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HET DEPLDE COLLOQUIUM

(rubriek 1)
Aangaande de plannen van de 7elkcommissie betreffende de opzet van het
Derde Colloquium werd in het novembernummer 1966 van Lit blad reeds een
aantal bijzonderheden meegedeeld. Onder verwijzing hiernaar kunnen wij
thans berichten dat de Ministers van Onderijs van Nederland en België
ons per schrijven van 15.3.1967 hebben doen weten 9 dat zij met de Lenoemde
opzet instemmen en bereid zijn de Losten ervan op zich te nemen 211 aan de
buitenlandse docenten-deelnemers onder zekere voorwaarden reis- en verblijfsfaciliteiten toe te staan.
Hoe dit laatste bedoeld is, Nerd in een circulaire die op 23 maart 1.1. aan
de docenten werd toegezonden, in bijzonderheden uiteen3'ezet.
Een voorlopig programma en een intekenbiljet zullen binnenkort aan onze
docenten en aan een aantal uit te noo.igen L asten warden toegezonden.
Voor hen die het bovengenoemd nummer van ons blad niet meer bij de hand
mochten hebben, volgen hier over het aanstaand colloquium nog eens in het
kort enkele gegevens.
Duur: 4 dagen (5 t/m 8 september 19(7) 9 -Taaraan een excursiedag (zaterdag
9 september) zal uorJen toeevoed.

Plaatse "Het Oude Hof" (vro3:.;er I.- oninhlijk Paleis aan het Noordeinde),
Molenstraat 27 9 's-Gravenhac4e.
Karakters Het is de bedoelin c, dat hot Colloquium vooral een informatief
karakter zal dra-en. Daarom zullen naast de werkvergaderingen enige weten-

schappelijke vergaderingen in het programma worden opgenomen, waarvoor
specialisten zullen worden t.d, reeds zijn uitgenodigd die zullen spreken
over onderwerpen als de stand van de huidige nederlandistische wetenschap
(zowel taalkundig als literair), die van de egenwoordiBe lexicologie,
dialectologie, van Je vertalin van Nederlands letterkundig uerk, van moderne
methoden bij het onderwijs in vreemde talen, van de culturele en politieke
geschiedenis der Nederianden. Enize nadere bijzonderheuen zal men in de
toelichting bij het bovenvermeld voorlopig programma aantreffen.
De Werkoommissie

(univ. Parijs), DR. J. M. JALINK (vh. univ. Bonn) secretaris, PROF. DR. L. E. SCHMITT (univ. Marburg),
(vertegenw. Nuoffic), PROF. DR. W. THYS (univ. Rijsel) voorzitter, J. Z. UYS, M. A. (viz. univ. Natal),
MEJ. DRS. G. DE VRIES (univ. Kopenhagen), PROF. DR. TH. WEEVERS (univ. Londen)

PROF. DR. P. BRACHIN
DRS. F. P. THOMASSEN

SECRETARIAAT : p.a. NUFFIC, MOLENSTRAAT 27, 'S-GRAVENHAGE

OPHANDEN UITGAVEN VAN DE

T:TERKCOMMISSIE

(rubriek II)

Aan de druk van "De Nederlandistiek in het Buitenland" (vroeger Liber Memorialis
genoemd) zal begin mei worden begonnen. Het lit in de bedoeling aat het boek voor
het Derde Colloquium Viereed is en dat dan aan alle deelnemers-docenten en autoriteiten een presentexemplaar zal kunnen uorden ter beschikking gesteld.
Van de Bibliografieën van buitenlandse Docenten in de Nederlandistiek is de
financiering nog niet geheel in kannen en kruiken, zodat deze uitgave waarschijnlijk iets later als bijlage bij de eerder genoemde zal verschijnen.
Wat de Li'st van literaire as ammofoon laten betreft, zie rubriek III.

IJ VOEGSELS
(rubriek III)
Voor onze docenten voegen wij aan dit nummer van
ons blad als aparte brochure een Lijst van literaire grammofoonplaten toe die door
onze voorzitter is opgemaakt. Hochten er onder de ontvanGY ers van ons blad, buiten
de docenten, belangstellenden in genoemde lijst zijn, dan zal deze hun a L hun verzoek gratis worden toegezonden.
Voorts sturen wij - niet aan alle docenten, doch aan de Nederlandse instituten en
afdelingen in het buitenland - als bijla g e het Rap ort van de Nederlanclszische
Commissie voor de s ellin o' van de bastaardwoorden, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage.
Hetzelfde geldt voor Vademecum Bekno te Gids voor buitenlandse studenten over het
studeren in Nederland, uitgave van de Stichting Foreign Student Service, Oranje
Nassaulaan 5, Amsterdam, tel. 020-715915.
Daar de ons door de beide regeringen beloofde 100 exemplaren van genoemd rapport
op dit ogenblik nog niet alle in ons bezit zijn, is het mogelijk dat mij het aan
een aantal instituten zullen moeten nazenden.
De Werkoommissie spreekt gaarne har dank uit aan de Nederlandse en Belgische Ministeries van Onderwijs voor de bereidheid 100 exemplaren van genoemd spellingrapport
af te staan.
REIZENDE TENTOONSTELLING

(rubriek. IV)
_.1.itob . ect hebben verscheidene besprekingen plaats gehad
Over ittwea19...22ries.
met Drs. G. Borgers, Conservator van het Nederlands Leterkundig Museum te
's-Gravenhage. Bovendien is het advies ingewonnen van de Mediaevist, de Heer
J. Deschamps, Conservator van de Kon. Bibliotheek te Brussel. De verzoeken om
toezending van de negatieven van de manuscripten en andere objecten aan de
bibliotheken en instituten waar deze zich bevinden, zijn dezer dagen verzonden.
Wij hopen de expositie eveneens voor het Derde Colloquium gebruiksklaar te hebben
en ze daar voor het eerst te tonen.

IN MEMWAM
(rubriek V)
Tot ons leedwezen moeten wij onder dit hoofdje vermelden de naam van Prof. Dr. Pieter
Geyl die op Oudejaarsdag van het vorige jaar op 79-jarige leeftijd is overleden.
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"Uw goede wensen voor mijn gezondheid kan ik Goed 3ebruiken" schreef hij ons na
het ongeluk aat hem anderhalf jaar Leleden is overkomen. 7ij misten sindsdien
zijn boeiende driewekelijkse bijdraen aan "Vrij Nederland" en het scheen wel dat
zijn onblusbare werkkracht na dit onL-eval gebroken 'Jas.
Prof, Geyl die na zijn correspon,lentschap voor de Nieuwe :iLotter riamse Courant
(1913- 1 21) vanaf de o-orichtin van do leerstool voor Nederlandse geschiedenis en
instellingen in laatstgenoemd jaar dit hoogleraarschap tot 1936 bekleedde, waarna hij aan de Rijksuniversiteit to Utrecht doceerde, stelde veel belang in het
werk van onze Commissie. _pit bleek uib de vele werken van zijn hand die Lij aan
onze Centrale VerzamelinL schonk 2 uit de portretten uit zijn Lonflonse tijd en van
zijn opvolger Renier cie hij voor onze komende uitave ".0e Nederlandistiek in het
Buitenland" ter beschikking stelde enz.
Je plaatsruimte in ons blad. laat niet toe hier o-) cie vele en G'roe verdiensten
van deze strijdbare geleerde uitvoei_ in te ,aan. Tij verwijzen hiervoor naar
het overzicht van zijn leerling Dr, 21.7. Uillemsen in "Neerlandia" 1967 9 1,
waaruit wij hier enige gegevens overnemen 2 en naar le uitvoeriger biografie van
Dr. H. 77, van der Dunk, verchenen in de, A-0-reeks, Stichting Ivio to Amsterdam,
Koninginneweg 62 9 16 biz., an wijzen hier slechts op zijn kort na da tweeds wereldoorlog verschenen "Napoleon, voor en tagen de Franse coschiedschrijvinc,", spoedig
daarna in een Engelse editie verschenen, die de grondslag legde voor de faam die
hij weldra in Angelsaksische landen zou :enieten. Hiertoe droeg eveneens niet weinig
bij zijn controverse met de bekende cultuur-filosoof on historicus Arnold Toynbee.
Ook ("oar zijn historiografische en (seschiedtheore:tische publikaties van na de oorlog verwierf hij een grote naam in het buitenland.
Voor de lage landen word van eminent belang Geyls grootnecierlandse Geschied-conceptie, waaruit zijn "Geschiedeni-1 vcm Ie Nederlandse Stam" voortkuam en waarin hij de
klein- Belgische opvatting van cl tekende historicus Pirenne en si.e klein - Hollandse
van diens tegenhangers in Nederland bestreed. In Vlaanderen zal Geyl vooral in herinnering blijven als de hartstochtelijke "medespeler" in de Vlaamse Beweging, waarbij hij, getuige vele van zijn publikaties, redevoorinen an brieven, als geen ander
Noordnederlander betrokken was en uaarvan slechts
n verwijdering optrad 9 toen in
de beginjaren dertig in deze boweginc, het autoritaire c'Lenken de overhand nam.
Kortom een geleerde van internationaal foriaaat, fel medelevend met de tijd, waarin
hij Leplaatst was 2 hartstochtelijk ; op het ongemakkelijke af, en toch vol zin voor
humor, hulpvaardig an \oan een :;rots vriondelijkheii en persoonlijke charme. Zo
zullen zij die hem gekend hebben hem steeds in ere houden.
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IIAPPEK EN MUTATIESI
2
(rubriek V )

Sedert de vorige aflevering van dit blad (november 1966) zijn de volgende nieuwe
docentschappen en mutaties to onzer kennis gekomen g

Universiteit te Bonn. Van Prof..Dr. R. Schiltzeichel vernemen wij dat in zijn leeropdracht ook het Nederlands een plaats heeft. Deze leeropdracht luidt g "Altere
Germanistik einschliesslich das Hiederlandischen" 0 !ij hebben dus Prof. Schlitzeichel
met vreugde in onze docentonlij-,vt opgenomen.
Nadere bi zonderheden over de nieue lector t- Frankfort .d. Lain. Lic. J. Adriaens
ward 30.8.1942 te Sint-Donijs , e j. se Leboren; hij studeerde aan de Universiteit
van Leuven twee semesters geneeskunde (196o-1961) daarna Germaanse filologie ; hij
behaalde in 1965 cum laude zijn licentiaatsgraad met son verhandeling over de
Vlaamse schrijver Lode Baekelmans, was sept. 1965 tot okt. 1966 leraar M.O. in Belgi%
1) naar de volgorde van de docentenlijst
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Op 1 oktober 1966 werd Lic. Aciriaers tot lector te Frankfort a, d. Main benoemd als
opvolger van zijn landgenoot Lice J.G. Wilmots.
s uit Heidelber, Van de Hier H.L. Bone;er vernamen wij dat hij sinds 1964
Nieur.
werkzaam is aan het Tolkeninstituut te Heidalberg, Hij kwam oorspronkelijk als
N.O,I,B-uitwisselinJsstudent naar Germersheim sla g ce begin 1964 voor het tolkexamen Ln"els en Italiaans en kreeg kort daarop een leeropdracht aan genoemd
Tolkeninsi;ituut. In hit zomersemester 1965 werd deze leeropdracht veranderd in
een half lectoraat. Voor het komende semester is hem eon volladig lectoraat toe,,:_ezeUd. In 1965 en '66 werkte de Heer Boner tijdens de universitaire vakanties
in Brussel als tolk bij de L.E.C. ( p ia verder ook bij nins/"armersheim).
Over de op_v_ol^ ster van Dr, ?sIiencke ^e K_^el, T2vr, Drs. Th, T-lilberz- Schuurman kunnen
wij the ns de volgende ceG;evers rieedelens evr. 7 ilberg- Schuurh an werd 17.12,1940
te Alkmaar geboren. Zij studeerde te Leiden bij Prof, v, d, Waal kunstgeschiedenis.
Na haar kandidaatsexamen (1;62) studeerde zij met een beurs van de U.A.A,D. in
Munchen; na haar doctoraal (1x64) werkte zij met een beurs van de Oostenrijkse
regering aan een dissertatie. Sinds september 1966 is Mevr. T:ilberg met een Oostenrijks kunsthistoricus gehuwd.
Over het nieuwe staflid te Keulen, de Heer J.'i.G. Anschutz kunnen wij nog geen
nadere biografische bijzonderheden Vieven.

De Heer H.L. Bonr;er ook in Mainz Germersheim. Zoals reeds vermeld, kwam de hoer
Bomel in hot wintersornester 1960-1961 als uitwisselingsstudent van het TT, O.T,B.
te Breukelen, naar Germersheim. Sindsdien is hij met eon leeropdracht verbonden
aan het Auslands- und Dolmetscherinstitut aldaar. Sinds e zun. Ausla,ndskorrespondenie.lpruiun„ voor hot hele instituut is afL, escha,it y bestaat er in Germersheim
goon gelegenheid meer eon examen in het Nederlands af te leggen. Slechts een relatief klein aantal stuUen y en (20-30) studeert Yederlands nog als derde -g aal o Een
verbetering van de positie van het Nederlands wordt sinds land overwogen, maar is
tot nu toe, vooral om financile redenen, no; : uitgestelcl.
Mutatie in Saarland. Mevrouw L. Jochum-Dbnszel.nann bericht ons dat de Hoer de 1,^erd9
olie als Lehrbeauftragter werkzaam was aan het Tolkeninstit uut van de Universiteit
van Saarland te Saarbrucken 9 in de zomer van 1966 naar Nederland is torubgekeerd.
Na zijn vertrek heft Ilevrouw Jochum hot werk (last zij samen mot Cie Heer de 'Nerd
verrichtte, alleen voortgezeic. In hot volgend nummer van N.E.H. hopen wij moer over
deze mutatie te kunnen i7e:aelen.
Over d.e o^vol^ster van , P^^^ _ B.__ XJ-3:1Z__t_Qr_ in Straatsbur, Mej. A. van de Ven, ontbreken
ons no;; steeds nadere gegevens.
Tweede lectoraat voor Nederlands te Cambrid c, e. Naar hot Ministerie van 0< en N. ons
meedeelde, we a.. Drs. Seuren van de R.U. te Gronin.;;en op kosten van het ministerie
naar Cambridge uitgezonden om er een methode voor moderne leermiddelen Nederlands
voor Engelstaligen uit te werken. Intussen is de lieer Souron door de Universiteit
te Cambridge tot tweede lector naast Peter Ling, M.A. benoemd. Zijn werk aan bovengenoemde methode zal hij echter, zij het in eon brat langzamer tempo, voortzetten.
In Glasgow heen _Ncderlanu.s _meer? De afdelinL culturele Zaken van de Nederlandse
Ambassade te Londen deelde ons mode dat Dr. red. P.H. iiarkesteyn uit Glasgow is
vertrokken. Over zijn opvolging bestaat no; geen zekerheid. 1)r. Markesteyn gaf
zijn lessen aan het Extra Mural Department van de Universiteit van Glasgow.
Goossens, assistent- lecturer bij de leerstoel van
Nadere 'e p°évens over iïej
Prof. ':Veevers te Londen Bedford ,ollege)o . liaj, Drs. F.E. Goossens werd 15,50 ,40
te Semarang (Indonesië) taboren; zij studeerde EnLelse taal- en letterkunde aan de
R.U. te Utrecht, waar zij ' in 1965 haar doctoraal examen deed. Sinds oktober 1965
is zij assistent -lecturer aar. Bedford College. Over de tweede nieuwe assistentlecturer aan Bedford College, Mej. Drs. A.J. Flipse zijn ons nog geen bijzonderheden bekend.
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th Rooy in lecember 1966 had
Nederlands in Zweden. Tijdens een gesp-fek Iat Dr,
met het Dagelijks Bestuur van de -.Terkcommissie, deelde hij mee, alleen no L te
doceren aan de Universiteit van Stockholm. Zijn taak in Uppsala is -_,ehe .c. 1 overgenomen door Mej. Lic. A. Dolfosso 9 ovr io ij in N. -].E. 7 al eni.L;e geL,2vens naar
voren brachten.

VEI1ENIGJE STAT21
Over do nieuwe Assistant Professor aan do Universit1L2f California, de Heer Johan
P. Snapper, M.A. ontvinn Tij van ja Heer H.A. HooE;amloorn, Ambassaderaad voor
Pers on Culturele Zaken te Tashin_ton, aovolsnLo a
LHear J.P.
Snapper, M.A. 'A-erd in 1935 in Nederland &eboren, hij emiLrecrtle in 1949 naar de
zijn Bachelor's Dagree
Verenigde Staten, Naar hij aan Calvin "Jolle„To (Jand
in de filosofie behaalde en daarna aan de Universiteit van Chiago zijn naster's
Degree in het Duits. Hij ber p idt ec proefchrift voor over een onder ,Jorp uit de
Duitse Letterkunde in de 18e eeuw.
•

ZUID AFRIKA
Mutaties in Zuid-Afrika. Van Prof, Dr. Ernst van Heerden van de Universiteit van
die -Jitwatersrand in Johannesburg ontvin&Dn wij ook :lit jaar -Jeer in dank (Le lijst
van docenten in do nederlandistiok aan Zuidafri lLaanse universiteiten, zoals daze
er volgens (J.Lo hem beschik;Jare geLvins uit ZDU mooten zien. Het aantal universiteiten waar 7ederlands gedoceerd wordt is Dot 6cln ve=Derderd, te weten de Randse
Lfrikaanse Universiteit to JohannesburL, ijocont in het Nederlands is hior Dr.
F.I.J. van Lensburg, bot voor kort verbonden aan de Universiteit van (lie OranjeVrijstaat. Dr. J.G.:. ::ombrinck word van da Universiteit vm Natal te Pietermaritzburg overgeplaatst naar de andere sbandplaats van'Jezelfde univern;iteit, n.l.
te Durban. Nieuw zijn voor ons q e namen y an g e 1-Ier A.D. ae V. :fluver, Universiteit van die Witwatersrand, Johannesburg; de Heer V. 'Jebb, Universi,ait van Natal
te Pietermaritzburg, Dr. E. Botha, Univorsiteit van Pretoria eveneens aan de
Ponelis, Univere Heer
Universiteit van Pretoria ,:te Hoer H.J. van ]etvoldt
siteit van Suid-Afrika, Pr3to-.2ia; Prof. 1)-2. 'T.E.G. Louw, Universiteit-van Stellenbosch; de hoer L.B. Odentaal, UniversiteitskolloLe van aiJ Noorcla), Turfloop oor
PietersburE.
Van Dr T !. Jonckheere vernemen uij Jat hij van Universiteit van Port Elizabeth,
waar hij tijelijk on loctoraat vorvulde, is overgeplaatst naar de Rhodos Universiteit te Grahamstad.
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7. I J 3 IN H.E r2 BUITENLAND
(rubriek VI)

Belan :ri ko kansen voor ht Nederlands in Indonesia. In "De 2elea:12aaf' troffen wij
eon artikel aan, waarin wordt meogedeold dat over de hele archipel tienduizenden
vaak jonge Indonesirs Nedarlandse taalcursussen volgen, dat er Nederlandse leeszalen worden ingericht en dat ook aan vole universiteiten Naderlands onderwijs
wordt gegeven. Wij hebben ons n.a.v,
courantenbericht in verbinding gesteld
met da Heer J.E. Schaap, tot voor kort attaché aan de afdelin:;. Pars- en Culturele
Zaken van de Nederlandse Ambassade to Djakarta, dia zojuist b erepatrieerd is.
De Hoer Schaap bavestid3 9 dat or inderdaad aan vorschillende In, ti onesische universiteiten Nederlands wordt segevan. Zo o.a. aan cLe Universiteit van IndOnesia,
aan die te :Andoeng, Malang enz., doch meestal Loor indonosi:irs, vaak onderwijzers
met hoofdakte. De Nederlandse Ambassade ondersteunt dome tondens dio begrijpelijk
is, daar veel van de literatuur over dit land (geschieo.enis, archeologie, enz.)
in het Nederlands geschrevon is on nog maar weinige van de betreffende studiewerken in hot Indonesisch zijn vortaald. Hat schijnt ons echtar beter met het
doen van moor concrete mededolinL.:n en het opnomen van namon on adressen van
onderwijskrachten in onze docentenlijst te wachton tot dit aanvangsstadium wat
overwonnen is en do zaken zich moor geconsolidoerci hebben.

4.4

Kansen voor Nederlands onderwis in Nieuw-Zeeland? Van de Heer P.H. de Bres, Dunedin,
Nieuw-Zeeland, vernemen wij dat de mogelijkheden worden overwogen onderwijs in de
Nederlandse taal en cultuur te geven aan de Universiteit van Otago, Department of
University Extensione naar de beslissing hierover zal pas later in het jaar vallen.
De Heer de Bros heeft over deze zaak reeds contact opgenomen met Prof. J. Smit te
Melbourne.

ACTIVITEITEN VAN DE.WERKCCMSSIE
(rubriek VII)
De Tierkcommissie on de Internationale Verani cr in voor Germaanso Taal- en Literatuur2212LuL11. Op raad van de gewezen voorzitter van boven als tweede genoemde organisatie, Prof. Dr. H. Meyer van do Universiteit van Amsterdam, wendden wij ons in
december 1965 tot de tegenuoordiga president, Prof. Dr, Victor Lange van de Princeton
University, Princeton, New Jersey, met 'de vraag, of het mogelijk zou zijn de I: .erkcommissie als lid van voormolde VeTeniging te doen toetreden0 en band met de door
Prof. Lange voorgezeten vereniging leek en lijkt ons vooral wenselijk in verband
met het streven van onze Commissie. de integratie van de studie on het onderzoek
van de nederlandistiek in dia van 6.3 Germaanse talen waar mogelijk te bevorderen.
In zijn antwoord van 25.1.1967 op onze aanvrage deelt Prof. Lange ons mee dat hij
een lidmaatschap van de Werkcommissie van zijn vereniging op hoge prijs zou stellen.
"Mir scheint dass die gemcinsamen Interessen diesen Schritt in reichem Masse reèhtfertigen wlirden". Door omstandigheaen zou een lidmaatschap evenwel niet voor het
vol,r,end congres in 1970 kunneh worden verwezenlijkt. Prof. Lange is evenwel gaarne
bereid de mogelijkheid van een lidmaatschap dor Werkcommissie reeds -in hot presidium
te bespreken. Wij hebben hem verzocht daze voorlopige stap in afwachting van een
meer definitieve te willen ondernemen.
Achterstellinliitenlandsedosnlea. In hat novembernummer 1966, bl. 7 -.9, sohreven
wij vrij uitvoerig over de velerlei wijzon, waarop de docenten in het buitenland bij
hun binnenlandse collega's, die veili onder de vleuels van het Rijksambtenarenreglement wegschuilen, achterstaan. Gedachtig aan het "frappez, frappez toujours"
sommen wij ze hier nog eens ops
a. de problemen aangaande hun pensionering,
b. de berekening van hun dienstjaren ook bij een eventuele overgang van de buitenlandse naar de binnenlandse dienst,
torugbetaling van de rijkestudietoelagen,
c, de kwestie van de terugbetaling
d. de premiebetaling voor en latere uitkering van A.0.7. an A.W.W.,
C. het uitstel of de vrijsteling van militaire dienst (het z.g. lerarenverlof).
Als voorbeeld van de onder b. genoemde achterstelling- memoreerden wij in de genoemde
aflevering van ons blad het inval Drs. JP. Ponten die zijn standplaatsen te GiessenMarburg voortijdig moest verlaten daar hij vanwege zijn jong gezin een voortgezet
verlies van dienstjaren niet verantwoord achtte.
De onder C. vermelde kwestie doet zich thans voor bij de lector te Munster, Drs.
L. Ross, die aldaar sinds 1964 werkzaam is en, indien hij na beëindiging van zijn
studie een leraarschap in Nederland zou hebben aanvaard, zijn rijksstudietoelage
van f. 6.600,- al bijna zou hebben 'inverdiend" (hiervoor staat n.l0 een dienst
van vijf jaar). Een verzoek van de Hoer Ross aan het Ministerie van O. en N. hem

op gelijke wijze te willen behandelen als zijn binnenlandse collega's, werd afgewezen, daar de "inverdienregeling" alleen gold voor Nederland, Suriname en de
Nederlandse Antillen. Enigszins bitter schrijft de Heer Ross s "Aan de straf voor
hot feit dat ik mij verrheet iets in het buitenland voor het Nederlands te doen,
zal ik mij dus wel niet kunnen onttrekken."
Hoewel het hier een lid van de Nerkcommissie betreft, willen wij, om het belang
van de zaak, als voorbeeld van de sub d. gememoreerde achterstelling het feit
noemen, dat Dr. Jalink die anderhalf jaar nadat de Wet op de A.O.W. in werking

trad, op 1.5.1961 uit Bonn naar Nederland terugkeerde on als in het buitenland woonachtige gedurenda deze periode «Den p remie had kunnen betalen 2 pas zes jaren na zijn
terugkeer naar ons land, recht krijgt op een A.O.W.-uitkerin on dan nog' slechts
op eon beperkte.
Lenoemcle bladzijdan vermeldden wij
Bezwaar van Prof. Heinrichs Giessen), In
in dit verband het behartigensuaardii voorstel q at Prof. Koaroma op de conferentie
van docenten Nederlands te Bonn/KeulDn aan ac hana deed om uit de impasse te geraken, n.l, dat de buitenlandse lectoren, voor zover zij afgestudeerd zijn, de
status van binnenlandse leraren bij h_rt, v.h0m00., nol, tie van rijksambtenaren
zouden krijgen, waarvoor alle voor :_ezo groep L;eldande sociale voorzieningen, ook
de buitenlandse docenten bon deed zouden vallen. Do -orkcommissie tekende hierbij
aan, dat de door Prof, Heeroma voorgestelde regeling tevens tot cevolg zou hebben,
dat de buitenlandse universiteiten langzamerhand tot hot inzicht zouden komen, dat
het aanbod aan een volledig bevoegde buitenlandse lector voor deze pas aanvaardbaar
zal zijn, indien zijn tractemont ongÖveer met dat van een binnenlandse leraar bij
het v.h.m.o. overeenkomt.
Prof. Heinrichs nu maakt in dit verband opmerkzaam op een koorzijde van de medaille,
n.l. dat het eon hoogleraar in de Lermanistiek, die hot belang van do noderlandistick voor zijn vak inziet, dikwijls al moeite genoeg kost in zijn Faculteit belangstolling voor het Nederlands te wokken an zijn Landsra b erinz van de noodzaak to
overtuigen een bedrag voor dit doel op do begroting be plaatsen. Dit bedrag zal
dan dikwijls niet toereikend zijn om eon volledig bevoegde leerkracht aan te trekken, zodat hij zich of met eon leeropdracht aan een buitenlandse stipondiaat zal
moeten beholpen, die dan na weinige jaren weer verdwijnt, of - indien hij tot een
meer geordende toestand wil komen
zich via zijn ministerie tot do betreffende
buitenlandse regering zal moeten 7onden met eon verzoek om oen aanvullende subsidies
een opzet die trouwens zowel van Duitse als van Nederlandse zijde ook uci wordt
toeopast. Wij danken Prof. Heinri(3hs voor zijn realistische aanvulling van da door
ons gestelde ideale toestand. 7ij hebben voor de (koor hom cenoeme moeilijkheden
eon open oog, wijzen or echer wel op dat :le door hem F,aneduide situatie o.i.
slechts reen overgangstoestand behoort te zijn die na korter of langer tijd zal
moeten verdwijnen. In dia geest 7as ook de voorstelling van zaken aio Prof. Schmitt
(Marburg) op hot Tweede Colloquium L, af en zij stemt overeen met Prof. Haaroma's
afwijzing van diplomatieke leerstoelen, die z.i0 nooit het gezag van eon door do
universiteit zelf bekostigde zullcn verkriLen.
Steun van de Maatscha I der Nederlandse Letterkunde aan, de buitenlandse docenten.
Doze werd ons per schrijven van 12.11.1966 aan b obocen bij monde van D/0 N.G.H. Wijngaards, voorzitter van de Nijmeegse afdelin6 der Maatschappij, Lia ons mededeelt
van het hoofdbestuur opdracht ta hobbon ontvangen zich mDt a0 . - orkcommissio in verbinding te stellen betreffende 6e ijzen 9 waarop aDze steun het meest effectief zou
kunnen worden verleend,
hJoben Dr. 1,Tijn3aards daarop L,3wezen op een der knelpunten van hot Brusels Colloquium de bibliorafische voorlichting. Dit voorstel
schijnt in goede aardo ta zijn bevallen :3tuie do volende passa,e uit Dr. Nijngaard's antwoord van 1.12.1966 "Onze afdalin3' heeft juist twee maanden Leleden
aan het H.B. voorgesteld m:t alle mogelijke miJ.delen te streven naar de spoedige
totstandkoming van een bibliografie van alle publikaties op ons vakgebied. Dit
voorstel werd door de Commissie van Taal- en Letterkunde van een gunstig advies
voorzien. Wij hebben ons voorstel daarna uitc:owerkt, geconcretiseerd. Yiomenteel
is deze zaak in studio, opnieuw bij de Commissie van Taal- en Letterkunde. Zo'n
bibliografie is natuurlijk nouig g ell: instituut en iedere vakgenoot schreeuwt er
gewoon om."
Voorts wil (te Maatschappij via de Ilcademische Raad trachten ta lomen tot hot scheppen van mogelijkheden toekomstige hoogleraren on lectoren op hun taak in dan vreemde voor te bereiden. Herinnert men zich Mej. de Vries' voordracht op hot Tweede
Colloquium over de "moeilijkheden bij da overgang van intra naar extra muros",
dan kan zulk e'en voorbereidin wellicht geen overbodige luxe Lenoemd worden.

Nederlandse vertaalwoordenbooken voor buitenlanders. 11aods Leruime tijd geleden
stelden wij ons in verbinding met derlitgoverijen Van Goor on Zonen te 's-Gravenhaze en J.B. 'Jolters te Groninen met het verzoek hun vertaalwoordenboeken ook
voor buitenlandse gebruikers geschikter te maken door in nieuwe uitgaven achtor
de zelfstandige naamwoorden hat geslacht an ook da meervoudsvormen te willen aang , maar ook daar
even s het eerste met het oog op de voornaamwooraelijke aanduidin
b.v. in het Duits veel woorden in geslacht van ht Nederlands afwijken ('.1e. bootdas Boot enz.). Van de bewerker van ue, nieuwe uitgave van Van Goors NederlandsDuits woordenboek, Prof.Dr. J. van flam, ontvinLm T ;ij bericht, dat hij bereid is
aan onze wensen, o.a. geuit tijdens hot Brussels Colloquium, tegemoet te komen.
Bat wensen ten aanzien van vortaalwoordenbooken niet alleen bij ons leven, bleek
in een forum op hot 37e Nederlandse Congres (zie ook rubriek IX) waar gesproken
werd over "de positie van het Nederlands in Europa". Het forumlid de Heer P.Loose,
lector Hoer Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen, botoo LA.e: "Niet
alleen de Nederlandse woordenboeken moeten beter worden, maar ook do woordenboeken Nederlands-buitenlandse taal. Eon good woordenboek verst een investering van
f. 2 'a 3 miljoen, laten uitgevers samenwerken en laat de overheid steun verlenen".
Kni seldienston en de sellin van de bastaardwoorden. Sedert 1 januari 1.1 heeft
de Nerkoommissie abonnementen bij een Nederlandso en een Belgische knipseldienst.
'Tat de Nederlandse betreft, heeft dit tot gevolg dat wij da laatste weken overstroomd worden door een ware vloedLolf van reacties op hot "Rapport van de Commissie
voor de spelling van de bastaardwoorden". Ze (. ;aan van "himmelhoch jauchzend bis zum
2ode betrabt", ja van fanatiek vóór tot kJaadaar q ic.^ tegen. Er zou een acaj.emisch
proefschrift voor nodig zijn oT, in dez,-) chaos orde to schop-oen. Onze voorlopige
indruk is dat in het algemeen filologen en onderwijsmensen de voorstellen toejuichen (Heeroma, Stutterheim, Paardekooper) uitgezonderd b.v. Dr. Kruyskamp on de
schrijvers en dichters za verfoeien. Do Belgische couranten schijnen deze zaak
rustiger op te vatten.
C.i0 schuilt er veal waarheid in de opmerking van een aantal cr.:)ponenten, dat do op. ..racht aan de commissie onvolledig is ueweast en Jat voor het onderwijs niet minder
J
belangrijk dan de spelling van de vream,le woorden iss do to ingewikkelde spelling
van de werkwoordsvormen, do afschaffing von e verschillen tussen ij en ei, au 3n
ou, de spelling van de sjwa, enz.
Een tweede .L;evolg is dat wij nu beter op do hoogte worden gebra-Aat van nieuw opgerichte cursussen Nederlands in verschillende landen0 loaar deze evenwel meestal
goon universitair onierwijs betreffen, kunnen wij ze slechts in het voorbijgaan
aanstippen ue noemen hier UashinL;ton, Inaonesi3 (zie over:gons rubriék VI) en
En661and.
Voor buitenlandse stu_enten in 0 nederlandistiek die hun studio aan de Ri ksuniversiteit te Gent zouden willen voortzetten. Wij hebben Prof.Dr. L. Coetsier
van de Dienst voor Studieadvies aan de Rijksuniversiteit te Gent bereid gevonden
om van do onlangs uitgekomen Gids voor de student (Mededelingen van het Laboratorium voor Toegepaste Psycholo_ie en aa i)ionst voor Studieadvies bij de Rijks-

universiteit te Gent, nr 0 13) eon exemplaar te sturen naar alle contra voor
landistiek aan buitenlandse universiteiten. Hot is eon aantrekkelijk boekje met
geven van de enorme expansie van de Gentse universiteit in
foto's lie eon
de laatste jaren. Wij hopen dat ook andere universiteiten in Nederland en Belgi.:5
bereid zullen word-6n gevonden om publikaties van doze soort aan buitenlandse
noL)rlandisten te sturen. Langs doze wet, wordt Professor Coetsier alvast hartelijk
bedankt voor zijn mgdoworking. (Zie ook rubriek III).
Leermiddelen voor de Nederlandse cursus van Nevrouw J.J.A. Runckel cle Baartman
in A rze ntinie. Ingevolge een oproep van Mevrouw Daartman oD, haar ten behoove van
haar Nederlandse leergang te voorzien van teksten en documenten op het gebied van
economie, financiën, verzekeringsrecht enz., hoeft de Rijksuniversiteit te Gent
en moor bepaald de Faculteit der Jiechtsgeleerdheid en de Hogere School voor Handels- en Econcmische Wetenschappen haar allerlei documentatie bezorgd clie door
Mevrouw Baartman in dank werd ontvangen. 3 -e - !orkcommissie stuurde haar alvast
1.J.■ ■■■

..r.4•

J1.■■...1.

OR.

een exemplaar van 'Jolters, Leorboek der modern,: Nodorlandso Hanolscorres-oonontie (Don Haag, Van Goor Zonen, z,j. en van cle Linguistische Kaart van "belj.
(Lier, van In & Co).
Nederlands aan de univ3rsit3it te Exeter? Nadat wij oracht:)r waren sekoman dat or
.
zich in de afueling Germanistiek aan L: Unilnrsiteit ta Exeter duidelijk belang—
stolling voor ht ndorlands bec,int af
tokonon en C,at lector Keith 2., Dickson
zijn studenten poot to -:innon voor onze taal on 1otbel7kund.3 7 hebben wij raat hem
contact opgonom p n om to in ,aamerTn in hoover wij hec, behulpzaam kunnen zijn bij
Ce op-fichtinE; van on N.-)derlundse cursus Ran zijn Universiteit,
Documontatie—Roctifidatio. In h2t nanmbernummer 1966, bl.2 van ons bla,Liloelden
wij onder het hoofdje "Bijvoe3se1s" sub 2. ïJo2 e'en Literatuurlijst Taal en Spallin(.
(tot 1940) 1965, A 285, opomakt (1002 de Ilfdolin,J Documontatio van het Ministerie
van 0, on W. voor onze docenten -be zullen insluiten. Di-6 block bij nader inzien
niet moGolijk, daar or van doze lijst niet voldoende exemplaren mcor op hot ministerie aanwezis. 7Taron an doze 7 )ovenJien volLens ''enoemde
deling verouderd was.
Tot onze spijt verzuim.:,en ;Tij ovenwel o b p troffenae ,Iodedelin te schrappen.
Wij maken or echter attent op (slat ;:moom(la Lfdelin (aCLros g 3
- alistraat 104-1062
's—Gravenhago, tol. 070-624311) bo2eid is ,:en iedc inlichtinen over literatuur
to verschaffen. De lijsten als v, io ovDr Hederlandse Faal, 1566 9 2. 342, die
wij Lolukkic w 6
. 1 bij het voris nummer van ons blad kon n insluiten, -Jordon aan
de hand van binnenokomen vrdcen opLemc,akt.
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(rubrik VIII)
Jubileum van Hevrouu Gein. Op 1,11.196G ras hDt 25 jaar
Hevrouw
Gouin—Salm haar taak begon: aan het Dolmetschor—Instituut van de Universiteit van
Hoidelber. T Jij zonden haar namens
orkcommissio en hartelijke Lelukwens. Hot
was voor Mevrouw Gewin niet altij_ L-omakkelijks har werk ferd slechts als "Nebenboschaftiun' boschouud 0 el f
zij haar taak andere. Ze zest ervan " 110.-t was
alleen mijn idoalism3 en Ce behoefte p ijn vaderland onder allo omstandic,hoden op
waardiso wijze te vortoon7Toordicen Cde me (I,: kracht llDbbonL ,oLev?n doze taak to
volbrenLon". Uit het kleine bcin, 25 jaar Aeon on(iJr rioeilijko olastandish.)aon
tot stand b ekomen, is )e'n blooione Lf('_olinc; : ?2roei. 'ij uen ,3en Movrouu Gewin
gaarne nogmaals hot alloreste voo3: je
Taj achten de wijza waarop thans te iCeulen heb vk IVIerlands in do otuclie van do
Germaanse talon •eintesreerd. is, zo voorbeeldig en zozeer )on kerpunt in ,a ,3 L eschiedonis van c:;ormanisti.A: an noderlandistiah in Juitslana 9 aTt wij do C"_ oor (e
beide betreffende inctituten Letroffon roL;olinz hier in haar ,i;ehool laten volgen.
Bedenkt men dat het Nederlands Inc-bituut in em rustige buurt b_libm hot centrum
van do stad gevestigd is, Jan kan
zich voorllen dat hot voor Lermaniston,
historici, enz. een voraderainZ zal ijn hier to komen 7Tork.rn i.p.v. in hun ()ism
overbevolkte instituutslokalon.
Germanistische Institute dor Univorsitat zu Kbln

Institut sur J)eutsche Sprache and Litoratur

Institut far Niederlandisch,

STUDIUM DEI GZIE.LNISCEEN PHIL OLOGIE
TM
NIEDERL.7.NDISCH
1) Proseminar c;_or 7.1toron LbtoilunL

Nach erfolreichor Teilnahme an einem Proseminar
Alteren Abteilung dor
Gormanistik kann ein weitoror cr arci voreschrioloonon Procminarschoino in
oinem Proseminar ZUT mittelniederlandischen Sprache und Litaratur erworben
werden.

1) naar do volg0:2de van Lie Docentenlijst.
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2) Weitere Seminare und Ubunc^on
WO.

1,4. St. 1P.
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Jjio FraGe 9 ob auch witero UblinLsscheine ;,.j.s Institutes fiir Niedarremdische
Philologio vom Imtitut A:2 Deutsche Sprache und. Literatur (oder anderen
Instituten) anLeroohnet oren kC5nnen (ovontuoll aann 9 wenn in dor dom Ubun(s' schein zuc,zrundelieendon Seinararbeit ein soenanntes "BeziehunixSthema"
behan ,:ialt wurde) 9 muss von Pall zu I11 oklart wordon.

3)

Staatsexamen im Fach
Deutsch
-

Em n Student or Germanistik 9rioderrin(tisch nichtals gesondertes Prilfungsfach Lewahlt hat kann sich in einom Toil der 3taateprilfun; im Fach Deutsch
wahlueise vom Vertretor aor niederlandischen Philoloie prilfon lassen 9 Tenn or
sjah beson:lors mit J2n sprachlichen un(I literarisohen • BeziehlinLm zwischen
Deutschland und don NiaL:rlanJon beschftiGt hat:
a) wenn or mittelniederiandische Sprachstu(lion betrioben hat lu Zusammenhang
mit entsprechender Lektare
't3) wenn or Sprachstudien aas Neunieaeriandischen betriobon hat mi Zusammenhang
mit entsprechonJer Lektare
4)

3taatsoxam3n_im_Fach Niedarlandisch

Ira Land Norrhoin- -:Yestfalen hat Nieder1andi3ch iie 3t311unG eines planmassiLon
Unterrichtsfahs an Gymnasion.
Niedorlanch kann naben Doutsch 9 Lainz En11schlFranz .6sisch 9 Mathematik9
Kunst odor Husik als - (reiChostolltes Prafungsfah s Staatsexamens ,];ewahlt
we Len.
Ausserdem let ein Staatsexamen ira Fach Niodarlandisch in Form ainer Zusatzprilfunc; odor spateron ErweiterunL;sprafung mZglich.

5) ...ealschullehrer-Examen in Fach Niedorlandisch
Realschulfachos.
inos
Land Nordrhoin-ITostfaion hat Nioderlanaisch Lio
Nioderlandisch kann neben Deutsch 9 Enlisch od_er Mathematik als sloichgostelltos
Prafungsfach aes ReaY7iTZ-dilehrer-Emens Louahlt werden0 faissoI : Lom 1st sin aoalschullehrer-Examon im Fach Niederl:inaisoh in Porn oinar Sus'atzprUfung 'odei
spate ren Erwoiterunzsprafun mC51.ich.
6) Promotion und Magistor- .. axamen

iì

• Fach Nidorlanaisch

Far das Doktor- odor Magisteraxamon kann niodorlandische Philologie sowohl als
Hauptfach wie als Nebenfach gewalt arden.

Telhere Auskilrifto im Injtitut far niedornnische Philolo6de bzw. im Wissenschaftlihon PrafunLsamt una ir: Dekanat.
•
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stehon allen Germanisten

als Arbeitsraume zur Verfacunc;,
Di Bibliothek wird soit oiniar Z-Jit um allgomein 7:Tichtige sprach-und literaturwissenschaftliche erke LO2 verschi.)denen philologischon Facher arcaitert unto'.
bosonderer BerticksichtigunG dor fteutschen PhiloloLie.
Der Raum 9 in dor dia historische AbtoilunE, (z e Z. otwa 1200 'Terke zurmiederlandisch-belGischen Geschichto) untarL-ebracht ist 9 kann von ei.--m Historikern als
Arboitsraum benutzt worden.
Ebenso findon Kunsthistorikar und. Theaterwissonschaftler in der Institutsbibliothek Lute Arbeitsmkjiehkoiton.

SEMILIRKLRTEN

.00.11111■11M..

Germanisten ben3tion koine zusatzliche Sominarkarte. Studenten, die nicht zucleih Germanisten sind, Ibsen eine Seminatkarte zu DM -- im Institut far
Doutsche Sprache und Literatur.
D. 1,NSCHILIFT UTtLU 07FNUNGSZETT7N
Institut far

niee_erlandische

5.

K.61n-Linrionthal
LindenthalGUrt-A. 15 A
Tol. 43 63 63

(15 Einuten vom Hauptgebude 3ntfernt 9 )4 e,Lentibor dor EinmandunL; dor Kerponor
Strasso in don LindenthalUrtol.
Haltestollen dor Linion 13 9 14, 15 unO_ 23 an der laiouzun:, ZUlpicher Strasse/
Lindenthalcartel).
gAffnot: montags-froitac,-s 8.30 - 17.00 Uhr
sonnabend 9.00 - 12.00 Uhr
(auch wahrend der SemestoIferien, ,Tenn nicht 6_urch Aushang an don Schwarzen
Brettern der Germistischen Instituto eine besondoro Forienregolung angekUndigt
wird)
Der L:eschaftsfahrendo Direktor
des Instituts far Deutsche

Spracho uncl Literatur
ez. Prof. Dr. ;1. Jlib3lka

Dor Dir±tor Lo Instituts
far Niederlandische PhiloloL;ie
Gez. Prof. nr. P.J.N.Vermooren
5.3.1967

Lectoraatservarin ven in JUrz.12.
Drs. R.G.L.G. Leclorq decide ons hot oon
en ander moo over zijn ervarinLen tijdens zijn oerste semester als lector. Nu j
laten hem eorst zalf aan het woord. "Alhoewel er natuurlijk nog hooi wat
wensen on uensjos onvervuld bleven, is pi n alL;emene indruk toch beslist
positief. Ik gaf slechts 6 1111r liederlands. (2 voor ":,n5,nser", 2 voor "2ortLeschritteno" on 2 uur itidolnederlands). 't Vol L cnd semester zullen I t 10
uur zijn (6 uur moaorn Nederlands, cwz0 2 uur "Imfanc,or", 2 uur "Forteschrittene", 1 uur literatuur, 1 uur conversatie 1-1 4 uur Eiddelnederlands).
De Heer Leclerc' begon mot 18 boohoorders, aan hit eind van hot semester waren
hot ar nog 14. Hij meent (lat voor TTUrzburg eon ol van 20 haalbaar is. Voor
hat Middelnederlands ontvanct Lector L)clerq veel steun van Prof. Ituh, die in
zijn colleges de cursussen on colloge9 van do Hoar Leclorq aanbeveelt en de
ontwikkeling van het lectoraat mot bolangstelling volgt. Prof. Ruh cieoft volmachten ot aanschaffinL van die - Terken die CL Ho2r Leclerc' nodig acht voor
do Nederlandse bibliotheek.

Professor Weevers oneteroh,iden. Voor zijn vele verdiensten voor do verbreiding
van de Nederlandse taal )n cultuur uord Prof, Th. 7.:eevers begin december 1966
door H.H. de Konin8dn benoemd bot Officier in (I0 Orde van Oranje Nassau. De
versierselen behorende bij deze orde ontving Prof. T.Teevers uit handen van do

Noderlandso Ambassadeur ta Lor y'Len, Dr van iloy?n. ijij hebben Prof. 7eovors
van harte geluk gewenst met doze ondersohoidinLi.
Promotie van de lieer A. 72,r_s_l3,A, I T . Litt. In december 1566 mochten wij een
[,eluk-Jons zonden aan de Hoer A. T:Tad, lecturer in German and. Dutch aan de
Universiteit van Newcastle upon Tyne, aan wie Lo graad van Master of Letters
werd toegekend op eon proefschrift over "Fiction and the German heading
Public 1740-1800."
Een uit-r obreid vraageur.ok troffen wij aan in De Volkskrant van 14.1 1.1.
met Prol Dr, K. LL;.vik Johannessen Oslo), waarin 4_c: schrijver van "Zwischen
Himmel und Erde" 1963 2 opmerkelijke dingen eo
over Vondel. Hij staat op
de bijgaande foto afgebeeld voor eon aanplakbiljet van ( 1.e "Gijsbroght" voor
de Iloterdamse schouwburg en zegt 9 dat hoewel hij dit ook niet Vondels best-)
stuk vindt 9 Honk -iligters (Jr meb zijn regio meer theater uit heeft gehaald
dan welke andere voorsolling ook die hij kont, 0-) do vraag van d?, correspondent,

- 12 wat Vonjol vanclaaz no3 tr.) zezgon heeft, antwoordt Johannossons "Ik vind•hom.teen
do a. chterzron van do („..odsdionstie ve-onieuwinen-in 1Toorland hoost acue-1".
b o rote laat-miC..doloouuso traditie voort van
is 3on barok aichtor.maar
hot Christolijk humailismb. Dat is °Tr. ty p isch Federlandso vorm van hot Christendom,
zoals dio wordt verteaonweordiL:d loor Td1osiu3 c:n Erasmus, ecn vorm Cdo is ontspronGan aan de -Terold van Jo 1:oorno ±.)evotio on :la Imitatio Taristi.
eerst
"Noderlandors zijn uol bot o op hun oien voortbrims:elen, maar dan mooton
in hot buitenland zijn ontdekt". In ;,:Lit verbJ,n ,1 d.eelt Prof. Johannossen moo,
Gerhard HorinG, (Lirocteur van hot Lanlestheator te Darmstadt, oon Vondel-opvoerin
voorT)oroidt. Eon c:yimasiumloraar in Innsbruck is bezi ao 'Lucifer" te vertalen.
loctor aan (le Universiteit te Oam'bridL:e berijt can niouw book OVO2
Pater
Vandal voor. In cit verland jleit sprokr V002 do oDrichtin van eon internationaal
twee- of driejaarlijks Vondol-forum, zoals Oostenrijk con Grillparzor-forum heoft,
ook rubriek IV).
walk p lan ook instemmin vinat•bij Prof. !issolberL;o.
ie Poolse lector komt uat_Yoderlands_prat ,11:, Cner doze titel ,s'af h t Nederlandse
dagblad "Trouw" eon verclaG van eon intrvio: niet Dr. H. florcinioc, lector in
Wroclaw. Het Hinistorio ven O. on W. h e eft aan LT. : ." orcinioc oen i)eurc 'uoecekend
voor een studieverblijf vn zes manon in ITorland (sie ook Y.].IT. 7). Dr. Norcinioc arrivoorde 7.1.1967 in Amsterdam. 'rij hopen in n volnd nummer van on:,'
blad wat uitvo-Jri or op ac) Yodoriandse )rvnrin,n van ^ . iorciniec to kunnen
ingaan.
NoderlandiTtiek Jo-) '-o romoveerd" aan do Univorsitoit van naclrid. Ondo2 daze
titel schreef do Hoor Luis H. Daal, - lctorNeclerlanc7e aan enoomLe universiteit,
in "Ons Erfclool" van dec. 1966 over 1c moeilijkheden waarmee hot ondarldjs in het
Nedorlands eiiie kart heft to kampen. T ri vi_,+-;,-,1i.A._t14,j_viLk. voor lijfdejaarsstu,"..entan aan e subsectie voor Duitse taalwebon :. 3ohap is nedDrlandistiek wezepromovoord bot faultatiaf studiovak voor promovondi, -Ooo-i! hob Nederlands ui hot
officinie stuJieproGramma te lichten is ,-1-3 n3aerl:Indisbiok na 13 jaar aan do
universiteit van iadrid op lossore '3chroeven kcaon to staan. Door C.eza ondooraachtzaamheid bij hot wijziLon van het studieplan van deco faculteit is nodcrlandistiok
nu hot kind . van ce rek)ninG geworden, 'la so6a siolipro quiobra por lo rns deladol,
z'.7akste moet hot altijd ontzuakete punt;
het touw breekt altijd op hot zwakst
(ieldon. Gelukkig zijn or ona,;2 e Spaanse hooLlera= die inzi:n LL-„t do nicuo
wijziging in het stu,deplm bot (;evol,s. zal h.,bbon dat nodorlandistiok •eor normaal
zaJr in hot kort eon weerin het vijfdejaarspro7;rmma wordt
Ia)m ,Larne succes too bij zijn
ij
7L2er
Gave van het artikel
hot in zijn
.poin-en hot Nederlands aan zijn universiteit le plaats to .:,evDn
an in onze °Lon toekomt.
TboucmJorinci, : -nt];-,ousiasmo zet Levrouw
eder1:-inds ill Zui-Ame:-:ika.
J.J.A. .- 3aartman-unkal haar poL;inL;en voort het ToLerinds moor bekendheid in
Arentini3 to coven. 2oinan Lie niot zonder roultaat bleven. Van ao 8 kandidaton
op 19.11,1966 in he'tContro de
die zich aanmeldden voor hot examen Nederlands
rd ohouden, hden ei zich drie teruEgeEnserlanza in-'6ornacional Buenos 21iros
In v002 deel II, twoo voor deel
trokken. De overige vijf zijn zoslaaLd i cLie

Do 'Iorkcommisio Tent:Eovrouw Barti man !jaarneeluL
van -Jie fr)6:n
resultaat:
Neer
over "De tookost van hot Nederlands in Arcentini73"
mot dit mooie
is to vinden in On c.1,.. Er2CLoel, 10 j3., nr. 3 9 m2,,rt 1967, waarin 'f'ivrouu Baartman
' oeri - mat foto's verlucht artikel oon beeld (e,T-ft van 'Cie,-,echiodenis
in eon uit v
van het Nederlands in.:.,.r . entini3 on waarin zij tevens har vorwachtincen uitspreekt voor de toehomst, waarvan C.0 vorwozenlijIdnL, echter lleon moLelijk zal
zijn mot steun uit moederlanden.
Bookon uit . Neaarind on BeldThvOor de Ned_orlandse leorstoel an do University
, .
- _L.
• pfougol_mns
,•—
•
Jr,
tie in soptembor
vornemen
rub
eon
cursus
in
"Nethorlsmdic
literature
and
its translations"
1966 beGonmen
anada,
van
do Nederlandse
aan de University of Cal: ry in de Provincie
on do Ealischo Rogerinz eon reeks boekeii. ten :,oschonke hooft Lekreen. ib stond
in eon lokale krant van CalLary die or een foto bijvooL;de van Profos;ior BreuelBrelielmans
mans v66r zijn bibliotheek. Tijdens e 71 . rstvakantie 1966 ,;Toono
in New York het jaarlijkse conLres ran de Modern 1,n(7,uaL,o Lssociation of America bij.

1
Op do Nothorlandic Conforonco die eon onlordeol van dit conros vormt, sprak hij
over zijn Noderlandso cursus in Cal,,lry 3n over zijn Pork-ondorzook. Tijdons doze
zolfdo zitting werd Professor Lagerway (ialvin Collage) tot voorzitter van do
Conforonco verkozen 3n Profossor Drouriolmans tot socretaris.
Noderlands in Toxas, Dr. F o Bulhof 2 .n.sst o Professor of Notherlandic aan hot a:part__
mont of Germanic Languages van ,Le UniveIsity of Tof..-as to Lustin, schroef ons in
decomber 1966 hot volonda " P e ron niet ontevredon zijn ovor de an van
van zaken
hier, die ik in het kort zal boschiijvon. Wij zijn in sepbember begonnen met zeven
studenten die 'graduate work' in hut Duits doen, It voornanmsta is natuurlijk de
cursus practisch Nodurlands van 8 uo,r per week, laYG bohulp van Lazerweij's uitstek-ende mothodo, Daarnaast Laf ik cljt sePostor eon colloe Nodorlandse letterkunde
in vortaling 2 torwiji Laar in f p bruari no, two o vors3hillende colluges bijkomong
1 9 e on 20st
1J)tterkundo0 Lan het burin van het volond_3 academische jaar
wordt de moG,elijkhoid soo lJund om Nurlorlands als hcof,,vak te nomon in hot colloc,e
(en niet alleen zoals nu, als een coot anhangsel van hot Duits 3n dan nog alleen
voor vorcevordordo stuonton vm Tederlands cat-Idiaaatsnivoau). Hoewel het oorspronkelijk in do bodoolin, heft gele__ cm het Nederlands jaarlijks to doen alterneren
met do Scandinavische talun > die hi er p erkwaarclic=ijze voel prostio gonioton, is
mij Levraazd om ook volc ) una jaar ht onderwijs voort te zetton Ik houd ',Lit op het
conblik in overwoginc 2 Jaar ik Jan mijn trekkin; in Den HaaL zou moeten opLoven;
maar or is veel voor te zoen On (1:2 o p bouw voort tc zetten 2 vooral omdat de persoonlijko samonwrkinL voortroffUijk is. Dat Jebibliotheek hier in desolate toestand vorkeort > was t Verwachten :iaar behalve de f, 1000 2 - van LLO Nederlandse
regering blijft ook ruiD3 finanoile bijstan2_ van do Univorsiteit nit uit. Hut
vullen der lacunes zal no vele
japan kosten".
Tot zovor Dr. allhof, Het is ons op dit o:anblik
zijn besluit al heeft gonomon,

mot bukond of do Hoor Bulhof

Manifostatio aan Jo InlianL T 'llivorcilz_2f jacclain:3ton . . Lit "Do .Lutotoerist",
Lntwerpon, van 23.2,1967 2 n p ;:n
enkule „J eovens °vor betreffendo eon PanifJstatio
die in moi van vorledon jaar a(In
bovennoc:dJe universitoit plants had. Het „_;old
hier een bozook van d3 Boluisoh.: :Jonsul-GunoraLl be ChicaLo, do Hoer
Boolaorts,
aan hut Departomont due Gormaanse talon, die hierheen was sokomon op uitnodiging
van Prof, 7il1iam . Shottur 2 hooLloranT2 in het - uit3 on lle,lorlands o Do consul had zich
niet Ect loze handen op 3c_; bo_oven. 'ant in a7mwuzichoid van Prof.Dr o Frank itydor,
Chairman van hot Dopartm3nt of Germanic Languacos, -cTaartoo (:unoomd instituut behoort,
van Prof o Dr. ,;i harlos HaLen, Div. , i_irecteu.,- van dat van Schone Kunsten en van verscheidone andere p
rofessoren 3n biblioIhooarissan y overhandicde de Hoer Boolaorts oen
belangrijke voorraad Vlaamse
TTorkon als L-.)chonk voor Prof. Shettars
Department. Van deze (3 obeurt3nis is een aardi plaatje in bovonvormald blad opgenomon, waarop men
vier Lunoe p d, horen op do sta-ouls NsH_orlandstaliL;o booken vex.-

oniLd kan
Na
een
lunoh 2 Jaar de Faculteit aanobodon, hield do Hoer Boola3rts
in het Nederlands voor een a,Jrtital 1,2c,, rlincJn van Pa2of, Shutter een lozing over
de Vlaamse lottrkundo van Gozello tot hodeno De nadien cJostelJo vragen
niet al -)Leon de grote bolangstollinc van Jo studenten Daar tevens hot feit dat doze
volbloed Lmerikanon na do studio van
jaar (Prof o Shutter is pas in 1965 benoemd)
do Nederlandse taal rods volledig verstonden. Vorvolgons hield do Hoer Boelaerts
voor hot Department van Schonu Kunsten in ].et Engels een voordracht met dia's over
de moderne schilderscholen in 23e1jt30 's .Lvonds hield du consul in do Graduate
School of Business nog eon rL-:feraat over economische ondorworpen, l met al dus
Jon bezoek dat or zijn Docht,
Vorheuond nieuws_van Calvin Cohere GrandRaidsJ Prof.Dr o W. LaLerwey dealt ons
moo dat ham oen Fulbright-Hays studiobeurs is toegewezen voor eon jaar onderzoek op
hot cobiad van do Nederlandse taal in Nederland. Prof. Lagorwoy hoopt half augustus
in Nederland aan te komen en hier in samenworkinL Dot collega Br. J.n. Jonker van
de afdeling talonpraktikum aan de Vrije Universiteit te .1mstordam aan eon vervolgcursus voor het Nederlands te werkon, on ook de 3orstejaarscursus cm to werken en
uit te breidon. De mocolijkheid bestaLt r-,at eon collega van do VoU. van 2.mstordam
de plaats van Prof, Lagerwoy voor het volgondo academische jaar zal innemen.

...
On 7erustheid w9. E.!,nomon. In N.E.K.
spraken wij de 17-230S uit dat door do benoeminc;
Smit aan Columbia University hot onderwijs in CLo
van de historicus Prof.Dr
Nederlandse taal en letterkundo zou worden vordrGné;an. Hot doet ons Lonoegon dat
wij van Prof. Smit inochten vornomen dat onze bezordhoid on (serond was. Hij docaort
wl Hederlandse taal on literatuur 3n-"ik bon ze3r bepaald besloten dat dit zo zal
blijven", alaus Prof. Smit.
e Hoor P.J.B.

behaaldo zijn E.A..raad aan do Universiteit van
Vrijstaat met een verhancl2lin3 over "Toneelkritiek 3n die Nasionalo Toneelorganisasi
(1947-1961). Eon studie oor 1 i3 aard 3n bcnbaan van die ritiok rakende di verhoecaanbiedinu' van die drama. Wij wensen e Hoer -Jlotiof van harte geluk ra,-) 6 zijn promote°
inmiddols oen plaats
3n danken hom voor de toe:anding van zijn vorhandelinc;,
haeft :_Jekrecon in onze Central-0 VerzamolinG.

LEZ • INGEN EN BIJEENKOESTEN
(rubriek
lq.octificaties. In N.E.M. 7, b1. 13, vermelCulen wij onA3r AlLellone Conferentie qer
Nederlandse Letteren, dat "GoL yeld Domoin" door hot Ministerie van Ondorwijs on
Wetenschappen aan allo docenten in do Nedorlandistiok in het buitenland wordt ,ozonden. Van de zijdo van het Ilinisterie van Cultuur, Recreatie on Maatschappelijk
'Gedoeld;
Work (C.II.M.) maakt men ons or op attmt dat nit O. 3n W. maar
Domein" uitgaeft.
In hot Verslag van do Conferentie van docenten in ao Nedorlandistiek in hot
Duitse taalgebied (NLM. 7, blz. 13 an 14) verzuimden wij molding to maken van
de aanweziaheid op deze Conferentie van de Heer H.J. Micha31 Hoofd onderafdolin
Toneel on Letteren van hot Ministerie van Cultuur, Recreatie on Maatschappelijk
'jerk. De 'leer Michan heeft namens dit Ministerie hot woord Eevoerd en tot uiting
gebracht dat ook dit nieuwe departement belangstelling hoeft voor do zaken betreffende de nederlandistiek in het buitenland.
Studieweek voor Bellsohe culturole attach4s Brussel 21-2 november 1966. Van
21 tot 25 november 1966 had op hot Ministe2ie van Buitenlandse Zaken on Buitenlandse
Handel te Brussel (Den studieweek plaats voor de culturele attach6s bij do Ambassades
van BolEi:5 in Bonn, Don Haag, Luxembur, Parijs, iLome on Lonen. Hot initiatief
daartoe ging uit van de Hoor Mr. R . van Eislande 2 Minister van de Nederlandse Cultuur. Dinsdag 22 november uas aan do Nederlandse cultuur voorbehouden. Er hadden
toen mot vertegenwoordigers van eon aantal voreni 6 in3n on ,srogpen die in Balci
cie Nederlandse cultuur bevorderen, besprekin,;en plaats. Ook do voorzitter,van de
Terkcommissie werd uitzenodi,71. Hij had do ,e1o . ) onheid met do attach4s in Parijs,
Rome en London to spreken over hot Nederlands onderwijs in die landen. Als gevolg
van de exposés die door andere aanuoziLon werden gehouden, nam de voorzitter van
de Werkcommissie contact op met do toneolrec,isseur Rudi van Vlaonderen on met de
cineast Roland Verhavert ton einde de ïlogelijkheid to onderzookon of ook de contra
voor noderlandistiek in eon aantal Europese landen zouden kunnen worden betrokken
bij geprojecteerde tournees van Nedorlandstalige toneelstukken, resp, films in de
ons omrinLondo landen,

"Het Nederlands aan de universiteiten in de :Toreld". Op 18 februari 1967 sprak
Prof, Dr. J. Thys op de plenaire zitting van het 37e Nederlands Congres te Rotterdam over L enoomd onderwerp. Op 9 maart 1967 behandelde hij hetzelfde onderwerp

bovenop de Kemmelberg in -lost-Vlaanderen op uitnodiging van de afdeling Veurno
van "Do Prince".
Hot 37e Nederlands Conrrese Op 17 on 18 februari 1967 werd to Rotterdam onder
leiding van de Algemeen Voorzitter van da Besten(ligo Commissie voor de Nederlandse
Congressen Prof, Dr. H. Brugmans 2 het 37e Nederlands Congres gehouden. ls thema
voor dit Congres was gekozen 'Culturele inte gratie van Nederland en Vlaanderen".

— 1\ —
Hot Congres word goopJna door de (domissionairo) Nodarlandso Hinistar van Onderwijs
on TJetonschappenProf. Dr. I.L. 0ipenhorst0 3prek-)r;3 op cit'ozo eorsto dag waron verdorg
de Belgische Ero-Lvolmachtic;_ Kinistor voor Buitenlandso Culturolo Bo trekkingen,
do Hoar Julian Kuypors dio in zijn to0spraahl 9'Balans on Pcs,rsctiovon
van drio jaar" uitvoorig inginL op C_at wat rooAc boreikt-is on wat no gedaan moat
warden. Hierna sprak Prof.Dr. H. 1 1oyat je BolE;ischo ov.d-miniriter .V.-oorEurol)oso Zaken
ov3r g "De Nedarlandse Taal in het Europo van morg . on". Prof. Payat is van mening
datlin hot Europa van morgen con belinrijke taak woggolegd is voor do noderlandso
taal die gsprokon wordt in -,Tat hij nomde . Je 'uitvoorpoot voor 7ast-Eur,opa".
In de ochtenizittins, van do twoode
s hot woord eerst aan
Vrolijk,
de Nederlandse Oud-ministe:: van (.;'ultuur, 113croatia 3n Eaatschappolijk ork Cdo hot
thema g "Overheid on Oultuurpolitiek" bohandeldo. Spraker haallo een woord aan van
Prof. Pen "Uitaven voor -o Oultuu:o zijn invsto2inn in do mono." Daarna sprak
Da2s 0_Indriosson, doc::nt an Jo Soci,J) AcadJmi; to ',iottar(lam over hot Nedorlandse on Vlaamse volks-ontwikolin,swerk,
In (le middagveradering viol onz, voorzittor, Prof ays, o ear to beurt eon
varhandelini, to mogan haucLon ever 'Hot Nodarlands aan do Jnivorsitoiten in de
'Jerold". Dat onze taal in zovool lmdon haar verbr3idors vindt was voor vale
toohoorders kennelijk ocn oponbaring. 23 laatote 3„-)roker was ao Gontoe hoogleraar,
Prof. Dr.
Verhuist, die in eon holder betoog
"cns,equentios van de offoctus
civilis van universitaire jiploma i s"uitoenzetbo. Eirna T3loot Prof. Brugmans, qie
op do hem eiL3n uitnomon:Lo uij z
r hot ongros had Leleid, (la vor6aderin.
VormeldinL verdient nog -at )r naast do pleno ir zittinn in J3 ochtenduren een
vijftal soctievergadoringen -,Tord:n Johouj_on waar in klcine k p?inL •o problemen
worden besproken lie zich in d3 verschillende takken van cultuur voordoan bij de
pogingen om tot culturela intejrabio to komen. .Tij noemen o.a. jonLeron-contacton
amateurtoneel contacten mat naa,-)rlandstaligon over Ja wereld volksontwikkelinc,.
In eon tweetal forums word op lvondi_o, vaak folio -7ij zr , g-oaiscussieord over
"De positie van hot Nederlands in i]uropa" an 'Teal on Dialect.
Van da uitvoerige ilesoluties Ji.D aan het eind van het ConLros aan do deelnemers
worden uitgereikt, willen wij alleen dia noemen io voor ons w o rk het meest belangrijk zijne
"mode op grond van het besprokono tijdens hot 37e Nederlands -iongres, herhaalt
de Bestondic:e commissie voor do Nederlandse Conzrossen, namens de in dezo.commissio
vertegenwoordigde voreniginDn on instellin ben 9 mot klem haar drie jaar geleden tot
do regerinon gericht beroep oon 'BelLisch-N3C.orlandso naad voor do Nederlandse
cultuur" in te stollen.
"de oprichting van eon gemeenschappelijk, c,00d uitarust ''Bestendig secretariaat
voor de culturele integratie " is noodzakelijk.
'Een grote betekenis moot word= :,ohocht aan het 8ozamonlijk optreden van de
Nederlandse 3n Belgische ro ,7.,orinn tor bohartiLinL van do culturele belanEen
van het Nederlandse taalgebied in hot buitenland. Ondermeer Leidt dit voor hot
onderwijs van het Noderinds in diverse typen van scholen in de eerste plaats

in de aan ons taal -obiod grenzende
1Todorland on BeliZ moeten voor eon belangrijk doel zorgen voor do ,benodigde
learkrachten on leermiddelen, zolang in hot buitenland daar nog niet in voldoende
mate in voorzien ]an -.Tordon. Hot ie • v3rhouLond to constateren, dat er aan bui'Genlands° universiteiten een L,rooiJndo belangstelling bestaat voor de studio van hot
Nederlands. De Nderlandso on Belgische raeringan dienen da docenten in do nederlandistiok in het buitenland eon veal iroiro materino, vooral vaktechnischo
steun te verlenen dan thans het aval is,
Voor do culturele activitoiton in 1-1-t buitenland is een nauwo samenwerking van
de Nederlandse on Beliischo diplomatieke vertoGonwoordiginon uitermate gewonst".
Tenslotte zij
vermeld -at cc, lit C;onc,r3s Je - Torhcommis:-Ao rec1 vertogonwoordic,d door Prof. Thys on _Drs. Thomassen, die eon ;edealte van het Conres bijwoondon. Dr. Jalink moest helaas wo c„ons verblijf in hot ziekenhuis verstok laten gaan.
In zijn plaats woonde zijn assistente, iIevr 0 Eoolenburch, hat Congres bij.
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Inaurf erele redo van Prof. Dr. P.J.R. Vermoeren. OD vrijdag 12 mei a.s. om 12.00
uur zal Prof. Dr. P.J.H. Vermeeran in collegezaal XI van de Universiteit ta
Keulen zijn inauL;erele rede houden over hot thema!"Marcinalion zur niederlandischen PhiloloEie - Aufgaben und Mbglichkeiten". Na doze rode zal er van 17.00
tot 18.30 uur eon ontvangst plaats vinden in het Belgisch Huis, Cacilienstrasse
46, Voorts bestaat er t3e1ogenheid van 15,00 tot 16.00 'uur eon bezoek te brenen
aan het Institut far niederlandische PhilolO L4e, Lindenthalgartel 15a 9 'Coulon.
111-tasde....zro:tecon,(qpsya,E:net GonootschaR "Onze Taal" 70TO. in hat najaar van
1966 onder zeer grote belangstelling te ScheveninLia _ehouden. Hot thema van dit
congres was "Good Nederlands". Zowel van Nederlandse als van Belgische zijde werd
aangedrongen onze eigen taal alc on kostbaar cultuurooa met toeuijdins te verzorgen. Dat de vraag "cat is Loed Nederlanas?" niet zo eenvoudig t e beantwoorden
is, bleek wel uit de rode van Prof. Stutterhoim.
UitraikinaaraL222121.11112.21111hoffprijs voor Vertalincon 1967. Op 22.2.1967 vond
in Den Haag weer de uitreiking plaats van deze prijs. De Hoer A. Brotherton,
geboren te Sydney, ontving de prijs voor zijn vartalincen in het Engels van werk
van o.a. Elsschot, Walschap, Vestdijk, Holman, Louis Paul Boon. De Heer Brothorton
is docent aan da vertalers- en tolkenopleiding van do Universiteit van Amsterdam
en studeert zelf in Leiden Oudjavaans. De Nederlander Gerrit Kouwenaar ontving de
prijs voor zijn vertalingen in het Nederlands; Hij vertaalde on bewerkte klassieke
en moderne toneelstukken o.a. van Sartre, Tennessee Williams, John Osborne en 1Tedek:11uDe kwal . teit van zijn po:izie-vertalingen o.a. van Brecht, 7allace Stevens, Henri
MichauZ,uharles Cros was mode bepalend voor de toekenning van de prijs.
Na de prijsuitreiking wijdde de voorzitter van de jury, Prof. Dr. S. Dresden enige
woorden aan de terugzending van de Nijhoffprijs door de prijswinnaar van vorig
jaar, do Hoer James Brockway. Doze wilde hiermee protesteren tegen de z.i. onjuiste
wijze van vertalen en uitgeven van Nederlands letterkundig work o.a. in Engeland.
Er hooft zich echter over doze zaak intussen in "Vrij Nederland" 15,4.1967 een
vinnige gedachtenwisseling tussen Brockway 3n Henri Boontje ontwikkeld. Moge uit
deze "choc des opinions" "la v6rit6" te voorschijn komen.
In het populaire programma van do Vlaamse Televisie "Ten huize van" was op 9 februari
1967 Prof.Dr.P. Brachin van de Universiteit van Parijs aan de beurt. Professor Joos
Florquin, Annie van Avermaet on Fons Fraeters interviewden hem alsook enige van
zijn studenten die in keurig Nederlandsde vragen beantwoordden en Nederlandse verzen
reciteerden. De kijkers kregen ook de collegezalen on de bibliotheek van de
'Section de Verlandais" te zien in hot Petit Palais midden in het centrum van
Parijs nabij do Champs Elys6es.
26e Vlaams Filoloeencon'res. Van 29 bot 31 maart 1967 had aan de Rijksuniversiteit
to Gent het 26e Vlaams Filologenconares plaats. In de lijst van do deelnemers vonden den wij een aantal namen van buitenlandse docenten in do nederlandistiek.
"Dans un mois dans un an"?
Blijkens eon vouwblaadje dat enige tijd geleden in ons bezit . kwam, zouden er van
20 tot 26 april 1967 in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel "Nederlandse
Dagen" worden gehouden mot o.m, een boekententoonstelling van Noord- en Zuidnederlands work uit de 19e en 20e eeuw, in vertaling, en als bekroning op de laatste
het buitenland door professoren Nederlandistiek uit Praag,
dag "Getuigenissen
New-York, Cambridge, Parijs". Uit telefonisch bij het Paleis voor Schone Kunsten
ingewonnen informatie is komen vast te staan dat deze "Dagen" - om ons overigens
onbekende redenen - werden afgelast.

uit

Lic. J.L. de Meester, de actieve lector te Freiburg i.Br., sprak op uitnodiging
van de Brusselse afdeling van het Algemeen Nederlands Verbond op 14.3. 1.1. in de
Vlaamso Club te Brussel over het universitair Nederlands onderwijs in het buitenland, waarbij hij werd ingeleid door Prof.Dr. B. van Vlierden, terwijl ook de inlichtingsattach6 van de Nederlandse Ambassade, de Hear Kits Nieuwenkamp 9 de lezinc
bijwoonde. Meer speciaal ging de spreker in op de toestand aan Duitse universiteiten, waarna hij op geestige wijze over zijn onderwijs vertelde.
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Nederlands bilonze buren. Meorm1&ii wezen wij roods op de grote activiteit die do
Hoor H. Combecher, Oberstudienrat to Kloof, aan de dag logt bij hot uitdragen van
en cultuur in zijn vadorland. Op initiatief van de Vereniging
de Nederlandse
van Ouders en Docenten van het Arnhemse Thorbockelyceum werd de Hoer Combocher in
januari 1.1. uitgenodigd te 'omen s-T2oken over hot onderorps "Nederlands op Duitse
scholens een uitdagin- naar raerskLnten". Op het ogenblik volgen ongevuor 450 leerlingen op .Duitse scholen in, hot Lrensgebiad de Nederlandse lessen als keuzevak.
Maar aan beide zijden van do grons hoarsen nog vole vooroordelen on -;TanbegriT)pen.
Aan Duitso zijde beschout men hct Nederlands no: o‘,1 to vaak als een dialect. Over
de Nederlandse literatuur is nauwelijks iets bekend. Van Gazelle en Couperus denken
de Duitsers dat hot sigarettonmorken zijn! Van Ncjorlandso zijde zal men veel moer
dan tot nu toe het geval was achter do aigen taal moeten gaan staan. Aldus de Hoer
Combecher.
1)
REC ,1 :TE PUBLIKA.TIES I IT EIGE1T KRING
(rubriek X)
ons blad n_men ij cn stukje op over do Conferentie van
In hot vorig nummer
Docenten in do Nederlandi citiok aan Universiteiten on Hogescholen in het Duitse
Taalgebied, eind oktober 1.1. t Bonn on Koulen [ ,,ehouaon. Een uitvocricjor uitnemend
verslag von deze bel-n,rijka s2,1enkomst van du hand van onze Keulse lector, de Heer
J.W.G. AnschUtz, in samonl:TorkinL ut Dr.G.H. Arendt, plv-assistont van Prof. Vermoron, treft men aan in het maartnummu2 167 v,n 'Neerlandial.
ASAKUIL, S. De Nederlandse taal in
:1z. 21-25.

Ins "Ons Erfdeel", 1966, jrg.10,nr.2

Het BOEK van de hertogin; Hot vogelparlement; twee vroe g e gedichten van Geoffrey
Chaucer; vertaald door A.J.
Haarlem, Tjeonk 1Jillink 9 1966.
BRiiCHIN, P. Strouvels

95. In "Ons Erfdcol", 1966, Jr.10 9 n$.2 9 •blz.61.

DAAL, L.H. Neerlandistiek (weg)"gepromovocrd" aan de universiteit van Madrid. In
"Ons Erfdeel", 1966 9 jrg.10 9 nr.2, blz. 103-105.
DELFOS, L. Do kennis (en onkunde) van de Noord-en Zuidnederlandse kultuurgoschiodenis in Duitslan. In "Ons Erfdeel" 1966 9 jrg.10 9 nr. 1, blz.150-157.
Siotoord over Voldeku's taal I. Ins"Nctenschap p elijku tijdingen",
1966, jrg.25 9 nr,6 9 blz. 414-419.
,JALINK, J.M. "ABC van het A._.Y." doo2 A.Blontrock; bockbesproking. In"Weerlandia"
1967, jrg.71 9 nr.2, blz. 31-32.
Een universitaire plechtigheid in Straatsbur. In "Nourlandia", 1967
jrg171 9 nr.1, blz. 5.
JONCKHEITRE, Dr.W.w. "Johannes van Ilene, realist tussen t7oe TTereldon", proofschrift. Ins "Ons Erfdeel', 1966, jrg.10 9 nr.1 9 blz. 177.
KALDA, F. Herinneringen van ca nceriandist. Ins"Ons Erfdeel", 1966, jrg.10, nr.19
blz. 78-79.
KEMPEN, J. Duitse lorars Nederlands. Ins"Ons Erfdeel", 196 9 jrg.10 9 nr.2, blz.142.
Kongres der Hoogluraren Nederlands in het Duitse taalgebied; Keulen/
Bonn - 27-28 oktober 1966. Int"Ons Erfdeel", 1966 9 jrg.10 9 nr02,
blz.45-50.
Taalpolitieho oorzaken ven de miskenning van het Nederlands in Duitsland.
In: "Ons Erfdeel", 1966 9 jrg.10, nr.1 9 blz. 47-50.
NIENABER,F.J.

Bibliografie van Afrikaanso booke; Maart 1963 - 31 Desembor 1966;
doel 6. Johannesbur, 1957.

1) in alfabetische volg‘orc„,.
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RETIEF, P.J.B. Toneelkritiek on die Nasionale Tonoolorganisasio (1947-1961);
f n ondersoek na die aard on bestaan van kritiek rakende die verhoogaanbiedint; van dio drama; proofschrift Universiteit van die OranjoVrystaat. Bloemfontein, 1966.
RE=RD the fo:: and other mediaeval Netherlands secular literature; edited and introduced by E. Colledge transl. into English by A.J. Barnouw and E.Collodgo.
Leiden, Sijthoff; London, Heinemann; l'i0VT York, London Houso & Maxwell, 1967.
"Bibliotheca Neerlandica".
THYS, W. The literature of tho Netherlands in tho oighten nineties: national L.nd
European trends. Den Haag/Parijs, Mouton. Overdruk uit "Proceedings of
the 4th Congress of the Inturnation_l compar_tive literature association,
FrApourg, 1964", blz. 505-510. (2 c::emplaron)
- - Proefschrift vn Dr.TT.F. Jonckhoore: "Johannos van Mello, realist tussen
twee weroldon". In "Ons Erfdeol", 1356, jrg.10, nr.l, blz. 177.
NAUTERS, K. Wagner en de Vlaamse letterkunde (1076-1314). In: "etonschappelijke
tijdingen", 1966, jrg.25, nr.5 9 blz. 346-355.
BUITENLANDSE

LEERMIDDELEN

(rubriek XI)
Nederlandstali , e zomercursus in de Nederlandso taLl on cultuu.r120. Zoor verheugond
nious voor d- buitonlanLse noderl:',ndistiek is wofdatr thans uitvoering is gogovon
clan do 70 resolutie van het Twecde Colloquium van Hoogleraren on Lectoren in de
noderlandistiek aan buitenlandso universiteiten (Brussol 1964) ton dole overeenstemmend mot do 15e van het Eerste (1961), waarin 7:ord aanbevolen eon Nedorlandstaligo
cursus in do Nederlandse taal on cultuur in te richten. Eenzelfdc Irons 1Tord geuit
door de Kring van Nederlandse leraren in Duitslnd, die onder leiding staat van de
Hoer H.Combccher, Oberstudionrat aan het gymnasium te Kleef. Wij vernomen nu dat
de zomorcursus V002 Nederlandse taal en cultuur, die tot nu toe jaarlijks in hot
Utrecht
-erd gehouden, dit jaar belangrijk zal
to
gobouw Vfl do
wordon go-A.jzigd. Do cursus zal van 3 tot 23 augustus 1967 in Nijmegen in eon instituut worden ondergebracht on hoeft ton doel Fr a ns-, Engels- on Duitstaligon die reeds
con behoorlijko kennis van hot Nederl_nd3 bezitten on uithoofde van hun beroep of
om andere redenen belangstelling hobben V002 doze taal en cultuur, intensief te
onderrichten in het schriftelijk en monoling gobruik van hot Nederlands en hen in
aanrakinc to brengen met eon aantal aspecten van (le Nederlandse cultuur,oconomio
en politick.
De algemene opzet van do cursus, die door Dr.R.S. Mossol, directeur van hot Instituut voor Toegepaste Taalkunde der Rijksunivorsit-it te Utrecht, zal uordon geleid,
is als voltt
1. de oursu zal toegankelijk zijn voor 100 uit do aanmelding te selecteren doeln6mers;
2. per groep van 10 personen zal 66n docent de loidinLj hebben bij de studio;
3. de studie en de taallessen zullen het voornaamste duel van du cursus uitmaken;
4, er zullen afzonderlijke studie-groe ,)on voor Franz-, Engels- en Duitstaligen zijn;

r 19 5, de voertaal is N3d3rlands 9 maar 0.2 :ccontonl:idors van
studioroepen zullon
wel in staat zijn de cursiston in hun moertaal bij to staan;
6m de deelnemers zullon in do L,e12,enhoid Torden G,este1 . monloling contact to
hebbon mat vartegenwoorrs van de Nederlandse cu1tuur 9 economie an politiek;
7 0 aan doL-Çonon 9 dia do goholo cursus habbm gevold, zal on c3rtificaat van doelnoming worden uitLoroikt
8. de deelnemers zullon wordon i:Dhuisvest in hot pansionaat 'Do 'estorhollin6."9
Sophiaweg 8 9 Nijmeen 9 tel. 083C - 31847, in ,Inporsoonskamors. Het cursuscentrum lit onLovoor 2 km van J. stad vorwijdor'l 3n is •-Joor oan goede busvorbindin6; gomakkolijk to buriik3n 0 Op hot bosrijk„, terrein van hot contrum
zijn aion sportvolden on o on tennispark 9 torwijl voor o binnonsporton ruimschoots gologenhoid zal zijn. :,.,2croatia on stuhioruimben 9 zomode oen bar zijn
aanwezig;
9 0 do excursies zullon tot con minimum uorden beperkt;
10 0 do :-;:aaltijdon 9 die in hot internaat worden vorzor6Ton aan moor clan LomiddelLrD
eisen zullen voldoon, zullen t;ezamanlijk 'Jordon .-)nutti,Jd.
Uit da inmiadelo vorschenon bro(3hure vornam3n wij nog dat er in hot proramma excursies zullen worden op,onemon naar Amstordam 9 flotbardam 9 Lelystad, Philips-indhovan 9 Krbllor-Dffillor Museum.
Gezien het beperkt aantal plaatson 9 uordt aanLyeraden zich zo spoeig moolijk on
in ioder geval voor 15 juni aan to
0
hedrag der doolnem2rskosten ad f.4509N3derlandse valuta dient direct bij aanm1din,, to worlan ostort. Eon bodrag van
f. 25.- is hierin bogropen voor administratioko3ton 9 wolk bodrag niet zal warden
terufzgostort indion Een afziot vtn deelnamo, Botalin_ aiont uitalitond to ,f,eschioden hoor stortin bij do '2.mst)rm-ottorjam Bank N.V. ta 's-GravonhaLe 9 Knoutordijk 8 9 tor creditorinG van j i ro13nin L: f-Jursus Nedorlandso Taal on Cultuur Ministorio O. en
Hot socrotariaJt van de cursus is in hanon van het 'Bureau Con-.;ressen' van hot Ministorio van Gn,larwijs en otonschappan 9 Niou3 Uitloj 19
"s-Gravonha[s. e 9 tol. 624311 9 toetel 631
Zomorcursus Louvon. Enkolo "kanttekonin u on" van Dr, Jalink bij con artikel van do
Hoar Augustijnen in het docembornumm.:r van N3orlandia m haddon tot L. owag dat ons
vAn Belgische zijdo word ,_»-Jezon Op hot bestaan van eon Zomorcursus Twoedo Taal
te Louvon. Sinds voriL jaar wordt Jaza 3combinoori met eon oploidinc;scursus voor
leraren " _ie zich in hot cn:lorwijs van hob Nedorlands, g rans 9 7_]n,ls of Duits
wensen te specialiseron. Zij n. iL,3n daar (13 kano lo niouwste linLuïstisch-di6.actischo inzichten t') va=arven on zicyh ao bekwamen in hat ,ebruik van da modernste
taal-didactische hulpmilJclen". 1)a loraran,„;ursuS staat on(:Ler i airacta
to laidinc
van Prof.Dr. L. En,els van ,13 L3uvon3e UnivorsitAt, dia evonoons •12 leiding hooft
van i3 Postunivorsitairo Loor,ann ba Hass p lt. Inlichtin_on omtrent beida cursussen worden L'aev,)n boor ch, Hour F. J.).) 3Eb 9 L;h:corcursus T-Jeode Taal9
Falconis 9 Ti3nsestraat 2 L2uv3n0

Bemijdolinf-soentrum voor a ank2.22_,Tan antLivaricch3 bo,)kon. In (13 4a resolutie
van hot Twoedo Colloquium word a bohoefte uitgosprukon aan oen conraal contactorgaan, dat bemiddolinc„ zou kunnen vorlenen bij do aankoop van antiquarische studieworkon 9 daar da buitcnlandso 2ocanben, vooral als hot beL;oerclo on zeldzame boeken
betreft, horhaal f .L.olijk aohtr hot net vissen.
Hot verheugt ons thans to kunnon :.L2c.)dolon, d,at J3 'Coninklijko Bibliothook to
's-Gravenhago 9 Kazornostraat 39 9 zich bereid verklaard h)oft als zulk een contactorEaan op te treden, GoGadiEdon kunnen zich tot :orcoijda bibliotheek wenden ter
attentie van de Heer 2]. van ilaan. Zij dianon da ,-,rtou 32n lijstje van ao antiquarische worken 9 die zij nodig hobben 9 in to zenctan mJt oracht_r de maximumprijs
die voor alk work afzonJorlijk mag wori_on uitgo L,3von0 De wijze van varrokonin6
zal bij de zondin door do Kon. Bibliotheek word= aanLogeven.
Documcntaire films over do Nederlandse literatuur. Van •L2 Hoer Karel Jonckhoore9

,...djunct-Kabin.3tEc1cf van di': flinister van de Noderlandso
'Jultuur 9 vernamen wij dat
twee door ons bostolLo films betreffende de Nederlandse literatuur9
Elsschot" en "Korkhofblommen" "onleruos" zijn, ij b)ijvm oJulJi wachten maar
intussen vorzoehen wij onze collega's dic voor doze films bulangstellin mochten
cie

90
h5bben 9 nogmaals ons dit op eon briofkaartjo te laton•weton mot opgave van do
pezdodo van hot (volend) academisch jaar waarin zij over Lazo films zoudcn willen
boschikken 9 zodat wij nu al aa distributie kunnen veorboreiden.
Inmiddels zijn tweo niouwe "literaire" films voor de tolovisie verschenen.
1. op de beeldbuis van do Nederlandse relovisie •Stichtin kwam op 26 februari on
op 5 maart 1967 oen film over het Leven van Multatuli die beantwoordt aan L:_a
wens cde ana.erhalf jaar gelcden door o Conferentie der Naderlandso Letteren
word Geuit, .dat or een TV-1d6umentaire over deze Nederlandse auteur zou Wolden
vervaardigd. Do film stonri onder de sup::rvisie van Prof.Dr. H.A. Gomperts9
buitengewoon hoogleraar in ao Nederlandse 1,itterkunde aan f:lo Rijksuniversiteit
to Leiden. Er warden fragmenten opL,onomen in Ind.onesi (Jo verlovinstijd van
Dowias Dekker an hot :rote conflict in .rankas-Detoeng) alsoJa in Bo1ed 9 ndor1J1nd on West-Duitsland. De film bevat voorts fragmontn uit de toneelstukken
"De bruid daarboven" (ook L;enaamd "De eerloze") "Vorstonschool" on een in
scne Lozet gedeelte uit 0,0 geschic:Lenis van 7outartje Pieterso,
2. op 28 maart 1967 vertoonde de Vlaamse Televisie "Karel ende Elocast" verfilmd
door Claude Michiels en Jos van School. , naar con scenario en in regio van Dries
Waterschoot. De tokstaanpassin was van i'mton van T'Tilderode. Do makers van de
film zijn orin beslaagd hier en daar zeer 1)otische affecten te_bereiken hoewel do meningen over ,,Lo filmische kwalieiton van doze creatie wellicht vcrdeold zullen zijn. _Da Middolnedorlandse tekst wordt trouw nagevolgd en Lood
gesproken, al zijn or natuurlijk coupures en wol-Lon voor het gewone publiek
moeilijk verstaanbare woorden door andere vervangen. Voor buitenlandse stuAanton
in de noderlandistiak die eon inleitLinb krijgen over de Middelnederlands° letterkunde kan deze .film evenwel zeal. goede diensten bewijzen.
We koesteren de stille hoop j,eze beide films het volgend jaar op ons prgramma
te kunnen zetten.

rinzijnkaart

Gn ki kon! Onder doze aanlokkelijke titel heeft
jolters laat
Uiteevarsmaatsohappij J.B. 7olters te Groningen eon vouwblad gelanceerd waarin
allerlei wandkaarten voor het onderwijs worden aan 6 aboden0 Daar wij in doze rubriek
al eons moor e behoefte aan geografisch-didactisch materiaal hebben onderstreept,
willen wij graag do aandacht van onze collega's op doze Groningse kaarten vestigen.
Voor hat doel van do noderlandist komt hot moest in aanmerking de "Nieuwe wandkaart van Nederland" door K. Zeeman, Format 160 x 183 om 09 op linnen aan stokken.
Prijs: f.75,-. :De ideale oplossing bidt Loze kaart evenwel nog nit, want zij is,
al staat dit niet expliciet in do besohrijving, hoostwaarschijnlijh eon zogenaamde
"blinde" kaart, evenals de andere uit do ,,loor 'Jolters aangeboden rooks. En of eon
buitenlandse nederlandist in zijn collages eon kaart kan ,ebruiken waarvan "do
boschriftinL 0.. bescheiden (is) on vrijwel onleesbaar vanuit e klas" hangt holemaal af van d2 rol dia hij zulk eon kaart in zijn onderwijs wil laten spelen.
lioulc:ors stoem Nederlandse CourantJt. Op het voorstel hieromtrent van Dr. J. do
zio N.E.M. -7 kuamon woind„ reac-i.ies binnen. -Jij hopen ht op hot
Rooy (Stockholm
komend colloquium nog eons aan de orde to stollen.
Nederlands or radio. Belangstellenden wijzen wij op de moLelijkheid via (le door
Radio Nederland 7.Tereldomroop gegeven cursus "Dutch by ftadio" 9 Nederlands ta leren.
Doze radiolossen hebben con duur van 15 minute/1 9 deelnamors ontvangen eon tekstbookje dat 3r bijzonder aantrekkelijk uitziet. liadio Nederland . Wereldomroep pretendoert niet anders dan do buitenlandse luisteraar iets van 11,:t Nederlands te
leren verstaan door hem vertrouwd te maken met do klank van de taal on hem daarnaast wat eenvoudige zinnon to lal;_111 formuleren. Tot nu toe hebben p.m. 12.000
luisteraars in con 80-tal landen aan JJzo Nederlandse taalcursus ,loelL;enomen. Het
vn Radio 11,:derland 7:eroldomroep is Pootbus 222 9 Hilversum, Nederland.
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(rubriek
Koninklijk° Bibliotheek 9 Kazerne3trat 39 9 's-Cravenhae, tel. 070-184626 (voor
bemiddoling aankoop anticiarischo booken lend mon zich tot do Hoor U vm1-i aa)
Kinistorie.van Onaorw4s on -jetonscha p en afdelin Docunontotio Balistraat
104-106 2 i s-Gravenhp,Lo 9 tel. 70-62431L
18 Handelskaai 9 Brussel 1.

Buroau voor Porskni-sols

Parsknuscpst Swanoveld9 0 ,- p nj , straat 2a, s- C lavenhore
A.

V 2,

-1T.LLINGEN
(rubriek XIII)

Vortalini-on van Nodorlands lottorkundir- work. In de Lln_olso sorio
Neorlandica" zijn onlanr:s bij de lititLovers Sijthoff, Leiden Heinomann, London;
on Maxwoll, New York; Iroor twee belanLrijko vertalin_on vorschonong
Hultatuli, Max Havolaar. Verbaald jour i'Loy
fLeynard the fox and othar me ,Lliaev;:.1 iTotholands secular literature, door Prof.
±)r. A.J. Barnouw on E. riolleclu,
Brothorton
oerdor verschonen in lezelfde serie oma. vertalin,on Jocr 0_e Hoer
(winnaar Martinus Hijhoffprijs 1967) vtng
IillomMsschott bijman
Hat Boon
Hot Dwaalli3ht
Gerard. Walschapz ilrouuen
Coliaat
Simon Vestdijk g Do Koporen Tuin
Van do hand van Giacomo Prampolini vorschanen Italiams vortalinLon van NDdorlanclso,
Fries° on .rifrikaanse ,odichtonz
Pooti Olandasi 1946 - 1966, Milaan 1966
P03-ti Fiamminhi, Milaan
Pooti Lfrikaans, Milaan 199
PoJti Frisoni d'Olanda, nilaan 1952
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IILLE.RH1LNDE
(rubriek XIV)
Menin c' van de buitenlandSe•Loconton over het Ra pp ort van 4o. SpollinrÎcommissie.. Do
NerkcOmmissie zou het van bolan'e achten hot standpunt•van de bUitonlandse collega's
ton opzichte van hot Rapport van do Ndorlands-Bolische Commisie voor de spoiling
van do bastaardwoorden (zie rubriek III) aan C13 BelGisch° en Nederlandse ministors
van Ondorwijs kenbaar to . maken. Noon rij do collog'a's derhalve verzookan hun oordeal over dit rapport schriftelijk aan hot secrotariaat van de 7orkcommissie moo
to delen, evantuoel hot ons tijJens hut Dordo ,,i olloquium in septembor ta overhandigen.

- L2 Het Wooranbook Nederlandso Taal voor tweederda voltooid. Naar l Uitleg t , hot weekblad van hot Ministerio van O. on -J. 1-,id6elt, is hot U.N.T. thans voor tweedorde
gereed. Wij achten het onnoJig hior voor vakgenoten eon overzicht van de voorgeschiedenis van doze mammoetonderneming te even, herinneren er slechts aan dat do
eerste aflevering in 1864 verscheen on hot eerste doel in 1882. De eerste redacteuren waren naast Hatthijs de Vries, Mr. L.Ph.C. van den Bergh, die spoedig door
L.A. te Uinkol vervangon word on Prof. David, Aan de verschijning, van de eerste
aflevering was voorafgoc;aan (1863) de 'Grondbeginselen dor Nederlandse Spelling'
van De Vries en te Ninkol, waarin hat
nog steeds geredigeerd wordt. De
bijbehorende woordenlijst word in 1866 gepubliceerd. De te isonwoordige -redactie bestaat uit do Nederlanders
Kruyskamp, Hej. N. Bakker, 11.C. Crona de Ionion
de Vlaming F. de Tollenaere.
Belci3 voortaan verte g onwoordi 7 d in hot 'Committee for tho -iromotion of Dutch
Studios.' Naar ons in januari 1967 door het Belische hinisterie van Buitenlandse
Zaken 3n Buitenlandse Handel word meocT;odeold, hooft de Nederlands) Ambassadeur in
London, do hoer J.H. van Royen, voorgesteld dat Belgi3 voortaan zou worden vertegenwoordigd in het 'Committoo for the promotion of Dutch Studies' dat do leerstoelen
in do Nederlandse literatuur on Je Nederlandse geschiedonis aan do Universiteit
van London beheert on 66nmaal per jaar vergadert. Hot voorstel ligt gohool in do
lijn van do Belgisch-Nderlandse politick van gemeenschappolijke bevordering van
de Nederlandse cultuur. Hot voorstl van du Nederlandse ambassadeur hoeft tot
T3volggehad dat voortaan eon lid van de Belgische Ambassade cle vereaderinL; van
hot comi-V; zal bijwonen.
LissensAoylaamse Lotterkunde van 1780 tot heden N.V. Elsevier, Sequoia,
Hercelisstraat 74, Brussel 5; 225
(gebonden in . geheel linnen band). Zoals onze
lezers bekend zal zijn, is onze redactie or niet op in ericht do vaak talrijke
werken op ons vakgebied to vermelden die or in hot afgelopen rodactiohalfjaar
verschenen zijn. Slechts voor bijzonder belangrijke uitgavon hebben wij soms eon
uitzondering gemaakt. Dit moLe thans golden voor de vierde hernieuwde on vermeerdordo druk mot 40 illustraties buiten de tekst van bovenvermeld work.
Uit de prospectus nemen wij over: "Do criticus on literair-historicus Prof. Dr.
1L.F. Lissons schetst in dit work t_e ontwikkeling van do Vlaamse letteren sedert
het einde van de Oostenrijkse tijd (Verhoeven, Vorlooy) tot de allerjongste
figuren, Hugo fl.aus en Paul Snoek. Mot de resultaten van het wetenschappelijk
onderzoek uit cle jonsto decenni3n heeft hij rokening 3ehouden 9 doch daarenboven
heeft hij, dank zij een jarenlange vertrouwdheid mot do letterkunde van de 19e
en 20st3 eeuw, de stof op een nieuwe manier ingedoeld en op menig punt een nieuw
inzicht voorgesteld."
Ursula. Tollicht ton overvloede siLnaleren wij onze lezers hat artikel van Elida
Maria Szarota, hoocloraar in do Lermanistiek aan do Universiteit van Warschau,
over "Die Ursulaestalt in Vondels Taeghden" (00 Niuwe Taalgids 59 (1960,2,
p.73-89), 'waaruit opnieuw blijkt', zoals de redactie van De Nieuwe Taalc;ids in
eon voetnoot aan hot artikel toevoegt, dat 'Vondel in toenemende mate ook buiten
onze grenzen gekend an bestudeerd wordt'. (Zie ook rubr.

Ln....22.212L22112LELL_LinisLrialdiriLpnt_Dr.T%Kluxon_over hit Noderlands onderwijs.
Handelsblad"-van 4 april
treffen wij aan in het
in 42t
Dr.
Kluxon
van
hot
Ministerie
van
Onderwijs
van
Noordrijnland--7estfalon,die
1967.
•

eind oktober 1.1. ook de Conferentie van de docenten Nederlands in het Duitse
taalgebied te Bonn en Keulen bijuoonde, zegt in dit interview o.a.: "Wij zouden
graag hot Nederlands als tweede vreemde taal op onze middelbare scholen willen
invoeren. In plaats van Frans zou op do 'Realschulon' Nederlands kunnen worden
onderwezen. Voor C2.0 Gymnasia zou Nederlands facultatief kunnen worden gestold;
bij voldoende belangstelling zijn wij bereid togen do "ilichtlinien" in toe te
staan, dat de leerlinden vier i.p.v, drie jaar onderricht in de Nederlandse taal
krijgen. Wanneer een rector van een gymna tApp hiertoe eon verzoek mocht indienen,
is hot ook mogelijk Nederlands als tweede/op het gymnasium te onderwijzen. Hoewel
or op verschillende gymnasia wel voldoende belangstelling voor hot Nederlands bestaat (Aken,Duisburg,Koulen 9 Kevelaar,Vierssen) duikt ook hier weer hot tekort
aan leraren opt.

Dr. Kluxon ziet voor daza belommarin,; con uitwoe in aan uitwisselinc van Nederlandse
en Duitse leraren. Hij hoaft hiarolnr al contact opr:cnoman ra.A de Nee,orlandso 2.mbassada to Bonn, "dij h-2bben vastLastD11, nit, wij mat Ju
garichthoid cp
twee talon, Frans on En3)o1s, bo oanzijdi zijn', Voor hat bJoocdo Noaerlandse onlaruijs ziet hij twoo renorons oconomischo
oriLvt NJdorland ün Duitsland op dit ,;abiod
zo nauw varbondon zijn - en cultural° "Jij zijn L;oInt.:rossoDrd in no Nadorlandse
mooton die betor bazrijpon, Vi a misvorstLndon komon hiruit voort,
cultuur0
dat wij van omlo bur:n to -Yoini, hAb=, Jfl vanuit fdLt bo,zrip lain= wij ook
botar ons zolf boLrijpon, ]r zijn Loastlijke stromin:n in do Noerlandse cultuur
dio not zo belancrijk zijn als Gommi,7,o stron-linan in (L: 1- ? :anse cultuur. Daarom help
-banuovelm=isdNarnopk'.
ra p ï noodzaak 3Tzfl te habben
do Nadorlandso 17e oeuwsa cultuur ta bonbuorn on in ju 18o couï
intoratio van
do :Prance on En1se V3rli3htin in do )11:c_torlij1 culbuur van ,1„ , N3dorlan:13n, morkt
Dr. Kluxm op, Jat hij persoonlijk bijvool-iboold oncar
inlruk is van 'do hartstochtolijko nuchtorheid on rationFlitoit van da 1od3rlands3 L,'Jost'. Na L;;awozen te
h2bban op hot bolanc van Jo Nodorl-Indso litoruur za::t hij Nadorlands onclor-:Tijs
ni-I; allcon facultaticf mr ock verpli—ht t illon stJllon.
Hot is:-..)ns lockend, dat ok Ao Kultusministr van de an('_ora buurstaat, Niodar-Sachsan,
zich twoa jaar oladon tot hot Minictarie var 0, an
Gouond hooft inzaka hot tor
baschikkinc willon stollon vn lalnron voor uultso scholen. I î o Ljm a Noderlandsa
an BolGische instantios hat balan 6 van doze zaak z, zoJr inzion, Jat zij mot voorbijzian of opzijzottinL vsm formole bazwaran alias ioan om
orot 2 hin,lornaal hot
tokort aan ' lerarn Noderlands in in s t i,ron-Jcjabiad, uit Ja o7ba ruiman !
.Dat hat voor hot lailtusministoriu: ta Dasseldorf nit bij -Juorden blijft blijkt uit
Jto "Naufassung dor Ausbil-»_unrzs- und PrafunoorJnun, -Tar Las Lohramt am Gymnasium
(iundorlass dos Kultusministors y am 24. JanuLr 1()C,7
II B4 0 40-13/0 Nr044/67)'' an uit
ha "fur Las Lohramt an -al . ilealsnhula (ilunrin,so Cos i'ailtusministors y ou 24, Januar
1967 II B3 0 40-12/0 "Tro 3752/66-101/67)", Li boido iTcdorlands als axamonvak
moldon. Een zio ook in rubriok VIII o voorzianinan liebra±7ondc hat 'Studium Jar
Germanischen Philcloio in -:- ach iliadarnnisoh'. Zij `J=1J11 ons tooLazonlon door
Dr. do Buck, cultuurattach6 ')ij
1331Lischa Ambass[.tda te Bonn on dirocteur van hat
BalLisch Huis to Kaulon.
On,,erzoeh naar ovarbli'fsolon van hi:t Nedarlands in Amarika. Van

af(lolinc
toloio van do Kon.Nadorlamjso ,licaL)mio vnn - :otonschappen ontvin,cn wij aan rapport
betroffondo het #loor Kavr Dr, Jo Dana 3n do ,-w,:listent van haar af(lolinc; de Hoar
H. Hoikans inectlda ondorzook naar 1b Yadorl-Inds an do Nodarinndse dialacton,

het Fries en do Frioso dialocten, •'at door ir_n •_ia zalf of wicr (voor) . ou(in;rs voor
1910 naar do Veronisdo St--ttn zijn ult7o-Jokon. Jij naman over dit undarzook in hot
voriGo nummor van dit blad aan nourantonbericht ovar van :on journalist dio Hovr.
Daan Geinterviowd had. Zijn noc_oJulin u an atamiaan -tan ook Jootmdoals m b J,anocmd
rapport ovoreon. Toch komcn in hat laatsta ankolo procisorinen an zinsnodan voor,
waarop wij hior aanvullendor\Jijs Ja aandacht vosti=
In o drie maandan zijn door (!_o boide ondorzookors 235 men3on L;aTnterviawd on is
bijna 75 uur ongoduonon pratan of) a _oluidoband vastcolo ,_;d. Aah de in hot courantanbaricht L ono3Fac i,_e plaatsen ic oor navr i)aan an To Hear Heikans wordon bezocht
mooton no c toaGovoogd wordom Kimborley (Uisc.), HollanJala (Minnosota), Sioux
County (Iowa) 3n 7 -Thitinsvillo (Hass.).ILt vorzamoldo matoriaal zal in do oorsto
plaats GoloL'onheid biodon Ja m aal van L.: Hodorlandars in :.meika mat dia van do
voormali i-so plaatszanoten van hm zelf of hun (voor)-oudars in Had)rland to vorolijkan. Hat dialoctonburo-u had n,l. roods .:en 500 coluidsopnamen van de omc;angstaal in eon Groot aantal Nederland-3c steden -an dorpen gomaakt,
De karkon zijn voor het bowaron vn hat Nodorlands in da V.3, van grote steun Gewoest. Tot in hot eorsto kwart van d'zo eeuw vond
zoning tenminste c!(5n godsdionstoefening plaats, waarin ?on Naderlandso preek j ohoulm aard, in hot Naderlands TJerd L-ebedon en Nodorlandso psalmon on lio(Loran worden Gazoncon. In de kerk
on thuis word d3 Statonvortalint , gebruikt. Ook de catoohisatic , Tord lange tijd
in hot Nederlands [:) ecavon. Tanslotto was Nodorlands verschillunde jaren eon leervak op de lagere scholen van Ja Christian Jaformad Church....,
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In de eerste veertig jaren van doze oeuw is in kerk en gezin L eloidelijk het
Amerikaans ingevoerd, dat de strijd momenteel natuurlijk voor het grootste deel
hoeft gowonen. Zal hot over twintig jaar nog mogelijk zijn Nederlands an Fries

(nakomelingen van) de emigranten van voor 1910 op de band vast toleggen ?
De culturele revolutie in China zit het Nederlands onderwi's dwars. Een maand of
acht geleden lazen wij, ik meen in 'Do Telegraaf', eon bijdrage over een reis van
het Nederlands echtpaar Henri on Margarethe van Gilpen, dat dwars door Siberia
van Stockholm naar Peking was Goreisd om daar aan de univorsitoit Nederlands to
gaan onderwijzen. Wij vermoedden dat do Heer van Gill= was ingegaan op do aanbiedingen van de Chinese delegatie die, naar Dr-i. van do Velde op hot Brussels Colloquium meedeelde, ons land drie jaar c;eleden had bezocht on die, naar Mej. Mr.
E, Talsma eraan toevoegde, ook op hot ninisterie van 0, on W. een bezoek had
afgestoken.
Nu troffen wij in hetzelfde blad van 18 on 21 maart 1.1. twee ceillustreordo en
geestig door Garth van Zanten Geschreven artikelen aan s 'Eon Nederlander tussen
(le Rode Gardisten t , waarin de ervarik;en van enoomd echtpaar in hat Peking van
Ka° worden to boek (of lievers to krant) Gesteld. Ze zijn zeker merkwaardig genoeg.
.aa universiteit is vanwege de culturele revolutie al maanden gesloten. De Hoer
van Gilpen schaft zich een fiets aan, zodat hij or vlug bij kan zijn, als er in
d: stad iets gaande is, Met eon aantal andere buitenlanders zijn de van Gilpens
ondergebracht in eon luxe hotel waarop in grote letters: 'We have friends all
over tho world'. Op hot instituut wonen zo mot 300 andere buitenlanders 'in eon
apart paradijsjo te middon van du volksropubliek'. Velen van hen worden zo door
1„, algeuene opwindinL,- aangestoken, dat ze rile gaan doen met de demonstraties en
-.d. ro'boren oven hard te schreeuwen als de Chinese jongeren dat kunnen. Ook brullen
zij citaten uit Mao's rode boekje, doch dat wordt door do Chinese jewsd als eon
"shu.r" ,igevat en ze applaudiseert er glimlachend bij, wat ze bij hun eigen
monson rz)oit doono Als de revolutie maar voortduurt krijgt de Hoor van Gilpen
ochter „enoeg van zijn gedwongen werkeloosheid, zodat het echtpaar nu naar
to2m is teruggekeerd.
LAATSTE BERICHTEN
(rubriek XV)
Owichtin en sam,nstellin'Y Adviescommissie. Tot onze vreugde kunnen wij meedelen
dat de Gemengde Technische Commissie tot Uitvoering van het Nederlands-Belgisch Culturoel Verdrag op grond van de eerste resolutie van het Tweede Colloquium van Hoog-.
leraren en L6ctoren in de Nederlandistiek aan buitenlandse Universiteiten besloten
heeft een gemengde commissie van deskundigen in te stellen bedoeld om de regeringen
van Nederland en België van advies te dienen inzake het onderrijs in de nederlandistiek in het buitenland, Deze Subcommissie is als volgt samengesteld:
Nederlandse delegatie:
Voorzitter: Drs.B.E.J.M. de Hoog, Chef van de Afdeling I.C.B. van het Ministerie van
O. en W. en het Ministerie van C.R.M.
Secretariaat: Afdeling I.C.B. van het Ministerie van 0. en 11., Nieuwe Uitleg 4,

's-Gravenhage.
Leden (alfabetisch)
Jalink, secretaris van de TTerkcommissie; voorheen lector in de nederlan-

distiek aan de Universiteit te Bonn;
Prof.Dr.H. Schultink, hoogleraar in de Algemene Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht;
Drs.F.P. Thomassen, adj. Directeur van NUFFIC lid van het Dagelijks Bestuur
van de Nerkcommissie.

()r

Belgische delozatio
bclast mot clu Internationale CulVoorzitters J. Grauls 9 Govolmchti,A
turelo Btrekkingon;
dionst bij do Dienst I.C.B. 9 MiniSecretaris Mr.P. Berck::, Adviscur hocfd
stone van N.O.C.
Leden (alfabetisch)
M.Deloz 9 bestuurscl_irectour Ho&c2 Ondcruijs
Prof.Dr.O. de Raymaekor 9 hooLloraar in de rochtszeloordhoid L.',„n de Katholieke Univorsiteit te Leuvon
Thys 9 voorzitter van de 7orkcommissiu 9 "maitre dc conferences associé"
in de nedorlandistiek aan de Staatsunivorsiteit to Rijsel 9 hooe;lar in de vergelijkende litoratuur:Tetenschap aan de Rijksunivcrsiteit tc Gcdnt0
-40erlands92122LLLP'L.L.

Ter gelegenheid van de verschijning der eerste tree delen in de reeks
"Pays-Bas/Flandre" (Paris, iditions Universitaires), nl. Ruusbroec 9 L'Orneip,ent des
noces_sli_qtuflles en Simon Vestdijk, Les__ Vcva,.L2ELI, Nerd op 2 r:lei 1967 in het
Palais de l'Unesco in Parijs een receptie aangeboden door Hunne Fxcellenties
Baron :,dolph Bentinck, Illbassadeur van het Koninkrijk der ITederlanden en Robert
Rothschild, ..mbassadeur van Belgi60 De receptie Nerd bijgewoond door de voorzitter
van de 7'erkcomfilissiec
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LIJST 1: CENTRALE VERZAMELING PUBLIKATIES VAP! BUITENLANDSE f'•JEDtRLANDISTcN
(1.11.1966 - 1.4.1967)
ASAKURA, S. De Nederlandse taal in Japan. In: ")ns Erfdeel", 1966, jrg. 10, nr. 2, blz. 21-25.
Het BOEK van de hertogin; Het vogelparlement; twee vroege gedichten van Geoffrey Chaucer; vertaald
door A.J. BARNOU l:!. Haarlem, Tjeenk Will ink, 1966.
BRACHIN, P. Streuvels 95. In: "Ons erfdeel", 1966, jrg. 10, nr, 2, blz. 61.
DAAL, L.H.. Neerlandistiek (weg)'gepromoveerd" aan de universiteit van Madrid. In: "Ons Erfdeel", 1966,
jrg. 10, nr. 2, blz. 103-105.
DAMBRE, 0, Ficiniaanse achtergronden bij Justus de Harduwijns " g oose-mond" (1613)? Overdruk uit: "Studie
Garmanica Gandensia", 1963, jrg. 5, blz. 45-76.
Justus de Harduwijn's testament en andere oorkonden uit het jaar 1636. Gent, Erasmusgenootschap, 1952.
- - Lauwerkrans voor Justus de Harduwijn (Gent 1582 - Oudegem 1636; feestrede. Overdruk uit:
"Gedenkschriften van de Oudheidkundige kring van het Land van Dendermonde", 1956, 30 blz.
ilaria-zangen van Justus de Harduwijn. Varenigïng van Katholieke Oostvlaamse schrijvers, 1962.
DELEU, J. Nederlander en Europeër; journaal van een 'cultuurimperialist''; met een woord vooraf van dr.
A.W. Willemsen. Tielt/Ce p Haag, Lannon, 1966.
DcLFOS, L. De kennis (en onkunde) van de Noord- en Zuidnederlandse kultuurgeschiedenis in Duitsland. In:
"Ons Erfdeel", 1966, jrg: 10, nr. 1, blz. 150-157.
- Slotwoord over Veldeke's taal I. In: " •;'etenschappelijke tijdingen", 1966, jrg. 25, nr. 6,
blz. 414-419.
DROEGE, G.B. Het engelse "Dutch", "Netherlandic" of "Netherlandish" als naam voor één taal. In: "Ons
Erfdeel", 1966, jrg. 10, nr. 1, blz. 51-53.
HAEGENDOREN, M. van. De Vlaamse Beweging nu! (juni 1966). In: "Ons Erfdeel", 1966, jrg. 10, nr. 1, blz.
158-159.
JAL INK, J.M. "ABC van het A.B.td," door A. Blontrock; boekbespreking. In: "Neerlandia", 1967, jrg. 71,
nr. 2, blz. 31-32.
Een universitaire plechtigheid in Straatsburg. In: "Neerlandia", 1967, jrg. 71, nr. 1,
blz. 9.
KALDA, F. Herinneringen van een neerlandist, In: "Ons Erfdeel", 1966, jrg. 10, nr. 1, blz. 78-79.
/1966
KEMPEN, J. Duitse leraars Nederlands. In: "Ons erfdeel", jrg. 10, nr. 2, blz. 142.
- Ko p gres der Hoogleraren ^ederlands in het Duitse taalgebied; Keulen/Bonn - 27-28 oktober
1966. In: "Ons Erfdeel'';'R. 10, nr. 2, blz. 45-50.
Taal politieke oorzaken van de miskenning van het Nederlands in Duitsland, In: "Ons Erfdeel",
1966, jrg. 10, nr. 1, blz. 47-50.
MUSSCHOOT, A.M. De poëzie van F. Schmidt-Degener. Gent, 1967. "Uit het Seminarie voor Nederlandse
literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent", nr. 7. Overdruk uit: "Studie Germanica Gandensia", 1966, jrg. 8, blz. 73-113.
NIENAQER, P. J. Bibliografie van Afrikaanse boeke t Maart 1963 - 31 Desember 1966 deel 6. Johannesburg,
1967.
PRAPIPOLINI, G. Poeti Afrikaans. Milaan, 1959. (Afrikaanse gedichten vertaald in het Italiaans)
- Poeti Fiamminghi. Milaan, All' insegna del pence d'oro, 1958. (Vlaamse gedichten
vertaald in het Italiaans)
- Poeti Frisoni. f''lilaan 1952. (Friese gedichten vertaald in het 4taliaans)
- Poeti Olandesi 1946-1966. h1ilaan, All' insegna del pesce d'oro, 1966. (Nederlandse
gedichten vertaald in het Italiaans)
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REDERIJKERSSTUDIEtJ III: Letterkundig leven te Gent van 1500 tot 1539 door M. VANDECASTEELE; Lucas
d'Heere en Marcus van Vaernewijck voor het Lam Gods door 4!, 1# p TERSCH00T. Gent,
1967. "Uit het Seminarie voor Nederlandse literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te^Gent", nr.
Overdruk uit: Jaarboek 1966 van de Koninklijke soevereine hoofdkamer van retorica "De Fonteine" te Gent, blz. 3-57 en blz. 109-118.
RETIEF, P.J.B. Toneelkritiek en die Nasionale Toneelorganisasie (1947-1961); 'n ondersoek na die aard
en bestaan van kritiek rakende die verhoogaanbieding van dia drama; proefschrift Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Bloemfontein, 1966.
ROOY, J. de. Het "Gesprek !! besproken. Overdruk uit: "De nieuwe taalgids", 1965, nr. 128, blz. 384-390.
/1966
Si9ET, G. de. Theodor (rings, 80 jaar. In: "Ons Erfdeel", jrg. 10, nr. 1, blz. 143 145,
THYS, W. The literature of the Netherlands in the eighteen nineties: national and European trends. Den
Haag/Parijs, ïiouton. Overdruk uit: "Proceedings of the 4th Congress of the international comparative literature association, Fribourg, 1964", blz. 505 510. (2 exemplaren)
- - Proefschrift van Dr.. W.F. Jonckheere: "Johannes van
, realist tussen twee werelden". In:
"Ons Erfdeel", 1966, jrg. 10, nr. 1, blz. 177.
WAUTf_RS, K. Wagner en de Vlaamse letterkunde (1876-1914). In: "Wetenschappelijke tijdingen", 1966, jrg.
25, nr. 5, blz. 34.6-355.

LIJST 2: DOOR VERSCHILLENDE INSTANTIES AANGEBODEN PUBLIKATIES (1.11,1966 - 1.4.1967).
"AMBASSADEUR". Brussel, 1966, .jrg, 3, nr. 7, 8 en 9/10.
DAAN, J. en H. HEIKENS. Brief uit Holland, Michigan. In: "P1ededelingen van de Centrale commissie voor
onderzoek van het Nederlandse volkseigen", 1966, nr. 18, dec., blz. 5-10.
DUTCH by radio; a course in basic Dutch by Joost M. Kal. Hilversum, Radio Nederland; 1967.
The E.U.P. concise Dutch and English dictionary; together with a concise Dutch grammar by P. and N. King,
The English universities press, 1958. "Teach yourself books".
HOLANDCS por radio; un curso de helandés elemental para hispanoparlantes. Hilversum, Radio Nederland,
1967.
"NEERLANOIA": maandblad van het Algemeen Nederlands Verbond.. Den Haag, 1966, jrg. 70, nr. 7 t/m 12; 1967,
jrg. 71, nr. 1 en 2.
°N IEDERLANDISCH"; eine Klars.tellung. Overdruk uit: "Leuvense bijdragen", 1966, jrg. 55, nr. 2, 3 blz.
"ONS ERFDEEL" ! driemaandelijks kultureal tijdschrift, Rekkem (flest-Vlaanderen) en Raamsdonk-dorp (N.Br.),
1966/67, jrg. 10, nr. 1. en 2.
"INSTITUT FUR AUSLANOSBEZItHUN6EN STUTTGART'!; Zeitschrift fur Kulturaustausch. Stuttgart, 1966, Jhrg. 16,
Nr. 4:
"Het PENNOEN". Brussel, 1966/67, jrg. 17, nr. 3 t/m 7.
"De PERISCOOP"; onafhankelijk maandblad voor kunst en cultuur, Hasselt, 1966/67, jrg, 17, nr. 2 t/m 5.
UIT de tijdschriften. Rubriek in: "Neerlandia", 1967, jrg. 71, nr. 2, blz. 33-34. Vermeldt o.a, artikelen
verschenen in "Neerlandica extra muros", 1966, nr. 7, nov.; "De post van Holland", 1966, nr. 12, dec.,
en "Ons Erfdeel'', 1966/67, jrg. 10, nr. 2.

"UITLEG"; weekblad van het Departement van onderwijs en wetenschappen, Den Haag, 1966/67, nr. 52 t/m 60.
VERSLAG symposium (van de) Nederlands-Zuidafrikaanse vereniging (14 november 1964). Amsterdam, febr. 1967.
"WRITING IN HOLLAND AND FLANDERS"; quarterly bulletin of the Foundation for the promotion of the translation of Dutch literary works. Amsterdam, 1967, no. 22, March,

LIJST 3: DOOR H.H. UITGEVERS AAN DE ERKCOMi11SSIE AANGEBODEN LEER- EN STUDIEBOEKEN TER AANBEVELING AAN DE
DOCENTEN NEDERLANDS AAN BUITENLANDSE UNIVERSITEITEN (1.11.1966 - 1.4,1967).
APELDOORN, C.G.L. en A.C. de Jong. Onze moedertaal; beknopte Nederlandse spraakkunst; 27e herz. dr.
Purmerend, Muusses, 1967.
en A.C. de Jong. Onze moedertaal; oefeningen bij de beknopte Nederlandse spraakkunst;
37e herz, dr. Purmerend, Muusses, 1967.
HOLLANDER, G. den, E.A.J. SCHEEPMAKER jr, en ll, VISSCHER. Praktische oefening; een aantal oefeningen ten
dienste van het onderwijs in de Nederlandse taal in de eerste leerkring van de kweekschool en de hoogste klassen van het h.a.v.o. Purmerend, Muusses, 1966.
KARSEMEYER, J. J.A. TINTEL en N. van DILLEN. Dicht- en stijlvormen. Purmerend, Muusses, 1966.
LINT, P. van. Docentenboek dramatische expressie 2; een tweede serie opdrachten voor communicatie en
expressie in drama en toneel. Purmerend, Muusses, 1966.
- - Dramatische expressie 2; een tweede serie opdrachten voor communicatie en expressie in
drama en toneel. Purmerend, Muusses, 1966.
MULTATULI. Max Havelaar or The coffee auctions of the Dutch Trading Company; with an introduction by
D.H. Lawrence; edited and introduced by R. Edwards. Leiden, Sijthoff; Londen,Heinemann; New
York, London House & Maxwell, 1967. "Bibliotheca Neerlandica".
REYNARD the fox and other mediaeval Netherlands secular literature; edited and introduced by E. Colledge;
transl. into English by A.J. Barnouw and F. Colledge. Leiden, Sijthoft; Londen, Heinemann; New
York, London House & Maxwell, 1967. "Bibliotheca Neerlandica".
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NABESCHOUWING

OVER HET DERDE COLLOQUIUM
(rubriek I)

Zander zich aan overdreven optimisme te willen bezondigen, is de Werkoammissie
van oordeel dat het Derde Colloquium van Hoogleraren en Lectoren in de Nederlan.
distiek aan buitenlandse Universiteiten, dat met steun van de Gemengde Commissie
ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch Cultureel Verdrag, van 5 thil 8 september 1967 in "Het Oude Hof" te 's-Gravenhage heeft plaats gevonden, zowel kwantitatief als kwalitatief als een suedes mag worden beschouwd. De opzet van het geheel, die, in tegenstelling tot die der beide voorgaande colloquia, vooral een
informatief karakter droeg, heeft, naar wij menen, voldaan, ja wij geloven in
deze zelfs een sleutel te hebben ontdekt die ook op de deur van toekomstige colloquia zal passen. Deze opzet bracht voor het eerst mee de splitsing van de bijeenkomsten in werkvergaderingen en wetenschappelijke vergaderingen. De bedoeling
van deze wijziging was dat in de eerste groep de discussies over de belangen van
de nedeiandistiek in het buitenland en van haar beoefenaars, en in de tweede groep
de wetenschappelijke voordrachten van de specialisten op hun gebied van het nederlandistisch "apparaat" beter tot hun recht zouden komen,
Dit naar onze mening verbeterd inzicht in het intrinsieke doel onzer colloquia
zou evenwel op zich zelf natuurlijk nog niet in staat geweest zijn het beoogde
resultaat te bereiken, indien de in het nieuwe kader gehouden voordrachten niet
het hoge wetenschappelijke en informatieve peil bereikt hadden zoals dit in werkelijkheid het geval is geweest. De Werkcommissie is de sprekers voor het intensieve werk dat zij van hun lezingen hebben gemaakt, dan ook bijzonder dankbaar.
Aan hen is voor een zeer groot deel het welslagen van het Derde Colloquium te
danken.
Het .yruramma. Aan de buitenlandse docenten die niet aan het Colloquium konden
deelnemen, is het programma ervan na afloop toegezonden. Voor de vele lezers van
dit blad die het programma evenwel niet gezien hebben, stippen wij hier nog eens
kort enkele hoofdpunten aan g
De opening van het Derde Colloquium geschiedde op dinsdag 5 september 1967 om
14.30 uur namens de Minister van Onderwijs en Wetenschappen door de SecretarisGeneraal van zijn Ministerie Mr. H.J. Scholvinck. De Belgische Minister van de
Nederlandse Cultuur was hierbij vertegenwoordigd door zijn Kabinetschef Mr.
J. Fleerackers.

(univ. Parijs), DR. J. M. JALINK (vh. univ. Bonn) secretaris, PROF. DR. L. E. SCHMITT (univ. Marburg),
)'Iqific), PROF. DR. W. THYS (univ. Rijsel) voorzitter, j. Z. UN'S, M. A. (vh. univ. Natal),
MEJ. DRS. G. DE VRIES (univ. Kopenhagen), PROF. DR. TH. WEEVERS (univ. Londen)

PROF. DR. P. BRACHIN

DRS. F. P. THOMASSEN (vertegenw.

SECRETARIAAT : p.a. NUFFIC, MOLENSTRAAT 27, 'S-GRAVENHAGE

Direct hierna reiden in een aangrenzende zaal niet minder dan drie tentoonstellingen
cieopend, le de nieuue (2de) scrie van de "2eizende Tentoonstelling" die de Middelnederlandse cultuur in beeld bracht en ingeleid werd door Prof.Dr.R.K.J.B.
Antonissen (Grahamstad), 2e de z.g. "Centrale Verzameling" van de Uerkcommissie,
die de in ons.bezit z ij nde publikaties van buitenlandse n.Dderlandisten bevat, en
3e een door de Fa. Martinus Nijhoff verzorgde expositie van vakliteratuur op het gebied van de nederlandistiek.
In hot geheel stonden er vijf uerkvergaderingen op het ' f)rogramma, waarvan de beide
cerste gewijd raren aan do bespreking van de klassieke thema's die op de vorige colloquia over vier vergaderingen verdeeld uaren, n.l. de problemcAiek van het academisch
Nederlands onderuijs in den vreemde, de statue van docenten en studenten, enz.
Op de tweede werkvergadering deed Prof.Dr. G.J. Resink (Djakarta) bovendien een belangrijke mededeling over de Indonesische plannen inzake het Nederlands onderw ij s in
Indonesi, waaraan voor studenten in verschillendc vakken grote behoefte bl ij kt te
bestaan.
Lagerwey (Grand Rapids) de didacIn de derde werkvergadering behandeldo Prof.Dr.
tiek van het Nederlands onderwijs aan buitenlanders, in de vierde leidde Dr. G.D.
Jonker (V.U. te Amsterdam) -_let ;selfl)uik van het talenpracticum (met een demonstratie)
in, ter-41 de laatste werkvergadering voor het vaststellen van de resoluties goreserveerd was.
In do beide uetenschappelijke vergaderingen en op de slotzitting, die opyrijdag-8
september om 15.00 uur-piats had, k-men telkens twee sprekers aan het woord. Op de
.bijeenkomsten
sprA. Pr4.Dr0 K. Heeroma (Groni/ngen) over 'Tot taaleerste van deze
historisch apparaat/ nn Dr. M.C. van den Toorn (Utrecht) over "De stand van de moderR.K.J.E. Antonissen
ne Nederlandse taalwetenschapin de tweede had
(Grahamstad) tot thema "De Middelnederlandse letteitunde: literaire kunst of "voer"
voor filologen?" en Dr. F. de Tollenaere (U.N.T.) "De stand van de ilederlandse lexicografie"1). Voor de slotzitting, uaaraan evenals aan do openingszitting ook gasten-niet-filologen deelnamen, waren onderwerpen gekozen die van meer algemeen belang
konden ;orden geacht Prof.Dr. G. Stuiveling (Amsterdam) nield er een lezing over:
"De Nederlandse literatuurgeschiedenis, stand en misstand", waarna Prof.Dr. J.J.M.
Timmers (Maastricht) de rij sloot met een referaat over "De stand van de Nederlandse en Vlaamse cultuurgeschiedenis resultaten, tokorten, desiderata".
hter deze droge 6psomming gaat een uiterst boeiende, maar soms toch ook wel wat
inspanning vergende inhoud schuil. Daarom waren er tussen deze pièces de résistance
allerlei lichter verteerbare entrefilets ingelast. Zo b ij voorbeeld de vertoningen
van literaire films als Karel van de IToestijnes "De boer die sterft", Guido Gezelles
"Kerkhofblommen", en Prof. Gomperts' Multatulifilm;voorts oen door de Minister van
O. en U. aangeboden diner in het gebouw van de Tweede Kamer en ontvangsten door Z ij ne
Excellentie in het feestelijk verlichte Mauritshuis on door het gemeentebestuur van
's-Gravenhage in het Gemeentemuseum. Helaas kon de door Albert Vogel aangeboden
Couperus-avond niet dooraan. In z ij n plaats droag Nel Oosthout het stuk van de jonge
dramaturg Otto Dijk "De bekentenis' voor. En dan ten slotte waren er de excursies op
woensdagmiddag 6 september en zaterdag 9 september, geschikt om de colloquianten volledige ontspanning te brengen de eerste voerde ons naar het Nationa16-Park "De Hoge
Veluwe" en het Rijksmuseum KrÖller-MUller,'waarnd in de Commanderije "De Klosterhoeve", een door Herman van Toerden in 1283 gebouwde boerderij te Harmelen, uerd gedineerd en een door de harpiste en zanceres Lea de Boer opL;eluisterde "schri jversneut" in een uitnemende sfeer, ondanks de afwezigheid van de vor7achte schrijvers op
één na, tot middernacht voortduurde. De laatstgenoemde full-time ititstap" bood gelegenheid in het frdaie Hilversumse Raadhuis de rees genoemde Multatuli-film te bewonderen. Na te Muiden te zijn ingescheept werd vervolgens bij stralend weer een
boottocht over het -Usselmedr ondernQmen di (2 te Monnikendam eindigde; waarvandaan de
tocht per bus naar Zaandam Terend voortgezet. Daar wachtten de deelnemers in de Taverne
"De Nalvis" "schemerkolkjes" en slotainer. En ij nemen dat ieder bij het nu spoedig
volgend nachtelijk afscheid in Den Haag dankbaar en voldaan was voor de rijke en verkwikkende dagen die achter ons lagen.
Antonissen
1) Naar wij vernemen zullen de voordrachten vn Dr. van den Toom,
en Dr.de Tollenaere opgenomen uorden in het door Prof. Schmitt uit g egeven "Zeitschrift ftir Mundartforschung".

Deelname. Wat het kwantitatieve succes aangaat, moet worden meegedeeld, dat 74 docenten en oud-docenten Nederlands buitengaats, binnenlandse hoogleraren en sprekers,
(tijdens het Eerste Colloquium (1961) bedroeg dit getal 17 9 tijdens het Tweede (1964)2
48 ) 16 echtgenoten en voorts een aantal autoriteiten, ambtenaren van het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen, chefs van de afdelingen Culturele zaken van Nederland,
Culturele Attaché' s van België en Zuid-Afrika in de naburige landen, vertegenwoordigers van Culturele instellingen en tijdschriften enz. het Derde Colloquium als gasten
hebben bijgewoond.
Verdere balans, Maken wij nog verder de balans op van ons driejaarlijkse festijn l dan is
naast de genoemde o.i0 juiste opzet en het hoge niveau van de voordrachten, te noemen
de aandachtige en vriendschappelijke sfeer die het samenzijn van de vele collega's
kenmerkte. Er zijn naast do openbare manifestaties vele onderlinge gesprekken gevoerd
die voor de betrokkenen van misschien niet minder belang zijn geweest dan deze eerste.
Hiertoe boden met name de excursies en ontvangsten gelegenheid en wij moeten hier
met dankbaarheid de hulp gedenken die het Bureau Congressen, Cursussen en Studiereizen, dat Z.E. de Minister van 0. en W. reeds maanden tevoren ter beschikking van
de Werkcommissie gesteld had, ons heeft verleend. Het hoofd van dit bureau, de Heer
C.A. Chorus en zijn staf hebben naast de op uitnemende wijze geleide genoemde excursies en ontvangsten ook de overnachtingen van de docenten geregeld, hetgeen voor de
Werkcommissie een grote verlichting van haar zware taak betekende.
Niet slechtsLishbonen. Toch moge men uit het bovenstaande niet opmaken, dat de
Werkcommissie over het Derde Colloquium slechts juichtonen wil laten horen. Nee, zowel Drs. Thomassen als Dr. Jalink hebben stukken opgesteld, waarin zij fouten in de
organisatie van onze samenkomst aanwijzen. Deze zijn, zoals vanzelf spreekt, voor
intern gebruik en dus niet voor publikatie bedoeld. Bovendien moge als een zeker excuus voor tekortkomingen worden aangevoerd, dat met de voorbereidingen van het
Colloquium samenvielen een aantal activiteiten die men in rubriek VII vermeld vindt.
Een zwak punt in hot geheel vormde o.a. de betrekkelijk geringe belangstelling van
de publiciteitsmedia, vooral van de pers. Hier meent de Werkcommissie de hand niet
in eigen boezem te hoeven steken. Zowel de Nederlandse als de Vlaamse couranten waren tijdig op de hoogte gebracht en na afloop was er in "De Nieuwspoort" een persconferentie belegd. Wel verschenen er volgens onze gegevens in de Nederlandse bladen
15 berichten over het colloquium. Doch de meeste waren bijzonder mager uitgevallen,
terwijl de persconferentie slechts door eon tiental journalisten werd bezocht. Uit
de Vlaamse dagbladen ontvingen wij 4 knipsels, al waren deze aanmerkelijk uitvoeriger en gingen zij met moor warmte op de zaak in. Wij hopen dat de vak- en culturele
bladen zich meer geïnteresseerd zullen tonen. Met "Neerlandia" en "Zuid Afrika" is
dit reeds gebleken, zie het septembernummer resp. oktobernummer van deze bladen.
Ook "Ons Erfdeel" zal zeker niet tekort schieten. Door de BeR.T. werd aandacht aan
het colloquium besteed, terwijl de Hoer J. van Herpen van de A.V.R 0. in de opkamer
van "De Kloosterhoeve" bij Harmelen de professoren Lagerwey en Toku en voorzitter en
secretaris van de Werkcommissie een door de radio uitgezonden vraaggesprek afnam.
Van enkele zijden wordt ons verweten dat het programma van het colloquium overbelast
zou zijn geweest. Do Werkcommissio, hoezeer bereid kritiek op haar beleid in doze
to aanvaarden, kan het hiermee toch niet geheel eens zijn. Mon moot bedenken dat de
moeste docenten van ver weg, sommige van zeer ver weg overgekomen waren. In doze
vier "kostbare" dagen in de meest letterlijke zin van hot woord moest hun dus zoveel mogelijk geboden worden,
het programma moest op de vitaalsten en krachtigsten worden afgestemd., Dit sluit echter in, dat het elke deelnemer, wie het op
een gegeven ogenblik te veel werd, vrij stond een of meer manifestaties over te
slaan. Zo spijbelde de secretaris van de Werkcommissie tijdens het bezoek aan het
Museum Meermanno Westreenianum om 's avonds fit te zijn bij de ontvangst door het
gemeentebestuur van 's-Gravenhage on do voordracht van Nel Oosthout. Later hoorde
hij dat de tentoonstelling aldaar enige Duitse hoogleraren zó geboeid had, dat zij

b.v. do fraai uitgovoerde twee-delige catalogi van dit museum voor hun instituut
hadden aangekocht. Welnu, hij kan met de hand op het hart verklaren dat geen nijd
zijn hart beslopen en hij zich daarentegen zeer verheugd heeft, dat deze manifestatie, die hij niet had kunnen bijwonen, bij anderen zo in de smaak gevallen was.
Vragenlijsten. Een nieuw element bij het Derdo Colloquium vormden de zes vragenlijsten en andere stukken die aan de deelnemers tijdens do samenkomst werden uitgereikt
en na afloop aan de docenten-niet-deelnemers zijn toegezonden. Zij betroffen g
le. het door Collega Dr. J. de Rooy voorgestelde rouleersysteem van Nederlandse en/
of Vlaamse couranten
2e. een eventueel gratis abonnement op wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van de nederlandistiolg
3e het tijdelijk in bruikleen ontvangen van films over de Nederlandse literatuur
40. hot tijdelijk in bruikleon ontvangen van de "Reizende Tentoonstelling" betreffende' dc Nederlandse letterkunde
Serie I g "De Nieuwe Gids" en "Van Nu en Straks"
Serie II g "Do Middelnederlandse Cultuur";
5e de eventuele aansluiting bij de I.A.U.P.L. (International Association of University Professors and Lecturers, Secretariaat-Generaal g Prof.Dr. A. Hacquaert,
Rozier 6, Gent)
6e. intekening op de door de Werkcommissie voorgenomen uitgave van de door de auteur
zelf samengestelde bloemlezing uit Prof.Dr. Adriaan J. Barnouws "Monthly Letters".
De Werkcommissie verzoekt alle docenten (zowel deelnemers als niet deelnemers), die
dit nog niet mochten hebben gedaan, haar deze vragenlijsten zo spoedig mogelijk ingevuld te willen terugzendon.
Resoluties. Do door een Commissie voorbereide en op de laatste werkvergadering aangenomen twaalf resoluties van het Derde Colloquium luiden als volgt
10 Er blijft dringende behoofte bestaan aan didactisch materiaal. De Nederlandisten
in het buitenland zien het als hun taak zich bezig te houden met de samenstelling
van dit materiaal. Het Colloquium geeft de Belgische en Nederlandse Regeringen
in overweging voor dit doel opdrachten te verstrekken en voor de uitgave hiervan
subsidie te verlenen.
2. Met verwijzing naar de 3e resolutie van het Tweede Colloquium te Brussel, in 1964,
spreekt het Colloquium als zijn mening uit, dat eon oplossing van het vraagstuk
van het bibliografisch apparaat zou kunnen worden gevonden door het bibliografisch
materiaal, aanwezig in het Institut far Niederlandische Philologie der Universiteit te Keulen op eenvoudigo en goedkope wijze to vermenigvuldigen en ter beschikking te stollen van vakgenoten. Het Colloquium dringt er bij de Belgische en
Nederlandse Regeringen op aan, de uitvoering van dit plan mogelijk te maken door
personeel en financiën ter beschikking to stellen.
30 Het Colloquium constateert dat do Nederlandse literatuur nog steeds zeer weinig
bekendheid geniet in het buitenland. Teneinde hierin verbetering te brengen is
het gewenst
a) het vertalen van Nederlands werk te bevorderen;
b) de reeds bestaande vertalingen zoveel mogelijk to publiceren (met name whet gebied van de Nederlandse dramatiek);
c) het lezend publiek in het buitenland met de Nederlandse literaire produktie
in kennis to brengen. Het Colloquium is dankbaar voor het werk dat de Stichting tot bevordering van hot vertalen van Nederlands letterkundig werk op dit
gebied verricht en dringt er bij de Belgische en Nederlandse Regeringen op aan

deze on soortgelijke activiteiten zoveel mogelijk te ondersteunen. De buitenlandse nederlandisten zijn bereid hieraan alle medewerking te yerlenen.
4. Samenwerking tussen de commissies die voorstellen doen tot hervorming van de spelling van het Nederlands en het Afrikaans is zeer gewenst. Wederzijdse vertegenwoordiging in adviserende hoedanigheid wordt aanbevolen.

50 Het is te verwachten dat door de uitbreiding van het onderwijs in de nederlandis-

tick aan buitenlandse universiteiten de behoefte aan beurzen voor een korter of
langer studieverblijf in België of Nederland zal groeien, met name beurzen voor
het bijwonen van zamercursussen. Het Colloquium acht het gewenst dat het aantal
voor dit doel beschikbaar to stollen studiebeurzen golijke trod houdt met die
groeiende behoefte.
6. Aangezien de toekomst van de nedorlandistiek in het buitenland in belangrijke

mate afhankelijk is van do vorming van toekomstige buitenlandse docenten in de
nederlandistiek, dringt het Colloquium er op aan promotiebeurzen beschikbaar te
stellen voor bogaafde buitenlandse nederlandisten, daar de duur van de huidige op
basis van bilaterale verdragen verstrekte beurzen to kort is, terwijl de studieperiode uitsluitend in Nederland of België doorgebracht moet worden.
70 Het Colloquium dringt er bij de Belgische en Nederlandse Regeringen op aan om aan

de regeringen van ontwikkelingslanden waar daaraan behoefte bestaat,mensan en middelen ter beschikking to stellen voor de beoefening van de nederlandistiek 9 waarbij prioriteit ware te geven aan die ontwikkelingslanden voor wier volken de kennis van de Nederlandse taal en beschaving van dienst kan zijn voor de kennis van
de eigen, nationale cultuur en geschiedenis of voor dc kennis van de cultuur en
geschiedenis van naburige ontwikkelingslanden.
8. Het Colloquium verwijst voor wat betreft do status van docenten in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten naar de resoluties zoals die reeds geformuleerd zijn tijdens do colloquia van 1961 en 1964 on voor wat het Duitse taalgebied betreft al in 1954 en laatstelijk in 1966. Met genoegen heeft hat Colloquium kennis genomen van do tot nu toe van regeringswege ontplooide activiteiten
t.a.v0 de sociale status van doze docenten. Het Colloquium ziet met verlangen uit
naar de resultaten van deze activiteiten en dringt met kracht aan op spoed in de
behandeling van deze kwestie. Hot Colloquium is van mening dat de zorg voor de sociale s±tuatie van de docenten in de nederlandistiek in het buitenland onverbrekelijk deel moet uitmaken van de zorg voor do nederlandistiek in het buitenland
als geheel. Hot Colloquium is voorts van mening dat de docenten in de nederlandistiek in het buitenland als groep alleen to vergelijken zijn met buitenlandse
collega's die hun taal on cultuur als docent in andere landen vertegenwoordigen,
verwijst in dit verband naar do regelingen dic roods in andere landen bestaan en
dringt er op aan dit vraagstuk in Europees verband te bezien. Het Colloquium
draagt de Workcommissie op de nodige documentatie hierover to verzamelen en de nodige stappen te doen.
9. Het Colloquium neemt met belangstelling en dankbaarheid kennis van de suggestie
van de Zuidafrikaanse collega's em een volgend Colloquium eventueel in Zuid Afrika
te organiseren. Hot draagt de Werkcommissie op de mogelijkheden hiertoe to onderzoeken.
10. Het Colloquium draagt de Workcommissie op een plan te ontwikkelen voor do oprichting van een International Association for Nothorlandic Studies, welke organisatie de taak van do Werkcommissie zou kunnen opvangen on zich o.a0 zou kunnen bezig-

houden met do uitgave van eon Yearbook for Netherlandic Studios.
110 Het Colloquium spreekt zijn bijzondere dank uit aan do Belgische en Nederlandse
Regeringen voor de steun die het Derde Colloquium heeft mogelijk gemaakt.
12. Het Colloquium spreekt zijn dank uit voor de door de Werkcommissie verrichte arbeid en draagt de commissie op haar werkzaamheden, waaronder de voorbereiding van
een volgend colloquium, voort te zetten, rekening houdend met hetgeen op de huidige bijeenkomst is besproken en machtigt de commissie zelf daarvoor de nodige organisatorische maatregelen te treffen.

afwikkeling van het Derde Colloquium. Tot deze afwikkeling behoorde natuurlijk in
de eerste plaats de toezending van dankbrieven aan de autoriteiten en instanties, die
de Werkcommissie in staat gesteld hadden het Derde Colloquium bijeen te roepen, c.q.
ertoe hadden bijgedragen het welslagen ervan te verzekeren. Aan de eersten deden wij

De

eveneens fotocopieën van dankbetuigingen toekomen, die een aantal deelnemers aan

de Werkcommissie hadden toegestuurdo Aan de autoriteiten, cultuurattachés van Yederland9'België en Zuid-Afrika, voorts aan vele vak- 9 dag-, week- en maandbladen
werden de resoluties van het Derde Colloquium toegestuurd.
Dezelfde gedragslijn werd gevolgd toeeva de langverwachte en begin september lel>
verschenen documentaire uitgave "De Nederlandistiek in het Buitenland" (243 blz.;
vroeger door ons "Liber Memoriaïis" genoemd) , die wij vanwege de drukkosten die de
in 1964 verleende subsidie verre te bovengaan, niet gratis aan onze collega's ter
beschikking kunnen stellen, doch waarvoor wij hen verzoeken fe 259-- te willen doen
overschrijven op girorekening 592010 tonove NUFFIC 9 Molenstraat 27 te 's-Gravenpage
met de vermelding ten behoeve van de Werkcommissie, voor 1 exemplaar van "De Nederlandistiek in het Buitenland".
dan, lest best, is er natuurlijk de financiële afrekening met de Nederlandse en
Belgische ministeries.
Colloquium op y laat je rijden ° Op de zondagochtend na het Colloquium vernamen wij
van de Heer Sanders, Werkstraat 24, Den Haag, hoofdportier van Het Oude Hof (tale
Den Haag 330148) 9 dat tijdens de Colloquium dagen zijn wagen van het merk Sim ca
(nummerplaat DP-04-54) op het parkeerplein van "Het Oude Hof" door een groenblauwe wagen was aangereden en ernstig beschadigd, zoals wij zelf hebben kunnen
vaststellen. Mocht een van de deelnemers aan het Colloquium hiervan iets afweten,
dan verzoeken wij hem vriendelijk zich met ons of rechtstreeks met de Heer Sanders
in verbinding te willen stellen.
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(rubriek II)

Het zal duidelijk zijn dat de binnengekomen antwoorden op de vragenlijsten een hele
administratie vereisen. Zo worden om een voorbeeld te noemen de twee loodzware kisten (60 kg per stuk) waarin de beide series van de "Reizende Tentoonstelling"zijn
verpakt 9 kort na elkaar door docenten in Denemarken en in Zuid Afrika aangevraagd.
Niettemin zetten wij de werkzaamheden verbonden met de voorgenomen uitgaven van de
Werkcommissie onverdroten voort. Deze zijn
1e< de reeds vroeger genoemde Brochure Heeroma-Thvs 9 waarin de beide auteurs de
wenselijkheid uiteenzetten dc nederlandistiek in studie en onderzoek van de
Germaanse talen in te passen. Of zoals Prof. Frings ons dezer dagen n.a.v. de
verschijning van "De Nederlandistiek in het Buitenland" schreef "Ik ben er
zeker van dat mijn oud-leerlingen in Leipzig het werk op neerlandistisch terrein steeds zullen beschouwen als fundamenteel en belangrijk voor de hele germanistiek". Door een beroep te doen op de ambassades van de te 's-Gravenpage
geaccrediteerde landen, op een aantal van onze Collega's en voorts door ijverig

zoeken in "The world of Learning" hebben wij ca. 500 adressen van germanistische instituten en de namen van hun directeuren over de gehele wereld verspreid gevonden, waaraan genoemde brochure, aan een aantal samen met een exemplaar van "De Nederlandistiek in het Buitenland" binnenkort, zal worden toe gezondenó Een actie op vrij grote schaal dus, waarvan. de Werkcommissie op den
duur wel resultaat verwacht, vooral als door de voorgenomen uitgave van een
"Yearbookfornther1anl.ic S tudies n wel meer op ditzelfde aanbeeld zal worden gehamerd.
2e. Door de voorbereidingen voor het colloquium zijn de werkzaamheden aan de editie
van de Bibliografieën van buitenlandse Nederlandisten wat in 't gedrang gekomen.
Zij worden thans spoedig

hervat.

3e0 Tenslotte is er de uitgave van het Verslag van het Derde Colloquium met de integrale teksten van de gehouden voordrachten en uitvoerige samenvattingen van
de discussies. Wij streven ernaar dat dit ongeveer een jaar na dato zal zijn
gedrukt en verzonden kan worden.
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IJATOEGS'ELS
(rubriek III)

Lijst microreprodukties van Middelnederlandse handschriften. De Werkcommissie is

bezig een volledige gebrocheerde gestencilde lijst van de tot op heden gemicroreproduceerde Middelnederlandse handschriften samen te stellen, voorzover deze in
Nederlandse en Belgische bibliotheken zijn gemaakt. Indien deze lijst nog tijdig
tot stand komt, zal zij tegelijk met dit nummer van "Neerlandica extra Muros" als
bijlage aan onze docenten in functie worden toegezonden. Gelukt dit niet, dan zal
zij apart worden verstuurd of als bijlage aan de volgende aflevering van ons blad
worden toegevoegd.

DE

SPELLINGKWESTIE
(rubriek Iv)

Wij vestigen hier nogmaals de aandacht van de collega's op ons verzoek, vervat in
nr. 8 van dit blad, blz. 21, aan de Werkcommissie hun mening te willen meedelen
over het "Rapport van de Nederlands-Belgische Commissie voor de spelling van de
bastaardwoorden". Als bijvoegsel bij N.E.M.-8 zonden wij dit rapport, niet aan alle
docenten, doch aan alle afdelingen voor nederlandistiek in het buitenland, toe. De
Werkcommissie zou het van belang achten het standpunt van de buitenlandse collega's
t.o.v. genoemd rapport aan de Nederlandse en Belgische Ministers van Onderwijs kenbaar te kunnen maken. Dit zou dan echter moeten gebeuren vóór de behandeling van
het betreffend wetsontwerp in de Nederlandse en Belgische parlementen, waarvoor
evenwel nog geen datum vaststaat. Zie te dezer zake ook N.E.M.-8, blz. 8.
Zoals de collega's bekend zal zijn,heeft dit rapport een stroom van goed- en afkeurende reacties in vak-, dag- en opiniebladen uitgelokt. Wij wijzen in dit verband op het antwoord van bovengenoemde Commissie op deze reacties, afgedrukt in
"Uitleg", het orgaan van het Ministerie :van 0. en W., afl. 77, van 29.5.1967
blz. 6-8, getiteld "Commentaar op Spellingcommentaren". Wij hadden de collega's
deze aflevering met dit nummer van ons blad willen meezenden, doch helaas bleek
het Ministerie van 0. en W. niet moer over voldoende exemplaren te beschikken.
Eveneens maken wij de collega's attent op een artikel van Prof.Dr. Walter Couvreur
in het tijdschrift "Streven", jaargang XX, deel
nr. 10 (juli 1967), blz. 10131024 onder de titel "De 'nieuwe spelling", waarin de voorstellen, vervat in genoemd rapport, worden toegelicht en de tegen het rapport ingebrachte bezwaren
("de spelling verandert te vaak", "de voorgestelde regeling is te ingrijpend", "de
voorgestelde regeling is niet konsekwent", "de kommissie is haar opdracht te buiten
gegaan", "de voorstellen van de kommissie zijn niet vergaand genoeg") worden bestreden. Wij hebben van de Redactie van "Streven" een beperkt aantal overdrukken
van dit artikel kunnen verkrijgen en sturen deze aan enkele collega's van wie wij
menen dat zij voor dit onderwerp bijzondere belangstelling hebben.
In dit verband delen wij nog mede dat tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis die op 8
oktober 1967 te Brussel werd gehouden, er een Colloquium over de spelling werd georganiseerd, ingeleid door W. Couvreur, B.C. Damsteegt, R. Derolez en A.E. Meeuilsen.
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(rubriek V)

Hoewel onderstaand artikel van Collega Dr. J. de Rooy reeds aan onze docenten werd
uitgereikt, coq. toegezonden, achten wij dit heldere en objectieve betoog ook voor
de ca, 800 overige lezers van ons blad van voldoende belang om het te dezer plaatse
nog eens op te namen.
"Dat het Nederlands een taal is die door 12 miljoen Nederlanders en 5 miljoen Belgen
als moedertaal gesproken wordt, daarover zullen alle serieuze nederlandsten het
wel eens zijne Die 'extra murou' doen veel moeite dit in het buitenland niet altijd
bekende feit in hun onderwijs te benadrukken. Dat er aanzienlijke verschillen zijn
tussen de Nederlandse teal zoals die gesproken an geschreven wordt door de Belgen
en de Nederlanders, is evenzeer een feit. Ik wil het hier niet hebben over dialectof uolkstaalverschillen 9 maar me bewust beperken tot de taalverschillen die er bestaan tussen een afgestudeerde in de Nederlandse taal- en letterkunde van b.v. de
Utrechtse universiteit en een academicus die Germaanse filologie gestudeerd heeft
in b.v. Leuven. Dat deze verschillen er zijn, ook als het gaat om mensen die de
Nederlandse taal in het buitenland onderwijzen, kan ieder constateren die zijn oor
te luisteren legt op onze colloquia, al verschaft een langduriger en intensiever
noord-zuid-contact natuurlijk meer en duidelijker gegevens.
Ten aanzien van deze verschillen kunnen we drie standpunten innemen:
1. Er zijn twee varianten van het Nederlands i zoals er binnen de Engelse taal een,
Britse en y en Amerikaanse variant bestaan> Dit houdt in dat er een Noord- en een
Zuidnederlands ABN zou (moeten) bestaan. We kunnen er voor de praktijk wel van
uitgaan dat er een Noordnederlands ABN is 9 al zijn daarmee niet alle problemen
inzake de vraag "Is dat goed Nederlands?" meteen opgelost. Of er een Zuidnederlands ABN is, of het zich ontwikkelt, en of het zich zou moeten ontwikkelen is
een veel ingewikkelder kwestie. Maar dit is een probleem dat op de eerste plaats
de Nederlandssprekende Belgen aangaat, en als zodanig geen speciaal onderwerp
van beraad voor buitenlandse nederlandistene Als men echter in België voor dit
alternatief kiest, heeft dit voor ons wel de praktische consequentie dat we onze
buitenlandse studenten moeten leren, dat deze twee varianten bestaano Een gevolg
hiervan zal zijn, dat de buitenlandse universiteiten die het moderne "Zuidnederlands" willen onderwezen hebben, hiervoor geen "Noordnederlander" zullen moeten
aanstellen, an omgekeerde Deze situatie doet zich immers ook voor t.a.v. het
Engels.
2. Er is maar één ABN n.lo dat van Noordj-Nederlando yen gevolg hiervan is, dat
alle collega's wier onderwijstaak het moderne Nederlands omvat, dit ABN zullen
moeten beheersen. (De vele collega's die alleen onderricht geven in letterkunde,
geschiedenis, Middelnederlands enz., kunnen natuurlijk, af gezien van hun persoonlijke kwaliteiten, evengoed van Noord- als Zuidnederlandse herkomst zijn.) Dat
het Nederlands aan vele buitenlandse universiteiten door buitenlanders gedoceerd
wordt; die het Nederlands als vreemde taal geleerd hebben en dus in de meeste gevallen het ABN ook niet volledig "beheersen", doet hier niet ter zake. Ieder die
met talenonderwijs te maken heeft kent het verschil tussen de vreemdeling en de.
"native speaker", al kan de theoretische en wetenschappelijke kennis van de eerste veel groter zijn. Maar juist van de laatsten verwacht men dat ze de te onderwijzen taal in de praktijk volledig beheersen, en met "de taal" kan hier niets
anders bedoeld zijn dan "de cultuurtaal" en niet "een dialectische vorm van deze

taal".

3. Er is "eenheid in verscheidenheid". In iedere taal, ook in het Noordnederlands

ABN, bestaat verscheidenheid. Maar deze verscheidenheid tast alleen dan de eenheid niet aan, wanneer ze door het taalgevoel geaccepteerd wordt als toelaatbare
variatie. Dit is b.v0 het geval met jurk en japon het tweede woord zal voor de
Noordnederlander meestal wat deftiger klinken dan het eerste, maar er is nog
"eenheid in verscheidenheid". De Zuidnederlander doorbreekt deze eenheid met
zijn kleed. Voor de Noordnederlander heeft dit een andere betekenis (vloerkleed),
bf een andere gevoelewaarde (bijzondere stijl, verouderd).
Kunnen we hier nog een "redelijk argument" aanvoeren, dit kan niet in gevallen
als ik dacht dat we daar niet meer over zouden praten / ik dacht dat we daar
niet meer over praten zouden (toelaatbare variatie in het Nederlands) tegenoverg
ik dacht dat we daar niet meer zouden over praten (ontoelaatbare variatie (voor
Noordnederlands) in het Zuidnederlands). Waarom? Omdat het nu eenmaal nooit zo
gezegd wordt. Dat we taalkundige problemen nu eenmaal niet op "logische" wijze
kunnen oplossen, moeten we toch zo langzamerhand weten.
Ik geloof dat de zo vaak geopperde uitweg *Eenheid in verscheidenheid" een
schijnoplossing is. Men bedoelt er 6fwel de eenheid-in-verscheidenheid mee die
in het Noordnederlands ABN al aanwezig is - on daarmee vervalt men in alternatief II -, ofwel een verscheidenheid die Zuidnederlandismen wil handhaven ook
als ze voor het Noordnederlands taalgevoel geen toelaatbare variatie zijn. Dat
laatste is - in principe - alternatief I. Hiermee wil natuurlijk niet gezegd
zijn, dat er in dat laatste geval van "twee talen" gesproken moet worden. Dat
is natuurlijk niet het geval en in zóverre is er ook dan nog sprake van "eenheid". Maar ook het Britse en het Amerikaanse Engels vormen 66n taal.
Ik ben me volkomen bewust dat ik in het bovenstaande het complexe - en delicate probleem van het ABN in Noord en Zuid maar zeer schematisch en onvolledig heb behandeld. Ik ben graag bereid tot een uitgebreider en verfijnder behandeling, als
daaraan behoefte mocht bestaan. Maar ook dan zal ik de problemen niet oplossen.
Mijn enige bedoeling met deze regels was aan te geven dat er hier problemen liggen
die consequenties hebben voor nederlandisten extra muros. En het lijkt me dat een
colloquium do gelegenheid is om zulke problemen te bespreken.
P.S. Het bovenstaande is geschreven met volledige instemming van mijn collega
mejuffrouw Annie Delfosso, licentiate van Gent. We werken bijzonder prettig
samen en constateren dagelijks de verschillen in ons taalgebruik".
De redactie merkt hierbij op dat het tot zulk een bespreking tijdens het Derde
Colloquium helaas niet gekomen is. Schriftelijke reacties van de collega's worden
evenwel door de redactie gaarne tegemoet gezien. Eventueel zullen wij ze gaarne in
het volgend nummer van dit blad publiceren.

NIEUWE

DOCENTSCHAPPEN

EN

FUTATIES

1)

(rubriek VI)

Sedert de vorige aflevering van dit blad (april 1967) zijn de volgende nieuwe docentschappen en mutaties te onzer kennis gekomen
DENEMARKEN
Universiteit te arhus. Dit alternerend lectoraat, dat sinds 1965 in rusttoestand
verkeerde, wordt sinds 1.10.1967 bezet door Drs. Margit Ch.P. Bosman van de R.U. te
Leiden. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.

1)

naar de volgorde van de Docentenlijst
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DUITSLAND z BONDSR7TUBLIEK EN WEST-BERLIJN

FreieUniversitat Berlin. De biografische gegevens die wij onlangs van Prof.Dr. M.
van de Kerckhove hebben ontvangen tor opneming in "De Nederlandistiek in het Buitenland" luiden enigszins bekort als volgt
Dr. van de Kerckhove, geb. 1888 te izegam (West-Vlaanderen) studeerde te Leuven
Nederlands, :Engels, Duit e on Deens. Hij promoveerde in 1913 op een proefschrift
°Plato's ideeën bij Ben Jonson". Na do eerste wereldoorlog studeerde Dr van de
Kerckhove te Gottingen en Berlijn. In 1919 werd hij tot lector Nederlands te Berlijn
benoemd on legde'dar het Duitse "Staatsexamen" in
vakken Engels, Duits, Frans
en Spaans af en word in 19.21 op een colloquium van (ie.._Filosofische Fakultat van
Berlijn genostrificoerd. 1925 verscheen Van den Kerckhoves "Lehrbuch der Niederlandischen Sprache". 1925 werd hij benoemd tot Studienrat in het district Steglitz.
In doze jaren koos hij tot object van een speciaal onderzoek de intonatie van de
Nederlandse en Nederduitse dialecten, 1947 verkreeg hij de hoogleraarstitel, 1949
werd hij tot Honora:Trofessor aan do Freie Universitat te Berlijn benoemd. Sindsdien leidt Prof. van de Kerckhove do Nederlandse afdeling van het Germanistisch
Seminarium.
Prof.Dr, H.M. Heinrichs, hoogleraar tc Giessen, is met ingang van het nieuwe studiejaar 1967, benoemd tot hoogleraar aan de Freie Universitat te Berlijn. Daar
wij tot voor kort niet over levensbijzonderheden aangaande hem beschikten, delen
Tij deze hier thans mode. Prof. Heinrichs werd 1911 te Amern bij Dusseldorp dichtbij de Duits-Nederlandse grens geboren. Hij promoveerde in 1937 te Bonn, werd in
1948 gonoemd tot assistent te Keulen, waar hij zich in 1952 habiliteerde. In 1952
weid hij aldaae- tot Diatendozent benoemd, waarna in 1960 zijn benoeming tot gewoon
hoogleraar te Giessen volgde.
Tegelijkertijd werd Dr.- H. Arendt, wetenschappelijk assistent aan het Institut
fir Niederlandische Philologie to Keulen, tot Akademischer Rat aan de Niederlandische Abteilung van het Germanistische Institut van de Freie Universitat te Berlijn benoomd. Dr. Gerard-Herman Arendt, geboren 1935 te Hilversum,werd als zoon van
een Duitse vador en oen.Nederiandse moeder, tweetalig opgevoed. Hij bezocht een
gymnasium in Duitsland en utudeerda daarna aan de universiteiten te Keulen en Nijmegen Nederiands, Duits on geschieden-ls. Na zijn promotie bij Prof. Quint te Keulen
op een proefschleift g "Die Satirische Struktur des Mittelniederlandischen Tierepos
"Van den Vos Reynaerde" werd. Dr. Arendt assistant aan het Historische Institut van
de Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule te Aken. Vanaf 1.5.1965 was hij
werkzaam als wetenschappelijk assistent aan het Institut fur Niederlandische Philologic te Keulen. Dr. Arendt bezit ondanks zijn Nederlandse voornamen het Duitse
staatsburgerschap.

UniversitaLErlanE2E2Tfirnberg. Wederom verloren wij wegens te geringe honorering een
docent Nederlands in de persoon van Drs. J.B. van Nimwegen, sinds 1966 Lehrboauftragter aan bovengenoemde universiteit. De Heer van Nimwegen,, die promotie- on trouwplannen heeft, keert binnen de muren terug als leraar Duits.

Universitat Heidelberg. Van Mevrouw 0. Mbller-Schut ontvingen wij bericht, dat zij
vanaf het komende winterstudiehalfjaar, behalve aan het Tolkeninstituut ook colleges
zal geven aan het Germanistisch Seminarium en wel vooral in de Nederlandse literatuur.
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Universitat zu K61n. Hoewel Prof. Vermeerens benoeming tot gewoon hoogleraar op de
eerste volwaardige leerstoel voor nederlandistiek te Keulen op 1.5.1965 de Werkcommissie twee jaar geleden zeer verheugde, waren wij tot nu toe niet in staat nadere
gegevens omtrent hem mee te delen. TJ,ij halen dit hierbij in. Prof.Dr. Pierre Vermeeren, geb. 1913 te Maastricht, studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, waar
hij in 1953 tot doctor in de Letteren an Wijsbegeerte promoveerde. 1947-1948 was hij
leraar Nederlands en geschiedenis bij het K.C. te Amsterdam. 1948-1953 hoofdassistent Nederlandse taalkunde met leeropdracht aan de Universiteit van Amsterdam en
1953-1965 conservator van de Handschriftenafdeling der Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage.
Intussen ontvingen wij eveneens nadere bijzonderheden aangaande de Heer J.W.G.
AnschUtz, wiens benoeming tot lector Nederlands te Keulen wij in het vorig nummer
van dit blad vermeldden. In tegenstelling tot Dr. G.-E.Arendt (zie boven) is de
Heer AnschUtz, ondanks zijn DuiJse naam geboren en getogen Nederlander. Het eerste
gebeuren vond in 1932 plaats te Haarlem, het laatste op een H.B.S.-A van zijn geboortestad. In enige kantoorfuncties workzaam, bereidde de Heer AnschUtz het staatsexamen gymnasium-A voor. Na daarvan het diploma behaald te hebben, studeerde hij aan
de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1963 kandidaatsexamen deed. 1963-1964
was de Heer Anschiltz leraar aan een H.B.S. te Zwolle, 1964-1966 kandidaat-assistent
aan het Instituut van Prof. Hellinga te Amsterdam. Op 1.11.1966 aanvaardde hij zijn
huidige functie.
Universitat Mainz-Germersheim. Een leerlinge van Prof. L.E. Schmitt (Marburg) Dr.
Johanna Althaus-GUnther werd aan het Tolkoninstituut alhier met ingang van 1.10.1967
belast met het onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur. Mevrouw Althaus, geb.
1938 te Hannover, studeerde germanistiek, anglistiek en nederlandistiek aan do
Universiteit te Marburg, het laatste vak 1958-1960 bij Prof.Dr. C. Minis, 1960-1961
aan de R.U. te Utrecht, 1961-1965 weer te Marburg bij Prof. Schmitt. In 1967 legde
zij haar "Staatsezamen" in de beide eerstgenoemde vakken af en deed zij haar doctoraal examen in de Altere deutsche Philologie, Neuere deutsche Literatur en Niederlandische Sprach- und Literaturwissenschaft. 1962-1967 was Mej. Gunther als wetenschappelijke hulpkracht aan het Germanistisch Seminarium, voornamelijk in de Nederlandse Afdeling werkzaam.
Universitat Marburg Hoewel de naam van Prof.Dr. L.E. Schmitt van het begin af aan
in onze Docentenlijst geprijkt heeft, zijn wij tot onze spijt eerst nu in staat
hier enige levensbijzonderheden mee te delen. Prof. Schmitt geb. 10.2.1908 te
Remscheid, vervulde 1939=1943 een leeropdracht to Groningen, was 1945-1953 buitengewoon hoogleraar te Leipzig, kreeg 1953 een leeropdracht in de Geschiedenis van de
Duitse Taal, de Duitse Dialecten en de Nederlandse Filologie te Keulen. Sinds 1956
is Prof. Schmitt gewoon hoogleraar te Marburg en directeur van het "Forschungsinstitut der deutschen Sprache" en van de "Deutsche Sprachatlas".
Universitat München, Daar aan Drs. W.U.S. van Lessen Kloeke, vanaf 1.10.1965 lector
aan deze universiteit, een studiebeurs door het Commonwealth Fund te New York werd
aangeboden, heeft hij aan het eind van het zomersemester met een zwaar hart zijn
functie in de Beierse hoofdstad opgegeven en is er op 1.11.1967 opgevolgd door
Drs. Ada van Hoeken van de R.U. te Leiden, over wie nadere gcgevens nog ontbreken.
Universitat des Saarlandes. Aan het met deze universiteit verbonden Tolkeninstituut
zijn thans als leerkrachten Nederlands werkzaam Mevr. L.F. Jochum-Nnszelmann,
sinds 1965, Mevr. Rosemarie Strauch, ook sinds 1965 (beide in een vorige aflevering
van dit blad reeds genoemd), de Heer R. Arntz, sinds 1966 en voorts worden 1966-1968
enige lessen gegeven door de Heer van de Wall°, een student van de K.U. te Nijmegen.
Mevr. Jochum, geb. 1941 te Amersfoort, die in het zomersemester 13 uur Nederlands
gaf, begon in 1958 haar studie Frans te Parijs, kreeg in 1959 een beurs voor bovengenoemde universiteit, waar zij naast Frans tevens Duits studeerde en in 1962 haar
examen voor tolk-vertaalster aflegde. Als zodanig was zij in 1962 een jaar te Parijs
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werkzaam en huwde in 1963 de Heer nnszelmann, een Duitser die als econoom eveneens aan het Tolkeninstituut verbonden is. Mevr. Strauch, 1930 te Saarbracken geboren, leidt als Diplom-tbersetzerin en Diplom-Dolmetscherin 1 uur per week de
Nederlands-Duitse vertalingen. De Heer Arntz 9 geb. 1943 te Beckum, Dld. 9 die in
1965 en 1966 voor zijn examen als Diplom-tbersetzer in het Frans, Spaans en Nederlands slaagde, geeft 3 uren per week eveneens Nederlands-Duitse vertaaloefeningen.
Hij studeert daarnaast in de rechten. Het aantal leerlingen Nederlands bedroeg in
het zomersemester 15.
Universitat Würzburg. Over het lectoraat aan deze universiteit deelden wij reeds
in N.E.M. nr. 5 9 blz. 3 het eon en ander mede. Sinds een jaar is hier als "hauptamtlicher Lektor" werkzaam Drs. R.G. Leclerq, geb. 1940 te Heerlen, opgegroeid te
Sittard, alwaar hij het Bisschoppelijk College (gymnasium) bezochte studeerde
1958-1965 aan de R.U. te Utrecht, waar hij 1965 zijn doctoraal examen Duits aflegde met als bijvakken Middelnederlands en Oudsaksisch. In 1964 studeerde Drs.
Leclerq een half jaar te Giittingen 9 werkte 1965-1966 met een beurs van de Deutsche
Akademische Austausch Dienst te Würzburg aan zijn proefschrift over Flecks "noire
unde Blanchefleur" en werd in oktober 1966 tot lector in het Nederlands aldaar benoemd,

DUITSLAND DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
Universitat Leipzig. Als derde docent Nederlands onder Prof. Frings is in mei 1967
tot lector benoemd de Heer E.D. Stellmacher 9 gob. 1939 te Klosterheide, Kreis
Neuruppin 9 doch opgegroeid te Wittenberg. In 1957 begon de Heer Stellmacher zijn
studie Duits en Russisch aan het Pedagogisch Instituut te Leipzig. 1959-1964 zette
hij zijn studie in de germanistiek en nederlandistiek aan de Karl Marx Universitat
aldaar voort, behaalde in 1964 de graad van Diplom-Germanist, was er drie jaar coassistent en twee en een half jaar assistent aan het Germanistisch Instituut. Zijn
dissertatie zal aan een dialectologisch onderwerp gewijd zijn.

FINLAND

Van Prof.Dr. E. Erametsa vernemen wij dat de Hogeschool van JyvasXyl g nu de
rang van Universiteit verkregen heeft. Zij heet thans in het Fins JyvasXylan
Yliopisto.

FRANKRIJK

Een vijfde Franse universiteit met Nederlands onderwijs is vanaf 1.10.1967 de
Université de Besan9on. De nieuwe lector is Drs. G. van de Louw, als zodanig behorend tot de Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Wij verheugen ons temeer over dit feit, daar het Nederlands aan Franse universiteiten tot nu toe wel
zeer spaarzaam vertegenwoordigd is. Drs. van de Louw studeerde vanaf september
1961 Frans te Nijmegen en legde in juni 1965 zijn kandidaatsexamen en in juli 1967
zijn doctoraal examen aldaar af. In september 1965 liet hij zich inschrijven aan
het Centre Eurep6en Universitaire te Nancy, d6partement Civilisations. Zijn werkstuk over "La tragédie grecque dans le •théatre de Giraudoux" werd voor publikatie
gekozen en zal deze maand verschijnen.
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Universit6 de Lille. Adreswijziging Prof. Thys. Het nieuwe privé-adres van de voorzitter der Werkcommissie luidt sedert 30.10 1.1. g Groeningsnlei 155, Kontich, België (tel. Antwerpen 53.19.83)
Nadere gegevens over Mej. A.E. van de Ven, wier naam wij in de vorige aflevering
reeds noemden als die van de nieuwe lectrice-assist. (sinds september 1966) te
Straatsburg, zijn dc volgende Mej. van da Ven is in 1941 geboren te Leeuwarden en
studeerde Franse taal- ell letterkunde aan de UniversiteitvanAmsterdam, waar zij
in 1964 cum laude haar kandidaatsexamen aflegde oe 1965-1966 aan die van Besan9on,
waar zij het "Certificat de Technologie du Laboratoire de Langues", option Fran9ais
behaalde Zij bereidt haar doctoraal examen voor. In Straatsburg geeft zij grammatica, fonetiek en vertaaloefeningen.

GROOT BRITTANNI8 EN NOORD IERLAND
Cambriage-Londen-Den Haag. In de plaats van Drs. P.A.M. Seuren, die in het voorjaar tot tweede lector te Cambridge werd benoemd, is met de samenstelling van een
audio-visuele Cursus Nederlands voor Engelstaligen door het Ministerie van 0. en
W. belast Mej. H. Bles van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Mej.Drs. F.E. Goossens, over wie wij in N.E.M. 7 en 8 het een en ander meedeelden,
heeft haar functie bij Prof. Weevers' leerstoel aan Bedford College te Londen deze
zomer opgegeven om in dienst te treden van de NUFFIC. In haar plaats is benoemd de
Heer P.F. Vincent B.Ê-.1. (Cantab.) in 1942 geb. te Dorking, Surrey. De Heer Vincent
studeerde te Cambridge Duits, Frans en Nederlands en begon na zijn B.A.graad te
hebben behaald (1964) aan een proefschrift over "Aspects of narrative technique
in the Dutch novel since 1860 in a two seen context".
De door het vertrek van de Heer Vincent opengevallen plaats werd bij het begin van
het nieuwe studiejaar ingenomen door de Heer Michael J.R. Rigelsford, B.A 9 Univ.
Assistant in Dutch, die aldaar colleges geeft voor studenten die met Neduriands pas
begonnen zijn. De Heer Rigelsford studeerde Nederlands als onderdeel van het Tripos
of Modern and Mediaeval Languages (tot het B.A.-diploma dus) en werkt al enige tijd
aan een proefschrift over de Nederlandse literaire kritiek sedert 1945, waarbij de
Heer Peter King, M.A. zijn promotor is.
Twee Britse universiteiten met ons tot nu toe onbekend Nederlands onderwils. Door
de Britse Ambassade te 's-Gravenhage werden wij bekend gemaakt met het bestaan van
Nederlands onderwijs aan de Universiteiten van Reading en Salford. Na ons met deze
universiteiten in verbinding gesteld te hebben, vernemen wij omtrent de eerstgenoemde universiteit van Prof. F.P. Pickering, directeur van het Dept. of German,
dat Nederlands hier onderwezen wordt in het kader van het door hem geleide instituut. Voor studenten die Duits als hoofdvak en Nederlands als bijvak kiezen, worden
bij het afsluitend examen 6"papers" Duits en 4 Nederlands geëist. In beide talen
wordt een mondeling examen afgenomen. De "Professor in charge" (voor organisatorische en officiële zaken) voor Nederlands is Prof. Pickering zelf, voor het onderwijs en alle detailwerk zijn verantwoordelijk; P.A. Thurlow met ondersteuning van
J.A. Dingley, die verantwoordelijk is voor Russisch, doch een B.A.-graad bezit in

het Russisch en Nederlands (Cambridge), en Dr. W.B. Lockwood, Reader (d.w.z. buitengewoon hoogleraar) in de Indogermaanse talen en do Gormaanse filologie.
Aan de Universiteit van Salford wordt Nederlands gegeven in het kader van het Dept.
of Modern Languages. Hat geldt hier slechts als een hulptaal, die als aanvulling
bij twee hoofdtalen kan worden gekozen. Hot wordt als 66njarige leergang onderwezen
door Mej. E. Schlesinger, een Nederlandse van geboorte, die de status van full-time
lecturer bezit.
Universiteit van Sheffield. Zojuist vernemen wij dat de Heer H.J. Verschuren,
Acioistant in German and Dutch, zijn post aan doze universiteit heeft verlaten. Nadere gegevens ontbreken nog.
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SOWJET UNIE

Nederlands aan de Universiteit te Leningrad. Sedert enige tijd is de voorzitter
van de Werkcommissie in correspondentie met de Heer 7. Sjoebin, wetenschappelijk
medewerker aan het Instituut voor Taalwetenschap te Leningrad. De Heer Sjoebin
stuurt hem in feilloos Nederlands geschreven brieven en verraste hem onlangs met
de overdruk van een in het Russisch gesteld artikel over de gallicismen in "De
Leeuw van Vlaanderen" van Hendrik Conscience. Op dit ogenblik bestaan er plannen
voor een Nederlandse afdeling aan de Universiteit te Leningrad waarbij een lector
zou worden benoemd voor de theoretische vakken (Nederlandse taalgeschiadonis, geschiedenis van de Nederlandse letterkunde, inleiding tot de Nederlandse beschavingsgeschiedenis) en een assistente voor het praktische taalonderwijs. Als bijvak
wordt het Nederlands onderwezen aan studenten van de Indonesische afdeling, voorheen door de Heer Sjoebin zelf, thans door een oud-leerling van hem (de naam is
ons nog niet bekend). Mede met het oog op de plannen tot instelling van een Nederlandse afdeling aan de Universiteit is alle hulp, en in het bijzonder boeken voor
een te vormen Nederlandse bibliotheek, bijzonder welkom. Het adres van de-Heer
Eugeen Sjoebin is: Wosstanija, 22-4 9 Leningrad, D-14 9 U.S.S.R.
Meer dan 5 jaar lang heeft het de Werkcommissie verdroten op de toezending van al
haar publikaties en circulaires nimmer enige reactie te ontvangen van Dr. S.A.
Mironow, lector Nederlands te Moskou. Om deze reden maakte zij gretig van de gelegenheid gebruik toen haar ter ore kwam dat Prof. Stuiveling te Moskou enige gastcolleges zou gaan geven en verzocht zij hem in deze duistere zaak licht te brengen.
Bij Prof. Stuivelings terugkeer block dat Dr. Mironow geen enkele van onze zendingen
had ontvangen, daar deze aan een andere afdeling van de universiteit waren geadresseerd geweest dan waarbij de Nederlandse Afdeling is ingedeeld. Een aan de juiste
afdeling gericht schrijven werd dan ook door Dr. Mironow op 27.5 1.1. beantwoord.
Bij zijn antwoord sluit Dr. Min-mow het volgende bericht inz
"Nederlands onderwijs aan de Universiteit te Moskou, U.S.S.R. Aan de Universiteit
te Moskou (Filologische faculteit), waar Nederlands vroeger ongeregeld en alleen
als bijvak gedoceerd word, is in september 1963 een afzonderlijke Nederlandse afdeling (met 6 studenten) opgericht. Deze is bij de leerstoel van de germanistiek ingelijfd. Men onderwijst Nederlands in combinatie met andere Germaanse talen (Duits
of Engels) die de studenten reeds kennen. De cursus duurt 5 jaren. Zodoende wordt
de nederlandistiek in deze afdeling het vierde jaar gedoceerd. Het onderwijs in het
Nederlands is hoofdzakelijk op passieve, maar ook op actieve taalbeheersing gericht,
daarbij treden wetenschappelijke overwegingen op 13 voorgrond. Het praktisch taalonderwijs verzorgt sinds hot derde studiejaar de lector W.P. MoIsejew. In het eerste.en het tweede studiejaar verzorgde Mevrouw E.J. Makarowa het. De theoretische
leervakken (historische • grammatica, de geschiedenis der Nederlandse taal, Middelnederlands) doceert de docent Dr. S.A. Mironow. De literatuur wordt door Mevrouw
Dr. Wolewitsj onderwezen, do vertaling door Mevrouw Sj(Asjkowa. Dr. Mironow houdt
zich ook met de Afrikaanse taalkunde bezig, maar het wordt niet gedoceerd. De studenten beschikken over weinigo Nederlandse hand- en leerboeken. Zij gebruiken een
Nederlands leerboek (door Moisejew samengesteld), een beknopte Nederlandse grammatica (door Mironow samengesteld) met een kleine bloemlezing en het "NederlandsRussisch" en het "Russisch-Nederlands" Woordenboek (onder redactie van Mironow en
Schilp). Mon behelpt zich ook met enige Noderlandse, Duitse en Engelse leer- en
woordenboeken".
Intussen hebben twee van Dr. Mironows medewerksters, Mevr. E.J. Makarowa en Mevr.
Sjetsjkowa, van het herstelde contact met ons land gebruik gemaakt door aan de Nijmeegso zomeroursus (3-23/8 1.1.) deel te nemen. Zoals ons uit een in goed Nederlands
gevoerd telefoongesprek met Mevr. Makarowa bleek, konden de beide dames het Derde
Colloquium tot hun grote spijt niet bijwonen, daar zij op 1 september weer op hun
post moesten aantreden. Mevr. Makarowa zond ons evenwel haar exemplaar van het bovenvermeld Nederlands-Russisch woordenboek, gebruikt, want de noodzakelijk geworden
heruitgave zal nog wel enige tijd op zich laten wachten.
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SPANJE

Naar wi • vernomen zal de Heer L.H.P. Daal 9 sinds 1962 lector te Madrid, op 1.1.1968
zijn functie peorleggen en waarschijnlijk opgevolgd worden door de Heer Emile Slagerg
thans woonachtig Mendellaan 10, Bennekom. Helaas zijn wij eerst thans, kort voor het
scheiden van de markt, in staat over de Heer Daal enige biografische gegevens te
verschaffen. Luis H. Daal, geb. 1919 op Curaçao, heeft oorspronkelijk een opleiding
genoten voor het bedrijfsleven. Naderhand was hij hoofdredacteur/directeur van het
destijds enige in het Spaans geredigeerde dagblad van de Nederlandse Antillen. In
1950 vertrok hij naar Europa, waar hij aan de Universiteit van Madrid Romaanse Filologie en Letterkunde, Wijsbegeerte en Cultuurgeschiedenis studeerde. In 1957 behaalde de Heer Daal te Madrid het licentiaat in de Romaanse Filologie. Hij hoopt in
1968 te promoveren. Hoewel Spaans de taal is, waarvan hij zich voor de meeste van
zijn publikaties bedient, verschijnen er van zijn hand ook geregeld artikelen over
taalwetenschap en letterkunde en korte verhalen in het Nederlands, Engels en Papiamento. In het Spaans-talig gebied is de Heer Daal een geestdriftig voorvechter van
de nederlandistiek en de Nederlandse cultuur, waarover hij naast zijn publikaties
ook lezingen houdt.

ZWEDEN

Universiteiten te Stockholm en Uasala. In verband met de benoeming van Dr. J. de
Rooy tot "docent" te Stockholm, een voornamelijk wetenschappelijke functie, waarbij
het de functionaris slechts toegestaan is een beperkt aantal uren te doceren, was
het zijn opvolgster als lector Mej.Lic. A. Delfosse, niet meer mogelijk het Nederlands onderwijs te Stockholm en Uppsala alleen te verzorgen. Derhalve is met steun
van het Ministerie van O. en W. tot tweede lector aan genoemde universiteiten benoemd Mej. Wiken„ een Zweedse studente die in Nederland hot gymnasium heeft afgelopen en vrijwel tweetalig is (zie
blz. 11). Nadere gegevens volgen later.

AUSTRALI6
University of Western Australia (Perth). Prof.Dr. J. Smit (Melbourne) zendt ons een
nummer van "Aretr, magazine of Australian Arts Faculty Association, 1967-1968,
waarin een artikel is opgenomen "Modern Languages at the University of Western
Australia (Perth)" door Brice Donaldson (Univ. of W.A.), waarin de volgend6 (door
ons vertaalde) passage voorkomt 2
Op het gebied van het onderwijs in de moderne talen verdient ook vermeld te worden
de invoering van onderwijs in het Nederlands aan alle studenten met een vrij behoorlijke kennis van het Duits. Met dit onderwijs werd in 1965 een begin gemaakt, maar
doordat de gelegenheid ontbrak het Nederlands in de praktijk te gebruiken, verflauwde de belangstelling. Dit jaar veranderde een groep enthousiaste Duits-studerenden, die verlangend waren hun studie in de germanistiek uit te breiden, hun
'von's' in 'van's' en volgden de colleges Nederlands voor beginnelingen. Deze groep
vormt echter geen zelfstandig geheel, de lessen kunnen slechts worden gevolgd door
studenten van de sectie Duits.

INDONESIë

In het vorig nummer van dit blad deelden wij voorlopig het een en ander mee over
de kansen van, het Nederlands in Indonesi3. Wij kunnen daarover thans iets concretere gegevens verschaffen.
De deelnemers aan het Derde Colloquium zullen een levendige indruk van de behoefte
aan Nederlands onderwijs in Indonesië ontvangen hebben door de aanwezigheid aldaar
van drie vertegenwoordigers van dit land Pater Mr. H.C. van Deinse, S.J., lector
Nederlands aan de Universitas Diponegoro te Semarang, aan wie door de Nederlandse
en Belgische regeringen reis- en verblijfsfaciliteiten ter bijwoning van het colloquium waren verleend; voorts de Heer F. Wachendorff, lector Engels en Nederlands
aan de Universitas Indonesia te Djakarta, met wie wij door het Ministerie van B.Z.
in contact waren gekomen en die hier te lande verbleef om de hulp van de Nederlandse regering in ta roepen bij de invoering van het Nederlands als vak aan Indonesische onderwijsinstellingen; en voorts Prof.Dr. G.J. Resink, eveneens van de Universitas Indonesia te Djakarta, die hier met een studieopdracht vertoefde en van de
gelegenheid gebruik maakte eveneens de invoering van het Nederlands aan Indonesiaho universiteiten te propageren. Voor de beide laatste heren was het colloquium
natuurlijk een uitgezochte gelegenheid hun doel nader te kamen, zodat zij met
vreugde de hun aangeboden uitnodiging aanvaarddon. Wat tot het welsprekend en entxusiast betoog van Prof. Resink op de tweed® werkvergadering bovenvermeld leidde.
De toestand is, zoals de rector van de Universiteit te Semarang, Prof. A. Surojo,
ons in zijn brief van 4.8 1.1., waarin hij pleit voor de overkomst van Pater van
Deinse, schrijft "Als Rector Magnificus van de Staatsuniversiteit Diponegoro deel
ik geheel de opinie van mijn voorganger Prof.Mr. Sunarjo, die de Faculteit voor
Letteren en Nationale Cultuur heeft gesticht, aat het Nederlands onmisbaar is op
het leerprogram, niet alleen van de Lettorkundige Faculteit, maar ook voor onze juristen en geschiedkundigen. Op zijn minst is vereist het kunnen verstaan van de
Nederlandse tekst. Het actief spreken van de taal is misschien een te zware eis
voor onze studenten. De na-oorlogse jeugd verstaat goon Nederlands meer
Over Pater Mr. H.C. van Deinse S.J., arts, schrijft Prof. Surojo, dat deze geen
taalgeleerde is, doch dat de Universiteit hem om zijn veelzijdige Nederlandse universitaire opleiding als jurist, arts, en theoloog en mede om zijn artistieke kwaliteiten aangezocht heeft, haar bij de oprichting van de Faculteit voor Letteren
en Nationale Cultuur bij te staan. "Hij kent de noden van ons land en onderwijs en
begrijpt de mentaliteit van West en Oost".
Aan een brief van Harry C. Stolk S.J. van 4.8 1.1. ontlenen wij voorts dat aan de
Staatsuniversiteit "Gadjah Mada" te Jogjakarta met 17.000 studenten in de Fakultas
Sasdaja (= Sastra + Budaja Letteren en Cultuur) met ca. 900 studenten het Nederlands onderwezen wordt als bijvak 9 c.q. hulpwetenschap bij hot hoofdvak Oosterse
Letteren met als enig doel de Nederlandse vakliteratuur voor de studenten toegankelijk te maken. De docente Nederlands aldaar is o Mevr.Drs. Soelistien Soetrisno,
geb. 1924, voor de oorlog opgeleid aan eon Hollands-Inlandso School, MULO en kweekschool, waar zij dus in het Nederlands aan de voor Nederland geldende exameneisen
heeft moeten voldoen. Mevr. Soctrisno is gehuwd en Islamitische.
In een volgende aflevering hopen wij iets naders te kunnen meedelen over het Nederlands onderwijs aan de Universiteiten te Bandoergen Malang, waarover de Heer J.E.
Schaap van de Cultuurafdeling der Nederlandse Ambassade te Djakarta ons sprak (zie
N.E.M.-8, blz. 5) Zou hot geen tijd worden dat de Nederlandse Televisie of Radio
over dit onderwerp eens een reportage ging maken?

JAPAN

Naar wij van de Heer A.C.H. Graafland, Consul-Generaal der Nederlanden te Kobe,
vernemen, heeft Prof. Takashi Nakamura, hoogleraar aan de Tenri-Universiteit nabij
Nara, ook studie gemaakt van het Nederlands en geeft hij hierin colleges. Nadere
bijzonderheden volgen, naar wij hopen, in de volgende aflevering.

-
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VERENIGDE STATEN

Nederlands aan
Cornell University, Ithaca, N.Y. Dr. F. de Tollenaere was zo vrien,
delijk ons mee te delen dat thans in Nederland verblijft Professor John Echols van
Cornell University (hij woont tot juni 1968 in Leiden, Mozartstraat 15, tel.
22959). Professor Echols werkt aan een Engels-Indonesisch woordenboek Voor de studenten van Cornell die met de studie der Indonesische talen beginnen, is Nederlands
een verplicht vak. Professor Echols die van huis uit germanist is, heeft altijd een
college Nederlands voor ze gegeven. Dit was trouwens tot nogtoe het enige college
Nederlands dat aan Cornell gegeven werd. Dr. de Tollenaere vraagt zich af, en wij
met hem, of dit misschien anders zal worden door de a.s. emigratie van Prof.DT. F.
van Coetsem (Leuven-Leiden) naar Cornell University.
Nederlandse leerstoel aan de Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Op 7
juni 1.1. heeft Prins Bernhard aan bovengenoemde universiteit namens het Nederlandse volk een leerstoel in de Nederlandse beschaving, het z.g. "Erasmus lectureship
on civilisation of the Netherlands" aangeboden. In "Uitleg" nr. 79 kan men lezen,
hoe Prins Bernhard tijdens een persconferentie heeft meegedeeld, dat de gedachte
aan genoemd lectoraat van de Harvard Universiteit is uitgegaan, doordat voor het betreffende vak een grote belangstelling bleek te bestaan en er reeds Engelse en Franse gelijksoortige leerstoelen te Harvard bestonden. De voor dit lectureship benodigde 200.000 dollar zijn door een klein comité bijeengebracht uit schenkingen van in
Amerika en het moedorland gevestigde Nederlanders, vooral industriëlen, Kamers van
Koophandel en de vakbeweging. 10% is bijgedragen door de Nederlandse regering. De
oprichting van het lectoraat is gekoppeld aan de lancering van het Marshall-plan op
5 juni 1947: dus precies 20 jaar geleden. Zij is derhalve bedoeld als een gebaar
van dankbaarheid van het Nederlandse volk aan de Verenigde Staten. De leersoel zal
telkens voor een of twee jaren bezet worden door een benoeming door Harvard op voordracht van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen. Het gedoceerde vak kan ook tot
de Zuidnederlandse en Friese beschavingsgeschiedenis worden uitgebreid. Ook behoeft
de docent niet noodzakelijk een hoogleraar te zijn.
Voor het eerste jaar is benoemd Prof.Dr. I.Q. van Regteren Altena, hoogleraar in de
kunstgeschiedenis aan de Unive2siteit van Amsterdam. Prof. van Regteren Altena deelde ons mede dat hij reeds als Visiting Professor for History of Art aan Harvard
werkzaam was, welke leeropdracht evenwel onafhankelijk is van zijn Erasmus Lectureship on the Civilization of the Netherlands.
Binnensteedse mutatie van Prof. Flaxman. Prof.Dr, Seymour L. Flaxman bericht ons
dat hij zijn leerstoel aan de State University at Stony Brook heeft verlaten wegens

zijn benoeming op 1.9.1967 aan het City College of New York, waar hij ook Nederlands
zal kunnen doceren, en weer zal terugkeren naar het culturele Centrum van de stad.

ZUID-AFRIKA

Nieuwe docenten te Potchefstroom en Pretoria. Volgens de met vriendelijke dank ontvangen inlichtingen van Prof.Dr. E. van Heerden, hebben wij aan de lijst . der docenten te Potchefstroom de naam toegevoegd van de Heer D.P. Wissing M.A., aan die van
de UniTersiteit van Pretoria de naam van Dr. H. Du Randt en aan die van de Univer9iteit van Suid-Afrika te Pretoria de naam van de Heer F.A. Ponelis.
Betreffende de Heer V.H. Webb, docent Nederlands aan de Univ. van Natal vernemen
wij de volgende bijzonderheden g de Heer Webb is 26 jaar oud, is gehuwd en heeft
twee kinderen. Na eerst voor onderwijzer te zijn opgeleid, verwierf hij in 1963
zijn B.A.-graad (Hons.) in de Afrikaanse on Nederlandse Taal- en Letterkunde cum
laude. Nadat hij drie jaren als onderwijzer voor de senior klasse werkzaam was geweest, werd hij docent in de Taalkundo aan bovenvermelde universiteit. De Heer Webb
is bezig met een M.A.-scriptie over de Afrikaanse meervauien.
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OUD-DOCENTEN

Gameriteerd zijn in Zuid-Afrika Prof.Dr. Tj. Buning van de Univ. van Pretoria,
die als hoofd van het Departement Nederlandse Letterkunde wordt opgevolgd door
Dr. S. Strijdom die met ingang van 1.1.1968 tot hoogleraar is benoemd4 voorts Prof.
Dr. A.J. Gootzee van de Univ. vanWitwatersrand te Johannesburg, terwijl Pre.Dr.
W.J. du P. Erlank van de Univ. van Stellenbosch het universitaire docentschap
heeft verwisseld voor de diplomatie en Cultuurattaché is geworden aan de Zuid-afrikaanse Ambassade te 's-Gravenhago. In 't luchtledig opgelost is (althans voor ons)
de Heer E. van der Vliet B.A. (Hons.) van de Universiteit van Port Elizabeth.
In de lijst van oud-docenten hebben wij eveneens opgenomen de ons tot voor kort
onbekende oud-hoogleraren en oud-lectoren in Nederlands India: Prof.Dr. I.J.
Brugmans, Dr. J.I.M. van der Kun, de Heer R. Nieuwenhuis (pseud. E. Breton de
Nijs) en Drs. J.-M.G, NotermJ,ns. Eveneens Mevr.Dra,M0Kuiper-Weyhenke, die evenals
Prof.Dr. K. Heeroma na de 2ouvoreiniteitsoverdracht aan de Universiteit van Indonesië Nederlands godoceerd Hoeft. Tot deze groep docenten behoort ook Prof. S.P.
Uri die 1948-1952 hoogleraar aan de Universiteit van Indonesië was. Hem konden
wij evenwel niet meer in onze lijst opnemen, daar hij in 1964 te Scheveningen is
overleden.

DE

STATUS

VAN

NEDERLANDS

DE

DOCENTEN

BUITENGAATS
(rubri9k VII)

"Uitleover ons. Uit het "Uittreksel uit de memorie van toelichting op de begroting 1968 van het Departc:I P :it :en Onaerwijs en Wetenschappen (Hoofdstuk VIII der
Rijksbegroting)", verschonen in Uitleg, "Weekblad van het Departement van Onderwijs en Wetenschappen", nr. 89 (25 september 1967) lichten wij de volgende tekst
uit het hoofdstuk "Samen-J---?king tP ,:son do landen van het Koninkrijk en internationale samenwerking", nr. 58.
Algemeen:
"De minister stelt zich voor in het komende jaar in toenemende mate aandacht te
besteden aan het onderwijs van de Nederlandse taal en letterkunde aan universiteiten en andere onderwijsinstellingen buiten het Nederlands taalgebied gelegen.
Onder meer wil hij ernaar struven dat maatregelen tot stand komen, op grond waarvan gekwalificeerde docenten van Nederlandse nationaliteit, die tijdelijk buiten
het Nederlandse taalgebied onderricht geven op de genoemde terreinen, ook de jaren
aldus in het buitenland doorgebracht, i.v.m. pensioenrechten, als dienstjaren in
Nederland kunnen doen golden".
Verheugend is dat de Minister wil streven naar maatregelen m.b.t. pensioenrechten
van gekwalificeerde docenten. Daarvan is in de toelichting bij vorige begrotingen
nooit een woord gezegd. Hot is een duidelijke stap vooruit.
Wederom zijn er twee gevallen te constateren van achterstelling van de docenten
Nederlands extra Muros, vergeleken bij de huiszittende. Het eerste betreft het . ‘ovonvermelde vurtrek van Drs. J.B. van Nimwegen uit Erlangen-Neurenberg, die vanwege trouw- (en promotie-) plannen zijn te laag gesalariaerde betrekking-met-verlics-van-dienstjaren-voor-zijn-pensioen heeft moeten opgeven.

19

Het tweede betreft Drs. L. Ross, sinds 5 jaren lector te Munster, die, in tegenstelling tot zijn jaargenoten binnen de muren, op straffe van inhouding van
van zijn paspoort, thans gedwongen wordt
een deel van zijn tractement en
-ad f. 75 9 -- per maand terug te betalen,
9
zijn Rijksstudietoelage van f. 5.000
daar de z.g. inverdienregeling slechts geldt voor docenten binnen het Koninkrijk.

ACTIVITEITEN

VAN

DE

WERKCOMMISSIE

1

(rubriek VIII)

Voor ons slechts uit drie personen bestaande Dagelijks Bestuur en de assistente van het secretariaat was het wel wat veel dat met de honderderlei voorbereidingen voor het Derde Colloquium gedurende het afgelopen redactionele halfjaar, samenvielen ("zonder erop te boffen")Anetg
le. het persklaar maken van "De Nederlandistiek in het Buitenland", een werk
dat ook in de laatste maanden nog met eenepootaantal korte biografieën van
docenten en oud-docenten aan buitenlandse universiteiten is uitgebreid;
2e. de samenstelling van serie II van de "Reizende Tentoonstelling", die de
Middelnederlandse cultuur in beeld brengt en waarvoor de negatieven van
handschriften, incunabelen, schilderijen, architectuur enz. uit velerlei
bibliotheken en musea van hot en her moesten worden bijeengebracht;
3e. de vernieuwde docentenlijst, nr. 9 2 gedateerd 1,9.1967, die aan de deelnemers aan het Colloquium werd ter hand gesteld en aan de niet-deelnemers
hierbij wordt toegezonden.
Na het Colloquium volgde onmiddellijk de afwikkeling ervan, waarover men in
rubriek I het een en ander aangeduid vindt.Naast deze grotere objecten was er
wederom een vrij omvangrijke briefwisseling o.a. met de Nederlandse ambassadeur in Chili die voor zijn Belgische ambtgenoot, welke een examen Nederlands
moest afleggen, een geschikte leraar en verblijfplaats in Nederland zoekt.
Een zelfde verzoek, dat ons via Mevrouw Baartman-Runckel bereikte, betrof de
Belgische ambassadeur in Argentinië. Gecorrespondeerd werd met James Brockway
over zijn weigering van de Martinus Nijhoffprijs en over zijn vertalingen van
Nederlands letterkundig werk in het Engels enz. enz.

BIJZONDERE PRESTATIES VAN ONZE DOCENTEN1

)

(rubriek IX)
Prof. Barnouw 90 jaar oud. Men kan erover twisten, of het bereiken van een

hoge leeftijd een prestatie is, doch niet of dit het geval is met een zo welbesteed leven als dat van de 90-jarige. In deze zin heeft de Werkcommissie aan
Prof.Dr. Adriaan J. Barnouw te New York bij de viering van zijn 90e verjaardag
op 9 oktober 1.1. haar hartelijke gelukwensen aangeboden. Wij wijzen in dit
verband op de waarderende bijdrage die zijn onmiddellijke opvolger, Prof.Dr. B.
Hunningher, op ons verzoek voor "De Nederlandistiek in het Buitenland" (met
portret) schreef. Ook verheugen wij ons zeer, zojuist van de vice-president van
The Netherland-America Foundation, Mr. August Philips, te vernemen dat zijn
Amerikaanse vrienden de jubilaris op zijn geboortedag een feestmaal hebben aangeboden, waaraan ca. veertig gasten aanzaten, dat een groot succes werd en waarin Prof. Barnouw zoveel behagen schepte, dat hij met sterke en heldere stem een
uitnemende tafelrede hield.

1) ongeveer naar de volgorde van de Docentenlijst
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Zojuist vernemen wij van Prof. Barnouw zelf, dat hij zeer vele gelukwensen ook uit
Nederland ontvangen heeft Al zou dit taker toch wel het geval geweest zijn, toch
vleit de*Werkcommissi6 zich aan deze huldiging van Nederlandse zijde enig doel gehad te hebben, aangezien wij eon bericht aangaande het aanstaand jubileum met enige
bio- en bibliografische gegevens aan een aantal dagbladen hadden opgegeven.
Mathias Kempprijs voor Prof.Dr, J. Goossens, oud-docent Universiteit Marbur . Op
24 oktober 1967 reikte de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg, Mr. Dr.
Ch. van Rooy, in de concertzaal van het Maastrichts Conservatorium tijdens een
akademische zitting de Mathias Kempprijs, de officiële literatuurprijs der beide
Limburgen, uit aan Prof.Dr. J. Goossens.
Dr. Goossens, geboren in Genk, kreeg de prijs voor zijn proefschrift over "Semantische vraagstukken uit de taal van het landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg". Het
proefschrift werd bekroond met de Mathias Kemppri j s op voordracht van een jury, bestaande uit Prof.Dr. J. Arts (voorzitter), Prof.Dr. C. Minis en Prof.Dr. C.
Zaalberg.
Op 12 mei 1.10 12 uur hield Prof.Dr.EJ.H- Vermeeren zijn inaugurele rede als gewoon hoogleraar in de Nederlandse Filologie aan de Universiteit te Keulen over
"Marginalien zur niederlandischen Philologie-Aufgaben und Mbglichkeiten". Aanwezig
waren bij deze plechtigheid behalve de Rector Magnificus en de hoogleraren van de
Filosofische Fakultat, de Ambassadeurs van Nederland, België en Zuid-Afrika, verscheidene Nederlandse hoogleraren, enige oud-collega's van Prof. Vermeeren, leraren aan de School voor Taal- en Letterkunde te Den Haag enz. Ook voorzitter en secretaris van de Werkcommissie woonden de intreerede bij. Na afloop had er een ontvangst van de genodigden in het Belgische Huis plaats.
Over de verbeterde positie van het Nederlands aan de Universiteiten van NordrheinWestfalen schrijft de Heer J.G.W. Anschatz, lector in het Nederlands te Keulen ons:
Bij besluit van de Kultusminister van Noordrijnwestfalcn d.d. 24 januari 1967 is
een nicekee regeling getroffen voor het afleggen van de examono die toegang geven
tot het leraarschap aan eon "Realschul0 of aan een gymnasium. Volgens deze regeling
is het mogelijk geworden om Nederlands als óón der two® hoofdvakken bij deze examens te kiezen; voordien kon men in Nederlands alleen als bijvak ('Zusatzfach",
resp. "Ei. weiterungsfach") g0,xamine6rd worden.
Als beperking geldt hierbij ; dat niet alle combinaties van hoofdvakken zijn toegestaan. Bij het examen voor "Realschullehrer" mag men Nederlands alleen combineren
met Duits, Engels en wiskunde. Bij het "Staatsexamen" (zoals het examen voor leraar aan een gymnasium genoemd wordt) is de keuze van Nederlands als hoofdvak
slechts mogelijk, indien het andere hoofdvak Duits, Latijn, Engels, Frans, wiskunde, muziek of "Kunst" is (onder het Duitse schoolvak "Kunst" moet verstaan worden een combinatie van tekenen, kunstnijverheid en kunstgeschiedenis). Deze beperking van de keuzemogelijkheid van het andere hoofdvak wordt niet alleen bij Nederlands toegepast, maar ook bij do vakken wijsbegeerte, Hebreeuws, Russisch, handwerken en handenarbeid, die echter niet onderling of met Nederlands gecombineerd
mogen worden. Daarnaast blijft er nog een grote groep andere vakken bestaan, die
in het geheel niet als hoofdvak gekozen kunnen worden.
De positie van het Nederlands als studievak aan de universiteiten, waar de stti.denten van de "Filosofische Fakultat" voor een groot dool worden opgeleid voor eon
"Staatsexamen", is hiermede dus bolangTijk verbeterd. Toch moeten de volgende punten in het oog gehouden worden
10. deze verbetering geldt slechts voor Noordrijnwestfalen; in do andere deelstaten
wordt.dc positie van Nederlands ()order slechter door do dreigende studietijdvorkorting.
2e. or is alleen eon regeling getroffen voor de examens; voor hot behalen van de

volledige onderwijsbevoegdheid dient deze regeling nog verder uitgewerkt te
worden (in de Bondsrepubliek kan doze volledige onderwijsbevoe g
dheid eerst na
een tweejarige post-universitaire stageperiode behaald worden).
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Tentoonstelling to Marburg. Door samenwerking van de Nederlandse Ambassade te Bonn
en het Nederlands lectoraat te Marburg heeft er in het collegegebouw van de Marburgse Universiteit van 30.6 tot 12.7 1.1. een boekententoonstelling van moderne
Nederlandse poezie en proza in het oorspronkelijk en in Duitse vertaling plaats gehad. Voordien was er in hetzelfde gebouw een boekenexpositie van Belgische, voornamelijk Nederlandstalige literatuur door samenwerking van het Belgisch Huis te
Keulen met de Marburgse lector, Lic. F. Beersmans, gehouden; zodat daarmee een vrij
volledig beeld werd verkregen. De tentoonstelling werd opgeluisterd doordat men de
door de Werkcommissie samengestelde "Reizende Tentoonstelling" serie I, die nog
steeds in Madrid stond, had laten overkomen. De Nederlandstalige boekencollectie
was t.d. afkomstig uit het eigen instituut en t.d. van het Ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk. De belangstelling voor deze tentoonstelling was
bijzonder groot. Het aantal bezoekers wordt op 8.000 geschat.
Dr. H.Th. Oostendor tot hoo:leraar S aans benoemd. Onze oud-lector Nederlands te
Madrid is per 1.10 1.1. benoemd tot gewoon hoogleraar in de Spaanse taal-en letterkunde aan de R.U. te Groningen. Te meer verheugt ons deze benoeming, daar Prof.
Oostendorp ons dezer dagen schreefc "Zonder mijn jaren te Madrid zou ik deze post
nooit bereikt hebben".
Prof. Oostendorp is in 1927 te Zaandam geboren. Hij studeerde te Utrecht, waar hij
in 1955 cum laude zijn doctoraal examen Nederlands met als bijvakken Spaans en
Oudsaksisch aflegde. In 1958 volgde eveneens cum laude het doctoraal in het Spaans.
1955-1962 was de Heer Oostendorp lector Nederlands te Madrid. In het laatste jaar
promoveerde hij cum laude bij Prof. C.P.A. van Dam te Utrecht op het proefschrift:
"El Conflicto entre el honor y el amor en la literatura espanola hasta el siglo
XVII". Daarna volgde hij als lector Spaans Prof. Geers te Groningen op. 1966-1967
was Dr. Oostendorp gasthoogleraar te Vancouver (Canada). Met Prof. van Dam samen
schreef hij een "Gramitica Holandesa" (1960, tweede herziene druk 1965). Ook verscheen van zijn hand "Spanje op weg naar Zelfaanvaarding" (1965).
De eerste Nederlandse kandidaats-scri ties te Stockholm zond Dr. 3. de Rooy ons
toe. De eerste draagt de titel "Een beschouwing over de vertaling in het Zweeds
door Brita Dahlman van "De donkere kamer van Damocles" door W.F. Hermans. Zij is
geschreven door Dora Heger.
De tweede scriptie "Het leren van Nederlands door Zweedstaligen in het talenlaboratorium" is samengesteld door Ingrid Wile4n, die sinds kort in onze docentenlijst is
opgenomen (zie rubriek VI).
De eerste examens Nederlands o universitair niveau in Ar.-ntini6. Hoewel universitaire examens in 't algemeen niet in deze rubriek vermeld worden, maken wij in dit
geval gaarne een uitzondering, aangezien Mevrouw J.J.A. Baartman-Runckel zich zoveel moeite heeft moeten getroosten de nieuw geschapen toestand te bereiken. Op 27
november 1967 werden namelijk de examens Nederlands gehouden, voor het eerst op universitair niveau en weL schriftelijk, 's morgens op de Belgische Ambassade en mondeling 's middags op de Nederlandse Ambassade,
Examencommissie
Voorzitter g Dr. R. de Roos, Ambassaderaad Nederlandse Ambassade
Chr, Winterbeeck, Ambassaderaad Belgische Ambassade
A.J. Coomans, directeur Hollandse Bank Unie, Buenos Aires
Dr. Lowey, Universidad de Buenos Aires
Mevr. J.J.A. Baartman-Runckel, Universidad de Buenos Aires
Symposium 1967 aan de University of Texas. Dr. F. Bulhof, Assist. Visiting Professor aan genoemde universiteit zond ons een in twee kleuren gedrukt programma van
het op 13, 14 en 15 november gehouden symposium 1967 van het Department of Germanic
Languages, dat de Duitse Barok: Literatuur, Muziek en Architectuur tot onderwerp
zal hebben. De titelpagina bevat een in barokke stijl gehouden frontispice met de
beelden van Germania, Fama, de stroomgod Viader enz. Zoals wel in de rede ligt, zal
(voor 't eerst) ook aan de Nederlandse barok in een lezing en een discussie aandacht
worden besteed: de eerste te houden door Leonard W. Forster (Cambridge) getiteld:
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"German alexandrines on Dutch broadsheets before Opitz" 9 de tweede gewijd aan "The
Dutch and the Germans". Bedenkt men dat Prof. J. van Dam in een artikel in "Die
deutsche Literatur im Abriss" ovi s 'Dei nnflussaci niederlanaise4en Literator auf
die deutsche" niet minder dan 33 namen van Duitse dichters opnoemt die in de 17e
eeuw Nederland bezochten (sommigen zoals Philip von Zasen verbleven or jarenlang),
en let men bo y , or de invloed van Vondol op Guphius, dan is er wel reden voor, de
Duitse barok in verband met de Nederlandse to behandelen.
Overigens troffen wij in de N.R.C. van 23,9 1.1 een boeiend artikel van Prof.
Bolhof over het
Nederlards in Texas aan, Zoals doze ons meedeelt, is het aantal Au__
denten Nederlands dit semester verdubbeld. Het bedraa gt
nu 21.
Aan de "Netherlandic Conference" is in de "Modern LanguaELAssociation of America"
de "provisional Group status ? ' toegekend. Naar wij tot onze blijdschap vernemen is
genoemd resultaat, waarvoor Prof. Lagerwe,y en Prof Krispijn en vele anderen zich
jarenlang hebben ingespannen, thans bereikt, zoals wij venen uit een schrijven
van Prof. John Sinnema (Baldwin-College, Berea, Ohio). Op 27.12.1967 zal van 8.45
tot 10 uur in het Conrad Hilton Hotel ta Chicago de 'Conference of Scholars on
Literary Problems in Netheriandistic .i plaats vinden.
Aan een multivolumineusproject werkt op het ogenblik de lector Duits en Nederlands
Dr. P.W. Tax van the Johns Hopkins University te Baltimore, n.l. aan een uitgavb-van
Notker de Duitser (eerst' deel 500 blz.). Mede daardoor kanhij de nederlandistiek
thans slechts "warm houden", dus op een laag pitje.
Twee hoogleraren in de Nederlandse CultuurEsohiedenis aan __Zuidafrikaanse universiteiten onderscheiden. Eerst nu vernemen wij, dat Prof.Dr, G. van Alphen, hoogleraar
in de Nederlandse Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Prece7ia, in 1966 benoemd werd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, wegens het belangrijke werk
dat hij verricht als Dfreeteur v an het Nederlands Cultuurhistorisch Instituut aan
genoemde universiteit.
Prof.Dr. D. Bax, hoogleraar in 'de Nederlandce Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Kaapstad ontving dit jaar, als beloning voor cultuurhistorisch werk verricht in Zuid-Afrika (wetenschappelijke mablikatiee, strijd voor het behoud van gebouwen uit de Nederlandse tijd), van de Suidafrikaanse Akademie vir Wetenskap en
Kuns de bijzondere eropenningvoor cultuurhistorisch werk, en van de Cape Tercentenary Foundation het Certificate of Merit.
Kri,p_g_l_praren Nederlands aan Duitse scholen. Door ons geregeld contact met bovengenoemde kring, waarvan Oberstudienrat H. Combecher de leider is, • zijn wij in staat
elk jaar een lijst van deze lcraren op te maken. Dit gebeurde ook op 1.9.1967. Deze
lijst bevat thans de namen van scholen en leraren als volgt verdeeld g gymnasia 7,
"Realschulen" 15, 4 7olkshochschulen" (= Volksuniversiteiten) 20, lagere scholen 5,
Nederlandse bibliotheken 2 ( *behalve de schoolbibliotheken), Duitse leraren die zich
bijzonder voor het Nederlands inberesseren 9 doch het niet voldoende beheersen om or
les in te kunnen geven 15. De groto handicap voor de uitbreiding van Nederlands
onderwijs aan Duitse scholen in de grensstreek is nog steeds het gebrek aan leraren
Nederlands.

LEZINGEN

EN

BIJEENKOMSTEN

(rubriek X)
De Zeventiendo Conferentie der Nederlandse Letteren had op 6 en 7 oktober 1967 plaats,
waarop de buitenlandse docenten in de nederlandistiek vertegenwoordigd warn door do
voorzitter van de Workcommissie die als assessor in de Sectie Bibliothoekwezen de besprekingen bijwoonde. Uit de resoluties noteren wij de volgende onderwerpen die voor
de buitenlandse nederlandistiek van belang zijne

Volume IV
Volume V

: See vol. I
Constitutiones Canoricorum Regularium Sancti. Augustini
CongTegationis Windesemensis. Introduction by E. Persoons,
Public Records Office, Brussels

Volume VI and IX g The Van Hulthem Manuscript. Introduction by J. Deschamps, Royal
Library, Brussels
Volume VII
Volume VIII
Volume IX

g Works of Hadowijoh. Introduction by A. Brounts, Royal Library,
Brussels
The Rhyme-Bible of Jacob van Maerlant. Introduction by C. Dogaer,
Royal Library, Brussels
t See vol. VI

Wij hebben een aantal exemplaren van hot vouwblad bij de uitgevers aangevraagd. en
zullen die zo mogelijk met dit nummer van NEM meesturen of U bij een volgende gelegenheid doen toekomen.
Literaire en taalkundige grammofoonplaten. Addendum op onze lijst "Grammofoonplaten op het gabied van de Nederlandse taal- en letterkunde" (supplement bij NEM8, april 1967). Van documentair belang lijkt ons de vermelding van de "Westvlaamse
Discotheek", een reeks die een tiental jaren geleden op touw werd gezet onder de
leiding van Antoon Van der Plaatse en met fonetisch toezicht van Prof.Dr. J.L.
Pauwels. De reeks (onder de titol "Classieke Westvlaamse Schrijvers") was gewijd
aan le Guido Gezelle, 2e Albrecht Rodenbach en Hugo Verriest, 3e Maurits Sabbe en
O.K. de Laey, 4e Rend de Clercq en Cyriel Verschaeve en 5e _Stijn Streuvels. De
reeks werd bij verschijning aangeboden a 1000 Bfr. bij inschrijving op de hele
reeks van 5 platen (250 Bfr. per afzonderlijke plaat). Administratie van do Westvlaamse Discotheek Hector Deylgat, Polenplein 5, Roeselare, Belg.
Vermelding verdient eveneens hot leerboek"Actie Nederlandsaoor Fr. van Passel,
professeur
l'Ecole Royale Militaire, Bruxelles (zditions Do Sikkel S.A.,
Lamorini6restraat.116, Antwerpen 1) 7 (128 Bfr.) waarbij oen reeks van 15 fonoplaten
hoort (375 Bfr.).
Werk oe voor de Documentatie der Nederlandse Letteren.

Secretariaat: Letterkundig Museum en Documentatiecentrum,
Juffrouw Idastraat 11, 's-Gravenhago,
Archief en Museum voor hot Vlaamse Cultuurleven,
Minderbroedersstraat 22, Antwerpen.
Op 27 september 1967 is in het Letterkundig Museum te 's-Gravenhage de Werkgroep
voor de Documentatie dor Nederlandse Letteren opgericht door de volgende vertegenwoordigers van instellingen en verenigingen, die zich met deze documentatie bezighouden of zich hiervoor interesseren;
Mej. Hilda van Asschp 2 namens do Conforentie der-Noderlandse Letteren;
G. Bergers,
namens het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum;
A.M.J. van Buuren en
R. van de Velde,
namens het Instituut voor Noderlandistiek te Amsterdam;
Mej. C. Grader,
namens do Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken
Dr. Grosheide,
namens de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht;
D. do Jong,
namens de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde;
P. Morel,
namens do Stichting ter Bevordering v.d. Vertaling van Nederlands LettefkuLlig Werk;
C. Reedijk,
namens de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage;
L. Simons,
namens het Archief en Museum v.h. Vkaamse Cultuurleven;
W. Thys,
plv. J.M. Jalink
namen--; d.
rn
Hoogicraron
sn Ltetorfin in de
Nedorlandistiek aan Buitenlandse Universiteiten.

28 De Werkgroep stelt zich ten doel: het organiseren ' stimuleren en coordineren van

die documentatie over de Nederlandse letteren waaraan- naast de reeds bestaande
publikaties -nog behoefte blijkt te bestaan. Hiermee wil de Werkgroep de sedert
1955 door. de Sectie Bibliotheekwezen en sedert 1961 ook door de Sectie Letteren
van de Conferentie meermalen geuite wensen zo veel mogelijk trachten te verwerkelijken. De Werkgroep heeft hierbij in de eerste plaats een volledige coördinatie
met de plannen en inzichten van de Conferentie op het oog. Tot voorzitter van de
Werkgroep is de heer Reedijk gekozen, tot secretarissen de heren Borgars en
Simons.
Op de eerste bijeenkomst is een lijst van desiderata opgesteld en werden in een
aantal gevallen suggesties gedaan voor de uitwerking en uitvoering van deze plannen, die in het algemeen aan Werkcommissies zullen worden opgedragen, welke commissies regelmatig verslag aan de Werkgroep zullen uitbrengen.
Van deze desiderata noemen wij er hier enkele bij wijze van voorbeeld:
1e. Het verzamelen van alle recensies en berichten betreffende de Nederlandse letterkunde uit de dag- en weekbladen van Noord- en Zuid-Nederland; het reproduceren en desgewenst ter beschikking stellen ervan aan bibliotheken en instituten.
2e. Het opstellen en ter beschikking stellen van een maandelijkse lijst van bookbesprekingen en essays uit literaire periodieken..
3e. Het samenstellen en uitgeven van een kaartsysteem, waarin de vindplaatsen in
handboeken, essaybundels 9 verzamelwerken e.d. van letterkundige gegevens wor-

den aangegeven.
4e. Het samenstellen en uitgeven van een periodiek overzicht van vertalingen uit

de Nederlandse letterkunde enz.
Tenslotte: De Werkgroep acht het wenselijk met zoveel mogelijk instellingen in
contact te treden die soortgelijk werk doen voor de "randgebieden" van de Nederlandse letterkunde, zoals comparatistische letterkunde, de taalkunde, het toneel,
de journalistiek enz.
Nogmaals Documentatie, doch ditmaal ook aangaande de Nederlandse linguistiek,
cultuurgeschiedenis en "Landeskunde". Ingevolge de 2de resolutie van het Derde
Colloquium heeft Dr. G.-H.Arendt 9 nog voor zijn vertrek naar Berlijn (zie rubriek

VI), ons een dozijn exemplaren van een elk 30 bladzijden tellend stencil doen toekomen betreffende de indeling der bibliotheek van het "Institut fiix--niederl g ndische PhilologiQ" te Keulen. Het gestencilde overzicht dat dus "slechts" het kader bevat, waarin de afzonderlijke boeken hun plaats zouden moeten vinden, is vergezeld van een Toelichting bij de 2de resolutie, een werkplan, zoals Dr. Arendt
zich dit voorstelt, een nog oningevuld schema voor de berekening van de kosten en
een overzicht van de diverse soorten van catalogi aan het genoemd instituut in gebruik. De Werkcommissie is Dr. Arendt tot grote dank verplicht voor zijn voortvarendheid. Wij hopen in een volgend nummer op deze zaak terug te komen.
Wij ontvingen de uitgave Netherlands Organization for the Advancement of Pure
Research (Z.W.O.), Current Research in the Netherlands Language and Literature
1967, The Hague 1967 100 blz. Dit is een periodieke gids die aangeeft do personen

en instituten die met een bepaald onderzoek bezig zijn. Paragraaf 19 betreft de
Nederlandse taal, paragraaf 20 de Nederlandse literatuur. Het doel van de gids is
het contact tussen de onderzoekers in Nederland en het buitenland te bevorderen.
Zie ook rubriek XIII.
Gratis abonnement op het Tijdschrift voor Levende Talen. Prof.Dr. Irène Simon, van
de Rijksuniversiteit te Luik, Hoofdredacteur van het "TLT", is zo vriendelijk geweest o.m. ten behoove van de buitenlandse docenten in de nederlandistiek een circulaire to verspreiden waaruit wij het volgende lichtons
"Het Ministerie van Nationale Gpvoeding , is bereid buitenlandse docenten in de
nederlandistiek die erom verzoeken, op wetenschappelijke tijdschriften te abonneren.
Het "Tijdschrift voor Levende Talen" is u . wellicht niet onbekend; er verschijnen
artikels in over moderne talon en letterkunde, en over vraagstukken in verband met
het onderwijs hiervan. Zo u belang stelt in het "Tijdschrift voor Levende Talen",
dan kunt u het Ministerie verzoeken u erop to abonneren.

Wie voor een abonnement in aanmerking wenst te kamen, kan hiervoor een beroep doen
op de Werkcommissie ofwel zich rochtstreeks wenden tot de heer Mr. P. Berckx, Adviseur-Dienstchef, Directie der Internationale Culturele Betrekkingen, Ministerie
van Cultuur, Kortenborglaan 158 9 8ste verd., Brussel 4, België.
Wij wijzen hier ook op do gestencilde publikatie van een leerlinge van Dr. J. do
Rooy In id Wikén "Het leren van Nederlands door Zweedstali en in het talenlaboraZie ook
torium" 25 blz. + appendiccs I 1-XIV en ID blz. I-V + bibliografie
rubriek XI.
De Eeuw van Rubens. Het driomaandolijks "Belgisch Bulletin van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten" verschijnt in 1967 uitzonderlijk in één enkel deel van 250
bladzijden, dat geheel gewijd is aan "Do Eeuw van Rubens" en bijdragen bevat in het
Engels, Frans, Italiaans en Nederlands.
Jaargang 1967 van het Bulletin kan voor de prijs van 200 Bfr. worden bosteld bij:
Patrimonium van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museumstraat
9, Brussel 1, België (P.C.-rekening 49.552).
Tentoonstellingen in db Albert-I-Bibliotheek te Brussel. Wij vestigen de aandacht
van onze collega's op twee belangrijke tentoonstellingen gehouden in de Koninklijke

Bibliotheek, Keizerslaan 2, Brussel 1
le. Van 9 september tot 12 november 1967: "De Librije van Bourgondi8", georganiseerd
ter gelegenheid van de 560ste verjaardag van de dood-van Filips de Goede, Hertog
van Bourgondië. De tentoonstelling had tot doel de ongemeen rijke pracht van de
miniatuur en van de bladversiering te tonen en tevens een beeld op te hangen van
het ontwikkelingspeil van de middeleeuwen. Niet minder dan 175 handschriften
werden getoond uit de beroemde Librije van Bourgondiër die als een van de voornaamste particuliere verzamelingen van de 15e eeuw kan worden beschouwd. Al de
tentoongestelde handschriften behoren toe aan de Koninklijke Bibliotheek van
België, die van de 350 nog bestaande manuscripten er 247 bezit. De tentoonstelling was elke dag open van 10 tot 18 uur. De toegang was gratis. Catalogus 200
Bfr.
2e. Van 13 september tot 5 november 1967e "Honderdtwintig tekeningen van Vlaamse en
Hollandse Meesters van de 15de tot de 18de eeuw" (werk van Pieter Breugel de
Oude, Cornelis Massys, Gilles van Coninxloo 9 de Fluwelen Breugel, Rembrandt,
Adriaen van Ostade, Jan van Goyen e.a. Catalogus 100 Bfr.
Van het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch ontvingen wij een kostbare, zeer
rijk geillustreerde catalogus in twee delen van de Jheronimus Bosch tentoonstelling
die aldaar van 17 september tot 18 november gehouden werd. Naar de dagbladen melden
overtreft het aantal bezoekers dat van alle tot nu toe in Nederland gehouden exposities. Om deze reden schijnt zij tot eind naomber te zullen worden verlengd. De catalogus is te bestellen bij de Fa. Mosmans, boekhandel, Mastel 27 9 's-Hertogenbosch.
Zomercursus voor Nederlandse Taal en Cultuur. Hoewel het maximum-aantal deelnemers aan bovenvermelde eerste Nederlandstalige cursus, die 3-23 augustus te Nijmegen

gehouden werd, 14pr e.roog, waren het er in werkelijkheid 108. Deze waren wat hun
staatsburgerschap an volgt verdeeld 54 Belgen, 17 Duitsers, 11 Luxemburgers, 10
Fransen, 6 Italianen, 2 Russen, voorts elk 1 deelnemer uit Denemarken, Engeland,
India, Portugal, Oostenrijk, Spanje, Tsjechoslowakije, Zwitserland. Van beroep waren
er: 66 studenten, 9 leraren, 3 docenten aan een universiteit (Moskou/Praag), 15
ambtenaren, 2 oconomen 9 6 vertalers, 3 diplomaten, 1 jurist, 1 ingenieur, 1 pedagogisch adviseur, 1 vertegenwoordiger.
Naar seze onderscheiden 48 dames en 60 heren.
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NUTTIGE

ADRESSEN

(rubriek XIII)

Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek Juliana van Stolberglaan 148 9 's-GravenhagQ 9 tel. 070-839100.

ti'ERTIILINGEN

(rubriek XIV)
Een lijst van vertalingen opgemaakt door de Stichting ter Bevordering van Nederlands Letterkundig Werk, ons op ons verzoek toegezonden op 29.8 1.1. werd tijdens
het Derde Colloquium aan de deelnemende docenten uitgereikt en aan de giet-deelnemende toegezonden.
Mej.Ilrs. Gerda van Woudenberg zond ons op 7.10 1.1. de volgende lijst:

^-

Enkele recente vertalingen van Nederlands literair en cultureel werk in het Italiaansniet volledig
Bertus Aafjes. "Wahib e gli albicocchi", traduzione dall'originale olandese di
Lui sa van Wassenaar Crocini. (titolo dell'opera on ginaleo Morgen bloeien de abrikozen). Arnold() Mondadori . editore (Milano), 9962. Verschenen in een "handzame",
niet dure serie: "Il Bosco", deel 110.
Johan Huizinga. "La mia via alla storia e altri saggi", a cura di Piero Bernardi ni.
Marzolla. Editori Laterza, Bari, 1967, 588 pp. (Hierop heeft collega Meter mij attent gemaakt, nadat de vertaling van "Max Havelaar" "a cura" van dezelfde auteur was
verschenen).
"Le piu belle pagina delle letterature dol Welgin". A cura di Antonio NIor e Jean
bleisprber. Nuova Accademia nditrice 9 Milano, 1965. - Verschenen in een serie:
"Pagina delle letterature di tutto it mondo" onder redactie van Eugenio Montale -.
Deze - in alle opzichten - mooi verzorgde uitgave van ruim 300 bladzijden, die aansluit bij de in 1958 bij dezelfde uitgever verschenen literatuurgeschiedenis van
Belgi'é (de-Franstalige en de Nederlandstalige letterkunde apart behandeld,-eveneens
resp.---.-door A. Mor en J. WQisgerber) is als een bijzonder welkome aanwinst te begroeten! Van de vertalingen (bijnaalies in korte fragmenten) van Nederlandse werken noem ik o.a.: fragmenten uit Hadcwijch, "Van den Vos Reinaerde", Jan van Ruusbroec, en vertalingen van "Heer Halewijn" 9 "Egi.dius" en "Aloëtte vogel clein"9-van
de modernen: proza van Vermeylen, van Van de Woestijne (van deze ook verschillende
gedichten), van Teirlinck een fragment uit "Het gevecht met de engel" en uit "Zelfportret of het galgemaal"; van Streuvels een fragment uit "Ueven en dood in- denast"; enkele gedichen van Van Ostaijen en een prozastukje verder nog proza van
Elsschot, Walschap, Gilliams, 2 gedichten van Claus en fragmenten uit Boon's "Kapellekensbá,an".
Multatuli. "Max Havelaar ovvero Le aste del caffé dalla Società di Commercie O.landese", a cura di Piero Bernardi ni Marzolla. (casa editrice UTET, Torino 1965). De
inleiding is van Piero Bernardi,ni Marzolla. Serieti Collana di traduzioni: I grandi
scrittori stranieri (n. 272).
De uitgave is wat ouderwets, weinig aantrekkelijk, maar de vertaling (een zeer
moeilijke opgave!) geeft m.i. een redelijk goed idee van Multatuli's werk. Of het
boek grote aftrek zal vinden, betwijfel ik, daar het in de boekwinkels nauwelijks
te verkrijgen is. In ieder geval is het voor de studenten een goed hulpmiddel bij
de studie van de Nederlandse letterkunde! We mogen er zeker tevreden over zijn, dat
Multatuli nu meer dan alleen een naam in Italië is geworden.

kLLERHANDE
(rubriek XV)

Hu1digngpEpf.em.Dr. Fr. Baur. Op zaterdag 6 mei 1967 werd. Professor Baur in de
Raadzaal van het Provinciehuis te Gent gehuldigd, naar aanleiding van de toekenning,
voor zijn gezamenlijk ouvre, van de Interprovinciale Prijs voor Letterkunde van de
Vlaamse Provincies 1966. Professor Dr. P. Brachin van de Universiteit te Parijs
heeft bij deze gelegenheid het oeuvre van de gevierde in een akademische rede belicht.
Prof.Dr. L.C. Michels 80 jaar. Prof. Michels gekeriteerd hoogleraar in de nederlandistiek aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen is op 23-10-1887 als zoon
van een schoolhoofd te Schijndel geboren. Hij studeerde aan het Canisius College
te Nijmegen en het seminarie te St. Michielsgestel en te Haaren om vervolgens aan
de R.U. te Utrecht Nederlandse Taal en Letteren te studeren, deed aldaar in 1913
zijn doctoraal, was 1913-1915 leraar te Rolduc, 1915 aan de R.K. leergangen, 1917
aan het St. Odulphuslyceum te Tilburg en sinds 1946 hoogleraar te Nijmegen. Prof.
Michels was secretaris van het "Tijdschrift voor Taal en Letteren".
PriLen van de Maatschaaij der Nederlandse Letterkunde. De Lucie B. en C.W. van
der Hoogt-prijs 1967 is verleend aan de schrijver Andreas Burnier voor zijn romandebuut "Ben tevreden lach". De Dr. Wijnaendt Francken-prijs van dit jaar aan Prof.
Dr. J.A. Emmens, hoogleraar in de Algemene Kunstwetenschappen en Iconologie aan de
R.U. te Utrecht, voor zijn proefschrift "Rembrandt en de regels voor de kunst".
Deutsch-Niederlindische KulturtaEuna. Zojuist heeft te Bonn de op grond van het
Nederlands-Duits Cultuurverdrag gevormde Vaste Commissie vergaderd. Uit een nadien
uitgegeven communiqué stippen wij enkele punten aan die voor de docenten nederlandistiek in het buitenland var belang kunnen zijn.
Het ligt in de bedoeling voor Duitse leraren Nederlands vooral aan middelbare scholen en gymnasia in Nederland vakantiecursussen in te richten, evenals in Duitsland
voor Nederlandse leraren Duits.
Op het gebied van het universitaire onderwijs zou de oprichting van verdere leerstoelen voor Nederlands moeten plaats hebben, vooral in Hamburg, Gottingen en Bonn.
Jonge Duitse wetenschapsmensen zouden zich eventueel in Nederland op hun "Habilitation" kunnen voorbereiden; Dit zou alles het belang van de uitstraling van de
Nederlandse taal en cultuur in het Duitse p artnerland kunnen dienen. De uitwisseling van scholieren en studenten _Leapt reeds op bevredigende wijze.
Na gewezen te hebben op de uitwisseling van kunst- en muziekmanifestaties (de Nederlandse Cultuurdagen te Berlijn in de herfst van 1968, waartoe een Mondriaan-tentoonstelling zal behoren, een gezamenlijke Duits-Nederlandse expositie van beeldhouwwerken in de Keukenhof in hot voorjaar van 1968, de gastspelen van Duitse toneelgezelschappen in Nederland onz.)wordt herinnerd aan het ontbreken van een Nederlands
Cultuurinstituut in de Bondsrepubliek, dat daar een duurzame en belangrijke rol zou
kunnen spelen.
Tenslotte vermelden wij uit het communiqué nog de kwestie van de wederzijdse erkenning van universiteits- en schooldiploma's.
Holland-Huis te Nagasaki geop_922d. Wij lezen in het Leids Dagblad van 4.7 1.1. (verkort
Dezer dagen heeft Prof.Dr. F. Vos, hoogleraar te Leiden in de Japanse en
Koreaanse taal- en letterkunde, als voorzitter van de Nederlands-Japanse Vereniging,
in Nagasaki een Holland-Huis geopend. Dit huis, ingericht in de stijl van de 17-de
eeuw, is een tastbaar bewijs van de goede relaties, die er thans weer bestaan tussen
ons land en dat van de Rijzende Zon. Deze betrekkingen zijn nu van meer culturele
aard, in tegenstelling tot die uit midden 1600, toen de Nederlanders in de eerste
plaats aandacht hadden voor zakelijke verbintenissen.
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Dank zij financiële steun van do donateurs der Nederlands-Japanse Vereniging, werd
het mogelijk een schuur geheel op te knappen en in te richten als een museum, waarin
allerlei voorwerpen en documenten te bezichtigen zijn uit de tijd van de V.O.C.
(Vereenigde Oostindische Compagnie). Dank zij het Ministerie van Onderwijs en Weten-'
schappenv dat voor een vroeg,-16-de eeuws meubilair zorgde 9 werd het mogelijk het
museum tot een wetenschappelijk verantwoord en compleet geheel te maken. Ter bescherming w6rd om het "Holland-Huis" een muurtje gebouwd., met een toegangspoort, waarboven het vignet van de V.O.C. is aangebracht.
Voor de opening was grote belangstelling 300 Japanners en 30 Nederlanders. Het toeristisch centrum in Nagasaki trekt per jaar zo'n 150.000 bezoekers.

"Cultureel Nieuws uitLLELEI. Wij vestigen de aandacht van onze lezers op het door
de Bestuursdirectie "Culturele Betrekkingen en Voorlichting" van het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken met technische medewerking van het Belgisch Instituut
voor Voorlichting en Documentatie uitgegeven tweetalig maandblad met bovengenoemde
naam. Het brengt een groot aantal reprodukties van besprekingen in Nederlands- en
Franstalige bladen over letterkunde, plastische kunsten en muziek.

NAGEKOMEN

BERICHTEN

(rubriek XVI)

Nederlands onderwijs aan de Universiteit van Brynn (Tsjechoslowakije). Zojuist deelt
Prof.Dr. L.E. Schmitt (Marburg) ons mede, dat hij samen met Dozent Dr. Zden'éc
Masailik uit Brynn, die sinds geruime tijd aan de "Sprachatlas" te Marburg werkt,
kortgeleden op een reis door Tsjechoslowakije de Universiteiten van Praag en Brynn
heeft bezocht en daar met de ordinarii ook over de plaats van het Nederlands in het
kader van de germanistiek heeft gesproken.
Tot onz6 verrassing bleek dat behalve te Praag, zoals ons reeds lang bekend. was, ook
te Brynn, en wel sinds 1946 9 Nederlands wordt gedoceerd. Do lectrice is Mevr. Erika
Montijn Uit Groningen, die er behalve nederlandistiek in engere zin ook Nederlandse
landskunde en gechiedenis onderwijst. Het lectoraat maakt deel uit van het "Instituut voor Duitse en Nederlandse Filologie", waarvan Prof.Dr. Leopold ZatoCil directeur is. In het volgend nummer hopen wij nadere bijzonderheden te kunnen geven.

LIJST 2: DOOR VERSCHILLENDE INSTANTIES AANGEBODEN PUBLIKATIES (1,4,1961 - 1.11.1967)
"AMBASSADEUR". Brussel

1967, jrg. 4, nr, 1/2 t/m 5/6

CURRENT; research in the Netherlands; language and literature 1967. Den Haag, Z.VI,O., 1967.
FORSCHUPdGSIi!STITUT fur deutsche Sprache, ïiarburg/Cahn; Jahresberícht 1966. iiarburg/Cahn, 1967.
(2 exemplaren)
"INSTITUT FUR AUSLAPJDSBEZIEHUNGEN STUTTGART"; Zeitschrift fair Kulturaustausch. Stuttgart, 1967, jrg.17,nr.2,
JHEROMIMS Bosch; bijdragen bij de gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling te Is-Hertogenbosch
1967. 's-Hertogenbosch, Stichting Jeroen Bosch Expositie, 1967.
iVoordbra'oants iiuseum, 's-Hertogenbosch, 17 september t/m 15 november 1967.
's-Hertogenbosch, Stichting Jeroen Bosch Expositie, 1967.
AISTERiE van cultuur recreatie en maatschappelijk werk, voorlichtingsdienst; Persbulletin
Rijswijk (Z.Hj, nr. 234.
°HITTEILUPdGS13LATTER°; der Hoffmann von Fallersleóen-Gesellschaft. 1967, jrg. 14, nr. 42,
"fd'cEl',LAND'IA"

maandblad vrrff het Algame.n Ned;rlands verzond. Don. Haag, 1967, jrg. 71, nr. 3 t/m 9.

"NOUVELLCS° culturelles de Belgique/Cultureel nieuws uit Celgi g "- uitgegeven door de Bestuursdirectie "Culturele ';strekkingen en voorlichting van buitenlandse zaken"roet technische medewerking van het
Belgisch instituut voor vo;rlichtinq en documentatie. Brussel, augustus.en septembernummers 1967.
"NU NOG"; tweemaandelijks orgaan van de vereniging voor beschaafde omgangstaal.Voor. ^ urg,1966, jrg. 14,
nr, 5 en 6; 1967, jrg. 15, nr. 1,3,4 en 5.
"ONS ERFDEL"; driemaandelijks kultureel tijdschrift. Ral<kem (flest-Vlaanderen) en Raamsdonk-dorp
(t1Br.). 1966/67, jrg. 10, nr. 3 en 4: 1967/68, jrg. 11, nr. 1 en 2.
"HET PENNOEN " ; Brussel, 1966/67, jrg. 17, nr. 8 t/m 10; 1957/68, jrg. 18, nr. 1.
"De PERISCOOP"; onafhankelijk maandblad voor kunst en cultuur. Hasselt, 1966/67, jrg. 17, nr. 6 t/m 12.
"SPIEGEL DER LETTEI;EPI°= tijdschrift voor de ïlederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, Antwerpen/Den Haag, 1956/57, jrg, 1; 1962/63, jrg. 6; 1963/64, jrg. 7;
1964/65, jrg. 8; 1965/66, jrg. 9; 1966/57, jrg. 10, nr, 1 en 2.
STICHTING Prins Bernhard fonds; jaarverslag 1966. Amsterdam, 1967,
"TYDSKRIF VIR LETTERKUNDE", Johannesburg, 1966, jrg. 4, nr. 4; jrg. 5, nr. 1 t/m 3.
"UITLEG"r weekblad van het Departement van onderwijs en wetenschappen. Den Haag, 1966/67, nr. 61 t/m 92
"!IRITING IN HOLLAND AND FLANDERS"; quarterly bulletin of the Foundation for the promotion of the translation of Dutch 1i1vary works. Amsterdam, 1967, no. 23.
(2 exemplaren).
"ZITSCHRIFT FUR MPJDARTf7RSCHUPIG" (uitgegeven door L.E. Schnitt). 1957, jrg. 34, nr. 1, (3 exemplaren)
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LIJST 3: DOOR H.H.UITGEVERS AAN DE iIERKGO;IiISS1E AANGEBODEN LEER-EN STUDIEBOEKEN TER AANBEVELING AAN
BUITENLANDSE UN I VERS I T .1 TEN (1.4.19u7 - 1.11.1961).
DE DOCEïJTEN NEDERLANDS AAt! BU

?FRG, B. van den. Beknopte Nederlandse spraakkunst voor v. h, n. o, en kweekschool; 5e dr. Den Haag/
Brussel, Van Goor, 1967.
Foniek van het flederlands; 3e dr, mg t redewerking van G.L. i1einsma, Den Haag,
Van Goor, 1964.
cn J. MORS, Taaloefeningen bij de Beknopte Nederlandse spraakkunst 1; 3e dr.
Den Haag, Van Goor, z, j.
en J. MOORS. Taaloefeningen bij de Bekn , pte ïled;:rlandse spraakkunst 11; 2e dr.
Den Haag, Van Goor; Antwerpen, De Nederlandse boekhandel, 1960.
BORDEWIJK, F. Character; a novel of father and son; transl, into English by E.H. Prince, Londen,
Peter Owens, 1966.
DIEPIER, W. Dichterlijk dagboek; een poëtisch-didactisch experiment. Groningeri, Stabo, 1961.
Groninger pockets", nr. 1.
Hoe moet ik corrigeren?; een handleiding voor zg. "productieve correctie" t.b.v. allen
die geschreven Nederlands moeten verbeteren en beoordelen. Groningen, Stabo, 1961.
"-Groninger pockets", nr. 2.
Leven roet gedichten; interpretatorische essays. Delden, Stabo,
5000 zinnen ter verbetering; overzichtelijk gerangschikt en naar veelvuldigheid geschakeerde oefenstof (niet ruimte voor uitwerking) tot liet afleren van de ongeveer honderd
soorten fouten die door Nederlanders, bij liet schrijven in hun taal, steeds weer gemaakt
worden op het gebied van spelling en grammatica, stijl en denktucht; 3e dr. Delden,
Stabo, z.
- Waarop letten bij het schrijven in het Ne derlands?;1dr. Delden, Stabo, z. j.
DROSTE, F.G. Grondbeginselen van de Nederlandse grammatica; 2e herz. dr, Den Haag, Van Goor, 1965Taal en be te kenij; bijdrage in een discussie, Den Haag/arussel, Van Goor, 1967.
Hi.R(iKENS, HA Verzorgd Nederlands. 's-Hertogenbosch, Ïlalnberg, 1066. "Handleidingen bij de studie
van de Nederlandse taalkunde, g estemd voor studenten en leraren", dee1.1,
JALINK, J.M. en (1. C. van den TOORN. Langenscheidts praktisches Lehrbuch NiederAndisch; 2. Aufl.
Berlijn enz., Langenscheidt, 1967.

