
 
 

Activiteitenverslag 2021 ANV 

 

Algemeen 

 

Tijdschrift Neerlandia 

Het tijdschrift Neerlandia verscheen vier maal in nummers van 52 pagina’s. 

Ontwerp en vormgeving werden verzorgd door Anke Landweer van Ki-mono in Den Haag. 

Neerlandia werd gedrukt door Vellendrukkerij BDU in Barneveld. 

 

Digitale nieuwsbrief 

De digitale nieuwsbrief verscheen 10 maal.  

 

Website 

De website van het ANV heet anv.nl.  

 

Sociale media 

Het ANV heeft een twitteraccount onder de naam ANV_Neerlandia en een facebookaccount 

onder de naam facebook.com/ANVbureau. 

 

 

Afdelingen en regio’s 

 

Landenafdeling Nederland 

Dinsdag 12 januari op Facebook een rechtstreekse uitzending van het interview met Filip 

D’havé, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland.  

 

Donderdag 18 februari digitale lezing Wonen in verbeelde idealen door Alice Roegholt, 

directeur Museum het Schip in Amsterdam via Zoom. 

 

Donderdag 10 juni digitale lezing Op de grenzen van het grafelijk gezag door Alfons 

Bruekers in samenwerking met de regio ANV der beide Limburgen via Zoom. 

 

Donderdag 24 juni op Facebook Lezing De EU in de geglobaliseerde wereld, is er nog ruimte 

voor cultuur? door Sarah Schoenmaekers 

 

Landenafdeling Vlaanderen 

Dinsdag 26 januari digitale lezing Wat leren onze dialecten ons over de geschiedenis van onze 

taal? Dialectkaarten als beeld van een gestolde beweging door Luk Draye via Zoom. 

 

Woensdag 17 maart digitale lezing De Twee kanten van het Kanaal – een geschiedenis van 

Engeland en de Nederlanden door Harry De Paepe via Zoom. 

 

Dinsdag 18 mei digitale lezing De Nederlandse Mahlertraditie door Emmanuel Overbeeke 

via Zoom. 

 

Dinsdag 7 september digitale lezing De nieuwe zijderoute en haar invloed op de Vlaams-

Nederlandse logistiek door Joost Hintjens via Zoom. 

 



 
 

Dinsdag 7 december digitale lezing Het Imperium Romanum: een reis langs de grenzen van 

een verdwenen wereldrijk door Luc Devoldere via Zoom. 

 

Landenafdeling Zuid-Afrika (Kaapstad)  

Door corona konden er geen activiteiten worden georganiseerd. Wel heeft de afdeling 

regelmatig nieuwsbrieven verzonden. 

 

Regio Izegem 

In verband met corona zijn er geen activiteiten ondernomen. 

 

Regio ANV der beide Limburgen  

Zaterdag 4 september Ledenbijeenkomst ANV der beide Limburgen met referaat Sarah 

Schoenmaekers De afwezigheid van een krachtig taal- en cultuurbeleid: Hop paardje hop 

voor grensoverschrijdende samenwerking of wordt het paard achter de wagen gespannen in 

C-mine in Genk.  

 

Zaterdag 18 september Eerste conferentie Samenwerking beide Limburgen 3.0: Onderwijs en 

Cultuur in Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen. 

 

Zaterdag 16 oktober Tweede conferentie Samenwerking beide Limburgen 3.0: Mobiliteit en 

grensoverschrijdend werken in Hogeschool Zuyd in Maastricht. 

 

Regio Oost- en Zeeuws-Vlaanderen 

In september ondersteuning aan de grensoverschrijdende Anton van Wilderode 

Jeugdpoëziewedstrijd. De proclamatieplechtigheid vond digitaal plaats. 

 

Donderdag 30 september waren vier bestuursleden van de regio aanwezig in de Bibliotheek 

Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen bij de door het ANV georganiseerde literaire tournee van 

De Bronzen Uil. 

 

Vrijdag 12 november Excursie in Gent met stadswandeling en bezoek middeleeuws 

Havenhuis.  

 

 

Visser-Neerlandiaprijzen 

 

Er werden twee Visser-Neerlandiaprijzen toegekend. 

 

- Prof. dr. Frits van Oostrom als beloning voor de wijze waarop hij een betekenisvolle 

bijdrage heeft geleverd aan de Nederlands-Vlaamse samenwerking op wetenschappelijk 

en cultureel gebied en zijn grote invloed op het wetenschappelijke, literaire en culturele 

leven in Nederland en Vlaanderen.  

 

- Prof. dr. Els Witte als beloning voor het door haar verrichte wetenschappelijk onderzoek 

over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, haar inzet voor Nederlands-Vlaamse 

samenwerking zoals in haar functie als voorzitter van de Vlaamse openbare omroep en 

haar inspanningen voor de Nederlandse taal in Brussel en in de wetenschap.  

 



 
 

Op zaterdag 30 oktober werden in AMUZ in Antwerpen de Visser-Neerlandiaprijzen 2020 

uitgereikt aan het Reynaertgenootschap vzw en Herman Engels. De laudatio voor het 

Reynaertgenootschap werd uitgesproken door Frits van Oostrom en voor Herman Engels door 

Wilfried Westerlinck. De pianist Liebrecht van Beckevoort bracht een muzikaal eerbetoon.  

 

Visser-Neerlandiaprijs voor Scenario 

Het ANV organiseert jaarlijks een wedstrijd voor een scenario voor een nog te produceren 

Nederlandstalige speelfilm. De wedstrijd werd gewonnen door Jacqueline Epskamp voor haar 

scenario Turks ijs. De prijs van 5000 euro werd uitgereikt op het Filmfestival Gent op 21 

oktober.  

 

 

Projecten en overige activiteiten 

 

125 jaar ANV 

 

In 2020 bestond het ANV 125 jaar dat door corona helaas niet kon worden gevierd. Op 25 

juni 2022 vindt de uitgestelde presentatie plaats van het boek De Zeven Woorden van de Lage 

Landen dat ter gelegenheid van het jubileum werd samengesteld. In zeven kernwoorden 

vertelt het boek wat de Nederlanden in de loop der eeuwen gemeen hebben gehad en wat zij 

aan de rest van de wereld hebben geschonken. 

Aan het boek werkten de volgende auteurs mee: Hans Cools (vrijheid), Anne Doedens 

(water), Emmanuel Overbeeke (muziek), Piet van Sterkenburg (taal), Maurice van Stiphout 

(God), Joris Verbeurgt (smaak) en Jori Zijlmans (weven). De redactie was in handen van: Gui 

van Gorp, Remi Hauman en Frank Judo. 

 

De compositiewedstrijd, die in samenwerking met het Prinses Christina Concours werd 

uitgeschreven met een opdracht geïnspireerd door Maurice Ravels pianosuite Le Tombeau de 

Couperin werd gewonnen door Casper Groep met Impression in C, A, F, G, Eb en Bb en 

Maarten Bauer met Kenangan Aabadi. De uitgestelde uitvoering in Gent vond plaats op 

zaterdag 6 november 2021, voorafgaand aan de Pacificatielezing. 

 

20 twintigers 

Het ANV wil met het jongerenproject 20 twintigers Nederlandse en Vlaamse jongeren 

samenbrengen. In vier weekenden krijgen ze een cultureel, economisch en sociaal programma 

met lezingen, excursies, ontmoetingen, bedrijfsbezoeken en trainingen aangeboden. Helaas 

moest de editie 2019-2020 door corona voortijdig worden gestopt. Het laatste weekend in 

Amsterdam kon doorgaan van 3 t/m 5 september 2021. 

 

 

Samenwerking 

 

De Bronzen Uil 

Het ANV werkt samen met het Willemsfonds uit Gent voor De Bronzen Uil, de prijs voor het 

beste Nederlandstalige literaire debuut. Naast de vakjuryprijs is er ook een publieksprijs.  

 

Uit 39 inzendingen van boeken die zijn verschenen tussen  1 september 2020 en 30 juni 2021 

selecteerde de jury zes titels: 



 
 

• Simone Atangana Bekono met Confrontaties (Lebowski) 

• Amarylis De Gryse met Varkensribben (Prometheus) 

• Tobi Lakmaker met De geschiedenis van mijn seksualiteit (Das Mag) 

• Vincent Merjenbergen met De grijzen (Atlas Contact) 

• Sholeh Rezazadeh met De hemel is altijd paars (Ambo | Anthos) 

• Caro Van Thuyne met Lijn van wee en wens (Koppernik). 

 

Op 9 oktober werd op het festival Het Betere Boek in Gent de winnaars bekendgemaakt. 

Carol Van Thuyne won met Lijn van wee en wens de Bronzen Uil en Sholeh Rezazadeh won 

met De hemel is altijd paars de publieksprijs. 

 

De winnaar van de vakjuryprijs ontvangt 10.000 euro. De winnaar van de publieksprijs krijgt 

een ets van een kunstenaar. Beide winnaars gaan op tournee langs boekhandels en 

bibliotheken in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast krijgen ze een residentie of 

begeleidingstraject aangeboden.  

 

De in het voorjaar geplande tournee van Machteld Siegmann, die met De kaalvreter de 

juryprijs en de publieksprijs 2020 won, werd uitgesteld naar het najaar.  

Machteld Siegmann was te zien op de volgende data en locaties waar zij werd geïnterviewd 

door Marnix Verplancke. 

 

• 9 september bij boekhandel Theoria in Kortrijk;  

• 11 september bij Standaard Boekhandel in Overijse; 

• 14 september bij Boekhandel Krings in Venlo; 

• 19 september in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam; 

• 21 september bij boekhandel De tijd hervonden in Hasselt; 

• 22 september bij Standaard Boekhandel in Brussel 

• 28 september in Theater Astoria/Boekhandel Kramer in Winterswijk; 

• 29 september bij Boekhandel Van Kemenade & Hollaers in Breda; 

• 30 september in Bibliotheek Zeeuws Vlaanderen/Boekhandel Van de Sande in Terneuzen.  

De optredens in Nederland werden door het ANV georganiseerd. 

 

Het ANV heeft het initiatief genomen om De Reactor, Vlaams-Nederlands platform voor 

literatuurkritiek, bij de prijs te betrekken. Het platform plaatst recensies van alle 

genomineerde titels op zijn website.  

 

Taalboekenprijs 

Het ANV werkte samen met het Genootschap Onze Taal en dagblad Trouw om  

het beste boek over (Nederlandse) taal te onderscheiden. Voor deze jaarlijkse prijs komen  

alleen oorspronkelijk Nederlandstalige boeken in aanmerking. De genomineerden waren  

 

• Alles begint met A, van letterkenner Diedrik van der Wal. Een 

bladerencyclopedie over de letters van ons alfabet. 

• Buurtaal. Praktische gids over de verschillen tussen het Nederlands in België 

en dat in Nederland, van vertaler en variatielinguïst Miet Ooms. 

• Helder mij even op. Het beste, leukste en interessantste uit de NRC-

taalrubriek ‘WoordHoek’, van taalhistoricus Ewoud Sanders.  

https://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/amarylis-de-gryse
https://dasmag.nl/shop/tobi-lakmaker-de-geschiedenis-van-mijn-seksualiteit#:~:text=Dat%20doet%20ook%20eigenlijk%20weinig,dan%20Frenkie%20de%20Jong%20voetbalt.
https://www.atlascontact.nl/boek/de-grijzen/
https://www.amboanthos.nl/boek/de-hemel-is-altijd-paars/
https://www.koppernik.nl/project/lijn-van-wee-en-wens-caro-van-thuyne/


 
 

• Het taaldier mens. Over de oorsprong, geschiedenis en gebruik van taal, 

door Jan Pekelder, hoogleraar taalkunde aan de Parijse Sorbonne-

universiteit.  

• Taalwetten maken en vinden. Het ontstaan en de ontwikkeling van het 

Standaardnederlands beschreven door historisch-taalkundige Nicoline van 

der Sijs.  

 

De prijs van 3000 euro werd gewonnen door Diedrik van der Wal. De uitreiking vond plaats 

op zaterdag 2 oktober in een uitzending van De Taalstaat. De jury bestond uit Nelleke 

Noordervliet (juryvoorzitter), Ton den Boon, Peter Debrabandere, Vibeke Roeper en Geertje 

Slangen. 

 

 

Leerstoel Europees recht, in het bijzonder de cultureel gecorrigeerde markteconomie 

 

Vanuit de Stichting ANV-Tijmen Knecht-Fonds werd op 1 november 2020 de leerstoel 

Europees recht, in het bijzonder de cultureel gecorrigeerde markteconomie bij de Open 

Universiteit in Heerlen ingesteld voor een looptijd van vijf jaar. Bijzonder hoogleraar is Sarah 

Schoenmaekers. Lezingen van Sarah Schoenmaekers voor het ANV: 

 

• Donderdag 24 juni op Facebook en YouTube: De EU in de geglobaliseerde wereld, is er 

nog ruimte voor cultuur?, georganiseerd door de landenafdeling Nederland; 

 

• Zaterdag 4 september in C-mine in Genk: De afwezigheid van een krachtig taal- en 

cultuurbeleid: Hop paardje hop voor grensoverschrijdende samenwerking of wordt het 

paard achter de wagen gespannen, georganiseerd door de regio ANV der Beide 

Limburgen. 

 

 


