
Notulen algemene ledenvergadering Niederlandistenverband 

 

Maandag 24 augustus, Utrecht 

 

Aanwezig: Gijsbert Pols, Johanna Ridderbeekx, Marja Clement, Veronika Wenzel, Jelle 

Stegeman, Annelies de Jonghe, Hendrik Neukäter, Ute Boonen, Lut Missinne, Janneke 

Diepeveen, Ralf Grüttemeier, Christine Hermann, Anouk Bogaert, Christine Kasper, Heinz 

Eickmans, Matthias Hüning, Cornelia Leune, Beatrix van Dam, Johanna Bundschuh – van 

Duikeren, Joost Robbe, Liesbet Vannyvel (NTU), Ingeborg Harmes (bestuur NLV), Bettina 

Noak (bestuur NLV), Pieter van der Vorm (bestuur NLV, notulist), Maria Leuker-Pelties 

(bestuur NLV, voorzitter) 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering om 17.38 uur. 

 

 

2. Vaststelling agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering, gehouden op 16 maart 2008 in Münster 

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

4. Verslag van het bestuur over de periode 2008-2009 

 

- Na de docentenbijeenkomst van 2008 in Münster, met de verkiezing van het nieuwe bestuur, 

is de NLV-site verhuisd naar Keulen. De site wordt beheerd door de Keulse webmaster 

Benjamin Paaßen. Wie opmerkingen, tips of ideeën heeft, kan deze doorgeven aan de 

voorzitter. De ledenlijst is toegankelijk via het beschermde deel van de website - na aanvraag 

van een paswoord. 

 

- Ingeborg Harmes en Pieter van der Vorm hebben de ledenlijst gecontroleerd en 

geactualiseerd. 

 

- Op 21 en 22 november 2008 vond het DoHa-colloquium plaats, dat uitstekend was 

georganiseerd door de afdeling Niederlandistik van de Universität Duisburg – Essen. 

Intramurale gasten waren prof. dr. Johan de Caluwe (Universiteit Gent) en prof. dr. Johan 

Oosterman (Radboud Universiteit Nijmegen). Er werden acht lezingen gepresenteerd, 

waarvan zes door promovendi en habilitandi. 

 

- In juni 2009 heeft de voorzitter een schriftelijke aanvraag, met vertaling van statuten en 

ledenlijst, toegestuurd aan de DFG, om te worden opgenomen bij de organisaties die 

kandidaten mogen voorstellen voor de Fachkollegien. Deze aanvraag moet in 2010 worden 

herhaald, aangezien de Fachkollegien pas in 2011 nieuw worden gekozen. Hier ligt een taak 

weggelegd voor de volgende voorzitter, die bij de docentenbijeenkomst in 2010 zal worden 

gekozen. 

 



- In februari 2009 is een call for papers verstuurd voor het DoHa-colloquium op 30 en 31 

oktober in Berlijn. Als thema is vastgesteld: ‘Internationale en interdisciplinaire perspectieven 

van neerlandistisch onderzoek’. Besloten is het colloquium dit keer ook open te stellen voor 

deelnemers buiten het Duitse taalgebied. 

 

- In mei 2009 werden de uitnodigingen verstuurd voor de docentenbijeenkomst, die op 5 en 6 

maart 2010 zal plaatsvinden in Keulen. 

 

 

5. Verslag van de penningmeester over de jaren 2008 en 2009 

 

- Penningmeester Bettina Noak heeft een financieel verslag opgesteld van inkomsten en 

uitgaven in de periode 2008-2009. Het vorige verslag, voorgelegd tijdens de ALV in Münster, 

liep tot 3 maart 2008. In het overzicht vanaf 3 maart 2008 verschijnt o.a. de afrekening van 

het DoHa-colloquium in Duisburg Essen, alsook enkele vaste kosten (Kamer van 

Koophandel, lasten bankrekening, beheer website). Op 19 maart 2009 is een bedrag 

overgemaakt voor de congresbundel met bijdragen van de docentenbijeenkomst in Münster. 

Deze bundel zal binnenkort verschijnen. 

 

- De Nederlandse Taalunie heeft een subsidie ter hoogte van € 9000,- toegezegd voor de 

organisatie van het DoHa-colloquium in Berlijn. De penningmeester wijst erop dat hiermee 

o.a. de reis- en verblijfskosten worden vergoed van deelnemers uit het Duitse taalgebied; bij 

deelnemers uit Nederland en België en andere extramurale landen komen reis- en 

verblijfskosten voor eigen rekening danwel voor  rekening van de eigen universiteit. 

 

- De kascommissie wordt gevraagd naar haar bevindingen. Anouk Bogaert en Carel ter Haar 

(vandaag afwezig) hebben vastgesteld dat alle uitgaven keurig en inzichtelijk zijn 

bijgehouden. In het overzicht heeft de commissie geen fouten of onnauwkeurigheden 

vastgesteld. De kascommissie keurt het verslag goed. 

 

- Jelle Stegeman dankt de penningmeester voor het verslag. In vergelijking met de periode 

voor de oprichting van het Niederlandistenverband is de financiële verslaggeving nu veel 

nauwkeuriger, en dat is een groot pluspunt. 

 

- De voorzitter brengt het financieel verslag in stemming. Het verslag wordt door de leden 

goedgekeurd. Uitslag stemming: 

24 leden keuren het verslag goed; er zijn geen onthoudingen; er zijn geen leden die het 

verslag afkeuren. 

 

- Het bestuur en de kascommissie ondertekenen het verslag. 

 

 

6. Beleidsvoornemens september 2009 – maart 2010 

 

a) DoHa-colloquium 

Zoals eerder aangegeven, vindt op 30 en 31 oktober in Berlijn het volgende DoHa-colloquium 

plaats. Bettina Noak licht toe dat de presentaties zullen plaatsvinden in parallelle sessies, dit 

met het oog op het aantal aanmeldingen Er is gekozen voor een breed overkoepelend thema, 

dat voldoende ruimte laat om ook aandacht te besteden aan methodologische kwesties. Er 

kwamen ongeveer 30 abstracts binnen, waarvan de helft afkomstig is van promovendi en 

habilitandi uit het Duitse taalgebied; de overige inzendingen kwamen van aio’s uit Nederland, 



Vlaanderen en andere Europese landen. Gezien het grote aantal interessante abstracts is 

besloten om met parallelle sessies te werken. Zo wordt de ruimte gecreëerd om alle lezingen 

in twee dagen onder te brengen. Gezien de grote hoeveelheid inzendingen en de kwaliteit van 

de abstracts meent het bestuur dat het een goede beslissing was om het DoHa-colloquium dit 

keer ook open te stellen voor deelnemers buiten het Duitse taalgebied. 

 

b) Docentenbijeenkomst 

- Op 5 en 6 maart vindt in Keulen de volgende docentenbijeenkomst plaats. Maria Leuker 

licht toe dat er tot nog toe relatief weinig aanmeldingen binnen zijn gekomen. Leden die deel 

willen nemen, kunnen zich nog aanmelden. In de herfst zal een herinnering worden verstuurd 

naar alle leden die zich nog niet hebben aangemeld. 

- In het programma zullen plenaire lezingen worden opgenomen, sessies per vakgebied alsook 

verslagen over lopende projecten. Er zijn een aantal interessante voorstellen voor een lezing 

binnengekomen; er is echter nog ruimte voor meer lezingen, voorstellen zijn welkom. 

- Johanna Ridderbeekx vraagt waarom er niet gekozen is voor een overkoepelend thema. 

Maria Leuker geeft aan dat dit als nadeel heeft dat deelnemers zich door zo’n thema beperkt 

kunnen voelen; zonder thema is het goed mogelijk dat zwaartepunten zich vanzelf zullen 

vormen. Aan het kiezen voor een thema (in Münster was er bijv. wel een thema) kleven zowel 

voor- als nadelen. Wellicht zou het volgende bestuur, op basis van opgedane ervaringen, 

opnieuw kunnen afwegen of een overkoepelend thema wenselijk is. 

 

 

7. Rondvraag 

 

- Lut Missinne heeft een vraag vanuit het IVN-bestuur. De IVN zou graag van alle regio’s 

willen weten waar behoefte aan is (wensen, ideeën e.d.). Zijn er zaken in het Duitse taalgebied 

die mensen erg op het hart liggen? 

 

- Naar aanleiding van de vraag van Lut Missinne suggereert Heinz Eickmans om meer open te 

staan voor interdisciplinariteit, zowel binnen het IVN-colloquium als meer algemeen. Een 

interessante mogelijkheid is de combinatie germanistiek / neerlandistiek als uitgangspunt te 

nemen, een combinatie die ook in andere regio’s veelvuldig voorkomt. Matthias Hüning 

merkt hierbij op dat interdiscipinariteit en internationalisering ook centraal worden gesteld in 

het advies van  de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Liesbet Vannyvel zal ervoor 

zorgen dat dit document beschikbaar wordt gesteld via de NTU-site. [Inmiddels is het te 

raadplegen via de volgende link: 

http://taalunieversum.org/taalunie/0903ADVIESRAAD_NIMNEM.pdf] Lut Missinne merkt 

op dat interdisciplinariteit steeds meer aandacht krijgt, en ook een thema is bij het komende 

DoHa-colloquium. Matthias Hüning stelt dat het interessant kan zijn om dan te proberen de 

voornemens voor meer interdisciplinariteit zo concreet mogelijk in te vullen. 

 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt de kascommissie, het bestuur en de aanwezigen voor hun inbreng. De 

voorzitter sluit de vergadering om 18.15 uur. 

http://taalunieversum.org/taalunie/0903ADVIESRAAD_NIMNEM.pdf

