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Vlaams minister-president Geert BOURGEOIS 
Colloquium Neerlandicum 
Leiden, 17 augustus 2015 

 

Geachte rector, 

Geachte voorzitter, bestuurders en leden van de Internationale 
Vereniging voor Neerlandistiek,  

Geachte professoren, 

Geachte aanwezigen en deelnemers aan het Colloquium Neerlandicum,  

 

Ik ben heel graag ingegaan op de vraag om het woord te voeren op de 
negentiende editie van het Colloquium Neerlandicum.  

In deze prachtige stad Leiden, waar de tweede oudste universiteit van 
de Lage Landen gevestigd is, heeft de Internationale Vereniging voor 
Neerlandistiek docenten Nederlands uit alle hoeken van de wereld 
bijeengebracht. Docenten die ruim 40 landen en meer dan 15.000 
studenten vertegenwoordigen.  

Voor ambassadeurs van onze Nederlandse taal, ambassadeurs die 
onderwijs en onderzoek hoog in het vaandel dragen, is deze 
universiteitsstad een mooie en symbolische plaats om elkaar te 
ontmoeten en gedachten uit te wisselen. 

Ik groet u hierbij van harte. 
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Deze editie is ook om een andere reden zeer bijzonder. De IVN is 
opgericht in 1970 en viert dit jaar haar vijfenveertigste verjaardag.  

1970 is een belangrijk jaar voor de Nederlandse taal. 

Niet alleen zag de IVN het levenslicht. In België werd ook de eerste 
staatshervorming goedgekeurd.  

Vlaanderen kreeg toen, als één van de drie cultuurgemeenschappen, 
autonomie op het vlak van taal en cultuur.  

Sindsdien heeft Vlaanderen alsmaar meer autonomie verworven. België 
is geëvolueerd van een unitaire naar een federale/confederale met 
sterke en ruime bevoegdheden voor de deelstaten.  

Wie nog verder terugkijkt in de tijd ziet een België dat niet alleen unitair 
was van structuur maar ook eentalig Frans was in bestuur, gerecht en 
leger. Goed onderwijs kon je enkel krijgen in de taal van Voltaire, niet in 
die van Vondel.  

Dankzij de onvermoeibare strijd van Vlaamse Bewegers, activisten, 
kunstenaars, onderwijzers, journalisten en politici hebben de Vlamingen 
zich geleidelijk aan kunnen emanciperen.  

Dankzij hen hebben wij taalgelijkheid en een taalgrens gekregen, en 
gebruiken we nu een standaardtaal die we samen met Nederland delen. 
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Dames en heren, 

 

Dit mag een wonder heten.  

Na het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk, duurde het honderd 
jaar vooraleer het Nederlands in België, althans in theorie, weer de 
status kreeg die het genoot onder Willem I. 

Taal is hierdoor voor Vlamingen een instrument van ontvoogding, van 
culturele, maar ook van sociaal-economische en politieke emancipatie. 

Wij hebben veel te danken aan mensen zoals u, mensen die onverdroten 
ijveren voor de Nederlandse taal, die vol enthousiasme de liefde voor de 
Nederlandse taal overbrengen aan jong en oud.  

Zonder de Vlaamse Beweging, zonder de inzet van ontelbaar veel 
idealisten, was het Nederlands gedoemd te verdwijnen in Vlaanderen. 

Zonder hen hadden wij Vlamingen onze taal nooit kunnen verheffen tot 
drager van cultuur en wetenschap, tot officiële bestuurstaal. 

Daarom blijft de Vlaamse Regering een voortrekkersrol vervullen inzake 
het gebruik van het Nederlands binnen de Europese instellingen en het 
verdedigen van de taaldiversiteit. 

Om diezelfde reden wil de Vlaamse Regering het kwaliteitsvol aanbod 
Nederlandstalig onderwijs in het buitenland behouden, en hecht ze veel 
belang aan organisaties zoals de Internationale Vereniging voor 
Neerlandistiek.  
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Geachte aanwezigen, 

 

Taal is voor ons Vlamingen niet alleen een middel tot ontvoogding, 
maar ook een middel tot sociale cohesie. 

Zoals elke regio in West-Europa wordt Vlaanderen steeds diverser. 
Steeds meer nieuwkomers met uiteenlopende levensbeschouwing, 
culturele achtergrond en taalbagage maken deel uit van onze 
samenleving. 

De Vlaamse Regering heeft er voor gekozen om “balkanisering”, waarbij 
parallelle samenlevingen ontstaan met eigen waarden en normen, 
waarbij buren door een taalbarrière niet met elkaar kunnen babbelen, te 
allen prijze te vermijden. 

Wij zetten in op verbinding en samenhang, door burgerschap en door 
alle Vlamingen te laten participeren aan één publieke cultuur.  

Een publieke cultuur die steunt op gemeenschappelijke waarden zoals 
democratie, vrije meningsuiting, gelijkwaardigheid en respect voor 
mensenrechten, kortom op de fundamentele rechten en vrijheden. 

Een publieke cultuur die eveneens steunt op een gedeelde taal. En de 
taal die Vlamingen verbindt is het Nederlands.  

Daarom ook geldt in Vlaanderen een inburgeringsplicht en begeleiden 
wij nieuwkomers actief om Nederlands te leren.  

Ik verneem dat de toekomst van onze taal in een meer gedifferentieerde 
samenleving één van de thema’s is van dit Colloquium Neerlandicum. Ik 
ben benieuwd naar de uitkomst van dat debat. 
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Beste aanwezigen, 

 

Aan specialisten in de Neerlandistiek vertel ik niets nieuws als ik zeg 
dat een taal leeft. Elke taal evolueert en iedere regio binnen een 
taalgebied kent haar typische klanken, woordenschat en 
zinswendingen.  

In Vlaanderen woedt regelmatig de discussie of de “tussentaal” of het 
zogenaamde “verkavelingsvlaams” niet meer waardering en erkenning 
moet krijgen. 

Ik hou van uiteenlopende tongvallen en nuances in woordgebruik. Toch 
vind ik het belangrijk dat we, zowel binnen Vlaanderen als binnen het 
Nederlandse taalgebied, inzetten op een standaard-taal.  

Onder meer om die reden hecht de Vlaamse Regering veel belang aan 
culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.  

Dit jaar vieren we 20 jaar culturele samenwerking en organiseren we een 
feesteditie met de titel “Beste Buren”. 

Ook in de toekomst willen we Beste Buren blijven. 

We blijven de handen in elkaar slaan in organisaties zoals het Vlaams 
Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam, het Vlaams-Nederlands 
Huis DeBuren in Brussel, het Fonds der Letteren en de Nederlandse 
Taalunie. 

Waar ik persoonlijk hard naar uitkijk is het gezamenlijk gastlandschap 
volgend jaar op de Frankfurter Buchmesse, de internationale hoogmis 
van het boek. Samen zullen we de Nederlandse taal en de 
Nederlandstalige literatuur sterker op de kaart kunnen zetten.  



6 
 

Een andere prioriteit voor deze Vlaamse Regering is kwaliteitsvol 
onderwijs in het Nederlands.  

Via de Nederlandse Taalunie stimuleren we initiatieven en organisaties 
die het belang en de waarde van het Nederlands benadrukken. Binnen 
en buiten het taalgebied.  

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek kan daarom, als 
ambassadeur van de Nederlandse taal, rekenen op de steun vanuit de 
Nederlandse Taalunie. 

De commotie over de Taalunie, de voorbije maanden, is de Vlaamse 
Regering uiteraard niet ontgaan.  

Er is gesneden in de werkingsmiddelen van de Taalunie. Een keuze die 
Nederland en Vlaanderen samen hebben gemaakt. Een keuze die het 
gevolg is van het algemeen bezuinigingsbeleid. 

Hierop heeft de Nederlandse Taalunie de organisatie hertekend en 
besparingsvoorstellen uitgewerkt. 

Die besparingsvoorstellen hebben heel wat stof doen opwaaien. Ze 
hebben ook wrijvingen gecreëerd. Tussen organisaties, maar helaas 
ook tussen mensen.  

Hervormingen roepen altijd onzekerheid op. Dat is onvermijdelijk. Het is 
daarom belangrijk om tijdens hervormingsprocessen in te zetten op 
dialoog en overleg. 

En dat is ook gebeurd. 

De IVN heeft haar inhoudelijke tegenvoorstellen geformuleerd in een 
Witboek met de titel “Het cultureel kapitaal van de Lage Landen in 
mondiaal perspectief.” 
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De directie van de Taalunie heeft gesprekken gevoerd met de IVN, 
gesprekken die de basis vormden voor verdere afspraken.  

Enkele weken geleden heeft de IVN een compromis-tekst opgesteld met 
als doel het vertrouwen tussen alle partners te herstellen.  

- Zo zullen de zomercursussen blijven bestaan in een aangepaste 
en goedkopere vorm. Er is hiervoor geld gereserveerd op de 
begroting van de Taalunie.  

- Ook de suppletieregeling wordt opnieuw opgezet met duidelijkere 
criteria. 

- Er komt een Adviesgroep Financiële Openheid. 

- En er wordt een meerwaarde-onderzoek opgestart over ‘het 
cultureel kapitaal van de Lage Landen’. 

Elke crisis schept nieuwe kansen. Dat klinkt als een dooddoener, maar 
het is daarom niet minder waar. 

De vele spanningen het voorbije jaar hebben geleid tot een evenwichtig 
en voorlopig compromis-voorstel waarbij alle partners, samen, in 
vertrouwen, verder zullen werken aan de ondersteuning van het 
Nederlands als vreemde taal en de ondersteuning van de internationale 
Neerlandistiek. 

De discussie over de werking van de Taalunie heeft ook als resultaat dat 
de organisatie in de kijker is gelopen, zowel in Vlaanderen als in 
Nederland. 

En dat lijkt me meteen een mooi opstapje om de Week van het 
Nederlands, die de Taalunie van 10 tot en met 17 oktober 2015 voor het 
eerst organiseert, onder uw aandacht te brengen.  



8 
 

Tijdens de Week van het Nederlands bundelt de Taalunie activiteiten 
van talloze organisaties. Met een diversiteit aan activiteiten en een 
groots opgezet communicatiecampagne zal zichtbaarheid worden 
gegeven aan de Taalunie zelf en aan het belang van het Nederlands. 

Ik ben ervan overtuigd dat de eerste editie van de Week van het 
Nederlands een schot in de roos wordt. En het begin van een mooie en 
succesvolle traditie. 

Ik hoop vooral dat er veel publieke belangstelling en nog veel meer 
betrokkenheid voor kan gecreëerd worden. 

 

Dames en heren, 

 

Als minister-president van Vlaanderen wens ik u, neerlandici uit vele 
landen en windstreken, het allerbeste toe, tijdens dit boeiende 
colloquium en daarna, in uw thuishaven.  

De Vlaamse overheid zal de resultaten van de debatten die u hier in 
Leiden voert met grote belangstelling bestuderen.  

U bent in de eerste plaats academici, docenten en wetenschappers, 
maar u doet meteen aan boeiend beleidsvoorbereidend werk, waarmee 
wij alleen maar ons voordeel kunnen doen.  

Zet uw taak als ambassadeurs van het Nederlands verder. En weet dat 
wij uw werk ten zeerste appreciëren, en het zullen blijven ondersteunen 
waar het maar enigzins kan. 

Ik dank u. 


