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De klein-Nederlandse gedachte 
 

Zo dichtbij, en toch zo veraf is Amsterdam. Vanaf volgende week rijdt de vertrouwde Beneluxtrein tussen 

Brussel en Amsterdam niet meer, en heel wat reizigers vrezen dat Amsterdam daardoor weer wat verder 

zal liggen. 

MARC HOOGHE gaat na wat zo'n treinrit kan betekenen. 

Je kan er boeken kopen, die je hier heel zelden vindt; 

Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk wel 's moeten doen. 

De tekst van Kris De Bruyne vertolkt de welhaast mythische symboolfunctie die Amsterdam destijds had: 

een stad vol culturele mogelijkheden en verrijking. Boeken, concerten en tentoonstellingen waarvan wij in 

het toen nog provinciale Vlaanderen alleen konden dromen. En daar gingen we natuurlijk met de trein 

naartoe: ook dertig jaar geleden al was het niet zo'n goed idee om met de auto in Amsterdam te rijden. 

Voor mensen van mijn generatie staat de trein van Brussel naar Amsterdam symbool voor culturele 

ontplooiing, nieuwe horizonten en ontsnappen aan de Vlaamse kleinburgerlijkheid. Die grote symbolische 

betekenis verklaart het vaak emotionele protest tegen de afschaffing van de Benelux-trein tussen Brussel 

en Amsterdam, die op zaterdag 8 december, om 22u18 precies voor de allerlaatste keer zal vertrekken uit 

Brussel-Zuid. 

Het is een merkwaardige paradox. De Nederlandse en Belgische spoorwegen hebben een hele 

propagandamachine in gang gezet om ons ervan te overtuigen dat het hier om een vooruitgang gaat. De 

modale treinreiziger die geregeld tussen België en Nederland moet sporen daarentegen, ervaart de brutale 

ingreep vooral als een verarming van het aanbod. 

Dat is een heel verschil met wat er zestien jaar geleden gebeurde toen de TGV naar Parijs zijn intrede deed. 

Dat betekende ook dat de vertrouwde TEE l'Étoile du Nord verdween. Daardoor werd de halte 

Saint-Quentin geschrapt, de traditionele tussenstop halfweg tussen Brussel en Parijs, maar ik kan me toch 

niet herinneren dat er ooit iemand naar die stad wou gaan. We zijn nu zestien jaar later, en de 

Thalys-verbinding tussen Brussel en Parijs is een succes geworden. In die mate zelfs dat Franse miljonairs 

Elsene en Ukkel nu beschouwen als een banlieue van Parijs. Maar ook voor de meeste Belgen is een rit naar 

Parijs een stuk vlotter en sneller geworden dan een treinrit naar het verre Kortrijk. Het is daarom 

gemakkelijk het protest tegen de afschaffing van de trein naar Amsterdam af te doen als een 

achterhoedegevecht van enkele droogstoppels die mordicus tegen elke vernieuwing zijn. In werkelijkheid is 

er meer aan de hand: de TGV heeft Brussel en Parijs dichter bij elkaar gebracht, en we moeten gewoon 

toegeven dat ons land in veel opzichten een Franse kolonie is geworden. De Fyra daarentegen dreigt alleen 

de afstand tussen Vlaanderen en Nederland te vergroten. Dat heeft ten eerste te maken met het 

amateuristische geklungel van de Nederlandse Spoorwegen en de NMBS. Het enige wat de NMBS ons nu 

kan vertellen is dat de 'normale' trein wordt afgeschaft. Op dit ogenblik weet men zelfs nog niets eens of de 

hogesnelheidstrein Fyra op 9 december wel zal uitrijden. Als voorbeeld van totaal onbekwame 

bedrijfsvoering kan dat tellen. 

Maar er is ook een meer structureel probleem. De Belgisch-Nederlandse grens is 450 kilometer lang. Het is 

schokkend vast te stellen dat er over heel die afstand slechts drie plaatsen zijn waar je via het spoor de 



grens kunt oversteken. West-Berlijn was ten tijde van de blokkade nog gemakkelijker te bereiken dan 

Nederland nu. In de praktijk betekent dit dat Nederland verder weg ligt dan ooit. Onze universiteit probeert 

intensief samen te werken met die van Tilburg, maar je bent nu goed drie uur onderweg om een afstand 

van in vogelvlucht 90 kilometer af te leggen. Het is dus veel eenvoudiger om te pendelen naar de London 

School of Economics dan naar de universiteit van Tilburg. Vlaanderen en Nederland worden heus niet 

alleen door dezelfde taal van elkaar gescheiden. 

Verkavelingsvlaams 

Het protest tegen de afschaffing van de trein tussen Brussel en Amsterdam heeft niets te maken met een 

romantisch verlangen naar de stoomtrein tussen Achel en Valkenswaard. In werkelijkheid zien we dat 

België en Nederland zich van elkaar afwenden. We kijken niet langer naar elkaars tv-zenders,Vrij Nederland 

enDe Groene Amsterdammer vind je allang niet meer in elke goede kiosk, en nu willen we elkaar ook niet 

meer per trein bezoeken. 

Voor Nederland maakt het allemaal niet zo veel verschil uit, maar vooral voor Vlaanderen is die evolutie 

nefast. Deze klein-Nederlandse gedachte heeft als gevolg dat Vlaanderen en Nederland meer en meer 

vreemden voor elkaar worden. We geloven graag in de mythe dat de Vlaamse identiteit steeds belangrijker 

wordt, maar in werkelijkheid hebben we minder dan ooit te maken met een sterk Nederlands taalgebied. 

Dat betekent op langere termijn een ramp voor onze moedertaal. Het Nederlands als cultuurtaal kan alleen 

overleven als we ons met ruim 20 miljoen sprekers verenigen, en voldoende infrastructuur hebben wat 

betreft opleidingen, uitgeverijen, auteurs, culturele centra en taalkundige vorming. Het Verkavelingsvlaams 

als zelfstandige taal heeft geen toekomst, tenzij als sappig dialect in soapfeuilletons. Het tegenargument 

zou natuurlijk kunnen zijn dat ook het Deense taalgebied maar goed vijf miljoen inwoners heeft, en toch 

zelfstandig blijft functioneren. Inderdaad, maar in de stad Kopenhagen alleen al vind je meer goede 

boekhandels en uitgeverijen dan in heel Vlaanderen samen. Dus we hebben geen andere optie dan af en 

toe de trein te nemen en in Amsterdam de boeken te kopen die je hier heel zelden vindt. 

 


