
Algemene ledenvergadering 10 maart 2012, 

Senatssitzungsraum der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 17-18 uur. 

 

Aanwezig: Laurette Artois, Hans Beelen, Amand Berteloot, Lieve Bessemans, Carla 

Broeder, Sabine Brunken, Johanna Bundschuh-Van Duikeren, Marja Clement, Beatrix van 

Dam,  Gwennie Debergh, Heinz Eickmans, Ralf Grüttemeier, Christine Hermann, 

Katharina Hupe, Jan Konst, Maria Leuker, Jules van der Marck, Ann Marynissen, Lut  

Missinne, Hendrik Neukäter, Foekje Reitsma, Ilona Riek, Esther Ruigendijk, Patrick 

Schetters, Rita Schlusemann, Julia Sommer, Jelle Stegeman, Chris De Wulf , Tom 

Zwanepoel 

Als gasten: Liesbet Vannyvel, Frits van Oostrom 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat deze is bijeengeroepen in 

overeenstemming met de statuten. 

 

2. Vaststelling agenda. 

Tegelijk met de uitnodiging is op 13 januari 2012 een agendavoorstel verstuurd, dat wordt 

uitgedeeld. De voorzitter stelt voor om agenda punt 7 uit te breiden met het punt 

„Doktoranden- und Habilitandenkolloquium“. In deze gewijzigde vorm wordt de agenda  

unaniem goedgekeurd. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering, gehouden op 6 maart 2010 in Keulen 

De notulen worden zonder  commentaar unaniem goedgekeurd. De voorzitter dankt de 

secretaris voor het opstellen van de notulen. 

 

4. Verslag van het bestuur over de periode 2010-2012 

De voorzitter brengt verslag uit: 

 Overdracht aan het huidige bestuur: Na de docentenbijeenkomst van 2010, zijn de 

taken overgedragen aan het op de ledenvergadering gekozen bestuur, dat bestaat uit Hans 

Beelen (Oldenburg, voorzitter), Gwennie Debergh (Keulen-vice-voorzitter), Pieter van der 

Vorm (Wenen, secretaris), Jules van der Marck (Münster, penningmeester) en Heinz 

Eickmans (Duisburg-Essen, bestuurslid). Ten behoeve van de toegang tot de Duitse 

bankrekening van het NLV zijn op verzoek van de Postbank de statuten  door een beëdigd 

vertaler in het Duits vertaald. 

 Doha-Kolloquium 2010 te Oldenburg: Onder auspiciën van het NLV is in 2010 het 

Doktoranden- und Habilitandenkolloquium georganiseerd door het Institut für 

Niederlandistik van de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Het totale aantal 

deelnemers bedroeg 24, waarvan er 15 uit Duitsland, 3 uit Oostenrijk, 1 uit Hongarije en 2 

uit Nederland afkomstig waren; 

 Lektorenforum: conform de op de docentenbijeenkomst 2010 naar voren gebrachte 

wens van de taalvaardigheidsdocenten heeft Pieter van der Vorm  met behulp van het 

Taaluniecentrum een internetdiscussieforum voor deze doelgroep ingericht; 



 Vertegenwoordiging van het NLV in de DFG: met schrijven van 16 juli 2010 heeft 

de voorzitter namens het NLV bij de Deutsche Forschungsgemeinschaft een aanvraag 

ingediend tot „Verleihung des Rechtes, WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler für eine 

Kandidatur in den Fächern 104-02 (Einzelsprachwissenschaften) und 105-03 (Europäische 

und Amerikanische Literaturen) vorzuschlagen.“  Dit punt wordt apart besproken onder 

agendapunt 6; 

 Gastdocentenregeling:  Het NLV heeft in 2010 op initiatief van Marja Clement een 

subsidieaanvraag ingediend voor een gastdocentenregeling aan de universiteiten van 

Berlijn, Frankfurt, Keulen en Zürich. In 2011 hebben vier docenten uit het Nederlands 

taalgebied, t.w. prof. dr. Ludo Beheydt, prof. dr. Geert Buelens, dr. Fabian Stolk en dr. Jan 

Lensen, een rondreis langs deze vier universiteiten gemaakt voor het verzorgen van 

gastcolleges over Nederlandse en Vlaamse kunst, literatuur en poezie; 

 Doha-Kolloquium 2011 te Wenen:  Onder auspiciën van het NLV is in 2011 het 

Doktoranden- und Habilitandenkolloquium georganiseerd door de vakgroep Nederlandistik 

te Wenen. Het totale aantal deelnemers bedroeg 12, waarvan 6 promovendi/habilitandi, 4 

hoogleraren uit het Duitse taalgebied en 2 gasten uit andere taalgebieden; 

 Website: bij de ledenvergadering in Keulen 2010 wird het idee geopperd een eigen 

website van de Duitse neerlandistiek op te zetten. Doordat het NLV in samenwerking met 

collega’s uit Keulen en Duisburg-Essen heeft meegewerkt aan een reeks uitzendingen van 

D-Radio Wissen in de reeks „Mein Studium“, is een informatieve internetpresentatie van de 

Duitstalige Neerlandistiek tot stand gekomen, met teksten, links en interviews die als 

podcast te beluisteren zijn: http://wissen.dradio.de/mein-studium-

niederlandistik.100.de.html?dram:article_id=12824 Daarnaast is gewerkt aan een eigen 

internetpresentatie. De bestaande site www.niederlandistenverband.eu voldoet om 

verschillende redenen niet. Het bestuur heeft samenwerking gezocht met de redactie van het 

tijdschrift nachbarsprache niederländisch, die ten behoeve van een te publiceren 

overzichtsartikel over de studiemogelijkheden Niederlandistik voor Bachelor en Master 

diverse instituten en vakgroepen heeft benaderd met het verzoek korte informatieve teksten 

aan te leveren. Ten behoeve van een interpresentatie van dit materiaal is in samenwerking 

met een informaticus-neerlandicus een eerste opzet gemaakt, die tijdens de docenten-

bijeenkomst in de foyer van het Hörsaalzentrum wordt gepresenteerd en in de loop van het 

jaar 2013 zal worden voltooid. 

 Ledenvergadering 2011: Het bestuur heeft in overleg met de vakgroep 

Nederlandistik in Wenen besloten de aldaar tijdens het Doha geplande ledenvergaderng te 

verzetten en te combineren met de ledenvergadering 2012 in Oldenburg; 

 Voorbereiding docentenbijeenkomst 2012 in Oldenburg: het jaar 2011 stond wat de 

bestuursactiviteiten betreft voor een groot deel in het teken van de voorbereidingen van 

deze docentenbijenkomst. In samenwerking met het Institut für Niederlandistik is een 

programma opgezet dat bij wijze van experiment en noodgedwongen door de bommelding 

een ietwat kortere en compactere opzet vertoont. Op basis van de schriftelijke evaluatie kan 

worden bekeken of deze formule in de toekomst navolging verdient. 

 In 2011 ingediende subsidieaanvragen: Door het bestuur zijn bij de Nederlandse 

taalunie subsidieaanvragen ingediend voor een werksubsidie voor het jaar 2012, een 

subsidie voor een in 2012 te houden Doktoranden und Habilitandenkolloquium en een 

subsidie voor de docentenbijeenkomst 2012 te Oldenburg; 

 Nieuwe leden: Verheugend is in de afgelopen twee jaar de groei van het NLV met 

een tiental nieuwe leden. Ook de Nederlandse taalunie heeft het bestuur attent gemaakt op 

nieuwe universitaire neerlandici in de steden München, Leipzig, Erlangen en Bremen, met 

het verzoek deze te benaderen. De voorzitter benadrukt dat het voor het betsuur van belang 

is op de hoogte te blijven van personele veranderingen in het docentenbestand. 

http://wissen.dradio.de/mein-studium-niederlandistik.100.de.html?dram:article_id=12824
http://wissen.dradio.de/mein-studium-niederlandistik.100.de.html?dram:article_id=12824
http://www.niederlandistenverband.eu/


 Dankwoord: Namens het bestuur spreekt de voorzitter dank uit aan de Nederlandse 

Taalunie voor de verleende subsidies, zonder welke de genoemde activiteiten ondenkbaar 

zouden zijn geweest, en aan de vakgroepen Niederlandistik  van de universiteiten van 

Wenen en Oldenburg, die het Doha 2010, het Doha 2011 en de docentenbijeenkomst 2012 

hebben georganiseerd. 

 

5. Financieel verslag 2010 en 2011 

De penningmeester deelt Overzichten van inkomsten en uitgaven van het NLV in de jaren 

2011 en 2012 uit en licht deze mondeling toe. Op 1 januari 2010 bedroeg het saldo € 

641,10, op 31 december 2011 € 11.971,78. 

Namens de kascommissie, bestaande uit Anouk Bogaert en Ralf Grüttemeier, brengt  

laatsgenoemde verslag uit van haar bevindingen. De cijfers die door de penningmeester zijn 

aangeleverd, zijn gecontroleerd op hun juistheid en akkoord bevonden. 

Het verslag van de penningmeester en van de kascommissie worden door de vergadering 

goedgekeurd. Het bestuur word decharge verleend – eenstemmig. 

De voorzitter dankt  de penningmeester en de kascommissie voor de geleverde 

inspanningen. 

Jan Konst wijst erop dat het NLV als in Nederland geregisteerde vereniging in Duitsland 

wellicht voor het Finanzamt niet als „gemeinnützig“ geldt, zodat hier wellicht sprake is van 

een financieel risico. Op voorstel van de voorzitter verleent de vergadering het te kiezen 

bestuur de opdracht deze kwestie grondig uit te zoeken en indien noodzakelijk de komende 

ledenvergadering concrete voorstellen voor te leggen waarmee dit probleem kan worden 

opgelost. 

 

6. Erkenning van het NLV door de DFG 

Met schrijven van 16 juli 2010 heeft de vorzitter namens het NLV bij de Deutsche 

Forschungsgemeinschaft een aanvraag ingediend tot „Verleihung des Rechtes, 

WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler für eine Kandidatur in den Fächern 104-02 

(Einzelsprachwissenschaften) und 105-03 (Europäische und Amerikanische Literaturen) 

vorzuschlagen.“  Met schrijven van 20 augustus wijst de DFG erop „dass es fraglich ist, ob 

der Niederlandistenverband als ausländische Vereinigung überhaupt einen solchen Antrag 

auf Verleihung des Vorschlagsrechtes stellen kann.“ De DFG stelt in deze brief tevens 

„dass der Niederlandistenverband keine deutsche wissenschaftliche Vereinigung und die 

Möglichkeit der Verleihung eines Vorschlagsrechtes schon vor diesem Hintergrund äußerst 

fraglich ist. 

In de discussie komt naar voren dat de vergadering het van belang acht dat het NLV door de 

DFG als Fachverband der Hochschulniederlandisten wordt erkend en gebruik kan maken 

van het genoemde Vorschlagsrecht. De vergadering verleent het te kiezen bestuur de 

opdracht te onderzoeken of dit mogelijk is en indien noodzakelijk de komende 

ledenvergadering concrete voorstellen voor te leggen waarmee dit probleem kan worden 

opgelost. 

 

7. Organisatie docentenbijeenkomst 2014/Doktoranden- und 

Habilitandenkolloquium 

De voorzitter heeft sonderende gesprekken gevoerd en twee vakgroepen Niederlandistik 

bereid gevonden de komende docentenbijeenkomst te huisvesten: Berlijn en Wenen. Na een 

korte discussie wordt het voorstel om de docentenbijeenkomst in Berlijn te houden door de 

vergadering aangenomen. 

Lut Missinne stelt met het oog op synergie voor om toekomstige Doktoranden- und 

Habilitandenkolloquien te koppelen aan symposia en andere wetenschappelijke 

bijeenkomsten zoals deze door onze vakgroepen regelmatig worden georganiseerd. Dit 



voorstel wordt als zinvol ervaren en vindt een positief onthaal. Het eerstvolgende Doha kan 

in het voorjaar van 2013 te Münster plaatsvinden, in combinatie met een symposium over 

reisliteratuur. Dit voorstel wordt door de vergadering eenstemming en dankbaar 

aangenomen. 

Liesbet Vannyvel deelt mee dat er bij de Nederlandse Taalunie thans wordt nagedacht over 

een herziening van de subsidiesystematiek, waarbij de Doha’s voor een tweejaarlijkse 

subsidie in aanmerking zouden komen. De voorzitter merkt op dat in dat geval dient te 

worden overwogen of de Doha’s alternerend met of in hetzelfde jaar als de 

docentenbijeenkomsten worden georganiseerd, en in het laatste geval eventueel ook in 

combinatie. Dit zal de toekomst duidelijk maken. 

 

8. Benoeming regiovertegenwoordig(st)er in het bestuur van de IVN 

Op het IVN-colloquium in augustus 2012 wordt er een nieuw IVN- bestuur gekozen en 

daarvoor moet een regiovertegenwoordig(st)er uit het Duitse taalgebied benoemd worden. 

Maria Leuker neemt deze taak sinds 2009 waar, tevens als lid van het dagelijks bestuur van 

de IVN, en stelt zich verkiesbaar  voor een tweede termijn van drie jaar. Het bestuur brengt 

het voorstel in stemming. – eenstemmig, met onthouding van de gekozen persoon 

 

9. Verkiezing nieuw bestuur 

Namens het bestuur worden de volgende collega’s voorgesteld: 

Hans Beelen, Marja Clement, Christine Hermann, Jan Konst, Jules van der Marck. 

- eenstemmig, met onthouding van drie van de gekozen personen. 

Binnen het bestuur zijn de taken als volgt verdeeld: Hans Beelen: voorzitter; Marja 

Clement: secretaris; Jules van der Marck: penningmeester; Christine Hermann en Jan 

Konst: leden 

 

10. Verkiezing kascommissie 

De vergadering kiest tot leden van de kascommissie Ralf Grüttemeier en Rita Schlusemann. 

– eenstemming, met onthouding van de twee  gekozen personen 

 

11. Rondvraag 

Geen vragen 

 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

Oldenburg, 27 april 2012 

 

 


