
Laudatio toekenning Visser-Neerlandiaprijs aan professor Dorothea van Zyl van de universiteit 
van Stellenbosch 
 
Geachte mevrouw Van Zyl, dames en heren 
 
Zoals mevrouw Nelly Maes reeds aangaf schonk in 1943 de heer mr. Herman Visser,  advocaat in 
Amsterdam de helft van zijn vermogen  aan het Algemeen-Nederlands Verbond. Aan deze 
opmerkelijke en grootse schenking verbond hij een testament, waarin hij het ANV een nadrukkelijke 
opdracht meegaf, die toen reeds in die tijdspanne van de jaren 40 (Wereldoorlog II) zo perfect paste in 
de doelstellingen van het Algemeen-Nederlands Verbond.  Kort samengevat hield die opdracht in: Ik 
zet mijn  nalatenschap in voor behoud van de Nederlandse taal en cultuur en moedig met beloningen 
in de vorm van prijzen vooral individuen, maar ook organisaties aan, die zich voor dat doel bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt. In 1955 reikte het ANV voor de eerste maal een Visser-Neerlandiaprijs 
uit.  
 
Nu na ruim 70 jaar mogen wij hier in Stellenbosch samen met een aantal aan elkaar verwante 
organisaties  en personen  een feestelijke bijeenkomst beleven, die zo volledig past in het 
gedachtegoed van de heer Visser:   
 

 Op de eerste plaats, u,  Dorothea van Zyl, laureate van de Visser-Neerlandiaprijs 

 de Marnixring  Afdeling Land van Herkenrode, die als deel van de internationale 
servicebeweging ook de ondersteuning en zorg voor onze kunst en cultuur tot haar taak 
rekent en die de voordracht verzorgde van Dorothea van Zyl bij het ANV. 

 Voorts uiteraard U als de gastgever van deze bijeenkomst: de universiteit van Stellenbosch en 
alle gasten hier aanwezig.  

 Tenslotte het ANV zelf, de vereniging voor de Vlaams-Nederlandse en Zuid-Afrikaanse 
samenwerking en schenker van  de prijs. 

 
 
Wij voelen ons verbonden in de zorg  en bezorgdheid  voor behoud van onze taal en cultuur, in onze 
taalgemeenschappen en met name in ons respect en grote waardering voor de inzet, de prestaties en 
de kwaliteit van het werk van Dorothea van Zyl. 
Want in haar ligt de reden om hier samen present te zijn om haar te huldigen bij de toekenning van 
deze prijs. 
 
Prof. Dorothea van Zyl doceert Afrikaanse en Nederlandse literatuur aan de universiteit van 
Stellenbosch in Zuid-Afrika. Als oprichtster en organisator van het ‘Woordfees’ aan die universiteit en 
het Words Open Words (WOW) project ijvert zij voor de bevordering van de Nederlandse en 
Afrikaanse literatuur, kunst en cultuur in scholen, universiteiten en verenigingen. 
Haar talloze publicaties en lezingen in Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen behandelen onder meer 
aspecten van de Nederlandse taal en literatuur. Zij bevordert op dit gebied de samenwerking tussen 
de universiteit en de plaatselijke samenleving. Ook speelt zij een prominente rol in de samenwerking 
tussen Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen. 
 
Onze oprechte waardering gaat zeker ook uit voor  haar bestuurlijk werk in  de Zuid-Afrikaanse 
Vereniging voor Neerlandistiek, de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek  van de Maatschappij 
der Nederlandse letteren. In allerlei andere nationale en internationale samenwerkingsverbanden 
inzake Neerlandistiek dient zij de belangen van de Nederlandse en Afrikaanse literatuur.  
Betrokken was zij bij de oprichting van het Huis der Nederlanden in Pinelands (nu het Zuid-Afrikaanse 
Centrum voor Nederland en Vlaanderen - SASNEV). Ze is thans voorzitter van de Trusteeraad van 
SASNEV.  
Gastdocentschappen  vervulde zij aan de universiteiten van Gent, Tilburg en Namibië en regelde in 
1998 de schenking van de Ernst van Heerden-verzameling Afrikaanse poëzie aan het Poëziecentrum 
in Gent. 
Haar veelzijdige inzet en inventiviteit blijkt  ook uit het in 1999 en 2000 door haar georganiseerde   
‘Culturele avonturen voor toeristen’ voor Nederlandse en Vlaamse toergroepen in Zuid-Afrika. Het 
schrijversprogramma neemt een centrale plaats in met de deelname van een schaar van schrijvers uit 
Zuid-Afrika maar ook uit Vlaanderen en Nederland, dankzij de Nederlandse Taalunie,    
 



Met het toekennen van de Visser Neerlandiaprijs wil het ANV  het engagement erkennen van 
Dorothea van Zyl die een visie en strategie ontwikkelde en de praktische middelen weet te vinden om 
het Afrikaans, in samenhang met het Nederlands te bevorderen op de brede achtergrond van de taal 
en cultuur die zij ooit gemeenschappelijk hadden. 
 
Door het cultiveren van het Afrikaans is er een taalband met Vlaanderen en Nederland. Die band 
tussen verwante talen en de gelijkaardige bedreiging van Afrikaans en Nederlands door het Engels 
bevordert die solidariteit en laat ze verder uitbloeien in een ruime wisselwerking. 
 
Het bestuur van het Algemeen-Nederlands Verbond kent voor de persoonlijke verdiensten van 
Dorothea van Zyl aan haar de Visser-Neerlandiaprijs toe.  
 
Jan Volleberg 
Stellenbosch, 8 maart 2014   


