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Het herdenken van de Europese bevrij-
ding van het nazisme en het jubileum 
van het ANV in 2020 hebben meer ge-
meen dan alleen het samenvallen in 
de tijd. Memoreren nodigt uit tot be-
zinning. Voor het ANV bezinning over 
de inzet van het Visser-Neerlandia-
fonds. Het ondersteunen en organise-
ren van activiteiten is en wordt voor 
een groot deel financieel  mogelijk 
door de inzet van dit fonds, dat ont-
staan is door het legaat van mr. H.L.A. 
Visser. Herman Visser wordt als jood 
in 1943 door de Duitsers opgeroepen. 
Hij weet wat hem te wachten staat 
en geeft geen gehoor, maar pleegt 
zelfmoord. Het legaat beoogt, zoals 
ik het vaak weergeef, in de geest van 
Visser waardering uit te drukken voor 
cultureel-maatschappelijke activitei-
ten van personen of instellingen, die 
in essentie een tegenwicht vormen 
tegen ideeën die uiteindelijk leiden 
tot barbaarse ontwikkelingen zoals 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
“Auschwitz kwam niet uit de lucht 
vallen”, zoals Marian Tuski het bij de 
Auschwitzherdenking zei, maar werd 
voorbereid met vele kleine maatre-
gelen. Het lijkt op het microscopische 
virus dat, in de kiem onvoldoende 
weerstand geboden, uiteindelijk vele 
doden veroorzaakt.
Het ANV richt zich vaak op aan de Ne-
derlandse taal gerelateerde activitei-
ten. Zo kan men bijvoorbeeld in de li-

teratuur de ander ontmoeten en hem 
of haar met diens anders zijn toch als 
gelijkwaardige medemens ervaren. 
Het ANV richt zich onder meer op het 
prijzen van nog te produceren scena-
rio’s en het prijzen van debuutromans. 
Het ANV zoekt daarbij altijd samen-
werking met andere instellingen. Zo 
werkt het ANV dit jaar voor het eerst 
samen met het Vlaamse Willemsfonds 
bij het organiseren van De Bronzen Uil, 
de jaarlijkse literatuurprijs voor een 
Nederlandstalige debuutroman. Met 
de Open Universiteit zal vanuit het 
ANV-Tijmen Knecht-Fonds een nieuwe 
leerstoel Europees Recht worden inge-
steld om een impuls te geven aan het 
onderzoek naar de verhouding tussen 
de markteconomie en de taal en cul-
tuur van de lidstaten en de Unie. 
Het ANV zet ondanks de virusbeper-
kingen de activiteiten zo veel mogelijk 
voort. Het benut de mogelijkheden die 
ICT ons biedt, zoals videovergadering. 
De ontwikkelingen rond het corona-
virus vragen om een veel hechtere 
internationale aanpak. Het herhaalde 
pleidooi van het ANV de afgelopen 125 
jaar voor Nederlands-Vlaamse samen-
werking en het onderkennen van ons 
gemeenschappelijk belang heeft dan 
ook in deze dagen aan betekenis niets 
verloren. 

Wim van Gelder,
voorzitter 

75 jaar Europese bevrijding – 125 jaar ANV



Grenzeloze 
samenwerking 
aan de Nieuwe 
Sluis in Terneuzen



De Nieuwe Sluis komt binnen het bestaande sluizencom-
plex te liggen. Een van de drie huidige sluizen maakt plaats 
voor deze nieuwe en grotere sluis. Eric Marteijn, projectdi-
recteur bij de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie: “De 
Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang naar het ka-
naal Gent-Terneuzen én door zijn grootte voor een betere 
doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer. De 
wachttijd voor de binnenvaart zal hierdoor afnemen. De ro-
buustheid van het complex neemt ook toe. Als we nog een 
grote sluis hebben, net als de huidige Westsluis, dan leidt 
dat niet tot een gehele stremming voor de zeescheepvaart.”

Het beste van twee werelden
De opdrachtgever van de Nieuwe Sluis is de Vlaams-Ne-
derlandse Scheldecommissie. Hierin werken Nederland en 
Vlaanderen samen aan een veilig, toegankelijk en natuur-
lijk Schelde-estuarium. Na jaren van onderzoek, planstu-
dies en officiële procedures is de bouw van de Nieuwe Sluis 
in volle gang. De opdrachtnemer is de Vlaams-Nederlandse 
aannemerscombinatie Sassevaart. Zo wordt het beste van 
twee werelden gecombineerd. Marteijn: “Beide organisa-
ties bestaan uit een goede mix van Vlaamse en Nederland-
se medewerkers. Een grensoverschrijdend project brengt 
soms wat uitdagingen met zich mee. Terminologie kan ver-
schillen, normen en regelgeving zijn net anders en je hebt 
natuurlijk cultuurverschillen. Zelf ben ik geboren en geto-
gen Zeeuws-Vlaming, dus woon al mijn hele leven op het 
grensgebied en ben dus bekend met beide werelden. We in-
vesteren in communicatie en hebben hetzelfde doel: samen 
dit project tot een succes maken. En dat helpt.”

Sluis in zicht
De contouren van de Nieuwe Sluis zijn goed zichtbaar in 
het gebied. Er wordt hard gewerkt om twee droge bouw-
kuipen te maken aan beide uiteinden van de sluis. In deze 
sluishoofden komen straks de deuren en bruggen. Ook 
bouwen ze in de toekomstige sluiskolk aan de bodemroos-
ters, die straks zorgen dat het water in de sluis omhoog en 
omlaag kan, afhankelijk van het waterpeil aan de andere 
kant. En naast de sluis zelf is er ook volop werk in het gebied 
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eromheen. Zo legt het project een dienstenhaven aan voor 
havengerelateerde diensten die eerder plaats moesten ma-
ken voor de bouwwerkzaamheden. Het bouwen gaat met 
zo min mogelijk hinder. Het sluizencomplex blijft in bedrijf 
voor het schutten van de scheepvaart en het laten passe-
ren van wegverkeer. Ook omwonenden mogen zo min mo-
gelijk merken. “Het is een complexe opgave om te verbou-
wen met de winkel open. Veel overleg met de omgeving is 
hiervoor nodig. Ook het kiezen van de juiste bouwmethode 
en werkwijze spelen hierbij een rol”, geeft Marteijn aan. 
“Uiteindelijk gaan we allemaal voor hetzelfde: een mooie 
Nieuwe Sluis waarop we trots kunnen zijn!”

Kijk voor meer informatie over de Nieuwe Sluis op 
nieuwesluisterneuzen.eu.

Geraldine Wijffels is communicatieadviseur Nieuwe Sluis 
Terneuzen.

Activiteit
De ANV-regio Oost- en Zeeuws-Vlaanderen hield op za-
terdag 14 september 2019 een excursie naar het sluizen-
complex in Terneuzen.

In Terneuzen varen over een aantal jaar veel en grotere schepen door een van de grootste sluizen ter wereld. Qua afmetingen 
is de Nieuwe Sluis vergelijkbaar met de grote sluizen in Antwerpen, Amsterdam (IJmuiden) en Panama. De sluis komt op 
Nederlands grondgebied en geeft toegang tot de haven van Gent. Hierdoor ontstaat vanuit deze samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland dé schakel in de scheepvaartverbinding tussen Rotterdam en Parijs.             GERALDINE WIJFFELS
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Peter de Grote en het 
Nederlands
In 1697-98 bezocht de Russische tsaar Peter I de Republiek. 
Hij verbleef een week in Zaandam en trok vervolgens 
naar Amsterdam, waar hij op de werven van de VOC met 
eigen handen een schip bouwde. Peter had in Moskou in 
de Vreemdelingenwijk heel wat Nederlanders leren ken-
nen: ze brachten hem wis- en meetkunde bij, de beginse-
len van de scheepsbouw en de nieuwsgierigheid naar de 
vooruitstrevende techniek en de grote welvaart van de 
zeevarende grootmacht die Nederland toen was. Door dat 
contact leerde hij ook Nederlands spreken, sommigen zeg-
gen radbraken. In elk geval kon hij zich uit de slag trekken 
in onze taal toen hij tijdens het Grote Gezantschap de Re-
publiek en in 1717 ook de Zuidelijke Nederlanden bezocht. 
Die liefde voor Holland en de zeevaart heeft ervoor gezorgd 
dat het Russisch overspoeld werd met Nederlandse woor-
den, die tot de dag van vandaag voortleven in het Russisch: 
brandspojt, kajoeta, joenga (= scheepsjongen), trjoema 
(= het ruim), nord-ost-zjoed-west, kojka (= kooi), sjkiper, 
sjtorm, kok (= scheepskok) en honderden andere maritie-
me woorden (zo’n 1700 in totaal). Toen hij in 1703 de stad 
Sint-Petersburg stichtte (die hij op z’n Hollands Pieterboerg 
noemde) en honderden buitenlanders uitnodigde om aan 
zijn ‘paradijs’ aan de Neva te werken, werd het Nederlands 
de lingua franca van het jonge, petrinische Rusland. Later 
is die vriendschapsband met de Republiek teniet gedaan 
door allerlei economische en diplomatieke geschillen, maar 
de speciale band tussen Nederland (de leraar) en Rusland 
(de leerling) is blijven bestaan.

In Nederland kun je vaak de mening te horen krijgen dat 
Peter eraan dacht het Nederlands tot rijkstaal te maken. 

Het is een hardnekkige mythe die russofielen graag in het 
leven houden. Als dat zo zou zijn, zou hier een enorme kans 
gemist zijn om van het Nederlands een wereldtaal te ma-
ken (na New York en Brazilië in de 17e eeuw).

Behalve de maritieme sfeer hebben ook andere aspecten 
van het leven in Nederland sporen nagelaten in Rusland. 
Het leukste voorbeeld is natuurlijk het werkwoord piere-
waaien. Een versie zegt dat het een ontlening is aan het 
Russisch pirovatj (= feesten, vieren), een andere etymolo-
gie zegt dat pirovatj ontleend is aan het Nederlandse pie-
rewaaien. Hoe het ook zij, er zijn heel wat getuigenissen 
van Nederlanders die het in de 18e en 19e eeuw naar de zin 
hadden in Rusland (bv. de Ruslui uit Vriezenveen) en er een 
goed, comfortabel en aangenaam leven leidden, waaraan 
door de bolsjevistische revolutie van 1917 een brutaal einde 
kwam. 

De belangstelling voor het Nederlands in Rusland is spring-
levend. De universiteiten van Sint-Petersburg en Moskou 
bieden topopleidingen aan die studenten afleveren met 
een uitstekende kennis van de taal van Vondel. Dit jaar 
krijgt de docente Nederlands van de universiteit van Peters-
burg – Irina Michajlova – de prestigieuze Martinus Nijhoff 
vertaalprijs.

Activiteit
Emmanuel Waegemans is professor emeritus slavistiek 
van de KU Leuven. Auteur van De tsaar van Groot Rus-
land in de Republiek (2013). Op 4 december 2019 gaf hij 
een lezing voor de ANV-regio Izegem.

EMMANUEL WAEGEMANS

Afbeelding links: Tsaar Peter de Grote werkend op de werf te Amsterdam, 

1697, Reinier Vinkeles (l), naar Christian Bernhard Rode, 1751-1797 

Collectie Rijksmuseum Amsterdam
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Max Weinreichs vaak geciteerde uitspraak A shprakh iz 
a dialekt mit an armey un flot. / A  language is a dialect 
with an army and a navy. is slechts ten dele adequaat. Ze 
is taalsystemisch verdedigbaar, maar gaat voorbij aan de 
pragmatiek: moderne maatschappijen hebben bovenregio-
nale communicatiesystemen nodig voor alles wat het huis-, 
tuin- en keukenniveau overstijgt. Standaardtalen zijn zulke 
systemen. Hun ‘nut’ zou dus niet ter discussie mogen staan: 
noch economisch, noch cultureel, noch sociaal. 

Het Nederlandse en het Duitse taalgebied vormen op het 
basisdialectale niveau een dialectencontinuüm: de staats-
grenzen zijn er geen taalgrenzen en de (historische) onder-
bouw is voor beide taalgebieden even complex. Voor beide 

Waarom is 
standaardtaal 
belangrijk?

Met het Duits als voorbeeld?
taalgebieden geldt dat de standaardvarianten die er zich 
ontwikkeld hebben, niet tot één dialectgebied, laat staan 
tot één lokaal dialect terug te voeren zijn. De afstand tus-
sen dialect en standaard is niet overal even groot, maar 
voor iedere geboren dialectspreker is het aanleren van de 
standaardtaal – dus –  een ‘opgave’.

De sociolinguïstiek beschouwt het Duits, met zijn 90 à 95 
miljoen moedertaalsprekers, als een asymmetrisch-plu-
ricentrische taal en erkent naast de standaardvariëteit in 
Duitsland ook die van Oostenrijk, Zwitserland (in geschre-
ven taal) en – in mindere mate – die van België, Zuid-Tirol, 
Liechtenstein en Luxemburg, in dat laatste geval naast het 
recente Standaardluxemburgs (dat eigenlijk een gestan-

Een Nederlander die naar het Vlaamse nieuws, een documentaire of een spelprogramma kijkt of luistert naar een 
Vlaamse radiozender, zal het Nederlands uitstekend begrijpen. Maar bij een soapserie zal dat weleens lastiger 
kunnen zijn. Het komt voor dat dan de informele Nederlandse spreektaal wordt gebruikt: de tussentaal. En ook in 
het openbare leven, waar het Standaardnederlands geldt, stapt men weleens over op die tussentaal. Als de informele 
spreektaal, die per provincie verschilt, terrein gaat winnen, hoe kan de burger straks dan verstaanbaar blijven binnen 
de eigen gemeenschap? Om de problematiek in een ruimere context te situeren, werd het colloquium Waarom is 
standaardtaal belangrijk? gehouden. Luk Draye was een van de sprekers, die een vergelijking maakte met het Duits. 

LUK DRAYE



09WAAROM IS STANDAARDTAAL BELANGRIJK

daardiseerd Moezelfrankisch is). Er zijn in het Duitse taal-
gebied geen aanwijzingen van een evolutie naar symme-
trische pluricentriciteit, d.w.z. naar de ‘opwaardering’ van 
de eigen variant tot een nieuwe nationale norm. Ook waar 
zo een ontwikkeling naar een eigen standaard het meeste 
voor de hand zou liggen, in het nagenoeg homogeen Duits-
talige Oostenrijk, spreken ‘de mensen’ – behalve als ze dia-
lect praten  –  naar hun eigen aanvoelen Duits, of Oosten-
rijks-Duits, maar geen ‘Oostenrijks’.

De Duitse noch de Oostenrijkse televisiezenders hebben 
blijkbaar behoefte aan een equivalent van ons VRT-kook-
programma in Zuid-Brabantse tussentaal om ‘populair’ te 
zijn. Een interessant vergelijkingspunt biedt de SOKO-reeks 
(Sonderkommission), die met opnames in Wismar, Leipzig, 
Potsdam, Keulen, Stuttgart, München, Wenen en Kitzbühel 
het hele Duitse taalgebied, behalve Zwitserland, bestrijkt. 
De voertaal is er ook daar waar de dialecten nog redelijk 
sterk staan, gesproken Standaardduits, met hoogstens een 
regionale articulatiebasis. Acteurs die geen of niet voort-
durend Standaardduits praten, spreken dialect of wisselen 
tussen dialect en standaardtaal.

En zelfs in Zwitserland spreekt ‘men’, bijna ondanks alles, 
ook ‘(Zwitser)duits’, geen ‘Zwitsers’.

In Luxemburg, ten slotte, heeft het Lëtzebuergesch (eigen-
lijk een gestandaardiseerd Moezelfankisch) sinds 1984 het 
statuut van landstaal en dus feitelijk van ‘Dachsprache’ bo-
ven de dialecten. Die erkenning lijkt (mede) een maneuver 
te zijn (geweest) om de ‘strijd’ tussen Frans en Duits uit de 
weg te gaan, die nu – zoals het Lëtzebuergesch – het sta-
tuut van talen voor administratie en justitie hebben. (De 
wetgeving blijft in het Frans.)

In het Continentaal-West-Germaanse dialectencontinuüm 
was er naast het Duits tot voor kort slechts een andere 
‘autochthone’ Dachsprache, namelijk het Standaardne-
derlands. De vraag is hoe het Europees-Nederlandse taal-
gebied zich zal ontwikkelen: van asymmetrisch- naar sym-
metrisch-pluricentrisch (Nederland vs. Vlaanderen) of naar 
een splitsing (Nederlands vs. ‘Vlaams’). Als zowel de eerste 
als de tweede ontwikkeling vermeden wil worden, zijn gro-
tere taalpolitieke en educatieve inspanningen nodig – zon-
der dat daarom iedere variatie als nefast afgewezen moet 
worden.

De Nederlandse Taalunie heeft daar een belangrijke rol te 
spelen: ze kan het toenemend ‘romantische’ denken over 
taalvariatie afremmen en het identiteitsdenken sterker 
dan ze nu doet, een Vlaanderen en Nederland overstijgen-
de c.q. verenigende dimensie geven.

Bij wijze van besluit: “De normalisering van variatie die cen-
traal staat in het postmoderne denken en in de tussentaali-
deologie lost de spanning tussen een rationalistische en een 
romantische kijk op taal niet op. Het zou, meen ik, het ge-
halte en de relevantie van discussies over taalbeleid en taal-
politiek zeer ten goede komen wanneer deze spanning als 
uitgangspunt van de discussie zou worden genomen, i.p.v. 
een uiteindelijk nietszeggende verdediging van variatie om 
de variatie.” (Dirk Geeraerts, Taalvariatie tussen communi-
catie en identiteit, in: Leuvense Bijdragen 2019 [ter perse]) 
 
Luk Draye was hoogleraar Duitse taalkunde aan de KU Leu-
ven en deed onderzoek naar de positie van het Duits als of-
ficiële taal in meerdere Europese landen.

Activiteit
De ANV-afdeling Vlaanderen organiseerde op 30 no-
vember 2019 het colloquium Waarom is standaardtaal 
belangrijk? Naast Luk Draye hield ook Roberto Dagnino 
een inleiding. Hij doceert Nederlands in Straatsburg en 
deed onderzoek naar het debat over de standaardtaal in 
de 19e eeuw. De hoofdredacteur van Neerlandia, Peter 
Debrabandere, docent Nederlands, Duits en copywriting 
aan de Katholieke Hogeschool VIVES, gaf de presentatie 
Naar een herwaardering van het Standaardnederlands in 
het Vlaamse onderwijs.
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Wie in Maastricht geboren wordt en een Nederlandse moe-
der heeft en een Vlaamse vader, kan zich zonder meer een 
grensgeval noemen. Boeiend is alvast dat je in de omgeving 
van Nederland, Duitsland en Wallonië woont. Nog boeien-
der is het als je een vergelijking kan maken tussen pakweg 
de Nederlandse besluitvorming en de wijze waarop die in 
Vlaanderen gebeurt. Of neem de ruimtelijke ordening in 
Maastricht. Rij de grens over in Vroenhoven: je weet niet 
wat je ziet. Zelfs als je blindelings de autosnelweg zou ne-
men van Maastricht naar Luik, kan je zo merken wanneer je 
in België komt. Voorbeelden legio.

De viering van de beide Limburgen in 1989 was alweer de 
ideale gelegenheid om de band tussen beide Limburgen te 
versterken. Dat gebeurt dan in allerlei Interrreg-projecten 
en EFRO-programma’s (Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling). Het resultaat is vooral dat studiebureaus en 
consultancyjongens en -meisjes veel geld verdienen. Waar-
voor? Ja waarvoor?

Ik ben gedurende 30 jaar schepen en burgemeester geweest 
in een grensgemeente. Riemst is een plattelandsgemeente 
en telt 17000 inwoners. Maastricht telt 125.000 inwoners en 
is een grote stad naar Belgisch-Limburgse verhoudingen.

Samenwerking? Ja, als het goed uitkwam. Of om allerlei 
projecten op te zetten die na enkele jaren alweer dood en 
begraven waren. Europa, Den Haag en Brussel vonden dat 
het toch nodig was dat in de grensregio’s samengewerkt 
wordt. Samengewerkt? De regionale luchthaven Bierset 
doet Maastricht Aachen Airport veel pijn.

Jarenlang werd grind van België naar Nederland getrans-
porteerd. Mergelafgravingen voor de cementbedrijven in 
België om Nederland te bevoorraden. De Transnationale 
Universiteit is over de hele linie een flop geworden. De IJ-
zeren Rijn, die de haven van Antwerpen via het spoor door 
de beide Limburgen met het Ruhrgebied moet verbinden? 
Eindeloos palaveren, maar er is nog altijd geen oplossing. 

Winkelende mensen
beleven geen grens,
politici denken 
te veel in een 
grens

JAN PEUMANS
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Douanepost aan het kanaal Luik-Maastricht, Théodor Weijnen, 1880-1900  | Collectie Rijksmuseum Amsterdam

Beide Limburgse kranten Het Belang van Limburg en De 
Limburger zouden een wekelijkse rubriek over elkaar ver-
zorgen. Het initiatief is een zachte dood gestorven.

Maar is dat alles nu een probleem om de grens negatief 
te beleven. Ieder zijn ding en de rest komt vanzelf? 
Grensregio’s liggen nu eenmaal ver van de grote centra. 
Over het algemeen is er te weinig politiek gewicht in 
perifere regio’s. Is dat het noodlot van de perifere regio?

Is dat allemaal negatief? Neen. Staatsgrenzen zijn niet nood-
zakelijk echte grenzen. Mensen beleven de grens op hun 
manier en volgens eigen inzichten. Je werkt in Nederland, je 
woont in Vlaanderen. Je kan zowel een Vlaming als een Ne-
derlander zijn. Je tankt in België en je woont in Nederland. 
De voorbeelden zijn legio van Nederlanders die hier wonen 
en elders werken, die hier wonen en in Nederland winkelen. 
Hebben wij daarvoor Interreg-middelen nodig? Of EFRO-
gelden? Het doen en laten van grensbewoners is volgens 

mij veel spannender, al is het maar dat je met een andere 
cultuur, een andere taal, een andere wijze van besturen enz. 
in aanraking komt. En dat werkt verrijkend en stimulerend. 
Het is toch geweldig dat je naar Luik kan voor de opera of 
de Marché de la Batte (een grote openluchtmarkt langs de 
Maas), in Maastricht het Bonnefantenmuseum bezoekt en in  
Aken bio-inkopen doet omdat het veel goedkoper is. Of dat je 
gewoon vanuit Voeren via Beusdael naar Nederland wandelt.

Grensbeleving maak je zelf waar.

Jan Peumans is erevoorzitter van het Vlaams Parlement.

Activiteit
De regio ANV der beide Limburgen hield op 21 september 
2019 een excursie naar Maastricht en Commanderij 
Alden Biesen, waar Jan Peumans de lezing Grensbeleving 
in het Maasgebied gaf.
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Het Europese Interreg-programma werd in 1990 opgericht 
om de economische, sociale en territoriale uitdagingen in 
de Europese grensregio’s aan te gaan middels samenwer-
kingsverbanden tussen naburige lidstaten. Het grensover-
schrijdende subsidieprogramma wordt gefinancierd door 
het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
en betrekt overheden, het bedrijfsleven, kennis- en onder-
zoeksinstellingen in projecten die innovatie, onderwijs, 
werkgelegenheid en duurzame groei bevorderen. Het In-
terreg-programma Vlaanderen-Nederland versterkt zo de 
cohesie tussen de drie zuidelijke Nederlandse provincies 
en de vijf Vlaamse provincies die het grensgebied uitma-
ken. In Vlaanderen zijn dat de provincies Antwerpen, Oost-
Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen 
en in Nederland de provincies Limburg, Noord-Brabant en 
Zeeland. Binnen het huidige subsidieprogramma Interreg 
V (2014-2020) werd reeds ruim 153,6 miljoen euro in de 
Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd en worden 
81 projecten gerealiseerd, die aan beide zijden van de grens 
een tastbare impact realiseren.

Funding: The Future
Om de innovaties en andere realisaties uit verschillende 
projecten in de verf te zetten én vooruit te blikken op de 
toekomst van het samenwerkingsverband, werd op 19 sep-
tember 2019 Funding: The Future georganiseerd. Tijdens het 
event werden de krijtlijnen van de volgende subsidieperio-
de (2021-2027) uitgezet en anderzijds werden de resultaten 
van het huidige programma voor een eerste keer samenge-
bracht in een interactieve expo. 

Ruim 700 bezoekers, waaronder ondernemers, onderzoe-
kers, potentiële projectpartners, scholieren en andere geïn-
teresseerden kregen er de kans om de innovaties uit meer 
dan 80 projecten te ontdekken en uit te testen: van een 
virtualrealityomgeving voor luchtvaarttechnici, een mobiel 
waterzuiveringsstation en een heavy-duty waterstoftruck 
tot drones, robots, innovatieve maaimachines en slimme 
sportkleding. Op het podium spraken enkele ervaren pro-
jectleiders over hun bevindingen en gingen de gedeputeer-

Interreg Vlaanderen-Nederland

den van de deelnemende provincies in een panelgesprek 
dieper in op de toekomst van de Vlaams-Nederlandse sa-
menwerking. De catering van het event werd eveneens 
aangegrepen om de bezoekers diverse voedingsinnovaties 
uit de Vlaamse-Nederlandse samenwerking voor te schote-
len, waaronder meelwormballetjes, witloofkroketten (VL) 
/ witlofkroketten (NL), duurzame omegabaars en bier dat 
gebrouwen wordt met gezuiverd afvalwater. 

Meer informatie op de website www.grensregio.eu. 

Jassime Meeusen is communicatiemedewerker bij Interreg 
Vlaanderen-Nederland

Activiteit
Voor ANV-leden was er op de expo Funding: The Future 
een speciale rondleiding langs de innovaties en voedsel-
stands, met toelichting door de programma-manager 
van Interreg.

Funding: The Future | ©Thomas Geuens)

JASSIME MEEUSEN



SELECTIE ACTIVITEITEN 13

ANV-nieuwjaarsbijeenkomst
Theo Bovens hield op 26 januari 2019 in het kasteel van 
Turnhout voor het ANV de nieuwjaarslezing. Een samenvat-
ting van de lezing werd gepubliceerd in Neerlandia 2019/1 
onder de titel De Limburgers voelden zich thuis in België … en 
in de ogen van de Belgen werden ze Hollanders. Theo Bovens 
is commissaris van de Koning/gouverneur van Limburg.

Ontmoetingsdag Onderwijs Belgisch en Nederlands Lim-
burg
De ANV-regio der beide Limburgen organiseerde op 14 
maart 2019 in samenwerking met Hogeschool PXL en de 
Maasketen Jan van Eyck in Maastricht voor de tweede maal 
een studie- en netwerkdag voor het Limburgse onderwijs. 
Het programma met lezingen en workshops richtte zich 
op inspecties, docenten lerarenopleiding, leraren lager/
middelbaar/hoger onderwijs, studenten lerarenopleiding, 
leden van schoolbesturen, docenten nascholing/postgra-
duaten, centra leerlingenbegeleiding, zorgcoördinatoren. 
De deelnemers konden zich inschrijven voor de workshops 
Arbeidsmarkt leraren Nederland en Vlaanderen: tekorten? / 
Vakonderwijs in Nederland en Vlaanderen: mbo & tso, bso 
/ Meertaligheid in grensregio’s / Limburgers opvoeden tot 
euregionale burgers? / Leraren opleiden, her- en bijscholen: 
grens als kans benutten / Grensoverschrijdende mobiliteit 
voor leerlingen van het beroeps- en technisch onderwijs in de 
Euregio / Onderwijs in techniek en wetenschappen / Grens-
overschrijdende mobiliteit van leerlingen en studenten.

Ledendag in Nijmegen
De ANV-afdeling Nederland organiseerde op 30 maart 2019 
een ledendag in Nijmegen. Na de ledenvergadering hield 
Frank Judo een lezing over het Verenigd Koninkrijk der Ne-
derlanden (1815-1830). Aan de hand van voorbeelden uit 
heel uiteenlopende sectoren (kunstbeleid, armenzorg, be-
stuur, religie, recht ...) illustreerde hij de manier waarop het 

Verenigd Koninkrijk zijn eerste jaren beleefde en werd de 
vraag behandeld of dit Koninkrijk wel levensvatbaar was, 
dan wel van in het begin de kiemen in zich droeg van zijn 
uiteenvallen in 1830. Op het programma stond ook een 
rondleiding door de vaste collectie van het Museum Valk-
hof onder leiding van een gids.

De Kempen en de Tweede Wereldoorlog
Dat ANV-vicevoorzitter Gui van Gorp een van de sprekers 
was op het symposium over De Kempen en de Tweede We-
reldoorlog op 5 oktober in Geel, was zeker het gevolg van 
zijn kennis van het thema, maar symboliseerde ook de 
nieuwe aanwezigheid van onze vereniging in die regio.

ANV was en is immers zichtbaar present in de grensstreek 
tussen Oost- en Zeeuws-Vlaanderen en tussen beide Lim-
burgen, maar in de provincies Noord-Brabant en Antwer-
pen was het vooralsnog niet gelukt een regionale werking 
op touw te zetten. 

Vanuit het hoofdbestuur werd al bijna twee jaar geleden 
contact gezocht met het Centrum voor de Studie van Land 
en Volk van de Kempen, dat in 1973 als vzw werd opge-
richt en op het vlak van geschiedenis en heemkunde van 
de ruime Kempen een stevige reputatie heeft verworven. 
De vlotte en aangename gesprekken tussen dr. Jan M. Go-
ris (toen nog voorzitter) en drs. Joss Hopstaken (secretaris) 
van het Centrum en Frank Judo en Gui van Gorp voor het 
ANV werden in 2019 succesvol afgerond met een formele 
overeenkomst die voor beide – volstrekt onafhankelijk 
blijvende verenigingen – enkel maar verrijkend en be-
vruchtend kan zijn. Ondertussen werd de naam van het 
Centrum veranderd in Kempens Geheugen en trad ook 
een nieuw bestuur aan, dat met enthousiasme uitkijkt 
naar verdere samenwerking, ook buiten de comfortzone 
van de studie van het verleden. 

Selectie
activiteiten
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ANV-Debutantenprijs 2019
Het ANV was vanaf 2015 voor vijf jaar sponsor van de ANV Debutantenprijs, de 
prijs voor het beste Nederlandstalige literaire debuut. Een vakjury nomineert 
drie debuutromans uit het voorgaande kalenderjaar waarna lezers met een 
gemotiveerde beoordeling de winnaar kiezen. In 2019 werd de prijs voor de 24e 
en laatste maal uitgereikt. Ter gelegenheid daarvan werd er ook een juryprijs 
toegekend.

Longlist 
De vakjury selecteerde eerst onderstaande twaalf titels voor de longlist.
Maria Vlaar Diepe aarde - Herien Wensink Kleihuid | Marieke Lucas Rijneveld De 
avond is ongemak / Jelle Dehaen De schaduw van Caesar | Antoinette Beumer 
Mijn vader is een vliegtuig | Timo Bruijns Bloed is dikker dan water | Laura van 
der Haar Het wolfgetal | Caro Van Thuyne Wij, het schuim | Persis Bekkering Een 
heldenleven | Mirthe van Doornik Moeders van anderen | Lotte Kok Skydancer | 
Bram de Ridder Andere kamers.

Genomineerden 
Een heldenleven van Persis Bekkering
Moeders van anderen Mirthe van Doornik
De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld.

Winnaars
De vakjury koos De avond is ongemak en de lezers uit Nederland en Vlaanderen 
verkozen met gemotiveerde oordelen Moeders van anderen.

De vakjury over De avond is ongemak
“De indringende beschrijving van de gruwelijkheden die volgden op het overlij-
den van Matthies maakte dat dit boek als winnaar van de vakjury uit de bespre-
kingen kwam.

De lezersjury over Moeders van anderen
Een vlot geschreven verhaal waarin Mirthe met een zekere luchtigheid toch wel 
zware thema’s durft aan te pakken.

Marieke Lucas Rijneveld en Mirthe van Doornik ontvingen op 1 juli 2019 
in het Dordrechts Museum een cheque van € 3000,-. Persis Bekkering kreeg 
€ 1000,-.  

Vakjury
Erica van Buuren (voorzitter), Arjan Peeters, Mirjam Piters, Jelle van Riet en Kees 
Snoek.
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Onze Taal/ANV-taalboekenprijs

Het Genootschap Onze Taal, dagblad Trouw en het ANV 
gingen een samenwerking aan om met een prijs het 
beste boek over (Nederlandse) taal te bekronen om zo de 
aandacht voor het goede taalboek bij een breed publiek 
te bevorderen. Goed betekent in dit geval ‘oorspronkelijk, 
goedgeschreven en taalkundig relevant’.

De jury nomineerde zes boeken: Gaston Dorren met Babel. 
De twintig reuzentalen van de wereld | Siemon Reker met 
Dat gezegd hebbend. Taal in politiek Den Haag na 1950 | Marc 
van Oostendorp en Nicoline van der Sijs met ‘Een mooie 
mengelmoes’. Meertaligheid in de Gouden Eeuw | Marten 
van der Meulen met Het groot Nederlands vloekboek & Fieke 
Van der Gucht met Het groot Vlaams vloekboek | Lilian Stolk 
met Het zonderwoorden-boek. Waarom we steeds meer 
zeggen met emoji | Paulien Cornelisse met Taal voor de leuk.

Winnaar
De eerste Onze Taal/ANV-taalboekenprijs werd gewonnen 
door Gaston Dorren. In Babel. De twintig reuzentalen van 
de wereld portretteert Gaston Dorren de twintig grootste 
talen ter wereld – van het Engels tot het Vietnamees – 

op een originele manier. De jury prees het boek om zijn 
eigenheid, zijn gedegenheid en zijn toegankelijkheid.  
“Babel verrast door zijn opzet, blijft voortdurend boeien 
door de afwisseling van gedegen informatie, verrassende 
feiten en intrigerende weetjes. De stijl is prettig: de auteur 
deelt volgens de beste non-fictietradities zijn kennis en 
ervaringen, en het geheel is erudiet, geestig, speels, helder 
en toegankelijk, met hier en daar een persoonlijke noot”.

Jury
Nelleke Noordervliet (juryvoorzitter) – schrijfster en be-
stuurslid van Onze Taal, Ton den Boon – hoofdredacteur 
Van Dale en taalcolumnist bij dagblad Trouw,  Peter Debra-
bandere – hoofdredacteur Neerlandia, namens het ANV, Vi-
beke Roeper – directeur Genootschap Onze Taal en Geertje 
Slangen – producer en coördinator bij VRT Taal.

De prijs van € 3000,- met oorkonde werd op 5 oktober 
2019 door juryvoorzitter Nelleke Noordervliet uitgereikt 
op het congres van Onze Taal in Utrecht. 

Gaston Dorren door © Tom Janssen
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In 2019 ging een proef van start met een digitale lesbrief 
over het ontstaan en het bestaan van varianten van het 
Nederlands buiten Europa, zoals het verwante Afrikaans, 
het Surinaams-Nederlands en het Nederlands in het 
Caribisch gebied. Deze digitale lesbrief beslaat vijf lesuren 
en is ontwikkeld door een internationaal team van 
deskundigen. Maar liefst ruim 400 leerlingen en docenten 
in Nederland, Vlaanderen en het Caribisch gebied deden 
mee. Het project richt zich op docenten Nederlands (en 
eventueel geschiedenis, maatschappelijke vorming of 
aardrijkskunde). Hun enthousiasme is van groot belang. De 
digitale lesbrief is via  de speciale website vectislingua.org 
beschikbaar.
 
Het doel van dit project is bij jongeren in de landen waar 
het Nederlands een officiële taal is, de bekendheid van de 
varianten van het Standaardnederlands en het Afrikaans 

Digitale lesbrief voor leerlingen in het middelbaar onderwijs

Varianten van het 
Nederlands buiten Europa
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Stand van zaken
De verbetersuggesties uit de evaluatie zijn verwerkt 
in een vernieuwde gratis lesbrief. Het initiatief zal nog 
breder onder de aandacht van andere docenten en 
scholen worden gebracht,  ook in de grensgebieden van 
Nederland en Vlaanderen. Daar leren of bestuderen 
duizenden leerlingen en studenten Nederlands als 
vreemde taal. Ook Nederlandse scholen en universiteiten 
in het buitenland zullen worden benaderd, maar ook zal 
contact worden gezocht met opleidingen voor docenten 
Nederlands.

Het ANV is opdrachtgever voor dit project.
Initiatiefnemers
Marc le Clercq en Joris Cornelissen
ANV-klankbordgroep
Kenneth Bouman Frank Judo, Eric Mijts en Yves T’Sjoen. 

te vergroten en de onderlinge verbondenheid tussen deze 
taalvarianten te illustreren. De lesbrief moet aan leerlingen 
voldoende inzicht geven in de ontstaansgeschiedenis, de 
maatschappelijke context, de sprekers en de verspreiding 
van Surinaams-Nederlands, het Nederlands in het Caribisch 
gebied en het Afrikaans. Ook wordt aandacht besteed aan 
de belangrijkste kenmerken van het Afrikaans in relatie tot 
het Nederlands en de uitspraak van het Afrikaans.  

De proef werd in het voorjaar en najaar van 2019 gehouden. 
Uit de evaluatie bleek dat het project enthousiast werd 
ontvangen.

“Een leerling uit mijn 3V-klas wees mij 

op de pilot. Ik vind het superleuk als 

leerlingen zelf initiatief tonen en heb dan 

ook contact opgenomen met de heren 

van de pilot. Het aanbod van lesmateriaal 

is ruim voldoende en daarbinnen kun 

je als docent je eigen accenten leggen. 

Zo heb ik de leerlingen zelf onderzoek 

laten doen naar de geschiedenis van 

de verschillende landen en zelf aan 

de slag laten gaan met de Afrikaanse 

grammatica. Leerlingen gaven aan dat 

ze deze onderdelen, waarin ze zelf bezig 

zijn, het leukste vonden! Verder heb ik nog 

mijn eigen draai aan de lesstof gegeven 

door de winnaars van de getallenquiz 

boboti te geven en we hebben zelfs met de 

hele klas een skypegesprek gevoerd met 

iemand in Zuid-Afrika!” 

Cindy Koene van het ISW Hoogeland College in Naaldwijk
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UITGELICHT

Kennismaking met een lid van het ANV-hoofdbestuur

In mijn humaniorajaren leerde ik via 
de tv-uitzendingen Hier spreekt men 
Nederlands de ABN-kernen kennen, 
waarvan ik een afdeling oprichtte in 
mijn school, omdat ik toen al begreep 
dat van Affligem tot Zutendaal één 
gemeenschappelijke Nederlandse taal 
nodig was om tot échte gedachtewis-
seling te komen. 

Tijdens mijn beroepsloopbaan als 
advocaat, later magistraat, laatst als 
familie- en jeugdrechter, kwam ik 
veelvuldig in contact met de recht-
zoekenden zelf, die uit alle delen van 
het Vlaamse land, maar ook van ver 
daarbuiten, kwamen. En ik ondervond 
steeds meer de noodzaak van één 
standaardtaal. 

Het was evenwel pas door regelma-
tige contacten met collega’s in ’s-Her-
togenbosch dat ik de draagwijdte van 
Theodoor Van Rijswijks uitspraak Hier 
en aan de overkant, daar en hier is Ne-
derland begon te begrijpen.

Hoe verscheiden Noord- en Zuid-Ne-
derlanders ook zijn in hun culturele, 
economische en politieke denken en 
doen, toch wij hebben één gemeen-

schappelijke taal die ons verbindt, 
zelfs al worden we ook op dat vlak tot 
op vandaag via haar vele varianten ge-
confronteerd met ontegensprekelijke 
verschillen. Dat Vlaamse tv-program-
ma’s nog steeds ondertiteld worden, 
kan bij sommigen kwetsend overko-
men (*), maar leert ons ook welke nu-
ances onze rijke woordenschat kent. 
En dan heb ik het nog niet gehad over 
het Afrikaans, waarvan we als Neder-
landers en Vlamingen alvast kunnen 
leren dat het aan taalverrijking doet. 

Ik ben ervan overtuigd dat niet alleen 
de louter taalkundige band maar ook 
het ANV een blijvend nodige schakel 

Geboren in Antwerpen in 1955, uit een Limburgse moeder en een Vlaams-Brabantse vader, begreep ik reeds zeer vroeg dat 
het dialect-taalgemengde gezin waarin ik opgroeide, als een buitenbeentje werd gezien, in de zeer volkse buurt Seefhoek 
(nu eufemistisch Antwerpen Noord genoemd). In het wijkschooltje dat ik bezocht, vonden mijn leraressen dat ik een mooi 
taalgebruik had vergeleken met andere kinderen die écht Antwerps spraken. Neen dus: ik sprak dan wel geen Antwerps, 
maar een tussentaal, die enkel voor de Seefhoekenaar als beschaafd(er) Nederlands kon klinken.                      RIA VAN ROMPAY

Hier en aan de overkant, daar en hier is 
Nederlands

Het hoofdbestuur van het ANV 
heeft negen leden: vier uit Neder-
land, vier uit Vlaanderen en een uit 
Zuid-Afrika. 

De leden van het ANV-bestuur 2019
Wim van Gelder, voorzitter 
Gui van Gorp, vicevoorzitter 
Frank Judo, secretaris 
Bart van Raaij, penningmeester 
Marilyn Haimé 
Ria van Rompay
Paul Steegers 
Lita Wiggers 
Luc Willems

vormt in het bijeenbrengen van de 
hele Nederlandstalige gemeenschap 
op de meest diverse terreinen. Onze 
universiteiten en wetenschappers, 
onze ondernemers en politici begin-
nen zich alvast meer en meer bewust 
te worden van wat er ‘aan de overkant’ 
gebeurt en vinden daar inspiratie.

(*) Zie ter illustratie de hilarische 
Gerrit Callewaert uit Bavikhove uit de 
populaire tv-serie In de Gloria, te zien 
op YouTube. 

Ria van Rompay werd in 2019 door de algemene 

vergadering in het ANV-bestuur benoemd.
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UITGELICHT

Kennismaking met een lid van de redactie Neerlandia

Vorig jaar werd ik benaderd door het 
ANV met de vraag of ik wilde toetreden 
tot de redactie van Neerlandia. Zowel 
het ANV als het tijdschrift waren voor 
mij geen onbekenden. In 2014 werkte 
ik als coauteur van het boekje Een 
nieuw koninkrijk, een nieuwe kunst: 
Wens en werkelijkheid mee aan de 
serie over 200 jaar Verenigd Koninkrijk 
en recenter schreef ik een artikel 
voor Neerlandia over J.J.  Eeckhout, 

In 2019 werd de redactie van Neerlandia uitgebreid met de komst van Anna Rademakers (1981). Ze werkt als collectiespecialist 
cultuurgeschiedenis bij de KB | Nationale Bibliotheek in Den Haag en houdt zich bij Neerlandia voornamelijk bezig met 
onderwerpen op het gebied van kunst en cultuur.    ANNA RADEMAKERS

Als kind al geïnteresseerd in de 
Nederlandse en Vlaamse cultuur

een negentiende-eeuwse Belgische 
schilder die in 1830 emigreerde naar 
Nederland. Het doel van het ANV – 
de samenwerking tussen Nederland 
en Vlaanderen, en ook het begrip 
voor elkaar vergroten – spreekt me 
zeer aan. Het leek me mooi daar 
door het redacteurschap aan bij te 
kunnen dragen, dus ik heb het aanbod 
aangenomen.

Mijn interesse in de Nederlandse en 
de Vlaamse cultuur bestaat al sinds 
mijn kindertijd. Als tienjarig meisje 
verhuisde ik van het Gooi in Nederland 
naar de omgeving van Antwerpen. 
Hoewel mijn nieuwe klasgenoten min 
of meer dezelfde taal spraken, kwam 
ik terecht in een volstrekt nieuwe 
wereld. Toen ik na een aantal jaren 
eindelijk niet meer ‘de Hollander’ was, 
besloot ik te gaan studeren in Utrecht, 
om daar weer ‘de Belg’ te worden. Dat 
laatste heb ik overigens niet als een 
probleem ervaren: beide culturen – 
die weliswaar op elkaar lijken, maar 
op veel punten ook zo verschillend zijn 
– hebben mij gevormd. Tijdens mijn 
studie Nederlands had ik meer dan 
mijn medestudenten interesse in de 
Vlaamse letterkunde. Ik schreef mijn 
scriptie over Gustaaf Vermeersch. Ook 
toen ik Moderne Geschiedenis en later 

Kunstgeschiedenis studeerde, hebben 
beide gebieden steeds mijn aandacht 
gehad. 

Onlangs heb ik mijn proefschrift (met 
promotoren uit Groningen en Gent) 
afgerond. Moederstad en vaderland: 
Nationale identiteit en lokale trots in 
de schilderswereld van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839) 
gaat over de vraag in hoeverre er een 
nationaal besef in de kunstwereld is 
ontstaan toen de Noordelijke en Zui-
delijk Nederlanden met elkaar ver-
enigd werden en wat de Belgische 
Revolutie daarin betekend heeft. De 
verdediging moest door de corona-
crisis helaas nog even uitgesteld wor-
den. 

Kunst(geschiedenis) is een onderwerp 
waaraan ik ook bij Neerlandia aan-
dacht wil besteden. Ook thema’s uit 
de populaire cultuur vind ik interes-
sant: sport, film en televisie, kook-
kunst ... niet helemaal toevallig ook de 
vakgebieden die ik als collectiespecia-
list bij de KB onder mijn hoede heb. Ik 
denk dat het goed is om te weten wat 
er speelt over de grens. Om samen te 
kunnen werken en van elkaar te kun-
nen leren. En soms ook om je even te 
kunnen verwonderen. 

Foto © KB Beeldstudio | Jos Uljee
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UITGELICHT

Kennismaking met een lid van het ANV

Waarom bent u lid van het ANV 
geworden?
Als bestuurslid van Dramaastricht, po-
dium voor Nederlandstalige auteurs, 
ben ik in aanraking gekomen met het 
ANV. Het ANV ondersteunt de twee-
jaarlijkse conferenties van Dramaas-
tricht al jaren. Jan Volleberg was onze 
penningmeester en hij heeft me ‘mee-
genomen’ naar het ANV. 

Kent u veel Nederlanders, komt u 
regelmatig in Vlaanderen?
We zijn letterlijk buren hier in het 
zuidelijkste puntje van Nederland. 
Dus als ik een eindje fiets, beland ik 
‘per ongeluk’ al in België.

In Vlaanderen heb ik veel gespeeld 
met mijn voorstellingen en als actrice 
heb ik gewerkt bij Pantalone in Brussel 
en Laika in Antwerpen. In Antwerpen 
heb ik daarom ook een paar jaartjes 
gewoond.

Op de toneelacademie Maastricht, 
waar ik acteerles geef, zitten veel 
Vlaamse studenten. Ik geef ook les op 
de drama-afdeling van LUCA in Leu-
ven. Dus ken ik meer Vlamingen dan 
ik opnoemen kan.

Wat vindt u belangrijk in de 
Nederlands-Vlaamse samenwerking?
We spreken dezelfde taal, maar 
spreken die nét anders uit, gebruiken 
de taal en de woorden net effe 
anders. We komen dicht bij elkaar 
op allerlei vlakken, maar zijn ook 
weer zo compleet anders. En dat vind 
ik boeiend, interessant en maakt 
nieuwsgierig. Voordeel is dat we 
elkaar makkelijker kunnen uitleggen 
hoe het bij ons zit, doordat de taal 
(bijna) geen barrière vormt. Ik vind 
dan ook die nieuwsgierigheid naar 
elkaar heel belangrijk. Op allerlei 
vlakken.

Esther de Koning (NL) is theatermaker en woont in Valkenburg. Haar opleiding volgde ze aan de Toneelacademie 
Maastricht, waar ze nu ook zelf lesgeeft. Ze bedenkt, schrijft en speelt vooral hilarische tragikomische voorstellingen, 
waarmee ze verschillende prijzen heeft gewonnen. “Humor is een belangrijk ingrediënt in alles wat ik maak. Het is een 
pijnstiller en redmiddel dat mijzelf in ieder geval al door een aantal akelige episodes heeft gesleept.” Na een pauze van 
vijf jaar, waarin zij zich toelegde op het helpen en coachen van jonge theatertalenten, staat zij weer op de planken met de 
familievoorstelling Ping, in Duitsland, Rusland, en uiteraard ook in Nederland en Vlaanderen. 

Het ANV is een vereniging en vertegenwoordigt dus een achterban van leden. Daarom is het goed als leden gelegenheid 
krijgen hun betrokkenheid te tonen. Dat kan op activiteiten in een gesprek, in het tijdschrift Neerlandia met een 
artikel, in een vergadering met ideeën of hier in de vorm van een kennismaking.

Esther de Koning in Ping - het blauwe uur | Foto 

© Harry Heuts

Die nieuwsgierigheid naar elkaar vind 
ik heel belangrijk
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Het ANV & De Reactor zetten in op jonge 
literaire kritiek over de landsgrenzen heen

Vanaf 1 april 2020 steunt het ANV het Vlaams-Nederlandse literair platform De 
Reactor met een projectfonds voor literatuurkritiek. Met een stimuleringsiniti-
atief gericht op jonge Nederlandse en Vlaamse critici willen de organisaties de 
banden tussen Nederland en Vlaanderen aanhalen én inzetten op een verjon-
ging van de literaire kritiek. 

Als online medium voor kwaliteitsvolle literatuurkritiek staat De Reactor midden 
in het literaire veld. In de voorbije decennia is er in dat veld heel wat veranderd. 
Met het projectfonds voor literaire kritiek willen De Reactor en het ANV twee 
ontwikkelingen adresseren die het literaire landschap vandaag vormgeven. 

De eerste ontwikkeling is dat jonge recensenten het vandaag niet gemakkelijk 
hebben. Het is enerzijds voor tijdschriften niet eenvoudig om nieuw kritisch talent 
te vinden, en omgekeerd weten goede essayisten en critici ook niet altijd de juiste 
media te bereiken. Dat is merkwaardig, omdat jonge auteurs aan de schrijverskant 
zichtbaar de wind in de zeilen hebben: er worden veel nieuwe stemmen op de 
markt gebracht en er is een bijzondere interesse voor auteurs onder de vijfendertig. 
Toch lijkt deze tendens in de literaire kritiek niet van de grond te komen. 

Een tweede punt betreft de breuklijnen tussen het literaire landschap 
in Nederland en Vlaanderen. “Ik weet evenveel van de nieuwe lichting 
Nederlanders als van wat er in Wallonië verschijnt, zo goed als niets dus”, zo gaf 
de Vlaamse auteur Paul Mennes tien jaar geleden te kennen in Knack. Op tien 
jaar tijd is er nog niet veel veranderd. Hoewel Vlaanderen en Nederland samen 
één boekenmarkt vormen, is samenwerking in de praktijk soms ver te zoeken. 
Lezers en auteurs aan weerskanten van de landsgrens lijken elkaars werk amper 
te kennen. En dat is een verarming voor het culturele landschap dat we delen. 

Met dit stimuleringsproject willen het ANV en De Reactor beide kwesties 
adresseren. Concreet zullen er gedurende twee jaar zestien stukken van 
recensenten tot vijfendertig jaar gepubliceerd worden. Het doelpubliek bestaat 
uit auteurs die nog nooit of eerder incidenteel literaire kritieken hebben 
geschreven. Daarbij streeft het project naar Vlaams-Nederlandse uitwisseling. 
Nederlandse recensenten wordt gevraagd om Vlaamse titels te bespreken, en 
omgekeerd. Op die manier hoopt De Reactor met dit project in te zetten op 
intensiever literair grensverkeer tussen Vlaanderen en Nederland en een nieuwe 
generatie critici klaar te stomen voor het literaire debat. 

Sarah Menu is redacteur van De Reactor

SARAH MENU
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Ontvangst van de twintigers door Bert van Lingen, Consul-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden
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We leven in vreemde tijden. Lockdown is het leenwoord van de dag en net zoals vrijwel iedereen in de Lage Landen heb 
ik de voorbije weken binnenskamers doorgebracht. Dat de maatregelen zo strikt zijn, kan ik enkel toejuichen. Zachte 
heelmeesters maken immers stinkende wonden.

Net zoals de meeste jongeren hou ik me braaf aan de 
maatregelen. Toch was het in het begin wel even wennen, 
de gedachte om zoveel tijd thuis te spenderen. Normaal 
gezien brengt mijn werk bij het Rode Kruis me regelmatig 
naar Sub-Saharaans Afrika, maar helaas trekt COVID-19 zich 
niets aan van zulke triviale professionele beslommeringen. 

Wie had kunnen voorspellen dat het dagelijkse leven zo 
tot een halt zou komen? Ik herinner me nog de eerste keer 
dat ik iets over het virus hoorde, net voor ik eind 2019 naar 
China vertrok. Toen leek het allemaal nog een ver-van-
mijn-bedshow te zijn, maar ondertussen heeft COVID-19 
zich helaas ontpopt tot een Talebiaanse zwarte zwaan1 van 
jewelste. 

Telkens wanneer ik de Financial Times en andere nieuws-
bronnen raadpleeg, word ik weer om de oren geslagen met 
zwartgallige doemdenkerij. De wereldeconomie gaat krim-
pen, België kan zelfs tijdens een pandemie geen volwaar-
dige regering vormen en Ali B heeft met Anderhalf zowaar 
een hit te pakken (dat laatste is misschien wel de grootste 
tragedie in deze donkere tijden). 

Het is echter een feit dat niemand echt kan voorspellen hoe 
de wereld er post-quarantaine zal uitzien. Gelet op het feit 
dat de nabije toekomst voorlopig onkenbaar blijft, verkies 
ik ervoor om optimistisch te blijven. Al is het zeker geen 
uitdaging om mijn interne Pangloss2 in toom te houden. 
Isolatie is nu eenmaal per definitie niet erg spannend. 

Bizar genoeg ben ik de laatste tijd de voordelen van onze 
gezamenlijke isolatie wel meer gaan waarderen. Deze 
periode is perfect voor contemplatie. Wanneer je het 
denken van alle afleidingen bevrijdt, verliest het heden 
al snel zijn aantrekkingskracht. Net als de eerste de beste 
tweedeverblijver ben ik dan maar vertrokken om mijn 
toevlucht te zoeken in afwisselend de toekomst en het 
verleden.

Tijdens het schrijven van deze tekst bevind ik me in een nogal 
retrospectieve bui. Vaak denk ik na over de beslissing om 
mij kandidaat te stellen voor het 20 Twintigersprogramma 
van het ANV. Toentertijd vroeg ik me af wat Nederlanders 
en Vlamingen nog gemeenschappelijk hadden en wat er 
nodig zou zijn om ons weer dichter bij elkaar te brengen. 

1  Een zwarte zwaan is een gebeurtenis die niemand van tevoren heeft zien aankomen, een enorme impact op de wereld heeft en die achteraf aannemelijk en 

voorspelbaar kan worden gemaakt. De bedenker van de term is Nassim Nicholas Taleb, die de Black Swantheorie ontwikkelde in The Black Swan: The Impact 

of the Highly Improbable (2007). Bekende voorbeelden zijn o.a. de val van de Sovjet-Unie, de aanslagen op 9/11 en de financiële krach van 2008. 

2  Prof. Pangloss is een personage uit Voltaires Candide, ou l’optimisme (1759). Het gedachtegoed van dit personage was een parodie op het werk van de Duitse 

wiskundige en filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz. Deze laatste stelde dat ondanks al het onheil dat de mensheid overkwam, we toch in de beste van alle 

mogelijke werelden leefden. 

Een Twintiger schrijft
ARJAN KEIJSER



Voor wie zowel het Nederlandse als het Vlaamse nieuws 
volgt, is het immers allang geen geheim meer dat we 
langzaam maar zeker uit elkaar groeien. Onze ouders – die 
ikzelf mentaal aanduid als de 40 leeftijd-mag-niet-meer-
vermeld-worden’ers – hebben allemaal nog warme gedeelde 
herinneringen aan popsterren, televisieprogramma’s en 
schrijvers die ongemeen populair waren aan beide kanten 
van de landsgrenzen. 

Dat is bij de Twintigers helaas veel minder het geval. De 
output van Studio 100, de suprematie van de Belgische 
friet en een algemene fascinatie met de Nederlandse 
Bijbelgordel lijken bij de weinige unaniem gedeelde hits te 
behoren.  

In mijn ogen is deze voortschrijdende verwijdering een 
spijtige zaak. Zeker voor Vlaanderen, waar al jaren voor 
COVID-19 de wereldwijde trend ontketende, een grote 
beweging naar zelfisolatie aan de gang was. Waar de 
gemiddelde Vlaamse intellectueel in de jaren 60 en 70 
van de vorige eeuw op zijn minst pogingen ondernam om 
Franse kranten te lezen, Nederlandse televisie te kijken en 
naar Britse radio te luisteren, is de publieke ruimte vandaag 
de dag veel kleiner geworden.  

Hoe kunnen we deze evolutie kenteren en Vlamingen en 
Nederlanders weer dichter bij elkaar brengen? Door de 
gebeurtenissen van de afgelopen weken is het duidelijk 
dat deze tweede vraag, om Mulisch te parafraseren, te goed 
was om met een antwoord te verknoeien. Er blijkt immers 
niets boven een pandemie te gaan om door Vlamingen en 
Nederlanders gedeelde ervaringen te creëren. We mogen 
elkaars politici, nieuwsankers en zangers misschien niet zo 
heel goed meer kennen, maar we gaan nog jaren over onze 
tijd in quarantaine kunnen keuvelen! 

Uiteraard was dit ongewilde neveneffect van de pandemie 
niet te voorzien en het zal zeker ook niet genoeg zijn om 
Vlaanderen en Nederland definitief dichter bij elkaar te 
brengen. Om de groeiende kloof waarlijk te dichten, zullen 
we allemaal ons steentje moeten bijdragen. Als mijn tijd bij 
de Twintigers me echter iets geleerd heeft, dan is het dat 
die inspanning zeker de moeite waard is.

Zelf kan ik ten stelligste beamen dat mijn leven rijker 
geworden is door mee te draaien in dit unieke initiatief 

van het ANV. Met dank aan een levendige WhatsApp-groep 
en drie boeiende weekends in Antwerpen, Den Haag en 
Brussel heb ik zowel onze ANV-begeleiders als de andere 
deelnemers goed leren kennen. Geloof me maar op mijn 
woord, het is een erg toffe bende.

Samen hebben we boeiende lezingen en discussies gehad 
over o.a. de rijke geschiedenis van de Nederlanden, de 
leidende rol van de Benelux binnen de EU en het belang van 
de grote havens voor onze beide economieën. Ook buiten 
het officiële gedeelte hebben we heel wat plezier gehad, 
aangezien we zowel in de Nederlandse als de Vlaamse zin 
van het woord op stap zijn gegaan. Laten we dit gedeelte 
van onze weekends kort samenvatten door te stellen dat 
menig café van onze klandizie heeft genoten. Beschouw 
deze hele tekst dan ook maar als een warme oproep om 
volgend jaar deel te nemen aan de tweede editie van de 
Twintigers!  

Een tekst als deze zou niet compleet zijn zonder een 
dankwoord. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel 
ANV-leden tijd en moeite hebben geïnvesteerd om hun 
expertise met ons te delen en ons een kijkje achter de 
schermen van hun professionele leefwereld te gunnen. Ik 
zou deze gelegenheid dan ook graag gebruiken om iedereen 
van het ANV te bedanken, met een speciale vermelding 
voor Jenny, Gui en Frank voor hun grote betrokkenheid.

Helaas is ons laatste weekend tot nader order uitgesteld, 
maar ik kijk er alvast naar uit om de andere Twintigers 
terug te zien. Laat ik dan ook hen maar even bedanken voor 
hun voortdurende enthousiasme, wilde (werkgerelateerde) 
verhalen en gekke Facebookprofielen. Sanne, Max, Vera, 
Arne, Anna, Lawrence, Nicole, Elise, Isidore, Friederike en 
natuurlijk ook Reinbert en Jur (jullie reken ik gewoon bij 
de Twintigers, ondanks jullie verantwoordelijke positie), 
bedankt voor alles. We zien elkaar snel!
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Proeverij met wijnen uit de Lage Landen

ANV-jongerenproject 20 twintigers
Het ANV wil met 20 twintigers Nederlandse en Vlaamse jongeren samenbrengen om elkaar beter te leren 
kennen, de belangstelling voor elkaar te vergroten en de samenwerking te verbeteren. In vier weekenden 
komen zij samen voor een cultureel, economisch en sociaal programma met lezingen, excursies, 
ontmoetingen, bedrijfsbezoeken en trainingen in een ontspannen sfeer. Na afloop van het programma 
blijven deelnemers met elkaar in contact en ontmoeten zij nieuwe mensen in een jaarlijkse reünie, 
waarvan het bezoekersaantal blijft toenemen. Zo groeit een zakelijk netwerk van belangstellenden in 
de Nederlands-Vlaamse samenwerking. 

Meedoen?
Deelname staat open voor Nederlandstaligen in Nederland en Vlaanderen die studeren of aan het begin 
van hun beroepsloopbaan staan. Stuur je motivatiebrief met cv naar het ANV.

Meer informatie op de website 20twintigers.eu.
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winkels in Vlaanderen. Op termijn wil Jumbo naast klas-
sieke supermarkten andere formules introduceren, zoals 
de verssupermarkt en de kleine stadswinkel.
Bron: Brabants Dagblad 

Tentoonstelling 
Vlaamse expressionisten in Bergen
Het Museum Kranenburgh in Bergen (NH) toont t/m 10 juni 
2019 meer dan zestig werken rondom topstukken van de drie 
voormannen van het Vlaams expressionisme, Gustave De 
Smet (1877-1943), Constant Permeke (1886-1952) en Frits Van 
den Berghe (1883-1939). De tentoonstelling kwam tot stand 
in samenwerking met Museum van Deinze en de Leiestreek. 
Bron: Museum Kranenburgh

Cultuur
Inschrijving voor nieuwe leergang LinC Lage Landen 
geopend
Het Nederlands-Vlaams programma LinC Lage Landen is 
een intensieve deeltijdse opleiding en duurt een acade-
misch jaar (september 2019 – september 2020). Het pro-
gramma bouwt aan een nieuwe generatie ambitieuze cul-
turele leiders.
Bron: FARO 
 
Onderwijs
Vlaamse bijdrage aan Nuffic Congres
Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationa-
lisering in het onderwijs. Niet verwonderlijk dat Nuffic 
in bovengenoemd onderzoek onderwerp is en zelfs in de 
aanbevelingen een rol speelt, namelijk de overweging om 
Vlaanderen bij Nuffic-activiteiten te betrekken. De eerste 
stap lijkt daartoe te zijn gezet: op het programma van het 
Nuffic Congres van 10 oktober 2019 staat: Goede praktijken 
uit het Vlaamse hoger onderwijs.
Bron: Nuffic
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ANV-Nieuwsbrief
Sinds 2009 geeft het ANV een nieuwsbrief uit met het nieuws op internet over Nederlands-Vlaamse samenwerking en 
nieuwe initiatieven. Daarnaast volgt de ANV-nieuwsbrief de belangstelling voor het Afrikaans in de Lage Landen. Een 
selectie uit 2019.

ANV-NIEUWSBRIEF

Maatschappij
Toch uitkering voor werkloze grensarbeiders ouder dan 65
Werkloze grensarbeiders die een groot deel van hun 
carrière in een buurland gewerkt hebben, vallen vanaf 
nu niet meer zonder inkomen als ze de leeftijd van 65 
jaar hebben bereikt. “Zij kunnen onder bepaalde voor-
waarden een werkloosheidsvergoeding krijgen tot ze 
de buitenlandse pensioenleeftijd bereikt hebben”, zegt 
Jos Poukens van het ACV in Het Belang van Limburg. 
Bron: De Morgen

Film 
Vlaamse televisieserie De luizenmoeder van start
Het vorig jaar in Nederland best bekeken programma  De 
luizenmoeder  heeft een Vlaamse versie gekregen op 
VTM. De reeks is wel wat ‘vervlaamst’, legt regisseur Maar-
ten Moerkerke uit. “Sommige gewoontes, gebruiken en uit-
spraken hebben we aangepast naar Vlaanderen, een aantal 
verhaaltjes hebben we bijgestuurd.”
Bron: NRC 
 
Onderwijs
Scholen in West-Brabant werven docenten in Vlaanderen
Krapte op de docentenmarkt dwingt onderwijsstichting 
Lowys Porquin, met 31 (basis)scholen in de gemeenten Ber-
gen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen, in haar 
zoektocht naar nieuw personeel zelfs tot over de grens. 
Naar het voorbeeld van KPO Roosendaal is er een campagne 
gestart om Vlaamse leerkrachten te werven.
Bron: Algemeen Dagblad 
 
Economie
Nederlandse supermarkt Jumbo rekent op honderd 
vestigingen in Vlaanderen
In november opent Jumbo zijn eerste Vlaamse vestiging in 
Pelt. Het bedrijf ziet mogelijkheden voor meer dan honderd 



Film
De eerste Nederlandstalige Netflix-serie Undercover
Sinds kort is op Netflix de eerste Nederlands-Vlaamse 
serie  Undercover  te zien. Nederlandse en Vlaamse 
acteurs vertellen hoe de samenwerking op de set soms tot 
verwarring leidde.
Bron: NU
 
Maatschappij
Kamerbrief grensoverschrijdende samenwerking
Staatssecretaris Knops heeft weer een brief aan de Tweede 
Kamer gezonden waarin hij rapporteert over de voortgang 
van grensoverschrijdende samenwerking.
Bron: Rijksoverheid

Taal
Vlaamse ouders vrezen ‘Hollands’ taalgebruik kinderen
Vlaamse ouders zijn bezorgd. Nu hun kinderen vaak online 
naar Nederlandse series kijken, vrezen ouders dat het 
‘Hollands’ steeds meer infiltreert in hun eigen taal.  Freek 
Van de Velde, onderzoeksprofessor taalkunde aan de KU 
Leuven, ziet geen reden tot zorgen.
Bron: RTL Nieuws

Mobiliteit
NS koopt snelle treinen voor het traject Amsterdam-Brussel
De Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft achttien snelle in-
tercitytreinen besteld om naar Brussel te rijden. Het gaat 
om zogeheten ICNG-B-treinstellen (Intercity Nieuwe Gene-
ratie - België) die zowel in Nederland als in België gebruikt 
kunnen worden. De treinstellen hebben standaard acht wa-
gons. Hiermee komen ruim achtduizend extra zitplaatsen 
beschikbaar voor de hogesnelheidsverbinding naar België. 
Bron: Nu

Maatschappij
Onderzoek naar Nederlandse en Vlaamse wetten en regels
Samenwerken over de grens blijkt moeilijk. De regels 
voor grensarbeid, infrastructuur, milieu en veiligheid ver-
schillen sterk tussen Nederland en België. Het fusieha-
venbedrijf North Sea Port merkt elke dag weer hoe weer-
barstig de praktijk is. Piet Hein Donner, oud-minister en 
voormalig vicepresident van de Raad van State, en Cathy 
Berx,  gouverneur van Antwerpen, gaan nu onderzoeken 
wat er te doen valt aan de botsende wetten en regels. 
Bron: PZC
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Economie 
Nederlandse en Vlaamse suikerbietenmaatschappijen 
gaan samenwerken
Suikerfabriek De Dinteloord gaat de komende campagne 
bieten uit Vlaanderen verwerken. Het gaat om een periode 
van minimaal drie jaar waarin de bieten uit West-Vlaamse 
polders verwerkt worden in de fabriek van Dinteloord.
Bron: Algemeen Dagblad

Gastronomie
De beste wijnen van de Lage Landen
Jaarlijks wordt de  Wijnkeuring van de Lage Landen  geor-
ganiseerd, waarbij de wijnen van Belgische en Nederlandse 
wijngaarden worden gekeurd. De jongste editie was op 1 
september 2019 in Neustadt. De winnaars zijn bekend.
Bron: Wijn

Maatschappij
Het Rosa Spier Huis vindt navolging in Vlaanderen
Acteur Kurt Defrancq vertelt in de nieuwste Neerlandia 
waarom hij zich inzet voor een tehuis in Gent voor oudere 
artiesten, musici en kunstenaars naar het voorbeeld van 
het Rosa Spier Huis.
Bron: Vlaanderen in Nederland

Economie
Nederlands onderzoek naar strategische trends in België
Bureau Berenschot heeft samen met de Kamer van Koop-
handel de strategische trends in België onderzocht. Aan 
het onderzoek werkten 132 ondernemers, bestuurders 
en topmanagers in het Belgische bedrijfsleven mee. 
Conclusie: digitalisering en arbeidsmarktvraagstuk-
ken bepalen de strategische agenda in het Belgische be-
drijfsleven. Het gehele rapport is digitaal beschikbaar. 
Bron: NKVK

ANV-NIEUWSBRIEF



Neerlandia verschijnt vier keer per jaar. Voorafgaand aan 
elk nummer is er een redactievergadering waarop de 
kopij besproken wordt en waarop gediscussieerd wordt 
over onderwerpen voor artikelen en interviews en over te 
recenseren boeken. En daarna begint een periode van stress, 
die anderhalve maand duurt. Het is altijd spannend om af 
te wachten of nog niet ontvangen, maar wel toegezegde 
kopij toch nog op tijd komt, en dat op tijd kan dan zelfs nog 
tijdens het vormgevingsproces zijn. En toch lukt het steeds 
weer om op tijd de pdf bij de drukker aan te leveren. 

Waarom het ook steeds weer lukt om ieder nummer van 
Neerlandia samen te stellen met afwisselende inhoud, 
diepte, actualiteit, informatie en soms een vleugje humor, 
is te danken aan het grote aantal auteurs dat op verzoek 
of op eigen initiatief artikelen aanlevert. Want ook al heeft 
Neerlandia een bescheiden oplage, de bereidheid om voor 
Neerlandia te schrijven, is groot, terwijl de vergoeding 
bescheiden is. Natuurlijk krijgt de redactie ook afwijzingen 
van benaderde auteurs, die in een mail hun boodschap 
geen tijd kort en bondig overbrengen. Zo ook van Manon 
Uphoff, aan wie de redactie had gevraagd een column te 
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verzorgen over haar werk als schrijfdocent. De schrijfster 
ging niet op het verzoek in, maar maakte wel werk van haar 
neen, dat de redactie met groot plezier gelezen heeft. En dat 
neen mochten we publiceren.
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Ik ben inderdaad, zoals u dat mooi, maar ook enigszins 
eufemistisch formuleert, een ‘broodschrijver’. 

En ja, dat houdt  in dat ik mijn inkomen verwerf uit 
schrijven. Dat ik daarmee mijn ziektekosten betaal, mijn 
‘brood’, mijn licht, elektra, mijn kat van brokjes voorzie 
(hij heet Mowgli en gebruikt per dag twee zakjes, drie 
brult mijn man),  in het verleden met trots en genoegen 
heb geïnvesteerd in de studie van mijn kind, en dat ik (het 
moet waanzin zijn) nu en dan eens naar de kapper ga, 
kortom, hele gewone dingen, die ik tracht te bekostigen 
met de vruchten van mijn arbeid: schrijven.

Nou ben ik zo stoutmoedig te denken dat ik op dit terrein 
enige bekwaamheid bezit, daar ook voor ben opgeleid, 
en daarin de nodige ervaring heb opgedaan. Zodat het 
niet heel vreemd is dat, als iemand me  om  deze arbeid 
vraagt, de vruchten van deze ervaring en kunde, ik daar, 
net zoals bij andere mensen het geval is, een honorarium 
voor reken. 

Al heb ik nog steeds wel eens innerlijke discussie of het 
eigenlijk niet een heel lelijk ding is, dat ‘broodschrijven’, 
en of daar geld voor vragen niet iets is wat ik af zou 
moeten wijzen. Omdat echt schrijven Heel Hoog is. In 
een reusachtig ver verleden leed ik aan anorexia nervosa. 
Ik verkeerde in de kromme veronderstelling dat ik, als 
enige in Nederland – wat? – in de hele wijde wereld! – 
van de lucht zou kunnen leven. Dat De Geest het hoogste 
goed is, en dat wij daar geen lichaam voor nodig hebben. 

Dat blijkt een domme gedachte geweest te zijn.
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Geachte redactie,
Manon Uphoff

Dezelfde ervaring leert mij dat er een duizelingwekkende 
hoeveelheid hele leuke aanvragen is, waarin men wel 
van mij die kunde, ervaring en inzet wil, maar dat het 
honorariumaspect daarin, om allerlei, en soms ook hele 
goede redenen (het is er niet!) een echte hobbel is. Zodat 
onderhandelen in zo’n geval niet zoveel zin heeft. 

Maar, vanzelfsprekend laat ik mij, zoals ik ook in het 
verleden heb gedaan, graag van mijn ongelijk overtuigen. 
Want ik bewaar niets dan de beste herinneringen aan 
mijn tijd in Callosa (*) en vertel en schrijf met liefde en 
genoegen over mijn ervaringen als schrijfdocent. Daar 
zou ook zeker veel moois en interessants over te vertellen 
zijn. Een van de eerste dingen die ik altijd probeer uit te 
dragen, dat schrijven op een afstand, voor een leek, een 
hele leuke hobby kan lijken ... maar dat het veel arbeid en 
inzet en overtuiging vraagt.

Met de vriendelijkste groeten, en ook een pootje van mijn 
kater Mowgli

Manon

PS Overigens heb ik geen bezwaar tegen de plaatsing van 
deze mail ter vervanging van een echte column.

(*) Manon Uphoff heeft in het verleden via het ANV bij de 
Fundación Cultural Knecht-Drenth in Callosa (zie pagina 
38) een werkverblijf gereserveerd.
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Kent u iemand die zich uit belangstelling of idealisme inzet voor een betere samenleving? Een 
persoon of een organisatie die iets bijzonders doet voor onze Nederlandse taal of cultuur? 
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Het ANV reikt ieder jaar de Visser-Neerlandiaprijzen uit. Voor drie categorieën 
kan het publiek kandidaten voordragen. De prijs bestaat uit een oorkonde en 
een geldbedrag.
De prijzen van € 2.000,- t/m € 5.000,- worden onvoorwaardelijk toegekend. De 
prijzen met hogere bedragen van € 10.000,- t/m € 15.000,- worden toegekend op 
voorwaarde dat een groot deel van het prijzengeld in overleg met het ANV wordt 
besteed aan een doel, dat gerelateerd is aan de motivatie van de voordracht op 
basis waarvan de prijs is toegekend, en dat past in (een van) de doelstellingen 
van het ANV.

De culturele prijs is voor personen of organisaties die zich, waar ook ter wereld, 
inzetten voor de cultuur der Nederlanden of de Nederlandse taal. 
De maatschappelijke prijs is voor personen of organisaties die zich hebben 
ingezet voor projecten met maatschappelijke betekenis.
De persoonlijke prijs is voor mensen die zich belangeloos verdienstelijk maken 
voor mens en maatschappij of een verdienstelijke loopbaan hebben met 
initiatieven die ver uitstijgen boven wat redelijkerwijs verwacht mag worden bij 
een beroepsuitoefening.

Wat zijn de criteria?
De belangrijkste criteria voor toekenning van de prijs, zijn aansluiting bij de 
doelstellingen van het ANV en aansluiting bij de idealen van mr. Herman Visser. 
Het geld voor de prijzen komt uit de nalatenschap van mr. Herman Visser.

Wie was mr. Herman Visser?
De jurist Herman Visser (1872-1943) was een veelzijdig mens met een grote sociale 
belangstelling. Zijn leven was gewijd aan studie en schrijven. Hij geloofde in 
beloningsrecht als tegenhanger van strafrecht: mensen die goede daden hebben 
verricht, daden die uitstijgen boven het dagelijks werk en plicht, moet je durven 
belonen. Deze gedachte is de basis van de Visser-Neerlandiaprijzen.

Visser heeft zich altijd verzet tegen massasuggestie, massawaan en rassenhaat. 
Lang voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog pleitte hij al voor naleving 
van de mensenrechten en een verenigd Europa. Hij zag al vroeg de dreiging van 
het fascisme. Op 28 mei 1943, maakte hij een einde aan zijn leven: om de Duitse 
nazi’s voor te zijn …
De helft van zijn vermogen liet hij na aan het Algemeen-Nederlands Verbond om 
zijn idealen uit te dragen. 

Visser-Neerlandiaprijzen

De commissie Visser-Neerlandia-
prijzen behandelt de voordrachten 
en brengt een niet-bindend advies 
uit aan het bestuur.

Samenstelling 2019
Jan Hoekema (voorzitter), 
Kenneth Boumann, 
Ton Brandenbarg, 
Axel Buyse, 
Wim Coumans, 
André Gantman en 
Ineke Strouken. 

Herman Lodewijk Alexander Visser
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Professor Ludo Simons behoort tot de meest vooraanstaande 
academici van Vlaanderen. Hij is een voornaam en erudiet 
man, een gentleman in woord en daad. Hij heeft zijn 
kennis en wijsheid altijd in dienst gesteld van het boek 
als cultuurproduct en van de universiteit als ‘huis van de 
geest’.
Zijn hele leven en werken was erop gericht de cultuur van 
de Lage Landen te schagen en uit te dragen; in die zin heeft 
hij ook een stevig onderbouwde brug geslagen tussen 
Vlaanderen en Nederland.
Om al die redenen draag ik professor Ludo Simons graag 
mee voor de Visser-Neerlandiaprijs voor.

Prof. dr. Dirk Rochtus
KU Leuven/Campus Antwerpen

De Visser-Neerlandiaprijs werd aan Ludo Simons toe-
gekend uit waardering voor de wijze waarop hij een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de culturele in-
tegratie van Nederland en Vlaanderen. Zijn dankwoord 
hebben wij op veler verzoek gepubliceerd. U kunt het 
lezen op pag. 32-35.

Ludo Simons Mathieu Daniël Polak

Laureaten Visser-Neerlandiaprijzen 2019

Hierbij wil ik mijn steun betuigen voor de voordracht van 
Mathieu Polak voor de Visser-Neerlandiaprijs. Als één van 
zijn compositiedocenten heb ik de ontwikkeling van Polak 
met bewondering mogen volgen. Hij heeft zich ontplooid 
tot een volwaardige, ondernemende componist met een 
duidelijke, herkenbare en aansprekende signatuur. 
Zijn inzet voor de Nederlandse muziek als beiaardier is 
ook aanzienlijk. Zijn energie en aanstekelijkheid bij het 
bekendmaken van de Joodse muziek zijn lovenswaardig. 
Ook de vernieuwing die hij brengt in de Joodse muziek 
maakt dat Polak een onmisbare figuur is in het Nederlands 
muzikaal landschap.
Ik kan Polak van harte aanbevelen om de Visser-Neerlandia-
prijs te ontvangen.

Jeff Hamburg
componist

De Visser-Neerlandiaprijs werd aan Mathieu Daniël 
Polak toegekend uit waardering voor de wijze waarop hij 
bijdraagt aan creatieve en innovatieve veranderingen in 
het beiaardlandschap van de Lage Landen.

De prijsuitreiking was op 1 februari 2020 in Turnhout. V.l.n.r. Boudewijn Zwart (laudatio Mathieu Polak), Mathieu Daniël Polak, Pierre Delsaerdt (laudatio 

Ludo Simons), Ludo Simons, Gui van Gorp (vicevoorzitter ANV) en Frank Judo (algemeen secretaris ANV). Foto Jo De Rammelaere
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Dames en heren, 

Ik dank u allen zeer voor uw aanwezigheid, ik dank dege-
nen die mij voor deze prijs hebben voorgedragen, ik dank 
het ANV-bestuur dat dit voorstel heeft willen honoreren, ik 
dank het Turnhoutse stadsbestuur, dat aan deze plechtig-
heid z’n gastvrijheid heeft willen verlenen, en ik dank mijn 
collega Pierre Delsaerdt voor de lovende woorden die hij 
over mijn en u aller hoofden heeft uitgestrooid. 

De verleiding is groot om nu over te gaan tot nostalgische 
beschouwingen over mijn Turnhoutse jeugdjaren en de 
banden die mij nog steeds met mijn geboortestad verbin-
den, maar ik zal dat niet doen om de niet-Kempenaars on-
der u niet te vervelen en om de wel-Kempenaars onder u 
van buiten Turnhout niet voor het hoofd te stoten. Want 
dat Turnhout “den eersten troost der staten van ons roem-
weerdig vaderland” is, zoals alle Turnhoutenaars weten en 
belijden, is zelfs in pakweg Herentals al geen vanzelfspre-
kendheid meer. 

Liever zou ik de gelegenheid te baat nemen om u geduren-
de enkele minuten deelachtig te maken aan mijn bezorgd-
heid over de status van onze gemeenschappelijke taal, het 
Nederlands, in een tijdsgewricht waarin moeizaam bevoch-
ten verworvenheden zonder scrupules op de helling wor-
den gezet. 

Ik voer daartoe heel kort vier stellingen aan. De eerste luidt: 
Vlaams is ook Nederlands. De tweede: Niet alle ‘Vlaams’ is 
Nederlands. De derde: Niet alle ‘Hollands’ is goed Nederlands. 
De vierde is eigenlijk een vraag: Is Engels een noodzakelijk 
kwaad? Als ik daar een stelling van maak, is de aardigheid 
ervan af. 

Stelling 1: Vlaams is ook Nederlands.

Ik ben geboren in Turnhout. Gevraagd waar precies, zeg ik 
vaak: op een boogscheut van het vroegere stadhuis, een 
fraaie kopie van het Haagse Mauritshuis, in mijn jeugdja-
ren afgebroken om meer ruimte te laten voor het opruk-
kende autoverkeer. Behalve een zekere status geeft mij dat 

ook de gelegenheid een van mijn geliefkoosde ‘Vlaamse’ 
woorden te gebruiken: een boogscheut. Vlamingen zijn al 
sinds de 14e eeuw fameuze boogschutters, ei zo na was 
het Handboogschieten op de staande en de liggende wip in 
2004 door de UNESCO erkend als immaterieel erfgoed van 
de mensheid, zoals de tango, de Chinese kalligrafie en ..., 
althans tot vorig jaar, het Aalsterse carnaval. Als je dat al-
lemaal weet, zou je het dan als Vlaming nog over je hart 
krijgen om, zoals de Nederlanders, van een steenworp te 
spreken als je een boogscheut bedoelt? 

Een tweede voorbeeld. In een geleerd gezelschap van Vla-
mingen en Nederlanders ging het over onze talenkennis. Ik 
zei, met enige overdrijving: “Ik kan mij ook in het Spaans 
uit de slag trekken.” “Wááruit?”, zei een Nederlandse col-
lega. Ik had het mij nooit afgevraagd. We improviseerden 
ter plaatse een verklaring: zich uit een veldslag terugtrek-
ken, zich redden: ik red mij in het Spaans. Thuisgekomen 
vertelde ik het verhaal aan mijn vrouw, die uit het westen 
des lands komt en meteen zei: “Maar jongen, een slag is 
een karspoor!” Ik keek dus in mijn Middelnederlandsch 
handwoordenboek, en ziedaar: slach, zo bleek, is een wagen-
spoor, of een “kuil of gat geslagen in een weg”. Zullen we 
dat prachtige Middelnederlands, dat in West-Vlaanderen 
nog springlevend is, dan maar consacreren als deugdelijk 
Nederlands?

Maar mijn tweede stelling luidt: niet álle ‘Vlaams’ is Neder-
lands.

In de laatste jaren heeft in Vlaanderen de zelfgenoegzaam-
heid toegeslagen, de mentaliteit van “wat we zelf doen, 
doen we beter”. Acteurs op het scherm brabbelen maar wat, 
en veel politici doen niet beter. Dit soort lieden is in twee 
categorieën te onderscheiden. De eerste categorie beweert 
dat hun taaltje even goed Nederlands is als het Nederlands 
van, bijvoorbeeld, Nederland. De andere categorie rede-
neert andersom: ‘Vlaams’ is allang goed genoeg. En voor 
beide categorieën geldt de onderliggende, zelfgenoegzame 
redenering: waarom zouden die Hollanders beter zijn dan 
wij, ze beweren dat we witlof zouden moeten zeggen in 
plaats van witloof en ze kunnen het niet eens behoorlijk 
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klaarmaken. Met dat laatste hebben ze een punt, maar dat 
is hier niet ter zake.

Het is in mijn ogen beschamend dat mensen met een voor-
beeldfunctie de perceptie verspreiden dat er in Vlaanderen 
een andere taal – of een ander taaltje – gesproken wordt 
dan in Nederland. Trekt iemand de eenheid van het Frans in 
twijfel omdat de Zwitsers en de Belgen septante en nonan-
te zeggen in plaats van soixante-dix en quatre-vingts-dix? 
En waarom is dat zo belangrijk voor ons? Simpel: omdat 
we het morgen in Europa al moeilijk genoeg zullen hebben 
om voor onze taal een plaats op te eisen te midden van het 
palet aan talen dat er gesproken wordt. Het gaat mij niet 
om de efficiëntie van het gebruik van werktalen binnen de 
Unie zelf, daar zien ze maar hoe ze zich het best … uit de 
slag trekken; het gaat mij om het respect dat een taal van 
ruim twintig miljoen sprekers voor zich mag opeisen op het 
internationale forum, in de academische wereld, in de ver-
spreiding van onze ‘talige’ cultuur in de global village van 
morgen. Laten mensen met een voorbeeldfunctie, als die 
nog bestaansrecht hebben, zich daarvan bewust zijn.

Stelling 3: niet alle ‘Hollands’ is goed Nederlands.

Met de grammatica en de woordenschat is er in Neder-
land weinig mis, maar de uitspraak van het Nederlands 
verloedert er zienderogen, of beter gezegd horenderoren. 
Een voorbeeld. Op de universiteit leerde ik wat bijtonige 
lettergrepen zijn. Voorbeelden daarvan zijn de eerste let-
tergreep van woorden als partij, pastei, politie of positie. De 
klinkers in die lettergrepen zijn bij veel Nederlanders ge-
heel in onbruik geraakt; in veel gevallen hoor je alleen nog 
maar ptij, pstei, plietsie en psietsie. Zie je wel, zeggen vele 
Vlamingen dan, met dat taaltje hebben wij niets te maken, 
als dát Nederlands is, dan spreken wij ten minste even goed 
Nederlands. En tegenover gebrabbel als Hoe heeiti fan se 
foornaam en wa toeti fan se fak? stellen zij zelfbewust hun 
eigen variant: Oe noemtem en wa toetem voor stiel?

Laat het duidelijk zijn: Nederlanders zouden hun taal beter 
wat cultiveren. Het zou de afkeer van veel – kortzichtige – 
Vlamingen tegen de standaardtaal helpen verminderen. 
Daar wint iedereen bij.

Zo kom ik tot mijn laatste onderwerp. Geen stelling, maar 
een vraag: is Engels een noodzakelijk kwaad?

Ik ben ervan overtuigd dat er over honderd jaar in Neder-
land en Vlaanderen nog Nederlands gesproken zal worden. 
Dat is het punt niet. Het punt is dat met name universi-
teitsbestuurders en politici, voorlopig veel meer in Neder-
land dan in Vlaanderen, bezig zijn het fundament onder het 
Nederlands als taal van onderwijs en reflectie in het acade-
mische bedrijf weg te halen. Daar is zelfs in Nederland af 
en toe commotie over. Het meest recente voorbeeld is de 
University of Twente, die per 1 januari jl. het Nederlands op 
alle niveaus heeft verbannen en vervangen door het Engels, 
niet alleen als onderwijstaal dus, maar ook als bestuurstaal 
en omgangstaal op de hele campus, tot in de supermarkt 
toe. Le ridicule ne tue pas, zeiden wij in de tijd dat de dieren 
nog Frans spraken, en de kardinaal in Mechelen ook. 

Waarom verjagen Nederlandse universiteitsbestuurders 
het Nederlands uit hun instellingen? Niet omdat ze iets 
tegen het Nederlands hebben, maar om twee andere rede-
nen. Ten eerste geloven ze waarschijnlijk oprecht dat hun 
universiteiten dan allemaal nieuwe Harvards aan de Maas 
of Princetons aan de Vecht zullen worden, waar een inter-
nationaal publiek in grote drommen naartoe zal stromen 
om er – in het Engels – te komen studeren. Ten tweede be-
weren ze dat zonder verregaande verengelsing van onze 
universiteiten onze studenten in de internationale compe-
titie niet mee zullen kunnen.

Bij die argumenten past enige scepsis.

Ten eerste. Engels alléén biedt geen enkele garantie voor 
kwaliteit en succes, soms integendeel. In het college War 
and peace aan de Universiteit Groningen bleven na enkele 
tijd alleen nog de Nederlandse studenten over, want, zo zei 
een studente aan de Universiteitskrant: “Wij konden zijn 
Engels volgen, maar de buitenlandse studenten snapten er 
niks van.” Voor kwaliteit en succes is inderdaad excellen-
tie nodig, en voor excellentie heb je geld nodig. Een aantal 
jaren geleden liep ik in Princeton over de campus en zag 
dat er een splinternieuw gebouw werd opgetrokken: Whit-
man College. Aha, zei ik, Walt Whitman, de beroemde dich-
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ter. Maar het bleek om Meg Whitman te gaan, de bazin van 
eBay, later van Hewlett-Packard. Als dankbare alumna had 
zij aan het universiteitsbestuur gezegd: stuur de rekening 
van het nieuwe college maar naar mij en zet mijn naam op 
het gebouw. Kom daar in Nederland of Vlaanderen eens 
om. Kennis is macht. Maar geld ook. Engels is goed, maar 
geld is beter, en veel geld is het best. Tenminste als je met 
Harvard of Princeton wil wedijveren.

Vlaamse en Nederlandse universiteiten zouden dan ook 
aan ernstige zelfoverschatting doen door te menen dat zij 
met hun financiële middelen door het kruim van buiten-
landse studenten én geleerden overspoeld zullen worden 
zodra zij het Nederlands integraal inruilen voor het Engels. 
Het lokken van buitenlanders met het vooruitzicht dat zij 
geen Nederlands hoeven te leren omdat die taal (en dus 
die cultuur, en dus die maatschappij) toch niet de moeite 
waard is om er zich in in te leven, is zowel een misplaatste 
vorm van zelfonderschatting als een bijna immoreel staal-
tje van consumentenbedrog. Het Nederlands is namelijk 
geen taal om beschaamd over te zijn, en het Engels dat wij 
in de plaats daarvan aanbieden, is meestal ook niet veel 
meer dan een afkooksel van de taal van Inspector Morse. 

Het tweede argument. Onze studenten moeten Engels ken-
nen als de besten, of ze kunnen niet mee. Natuurlijk moe-
ten zij Engels kennen: Engels is namelijk géén noodzakelijk 
kwaad, het is een groot goed. Het is prachtig dat geleerden 
over een lingua franca beschikken waarin zij met vakge-
noten wereldwijd over de uitkomsten van hun onderzoek 
kunnen communiceren. En onze studenten moeten boven-
dien Frans en Duits leren, want er is tot voor héél kort in 
die talen, die ook nog geografisch dicht bij ons liggen, veel 
gepubliceerd dat we niet straffeloos kunnen veronachtza-
men. Wat niet impliceert, naar mijn bescheiden mening, 
dat we de leerlingen al in het middelbaar onderwijs een 
vak als geschiedenis of aardrijkskunde in een vreemde taal 
moeten onderwijzen. Als je op 11 juli verbaasd bent dat op 
die dag de Vlaamse nationale feestdag wordt gevierd, om-
dat je alleen weet hebt van de bataille des éperons d’or, dan 
ben je niet goed bezig, denk ik.

Terug naar Academia. Zonder Engels kunnen onze studen-

ten internationaal niet mee, zeggen onze universiteits-
bestuurders. Maar tegelijk hoor ik hen in koor jammeren 
over de braindrain, de uittocht van onze beste wetenschap-
pers naar het land van belofte, Amerika dus, waar eindelijk 
eens met allerlei incentives – geld dus – komaf moet wor-
den gemaakt. Tja, zo denk ik dan: in de voorbije decennia, 
toen al het onderwijs in Nederland nog in het Nederlands 
gebeurde, en ook in Vlaanderen de moedertaal eindelijk de 
voormalige wereldtaal Frans had afgelost, toen waren hon-
derden jonge geleerden blijkbaar goed genoeg voorbereid 
om in Amerika en elders hoge toppen te scheren. Zij hadden 
duidelijk van professoren die hen in hun moedertaal onder-
wezen – versta: in de moedertaal van de docenten én van de 
studenten – voldoende bagage meegekregen om internati-
onaal te excelleren. Laat ons dus maximaal inzetten op ver-
beterd en versterkt talenonderricht in het middelbaar on-
derwijs én op de universiteit, maar zonder aantasting van 
het fundamentele recht en de fundamentele plicht van een 
gemeenschap om haar taal een essentiële plaats te blijven 
geven in de overdracht van wetenschap en cultuur. 

Intussen blijft het minderwaardigheidscomplex van som-
mige universiteitsbestuurders en van sommige politici 
verder de vanzelfsprekendheid ondermijnen waarmee een 
cultuurgemeenschap als de onze haar taaltrots zou moe-
ten etaleren. Tot nu toe is dat, zei ik, voornamelijk in Neder-
land het geval, en dat illustreert een andere mij dierbare 
stelling, die ik hier niet verder kan ontwikkelen, namelijk 
dat wij in 1830 ten opzichte van de Nederlanders dezelfde 
fout hebben gemaakt als in 1960 ten opzichte van de Con-
golezen: we hebben ze veel te vroeg de onafhankelijkheid 
gegeven.       
       
  
Ludo Simons
Turnhout, 1 februari 2020



Winnaar Visser-Neerlandiaprijs voor Scenario 2019

Hout
De 17-jarige Ben wordt na de havo door zijn moeder voor 
de keuze gesteld: doorstuderen of werken. Ben durft geen 
keuze te maken voor zijn vervolgstudie en komt te werken 
bij een parketbedrijf, in het dorp waar hij blijft wonen. Ben 
begint onderaan in het bedrijf in de zagerij en weet zich 
in deze harde omgeving op te werken als hij op een dag 
een plekje op zijn arm ontdekt. Er blijkt iets bijzonders 
met Ben aan de hand. Het plekje is een noest en stukje bij 
beetje lijkt Ben van hout te worden. Maar Ben besluit zijn 
toestand te negeren, omdat hij de steeds hechter wordende 
band met de mannen op de werkvloer niet wil verstoren. 
Binnen no time spiegelt Ben zich aan de mannen met wie 
hij werkt, maar hij blijft een kind in een mannenwereld. 
Als hij na een avond flink doorhalen de 34-jarige dochter 
van de baas zwanger maakt, vindt Bens baas dat Ben zijn 
verantwoordelijkheden moet nakomen, terwijl zijn moeder 
lijnrecht tegenover dat idee staat: Ben is nog maar een kind 
en kinderen kunnen geen kinderen opvoeden. Ben probeert 
iedereen tevreden te houden: zijn moeder, de mannen op 
zijn werk, zijn schoonvader en de moeder van zijn kind. 
Maar hoe meer het hout Ben van binnen aanvreet, hoe 
moeilijker dat wordt.

Matthijs Bockting
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Het ANV reikt sinds 2012 de Visser-Neerlandiaprijs voor 
Scenario uit aan de winnaar van een wedstrijd voor nog 
te produceren Nederlandstalige speelfilmscenario’s 
waarvoor hooguit ontwikkelings- of scenariosteun 
ontvangen mag zijn van het Nederlands Filmfonds/
Vlaams Audiovisueel Fonds. Alleen oorspronkelijke 
werken mogen meedoen, dus geen vertalingen of 
bewerkingen van roman, novelle, toneelspel enz. 
De inzendingen worden anoniem ter beoordeling 
voorgelegd aan een vakjury. Alle deelnemers ontvangen 
na afloop commentaar op hun scenario. De winnaar 
wordt beloond met de Visser-Neerlandiaprijs en een 
bedrag van 5000 euro.

VISSER-NEERLANDIA PRIJZEN

“En tenslotte wil ik graag een kort 

pleidooi houden om de verbeelding 

terug te brengen in films. Want 

laten we verder denken dan 

de gebaande paden die al 

voor ons zijn neergelegd. 

Meer investeren in genrefilms 

en -series en ieder ander 

gekke genre-experiment 

ondersteunen waarbij je als 

Filmfonds geen idee hebt wat 

het moet gaan worden. Want 

alleen op deze manier worden 

er echt unieke dingen gemaakt 

die opvallen in binnen- en buitenland. 

Met Hout heb ik de kans gekregen om 

een film te maken zoals ik hem nog 

niet heb gezien. Dat er maar vele 

mogen volgen!” - Matthijs Bockting -
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Matthijs Bockting

De prijs werd op 17 oktober 2019 uitgereikt op het Filmfestival Gent. V.l.n.r. Ruud van Gessel 

(juryvoorzitter), Gui van Gorp (vicevoorzitter ANV) en Matthijs Bockting © Johannes De Bruycker

Stand van zaken
Op het moment van schrijven 
ligt een nieuwe aanvraag voor 
verdere schrijfontwikkeling bij het 
Nederlands Filmfonds. Regisseur 
Flynn von Kleist (die dit jaar 
debuteert met zijn speelfilm I Don’t 
Wanna Dance) en de Amsterdamse 
producent The Rogues zijn 
aangetrokken om het scenario van 
Hout naar een hoger plan te tillen. 

Als alles meezit, kan er de rest 
van het jaar nog flink geschreven 
worden aan het scenario en wordt 
er begonnen met casten, om samen 
met de acteurs de hoofdrollen 
nog beter te definiëren. Op deze 
manier kan er echt ‘op de acteurs’ 
geschreven worden. 

Hopelijk kan het project gepresen-
teerd worden op de Holland Film 
Meeting tijdens het Nederlands 
Film Festival in Utrecht later dit 
jaar, gevolgd door het Internatio-
nal Film Festival in Rotterdam en 
de Berlinale in Berlijn, waar verder 
gezocht gaat worden naar copro-
ducenten. 

BEN 
Ik ehm... Ik vroeg me af wanneer ik 
een overall krijg. Met van die pads. 

WILBERT
Heb je al zo hard gewerkt?

  
BEN 

Uhm... 

WILBERT 
Nou dan. 

Wilbert loopt naar de printer, terwijl deze papieren 
uitspuugt. De werkopdrachten voor de nieuwe dag. Onzeker 
probeert Ben Wilberts blik te vangen. Dit lukt niet -- 

BEN
(net iets te hard)

Ik hoef dit werk niet te doen hè. 

Voor het eerst tijdens het hele gesprek kijkt Wilbert 
Ben aan -- 

WILBERT  
Dan ga je toch weg..? 

Ben heeft meteen al spijt van zijn opmerking. Even 
probeert hij zich groot te houden, maar druipt dan 

teleurgesteld af. 

Jury
Ruud van Gessel (voorzitter), 
Claire van Daal, Sanne Nuyens, 
Michiel Philippaerts en Eric Taelman

“Een boeiend scenario door 

zijn interessante schriftuur 

en psychologische 

uitwerking”    – juryrapport –
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FUNDACIÓN CULTURAL KNECHT-DRENTH

WOON-WERKATELIERS IN SPANJE

Afgelopen herfst is mijn 

bundel Aan de rand van een 

lichaam verschenen. Een 

groot deel van de teksten 

in de bundel is tijdens de 

residentie in Spanje tot stand 

gekomen. Dus het was een 

inspirerende periode! Ik kijk 

er nog steeds met erg veel 

plezier naar terug.

– Merel van Slobbe

Sinds 1996 maakt de Fundación 
Cultural Knecht-Drenth (FCKD) 
werkverblijven mogelijk in Spanje 
(Callosa d’en Sarrià). Deze gast-
ateliers staan open voor Neder-
landse en Vlaamse kunstenaars, 
schrijvers en wetenschappers. De 
FCKD en het ANV zijn partners. 
Meer informatie op de website 
fundatie-knecht-drenth.eu.

Vermiste toeriste zoekt mee naar 
zichzelf in IJsland

Merel van Slobbe 

1. Vroeger, als we moesten overblijven in groep drie en we aan lange 

tafels zaten met het geluid van Super Mario op de achtergrond, 

legden we onze handen op witte vellen papier en trokken er een pen 

langs. De omtrek van een hand. Binnen die omtrek pasten we precies, 

daarbuiten hielden we op met bestaan. We legden de grenzen van ons 

lichaam vast, plantten een vlag op onszelf neer: dit gebied, dit stukje 

huid, hoort bij mij.

2. In diezelfde tijd wilde ik de muren van mijn slaapkamer in een andere 

tint blauw verven. Ik wilde het soort blauw dat gebruikt wordt door de 

verte, het soort blauw dat altijd net voorbij iets anders ligt.

3. Als ik niet kan slapen, lees ik vaak krantenartikelen over die vrouw in 

IJsland. Die vermiste vrouw die meeging met een reddingsmissie, maar 

die gewoon naar zichzelf bleek te zoeken – ze had zich alleen niet in de 

beschrijving herkend.
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ANV-Tijmen Knecht-Fonds

Met dit Damesakkoord van Nederland en Vlaanderen als 
vertrekpunt werd in 2017-2018 een onderzoek uitgevoerd 
naar Nederlands-Vlaamse samenwerking op het terrein van 
de internationalisering van het hoger onderwijs, waarvan de 
resultaten op 3 juni 2019 in Brussel werden gepresenteerd. 
Het onderzoek sluit af met een aantal aanbevelingen. 

Een van die aanbevelingen heeft het bedrijfsleven als doel-
groep, namelijk: “Stimuleer structurele samenwerking tus-
sen hoger onderwijs en bedrijven en stem het wervingsbe-
leid van internationale studenten meer af op de behoeften 
van bedrijven.” 

Duitsland kent sinds 1925 de succesvolle Deutscher Akade-
mischer Austauschdienst (DAAD), die nauw samenwerkt 
met het bedrijfsleven. Hierdoor kunnen buitenlandse stu-
denten in Duitsland kort na elkaar studie- en werkervaring 
opdoen, wat Duitsland tot een aantrekkelijk studieland 
maakt voor veelbelovende jongeren van overal in de wereld. 

Ook de Nederlandse organisatie voor internationalisering in 
het onderwijs Nuffic richt zich in haar strategische agenda 
2016-2020 op het bedrijfsleven en erkent dat binding van 
internationaal talent en de waarde van internationalisering 
voor de arbeidsmarkt belangrijke thema’s zijn geworden. 

De taken die Nuffic, en tot op zekere hoogte ook DAAD 
uitvoeren, worden ook in Vlaanderen gevolgd, maar dat 
gebeurt op een versplinterde manier, waarbij onderlinge 
concurrentie tussen onderwijsinstellingen bewust of 
onbewust een te grote rol speelt.

Internationalisering in 
het hoger onderwijs 
De globalisering maakt internationalisering in het onderwijs noodzakelijk. De onderwijsministers van Nederland en 
Vlaanderen sloten in 2016 een akkoord om kansen in het internationaliseringsproces voor het Nederlandse en Vlaamse 
onderwijs zoveel mogelijk samen te benutten.

Het onderzoeksrapport beveelt aan te overwegen of aan 
Nuffic bevoegdheid in Vlaanderen gegeven kan worden of 
om een Vlaamse tegenhanger van Nuffic op te richten of 
een tegenhanger die nauw samenwerkt met Nuffic.

Voor het ANV is samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven in de internationalisering een belangrijk 
thema met het oog op een gezamenlijke profilering in het 
buitenland. Daarom heeft het ANV in 2019 bij de Vlaamse 
regeringsonderhandelaars aangedrongen op een nauwe 
samenwerking met Nuffic.

De onderzoeksnota Nederlands-Vlaamse samenwerking 
op het terrein van de internationalisering hoger onderwijs 
werd in opdracht van het ANV-Tijmen Knecht-Fonds 
opgesteld door Dialogic, Idea Consult en Talking Birds. 
Vanuit het ANV werd het onderzoekstraject begeleid 
door prof. dr. Jan De Groof, prof. dr. Randall Lesaffer, prof. 
dr. Jaap van Marle en prof. dr. Kati Röttger. Op 3 juni 
2019 werd het rapport gepresenteerd in het Vlaams-
Nederlandse huis deBuren in Brussel. De publicatie bevat 
aanbevelingen en overwegingen voor universiteiten, 
overheden en andere stakeholders. In bijlagen worden 
bestaande Nederlandse, Vlaamse, Nederlands-Vlaamse 
en buitenlandse initiatieven, cijfers en knelpunten in 
beeld gebracht. Het onderzoeksrapport is te verkrijgen 
via de link https://bit.ly/2K8K1x5. 



Barend Barends 
aan de vergetelheid

ontrukt 
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De Griekwas worden gerekend tot de Khoi-Khoin, een naam die het best 
vertaald kan worden als “Ware mensen”. De Khoi-Khoin waren de eerste 
bruine herdersvolken waarmee VOC-schepelingen aan de zuidpunt van Afrika 
halverwege de 17e eeuw in aanraking kwamen. In navolging van de Franse 
zeevaarder Augustin de la Beaulieu werden ze Ottentoos, Hottentoos en 
uiteindelijk Hottentotten genoemd – een naam die in het huidige Zuid-Afrika 
als racistisch wordt beschouwd. 
De Griekwas kennen een geschiedenis die vooral gekenmerkt wordt door 
een diepe interne verdeeldheid. Dat is tot op de dag van vandaag zichtbaar. 
Sommigen zijn aanhangers van opperhoof Allan le Fleur, anderen van koning 
Adam Kok V en weer anderen van koning Johannes Waterboer. Al deze groepen 
kunnen hun afstamming terugvoeren tot in de 18e of 19e eeuw. 

Tot nog toe is de rol van één belangrijke Griekwaleider echter sterk onderbelicht 
gebleven. Dat is die van Barend Barends (1770 – 1839), die samen met zijn neef 
Adam Kok II in 1809 door de toenmalige koloniale overheid werd erkend als 
traditionele leider, of kaptein. Barends, misschien wel de grootste “krijger-
kaptein” van zijn generatie, stierf zonder zoon die zijn dynastie kon voortzetten. 
Dat is de belangrijkste reden dat de herinnering aan hem is vervaagd of zelfs 
helemaal verdwenen. Ook onder de “Barendse Griekwas” in het dorp Danielskuil, 
dat jarenlang zijn machtsbasis was. 

Dankzij de steun van onder meer het ANV kon in het afgelopen jaar een boekje 
worden samengesteld over het heden en verleden van de “Barendse Griekwas” in 
Danielskuil. Dat daaraan veel behoefte bestond, bleek uit de dikwijls emotionele 
reacties van de voor deze publicatie geïnterviewde mensen. In de komende tijd 
zullen exemplaren van Barend Barends, die vergete kaptein van Danielskuil, gratis 
worden verspreid onder scholen en bibliotheken in de Noord-Kaap provincie. 

BART DE GRAAFF

In het voorjaar van 2019 verleende het ANV subsidie aan het verrichten van 
onderzoek naar Barend Barends, een belangrijke leider in de vroege 19e-eeuwse 
Kaapkolonie. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden, was Barends geen VOC 
kolonist. Hij was de zoon van een “Half-Hottentotsche Hollander” die een van 
de belangrijkste “kapteins” (leider) werd van de Griekwa stam in Zuid-Afrika.
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Inmiddels is een vervolgproject gestart om het (immaterieel) gedeeld cultureel 
erfgoed tussen Nederland en de Barendse Griekwas voor het voetlicht te 
brengen. Het project wordt voor 50% gefinancierd door DutchCulture, het 
aanspreekpunt voor de culturele sector in Nederland en de Nederlandse 
diplomatieke posten in het buitenland. DutchCulture ontvangt subsidie van het 
ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en van Buitenlandse Zaken. Zo 
krijgt de financiële bijdrage die het ANV in 2019 leverde een blijvend effect. Met 
als eerste concrete resultaat het feit dat Danielskuil een Barend Barendsstraat 
heeft gekregen! 

Kramersfontein, een bron net buiten Danielskuil, genoemd naar de eerste Nederlandse zendeling die 

onder de Griekwas werkte: Cornelis Kramer uit Schagen | beeld Angelo Doyle

Bart de Graaff is historicus, op free-
lance basis verbonden aan de Stich-
ting Zuid-Afrikahuis Nederland.
Het ANV steunde dit project met 
een bedrag van € 375,-.

Martie, Olga en Rico Barends toen ze hoorden over de geschiedenis van hun stam | beeld Angelo Doyle
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Begin jaren negentig was er een hausse aan Afrikaanstalige 
boeken in Nederlandse vertaling. De belangstelling 
voor Afrikaanse literatuur bij Nederlandse en Vlaamse 
lezers werd destijds vooral ingegeven door de politieke 
omwenteling in Zuid-Afrika, met de afschaffing van de 
apartheid in 1990 en de eerste democratische verkiezingen 
in 1994. Tegen deze achtergrond kwamen er naast André 
Brink en Breyten Breytenbach nieuwe schrijvers op, zoals 
Etienne van Heerden, Antjie Krog, Marlene van Niekerk, 
Riana Scheepers en Marita van der Vyver. Zuid-Afrika 
bleek een schatkamer van verhalen over wezenlijke 
thema’s als schuld en verzoening, racisme, armoede en 
grond. Afrikaanse schrijvers deden het goed op literaire 
festivals. In deze periode waren het vooral Riet de Jong-
Goossens en Robert Dorsman die als vertalers de Afrikaanse 
literatuur toegankelijk maakten voor een Nederlandstalig 
lezerspubliek. 

Ná Mandela’s aftreden als president in 1999 verloor Zuid-
Afrika veel van zijn internationale aanzien. Onder zijn 
opvolgers Thabo Mbeki en Jacob Zuma kampte het land 
onder meer met een aidsepidemie, misdaad, plaasmoorde 
en corruptie. De interesse voor het werk van Afrikaanse 
schrijvers in de Lage Landen nam navenant af. Afrikaanse 
literatuur had niet langer een streepje voor en zonk 
weg in het brede en diverse aanbod. Tegelijk zorgden 

algemene tendensen als de economische crisis van 2008 
en de ontlezing ervoor dat uitgevers minder risico’s gingen 
nemen. Dat er nog wel Nederlandse vertalingen van 
Afrikaanse literatuur verschijnen, is mede te danken aan 
de vertaalsubsidies van het PEN Afrikaans Vertaalfonds 
(opgericht in 2017), dat voor Afrikaanse literatuur een 
soortgelijke rol speelt als het Nederlands Letterenfonds 
voor Nederlandse literatuur. 

Uitgevers zijn terughoudend met verkoopcijfers. Marike van 
der Watt, een promovenda van de Universiteit Stellenbosch 
en KU Leuven die onderzoek doet naar Afrikaanse 
literatuur in Nederlandse vertaling, gaat ervan uit dat er 
bij drie of meer vertaalde titels van dezelfde auteur in een 
aaneengesloten periode sprake is van een doorbraak in het 
Nederlandse literaire systeem.

De Afrikaanse schrijvers die momenteel het best scoren op 
de Nederlandstalige boekenmarkt, zijn Deon Meyer en Irma 
Joubert. Meyer is wereldwijd een van de best verkopende 
misdaadauteurs. Na twee eerdere pogingen om Meyer in 
Nederland te laten doorbreken, zit hij bij uitgeverij Bruna 
duidelijk op de goede plek. De historische romans van Irma 
Joubert verschijnen bij de christelijke uitgeverij Mozaïek. 
Aanvankelijk waren haar romans alleen in het christelijke 
circuit bekend, maar met Het meisje uit het verscholen dorp 

STICHTING ANV-FONDSEN EN SUBSIDIES

Geen 
voorkeursbehandeling 
voor Afrikaanse 
literatuur

INGRID GLORIE
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(2017), dat zich grotendeels in Nederland afspeelt, zijn ze 
ook opgemerkt door een breder publiek. Mozaïek heeft de 
afgelopen jaren meerdere pogingen gedaan om in Zuid-
Afrika een tweede Joubert te vinden, maar dat is tot dusver 
niet gelukt.

Twee andere uitgeverijen die een interessant fonds van 
vertaalde Afrikaanse literatuur hebben opgebouwd, zijn 
Podium en Aldo Manuzio. Podium bezorgt fraai uitgevoerde 
tweetalige uitgaven van de poëzie van Ingrid Jonker, Breyten 
Breytenbach, Antjie Krog en Ronelda Kamfer. Optredens 
van Krog trekken steevast volle zalen. In het najaar verblijft 
ze als gastschrijver aan de Universiteit Gent. 

Bij Aldo Manuzio (voorheen Brevier) bouwt uitgever 
Pieter Rouwendal aan een eigenzinnig fonds met veel 
Afrikaanse literatuur, waaronder de Stemmen-trilogie van 
Karel Schoeman, novelles van Wilma Stockenström en de 
vuistdikke historische roman 1795 van Dan Sleigh. Bij zijn 
keuze laat Rouwendal zich vooral leiden door literaire 
kwaliteit. Zijn boeken krijgen dan ook regelmatig positieve 
recensies. Helaas biedt dat geen garantie voor succes; de 
verkoopresultaten zijn wisselvallig. Daarbij lijken boeken 
uit Zuid-Afrika – ooit beschouwd als ‘stamverwant’ land – 
niet te kunnen rekenen op een bijzondere belangstelling, 
denkt Rouwendal. “Er is geen positief of negatief 
vooroordeel tegenover het Afrikaans.”

Afrikaanse boeken in de oorspronkelijke taal in Zuid-Afrika 
bestellen blijkt een trage, kostbare affaire te zijn. Gelukkig 
zijn steeds meer Afrikaanse romans als e-boek te koop, bij 
Amazon en bol.com. 

Ingrid Glorie is o.a. coördinator van de Week van de 
Afrikaanse Roman

Van 20 t/m 29 september 2019 vond in Nederland en 
Vlaanderen de vierde Week van de Afrikaanse Roman 
plaats. Het doel is om in Nederland en Vlaanderen 
brede aandacht te genereren voor Afrikaanse literatuur. 
Dankzij dit initiatief, dat startte in 2014, is het aantal 
vertalingen van Afrikaanse romans toegenomen en 
ontdekten Nederlandse uitgevers Afrikaanse schrijvers. 
De Stichting ANV Fondsen steunde dit project met een 
bedrag van € 3000,-.



Koester het Nederlands 
als onderwijstaal, 
ook op de universiteit!
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Het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten is in hoog tempo aan het verengelsen, sneller en grootschaliger dan in 
enig ander Europees land. Veel Nederlandse studenten kunnen de opleiding van hun keuze niet meer in het Nederlands 
volgen, want nu al wordt 29 procent van alle universitaire bacheloropleidingen en maar liefst 76 procent van alle univer-
sitaire masteropleidingen nog uitsluitend in het Engels aangeboden. ANNETTE DE GROOT
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Merkwaardig genoeg kon deze situatie ontstaan terwijl de 
Nederlandse Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap-
pelijk Onderzoek (WHW) twee artikelen bevat die onmis-
kenbaar de intentie hebben het Nederlands te beschermen. 
Een daarvan (WHW 1.3) verplicht de instellingen de Neder-
landse taalvaardigheid van de studenten, de Nederlandse 
én de buitenlandse, te bevorderen. Het tweede (WHW 7.2) 
dicteert dat het onderwijs wordt gegeven en de examens 
worden afgenomen in het Nederlands, een paar uitzonde-
ringen daargelaten. 

De dominantie van volledig Engelstalige opleidingen aan 
de Nederlandse universiteiten is niet alleen strijdig met 
de wet, maar brengt ook een aantal nadelen en risico’s 
met zich mee. Een daarvan is een verlies aan begrips- en 
uitdrukkingsvermogen van docenten en studenten in de 
onderwijsomgeving. Verreweg de meesten van hen zijn 
namelijk ‘ongebalanceerde’ meertaligen, bij wie het En-
gels als tweede taal aantoonbaar onderdoet voor het Ne-
derlands, hun moedertaal. Dat geldt voor alle onderdelen 
van het taalsysteem, maar doorgaans het sterkst voor de 
woordenschat. Hoogopgeleide volwassen taalgebruikers 
beschikken in hun moedertaal over een vocabulaire van 
ongeveer twintigduizend woordfamilies, terwijl hun En-
gelse woordenschat ongeveer half zo groot is. Bovendien 
worden de Engelse woorden oppervlakkiger gekend dan 
hun Nederlandse equivalenten. Voeg daarbij een reeks 
andere onvolkomenheden in het gebruik van een tweede 
taal, waaronder het welhaast onvermijdelijke spraakaccent 
dat de verstaanbaarheid negatief beïnvloedt, en het hoeft 
geen verbazing te wekken dat Engelstalig onderwijs het 
begrips- en uitdrukkingsvermogen van studenten en do-
centen beperkt. Het Engels als instructietaal vormt zo een 
belemmering voor kennisoverdracht, kennisverwerving en 
academische ontwikkeling en kan bijgevolg leiden tot ver-
lies van onderwijskwaliteit.

Bovendien bemoeilijken volledig Engelstalige opleidingen 
de door de wet voorgeschreven toename van Nederlandse 
taalvaardigheid bij de studenten. Zelfs het omgekeerde 
dreigt: een verzwakking en mogelijk gedeeltelijk verlies van 
hun Nederlands, want om sterk en stabiel te blijven, moet 
een taal permanent en intensief onderhouden worden. 
Een algemene academische woordenschat en een op hun 
eigen studiegebied toegespitste vaktaal zullen de studen-
ten zich in het Nederlands niet als vanzelfsprekend eigen 

maken, wat op termijn de status van het Nederlands als 
wetenschapstaal ondergraaft. Een hieraan gerelateerd ri-
sico is een steeds eenzijdiger oriëntatie op de Engelstalige 
wetenschappelijke literatuur en de Angelsaksische weten-
schapsbeoefening, ten koste van andere wetenschappelijke 
tradities en verworvenheden.

Wat bracht de universiteiten ertoe deze nadelen en risico’s 
van het op grote schaal verengelsen van hun opleidingen 
voor lief te nemen? Ik beperk me tot het noemen van de 
belangrijkste oorzaak: de manier waarop het onderwijs 
gefinancierd wordt, dwingt de universiteiten ertoe elkaar 
te beconcurreren bij het werven van studenten. Door com-
plete opleidingen Engelstalig te maken, komen die binnen 
het bereik van studenten uit alle windstreken. Om te kun-
nen worden toegelaten, hoeven buitenlandse studenten 
immers geen letter Nederlands meer te leren (een gegeven 
dat nog een nadeel oplevert: het belemmert hun integra-
tie in de Nederlandse samenleving). Het verengelsen als 
strategie om studenten te werven, is intussen enorm effec-
tief gebleken, zozeer dat universiteitsbestuurders voor be-
paalde opleidingen nu een numerus fixus bepleiten om een 
goede onderwijskwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Een recente wijziging in de onderwijsfinanciering beoogt 
een afname van de onderlinge concurrentie tussen de in-
stellingen in de werving van studenten en de taalartikelen in 
de WHW zijn onlangs aangescherpt. Ook zal de Nederlands-
Vlaamse Accreditatieorganisatie er voortaan scherp op toe-
zien of een keuze voor Engelstalig onderwijs door de betrok-
ken instelling overtuigend is onderbouwd. Het valt te hopen 
dat deze ingrepen ertoe zullen leiden dat het Nederlands 
als belangrijke instructietaal aan de Nederlandse universi-
teiten niet alleen overleeft, maar zelfs weer gaat floreren. 
 
Annette de Groot is emeritus hoogleraar Experimentele 
Taalpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Annette de Groot sprak op het symposium Overleeft 
het Nederlands in het onderwijs? van de Marnixring op 
28  april 2019 in Mechelen. De stichting ANV Fondsen 
steunde dit symposium met een bedrag van € 500,-.



Stichting ANV-Fondsen
Het ANV heeft door enkele schenkingen fondsen kunnen 
oprichten die in een aparte stichting ondergebracht zijn. 
De opbrengsten worden gebruikt om de doelstellingen 
van de fondsen uit te voeren in de vorm van activiteiten, 
projecten, prijzen en subsidietoekenningen.

Naast de hiervoor beschreven gesubsidieerde projecten 
(pagina’s 40-45) steunde de stichting de volgende initia-
tieven.

• Stichting Schrijvers Binnen voor het project Lutterzand 
Literair: Schrijvers aan de Dinkel met een bedrag 

 van € 1.000,-
• Anna Rademakers voor de publicatie van haar 

proefschrift Moederstad & vaderland: Nationale identiteit 
en lokale trots in de schilderswereld van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839) met een bedrag 
van € 1.000,-

• LIMA voor het project Kennisoverdracht voor digitaal 
talent met een bedrag van € 5.000,-

• Stichting Performance Philosophy Amsterdam voor 
de Performance Philosophy biënnale: Intervention! 
Intoxication? in De Brakke Grond met een bedrag 

 van € 500,-
• Stichting Beter Schrijven voor het Debutantenbal in De 

Brakke Grond voor beginnende schrijvers met een bedrag 
van € 5.000,-

• Universiteit Gent voor de leerstoel Zuid-Afrika: talen, 
literaturen, cultuur en maatschappij met een bedrag 

 van € 1.000,- 
• Stichting Promotie Internationale Neerlandistiek (SPIN) 

voor onderzoek ten behoeve van de boekpublicatie Vijftig 
jaar IVN (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek) 
– een geschiedenis met een bedrag van € 1.000,-

• Dr. habil. Rita Schlusemann voor een Nederlandse 
leeseditie van Meluzine met een bedrag van € 1.250,-

• Association pour un Enseignement Billingue/Vereniging 
Tweetalig Onderwijs voor het project Enseignement 
billingue (française/néerlandais) dans le Nord de la France 
met een bedrag van € 5.000,-

• Stichting De Wintertuin Curaçao voor het project Wissel 
je Woorden met een bedrag van € 2.000,-

• Stichting Nederlands voor het symposium Taal & Wet 
met een bedrag van € 500,-

Bestuur Stichting ANV-Fondsen 
Nico Maagdenberg 
Frans Tilman
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Het ANV 
wil de 

samenwerking 
tussen 

Nederland en Vlaanderen 
bevorderen 

op alle gebied

De missie van het ANV
Het ANV wil de samenwerking tussen Nederland en 
Vlaanderen bevorderen op alle gebied.

De doelstellingen van het ANV
· De handhaving en de ontplooiing van de Nederlandse 

taal- en cultuurgemeenschap, waar ook ter wereld.
· De bevordering van de culturele integratie van 
 Nederland en Vlaanderen.
· Het onderhouden van de verbindingen met de verwante 

taal, het Afrikaans, en met de daarmee verbonden 
 cultuurgemeenschappen.

Steun het ANV
U kunt het ANV steunen met een lidmaatschap of een gift. 
Het ANV is een culturele instelling met de ANBI-status. In 
de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan cultu-
rele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is 
aangemerkt als culturele instelling, levert extra belasting-
voordeel op in de inkomstenbelasting. Een belastingplich-
tige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het 
bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de 
giftenaftrek. Ondernemingen die onder de vennootschaps-
belasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een derge-
lijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
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