bezocht. Zo ook op 7 oktober de Gewestraad Noord-

Nederland, op 19 en 20 oktober de Algemene Ledendag in Den Bosch en op 7 december de 

Algemene Raad. 

▪ In de loop van 2020 liet de voorzitter van de afdeling, Ynskje Penning, weten dat zij vanwege 

drukke werkzaamheden haar voorzitterschap in september 2020 zal neerleggen. De leden 

betreuren haar besluit maar hebben er begrip voor. Het dagelijks bestuur gaat op zoek naar 

een nieuwe voorzitter. 
 

  

I  ALGEMEEN 
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II  BIJEENKOMSTEN 

 

 

2.1 BIJEENKOMST 1 
 

 Datum: 17 september 2019 

 Aanwezig: 13 leden en  6 gasten  

 

 

Eerste bijeenkomst van het verslagjaar.  

Plaats: het landgoed Verhildersum 

 

 

 

Programma 

 
14:30 uur ontvangst met thee en speltkoekjes in Ons Schathoes 

15-17 uur lezing en rondleiding Borg, tuin en koetshuis  

Bezichtiging landerijen, arbeidershuis en museum boerderij  

17:00 uur huishoudelijke vergadering 

17:30 uur borrel. 

18:30 uur diner incl. 3 consumpties en koffie/thee 
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Voordracht over de Borg Verhildersum in de zaal van het Schathoes  

door een rondleider van Verhildersum 

Verhildersum is een borg direct ten oosten van het dorp Leens in de gemeente Het Hogeland van de 

provincie Groningen. Heden ten dage wordt de borg museaal beheerd en is gedeeltelijk in 19e-eeuwse 

stijl ingericht.  

Rondom de borg ligt de borgtuin met een koetshuis, schathuis en tuinprieel. Het koetshuis stamt 

vermoedelijk uit het einde van de 19e eeuw. De tuin rondom de borg is in 1968 ontworpen. Het 

ontwerp is geïnspireerd door de barok en volgt de berekeningen van de gulden snede. Rondom de 

borg en rondom de beeldentuin liggen grachten.  

Beeldhouwer, tekenaar en tuinarchitect Eddy Roos leverde tien bronzen vrouwenbeelden in de stijl 

van de figuratieve abstractie van 'De Groep'. 

 

Huishoudelijke vergadering 

Bespreking financieel jaarverslag 2018 – 2019 door penningmeester  

Afdracht secretariaat Antwerpen  1.980,00 
 

▪ De reserve is in verband met lustrum jaar in 2020 
toegenomen. De kascommissie (bestaande uit 
Kees Dijkhuizen en Dato Steenhuis) heeft het 
jaarverslag goedgekeurd. Kees geeft een positieve 
mondelinge toelichting. Het advies aan de leden is 
decharge te verlenen aan de penningmeester. Dit 
advies wordt door de vergadering overgenomen.  

▪ De penningmeester krijgt decharge. De voorzitter 
dankt de penningmeester en de kascommissie. 

▪ Leen van Wijk, penningmeester, vertrekt naar het 
westen en moet om die reden zijn penning-
meesterschap beëindigen. Hij stopt zijn werkzaam-
heden per vandaag. De voorzitter betreurt het 
vertrek van Leen en dankt hem voor zijn inzet.  

▪ Het bestuur komt de volgende vergadering met 
voorstel tot opvolging. Leen blijft Orde lid van de 
afdeling Groningen. 

Eindejaarsbijeenkomst (20-12-2018)  1.820,29 
 

Maandelijkse Orde vergaderingen (9x)  5.275,95 
 

Cadeau Sprekers  321,47 
 

Bestuurskosten  0,00 
 

Bankkosten  176,80 
 

   
 

Debiteuren  136,50 
 

R.C. 31-08-2019  4.370,57 
 

   
 

  14.081,58 
 

   
 

Contributie leden 4.680,00  
 

Eigen bijdrage eindejaarsbijeenkomst 1.548,29  
 

Eigen bijdrage Orde vergaderingen 4.994,60  
 

   
 

R.C. 31-08-2018 2.858,69  
 

 14.081,58  
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Borg_(opstal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Hogeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koetshuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schathuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinhuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_snede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eddy_Roos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwkunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Figuratieve_abstractie
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2.2 BIJEENKOMST 2 
 

 Datum: 15 oktober 2019 

 Aanwezig: 7 leden, 2 aspirant leden en 6 gasten 

 

 

Waarnemend voorzitter Hans van de Sande 

Programma 

 
18:00 uur inloop met aperitief 

18:45 uur huishoudelijke mededelingen van de waarnemend voorzitter 

- benoeming penningmeester (zie mail voorstel bestuur)  

- goedkeuring jaarverslag (concept jaarverslag 2018-2019 in bijlage)   

19:00 uur diner met kwartiertje Nederlandse Taal & Cultuur  

door Hans van de Sande 

20:15 uur voordracht door Eline van den Berg, conservator Aziatische keramiek  

in het  Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. 

  
 

 

♦ Huishoudelijke mededelingen.  

▪ Kort verslag van de huishoudelijke vergadering van 17 september 2019 (Ted Nicolaï). 
 

▪ Het jaarverslag 2018-2019 wordt goedgekeurd en aangeboden voor publicatie op de 

website van de Orde. In het kader van de AVG geven alle aanwezigen hiervoor 

toestemming. 
 

▪ Hans informeert dat Ted Nicolaï op verzoek van het bestuur het penningmeesterschap 

van Leen van Wijk per heden overneemt. Leen geeft deze functie terug wegens zijn 

vertrek eind van de week naar Curaçao voor twee maanden waarneming aldaar alsook 

wegens zijn voorgenomen verhuizing naar het midden van het land per aanstaande 

januari.  
 

▪ Er zijn verder geen mededelingen vanuit de bestuursvergadering mede wegens 

afwezigheid met bericht) van de voorzitter en de secretaris.  

▪ Lezing over de tentoonstelling 'Gezonken Schatten' die in september is geopend in het 

Keramiekmuseum Princessehof. De lezing is uiterst boeiend en beslist een aanbeveling 

de tentoonstelling te bezoeken! Eline getuigt van grote kundigheid op haar vakgebied. 

Hans spreekt aan het eind onze hartelijke dank uit voor haar bereidheid de lezing bij ons 

voor te dragen.   
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Vervolgpagina  Bijeenkomst 2 

(Hans van de Sande: 

Sonnet “Verzonken schatten”) 

 

♦ NT& C. Hans van de Sande 

Hans van de Sande: In plaats van een verhandeling tijdens de vergadering stuurt Hans ons 

enkele uren na de vergadering een prachtig sonnet “Verzonken schatten” dat refereert aan 

de lezing van vanavond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Verzonken schatten 
 

Een schat, zo leert de etymologie 

Is steeds een kost- of dier-baar pand 

En hoe die term bij ons is aangeland 

Beschrijft de woordenarcheologie 

Van oorsprong, volgens Van der Sijs 

Betrof een schat het vee meestal 

Vandaar het 'schathuis' ofwel veestal 

Want boermans stelt zijn vee op prijs 

Wanneer het porcelijnen kalf verdronken is 

Richt zich de blik om steun omhoge 

Terwijl de schat toch echt verzonken is 

Men duikt de put dus in, naar best vermogen 

En zoekt naar wat er nog in jonken is 
Zo krijgt Elien haar schaapjes op het droge 

Hans van de Sande 

Groningen, 16 oktober 2019 
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Vervolgpagina  Bijeenkomst 2 
(voordracht Eline van der Berg: 

“Gezonken schatten”) 

Voordracht 

▪ Gastspreker.   

Eline van den Berg,  

conservator Aziatische keramiek. 
 

▪ Titel.  

'Gezonken Schatten' 

▪ Samenvatting. 

Eline van den Berg is conservator Aziatische keramiek in het Keramiekmuseum 

Princessehof in Leeuwarden. Ze geeft een lezing over de tentoonstelling 'Gezonken 

Schatten' die in september is geopend in het museum. 
Voor deze tentoonstelling werkt het Keramiekmuseum samen met de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierin wordt een gedeelte van de lading getoond van verschillende 

scheepswrakken die zijn gezonken op de Maritieme Zijderoute, 

waaronder de Tang (830), Sinan (1223), San Diego (1600), Witte Leeuw 

(1613) en Tek Sing (1822). De bezoeker leert de wrakken, de keramische 

lading, de context en verhalen, - de schat achter de schat, - kennen van 

verschillende schepen die in de afgelopen eeuwen zonken op de wateren 

van de Maritieme Zijderoute.  

De ware schat is het nieuwe inzicht in de geschiedenis, waarbij keramiek 

als laatste getuige de sleutelrol speelt om deze verhaal te vertellen. Met 

elk nieuw inzicht wordt steeds weer duidelijk hoe belangrijk de bewaard 

gebleven context van een scheepswrak is om ons beeld van de 

geschiedenis en de wereld te verbreden.  
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2.3 BIJEENKOMST 3 
 Datum: 19 november 2019 

 Aanwezig: 11 leden en  2 gasten 

 

Programma 

 
18:00 uur Inloop met aperitief 

18:45 uur Huishoudelijke mededelingen van de voorzitter 

19:00 uur Diner met kwartiertje muziek door Dato Steenhuis 

20:15 uur Voordracht door Ynskje Penning, schrijver / beeldhouwer 

Titel voordracht: Interbellum 

  
 

♦ Huishoudelijke vergadering.  

▪ Nieuwe website van de Orde wordt getest. Hans heeft er een stukje over de afdeling 

Groningen voor geschreven. 

▪ Petra heeft eredoctoraat van universiteit in Uppsala gekregen. Uitreiking in januari 

2020. We zorgen te zijner tijd voor een boeket. 

▪ Schola cantorum Leeuwarden waarin Aimée zingt komt in de einde jaar bijeenkomst 

zingen. 

▪ R. Wagenaar houdt een voordracht over Kerst in de kunst 

▪ 7 december: vergadering van de Algemene raad. Arend Jan en Kees zullen afdeling 

Groningen vertegenwoordigen 

 

♦ Muziek door Dato Steenhuis.  
 

 

Claudio Giovanni Antonio Monteverdi  

was een Italiaans componist, dirigent en  

oorspronkelijk ook werkzaam als  

violist en zanger 

 Monteverdi 1567-1643 
 

 

Monteverdi’s werk markeert de overgang van renaissance- naar barokmuziek. Hij was een 

groot en in zijn tijd geëerd musicus. Na een lange periode van vergetelheid wordt hij nu 

weer volop uitgevoerd. De door Monteverdi geschreven opera’s worden algemeen erkend 

als de onmiskenbare hoogtepunten, waarmee de canon van de Westerse opera begint. 

Naast acht madrigaalboeken en opera’s (waaronder Orfeo) schreef Monteverdi kerkmuziek 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Componist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirigent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Violist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zanger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Renaissancemuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barokmuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkmuziek
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Vervolgpagina  Bijeenkomst 3 
(voordracht Ynskje Penning) 

 

♦ Voordracht 

▪ Gastspreker.  

Ynskje Penning  

voorzitter van de Orde van den Prince afdeling Groningen  

▪ Titel.  

Interbellum 

‘Opmaat naar de Tweede wereldoorlog’ 
 

▪ Toelichting en samenvatting. 

Het interbellum was de periode tussen twee wereldoorlogen, die 20 jaar in beslag nam 

en bepalend was voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het Vredesverdrag 

van Versailles, juni 1919, legde er de fatale basis voor. 
 

 
 

Nieuwe ideeën krijgen vorm aan het eind van de 19de eeuw, zoals communisme, 

socialisme, nationalisme en liberalisme. De almacht van vorstenhuizen, de adel en de 

geestelijkheid moest geleidelijk aan plaats maken voor de opkomende burgerij, die 

rechten opeiste. 

De hoofdrol spelers waren Hitler, Churchill, Roosevelt en Stalin. Hun gedachtengoed 

was voor een groot deel ontstaan tijdens het Interbellum. 

Wat was de rol van Nederland in het geheel? Bleef Nederland neutraal of werden er 

toch maatregelen genomen? 
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2.4 BIJEENKOMST 4 

 

 Datum: 17 december 2019 

 Aanwezig:  15 leden en 12 gasten 

 

Feestelijke eindejaar bijeenkomst 

Restaurant Noord Nederlandse Golf & Country Club 

Glimmen 

 

 
 

 
Programma 

18:00 uur Ontvangst met aperitief en walking diner hapje 

19:00 uur Welkom voorzitter 

19:15 uur Diner 

20:45 uur Lezing en muziek 

Afwisselend:  

▪ de lezing Kerstmis in de kunst 

door de weleerwaarde heer Drs. R. Wagenaar; en  

▪ het gregoriaans koor Schola Cantorum uit Leeuwarden  

onder leiding van de heer C. van der Veer 

22:00 uur Nazit met drankje 
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Vervolgpagina  Bijeenkomst 4 
(Eindejaar bijeenkomst: 

Schola Cantorum) 

 

 

Programma Schola Cantorum 

 

Onder leiding van Cees van der Veer zongen Sieger Benedictus, Loek van der Heide,  

Jos Manshande, Jan van der Veer, Wim Velthuis, Aimé Wijffels en Harrie van de Wouw 

 

Gregoriaanse gezangen 

Rorate caeli 

Reges Tharsis 

Dominus dixit ad me 

Puer natus est  

Alma redemtoris mater 
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Vervolgpagina  Bijeenkomst 4 
(Eindejaar bijeenkomst: 

Kerstmis in de kunst) 

♦ Voordracht 

▪ Gastspreker.   

Pastoor drs. Rolf Wagenaar Pastoor Wagenaar is verbonden als plebaan aan de St. 

Jozefkathedraal in Groningen. Een plebaan is in de Rooms-Katholieke Kerk de pastoor 

van een kathedraal; hij vervult in naam van de bisschop de zielzorgtaken in de 

omliggende parochie. Dáárvoor was Wagenaar pastoor van de basiliek van Onze Lieve 

Vrouwe Tenhemelopneming in Maastricht. 
 

▪ Titel.  

Kerstmis in de kunst 
 

▪ Samenvatting. 

Het kerstfeest is nog steeds een bron van inspiratie voor kunstenaars, zoals het 

in feite altijd al was. Zie  onderstaande afbeelding uit de 6e eeuw. 

 
6e eeuw, reliekkistje. Rome; 

Tegen achtergrond van grot; Maria op bakermat, wendt zich nog niet tot, 

maar wijst wel naar belangrijkste... 

Mummieachtig Kind op bouwsel met deurtje (altaar?). Os en ezel. 

Dit is de klassieke kerstafbeelding geworden. 

Jozef met hand aan wang in overpeinzing. 
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2.5 BIJEENKOMST 5 
 

 Datum: 21 januari 2020 

 Aanwezig: 11 leden en 4 gasten 

 

 

Programma 

 
18:00 uur inloop met aperitief 

18:45 uur huishoudelijke mededelingen van de voorzitter   

19:00 uur diner met kwartiertje Nederlandse Taal & Cultuur  

door Hans van de Sande 

20:15 uur voordracht door Prof. dr. Carel Jansen 

emeritus-hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen. 

  
 

♦ Huishoudelijke vergadering.  

▪ Voorzitter: Ynskje heeft besloten terug te treden als voorzitter. Het bestuur stelt Petra 

Broomans voor als haar opvolger. Petra gaat in augustus met emeritaat. Dat geeft haar 

tijd om het voorzitterschap op zich te nemen. De vergadering wordt gevraagd binnen 

4 weken tegen kandidaten te noemen. Het voorstel is in september 2020 het 

voorzitterschap te wisselen. 
 

▪ Anneke: Dirkje Postma heeft belangstelling voor de Orde. Besloten wordt haar voor 

de volgende vergadering uit te nodigen voor wederzijdse kennismaking. Actie Anneke. 
 

▪ Hans: Rien Segers  is bereid een lezing voor de Orde te houden. Ook hij heeft 

belangstelling voor de Orde. Hij wordt voor de volgende vergadering uitgenodigd. 

Actie Hans. 
 

▪ Arend-Jan: Godelieve Laureys treedt af als president van de Orde. Ze wordt door 

noord-en oost Nederland genomineerd voor herbenoeming. 10 juni 2020 is de 

verkiezing voor een nieuwe president. 
 

▪ Rondvraag/wvttk. Arend-Jan: september 2020 zevende lustrum afdeling Groningen. 

Bestuur denkt na over feestelijk programma. Lees PrincEzine: mooie artikelen 

 

♦ NT& C. 

Hans van de Sande neemt ons mee naar de kracht van de taal in het bijzonder de 

Zuid Afrikaanse taal en hij draagt twee gedichten van Antjie Krog voor in een 

vertaling van Dorsman & van der Haar.. 
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Vervolgpagina  Bijeenkomst 5 
(Hans vd Sande over: 

dichteres Antjie Krog) 

 

 

 

 

  

l'envoi 

ik wil een ander leven 

waarin ik onbevangen aanraak 

en me blijf inzetten 

ik heb genoeg van mijn tekortschietende handen 

mijn zwatelende brein en snedige tong wil ik niet meer 

ik ben moe geswitcht van: 

hoe blijf je jong naar hoe blijf je levendig 

van hoe blijf je levendig naar hoe heb je lief 

van hoe heb je lief naar hoe heb je onbaatzuchtig lief 

 

ik ben het zat een leven lang 

een ander leven te willen 
 

 

Visioen van een natie 

hoe lang denken we het hier uit te houden? 

wij die gestrand zijn tegen dit rijke continent 

zonder ooit onloochenbaar in Afrika te landen 

wij in huizen in Amerikaans-koloniale stijl 

die wij omringen met parken en tuinen 

om aan de aanspraak van het landschap te ontsnappen 

die op kelims lopen, in Nederlands dialect praten 

naar Duitse liederen luisteren en Engelse poëzie lezen 

die 's ochtends eieren met spek eten 

onze lijven in westerse mode hijsen 

met vakantie over het continent naar het noorden vliegen 

om ons in stamlanden te laven aan muziek en kunstgalerijen 

en na terugkeer onder het Pruisische schilderij van Domsaitis 

uit Fins glas Glenfiddich drinken 

waarom ook niet? hier zijn we na drie eeuwen nog niets anders 

dan een stukje westers curiosum. 



 Orde van den Prince  –  Afdeling Groningen 
 Jaarverslag 2019 – 2020 
 Pagina  16 van 20 
 

 
 

Vlaams-Nederlands genootschap voor Taal en Cultuur 
Gewest Noord-Nederland 

Afdeling Groningen 
 

Vervolgpagina  Bijeenkomst 5 
(Prof.dr. Carel Jansen: 

over Zuid-Afrika) 

 

♦ Voordracht 

▪ Gastspreker. Prof. dr. Carel Jansen. 

Prof. dr. Carel Jansen is emeritus-hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen. 

Van 2011 tot 2018 werkte hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder was hij hoogleraar 

in Nijmegen en in Eindhoven, universitair hoofddocent in Utrecht en wetenschappelijk 

medewerker in Twente. Van 2002 tot 2018 was Carel Jansen ook bijzonder hoogleraar aan de 

Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika. 

Prof. dr. Carel Jansen zal in zijn lezing ingaan op verschillende aspecten van de actuele situatie 

in Zuid-Afrika, met bijzondere aandacht voor het Afrikaans. Daarbij zal hij verwijzen naar de 

ervaringen die hij heeft opgedaan in de ongeveer veertig bezoeken die hij sinds 1996 aan het 

land heeft gebracht, en naar het werk dat hij in die periode aan de Universiteit van Stellenbosch 

gedaan heeft. 

▪ Titel.  Zuid-Afrika:  

land met veel verschillende gezichten 

▪ Toelichting.  

Zuid-Afrika is zonder twijfel een van de meest complexe samenlevingen die we anno 2020 

kennen. Debet daaraan is deels de geschiedenis, die is getekend door grote culturele verschillen 

en door een apartheidsideologie waaraan pas aan het eind van de twintigste eeuw een einde 

kwam. Maar ook nu nog wordt het land gekenmerkt door een grote diversiteit op vele punten, 

een economie waarin de effecten van de apartheid nog duidelijk voelbaar zijn en een politieke 

constellatie waarin de tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen eerder 

vergroot dan verkleind lijken te worden. Niet alleen in cultureel en sociaal opzicht zijn de 

verschillen tussen de bevolkingsgroepen manifest, dat geldt ook voor de elf officiële talen die 

er in het land gesproken worden. Een daarvan is het Afrikaans, een taal die grote 

overeenkomsten maar ook duidelijke verschillen vertoont met het hedendaagse Nederlands. 

 

 
 
 

  



 Orde van den Prince  –  Afdeling Groningen 
 Jaarverslag 2019 – 2020 
 Pagina  17 van 20 
 

 
 

Vlaams-Nederlands genootschap voor Taal en Cultuur 
Gewest Noord-Nederland 

Afdeling Groningen 
 

 

2.6 BIJEENKOMST 6 
 

 

 Datum: 18 februari 2020 

 Aanwezig:  11 leden, 3 aspirant-leden  en  4 gasten 

 

 

Programma 

 
18:00 uur inloop met aperitief 

18:45 uur huishoudelijke mededelingen van de voorzitter   

19:00 uur diner met kwartiertje Nederlandse Taal & Cultuur  

door Hans van de Sande 

20:15 uur voordracht door drs. Edward van der Tuuk 

filosoof en docent. 

Titel voordracht: Dat mag je niet zeggen! -  

 

  
` 

 

♦ Huishoudelijke vergadering.  

▪ Voorzitter stelt Dirkje Postma en Rien Seegers voor. Zij hebben beide aangegeven 

aspirant lid te willen worden. Ze worden van harte welkom geheten. 
 

▪ In september vindt een wisseling van het voorzitterschap plaats. Ynskje treedt terug als voorzitter. 

Petra Broomans is bereid het voorzitterschap op zich te nemen. De hele vergadering stemt hier 

van harte mee in. Tegenkandidaten heeft het bestuur niet ontvangen. 
▪  

▪ De Faculteit der Letteren van de Universiteit van Uppsala (Zweden) heeft universitair hoofd-

docent Petra Broomans benoemd tot eredoctor. De uitreiking vond plaats op 31 januari 2020 

tijdens de winteruitreiking aan de universiteit in Zweden. 
▪  

▪ In PrincEzine staat een mooi artikel over Petra. 
▪  

▪ Arend-Jan wijst op de gewestdag in Leeuwarden. In maart volgt het programma. 
▪  

▪ Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

 

♦ NT& C. Hans van de Sande 

HET EUFEMISME ALS VOORLOPER VAN POLITIEKE CORRECTHEID 

Kenmerkend voor het Eufemisme is dat het aangeduide begrip schokkend is en dat men, om 

zender en ontvanger te sparen een neutrale, minder directe omschrijving gebruikt. Het sparen van 

de ander lijkt me hier in eerste instantie belangrijker dan het sparen van het Zelf. Door de ander 

deze burgerlijke vorm van welgemanierdheid te betonen bespaart men hem schokken, zou de 

redenering kunnen zijn. Immers, men beseft zelf meestal wel waar men het over heeft en gebruikt 

juist daarom een Eufemisme.   
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Vervolgpagina  Bijeenkomst 6 
(Hans van de Sande: 

over Eufemisme) 

 

Kenmerkend voor het Eufemisme is dat het aangeduide begrip schokkend is en dat men, om zender 

en ontvanger te sparen een neutrale, minder directe omschrijving gebruikt. Het sparen van de ander 

lijkt me hier in eerste instantie belangrijker dan het sparen van het Zelf. Door de ander deze 

burgerlijke vorm van welgemanierdheid te betonen bespaart men hem schokken, zou de redenering 

kunnen zijn. Immers, men beseft zelf meestal wel waar men het over heeft en gebruikt juist daarom 

een Eufemisme.  

 
Aan deze wat altruïstisch klinkende motivatie zit 

echter een scherp randje: Door een eufemisme te 

gebruiken toont men ergens boven te staan, met name 

boven degenen die dat Eufemisme niet gebruiken en 

mogelijkerwijs dus ook hoger dan de toegesprokene. 

Het eufemisme is daarmee, zoals allerlei vormen van 

goede manieren, een statussymbool. In dit verband is 

het opmerkwaardig dat het taalgebruik van de ‘hoogste 

kringen’ juist weer direct pleegt te zijn. Plee of WC in 

plaats van Toilet of handen wassen.  

Het schokkende van het begrip in kwestie zit hem 

ofwel in het vies zijn (poepen, piesen, braken en sex), 

ofwel in het beangstigend zijn (ziekte, dood, verslaving). Merkwaardig hierbij is dat het altijd met 

de mens te maken heeft, van de kat kan met rustig zeggen dat hij schijt. Zo spreken wij van 'even de 

handen wassen' op nummer honderd, van een bruine trui breien, of Kluivert uit de selectie zetten en 

van vomeren, dan wel over je nek gaan, van TB of K, waardoor je gaat hemelen en van een 

hassebassie, een drankje, een shotje of een goudgele jongen voor de schrik. 

Vooral van dit soort eufemismen zijn er talloze en omdat het veelal om creatieve taaluitingen gaat 

zijn veel taalgebruikers er in geïnteresseerd. Vandaar dat er vele woordenboeken zijn van 

onderwerpen als de stoelgang, de borrel, de dood en vooral van de erotiek.  

Een aparte klasse van eufemismen is de geheimtaal zoals die door criminelen en politici gebruikt 

wordt. Men noemt dat ook wel een jargon en zo’n verzameling ongebruikelijke woorden heeft de 

bedoeling oningewijden niet te wijs te maken over wat men van plan is. Natuurlijk is wat men van 

plan is wel schokkend voor de ontvangers, zodat jargon verwant is met het Eufemisme, maar het 

dient duidelijk niet hetzelfde doel. In dit geval zou men eerder van liegen, of minstens verbergen, 

dan van schokvermijding moeten spreken 

Enkele voorbeelden: Zo spreekt de politicus van: een openhartige discussie, van een gedoogaccoord, 

van ombuigen of van amoveren en de crimineel van kassiewijne, befgajes, jatmous of gabber. 

Jongeren uit prachtwijken plegen ook zulke systemen te gebruiken en in bepaalde beroepen komen 

ze ook voor. Zo is de managertaal berucht aan het worden door zijn gekwadrateerde geheimtaal: niet 

alleen jargon, maar ook nog eens Engelstalig. Benchmarken, B2B, Finetunen, en in goed Nederlands 

vertaald: de aanvliegroute van het verandertraject, afijn, u leest ook de NRC. 

Ook van dit soort taalsystemen bestaan tal van woordenboeken, bijvoorbeeld van de Politiek, het 

Bargoens, van managertaal, of van de taal van Amsterdam Zuid Oost (Smibanees).  

Maar nu is er vanuit de Verenigde Staten een nieuw verschijnsel overgewaaid en daar gaat Edward 

van der Tuuk U over onderhouden.  
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Vervolgpagina  Bijeenkomst 6 
(drs. Edward van der Tuuk: 

over politieke correctheid) 

♦ Voordracht 

▪ Gastspreker.  drs. Edward van der Tuuk 

Edward van der Tuuk studeerde Sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan 

de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke 

erkenning van ‘intrinsieke waarde’ in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet 

op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Zijn interesse gaat vooral uit naar 

evolutietheorie, antropologie, ideeëngeschiedenis, kennissociologie en godsdienstwetenschap. 

▪ Titel. Dat mag je niet zeggen! -  

politieke correctheid & identiteitspolitiek … 

▪ Samenvatting.  

De strijd voor vrijheid en gelijkheid heeft de afgelopen eeuw diverse emancipatiebewegingen 

voortgebracht. Streden deze beweg ingen aanvankelijk voor gelijke rechten, vanaf de 

jaren '70 wordt er meer nadruk gelegd op erkenning van de eigen identiteit van vrouwen, 

etnische groepen en minderheden. Erkenning zou meer inhouden dan toetreding tot een wereld 

gedomineerd door de normen van het blanke hetero-seksuele patriarchaat. "Men wordt niet als 

vrouw geboren, men wordt tot vrouw gemaakt" (Simone de Beauvoir); m.a.w: emancipatie 

betekent bevrijding van knechtende sociale structuren. Niet alleen de wet diende te worden 

ontdaan van discriminatoire bepalingen, maar de maatschappij moest op het alledaagse, 

culturele niveau veranderen; het persoonlijke werd politiek. 

 
Dit leidde in de jaren '80 en '90 in Amerika tot de 'culture wars': een strijd tussen progressieven 

(liberals) en (neo)conservatieven. Omstreden thema's hierbij waren politiek correct taalgebruik en 

vrijheid van meningsuiting. Deze strijd is de afgelopen jaren opnieuw opgelaaid, en overgewaaid 

naar Europa. In Nederland manifesteert deze zich om thema's als de Gouden Eeuw, Zwarte Piet, 

standbeelden van 'nationale helden', maar ook om gender-kwesties en mensen met een beperking. 

Zij die strijden voor sociale rechtvaardigheid wijzen op institutioneel racisme, seksisme en andere 

vormen van discriminatie. Tegenover zich vinden zij niet alleen degenen die strijden voor het 

behoud van de Nederlandse identiteit, maar ook de uitdagers van 'de cultuur van slachtofferschap'. 

En zo is de strijd voor emancipatie uitgemond in een strijd over identiteit. Dit staat echter haaks op 

het idee van vrijheid en emancipatie, zoals o.a. verwoord door Immanuel Kant ("heb de moed je van 

je eigen verstand te bedienen!") of Michel Foucault ("het belangrijkste is momenteel niet om te 

ontdekken wat wij zijn, maar om te weigeren wat wij zijn"). Vrijheid van meningsuiting moet juist 

niet identiteitsbevestigend zijn, maar een vorm van kritisch denken en vrijmoedig en spreken 

(parrèsia), waarbij geen enkel standpunt (ook het eigen niet) heilig is. 
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2.7 BIJEENKOMST 7 
 

Datum:  17 maart 2020 

 
 

De bijeenkomst is niet doorgegaan 
 

 

 

Gepland stond de volgende voordracht. 

 

♦ Voordracht 

▪ Gastspreker.  Dr Hilde Krips-van der Laan. 

▪ Titel. Beeldvorming van het platteland . 

▪ Toelichting. De voordracht vond vanwege de corona uitbraak geen doorgang  

en is verplaatst naar 15 september 2020. 

 

 
 

 

Ook in april, mei en juni is het dagelijks bestuur zeer zorgvuldig te werk gegaan en heeft 

zijn verantwoordelijkheid genomen door de resterende bijeenkomsten af te gelasten. Per slot 

van rekening behoort het merendeel van onze leden tot kwetsbare groepen.  

 

We hadden liever anders gezien.  

 

 
Groningen, oktober 2020 

Anneke Hooymans 

afdelingssecretaris 

 


