
  № 1 (41) 2018

Информационный вестник
Восточноевропейской ассоциации нидерландистов

выходит с 1995 года

www.doenned.org

Nieuwsbrief

DE LAGE LANDEN
IN DE 21STE EEUW:

NIEUWE UITDAGINGEN
EN VOORUITZICHTEN



 2

Inhoud
Voorwoord .......................................................3

Fotoreportage ..................................................4

Studentencongres-2017: De Lage Landen 
in de 21ste eeuw: Nieuwe uitdagingen en 
vooruitzichten. Deel 2 .......................................8

Vertaalwedstrijd-2017 ....................................39

Essaywedstrijd-2017 .......................................43

Moppen ..........................................................47

N
ie

uw
sb

ri
ef

 2
01

7 
(2

)
N

ie
uw

sb
ri

ef
 2

01
8 

(1
)



3

Voorwoord
Beste lezer!

In uw handen hebt u een nieuw kleurig nummer van de Nieuwsbrief. 
Het verschijnt zoals altijd aan de vooravond van een internationale 
studentenrondetafelconferentie die dit jaar op de MGIMO-Universiteit plaats 
zal vinden.

Sinds het laatste papieren nummer heeft DOEN enkele bijeenkomsten 
georganiseerd. De grootste daarvan vond plaats in april 2017 in het gebouw 
van de RGGU Universiteit in Moskou. Meer dan 130 studenten, docenten 
en gasten uit zes landen hebben dat geweldige evenement bijgewoond. De 
aanwezigheid van de Ambassadeurs van Nederland en België die de Dag met 
een begroetingswoord openden, heeft onze bijeenkomst luister bijgezet. Het 
tweejaarlijkse studentencongres werd gewijd aan de toekomst van Nederland 
en België, aan uitdagingen en vooruitzichten die de Lage Landen in 21ste eeuw 
hebben. Dankzij interessante en uitvoerige voordrachten die de studenten in 
het Nederlands hebben gepresenteerd, hadden de deelnemers een goede kans 
om zich te verdiepen in de actuele vraagpunten van de Nederlandse en Vlaamse 
maatschappij.

In dit nummer van de Nieuwsbrief vindt u de samenvattingen van de voordrachten 
en de resultaten van onze jaarlijkse vertaal- en essaywedstrijd. Ook kunt u hier 
van de beste vertalingen en essays van onze studenten genieten.

Wij hopen dat het jaar 2018 voor ons allen nog bredere ervaring met zich 
mee zal brengen en we durven te zeggen dat wij dit jaar nog groter succes 
verwachten dan in de voorbije jaren. Het DOEN bestuur wenst u een interessante 
rondetafelconferentie toe, en natuurlijk ook een leuk en voorspoedig voorjaar!
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) DE LAGE LANDEN IN DE 21STE EEUW: 
NIEUWE UITDAGINGEN EN VOORUITZICHTEN. 
VOORDRACHTEN VAN DEELNEMERS AAN HET

STUDENTENCONGRES-2017. DEEL 2
De politieke voetbal: slag voor verenigd 

Europa 
Anastasia Gladysheva, Jaroslav Trykin (MGIMO, 

Moskou)

Dames en heren!
Jaroslav: Er zijn verschillende 

variaties van de toekomstige 
Nederlander. Maar wij zijn er zeker 
van dat de toekomstige Nederlander 
de diep gewortelde liefde voor voetbal 
zal hebben. Wat heeft de politiek met 
de voormalige spel van arme mensen 
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te maken?
Anastasia: Veel. Ten minste is de 

politiek ook een soort van spel.
Jaroslav: En wat in de politieke 

wereld van Europa nu gebeurt kan 
zonder twijfel een voetbalwedstrijd 
genoemd worden. Wij hebben het over 
de strijd tussen Europopulisten en 
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Eurocentristen, die dit decennium in 
volle gang is. Er worden verkiezingen 
gehouden de winnars waarvan 
bepalen of hun landen in de EU 
blijven, of ze hun zelfstandige vaart 
zullen beginnen.

Deze situatie past ook voor 
Nederland. Het voorjaar van 2017 is 
al bekend niet allen voor het opening 
van de bloemententoonstelling in 
Keukenhof die aan Pieter Mondriaan 
wordt opgedragen. De Nederlandse 
verkiezingen, die op 15 maart 
2017 werden gehouden, hebben de 
aandacht van meest Nederlanders 
getrokken. Ze waren heel interessant.

Anastasia: Sorry, maar het 
onderwerp van ons verslag heeft te 
maken met de voetbal en waar is die?

Jaroslav: De Nederlandse 
Minister-president Mark Rutte zei dat 
deze verkiezingen de “kwartfinale 
voor Europa” waren. En in ons verslag 
proberen wij uit te leggen, wat hij 
daarmee bedoelt.

Wij hebben twee ploegen. 
Populisten en eurocentristen. En 
stellen jullie voor dat er op dit moment 
in de polietieke wereld van Europa 
een groot tornooi wordt gehouden. 
Twee eerste wedstijden werden door 
de populisten gewonnen. De eerste 

wedstrijd wird in Londen gehouden 
– wij hebben het over Brexit.

Anastasia: En wat besloot het 
resultaat van de eerste wedstrijd?

Jaroslav: Het eigen doel van David 
Cameron. Wij hoeven ook niet over 
de fanscrisis te vergeten. Ik heb het 
over fans uit de Nabije Oost die naar 
Europese stadions willen gaan. Dat is 
het grote probleem omdat de stadions 
alle fans niet kunnen inhebben. Het 
probleem werd strenger toen deze 
fans niet door de ingang Hongarije 
mogen gaan.

Anastasia: Wat was interessant in 
de tweede wedstrijd, die voor zo ver 
ik weet in de VS werd gehouden.

Jaroslav: Jullie weten dat er een 
traditie in de VS bestaat, om heel 
interessante wedstrijden een in 
de vier jaar te organiseren. Het is 
typisch voor de Amerikanen om zo 
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) democratisch te zijn, en daarom twee 
ploegen altijd sinds 1789 spelen. Deze 
wedstrijd was spannend in de VS. 
Hoewel het ploeg van Hillary Clinton 
meer tv-bezit had, was het ploeg van 
Donald Trump erin geslaagd om 
meer doelpuntjes in strafschappen te 
krigen.

Anastasia: Wat kun je zeggen 
over de zoganaamde bemoeinis van 
russische scheidsrechters?

Jaroslav: Er was een grote 
scandal omdat Hillary Clinton zei 
dat de russische scheidsrechter in 
het spel bemoeidde. De gevolg was 
dat er daarna aanklachten jegens de 
russische scheidsrechters ingediend 
werden. Bovendien hadden veel 
westerse landen, waaronder 
Nederland, angst voor de bemoeinis 
van de Russische scheidsrechters. 
Maar wat is er in Nederland gebeurt?

Anastasia: Kortgeleden werd 
in Nederland een belangrijke 
voetbalwedstrijd gehouden. Het team 
“Nederlandse Europopulism” met 
een heel populaire voorwaartsspeler 
Geert Wilders was een van de 
favorieten, maar helaas – of is dat 
gelukkig kon hij winnen. De redenen 
daarvan zijn nog te bespreken. 
Behalve dit… Heb je iets gehoord over 

verschillende sociale acties waaraan 
de voetbalspelers meedoen?

Jaroslav: Ja, natuurlijk.
Anastasia: Bekend is dat Wilders 

heeft geweigerd om T-shirt “NO TO 
RACISM” aan te doen, daarom willen 
andere sterke voetbalspelers niet 
met hem spelen. En wat is er nog 
meer gebeurt op de tribunes deden 
zich felle onrusten voor. Tientallen 
Turkse fans hebben tijdens de 
wedstrijd petarden geworpen. 
Daarom werd de wedstrijd gestopt. 
En dat beïnvloedde de emotionele 
toestand van de spelers. De speler 
Mark Rutte speelde fenomenaal na 
deze onderbreking. De overwinning 
van Wilders had kunnen leiden tot de 
confrontatie binnen de Nederlandse 
samenleving en ook tot de protesten 
van de tegenstanders van zijn beleid 
ten aanzien van moslims.

Maar! De strijd gaat door! We 
hebben nog twee wedstrijden om 
naar te kijken!

De eerste zal op April, 23 in 
Frankrijk plaatsvinden. Voor een 
lange periode waren alle analisten 
van mening dat er alleen twee 
kanshebbers voor de overwinning 
zijn: de republikein, centristische 
ploeg van François Fillon en de 
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nationalistische, populistische ploeg 
van Marine Le Pen. Maar beide 
presidentskandidaten werden in de 
opspraak geraakt. En hier kwam het 
donkere paard – Emmanuel Macron! 
Noch links noch rechts heeft hij al 
de openlijke steun van de centrum-
leider François Bayrou gekregen en nu 
is hij de meeste wenselijke kandidaat 
om te winnen. Als hij wint, zullen 
alle Europese populisten de kans 
verliezen om Europa te herbouwen. 
Net als in het echte voetbal toernooi 
is “de halve finale” van groot belang.

De finale wordt in Berlijn 
gehouden. Daar is alles onbekend. 
Wij kunnen die wedstrijd eigenlijk 
niet voorspellen.

Wat brengt, denk jij, de 
overwinning van een of de andere 
ploeg? 

Jaroslav: Het is moeilijk om deze 
vraag te beantwoorden. Aan de ene 
kant kunnen wij de huidige situatie 
in Europa als een periode van 
Euroscepsis beschrijven. Veel landen, 
bijzonder rijke landen geloven dat ze 
te veel geld aan de arme Europese 
landen besteden. Ja, je kunt wel al je 
geld in een slechte ploeg investeren 
en dan wachten op het moment 
wanneer je ploeg Champions League 

wint, maar dat lukt alleen als je 
Abramovich bent, en Oost-Europese 
landen lijken niet op Chelsea. 
Bovendien, veel Europese politicus 
zijn niet tevreden met zogenaamde... 
fans. Maar de Europese Unie heeft 
de moeilijke periode in de jaren 
1970 toen Eurosceptism ook strenge 
toenemende posities had. Hoewel 
konden die landen deze periode met 
succes doorleven. En persoonlik 
denk ik dat zij het nog een keer 
doen. Ondanks de uitdagingen biedt 
het lidmaatschap van de EU veel 
voordelen en ze moeten er rekening 
mee houden.

Anastasia: Alles wordt door de 
spelers bepaald. Het is belangrijk om 
meer eigen doelpuntjes zoals dat van 
Cameron te vermijden.

Helaas hebben wij niet zo veel tijd 
en moeten wij stoppen. Dank u wel. 
Ontmoeten wij in Frankrijk.

N
ieuw

sbrief 2018 (1)



 12

  N
ie

uw
sb

ri
ef

 2
01

2 
(1

) De Grote Drie van de Nederlandse 
naoorloogse literatuur

Anna Dzjavachia, Elena Kerdikoshvili, Tsiala Tenadze 
(Ilia-Staatsuniversiteit, Tbilisi)

De term ‘De Grote Drie’ werd 
aan het begin van de jaren 

zeventig van de vorige eeuw gemunt 
door de criticus Kees Fens voor de drie 
naoorlogse schrijvers Harry Mulisch, 
Willem Frederik Hermans en Gerard 
(van het) Reve.

Hermans met sarcastische 
verhalen over de voosheid van de 
hedendaagse welvaartscultuur, Reve 
als zelfverklaarde volksschrijver 
met zijn ode aan de conservatieve 
gewone man, Mulisch als partijloze 

propagandist van linkse ideologieën. 
Er zat dus ook een politiek-
maatschappelijk randje aan die Grote 
Drie, het waren schrijvers die de, 
verdeelde, geest van het naoorlogse 
Nederland in kaart brachten.Ze 
belichamen, ieder op zijn manier 
maar toch ook gezamenlijk, de 
verwerking van een trauma, van de 
gemeenplaatsen over goed en fout, 
van twijfel ook aan de vermeende 
heroïek van het Nederlandse volk, 
een ontnuchtering waar hun cultuur 
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kennelijk behoefte aan had.

Gerard Reve (gebortenaam: 
Gerard Kornelis van het Reve) werd 
geboren in Amsterdam, 14 december 
1923. Hij was een Nederlands schrijver 
en dichter.

Na een onvoltooide opleiding 
aan het Vossius Gymnasium in de 
jaren 1936-1940 bezocht hij tot 1943 
de Grafische School in Amsterdam, 
waar hij een opleiding tot typograaf 
volgde.Ook volgde hij cursussen 
toneelschrijven in England. Hij heeft 
gewerkt als rechtbankverslaggever 
voor Het Parool en de verpleger in 
het National Hospital for Nervous 
Diseases in England.

Reve schreef romanen, gedichten, 
proza’s, verhalen over: oorlog, goed 
en kwaad, over geloof, angst voor 
dood en liefde. Ironie was ook een 
kenmerk van zijn stijl. Zijn bekendste 
werken: De avonden (roman, 1947), 
Werther Nieland (novella, 1949), 
Nader tot u (proza, 1966).

Vanaf 1997 leed Reve aan de ziekte 
van Alzheimer. Na een hartoperatie 
in 1998 ging hij erg achteruit. Vanaf 
december 1999 schreef hij niet meer. 
Reve verbleef vanaf mei 2004 in een 
verpleeghuis en overleed op 8 april 
2006 om 20.45 uur op 82-jarige leeftijd 

in verpleeghuis Sint-Vincentius in 
Zulte.

Willem Frederik Hermans wordt 
algemeen beschouwd als een van 
de belangrijkste Nederlandstalige 
schrijvers van de twintigste eeuw. 
Zijn oeuvre is van een onovertroffen 
veelzijdigheid, geeft tot op de dag 
van vandaagaanleiding tot discussie 
en dwingt de nieuwegeneraties 
lezers en auteurs steeds weer 
totstandpuntbepaling.

Willem Frederik Hermans werd 
op 1 september 1921 geboren als 
tweede kind van het al wat oudere 
onderwijzersechtpaar Johannes 
Hermans en Hendrika Hermans-
Eggelte. Als scholier publiceerde hij al 
regelmatig in de schoolkrant van het 
Barlaeus Gymnasium, waarvan hij 
het tot hoofdredacteur had geschopt. 
En voor het verhaal ‘De uitvinder’, dat 
hij naar het Algemeen Handelsblad 
had gestuurd, werd hij voor het eerst 
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) als schrijver erkend en gehonoreerd. 
Het verhaal verscheen op 6 april 1940, 
en hij kreeg er zestien gulden voor.

Hermans’ leven viel niet louter 
samen met de literatuur. Nadat 
hij was afgestudeerd als fysisch 
geograaf, werd hij in 1952 aangesteld 
als assistent aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Samen met zijn vrouw 
Emmy Meurs, met wie hij twee jaar 
tevoren was getrouwd, verhuisde 
hij naar Groningen. In 1958 werd 
hij benoemd tot lector in deze 
stad; drie jaar daarvoor was hij 
cum laudegepromoveerd aan 
de Universiteit van Amsterdam 
tot doctor in de Wiskunde en de 
Natuurwetenschappen.

Willem Frederik Hermans 
schreef een enorm en veelzijdig 
oeuvre en hij geldt als een van de 
grootste Nederlandstalige schrijvers. 
Behalve romans publiceerde hij in de 
loop van jaren ook verhalen, essays, 
poëzie, vertalingen en toneelwerk. 
Vertalingen van zijn werk verschenen 
in Duitsland, Noorwegen, Zweden, 
Engeland en Amerika, Frankrijk, 
Griekenland, Slovenië en Estland. 

‘De keizer van de Nederlandse 
literatuur’. Dit epitheton gaat over 
één van bekendste Nederlandse 

schrijvers van alle tijden. Harry Kurt 
Victor Mulisch, of alleen maar Harry 
Mulisch.

De schrijver werd geboren op 29 
juli, in 1927 in Haarlem, Nederland. 
Zijn ouders waren Oostenrijks-
Hongaarse Karl Mulisch en Duits-
Joodse Alice Schwarz. Na de scheiding 
van zijn ouders (toen hij negen jaar 
oud was (1937), bleef hij bij zijn vader 
in Haarlem en werd opgevoed door 
de Duitse huishoudster Frieda Falk. 

Mulisch trouwde met Sjoerdje 
Woudenberg in 1971. Vanuit dit 
huwelijk kreeg hij twee dochters 
(Anna en Frieda). Hij kreeg ook een 
zoon (Menzo) van zijn vriendin Kitty 
Saal, met wie was hij samen vanaf 
1987.

Er zijn een paar thema’s die 
domineren in zijn oeuvre: oorlog, 
goed en kwaad, (meestal) onbewust 
krachten die mens gedreven... 
Hij gebruikt vaak mythologische 
en fantasierijk elementen in zijn 
verhalen. 

De oorlog is een belangrijk 
onderwerp in zijn oeuvre; maar 
niet alleen in zijn werken, de oorlog 
speelde belangrijke rol ook in 
Mulisch’ leven. Het lijkt alsof die 
twee tegengestelde polen van de 
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tweede wereldoorlog in één persoon 
waren verenigd. Misschien aangezien 
de feit dat zijn vader collaborateur 
en zijn moeder Joodse vrouw was, 
schrijft de schrijver: ‘Ik heb de 
oorlog niet zozeer “meegemaakt”, ik 
ben de tweede wereldoorlog.’ (Mijn 
getijdenboek, 1975). Daarboven, 
werden zijn familieleden van 
moederskant weggevoerd en vergast 
in concentratiekamp.

De ontdekking van de hemel 
(1992) kunnen we als magnum opus 
niet alleen van Harry Mulisch’ 
werken beoordelen, maar ook in 
de gehele Nederlandse literatuur. 
Sinds het in de latere periode van 
zijn schrijversloopbaan gecreëerd 
is, blijkt meesterlijkheid en eigen 
geraffineerde stijl van de schrijver 
uit het boek. De hemelse dialogen 
in dit boek gaan over grote thema’s 
in literatuur; de grote kwestie, 
zoals hoe de wereld in elkaar zit. 
Opgemerkt dient te worden dat er 
veel meer mensen zijn die Mulisch’ 
werken waardevol en fascinerend 
vinden. Voor het hele oeuvre won 
hij de Constantijn Huygensprijs 
(1977); de P.C. Hooftprijs (1977) ook 
voor het hele oeuvre. In 1993 won hij 
de Multatuliprijs van de gemeente 

Amsterdam voor De Ontdekking van 
de Hemel, en tal van andere prijzen, 
die te lang zou duren om ze te noemen.

Harry Mulisch overleed op 
30 oktober in 2010. Hij heeft zeer 
waardevol oeuvre achtergelaten. Als 
men zich afvraagt, welke auteurs 
over honderden jaren nog steeds 
gelezen zullen worden, weet hij zeker 
dat Harry Mulisch is zeker dit soort 
auteur.

De reggiseur (Jeroen Krabbé (de 
verfilmer van ‘De Ontdekking van 
de Hemel’)) die Mulisch vermeldt 
als ‘de keizer van de Nederlandse 
literatuur’, gaat door: ‘Het was een 
heel toegankelijke en aardige man. 
Dat verraste mij, hij leek mij altijd 
vrij onbenaderbaar. Ik ben bang dat 
zijn dood invloed gaat hebben op het 
literaire klimaat in Nederland. De 
kans is zeer klein dat er ooit iemand 
zal komen die zelfs maar in zijn 
schaduw kan staan.’
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) De migratiecrisis in Europa: de situatie 
in de Lage Landen

Marina Suvorkina, Sergey Spirin (MGIMO, Moskou)

De hedendaagse Europese 
immigratiecrisis is in 

deze dagen een veel besproken 
maar geen nieuw onderwerp. 
Bevolkingsgroepen hebben altijd 
over de aarde gereisd. Kennelijk is 
dat migratie niet alleen een simpele 
beweging tussen de landen is. Het is 
eerder een gevolg en tegelijkertijd 
de oorzaak van grote economische, 
sociale en politieke transformaties in 
de wereld. 

De toenemende migratiestroom 
van de laatste jaren heeft een grote 

invloed gehad op de Europese 
landen, waaronder Nederland. Om 
de ontwikkelingsperspectieven van 
de migratiecrisis in Nederland te 
analyseren, zullen we in ons verslag 
kort over de geschidenis en de huidige 
situatie van de immigratie vertellen. 
Er is toch geen toekomst zonder het 
verleden en het heden.

Kunnen jullie je het voorstellen 
dat naar schatting 98% van 
de Nederlanders buitenlandse 
voorouders heeft? In de Gouden Eeuw 
kwamen heel veel arbeidskrachten, 
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handelaren en protestanten 
van buitenlandse afkomst naar 
Nederland. Vanaf de zeventiende 
tot de eenentwintigste eeuw 
was Nederland een veilige haven 
voor migranten dankzij toleratie 
en multiculturalisme van de 
Nederlandse maatschappij. 

Sinds de Tweede wereld oorlog 
kwam er een aantal immigratiegolven 
naar Nederland. Eerst, in de jaren 
vijftig en zestig kwamen veel mensen 
naar Nederland van de vormalige 
Nederlandse koloniё Indonesiё en in 
de jaren tachtig van Suriname.

Dan om de economie na de 
tweede wereld oorlog te herstellen 
beslisste de Nederlandse regering ook 
gastarbeiders uit Turkije en Marokko 
naar Nederland te halen.

Vanaf de jaren ‘80 komt er een 
nieuwe soort immigratiestroom op 
gang: de zogenaamde asielmigratie. 
De asielzoekers ontvluchtten hun 
moederland vanwege politieke, 
humanitaire en economische redenen 
en komen naar Nederland.

Er was eerst geen sprake van 
een integratiebeleid. Gastarbeiders 
mochten hun eigen identiteit, taal, 
religie en gewoontes behouden, 
omdat er werd gedacht dat ze tijdelijk 

zouden blijven. 
In de jaren tachtig en negentig 

begon de Nederlanse regering 
officieel vasthouden aan de waarden 
van multiculturalisme. De formule 
van dit beleid was “integratie met 
behoud van de eigen identiteit”. 
Volgens dit minderhedenbeleid 
konden de allochtonen het onderwijs 
in hun moedertaal volgen. Speciale 
sociale programma’s hielpen de 
immigranten een goede baan sneller 
te vinden. Nederland was trots 
op zijn hoge tolerantie, steun van 
culturele diversiteit en liberalisme. 
Maar in het laatste decennium is het 
integratiebeleid verandert vanwege 
de migratiecrisis. 

In de periode 2007-2015 kwam het 
volgende grootschalige migratiegolf 
naar Europa. De migranten kwamen 
voornamelijk uit het Midden-Oosten 
en uit Noord- en Midden-Afrika. 
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) Belangrijke factoren zijn of waren 
de Egyptische revolutie in 2011, 
de opstand in Libië, de Malinese 
burgeroorlog en de Syrische 
burgeroorlog. In 2014 kwam hier 
bovendien nog de dreiging van IS bij.

In het algemeen wonen nu in 
Nederland ongeveer 2 miljoen niet-
westerse allochtonen. Dat is 12% van 
de bevolking. De grootste groepen 
van niet-westerse allochtonen zijn 
gevormd door inwoners van Turkse, 
Marrokkaanse en Surinaamse 
herkomst. En hier is het probleem. 
Westerse migranten mengen 
makkelijk met de Nederlandse 
maatschappij. Meestal kun je hun 
kinderen die in Nederland zijn 
geboren niet van Nederlandse 
kinderen onderscheiden. In feite zijn 
ze echte Nederlanders. Indonesiërs 
en Oost-Europeanen hebben meestal 
ook geen problemen met integratie in 
de Nederlandse maatschappij. Maar 
nu is de meerderheid van migranten 
moslims uit landen waarin de 
normen van islam heel streng en 
soms extreem zijn. Het is nog niet 
gelukt een goede wijze te vinden 
om ze te integreren. Bijvoorbeeld is 
het aantal gemengde huwelijken in 
Nederland de afgelopen vijftien jaar 

nauwelijks toegenomen. Uit cijfers 
van het CBS blijkt een stijging van 
een half procent. Еén op de zes van de 
relaties is nu in Nederland gemengd. 
De meeste gemengde relaties zijn met 
Nederlanders met een Indonesische 
achtergrond. Daarna volgen Duits-
Nederlandse en Belgisch-Nederlandse 
paren. Bij de Nederlanders van 
Turkse of Marokkaanse afkomst, 
is het aantal gemengde relaties 
relatief klein. Slechts 2,5 procent van 
de Turkse Nederlanders heeft een 
gemengde relatie; bij Marokkaanse 
Nederlanders is het 2,3 procent. Dit is 
een bewijs dat Nederlanders en Turkse 
of Marrokkaanse Nederlanders 
beschouwen elkaar meer als 
vreemdelingen dan landgenoten. 

Bovendien hebben migranten uit 
islamitische landen en hun kinderen 
meestal twee paspoorten en het is niet 
altijd duidelijk welk land ze als een 
echt vaderland beschouwen. Tijdens 
sportieve wedstrijden en politieke 
rellen ondersteunen ze massaal 
hun land van herkomst. Het laatste 
voorbeeld is het gedrag van Turkse 
Nederlanders tijdens het diplomatieke 
rel tussen Nederland en Turkije. Er 
was onmiddellijk een grote menigte 
met Turkse vlagen op straat die tegen 

N
ie

uw
sb

ri
ef

 2
01

8 
(1

)



19

  N
ieuw

sbrief 2012 (1)
Nederland protesteerd. De vraag is of 
het mogelijk en noodzakelijk is dat 
die migranten geïntegreerd worden.

Op dit moment wordt grotendeels 
het integratiebeleid van de jaren 
negentig nog uitgevoerd. Door 
de Nederlandse overheid worden 
inburgeringscontracten afgesloten 
met vreemdelingen. Mensen die in 
Nederland mogen blijven worden 
verplicht om Nederlands en de 
Nederlandse tradities te leren. 
Hierdoor zouden ze makkelijk 
integreren en sneller een goede positie 
in de Nederlandse samenleving 
kunnen verwerven. 

Sociale en emotionele aspecten 
van moderne migratie zijn heel 
ingewikkeld. Maar hoe is het met 
pragmatische dingen zoals economie? 
Geen land heeft nog nooit een economie 
op zijn eentje kunnen ontwikkelen. 
Internatonale samenwerking 
houdt ook het laten heen en weer 
reizen van zakenlui in.. Migranten 
bevorderen economische groei, dat 
is een feit. En geen enkele regering 
zou economische groei weigeren. 
Maar het is belangrijk te beseffen 
dat de groepen migranten die zich 
momenteel richting Europa bewegen 
laagopgeleid zijn en ze spreken de 

taal niet. Direct na aankomst in 
Nederland is er dus sprake van een 
grote staatsafhankelijkheid. In het 
verleden waren migranten meestal 
de beste specialisten in hun eigen 
landen en Nederland profiteerde van 
zijn aankomst. En deze migranten 
profiteerden van het Nederlandse 
levensstandaarden. In huidige situatie 
zijn de migranten en vluchtelingen 
uit mid oosten en Afrika niet zo 
nuttig voor de economie. Het enige 
voordeel is dat ze een vuil werk doen 
waar autochtonen zich te goed voor 
vinden.

Men beoordeelt vaak migratie als 
‘goed’ of ‘slecht’ voor een land, maar 
het is geen van beide; het is een gevolg 
van demografische en economische 
veranderingen die onmogelijk zijn 
om te voorkomen.
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) Alternatieve energiebronnen in 
Nederland: hedendaagse status en 

ontwikkelingsmogelijkheden
Alexey Zavadsky (MGLU, Minsk)

Alternatieve energiebronnen 
zijn bronnen van energie 

die een alternatief voor fossiele 
brandstoffen zijn. Deze alternatieven 
voorkomen de problemen die 
fossiele brandstoffen met zich 
meebrengen, zoals de hoge uitstoot 
van kooldioxide, een belangrijke 
factor in de opwarming van de aarde. 
De meest gebruikte alternatieve 
energiebronnen, zoals windenergie, 
zonne-energie, waterkracht en 
biobrandstoffen, zijn ook bekend als 

duurzame energiebronnen. Soms 
worden de termen duurzame energie 
en milieuvriendelijke energie als 
synoniemen gebruikt. Door anderen 
wordt er wel een onderscheid 
gemaakt: een duurzame energiebron 
moet voor praktisch onbeperkte 
tijd beschikbaar zijn, een duurzame 
energiebron moet daarnaast ook 
nog weinig milieuschade met zich 
meebrengen.

Er is sinds de jaren van de eerste 
oliecrisis in 1973 onderzoek gedaan 
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naar alternatieve technologie 
om beter gebruik te maken van 
de natuurlijke en onuitputtelijke 
energiebronnen als wind, zon, 
getijden en golven; onder andere 
aan het Energieonderzoek Centrum 
Nederland (ECN) in Petten en het 
TNO instituut voor milieu, energie 
en procesinnovatie. Met name in 
kringen van de oliemaatschappijen 
werd dit soort onderzoek met enige 
argwaan bekeken, voor een deel 
omdat men beducht is de grip op de 
energiemarkt gedeeltelijk kwijt te 
raken. Sommige oliemaatschappijen 
(Shell) zijn zelf in dit soort onderzoek 
gestapt.

Door de stijgende olieprijs, de 
wens onafhankelijk te worden 
van leveranciers van fossiele 
brandstoffen en om de gevolgen van 
klimaatverandering te verkleinen is 
duurzame energie weer volop in de 
belangstelling komen te staan.

Een groot deel van de duurzame 
elektriciteit in Nederland komt uit 
Noorwegen, een land dat bijna al zijn 
elektriciteit in waterkrachtcentrales 
opwekt. In Nederland kunnen 
huishoudelijke consumenten ervoor 
kiezen duurzame elektriciteit 
te gebruiken. Sinds 2008 is de 

hoeveelheid duurzame energie die 
wordt gebruikt door huishoudelijke 
gebruikers toegenomen, een stijging 
van 38% in 2008 tot 41% in 2009 en 
tot 44% medio 2010.

Een gebied waarin Nederland 
voorop loopt, is de goedkeuring 
van elektrische plug-in voertuigen. 
In 2015 waren PV-voertuigen in 
Nederland goed voor 9,74% van 
de verkoop van auto’s, de tweede 
grootste aandeel na Noorwegen. 
Elektrische voertuigen kunnen 
rijden op duurzame elektriciteit met 
nul emissies en hebben het potentieel 
om elektriciteitsnet opslagfaciliteiten 
te bieden. 

Een interessante bron van 
warmteterugwinning toegepast in 
Nederland is afkomstig van vers 
gemolken melk of warme melk. Maar 
warme melk is nog niet genoemd in 
de EU-richtlijn duurzame energie, 
noch in internationale statistieken 
energie en dus niet inbegrepen is het 
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Duurzame energie in Nederland 

per bronnen: 
Windenergie
Windmolens hebben in het 

verleden een belangrijke rol in 
Nederland gespeeld door het 
verstrekken van een alternatief voor 
water aangedreven molens.

Windenergie in Nederland 
bereikte het geïnstalleerde vermogen 
van 3431 MW aan het eind van het jaar 
2015. 427 MW kwam uit buitenlandse 
bronnen. 2015 was een recordjaar 
voor nieuwe installaties in Nederland 
met 586 MW toegevoegd, waarvan 
180 MW waren buitengaats.

De Nederlanders proberen het 
EU-doel te halen van 14% van het 
totale energieverbruik uit duurzame 
bronnen in 2020, en 16% in 2023. 

Veel van de talrijke kleinere en 
oudere windparken in Nederland 
bestaan uit veel kleinere turbines 
vergeleken met de turbines die op 
dit moment worden ingezet. Deze 
werden vaak vervaardigd door 
minder bekende fabrikanten van 
windturbines, soms produceren 
van innovatieve producten, zoals 
de Nedwind 2 lemmet turbine. Veel 
van deze kleinere bedrijven werden 

uiteindelijk overgenomen door de 
grotere windturbine producenten 
zoals Vestas, Siemens en Lagerwey.

Sinds 2015 is er een trend in 
verband met de inzet en planning 
voor grote windparken, zowel 
onshore als offshore, met het oog op 
de geschatte verdrievoudiging van 
het windvermogen vanaf 2015 tot 
2023. De eerste van deze, werd het 
429 MW windpark Noordoostpolder 
al gedeeltelijk ingezet eind 2015, 
terwijl het 600 MW Gemini offshore-
windpark naar verwachting in 
gebruik zal genomen worden in 2017. 
Deze nieuwere en grotere windparken 
maken gebruik van een aantal van de 
grootste windturbines beschikbaar 
met name bij de Noordoostpolder 
Enercon E-126 7500 kW windturbine, 
de momenteel grootste beschikbare 
onshore turbine. Holland is ook goed 
voorbereid op een aanzienlijke stijging 
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van de productie van intermitterende 
stroom uit windenergie met goede 
verbindingen naar de buurlanden via 
hoogspanningskabels. Deze omvatten 
de 580 km NorNed onderzeese kabel 
(700 MW) naar Noorwegen, de 1000 
MW BritNed kabel naar het Verenigd 
Koninkrijk en de geplande 2019 
COBRA-kabel naar Denemarken (700 
MW).

Zonne-energie
Eind 2015 heeft Nederland een 

geïnstalleerde capaciteit van ongeveer 
1405 megawatt (MW) zonne-energie. 
Terwijl de energiecapaciteit in 2015 
met ongeveer 357 MW toenam bleef 
de capaciteit per inwoner laag – 83,1 
MW Watt per inwoner in vergelijking 
met het Europese gemiddelde van 
186,1 Wp/inw. Ten opzichte van België, 
286.7 Wp/inw blijft de capaciteit per 
Nederlander vrij laag.

Waterstroom
Ondanks zijn lange interactie 

met water heeft Nederland weinig 
potentieel voor waterkracht vanwege 
de vlakke topografie. Nederland heeft 
een grote bron van bewegend water in 
de grote rivieren, maar zijn beperkte 
hydraulische activiteit als gevolg 
van weinig hoogteverschil betekent 
dat in Nederland waterkracht een 

klein onderdeel is van de ganse 
portefeuille van de hernieuwbare 
energie. Er bestaan wel een paar 
kleine waterkrachtcentrales, maar in 
totaal produceren deze minder dan 
een tiende van een procent van de 
elektriciteit in Nederland.

Biomassa
In Nederland zijn verschillende 

bronnen van biomassa. Een 
ervan is het biogene deel van 
het afval dat wordt verbrand 
in afvalverbrandingsinstallaties. 
Houtafval wordt ook verzameld 
voor gebruik in Nederland en 
andere EU-landen. Mest wordt 
gebruikt om biogas te produceren. 
In elektriciteitscentrales worden ook 
houtpellets gestookt. Ongeveer 140 
ton komt uit Nederland en 590 ton 
wordt voornamelijk uit de Verenigde 
Staten van Amerika geïmporteerd. In 
2013 en 2014 werd hieruit 12 tot 13 PJ 
van primaire energie gehaald.

Biobrandstoffen worden 
geproduceerd in Nederland voor 
zowel de binnenlandse als de 
exportmarkt. 

Koolzaad en maïs werden 
nauwelijks gebruikt in 2014. In 
verband met de productie van 
biobrandstoffen in Nederland 
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prijs zeer hoog is. Er is ook een 
weerstand tegenover het gebruik van 
voedselgewassen voor de productie 
van brandstoffen . Koolzaad wordt 
gebruikt voor nauwelijks iets 
meer dan 1% van de ingevoerde 
biobrandstoffen (biodiesel) terwijl 
maïs wordt gebruikt voor 11% (bio-
ethanol). Duitsland is de grootste 
leverancier van koolzaad in 2014 
(53%), gevolgd door Roemenië (13%). 
Voor maïs was Oekraïne (39%) de 
grootste leverancier in 2014, gevolgd 
door Frankrijk (24%). Sommige 
maïs wordt gefermenteerd voor de 
productie van biobrandstoffen in 
Nederland. 

Geothermische energie
Het gebruik van ondiepe 

geothermische energie is aanzienlijk 
toegenomen. De technologie is op 
grote schaal toegepast, met name 
in nieuwe grote niet-residentiële 
gebouwen zoals kantoren. Het 
is relatief voordelig omdat deze 
gebouwen vaak koeling vereisen en 
het verwarmings- en koelingssysteem 
van de nieuwe gebouwen kan 
worden aangepast aan het gebruik 
van geothermische energie tijdens de 
installatie. Een paar op grote schaal 

ondiepe geothermische energie 
systemen zijn ook geïnstalleerd in 
tuinbouwkassen. Een totaal van 
200 miljoen m3 water werd in 2010 
gepompt door open systemen.

Het is niet te ontkennen dat 
Nederland achterloopt bij de EU-
normen op het gebied van de 
ontwikkeling van hernieuwbare 
energie. Echter, dit is niet per se 
heel erg negatief. Belangrijker is 
dat langdurige en baanbrekende 
technologische ontwikkelingen 
gedijen bij extreme economische 
en ecologische noodzaak. Dus het 
is aan de overheid om te beseffen 
en aanvaarden dat een dergelijke 
buitengewone noodzaak bestaat en 
dit snel te communiceren aan de 
private sector, de bevolking en de 
eigen agentschappen. Er is een enorm 
potentieel op dit specifieke gebied en 
het zou zeer onverstandig zijn om dit 
onbenut te laten.
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Het gewone leven van een gewone 
Nederlander

Lubovj Veretentseva, Anna Morgun (MGU, Moskou)

Er was eens een gewone man 
in Nederland, een gewone 

Nederlander. Hij was niet te kort, niet 
te hoog, zijn lengte was bijna 181 cm. 
Hij was niet te dik en niet te small 
– zijn gewicht was precies 89 kilo. 
Hij leefde een gewone leven van een 
gewone man.En welke naam had hij? 
Ja, natuutlijk – een gewone naam.

We willen je graag voorstellen – 
Jan Jansen, onze gewone Nederlander. 
We hebben nu al zoveel keer het woord 
“gewoon” gebruikt, dat het zal straks 
gewoon maar… Oeps! Weer “gewoon”! 
Neemt u ons niet kwalijk. Dus zal het 

beter nu om u te zeggen, waarom Jan 
Jansen zo... khm... gewoonlijk is.

Helaas weten we niet, waar hij 
geboren is en in welke stad hij woont. 
Uit enkele betrouwbare bronnen 
blijkt het, dat hij in Den Haag 
woont, de andere, de niet de minste 
betrouwbare bronnen, zeggen, dat 
hij een typisch Amsterdamer is. We 
hebben hem eens in Utrecht gezien. 
Misschien hebt u hem in Brabant of 
Groningen ontmoet. Maar we weten 
wel, dat hij vanaf 5 jaar naar de school 
ging. Toen hij 12 was, koos hij het 
havo-onderwijs. Dan in 17 jaar ging 
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hij naar de universiteit. Weet je welk 
universiteit was het? Ja, natuurlijk – 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Oh, 
nee, Vrije in Amsterdam… of Leiden 
Uni? Het maak niet uit! Na 4 jaar 
kreeg hij zijn bachelor diploma. 

Op dezelfde tijd ging hij het huis 
uit. Hij was toen 22 jaar oud. Hij 
verhuisde op kamers, maar alleen 
maar over een jaar besliste hij met 
zijn vrindinnetje samen te wonen en 
toen hij 30 was, gingen ze trouwen. 
Wacht even, laat me over zijn vrouw 
Anna iets zeggen. Ze is een gewone 
Nederlandse vrouw. Ze is 4 jaar 
jonger, dan Jan. Na twee en half jaar 
huwelijk kregen Jan en Anna hun 
eerste kindje. Ze noemden hem Daan. 
Daan Jansen. De tijd stroomt, en 
toen Daan 3 jaar oud werd, wenste 
hij wat? Wat de meeste kinderen op 
deze leeftijd willen? Ja, Daan bestelde 
een zusje. Zo gezegd – zo gedaan. Na 
enkele maanden werd het Jans gezin 

èèn persoon grooter – Anna kreeg 
nog een kindje. 

Anna werkt in ene kantoor. Jan 
werkt in ene bureau. Zijn salaris 
was bruto 33 000 euro per jaar. 
Anna kreeg minder. Om hun eerste 
echte huis te kopen moesten ze 
een hypotheek nemen, die 210 000 
euro bedraagde. En ze kochten een 
mooie huisje, dat 240 000 euro 
kostte. De kosten voor kinderopvang 
in Nederland zijn, eigenliijk, niet 
goedkoop. De gemiddelde kosten voor 
kinderopvang zijn ongeveer 6 euro 50 
cent per uur. Dus laten we nu enkele 
berekeningen doen. Kijken: 702 euro 
per maand – dat is niet weinig, hè. 

Om 55 jaar werd Jan opa. Over nog 
6 jaren, dus toen Jan 61 was, stopte 
hij met werken, verhuisde naar een 
dorpje dichtbij een zekere stad en 
woonde daar samen met Anna tot 79 
jaar. We willen u graag zeggen dat ons 
sprookje ten einde zal komen met de 
woorden: “Ze overleden op dezelfde 
dag”, maar helaas moeten we alleen 
maar waar zeggen. Anna stierf twee 
of drie jaar na Jan aan een vorm van 
kanker – de doodsoorzaak nummer 1 
in Nederland.

Thomas kwam tot wasdom, en 
in Nederland brak de economische 
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crisis van de jaren dertig uit. In de 
hoop een baan te vinden verhuisde 
hij, net als veel andere Nederlanders, 
naar een grote stad – naar dezelfde 
waarin Jan geboren werd. Hij graafde 
kanalen, ontgon woeste grond of 
deed aan andere overheidsprojecten 
mee. Hij kreeg er een weekloon voor: 
25 gulden per week. Dit was echter te 
weinig om in leven te blijven. Daarom 
nam hij met andere arbeiders deel aan 
stakingen. En daarna werd dit alles 
niet meer belangrijk. Want Thomas 
ging ten de oorlog. Maar hij stierf niet 
er. Thomas overleed in gezegende 
ouderdom. Als veel gepensioneerden 
in Nederland woonde hij zelfstandig 
in het eigen huis. Toen hij een 
beroerte kreeg, was er niemand bij, 
die hem kon helpen.

En wat er gebeurt inmiddel in 
andere landen? Of er typische mensen 
leven? Hoe zou het ook anders! Er 
wandelen gewone Amerikanen – 
Michael en Emily Ewans op 10 Street. 
Ze gaan langs de winkels en kopen wat 
ze willen. De VS is trouwens gemiddeld 
4% goedkoper dan Nederland. En 
als de Jansen een jaarinkomen van 
ongeveer 33.000 euro hebben, de 
amerikaanse echtgenoten 37.000 
euro per jaar krijgen. Misschien gaat 

er om, dat Michael, als andere 11% 
van de beroepsbevolking, 50 uur per 
week werkt. Hoeveel tijd ze hebben 
voor slaap, eten en ontspanning? 16 
uur heeft Jan, tegenover 14 uur van 
Michael.

En wat doet Jiro Sato in het land 
van de rijzende zon intussen? Hij 
wandelt niet want het milieu in 
een deplorabele toestand is. Zowel 
de lucht als het water zijn er van 
slechtere kwaliteit. Maar thuis voelt 
hij zich ook ongemakkelijk. Japanners 
wonen met gemiddeld 1,8 kamers per 
persoon tegenover 2,2 in Nederland. 
Waar gaat hij immers naar toe? 
Uiteraard naar een school. 

Een Nederlandse spreekwoord 
zegt: “Eind goed – al goed”. Hoewel 
we hopen dat ons verhaal goed was, 
loopt het niet ten einde. Generaties 
van Jansen, Ewans, Sato zullen 
worden geboren en worden typische 
bewoners van hun landen. Of niet 
typisch… Wie weet dat?
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) Benelux en de NAVO in de 21ste eeuw: 
veiligheid ten koste van anders?

Maria Bureeva, Alexander Petrechuk (MGLU, Moskou)

De Benelux is een 
samentrekking van 

België, Nederland en Luxemburg. 
De Organisatie oefent belangrijke 
invloed op de beslissingen over de 
economische en handels problemen 
uit. Toch, de enige gewichtige rol die 
hij kan speelt is alleen op economisch 
gebied. De militaire potentiaal 
van de drie landen wordt geschat 
als onbeduitend in verhouding 
tot Duitsland, Frankrijk, Groot-
Brittanniё of Polen.

De huidige stand van de 
strijdkrachten van België, Nederland 
en Luxemburg is verre van ideaal. 

Toch zijn beschikbare krachten 
genoeg voor de taken van de elke 
staat. In sommige gevallen zijn zij 
betrokken bij de politie om te helpen. 
Niettemin moderne strijdkrachten 
van de Benelux-landen moeten 
bereid zijn niet alleen zichzelf te 
verdedigen, maar, indien nodig, 
deel aan humanitaire operaties en 
vredesmissies te nemen.

De NAVO-Benelux Industrie dag 
is jaarlijks georganiseerd door de 
Permanente Vertegenwoordigingen 
bij de NAVO van de Benelux-
landen in samenwerking met de 
Belgische Veiligheids en Defensie 
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Industrie Associatie (BSDI), de NIDV 
en de Luxemburgse Kamer van 
Koophandel.

Bovendien de Benelux-landen 
kunnen aan reguliere maritieme 
militaire oefeningen deelnemen, 
bijvoorbeeld in de oefening Joint 
Warrior 2017 die in het noorden van 
Schotland van 26 maart tot 6 april 
plaatsvond.

Binnen de NAVO worden de 
Benelux-landen op gelijke voet 
met andere leden van de alliantie 
die betrokken in de bescherming 
van de Europese grenzen zijn. 
De Koninklijke Luchtmacht van 
Nederland beschermde de hemel 
boven de Baltische NAVO-leden – 
Litouwen, Letland en Estland van 
januari tot april 2017.

Ook België, Nederland en 
Luxemburg ondertekenden een 
vertrag over de organisatie van 
constante luchtpatrouille in de hemel 
van Benelux. Air Force vliegtuigen 
van Belgische Strijdkrachten en 
van de Koninklijke Luchtmacht 
van Nederland zullen werken in 
de lucht van de drie landen op een 
roterende basis veranderen elke 
vier maanden. Mission Control zal 
het commando van de NAVO nemen. 

Dit zal de efficientie van de lucht 
operaties in beide landen en de NAVO 
defensiesysteem verbeteren.

Er dient echter te worden 
opgemerkt dat slechts van de 28 NAVO-
leden in 2015 en ongeveer hetzelfde 
aantal in 2016 gaven aan militaire 
meer dan 2% van het BBP uit 5. De 
Verenigde Staten van Amerika spelen 
de rol van de belangrijkste donor 
van de Alliance. “We’re paying the 
majority of the costs”, briest Trump. 
Zelfs Barak Obama beschuldigde 
sommige NAVO-partners in “free 
ride”.

Op basis van de algemene 
factor van de Europese integratie 
is de oprichting van “een 
gemeenschappelijk leger”, zelfs in het 
kader van de NAVO, een natuurlijke 
richting van de ontwikkeling van de 
Europese veiligheidssysteem onder 
de voorwaarden van het gekozen pad. 

N
ieuw

sbrief 2018 (1)



 30

  N
ie

uw
sb

ri
ef

 2
01

2 
(1

) Met behulp van de vereniging van 
militair met meer machtige buren, 
de plaatsing van EUROPRO systeem, 
het organiseren van een continue 
luchtpatrouilles en het uitvoeren van 
gezamenlijke oefeningen de lidstaten 
van de Alliance trainen de interactie 
van commando structuren en 
zorgen voor luchtverdediging raket 
voor landen die geen vergelijkbare 
componenten in hun legers hebben.

Voor de Benelux is deze interactie 
meer natuurlijk dan voor het 
hoofdkantoor van de Europese 
Unie, de NAVO en landen die niet 
veel mogelijkheden voor raket- en 
luchtverdediging hebben en beperkte 
militaire capaciteit op de grond 
bezitten.

Bovendien, België, Nederland en 
Luxemburg hebben zijn soevereiniteit 
niet verloren. Ja, het leger is een 
noodzakelijk onderdeel van de staat 
maar de vormen van de betoning 
kan verschillen. Het kan nauwelijks 
worden gesteld dat deze landen hun 
eigen veiligheid maken ten koste 
van anderen. En deze landen is 
samenwerking op veiligheidsgebied 
met de andere EU-lidstaten en de 
VS gekozen. Allemaal zijn ze in 
de inspanningen van de NAVO 

betrokken om nieuwe uitdagingen 
en bedreigingen zoals terrorisme, 
energie en informatie beveiliging 
tegen te gaan.

Zo lijkt het alsof de natuurlijke 
taakverdeling tussen Benelux-
landen, de EU en de NAVO bestaat in 
antwoord op de nieuwe dreigingen. 
Maar dat is niet genoeg want geen 
van beide organisaties is in staat 
in z’n eentje de nieuwe dreigingen 
weer te staan. De NAVO kan louter 
militaire afschrikking en territoriale 
verdediging niet effectief uitvoeren 
tegen hybride (niet-militaire) 
uitdagingen – simpelweg omdat 
de Alliantie op dit terrein geen 
bevoegdheden heeft. Daarom 
beide organisaties en zijn lidstaten 
hebben elkaar nodig om effectieve 
antwoorden te geven op het brede scala 
van uitdagingen en bedreigingen van 
Europese veiligheid.
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Een oorlog tegen het water: 
drooglegging van de landen en 

aanverwante problemen
Darja Davidtsjevskaja (MGLU, Moskou)

Het is geen geheim dat 
Nederland een uniek 

land is. Nederland ligt beneden 
de zeespiegel, dus sinds eeuwen 
moesten Nederlanders tegen het 
water strijden.

Zoals je weet heeft Nederland 
veel met water te maken. Ze hebben 
zeeen, meren, rivieren en plassen. 
En tegen al dat water moeten ze ze 
wel beschermen. Daarom werden er 
polders gemaakt. Een polder is een 

laaggelegen stuk land, waar een dijk 
omheen ligt. Vroeger waren deze 
stukken land zeeen of meren. 

Er is nog een reden waarom 
polders werden gemaakt. Boeren 
konden de nieuwe grond goed 
gebruiken. Ook dacht men altijd dat 
hun bevolking heel hard zou groeien. 
En dat er voor iedereen leefruimte 
zou geschapen worden. Het leek toen 
een slim idee om dus meer land te 
maken, door watergebieden droog te 
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leggen.
En Flevoland werd het meest 

opvallende resultaat van de 
bestrijding met het water. Het 
grootste inpolderingsproject waar 
ook ter wereld! Nieuw land vol 
moderne architectuur, natuur en 
attracties. Flevoland is totaal anders 
dan de rest van Nederland. U loopt 
namelijk letterlijk over de zeebodem. 
Vanaf de achtste eeuw zijn de mensen 
begonnen om vanuit de hogere 
zandgronden en de oeverwallen het 
veenterreinen bewoonbaar te maken 
door sloten te graven.

De geshiedenis van de eerdste 
polders is heel interessant. 

Het winnen van het land begon 
al in de Middeleeuwen. Rond kleine 
stukjes land die steeds onder water 
liepen, werden dijken gebouwd. 

De 17de eeuw
Vanaf de 16e eeuw dus waren daar 

geen kleine stukjes land meer, maar 

er werden de hele meren drooggelegd. 
Daar hoort ook de Beemster bij. In 
1607 besloot een groep Amsterdamse 
kooplieden en burgemeesters 
de Beemster droog te leggen. De 
Beemster was toen een groot meer. 
Nu is het een kleine gemeente, Nor.
Hol. Ze wilden daaruit geld verdienen 
en de polder gebruiken om voedsel 
te verbouwen. Amsterdam groeide 
razendsnel en er was steeds meer 
voedsel nodig.

Rond het meer werd een hoge, 
stevige dijk van 38 kilometer lang 
gelegd. Daaromheen werd een kanaal 
(een soort heel brede sloot) gelegd. 
Daarna begon het leegpompen van het 
meer, met maar liefst 43 windmolens. 

In 1632 was de bodem zó sterk 
gedaald dat er een vierde molengang 
moest worden gebouwd. De bouw 
en het plaatsen van de molens 
was de taak van Jan Adriaenszoon 
Leeghwater. Onder zijn leiding werden 
molengangen gebouwd. Molengang 
is een aantal samenwerkende 
poldermolens voor het droogmaken 
en -houden van een polder. Ze zijn 
noodzakelijk bij diepe polders dat 
het water in ‘trappen’ omhoog werd 
gebracht. Eerst wilde men graan er 
verbouwen. Maar het land bleek op 
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den duur toch veel geschikter voor 
de veeteelt. Vroeger werd er alleen 
water weggepompt om problemen 
te voorkomen. Tegenwoordig wordt 
er ook weleens water ingepompt. In 
droge perioden krijgt de Beemster 
zoetwater uit het IJsselmeer.

Alles werd netjes gemaakt
In 1612 was het meer droog. Nu 

konden ze beginnen om het ‘nieuwe’ 
land in te richten. Er werden wegen 
aangelegd, sloten gegraven en 
boerderijen gebouwd. Alles gebeurde 
volgens een strak rechtlijnig patroon. 
Aan deze ordelijke indeling van het 
land heeft de Beemster zijn roem te 
danken.

Het droogleggen van het 
Schermer (1632) is ook een van de 
eerste grotste projecten van de 
droogmakerij. Het Schermeer was 
een meer, ook in Noord-Holland. Het 
droogleggen van het Schermeer koste 
f 4.000.000 (gulden). En je moest nog 
maar afwachten wat voor een soort 
grond er boven water zou komen. 
Lang niet altijd bleken die vruchtbaar 
te zijn. De Schermer en de Beemster 
waren aanvankelijk niet zo’n succes. 

Kenmerkend voor de zeventiende 
eeuw was juist de grote spreiding 
van de welvaart. Er staan mooie 

raadhuizen en dorpen op het 
Noordhollandse platteland! Ook daar 
heeft de Gouden Eeuw haar sporen 
nagelaten. De hoeveelheid land is 
door de grote droogmakerijen enorm 
toegenomen, maar de nieuwe grond 
is vooral voor de veeteelt bestemd 
geweest.

En toen Nederlanders er het land 
droog vielen, lieten ze vaarten. Een 
ringvaart is een kanaal rond een 
polder. Maar waarom bouwden ze 
ringvaarten? Er zijn enkele oorzaken. 

De sloten voerden het water af 
en daardoor ontstond droge grond 
waarop gewoond kon worden. 
Vervolgens werd het veen vanaf een 
riviertje of een weg in stroken verdeeld 
en zo ontstond een ontginning. Hier in 
het noordelijk gebied van Nederland 
deden ze dit vanuit de boeren-
samenlevingskernen. De naamgeving 
van de nieuwe kolonisten-dorpen 
geeft vaak een aanwijzing voor 
de wijze van ontginning. Nieuwe 
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naar dorpen op het oude land van 
waaruit de ontginning begonnen is.

En de andere oorzaak... is het geld! 
Alkmaar was (in Noord-Holland). 
een van de eerste gemeenten die het 
recht had om op alle dagen markt te 
mogen houden. De vaste marktdagen 
waren donderdag, vrijdag en 
zaterdag. Maar als het weer tegen zat 
en de mensen de stad niet konden 
bereiken dan mocht er ook op de 
andere dagen gehandeld worden. 
Niet alleen op straat maar ook in de 
winkels en herbergen kwam men 
mensen tegen uit de wijde omgeving. 
Zij kwamen over land en… over het 
water naar de stad om hun producten 
te verkopen en om boodschappen 
te doen. In Alkmaar vreesde men 
dat de scheepvaartverbinding met 
de omliggende dorpen door het 
droogleggen van het Schermeer 
zou verdwijnen en de mensen 
daar vandaan zouden weg blijven. 
Daarom eiste de stad dat er in de 
Schermerpolder een hoofdvaart 
zou komen die de verbinding tussen 
Schermerhorn en Alkmaar zou 
vormen. De schepen konden dus dan 
toch uit de polder komen en de schepen 
uit de omliggende dorpen konden 

over de ringvaart de stad bereiken. 
Uit de Beemster en de Schermer 
kwamen nu veel veeteeltproducten 
op de markt. De aanvoer van kaas 
nam enorm toe. Andere producten 
uit de polders waren vis, paarden, 
schapen, varkens, kippen en eieren. 
Op marktdagen was het zo druk op 
het water dat er bij de knelpunten 
zelfs files ontstonden 

In Beemster en Purmer is de grond 
bovendien van aanzienlijk betere 
kwaliteit dan in de oude polders, en 
de melkopbrengsten stijgen geweldig. 
Alkmaar verwerft een onaantastbare 
positie als de grootste kaasmarkt van 
de Nederlanden.

Het heeft produkten aan te 
bieden waarnaar opvele plaatsende 
vraag is, ook buiten de Nederlanden. 
Hollands rijkdom is Hollands handel, 
maar een belangrijk deel van de 
handelsgoederen wordt geleverd 
door Hollands landbouw. De boeren 
hebben in de winsten van de Gouden 
Eeuw hun deel gehad.
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Vluchtelingencrisis in Europa: 
Buddyproject in Vlaanderen

Anna Fedorova (MGLU, Moskou)

Graag zou ik eerst enkele 
woorden zeggen over de 

gebeurtenissen die me inspireerden 
om deze presentatie te geven. Vorig 
jaar was ik op zommercursus in Gent 
en tijdens die cursus hadden wij een 
kleine stage bij een bedrijf. Ik moest in 
de redactie van ‘De Morgen’ (dat is de 
Vlaamse krant) werken. Daar sprak 
ik met journalisten en verslaggevers 
die fors bezig waren met het nieuws 
over van alles en nog wat, inclusief 
de vluchtelingenproblematiek en 
hoewel het dieptepunt van de crisis 
voorbij was, wekte dit thema nog 

steeds veel emoties op. Ik was de 
skepticus in de discussie. Eerlijk 
gezegd, sprak het thema van 
migranten mij niet aan en als jullie me 
zouden hebben gevraagd een beeld 
van een migrant in mijn fantasie 
te schilderen, was dat een gebogen 
mens in vieze versleten kleding…
alles… niets meer… geen gevoelens 
voor hem… geen emoties en ik weet 
waarom. Omdat deze mens als een 
ongeopend boek voor mij was. Mijn 
hoofd was alleen maar gevuld met 
stereotypen zoals moslim… terreur…
aanslag. Maar mijn gesprekspartner 
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(een van de journalisten) gaf me 
zonder enig woord te zeggen een boek 
dat voor altijd mij en mijn visie over 
migranten veranderde. En daarvoor 
ben ik die journalist nu dankbaar. 
Mijn verhaal is deels gebaseerd op dit 
boek, de titel ervan is ‘Vluchten hoeft 
niet meer’. Dus.

Nu zou ik graag over de ervaringen 
van buddy’s vertellen. Tomas 
Bulcaen en Sara Ferlin kunnen wij 
bestempelen alsde ‘testpiloten’ voor 
het Kortrijkse buddyproject. Sinds 
september 2015 ontfermen ze zich 
over het Syrisch-Koerdische koppel 
Mustafa en Abeer, hun zoontje Farzad 
en hun neef Nechrvan, die Syrie nu 
bijna twee jaar geleden zijn ontvlucht. 
Farzad werd zelfs onderweg geboren, 
in Turkije. De westerlingen zeiden dat 
dit koppel helemaal niet beantwoordt 
aan het beeld dat velen hebben van 

vluchtelingen: dat het ‘gelukzoekers’ 
zijn, die vooral naar Europa komen 
vanwege hun sociale voorzieningen. 
Mustafa vertelde dat zij beiden uit een 
goede familie kwamen, zijn ouders 
en die van Abeer ambtenaren zijn en 
ze hebben nooit iets te kort gehad. 
Financieel hadden zij niets te klagen. 
Wat hem wel stoorde, was het gebrek 
aan inspraak. Van democratie was 
er in het Syrie van president Bashar 
al-Assad maar weinig sprake, al viel 
ook daar nog mee te leven. Mustafa 
diende in het leger van Assad. Toen 
in 2012 de Syrische burgeroorlog 
uitbrak, legde hij de wapens neer. 
Hij was soldaat geworden om het 
volk te dienen en de vredezame 
burgers te beschermen. Hij wilde 
geen landgenoten vermoorden laat 
staan zijn buren. Dus vluchtte hij. 
Hij deserteerde en daarom moest hij 
wel het land verlaten. Een deserteur 
wordt in Syrie beschouwd als een 
landverrader. Hij ging naar Turkije. 
Abeer (zijn vrouw) woonde in de 
binnenstad van Aleppo, waar haar 
ouders drie huizen hadden. Maar de 
huizen werden in puin geschoten. 
In Turkije wilde niemand met hen 
praten. Als Koerdische vluchtelingen 
werden zij daar niet aanvaard. Zij 
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zagen geen toekomst in Turkije. 
Daarom waagde ze vanuit de kuststad 
Izmir de tocht naar Europa. Daar 
botsten zij op een mensensmokkelaar 
die mensen naar Griekenland bracht 
en voor de praktische organisatie 
zorgde. Een boot, reddingsvesten, 
zulke dingen. Zij moesten veel 
negatiefs beleven: lange nachten in 
de bossen en velden slapen onder de 
blote hemel (de nachten in de bossen 
waren de moeilijkste. Zij wisten niet 
welke gevaren hen daar wachtten, 
welke dieren), leeggelopen bootjes 
in de zee, gelukkig konden zij naar 
land zwemmen. Zij ging van Izmir 
naar Samos, een Grieks eiland in 
het oosten van de Egeische Zee. Van 
Samos konden zij met de ferry naar 
Athene. Daarna naar Idomeni (een 
stadje in Macedonie). Zij wilden 
absoluut naar Belgie. Zij konden niet 

aan de Hongaarse grens verblijven, 
daarom maakten zij een omweg 
via Tsjechie. Van Tsjechie ging het 
met de trein naar Munchen, en van 
daaruit reisden zij onmiddelijk door 
naar Antwerpen. Heel lang…een 
eindeloos traject… Na Antwerpen 
vertrokken zij naar Brussel om bij 
de Dienst Vreemdelingenzaken 
hun asiel aanvraag in te dienen. Na 
vingerafdrukken en rontgenfoto’s van 
de longen genomen te hebben werden 
zij naar Kortrijk gestuurd. Deze tocht 
was niet alleen heel riskant maar ook 
peperduur. Voor de overtocht van 
Izmir naar Samos hebben zij 1.250 euro 
per persoon betaald en het traject 
Griekenland-Brussel heeft hen in 
totaal nog eens 3.000 euro gekost. Al 
met al kostte hen de tocht totaal 11.000 
euro. Om hun tocht te bekostigen 
hebben de Dada’s al hun bezettingen 
in Syrie moeten verkopen. Zelfs zijn 
trouwring moest Mustafa verpatsen. 
Het moet benadrukt worden dat 
iedereen aan de vluchtelingencrisis 
verdient en dat zijn dus niet altijd de 
mensensmokkelaars. Ook overheden 
en zelfs ngo’s durven kosten door 
te rekenen. Bussen die gratis voor 
migranten moesten zijn, rekenden 
per busrit een euro. Een overtocht 
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kost een toerist 30 euro, maar aan 
vluchtelingen wordt het dubbele 
gevraagd. Voor 500 euro per persoon 
loodsten mensensmokkelaars 
migranten in ‘een taxi’ over de grens, 
zonder dat ze hun vingerafdrukken 
moesten achterlaten of zich moesten 
laten registreren. De smokkelaars 
werden ook door de politie geholpen, 
die tegen een juiste prijs de andere 
kant opkeek. Maar vaak kwamen 
de vluchtelingen niet op hun 
bestemming aan. De smokkelaars 
dwongen hen uit te stappen en lieten 
hen in velden achter. Soms werden 
zij ook in elkaar geslagen en beroofd. 
En vrijwilligers, die bij kampen 
werken, slaagden er soms in om een 
netwerk van drieste misdadigers 
te ontmantelen. Deze mensen zijn 
slachtoffers, geen daders. Al worden 
zij vaak zo behandeld. Zij proberen 
het cultuurverschil zo goed mogelijk 
te overbruggen. Zij kunnen alleen 
integreren door goed Nederlands 
te kennen en daarvoor doen zij hun 
best.

Wij begrijpen dat dit verhaal geen 
uitzondering is. Achter Mustafa en 
zijn familie staan honderdduizenden 
lotgenoten.

Buddygezinnen willen deze 
mensen een thuisgevoel geven. Zij 
vertrouwen die vluchtelingen en 
laten hen hun vrienden en familie 
kringen binnenkomen. Buddy’s zijn 
die kleine groep mensen die beginnen 
te beseffen dat zij moeten openstaan 
voor iedereen die ze op hun levensweg 
tegenkomen, en zeker voor diegenen 
die minder geluk hebben dan zij.

Zo komt het leven van de 
vluchteling heel dichtbij. Natuurlijk 
ligt alles in Nederland net even iets 
anders dan in Belgie. Wij kennen wel 
vrijwilligers maar geen buddy’s. Dit 
systeem loopt goed in Belgie en daar 
kunnen de Nederlanders nog iets van 
leren. Dit verhaal gaat over een klein 
land en een goedhartige volk dat niet 
ongevoelig blijft voor het menselijk 
leed. Het gaat hier niet zo zeer om 
tolerantie als wel om medeleven.

N
ie

uw
sb

ri
ef

 2
01

8 
(1

)



39

  N
ieuw

sbrief 2012 (1)
N

ieuw
sbrief 2017 (2)

Vertaalwedstrijd-2017
Jongerejaars

Proza
T. Tellegen. Na aan het hart. Dierenverhalen 

vol vriendschap
1ste plaats Artur Borsuk, 3de jaar student, MGLU (Minsk)

Polina Borisik, 2de jaar studente, MGLU (Minsk)
2de plaats Elizaveta Kiseleva, 1ste jaar studente, MGIMO (Moskou)

Anastasia Sesutchenkova, 3de jaar studente, MGLU (Minsk)

Poёziе
B. Moyaert. Dokter

1ste plaats Ekaterina Kharenzhenkova, 5de jaar studente, MGLU (Minsk) 
2de plaats Maka Edilashvili, 3de jaar studente, Ilia Staatsuniversiteit (Tbilisi)

Ouderejaars
Proza

H. Haasse. Oeroeg 
1ste plaats Viktoria Safronova, 4de jaar studente, MGLU (Moskou)
2de plaats Alimova Anastasia, 4de jaar studente, MGLU (Moskou)

Ekaterina Vekshina, 3de jaar studente, SPbGU (Sint-Petersburg)
Ekaterina Platonova, 3de jaar studente, SPbGU (Sint-Petersburg)

3de plaats Karina Pavlovskaya, 4de jaar studente, MGLU (Minsk)

Poëzie
S. Carmiggelt. Later

1ste plaats Natalya Zavyrylina, 4de jaar studente, MGLU (Moskou)
2de plaats Ekaterina Vekshina, 3de jaar studente, SPbGU (Sint-Petersburg)
3de plaats Marina Bogomolova, 3de jaar studente, MGLU (Minsk)

Publicistiek
J. Grossens. Een plastic kerkhof

1ste plaats Julia Korasteleva, 4de jaar studente, SPbGU (Sint-Petersburg)
Alimova Anastasia, 4de jaar studente, MGLU (Moskou)

2de plaats Kuzmina Larisa, 3de jaar studente, SPbGU (Sint-Petersburg)
3de plaats Tumina Polina, 4de jaar studente, MGLU (Moskou)

N
ieuw

sbrief 2018 (1)



 40

In deze uitgave van de Nieuwsbrief wordt alleen het eerste deel 
van de beste vertalingen van de ouderejaars en de beste essays 
gepubliceerd. Het tweede deel ziet u in de uitgave van de Nieuwsbrief 
van november 2018. De vertalingen van de jongerejaars waren 
gepubliceerd in de uitgave van Nieuwsbrief van november 2017.

Хелла Хаассе. Урух

Перевела Виктория Сафроно-
ва, МГЛУ (Москва)

N
ie

uw
sb

ri
ef

 2
01

7 
(2

)

Мы с родителями и нашими 
весёлыми голландскими гостями 
собираемся пойти вечером 
искупаться в горном озере Телага 
Хидёнг. Мне разрешили пойти, а 
Уруху нет, однако мог пойти его 
отец Деппо. Я в предвкушении, 
потому что свято верю в местные 
легенды о злых духах, обитающих 
в озере.

Шевельнулось ли что-то там в 
глубине? Я вскрикнул от страха, 
когда рядом с плотом всплыло что-
то белого цвета, однако царившее 

на плоту веселье отчасти меня 
успокоило. Оказалось, что это 
господин Боллингер бесшумно 
скользил по воде, чтобы нас 
испугать. При тусклом свете 
луны тела мужчин казались 
белыми. Они ныряли друг за 
другом, а затем выныривали на 
поверхность, тяжело и жадно 
дыша. Горную впадину внезапно 
наполнили звонкие голоса и звуки 
всплесков воды. Я не понимал, 
почему все вели себя настолько 
беззаботно. Дану маневрировал 
плотом так, что мы почти не 
двигались с места. Деппо сидел 
на корточках в тени бамбукового 
домика – я видел только огонек 
от его сигареты, светящийся 
в темноте. Его спокойствие в 
некоторой степени передалось 
и мне. Я присел рядом с ним. 
«Правда, что Нене Комбел поедает 
детей?», — шёпотом спросил 
я. «Аххх», — произнес Деппо с 
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ноткой раздражения в голосе. Он 
больше ничего не ответил, только 
наклонился вперед и выкрикнул 
предупреждение мужчинам в 
озере. 

«Водяные растения, — объяснил 
он мне. — Только вокруг плота 
безопасно плавать. Водяные 
растения опутывают человека, 
сжимают его и тянут ко дну. Я 
хорошо знаю Телагу Хидёнг». 
Зачарованный, я смотрел на 
воду и надеялся, что отец скоро 
выплывет на безопасный плот. 
Долго ждать мне не пришлось. 
Холод приближающейся ночи 
подгонял пловцов к возвращению 
на сушу. Переступая с ноги на ногу 
на плоту, они откашливались от 
воды и вытирались полотенцами, 
а затем в приподнятом настроении 

начали играть в чехарду и 
гоняться друг за другом вокруг 
жён. Вдруг бамбук треснул, весь 
плот пошатнулся и загремел. 
Деппо крикнул: «Осторожно! 
Бамбук старый!». Но его никто 
не слушал. Господин Боллингер, 
которого остальные хотели 
сбросить с плота, метнулся к 
беседке и забрался по одной из 
сторон на плоскую крышу. Отец 
и двое других гостей последовали 
за ним. Женщины подбадривали 
мужчин. Эта погоня увлекла 
меня, я обежал домик, вышел к 
самому краю плота и увидел, как 
господин Боллингер собирается 
спрыгнуть. Больше я ничего не 
помню. Вокруг послышался треск 
бамбука, пронзительные крики… 
Я провалился в ледяную тьму.
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Симон Кармиххелт. Что будет потом

Позже будем мы вдвоем
Вдоль по улице гулять,
Поправлять седую прядь,
Попивать горячий ром.

Видишь, мы с тобой идем,
Держа под руку друг дружку?
Ты – веселая старушка,
И я бодрый старикан.

Можем днями напролет 
Ерундою заниматься,
Так гулять и удивляться:
«Что за птица там поет?»

 42

N
ie

uw
sb

ri
ef

 2
01

7 
(2

)

Пусть проходят мимо дни,
Ведь нам некуда спешить,
Будем мы с тобою жить
В той лачужке и одни.

Я могу тебе поклясться,
Что заботливым я буду,
И уж точно не забуду
Рассмешить тебя пытаться.

И ты будешь так смеяться,
Словно жизнь твоя прожита,
Все невзгоды позабыты – 
Больше нечего стесняться.

Так и будет продолжаться,
Но одним весенним днем
Вместе мы с тобой уйдем,
Чтобы заново начаться.

Возродимся мы цветами,
Став с землей совсем едины,
Ты фиалкой станешь дивной,
Так и будет, я-то знаю.

Перевела Завырылина Ната-
лья, МГЛУ (Москва)
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Karina Pavlovskaja, MGLU (Minsk)

Zelfs nu kunnen we zien hoe snel 
onze wereld verandert en daarom 
lijkt het me wat moeilijk te voorspelen 
wat er over 100 jaar gaat gebeuren. 
Tegenwoordig kunnen we via het 
internet met iedereen communiceren 
(zelfs met vrienden die in het café 
naast ons zitten) of kunnen we 

online verliefd worden. Je kan ook 
voeding en kleding via het internet 
bestellen. Op vlak van technologie en 
gemak is dit wel mooi, maar ik ben 
voor de hartelijkheid. Daarom denk 
ik dat de wereld over 100 jaar zowel 
op een goede als slechte manier zal 
veranderen. 

Een goede kant ervan is dat deze 
veranderingen op gemak, technologie 
en wetenschap zijn gebaseerd. Je kan 
elk werk afmaken door een klik. 

1ste plaats Karina Pavlovskaja, 4de jaar studente, MGLU (Minsk)
Ekaterina Platonova, 3de jaar studente, SPbGU (Sint-Petersburg)

Jaroslav Trykin, 3de jaar student, MGIMO (Moskou)
2de plaats Tsiala Tenadze, 4de jaar studente, Ilia Staatsuniversiteit (Tbilisi) 
3de plaats Nestani Karenashvili, 4de jaar studente, Ilia Staatsuniversiteit (Tbilisi) 

Essaywedstrijd-2017. De wereld over 
honderd jaar
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zelf naar huis kunnen rijden. Je 
televisietoestel zal misschien het 
beste programma voor je kunnen 
kiezen op basis van je interesses. 

En wat de slechte kant betreft, 
hoeven mensen over 100 jaar 
misschien niet na te denken omdat 
alles al voor hen bepaald is. Aan de 
hand van je internetpagina zullen ze je 
leven inschatten en deze schattingen 
zullen bepalen welk werk je kan 
krijgen en welke vrienden je mag 
hebben. 

Wetenschappers zullen misschien 
mensen klonen zodat ze niet meer 
geboren worden en dieren klonen 

voor voedsel zodat ze niet meer 
gekweekt moeten worden. Misschien 
hoeven de “mensen over 100 jaar” 
zelfs niet lichamelijk actief te zijn.

En misschien zullen mensen zich 
vervreemd voelen van de anderen 
omdat ze nauwelijks met elkaar 
communiceren.

Dat alles klinkt zo ongelooflijk, 
vreemd en op een bepaalde manier 
eng. 

Dus als ik een brief aan “de 
toekomstige mensen” zou schrijven, 
zou die heel kort zijn: “Vergeet niet dat 
jullie mensen zijn en geen machines. 
Vergeet jullie menselijkheid, 
gevoelens en hartelijkheid niet!”
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Jaroslav Trykin, MGIMO (Moskou)

Een voorspelling te maken is een 
soort van spel voor mij dat je niet 
kunt verliezen. Als jouw voorspelling 
niet in de toekomst realiseert, 
verlies je niks. Een spijtige glimlach 
die misschien op jouw gezicht te 
voorschijn komt – dat is de prijs van je 
nederlaag in dit spel die je betaalt. Dus 
begin ik aan mijn voorspellingsspel.

Het lijkt juist te zijn om eerst 
een omgeving te beschrijven waar 
mensen over honderd jaar in zullen 
wonen. Maar waarvoor – als Andriano 
Celentano zang. Ik denk dat wij over 
honderd jaar geen nieuwe planeten 
kunnen bereiken en wij geen huizen 
op Mars kunnen bouwen. De reden 
daarvoor is langzame voortgang die 
in de sfeer van ruimtescheepsbouw 
in het tijdsbestek van de laatste 
vijftig jaar is gebeurd. Om de ruimte 

te veroveren moet de mensheid 
nieuwe voertuigen uit te vinden. Dat 
lijkt onmogelijk te gebeuren in de 
nabije toekomst. Ik denk ook niet dat 
wij in vliegende auto’s zullen rijden. 
De reden daarvoor wordt boven 
beschreven.

Het enige ding dat blijft is 
te hopen. Als je iets probeert te 
voorspellen hoop je eigenlijk. Ik hoop 
dat wij – mensen over honderd jaar 
een stapje in begrip tot elkaar kunnen 
maken. Wat ik bedoel daarmee is het 
weerzijdse begrip tussen naties. De 
streven naar betere omstandigheden 
zit zo diep geworteld in het karakter 
van elke mens dat wij niet het 
belangrijkste ding begrijpen. En het 
is simpel. De “echte toekomst” begint 
als wij mensen uit verschillende 
delen van ons gezamelijke huis – de 
aarde kunnen begrijpen.
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Petersburg)

Over honderd jaar, wanneer ik 
niet meer leef, zal het leven op de 
wereld doorgaan. Misschien zullen 
mijn kleinkinderen er leven. Maar ik 
vraag me af wat voor wereld zal dat 
zijn? 

Tegewoordig zijn er veel 
voorspellingen over de toekomst. 
Er wordt vooral gesproken over 
de robots die net als mensen 
kunnen denken. Er wordt ook 
vaak geroepen dat de mensheid het 
risico loopt te verdwijnen of met 
de hulp van de robots, of vanwege 

de klimaatverandering. Maar daar 
zou ik het niet over willen hebben. 
Ik doe mijn ogen dicht en ik ga met 
de tijdmachine naar de wereld over 
honderd jaar.

Ik doe mijn ogen open en ik zie 
dat er nier alleen mensen zijn, maar 
ook andere wezens. Die wezens zijn 
gasten van andere planeten. Iedereen 
spreekt gemakkelijk negen of tien 
talen, waaronder de talen die de 
vreemdelingen mee hadden gebracht. 
Er worden nieuwe opleidingen 
opgericht waar je kosmische talen 
kunt studeren. Dan ga je in de zomer 
niet naar de zomercursus in Gent of in 
Zeist, maar naar Jupiter of Saturnus. 
Er is geen oorlog meer. Mensen 
waarderen elkaar en streven ernaar 
om de wereld om hen heen beter te 
maken. 

Ik word wakker van de wekker. 
Het is ochtend van een doodgewone 
dag. Was het een droom? Ik moet me 
haasten, anders ben ik laat voor de 
les, zo ben ik steeds verder van mijn 
droom, maar tegelijkertijd ben ik met 
elke secunda dichter bij de wereld 
over honderd jaar.
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Moppen
Een kunstschilder zit op een 
duintop bij de Noordzee en 
schildert de zonsondergang. 
Een echtpaar met een klein 
kind kijkt toe. Fluistert het 
kind: ‘Erg hè, die man is vast 
te arm om een fototoestel te 
kopen.’

Wat is het het verschil tussen 
een bankovervaller en een 
voetballer? De bankovervaller 
zegt: ‘Geld of ik schiet!’ De 
voetballer zegt: ‘Geld of ik 
schiet niet!’

Na een ruzie zei een vrouw 
tegen haar man: ‘Weet je, ik was 
gek toen ik met je trouwde’. En 
de man: ‘Ja, schat, maar ik was 
verliefd en had het niet door’.

Op een feestje komen twee 
vriendinnen elkaar na vele 
jaren terug tegen. 
Vraagt Sofie:  ‘Zeg, Isabelle, 
draag jij je trouwring niet aan 
de verkeerde vinger?’ 
‘Dat klopt...’ zegt Isabelle, ‘... 
maar ik ben dan ook met de 
verkeerde man getrouwd.’

‘Dokter, mijn handen trillen de 
laatste tijd zo.’
‘Drinkt u veel, meneer?’
‘Nee niet echt, dokter, het 
meeste valt ernaast.’

Wat is het verschil tussen een 
man en een kat? 
Geen, ze zijn allebei bang van 
de stofzuiger. Bron: evertkwok.nl
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