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1. Verantwoording

1. Verantwoording
Onderwerp
De Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren wordt jaarlijks door
de Nederlandse Taalunie georganiseerd. Dit jaar richtte de conferentie zich op het
buitenlands beleid van de Taalunie. Op advies van de Raad voor de Nederlandse
Taal en Letteren werd de Algemene Conferentie 1991 gewijd aan het niet-universitair onderwijs in de grensgebieden: Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en FransVlaanderen.
Doelstelling
Het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie schrijft voor dat de Taalunie de bevoegde organisatie is om voor Nederland en Vlaanderen het onderwijs in de
Nederlandse taal, letteren en cultuurgeschiedenis in het buitenland te bevorderen.
Ruim vijf jaar doet de Taalunie dat al voor de universitaire Neerlandistiek. Mede
door het gebrek aan gegevens ontwikkelde de Nederlandse Taalunie slechts op bescheiden schaal initiatieven voor de niet-universitaire Neerlandistiek. Het is echter
de uitdrukkelijke wens van de Nederlandse Taalunie om ook voor die vormen van
onderwijs Nederlands in het buitenland beleid te ontwikkelen. Daarbij zal de
Taalunie zich in eerste instantie richten op het niet-universitair onderwijs
Nederlands in de grensgebieden: Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en FransVlaanderen.
Alvorens tot het formuleren van een dergelijk beleid over te gaan wil de
Nederlandse Taalunie kennis nemen van de gedachten die leven bij de direct betrokkenen over de toekomstmogelijkheden van het niet-universitair onderwijs van
het Nederlands in die gebieden.
Voorafgaand onderzoek
Ter ondersteuning van de Algemene Conferentie heeft de Nederlandse Taalunie een
voorafgaand onderzoek laten uitvoeren naar de niet-universitaire vormen van onderwijs Nederlands in het buitenland. Dit inventariserende en behoeftepeilende onderzoek werd uitgevoerd door G. Bol en M. Weers, beiden verbonden aan het
Instituut voor Algemene Taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. De
begeleiding berustte bij R. Appel en S. Verhallen (Universiteit van Amsterdam) en
een externe klankbordgroep bestaande uit M.C. van den Toorn, J.W. de Vries en R.
Willemyns (Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren). Het verslag 1 van het onderzoek is afzonderlijk verschenen en verkrijgbaar bij het Algemeen Secretariaat
van de Nederlandse Taalunie.
Sprekers en lezingen
Als sprekers voor de Algemene Conferentie 1991 werden personen uitgenodigd die
in de drie grensgebieden van overheidswege verantwoordelijk zijn voor de beleidsontwikkeling en de lerarenopleiding. Voorts werden personen uitgenodigd die
werkzaam zijn in de onderwijssector zelf. Voor de curricula vitae van de gastsprekers wordt verwezen naar de bijlagen.

1 Bol, G. , en Weers, M. , Niet-universitair onderwijs Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen;
Nederlandse Taalunie, 's-Gravenhage, 1991.
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Handelingen
Voorzet 36 bevat de handelingen van de Algemene Conferentie 1991. In de plenaire
openingszitting geeft de conferentievoorzitter de eerste aanzet betreffende het wat
en hoe met de niet-universitaire Neerlandistiek in de grensstreek. In de drie werkgroepen geven de inleidende sprekers uit verschillende invalshoeken hun visie op
het toekomstige beleid in deze onderwijssector. In de middagsessie discussiëren de
werkgroepen over de naar voren gebrachte stellingen en dragen beleidssuggesties
aan voor de Nederlandse Taalunie en andere betrokken instanties. Tijdens de plenaire slotzitting rapporteren de voorzitters van de werkgroepen over de gedachtenwisseling in de verschillende groepen. De conferentievoorzitter vat daarna de
hoofdlijnen samen.
Aanbevelingen van de Conferentie
l. De Nederlandse Taalunie heeft als essentiële taak de status van het Nederlands in
de grensgebieden te verbeteren. Een belangrijke rol is weggelegd voor het Comité
van Ministers van de Nederlandse Taalunie: onderhandelingen met de buurlanden
op ministerieel niveau zijn hierbij onontbeerlijk. Voorts denkt de Conferentie aan
een ruimere interpretatie van de culturele verdragen. Op basis van een zekere wederkerigheid kunnen afspraken worden gemaakt die de status van het Nederlands
ten goede komen.
2. De Conferentie pleit ervoor de bekendheid van het Nederlands in het buitenland,
en in het bijzonder in de grensgebieden te verspreiden en te bevorderen. De kennis
in verband met de Nederlandse taal en de kennis in verband met de Nederlanden in
het algemeen moeten worden gestimuleerd. In de grensstreek moet een zodanig klimaat worden geschapen dat daarin het Nederlands als schoolvak een vanzelfsprekendheid wordt. Specifieke aanbevelingen voor de Nederlandse Taalunie betreffen
het coördineren en (financieel) steunen van de ontwikkeling van aangepaste leermiddelen en het ijveren voor een officiële door Frankrijk erkende structuur voor het
Nederlands als vreemde taal (C.A.P.E.S.).
4. De Conferentie adviseert de Nederlandse Taalunie om de sprekers en voorzitters
te betrekken bij de follow-up die aan de conferentie zal worden gegeven in de vorm
van een nieuw uit te stippelen beleid mede op basis van de aanbevelingen.
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De sprekers en voorzitters van de werkgroepen

2. Plenaire openingszitting

2. Plenaire openingszitting
2.1. Opening
0. de Wandel, Algemeen Secretaris van de Nederlandse
Taalunie
Het is mij een groot genoegen u welkom te mogen heten op deze Algemene
Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren. Velen van u, ik denk vooral aan
de deelnemers uit Duitsland, hebben een lange reis moeten maken om hier aanwezig te kunnen zijn. Ik stel hun inspanning zeer op prijs.
Van de gemeente Kortrijk hebben wij bij de organisatie van deze conferentie enonn
veel medewerking ontvangen. Daarom wil ik in het bijzonder de Schepen van
Cultuur van Kortrijk hier welkom heten en hem verzoeken aan het College van
Burgemeester en Schepenen mijn dank over te brengen voor de inspanningen die
door de gemeentelijke diensten zijn verricht voor de organisatie van deze conferentie.
De Algemene Conferentie wordt, zoals u weet, jaarlijks door de Nederlandse
Taalunie georganiseerd. Eens in de drie jaar wordt tijdens de Algemene Conferentie
aandacht besteed aan het buitenlands beleid van de Nederlandstalige cultuur. Ruim
vijf jaar is de Nederlandse Taalunie reeds als verantwoordelijke instantie betrokken
bij het beleid ten aanzien van het universitair onderwijs Nederlands in het buitenland. Het is de Taalunie gelukt om in die periode, ondanks de bescheiden financiële
middelen die Nederland en Vlaanderen aan de Nederlandse Taalunie beschikbaar
stellen, die vormen van onderwijs Nederlands in het buitenland een flinke impuls te
geven. Dat heeft onder meer geleid tot het instellen van nieuwe vakgroepen
Nederlands aan een vijftiental universiteiten in het buitenland.
Ik ben mij ervan bewust dat in vergelijking daarmee de betrokkenheid van de
Nederlandse Taalunie bij het niet-universitair onderwijs van het Nederlands in het
buitenland alsnog bescheiden is te noemen. Dat is zeker niet het gevolg van gebrek
aan belangstelling. Integendeel, het onderwijsveld is immers een groot raderwerk
waarin universiteiten, lerarenopleidingen, regulier onderwijs en vrije cursussen als
toeleveringsbedrijven van menselijk materiaal en ideeën elk hun eigen plaats hebben. De bescheiden betrokkenheid is voornamelijk het gevolg geweest van het gebrek aan gegevens over deze vormen van onderwijs. Natuurlijk waren vele initiatieven bekend bij de Taalunie, maar een systematische inventarisatie bleek nodig om
een juist beeld te krijgen van het veld.
Het resultaat van een dergelijke inventarisatie heeft u aangetroffen bij de conferentiedocumenten 1. Het door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de
Nederlandse Taalunie uitgevoerde onderzoek bevat vele waardevolle gegevens.
Natuurlijk ook gegevens die, omdat de inventarisatie een momentopname is, nu alweer gedateerd zijn. Blijkens onze eigen informanten in het buitenland bevat de
rapportage ook enige onnauwkeurigheden. U moet het zien als de eerste aftastende
poging om adequate informatie te verzamelen. Zoals een Chinese wijsgeer ooit zei,

1

Bol, G., en Weers, M., Niet·universitait onden,vijs Nederlands huite11 Nederland en Vlaanderen;

Nederlandse Taalunie, 's-Gravenhage , 1991 .
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ik parafraseer, een lange reis begint altijd met de eerste stap. Met het vormgeven
van beleid is dat niet anders. Deze eerste stap wil de Taalunie thans zetten.
Het rapport bevat tevens enkele aanbevelingen. Ik wens te onderstrepen dat over die
aanbevelingen binnen de Nederlandse Taalunie nog geen beslissingen zijn genomen. U wordt dus niet bij voorbaat in een bepaalde richting gedwongen. Die aanbevelingen kunt u vanzelfsprekend vandaag bij uw gedachtenwisselingen betrekken.
U kunt ze ook wijzigen, aanpassen, omgooien. Deze conferentie is immers opgezet
als een open discussie.
Als ik goed ben ingelicht, zijn er onder u mensen die zich hardop hebben afgevraagd waarom de Nederlandse Taalunie deze conferentie over de Neerlandistiek in
de grensgebieden, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Frans-Vlaanderen, in
Kortrijk organiseert. Dat er vele uit toeristisch oogpunt bekeken goede argumenten
zijn om Kortrijk te bezoeken, zal u misschien niet ontgaan zijn. Er is natuurlijk nog
een andere reden. Door Kortrijk te kiezen als plaats voor deze conferentie heeft de
Nederlandse Taalunie bewust haar belangstelling willen laten blijken voor het onderwijs Nederlands in het nabije Frans-Vlaanderen. Het Nederlands in FransVlaanderen neemt een bijzondere positie in. Ik heb echter moeten constateren dat de
aanmeldingen voor deze conferentie uit Duitsland vele malen die uit FransVlaanderen overtreffen. In mijn openingszinnen heb ik al aan mijn waardering voor
de Duitse aanwezigheid hier uiting gegeven. Ik kan het ook anders zeggen. Vele betrokkenen bij het onderwijs Nederlands in Frans-Vlaanderen zijn hier helaas vandaag afwezig. Dat betreur ik zeer. Die tendentie is trouwens ook zichtbaar in de respons op de verzonden enquêtes ten behoeve van het inventariserend onderzoek. Een
zeer behoorlijke respons uit Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, een zeer matige
respons uit Frans-Vlaanderen.
Tot onze niet geringe verbazing ontvingen wij ook nog een officieel schrijven van
de heer F. Allacker die, mede namens het Komitee Nederlands Onderwijs in NoordFrankrijk, eens te meer zijn treurnis de vrije loop laat over het gebrek aan belangstelling bij de Nederlandse en Vlaamse regeringen voor de reële noden in FransVlaanderen. Begrijpen doe ik een en ander wel! Of absenteïsme evenwel de aangewezen reactie is, lijkt mij zeer de vraag.
Dames en heren, ik hoop dat er, na de inleidende lezingen in de ochtend, in de middag een gedachtenwisseling op gang zal komen die zal uitmonden in beleidssuggesties voor de Nederlandse Taalunie maar evenzeer voor de nationale of regionale instanties die in de desbetreffende landen zelf voor het niet-universitair onderwijs bevoegd zijn. Uiteindelijk wil de Taalunie voor de concrete invulling van haar beleid
ook van uw inbreng gebruik maken. Het Comité van Ministers van de Nederlandse
Taalunie zal op basis van uw argumenten en suggesties beleidsbeslissingen moeten
nemen en die besluitvorming moeten verwerken in de begroting. Het is uw opdracht
om de dames en heren politici voldoende discussiestof aan te leveren voor de ontwikkeling van deze tot nu toe onderbelichte beleidscomponent.
Rest mij alleen nog de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren
1991 voor geopend te verklaren en u bij voorbaat te danken voor uw medewerking.
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2.2. Inleiding
..
. ......
R. Willemyns, Con/ereniievoorzittä
Het onderwerp dat vandaag aan de orde is, is ongewoon en ongebruikelijk. Het is
nieuw in de geschiedenis van de Algemene Conferenties, het is ongewoon in de
Nederlandse Taalunie en het is ongebruikelijk in de zogenaamde Neerlandistiek extra muros. Met de universitaire Neerlandistiek in het buitenland hebben al velen
zich beziggehouden, althans met woorden. Hoe het met het Nederlands buiten de
universiteit zit, was tot nog toe voor weinigen een aandachtspunt.
Er 'zit' natuurlijk ook niet zoveel Nederlands buiten de universiteit in het buitenland: u kunt een gedeeltelijke opsomming vinden in het rapport 1 dat op last van de
Nederlandse Taalunie werd gemaakt. Wanneer we daar alleen het Nederlands als
vreemde taal bekijken en dan ook nog eens Franstalig België aftrekken, dan blijft
er, naast wat hier vandaag ter discussie staat, maar beschamend weinig over.
Met Franstalig België houden we ons vandaag niet bezig, maar alvorens we het verder aan zijn lot overlaten, wil ik er toch even aan herinneren dat, zowel op het universitaire als op het niet-universitaire gebied, nergens ter wereld zo velen
Nederlands leren en/of zich met Nederlands bezighouden als precies daar. Dat geldt
uiteraard procentueel maar, denk ik, zelfs ook in absolute cijfers. Toch heeft dat,
voor zover mij bekend, nog nooit een bevoegde of betrokken instantie ertoe aangezet daar een politiek voor uit te werken.
Zowel de Nederlandse Taalunie als de Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek hebben sinds enkele jaren wel ontdekt dat Wallonië bestaat, maar er
is kennelijk zo veel schroom of men voelt er zich zo ongemakkelijk bij, dat men
nauwelijks verder dan het ontdekken van het bestaan is gekomen. Meer aandacht
voor de grootste leverancier van niet-moedertalige neerlandici en
Nederlandslerenden zou nochtans in dank worden aanvaard, niet het minst door de
betrokkenen zelf.
De Commissie Buitenland van de Nederlandse Taalunie heeft al sinds 1989 een
aantal voorstellen op een rijtje gezet en via de Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren aan het Comité van Ministers doorgespeeld. Die ministers echter hebben
daar tot nog toe geen consequenties uit getrokken!
Maar vandaag willen we het eigenlijk over andere gebieden hebben. Buiten
Nederland en België is er geen enkel land waar de Neerlandistiek zo goed in de
markt ligt als in Duitsland. Dat geldt voor de universitaire Neerlandistiek, maar in
nog grotere mate voor het onderwijs Nederlands op andere niveaus. Dat daarbij de
twee 'Länder' die aan het Nederlandse taalgebied grenzen, te weten NoordrijnWestfalen en Nedersaksen, het spits afbijten, ligt voor de hand. Ook in ons buurland
Frankrijk is het de grensstreek die het beste scoort, al zullen velen er graag aan herinneren dat in het 'département du Nord' waar het om gaat, ook het dusgenaamde
Frans-Vlaanderen ligt, dat natuurlijk nog andere bindingen met het Nederlandse
taalgebied heeft.

1

Bol , G., en Weers, M., Niet-unii 1ei-sitair onderwUs Nederlands huiten Nederland en Vlaanderen;
Nederlandse Taalunie, 's-Gravenhage, 1991 .
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Hoe het met het niet-universitaire Nederlands in die drie gebieden zit, wordt in het
al genoemde rapport uit de doeken gedaan, althans ten dele. Wat daar verder kan
worden gedaan en hoe dat moet gebeuren, zal uiteraard uitvoerig worden besproken
in de parallelgroepen vandaag. Ik ben zo vrij heel in het kort een paar dingen te memoreren:
l. Er bestaat een input-output-feed-back-relatie tussen het universitaire en niet-universitaire onderwijs. We weten dat de universitaire studie van het Nederlands vanzelfsprekender, lonender en kwantitatief belangrijker wordt daar waar het
Nederlands ook een studievak is of zijn kan in het middelbaar onderwijs. We weten
ook dat de belangstelling voor Nederlands op de middelbare school gestimuleerd
wordt door het bestaan van leerstoelen, maar vooral ook afhangt van het feit of men
voldoende leraren heeft die zowel een vakopleiding als een op dat vak berustende
pedagogische opleiding hebben gevolgd. Zelfs bij gebleken belangstelling duurt het
enkele decennia alvorens men uit deze 'Teufelskreis', uit die 'cercle vicieux' losraakt. In de drie vandaag op het programma staande grensgebieden is dat in wisselende mate gelukt. Daar lering uit te halen voor andere gebieden maar ook voor elkaar wordt door de structuur van de conferentie van vandaag niet makkelijk gemaakt, maar kan zeker achteraf.

2. In het grensgebied tussen Duitsland en Frankrijk bestaat er sinds enkele jaren een
belangrijk programma onder het motto 'Lerne die Sprache des Nachbarn/Apprend
la langue du voisin'. Op grond daarvan zijn er onder meer uitwisselingen van leraren, klassen, gemeenschappelijke programma's en vakantieklassen en nog een boel
meer. Dat alles werd geïnitieerd op grond van het cultureel akkoord tussen beide
landen. Aangezien precies die twee landen onze buren zijn en wij uiteraard ook culturele akkoorden met hen hebben, kan men zich de vraag stellen waarop wij wachten om ook iets dergelijks te gaan doen.
Een probleem is natuurlijk dat er nog altijd een wanverhouding bestaat tussen het
Frans en het Duits dat in het Nederlandse taalgebied wordt aangeboden en het
Nederlands dat in Duitsland en Frankrijk op de programma's van middelbare scholen staat. Allicht zou het al helpen als daar in de onderhandelingen over de culturele
verdragen wat meer aandacht aan werd besteed.
Vaak luistert het buitenlandse oor gewilliger dan wij vaak geneigd zijn te denken.
Zo lees ik in de Westdeutsche Zeitung van 16 augustus van dit jaar over een plan
waarbij, ik citeer, 'alle Kinder in nordrhein-westfälischen Grundschulen im
Unterricht spielerisch fremde Sprachen schnuppern [sollen]'. Welke talen dat worden, laat de 'Kultusminister' aan de scholen zelf over en, zo vindt de Westdeutsche
Zeitung zelf, 'so könnte beispielsweise im deutsch-niederländischen Grenzgebiet
Holländisch gewählt werden'. Vanzelfsprekend zijn we het met die krant eens,
maar belangrijk is vooral dat die er zelf op komt en dus aantoont dat, zoals ik zei,
het buitenlandse oor vaak gewilliger is dan wij geneigd zijn te denken. Dat er overigens in het middelbaar onderwijs en in de volkshogescholen in Nedersaksen en
Noordrijn-Westfalen Nederlands bestaat, is, meen ik, in slechts geringe mate aan

ons te danken.
3. Daarom nog een laatste bedenking. Hoe meer wij zelf het terrein voorbereiden,
hoe gunstigere resultaten mogen worden verwacht. Dat wil onder meer zeggen dat
er een bepaalde atmosfeer moet worden gecreëerd die berust op bekendheid met de
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Nederlandse taal en cultuur. Dat het met die bekendheid bijna overal maar treurig
steld is, weten we helaas, alleen doen we er niet zoveel aan.
(Ik zal niet de traditionele klaaglitanie aanheffen, die in verband met de universitaire Neerlandistiek zo vaak (en terecht) te horen is. Alleen wil ik even wijzen op iets
dat ook in het rapport al wordt aangehaald. Ik citeer: 'Vanuit de Bondsrepubliek is
eveneens de wens afkomstig om in Europa Nederlandse instituten op te richten die
vergelijkbaar zijn met de Goethe-lnstituten' (p. 90). Dat is een thema dat de mogelijkheden van de conferentie vandaag te buiten gaat, dat de mogelijkheden van de
Nederlandse Taalunie zelfs te buiten gaat. De aandacht en de belangstelling voor de
Nederlandse taal en cultuur in het buitenland staan op geen enkele manier in verhouding tot de feitelijke waarde ervan. Dat heeft natuurlijk met een aantal historische dingen te maken gehad, maar dat het nu nog zo is, lîgt vooral aan onszelf.
Onze vergadering vandaag is één van die dingen bedoeld om daaraan iets te doen.
Het is immers, zoals in de begeleidende brief staat, 'de uitdrukkelijke wens van de
Nederlandse Taalunie om op korte tennijn ook voor deze vormen van onderwij s
Nederlands in het buitenland beleid te ontwikkelen'. Laat ik dus iedereen die daarbij betrokken is veel succes en vooral creativiteit toewensen, vandaag en later, maar
er ook aan herinneren dat dit ene initiatief tot andere en grotere initiatieven moet
leiden en dat men op den duur of, wat ik liever zeg, binnenkort niet meer buiten het
zoëven vermelde soort instituten zal kunnen.
Laat ik tot slot nog dit zeggen. We weten allemaal dat koken geld kost en meestal
wordt daar op dit soort bijeenkomsten ofwel zedig over gezwegen ofwel wordt
voorzichtig gevraagd 'of het misschien iets meer mag zijn'. Ten aanzien van het onderwerp dat hier vandaag wordt besproken, is dat laatste volstrekt irrelevant. Het
budget dat de Nederlandse Taalunie voor de ontwikkeling van eigen en nieuwe projecten ter beschikking heeft, is kleiner dan het gemiddelde budget van één enkele
vestiging van het Goethe-Instituut en dat geldt ook voor wat wij voor de hele universitaire Neerlandistiek uitgeven. Indien het werkelijk onze bedoeling is om in het
buitenland voor de Nederlandse taal en cultuur die belangstelling te doen ontstaan
die ze verdienen en die ze ook zouden hebben indien iedereen daar altijd het nodige
voor had gedaan, dan zullen we daar niet 'een ietsje meer' voor moeten uitgeven,
maar twintig keer, honderd keer meer dan nu het geval is. Wie dat soort woorden in
de mond neemt, moet dus weten wat de implicaties daarvan zijn. Zolang we dat niet
doen, weten we op welk niveau we bezig zijn, ook vandaag dus. Dat maakt het gesprek daarom niet minder interessant... Het succes van het Nederlands in het naschoolse onderwijs, type 'Volkshochschule', bewijst dat we ook de vrije markt aankunnen, aangezien hier enkel het mechanisme van vraag en aanbod functioneert.
Vandaar dat de belangrijke taak ten bate van het onderwijs van het Nederlands daarin bestaat de vraag te stimuleren door een algemeen klimaat tot stand te brengen dat
voor de Nederlandse taal en cultuur gunstig is. Indien er dan ook enige starthulp
wordt geboden aan diegenen die over een infrastructuur beschikken om met een geschikt aanbod op de vraag te reageren, zetten we een mechanisme in gang, dat na
korte tijd zelfstandig kan en moet functioneren.
In één korte zin samengevat ligt volgens mij één van de belangrijkste taken van de
Nederlandstalige gemeenschap en dus van de Nederlandse Taalunie erin de vanzelfsprekendheid van het Nederlands te verbreiden en te bevorderen. Ik hoop dat diegenen die zich nu in drie werkgroepen terugtrekken, daar iets. aan hebben. Bedankt
voor uw aandacht en veel succes!
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Werkgroep Nedersaksen

3.1.

Inleidingen

3.1.1. Nederlands als vreemde taal op middelbare scholen in Nedersaksen
H.]. W. H ülsdünker
In 1975 stelde 'Fachleiter' H. Combecher, de mentor van veel huidige leraren
Nederlands in Noordrijn-Westfalen, in Ons E,fdeel de vraag: 'Komt het Nederlands
als vak aan Duitse middelbare scholen wel van de grond?' Hij beantwoordde deze
retorische vraag met een 'ja' dat met 'stellige overtuiging' gebracht werd.
In zijn artikel ging hij vooral in op de positie van het vak Nederlands in de beide
deelstaten die een gezamenlijke grens met Nederland hebben: Noordrijn-Westfalen
en Nedersaksen, volgens hem de twee 'aangewezen bemiddelaars tussen Nederland
en Noord-België enerzijds en de rest van het Duitse taalgebied anderzijds'. Hij betreurde toentertijd zeer dat 'het officiële Nedersaksen, hoewel het vaak erop gewezen werd, nog zo goed als niets van deze Europese taak [zag]'.

Dit is zestien jaar na de bewering van Combecher wel veranderd. Dat ik vandaag als
vakconsulent Nederlands als vreemde taal van de districtsregering Wezer-Eems
hier mag komen spreken, vormt een duidelijk bewijs daarvoor.
Voor ik aan het verzoek van de Nederlandse Taalunie voldoe om 'gedachten te formuleren die bij de direct betrokkenen leven over de toekomstmogelijkheden van het
niet-universitaire onderwijs Nederlands en die kunnen helpen bij het uitstippelen
van een beleid', denk ik dat het nuttig zou zijn om eerst de huidige positie van dit
'jonge' schoolvak te schetsen.
1. De positie van het vak Nederlands als vreemde taal in de Duitse deelstaat
Nedersaksen

In Nedersaksen wordt Nederlands door bijna zeventig leraren op ruim veertig scholen onderwezen. Het overgrote deel hiervan ligt in het grensdistrict Wezer-Eems,
dat het gebied van Nordhorn en Osnabrück in het zuiden tot en met de kustlijn van
Oost-Friesland, het Oldenburger Land en Butjadingen bestrijkt 1.

1 Hülsdünker, H., 'Dertig jaar Nederlands als vreemde taal in Duitsland'. Overgenomen uit Ons E,fdeel,
jrg. 33, nr.4, 1990, p. 568, uitgegeven door de Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel,
Murissonstraat 260, B-8931 Rekkem (België).
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Scholen in Noordrijnland-Westfalen en Nedersaksen waar Nederlands wordt onderwezen

Bijna alle scholen in ons gebied zijn rijksscholen. Bijzondere scholen treft men alleen maar bij uitzondering aan. Alle leraren van deze scholen worden aangesteld
door de schoolinspectie, die op basis van de benodigde vakken per school en de behaalde cijfers van de kandidaat-leraren de beslissing neemt aan welke scholen een
nieuwe leraar een aanstelling krijgt. Het centrum van de schoolinspectie van de districtsregering Wezer-Eems is Osnabrück.
Of het vak Nederlands een rol kan spelen in het onderwijs in Nedersaksen en welke
positie het mag innemen in het vormingsproces, wordt uiteraard bepaald door het
Ministerie van Onderwijs in Hannover, een plaats trouwens die verder van de
Nederlandse grens ligt dan Den Haag of Brussel van de Duitse grens.
Het Ministerie bepaalt in Duitsland niet alleen óf een vak mag voorkomen op het
lessenrooster van de leerlingen, het heeft door middel van richtlijnen en goedkeuring van leerboeken ook invloed op de leerplannen van de school. Centrale eindexamens zoals in Nederland gebruikelijk is, kent men in Nedersaksen niet. Aan het einde van het 'Gymnasium' (de vwo-school in Duitsland) wordt er een decentraal
eindexamen afgenomen waarbij de schoolinspectie betrokken is, het zogenaamde
'Abitur'.
Een belangrijke rol speelt het Ministerie van Onderwijs ook bij het opzetten van de
lerarenopleidingen en bij het bepalen van de eisen van het zogeheten Staatsexamen.
Als men de huidige positie van het schoolvak Nederlands in Duitsland nader be26

kijkt, moet men ook in acht nemen dat iedere deelstaat op cultureel gebied tamelijk
onafhankelijk is en iedere minister van Onderwijs een eigen beleid kan voeren.
Uiteraard bestaan er samenwerkingsverbanden tussen de ministeries, zoals de
Permanente Commissie van de Ministers van Onderwijs en Cultuur. Haar taak is het
om een te vergaand uiteenlopen van ontwikkelingen van de schoolstructuren en
schoolleerplannen te beletten.
Over de situatie van het vreemde-talenvak Nederlands in de Bondsrepubliek
Duitsland heeft de 'Kultusministerkonferenz' op 26 juni 1987 een verslag uitgegeven.
In de beginjaren hebben de leraren in Nedersaksen bij het bepalen van leerdoelen
over de grens moeten kijken naar Noordrijn-Westfalen waar al richtlijnen voor
Nederlands aan 'Gymnasia' en 'Realschulen' bestonden. Eind jaren tachtig werd
door een werkgroep van leraren Nederlands en schoolinspecteurs uit Wezer-Eems
een Handleiding voor Nederlands aan 'Realschulen' samengesteld die door het
Ministerie als voorlopige richtlijn goedgekeurd werd.
Aan het begin van dit schooljaar heeft het Ministerie twee commissies opgericht die
richtlijnen voor scholen in Nedersaksen moeten opstellen. Naast richtlijnen voor
'Gymnasia' en 'Realschulen' zullen hierbij ook voorschriften voor de '
Hauptschulen' vastgesteld worden.

Mogelijke vorm
van lessenaanbod

Op de schooltypes

Pflichtunterricht

Niet mogelijk

Wahlpflichtkurs

In de leerjaren

Lesuren per week

Realschule
Gesamtschule

7-10

7-10

3 of 4
4

Wahlfremdsprache

Gymnasium
Gesamtschule

9-11
9-11

3 of 4
3 of4

Grundkurs

Gymnasiale Oberstufe
Fachgymnasium

11-13

3 of 4

Leistungskurs

Gymnasiale Oberstufe

12+13

6

Arbeitsgemeinschaften
Projektkurse

Op alle schooltypes

In alle leerjaren
5 t/m 13

1 of2
1 of 2

Nederlands als vreemde taal
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In de Bondsrepubliek Duitsland is het onderwijs ingedeeld in schooltypes (zie
tabel 2). Na het lager onderwijs volgt in Nedersaksen een brugklasperiode van twee
jaar. In het niet-geïntegreerde onderwijs worden de leerlingen (dertien jaar) verdeeld over de schooltypes 'Hauptschule' (een soort lager algemeen vormend beroepsonderwijs), 'Realschule' (te vergelijken met mavo en havo 1 t.e.m. 3) en
'Gymnasium' (havo-bovenbouw en vwo-scholen).
Daarnaast zijn er ook middenscholen die de leerlingen in groepen indelen, niet op
basis van 'types' maar op basis van prestaties en individuele zwaartepunten in bepaalde vakken.
Ik zal nu een korte schets van de ontwikkelingen binnen bepaalde schooltypes geven.
Lager onderwijs
Op veel basisscholen is op het ogenblik een vreemde taal als zogenaamde
'Begegnungssprache' 3 in trek. In Noordrijn-Westfalen speelt hierbij ook het
Nederlands een rol. In Nedersaksen zijn er tot nog toe alleen maar basisscholen met
Engels of Frans te vinden. Nederlands, dat zeker in het grensgebied vele voordelen
zou bieden, heeft hier nog geen aanhangers gevonden.
Lager secundair onderwijs (tien- tot en met zestienjarigen)
Vanaf zijn tiende jaar leert bijna iedere leerling in de Duitse Bondsrepubliek
Engels. Andere vreemde talen kunnen zijn: Frans of Latijn. Over het algemeen houden de scholieren vijf of zes jaar lang deze zogenaamde eerste vreemde taal.
Daarnaast kunnen (op 'Realschulen' en 'Gesamtschulen') of moeten (op
'Gymnasia') de leerlingen vanaf hun twaalfde jaar een tweede vreemde taal in hun
vakkenpakket opnemen. Verreweg de meesten kiezen voor Frans of Latijn. Op
'Gymnasia' en middenscholen worden ook Spaans en Russisch aangeboden.
In de grensgebieden kan aan 'Realschulen' en 'Gesamtschulen' ook Nederlands als
tweede taal worden gekozen als de school de toestemming van de minister heeft. De
minister zal pas zijn toestemming verlenen als er tenminste twee leraren Nederlands
met een zeker opleidingsniveau aan deze scholen verbonden zijn. Dit zijn tot nog
toe in het Nedersaksische grensgebied helaas maar vijf scholen. Misschien komt er
volgend jaar een zesde school bij. De leerlingen houden over het algemeen vier jaar
lang deze tweede vreemde taal (drie tot vier lesuren per week).

Er zouden meer scholen Nederlands als vreemde taal kunnen aanbieden indien er
meer leraren met een opleiding voor het onderwijzen van deze taal te vinden zouden
zijn of indien leerlingen bereid zouden zijn om Nederlands als derde vak in hun
vakkenpakket op te nemen. De kansen om een aanstelling te krijgen zijn voor de komende jaren tamelijk goed. De minister heeft toegezegd tot 1994 jaarlijks zowat
800 nieuwe leraren te benoemen waarvan een groot deel aan 'Realschulen' en
'Gesamtschulen'.
Op het 'Gymnasium' en op sommige 'Gesamtschulen' kiest een deel van de veertienjarigen nog een derde vreemde taal. Hiervoor zijn ruime keuzemogelijkheden

2

3

Hülsdünker, H., in Ons E,iJeel; id., p. 572.
'Begegnungssprachc': ontmoetingstaal, taal van de buren.
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gegeven, meestal afuankelijk van de leraren die vakbekwaam zijn voor het onderwijzen van een of andere taal.
De eerder omschreven mogelijkheden zijn belangrijke factoren in de 'schoolcarrière' van de leerlingen. Het Nederlands kan voorts op alle schooltypes en voor alle
leeftijdsgroepen in het voortgezet onderwijs in de vorm van werkgroepen worden
gegeven. Dit zijn lessen van een meer vrijblijvend karakter. Er wordt doorgaans één
lesuur per week gegeven en de leerlingen stoppen meestal na één of twee jaar.
Vele scholen die nu een uitgebreid programma Nederlands bieden zijn destijds van
start gegaan met deze werkgroepen. Ze vervullen een belangrijke functie bij het peilen van een behoefte bij de leerlingen. Goed draaiende werkgroepen zijn altijd heel
nuttig gebleken om collega-leraren Nederlands, schooldirecties en schoolinspecteurs te overtuigen van het belang van het onderwijs Nederlands.
Binnen het lager secundair onderwijs zijn er momenteel in vele deelstaten ontwikkelingen gaande. Een heel belangrijke ontwikkeling in de vreemde-talensector is de
opbouw van tweetalig onderwijs. Hierbij volgen de leerlingen naast de gewone taalleergangen ook lessen in andere schoolvakken in een vreemde taal. In aanmerking
hiervoor komen bij voorbeeld vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, sport en muziek. In Nedersaksen is een 'Realschule' in Nordhorn gestart
met dit soort onderwijs in het Nederlands. Een Nederlandse school in Oldenzaal
biedt op soortgelijke wijze onderwijs in het Duits.

Hoger secundair onderwijs (zeventien- tot en met negentienjarigen)
In de bovenbouw van het 'Gymnasium' (klassen elf tot en met dertien) speelt het
Nederlands in Nedersaksen vooral een rol in het kader van 'Projektkursen'.
Sinds dit jaar zit op de middenschool in Aurich Nederlands in het vakkenpakket van
leerlingen die al vier jaar Nederlands in de onderbouw achter de rug hebben of met
een nieuwe vreemde taal in de bovenbouw willen beginnen. Vanaf het schooljaar
1992-1993 zal deze school met toestemming van de minister Nederlands als
' Grundkursfach' mogen aanbieden. Daarmee zit het vak Nederlands voor het eerst
in Nedersaksen in het pakket waarmee de leerlingen hun 'Abitur' (eindexamen)
kunnen behalen.
Bij de middelbare beroepsopleidingen is slechts één school te vinden die
Nederlands in het vakkenpakket heeft opgenomen. Men verwacht evenwel dat het
Nederlands na 1992 binnen dit schooltype een steeds grotere rol gaat spelen. Dit
zou echter pas mogelijk zijn indien de studenten van de lerarenopleiding in het beroepsonderwijs voor het vak Nederlands zouden kiezen. Ook binnen de opleidingen
voor leraren in het beroepsonderwijs zou meer aandacht aan de toekomstige rol van
het Nederlands in bepaalde beroepssectoren moeten worden besteed.
Als men alle leerlingen optelt die in het schooljaar 1990-1991 in Nedersaksen
Nederlands leren, komt men op ruim duizend scholieren waarvan meer dan de helft
in 'Realschulen' en 'Gesamtschulen'.
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2. Het huidige beleid met betrekking tot het Nederlands als vreemde taal in
Nedersaksen
Het jaar 1992 staat voor de deur en alle officiële toespraken op het ogenblik onderstrepen het belang van het leren van vreemde talen voor de eenwording van Europa.
Meer talen moeten op een efficiëntere wijze worden aangeleerd. Hierbij staan de talen van de middelgrote cultuurgemeenschappen (zoals het Nederlands) en zelfs de
talen van de kleinere landen (zoals Deens) meer dan voorheen in de belangstelling.
Op een colloquium van het 'Fachverband Moderne Fremdsprachen' (FMF) gehouden op 8 oktober 1990 in Osnabrück vroeg de minister van Onderwijs van de deelstaat Nedersaksen meer aandacht te besteden aan het leren van vreemde talen op
school. De minister noemde naast het Spaans, Italiaans en Russisch ook het
Nederlands voor de scholen in de grensgebieden als een te bevorderen vreemde taal.
Een half jaar later (21-22 februari 1991) vond in Oldenburg het colloquium van de
'Fachvereinigung Niederländisch e.V.' plaats. Deze manifestatie stond onder de
auspiciën van de minister van Onderwijs en de Nederlandse Taalunie, en trok meer
dan 250 leraren, docenten en schoolinspecteurs. Uit naam van de minister werd in
de openingsrede door zijn vertegenwoordiger benadrukt dat overal in het grensgebied waar scholen Nederlands in het cmTiculum willen opnemen, deze initiatieven
de steun van de minister zouden vinden op voorwaarde dat gekwalificeerde leraren
beschikbaar zijn en de leerlingen ook daadwerkelijk voor het vak Nederlands opteren. Aan deze voorwaarde wordt slechts voldaan door die scholen waaraan reeds leraren Nederlands verbonden zijn. Op scholen waar geen leraren Nederlands zijn, zal
de animo voor het leren van deze taal dus slechts gering of zelfs nihil zijn.
In het beleid van de minister is er dus een zekere bereidwilligheid tot uitbreiding
van het Nederlands als schoolvak te bespeuren. Jammer genoeg ontbreken de financiële middelen om het onderwijs Nederlands te verspreiden over een groter aantal
scholen.
De districtsregering Wezer-Eems voert het beleid van de minister uit. Sedert het begin van de jaren tachtig zijn er veel pogingen ondernomen om het onderwijs
Nederlands uit te breiden en de positie van het vak te verstevigen.
Binnen de schoolafdeling van de districtsregering bestaan onderafdelingen die per
schooltype verantwoordelijk zijn voor het aanbod van vakken op school en de benoeming van de leraren. Vandaag zijn hier uit bijna alle afdelingen schoolinspecteurs aanwezig. Dit maakt duidelijk hoe belangrijk het Nederlands intussen is geworden voor de regering van Nedersaksen.
Ook het hoofd van de schoolafdeling had graag persoonlijk deelgenomen aan deze
conferentie, ware het niet dat hij in Hannover reeds andere afspraken had gemaakt
en Kortrijk zover van Osnabrück ligt.
Heel positief voor de verspreiding van het Nederlands als schoolvak is zeker de
overeenkomst tussen de besturen van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe
en Overijssel enerzijds en de deelstaten Bremen en Nedersaksen anderzijds. Het
verdrag werd op 20 maart 1991 te Bremen ondertekend door de Eerste Ministers
van de Duitse deelstaten en de Commissarissen van de Koningin van de betrokken
provincies. Het betreft een samenwerking voor een gezamenlijk verkeersbeleid, de
verdere ontwikkeling van een regionale economie, extra aandacht voor natuur en
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milieu, voor de agrarische sector, en de culturele en wetenschappelijke uitwisselingen.
Deze zogenaamde 'Nieuwe Hanze Interregio' heeft intussen werkgroepen ingesteld
die onderdelen van de samenwerkingsplannen moeten uitwerken. Op 17 september
1991 was de Werkgroep Onderwijs voor de tweede keer bijeen. Zij heeft kennis
kunnen nemen van de plannen die binnen de districtsregering Wezer-Eems bestaan
voor de ondersteuning en de uitbouw van het schoolvak Nederlands. Deze zal ik als
derde punt van mijn verhaal graag aan de orde willen stellen.

3. Maatregelen en initiatieven voor de opbouw en uitbouw van het Nederlands
als vreemde taal op scholen in Wezer-Eems
Statistische gegevens
In Nedersaksen bieden de volgende schooltypes onderwijs Nederlands:
Grundschule
1
Orientierungsstufe 4
2
Hauptschule
11
Realschule
12
Gymnasium
12
Gesamtschule
4
Beroepsonderwijs/
F achgymnasi urn

In Nedersaksen doceren ongeveer zeventig leraren het vak Nederlands.
Uit een enquête van de districtsregering Wezer-Eems is gebleken dat ongeveer 120
leraren bereid zijn een bijscholing te volgen aan de afdeling Neerlandistiek.
Momenteel wordt onderzocht of een dergelijke cursus kan worden georganiseerd
voor een twintigtal leraren in samenwerking met de Universiteit van Oldenburg. Dit
initiatief zou dan een proefproject voor de regio kunnen worden.
Bijscholing
Van 1982 tot 1989 heeft het 'Niedersächsische Landesinstitut für
Lehrerfortbildung' jaarlijks zowat vijf tot tien cursussen voor leraren Nederlands
(in spe) georganiseerd. Diverse onderwerpen kwamen aan bod:
'Landeskunde' 5 van Nederland (excursies)
het uitwerken van lesmateriaal voor de basisschool
het opsteIIen van richtlijnen voor het onderwijs Nederlands aan 'Realschulen'
- het opstellen van richtlijnen voor het onderwijs Duits-Nederlands als zogenaamde
'Begegnungssprachen'
- het bijwerken van de eigen vreemde-talenkennis.

Sinds 1988 vinden jaarlijks driedaagse cursussen plaats in het graafschap Bentheim.
Deze bijscholing is erop gericht zowel de methodiek en de didactiek van het onderwijs Nederlands als het lesmateriaal zelf bij te schaven. Onderwerpen waren bij
voorbeeld:
- het gebruik van authentiek materiaal in de klas
4
5

'Orientierungsstufcn' zijn de brugklassen aan het eind van het lager onderwijs.
'Landeskunde': kennis van land en volk.

31

- kranten en andere hulpmiddelen in de klas
- Sinterklaasgebruiken in Nederland en Vlaanderen
- Nederlands op de lagere school.
Richtlijnen
Leraren Nederlands in Nedersaksen volgen de richtlijnen voor de 'Realschulen' en
de 'Gymnasia' die ook in de deelstaat N oordrijn-Westfalen gelden. Zoals ik reeds
eerder aangaf, installeerde de 'Kultusminister' van Nedersaksen op 3 september
1991 twee commissies die richtlijnen moeten uitwerken voor het 'Gymnasium'
(klassen negen/dertien) en de 'Realschulen' (klassen zeven/tien). Daarnaast zullen
de commissies ook voorschriften uitwerken voor het onderwijs Nederlands aan
'Hauptschulen' (klassen acht/tien).
Assistent-leraren
In het kader van het Duits-Nederlands Cultureel Verdrag worden jaarlijks twee
Nederlandse assistent-leraren ingezet in het vreemde-talenonderwijs in
Nedersaksen. Soms blijven zij elf maanden lang in Duitsland. Zij assisteren de leraar Nederlands en geven zelf ook twaalf uren les.
Uitwisselingsprogramma's voor leraren
Van 1981 tot 1988 konden jaarlijks drie tot vier Duitse en Nederlandse leraren voor
drie tot vier weken deelnemen aan een uitwisselingsprogramma tussen beide landen. Sinds 1988 echter moet de Nederlandse leraar zelf zorgdragen voor zijn vervanging indien hij wil deelnemen aan het uitwisselingsprogramma; derhalve is er
geen uitwisseling meer tot stand gekomen.
Vreemde-talencompetitie
Nederlands maakt sinds 1987 deel uit van de competitie vreemde talen. Sinds 1990
kunnen scholieren aan de competitie van de 'Sekundarstufe I' en de 'Sekundarstufe
II' deelnemen.

4. Aanbevelingen
Nederlands in het beroepsonderwijs
Als schoolvak speelt Nederlands alleen een (geringe) rol in het algemeen vormend
onderwijs. Nederlands als onderdeel van de beroepsopleiding is nauwelijks ontwikkeld, uitgezonderd aan het 'Fachgymnasium' in Nordhorn. Nochtans is kennis van
het Nederlands niet onbelangrijk in bepaalde bedrijfstakken in de grensgebieden en
wellicht belangrijker dan de kennis van het Engels, Frans of Spaans (lingua-programma).
Tweetalig onderwijs
Aan 'Gymnasia', 'Realschulen' en 'Gesamtschulen' in de grensgebieden zouden
tweetalige programma's met Nederlands zeer nuttig zijn.
Lerarenopleiding
Aan de Universiteit van Oldenburg is Nederlands voorlopig slechts een
'Ergänzungsstudienfach' voor de leraren verbonden aan 'Gymnasia' en
'Realschulen'. Scholen kunnen deze studierichting niet zo maar invoeren, ook al
bestaat er wel behoefte aan. Een gevolg îs dat slechts enkele studenten de lerarenop32

leiding Neerlandistiek volgen. Nu reeds dreigt er een tekort aan gekwalificeerde leraren Nederlands. Hieruit blijkt duidelijk de noodzaak om van de lerarenopleiding
in Oldenburg een volwaardige studierichting te maken.
Didactiek en methodiek van het Nederlands
In de gehele Duitse Bondsrepubliek is er geen enkele instelling van universitair niveau die een cursus didactiek en methodiek van het Nederlands als vreemde taal
biedt. De ontwikkeling van leerprogramtna's, juiste richtlijnen en geschikt lesmateriaal wordt hierdoor tegengewerkt. Een volwaardig vak is immers gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Maar ook in Nederland en Vlaanderen is er
geen leerstoel Nederlands als vreemde taal.
Nascholing
Indien men het aantal scholen dat Nederlands als vak aanbiedt wil verhogen, zal
men moeten beginnen een betere lerarenopleiding aan te bieden. Voor elk schooltype zou men één of twee cursussen moeten organiseren opdat gekwalificeerde leraren Nederlands zouden kunnen worden gevormd. Alleen ontbreekt daarvoor het nodige geld.
Bijscholing
Het moet mogelijk zijn dergelijke cursussen te organiseren in samenwerking met
Nederlandse en Vlaamse leraren Duits. Dit wordt nader onderzocht door het
'Niedersächsische Landesinstitut für Lehrerfortbildung'.
Zomercursussenll ntensieve taalcursus Nederlands
De districtsregering Wezer-Eems onderzoekt de mogelijkheid dat de bestaande zomercursussen (Breukelen en Hasselt) en de meer intensieve taalcursus voor docenten (Amsterdam) voor alle belangstellende leraren Nederlands worden opengesteld.
Samenwerking tussen leraren Nederlands (Nederlands als vreemde taal)
Omdat in bepaalde gebieden nauwelijks Nederlands wordt onderwezen en de uitgeverijen geen belangstelling tonen voor het publiceren van leerboeken Nederlands,
zou het zeer nuttig zijn om bij de samenstelling van lesmateriaal voor Nederlands
als vreemde taal leraren Nederlands uit de volgende gebieden te betrekken: Bremen,
Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen; België: Eupen-Malmedy; Frankrijk: FransVlaanderen; Groot-Brittannië. Ook zou nader kunnen worden bekeken of in
Wallonië en Brussel belangstelling bestaat voor Nederlands lesmateriaal.
Werkgroep M.O.N.D.l.G.
Tussen 1988 en 1990 stelde een werkgroep een ontwerp op voor lesmateriaal gericht op het onderwijs Nederlands in het Duitse grensgebied. De Werkgroep
Materiaal Onderwijs Nederlands voor Duitstaligen in het Grensgebied bestond uit
zestien leraren en docenten verbonden aan onderwijsinstellingen uit het DuitsNederlandse grensgebied. De werkgroep heeft een prioriteitenlijst voorgelegd aan
de Nederlandse Taalunie. Spijtig genoeg is de realisatie van dit project voorlopig
niet mogelijk.
Nieuwe technologieën en het onderwijs Nederlands
Ongeveer tachtig Nederlandse scholen hebben te kennen gegeven op zoek te zijn
naar scholen in Duitsland waarmee ze via het mail-boxsysteem kunnen cornmunîce33

ren. Om financiële redenen kan geen enkele school in Nedersaksen op dit verzoek
ingaan.
Uitwisselingsprogramma's voor leerlingen
Tussen Nederland en Vlaanderen enerzijds en Nedersaksen anderzijds bestaan ruim
vijftig uitwisselingsprogramma's. In de voorbije jaren heeft men geprobeerd deze
programma's uit te breiden en aan te vullen met diverse activiteiten (cursussen, samenwerkingsprogramma's, beurzen, enz.).

3.1.2. De opleiding van docenten Nederlands in Nedersaksen: terugblik en
perspectief
F. Bulhof
Om te beginnen zal ik de ontwikkeling van de opleiding van docenten Nederlands
in Nedersaksen in de afgelopen tien jaar schetsen. Deze terugblik wordt gevolgd
door een toekomstperspectief.
Nedersaksen is een deelstaat van de Bondsrepubliek Duitsland. Het culturele en
economische zwaartepunt van Nedersaksen bevindt zich in de driehoek HannoverWolfsburg-Göttingen. Hannover is het regerings- en handelscentrum. Er is veel industrie in Brunswijk en Wolfsburg (VW). De grootste en beroemdste universiteit is
gevestigd in Göttingen. In Wolfenbüttel bevindt zich een schitterende bibliotheek.
Nedersaksen strekt zich echter ook ver uit naar het westen en noorden. Het grenst
van Emden tot en met Bentheim aan Nederland. Nederlands leren is vooral een zaak
van dit uitgestrekte maar excentrische grensgebied, dat oude banden met Nederland
heeft, ten dele van religieuze, ten dele van taalkundige aard. Er woont namelijk een
aantal 'Altreformierte' die zich theologisch op Nederland plachten te oriënteren en
aan weerszijden van de grens kan men elkaar wel een beetje verstaan als men gebruik maakt van het plaatselijk dialect. De Nederlandse standaardtaal werkt bij deze
contacten uiteraard alleen maar remmend.
Op enkele scholen werd al in de jaren zeventig enig Nederlands onderwezen.
Daarover ontbreken nauwkeurige gegevens, maar aangenomen kan worden dat in
1981 op ongeveer twaalf scholen in het grensgebied in 'Arbeitsgemeinschaften'
(het morele equivalent van pianolessen) af en toe iets aan Nederlands werd gedaan.
Onder deze scholen bevonden zich ook twee 'Gymnasia' in Osnabrück. Daaruit
blijkt dat de belangstelling voor het Nederlands zich niet tot het onmiddellijke
grensgebied hoeft te beperken. Er is op zichzelf geen enkele reden om Nederlands
niet in Brunswijk of in de Harz te doceren. Duits wordt per slot ook nog in
Domburg geleerd.
Dat die beperking tot het grensgebied in wezen zinloos is , werd al vroeger op universitair niveau bewezen. Er bestond namelijk al enige tijd een bescheiden infrastructuur voor het Nederlands aan de Universiteit van Göttingen. Hoewel men
moeilijk verder van het Nederlandse taalgebied verwijderd kan zijn (in Nedersaksen
althans) dan in Göttingen, was daar een 'Ergänzungsstudiengang,1 voor leraren
1 .Een 'Ergänzungsstudiengang' is als studievak volwaardig, maar kan niet als hoofdvak worden gekoz.en. Iedere Duitse leraar bekwaamt zich in twee hoofdvakken. Nederlands kan daar als extra vak bijkomen.
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Nederlands aan 'Gymnasia' ingesteld en die had al enkele leraren afgeleverd. Onder
de hoede van de hoogleraar voor het Nederduits, die ook het Nederlands in zijn leeropdracht had, droeg een lector zorg voor deze 'Studiengang'. Hoewel dit slechts
een minimale personele bezetting kan worden genoemd, functioneerde die opzet
naar tevTedenheid.
Met mijn benoeming als hoogleraar Neerlandistiek in Oldenburg in 1981 en de benoeming van mevrouw Broeder als lector in 1982, en met het instellen van een apart
vak Neerlandistiek, zou men denken dat er nu veranderingen zouden komen. Dat is
niet het geval geweest. Er werd namelijk in Oldenburg na een jaar een tweede
Nedersaksische 'Ergänzungsstudiengang für Gymnasiallehrer' mogelijk gemaakt.
Daarmee waren we net zo ver als in Göttingen. Hoogstens was de Neerlandistiek
geografisch wat dichter bij het grensgebied gekomen. Aan deze geografisch positieve ontwikkeling zat een negatief aspect, daar de Neerlandistiek daardoor, op grote
afstand van het centrale wetenschappelijke spanningsveld in Nedersaksen, was gemarginaliseerd. Op mijn vrnag tijdens een gesprek in het 'Kultusministerium' in
september 1983, wat er nu kwalitatief in Göttingen zou veranderen door mijn vertrek naar Oldenburg - immers een enkele Göttinger lector kon het werk van mevrouw Broeder en mij blijkbaar nagenoeg in zijn eentje naar tevredenheid verrichten - kwam geen antwoord. Het gevolg van die vraag schijnt echter te zijn geweest
dat de Göttinger 'Studiengang' voorlopig werd opgeheven. Dat was dus het tweede
negatieve effect van mijn benoeming in Oldenburg.
Maar er kwam toch ook een verbetering. Er werd in datzelfde gesprek in september
1983 namelijk toegezegd dat er een 'Erweiterungsstudiengang für Realschullehrer'
(mavo-leraren) zou komen. Dat gebeurde ook, zij het in het geheim. Op de eerste
conferentie over de lerarenopleiding Nederlands in de hele Bondsrepubliek die in
1985 in Oldenburg werd georganiseerd en die als prototype mag gelden voor de colloquia van de daarna opgerichte 'Fachvereinigung Niederländisch', sprak ik, helaas
in het openbaar, de wens uit dat de beslissing over een 'Ergänzungsstudiengang
Niederländisch' voor de 'Realschule' aan de Universiteit van Oldenburg nu eindelijk eens zou worden genomen. Beteuterd berichtte het 'Kultusministerium' twee
maanden later dat een desbetreffend besluit al geruime tijd tevoren was uitgevaardigd. Maar het was zo heimelijk gebeurd dat noch de universiteit zelf noch zelfs de
'Schulabteilung' in Osnabrück er kennis van had kunnen nemen. Dat probleem
werd dus alsnog opgelost. Gegadigden voor deze 'Erweiterungsstudiengang' voor
de 'Realschule' hebben zich overigens nauwelijks aangemeld. Ik had een grote toeloop verwacht, maar voorzover ik weet heeft er maar één werkloze afgestudeerde
'Realschullehrerin' bij ons examen gedaan.
Ik noem de conferentie van 1985 nog even omdat toen toch duidelijk moet zijn geworden dat door ons de lerarenopleiding serieus genomen werd. Tezamen met de
ambtenaar die verantwoordelijk was voor het Nederlands in de 'Schulabteilung' in
Osnabrück en met de betrokken leraren is hard gewerkt aan de voorbereiding en de
totstandkoming van die eerste conferentie. Er werden daarin veel universitaire energie en financiële middelen gestoken, die eigenlijk voor wetenschappelijk onderzoek
waren bestemd.
Ander universiteitsgeld dat ook voor wetenschappelijk onderzoek had kunnen worden gebruikt werd geïnvesteerd in leeropdrachten didactiek. Zeker acht semesters
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lang hebben wij ons de luxe gepermitteerd aparte colleges didactiek aan te bieden.
Daarbij hebben de heren Witte voor het 'Gymnasium' en Hülsdünker voor de
'Realschule' - hoewel wij daarvoor nauwelijks studenten hadden - goede diensten
bewezen. Ik releveer deze details, de conferentie van 1985 en de leeropdrachten didactiek, om te verduidelijken dat wij aan de opleiding voor de school de centrale
plaats hebben willen geven. We hebben nog meer gedaan.
In diezelfde tijd bleek namelijk ook dat de situatie van het schoolboek zeer te wensen overliet. Goede schoolboeken voor het Nederlands ontbraken. Enkele enthousiaste leraren namen het initiatief om zich binnen het kader van de Oldenburgse afdeling Nederlands aan het schrijven van de noodzakelijke leerboeken te wijden. Uit
dit initiatief zijn voortgekomen ten eerste Dag allemaal (1987, twee delen), ten
tweede een boek voor de volkshogeschool Ha Hollands , Nee Nederlands (drie deeltjes vanaf 1988), Nederlands, taal zonder grenzen (1991) en tenslotte ook een door
een gezamenlijke Nedersaksisch-Noordrijn-Westfaalse werkgroep samengesteld
schoolboek, dat voornamelijk in Osnabrück werd uitgebroed, Lees maar.
Literarische Texte für den Niederländischunterricht (1991), uitgegeven door het
'Bibliothek- und Informationssystem' van de Oldenburgse universiteit. In al deze
boeken zijn behalve veel energie, liefde en financiële middelen van de betrokken
docenten ook aanzienlijke bedragen aan universiteitsgeld geïnvesteerd. Ook hier
werd het bewijs geleverd dat wij in Oldenburg het Nederlands als schoolvak van
groot belang achtten.
Hoe werden de twee Oldenburgse 'Erweiterungsstudiengänge' door leraren en studenten ontvangen? In de eerste plaats kon worden vastgesteld dat ze voldoende bekendheid bij beide doelgroepen hebben gekregen. Studenten, die het examen gelijktijdig met de examens voor hun twee hoofdvakken kunnen doen, hebben we nooit
gehad. Wel werd in het begin de kern van de studerenden gevormd door afgestudeerden die geen leraarsfunctie konden krijgen en die hoopten dat ze met deze extra
bevoegdheid een betere kans op de overvolle arbeidsmarkt zouden hebben. Dat
bleek een misrekening , want als schoolvak is het Nederlands nog steeds niet van de
grond gekomen. Een aantal werklozen heeft zich enkele jaren grote moeite getroost:
ze hebben het examen gehaald en waren toen nog verder van huis dan tevoren.
Niet alleen studenten en werkloze afgestudeerden vormden het studentenbestand.
Er was ook een aantal leraren met een gevestigde positie in het schoolwezen. Zij behoorden tot de meest enthousiaste studerenden. Maar naarmate zij afstudeerden,
liep het aantal ingeschrevenen langzaam terug. Nieuwe gegadigden uit deze groep
meldden zich nauwelijks. De markt, klein gehouden door overheidsmaatregelen,
raakte zeer snel verzadigd. Dat die markt klein werd gehouden, werd in leraarskringen bekend. Het werd ook duidelijk dat men wel examen kon doen maar dat men
dan geen Nederlands kon geven, behalve in 'Arbeitsgemeinschaften' en daarvoor is
geen bevoegdheid nodig. Daar kwam nog bij dat de exameneisen op initiatief van
het 'Ministerium für Wissenschaft und Kunst' omstreeks 1985 aanzienlijk werden
verscherpt. Wie onder deze omstandigheden nog bij ons examen wilde doen, was
niet goed wijs. Ik wil hier niettemin nadrukkelijk, zoals mijn landgenoot Erasmus,
de lof zingen van deze stultitia.
Meer lof moet ik zingen, al zal ik die toch van een kritische kanttekening voorzien.
In 1982 nam de heer Hülsdünker, 'Realschullehrer' in Aurich, het initiatief een cur36

sus Nederlands voor docenten te organiseren. Hij wist een vrij groot aantal docenten
uit Oost-Friesland samen te brengen om een cursus Nederlands te volgen met het
doel om les te gaan geven. De opzet was dat na twee jaar een aantal van hen bij ons
verkort de 'Ergänzungsstudiengang' zou gaan volgen. Dat hebben vijf of zes van
hen inderdaad ook gedaan en enkelen hebben inderdaad het examen afgelegd. Maar
voor de meerderheid bleek Oldenburg te ver weg en vooral het perspectief allerminst wenkend. Ook was van verkorting geen sprake. Leraren hebben hun werk en
kunnen zich niet zoals studenten totaal aan hun vak wijden. Als je minimaal vier semesters (maar het werden er ook wel zes) door de Oostfriese mist heen en weer had
gereden naar Oldenburg, dan examen deed, dan kon je iets dat iemand zonder die
opleiding ook kon. De doorstroming kwam begrijpelijkerwijze na een eerste impuls
tot stilstand. En toen ontstond de niet ongevaarlijke situatie dat iedereen met een
paar Aurichse cursussen Nederlands zichzelf opeens tot docent opwierp. Dat werkt
averechts op de status van het vak. Als het 'Kultusministerium' ervan uitgaat dat
een volwaardige Europese taal door volwaardige docenten moet worden gedoceerd,
kan men gemakkelijk uit deze ontwikkeling de conclusie trekken dat het
Nederlands niet volwaardig is. Dat denkt men in Duitsland in het algemeen toch al.
De lerarenopleiding, ook die voor het vak Nederlands, vindt in Nedersaksen plaats
aan de universiteiten.
Aan de Universiteit van Oldenburg veranderde intussen nogal wat. In 1984 werd
een magisterstudie Nederlands (een niet op het onderwijs gerichte studierichting)
ingesteld, waarvoor vele studenten zich inschreven. Op dit succes heeft het
Ministerie van Wetenschappen adequaat gereageerd door in 1987 aan het vak
Nederlands een tweede hoogleraar voor taalkunde toe te wijzen. Bovendien kwamen er nog een tweede lector en een wetenschappelijk medewerker bij; de afdeling
was met twee hoogleraren plotseling de best geoutilleerde van Duitsland. Er is in de
paar jaar daarna veel veranderd in de Duitse Neerlandistiek: zowel Berlijn als in zekere zin Münster en Keulen hebben er een tweede hoogleraar bijgekregen.
Onze 'Magisterstudiengang' is een onverdeeld succes. Er zijn meer dan honderd
hoofdvakstudenten. In dit wintersemester kwamen er achttien nieuwe studenten
voor de magisterstudie en in totaal drie voor beide 'Erweiterungsstudiengänge' samen. Dat geeft wel een beeld van ons universitair klimaat.
Hoe heeft nu het Ministerie van Onderwijs op deze universitaire expansie gereageerd? Het antwoord op die vraag moet helaas luiden: helemaal niet. In februari
1991, bij het tweede colloquium van de nog jonge 'Fachvereinigung
Niederländisch' dat in Oldenburg werd gehouden en met geld van de Nederlandse
Taalunie maar ook van het 'Fach Niederlandistîk' werd gesubsidieerd, geld dat ook
voor wetenschappelijk onderzoek had kunnen worden gebruikt, stelde het
Ministerie van Onderwijs het benoemen van commissies voor 'Richtlinien' in het
vooruitzicht. Ik heb begrepen dat die commissies intussen aan het werk zijn gegaan.
Ook werd een verbetering bij de 'Hauptschule' (lavo) in het vooruitzicht gesteld.
Jammer alleen dat ons verzoek om een 'Ergänzungsstudiengang für Lehrer an

Grund- und Hauptschulen' te mogen beginnen al jaren tevoren op nogal abrupte
wijze was afgewezen. Iedere verbetering op het niveau van de 'Hauptschule', hoe
gunstig ook voor het Nederlands op zichzelf, heeft dus voorlopig niets met de lerarenopleiding te maken.
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Dat het Ministerie van Onderwijs van de voortreffelijke Oldenburgse outillage geen
gebruik wil maken is de basis voor mijn tweede verschil van opvatting met het ambtelijk apparaat in Hannover. Ik ken hun redenering. Zij zeggen dat de belangstelling
vanuit de basis voort moet komen. Ik zou wel willen dat de Nedersaksische regering
over de inkomstenbelasting een soortgelijk politiek besluit zou nemen, dat het aan
ons belastingbetalers zou worden overgelaten of we wel mee wilden doen. En bovendien: ik denk niet dat het aanbod Frans op de 'Realschule' in bij voorbeeld
Norden of Ostrhauderfehn is voortgekomen uit aandrang van die zogenaamde basis.
Mijn derde verschil van mening met het 'Kultusministerium' betreft daarom deze
plotselinge referendum-achtige politieke stellingname. Ik ben ervan overtuigd dat
als het aanbod van het Nederlands op school eerlijk en voorzien van didactische en
wetenschappelijke garanties wordt gedaan, ouders en leerlingen er heus wel gebruik
van zullen maken.
Intussen is aan de wettelijke status van het Nederlands als schoolvak niets veranderd. Er is geen sprake van dat we in een consolidatiefase zouden zijn gekomen.
Toch zijn er kleine stapjes voorwaarts te signaleren. We willen niet in triomfalisme
vervaJien door te vermelden dat er nu op 43 scholen in Nedersaksen Nederlands
wordt gedoceerd. Als dat er honderd waren, zou u mij nog niet horen juichen. Over
de kwaliteit en het niveau van dat onderwijs is immers te weinig bekend. Wel is het
verheugend dat aan de 'Gesamtschule' in Aurich nu toestemming is gegeven om
Nederlands als eindexamenvak aan te bieden en dat daar in de klassen zeven tot en
met dertien continu Nederlands kan worden geleerd. We kunnen slechts hopen dat
andere scholen dit voorbeeld zullen volgen.
In feite onderstrepen die kleine stappen in de goede richting de absurditeit van de situatie. Neem aan dat iemand in Aurich eindexamen Nederlands doet en dat hij zo
gegrepen is door het vak en door het leraarsambt dat hij in Oldenburg
Neerlandistiek wil studeren. Dan stuit hij op een onneembare hindernis. Ik kan namen noemen van studenten uit andere delen van het district Wezer-Eems, die gehoord hadden dat Nederlands een vak in opkomst was en dat de Universiteit van
Oldenburg een voortreffelijk 'Fach Niederlandistik' had. Deze kandidaten hebben
we erop moeten wijzen dat het noch in Oldenburg noch aan enige andere
Nedersaksische universiteit mogelijk is Nederlands voor het 'Lehramt' als eerste of
tweede hoofdvak te studeren. Deze toekomstige neerlandici moeten uitwijken naar
Noordrijn-Westfalen. Ze doen het ook. Ik heb ook voorbeelden van magisterstudenten bij ons die na enkele semesters zo gegrepen waren dat ze in dit vak zouden willen lesgeven. Ook die hebben asiel gezocht in Noordrijn-Westfalen. En als ze daar
hun studie hebben afgemaakt, kunnen ze niet in Nedersaksen terecht, maar moeten
ze werk zoeken in Aken of Krefeld. Wij exporteren talent naar NoordrijnWestfalen. En wij zouden alles moeten doen om deze enthousiaste mensen te behouden, in het belang van alle leerlingen uit het grensgebied wier kansen op de arbeidsmarkt met Nederlands beter komen te liggen, desnoods ook in het belang van
de vele leerlingen van Nederlandse origine, die zich schijnbaar zo moeiteloos aanpassen aan hun Duitse omgeving. Maar bovenal in het belang van de Duitse samen-

leving als geheel die alleen maar kan profiteren van de kruisbestuiving met een oude en gevestigde humanistische en humanitaire traditie.
Het district Wezer-Eems heeft de opdracht om in het nieuwe Europa van de regio's
met het noord-oosten van Nederland grensoverschrijdende contacten te leggen. De
enige internationale grens die Nedersaksen heeft, is tenslotte die met Nederland.
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Het is een heel lange grens. De mensen in het grensgebied kunnen bij de
'Völkerverständigung' een voortrekkersrol spelen. Blijft Duitsland de plicht om
zich verstaanbaar te maken geheel overlaten aan de Nederlanders, dan zullen dezen
zich van het oosten afkeren en zich naar het zuiden richten. Dat is traditioneel de
richting van de Nederlandse oriëntatie. Waarom wordt deze conferentie in Kortrijk
gehouden en niet in Winschoten?
Wat als doel door ons wordt nagestreefd is de wettelijke status zoals het schoolvak
Nederlands al sedert vijftien jaar in Noordrijn-Westfalen heeft.
Komt het niet tot een opbouw van het Nederlands als schoolvak, dan heeft de
Neerlandistiek in Nedersaksen de maatschappelijke status van bij voorbeeld de
egyptologie en dan moet het ook gedoceerd worden in het traditionele vakkenpakket van een grote universiteit. Dat zou betekenen dat het uit Oldenburg met zijn traditie op het gebied van de lerarenopleiding moet verhuizen naar een andere universiteit, waar in rust en vrede en met begrip voor de ivoren-torenfunctie van de wetenschapsbeoefening wetenschap kan worden bedreven. Als de onderwijsautoriteiten
niet willen profiteren van de voortreffelijke wetenschappelijke faciliteiten in hun eigen deelstaat, dan moeten daaruit consequenties worden getrokken.
Bij wijze van afsluiting geef ik het 'Kultusministerium' in overweging een gepast
gebruik te maken van het enthousiasme onder de leraren. Dat geldt a fortiori voor
het in Oldenburg bestaande wetenschappelijk instrumentarium. Te dien einde zou
het 'Kultusministerium' zo spoedig mogelijk bekend moeten maken dat in 1997
het mag ook 1995 of 1996 zijn - de taal van het buurland, de taal van twee lidstaten
van de Europese Gemeenschap, waartoe ook Duitsland behoort, op bescheiden
schaal in de scholen wordt toegelaten. Ter voorbereiding van deze stap kan vanaf
het wintersemester van 1992 Nederlands als hoofdvak voor het 'Lehramt' aan
'Gymnasia' en 'Realschulen', eventueel ook aan 'Grund- und Hauptschulen' worden gestudeerd, in vakkencombinaties die met zorg door het Ministerie kunnen
worden samengesteld. Daarbij kan men het aantal studenten zeker in de beginfase
beperken, bij voorbeeld tot tien per schooltype per jaar. Pas dan begint de consolidatie.

3.1.3. De volkshogescholen in Nedersaksen
U. W. Dzwonek-Held

In mijn korte uiteenzetting wil ik graag drie punten behandelen: (1) het onderwijs
Nederlands aan de volkshogescholen in Nedersaksen; (2) het certificaat Nederlands
en (3) het 'Landesverband' als dienstverlenende instelling op het gebied van het
Nederlands.

1. Nederlands op de volkshogescholen
In Nedersaksen zijn er 70 volkshogescholen. In 1989 - de gegevens van 1990 zijn
nog niet beschikbaar - werden op deze scholen in totaal 176 cursussen Nederlands
gegeven waaraan 2092 cursisten deelnamen. Daarmee neemt Nederlands de zevende plaats in na Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch en Zweeds.
Vergelijkt men deze getallen met het aanbod van cursussen Nederlands in de programma's van het lopende semester (najaar 199 l ), dan valt er een toename te con39

stateren van het aantal cursussen Nederlands. 38 volkshogescholen 1 - dat is bijna
60% van alle volkshogescholen in Nedersaksen - bieden cursussen Nederlands
en/of andere initiatieven met betrekking tot de Nederlandse taal aan. Daarbij is het
aanbod over de gehele deelstaat verspreid. Niet alleen de volkshogescholen in het
grensgebied houden zich bezig met de taal van het buurland, maar ook de volkshogescholen in het zuidelijke (Northeim, Göttingen) en in het meest oostelijke deel
van het land (Wolfsburg, Braunschweig, Goslar).
De groeiende belangstelling voor het vak Nederlands is misschien te verklaren uit
de groeiende behoefte aan kennis van het Nederlands op economisch gebied en uit
de nakende eenwOTding van Europa.
In een bekendmaking van de 'Informationsdienst des Instituts der Deutschen
Wirtschaft' (19 september 1991) worden de resultaten van een enquête gepubliceerd. Een onderzoeksteam stelde aan ondernemingen de volgende vraag: 'Bestaat
er in uw bedrijfbehoefte aan kennis van vreemde talen?' Het resultaat: 11 % van de
ondervraagde ondernemingen antwoordde dat enige kennis van het Nederlands binnen het bedrijf vaak nuttig zou zijn. Het Nederlands komt na Engels en Frans op de
derde plaats!
Deze enquête was gericht op een specifieke doelgroep: ondernemingen, de beroepssector dus. Het resultaat van dit onderzoek onderscheidt zich van de getallen die ik
in het begin reeds noemde, waarbij Nederlands in Nedersaksen 'slechts' op de zevende plaats kwam. Dit hangt uiteraard samen met het feit dat deelnemers aan talencursussen veelal ook persoonlijke redenen hebben om een taal te leren en voor hen
niet alleen beroepsmatige interesse belangrijk is.
Waarom wil men Nederlands leren? Uit het eerder genoemde onderzoek blijkt het
volgende:
L
Op de voorgrond staan onbetwist de persoonlijke contacten in Nederland.
Regelmatig gaat men op vakantie naar Nederland en men wil zich daar in
het Nederlands verstaanbaar maken. Men heeft bij een regelmatig verblijf in
Nederland mensen Ieren kennen met wie men verder contact wil houden en
die men ook graag wil schrijven.
2.
Een tamelijk grote rol speelt ook de familieband met Nederlanders: de partner, ouders en/of grootouders komen uit Nederland. Graag wil men met de
Nederlandse familie in het Nederlands communiceren.
3.
De werkgever heeft contacten in Nederland. Het bedrijf heeft een vestiging
in Nederland of is zelf een filiaal van een Nederlands bedrijf. De werknemer
is van plan om in Nederland te gaan werken.
4.
Men wil in Nederland studeren (technische universiteit, architectuur, tuinbouw).

2. Het certificaat Nederlands
Het onderwijs in het Nederlands op de volkshogescholen is communicatief georiënteerd en voldoet zo aan het leerdoel van het certificaat: het overbrengen van taalkennis die de leerling in staat stelt zich in alle dagelijkse situaties redelijk te kunnen
redden.
1 Voor een overzicht van het aantal cursussen Nederlands per volkshogeschool in Nedersaksen wordt
verwezen naar de bijlage (p. 43 ). De gegevens hebben betrekking op het tweede semester 1991.
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Daarbij zijn de basisdoelen die de deelnemer hij de luistervaardigheid, spreekvaardigheid, tekstverklaring en schrijfvaardigheid moet beheersen, gedetailleerd beschreven. Er bestaat een overzicht van spreeksituaties, thema's en teksten, een
woordenlijst en een lijst van grammaticale structuren.
In 1968 kwam bij het 'Deutsche Volkshochschulverband' het eerste VHS-taalcertificaat tot stand. Het betrof hier het certificaat Engels. In de jaren erna volgden de
certificaten voor Frans, Duits als vreemde taal (DAF), Russisch, Spaans en
Italiaans.
Al in 1975 nam een werkgroep van docenten Nederlands het verheugende initiatief
om voor de Duitse volkshogescholen in de Euregio diploma's Nederlands te ontwikkelen: een basis-diploma en een opbouw-diploma. Het basis-diploma is samengesteld zoals het VHS-certificaat. De genoemde werkgroep had ook leerdoelen voor
het certificaat Nederlands ontwikkeld; voor de andere taalcertificaten waren die er
al. In 1977 werden ook in Nedersaksen (in den regel te Nordhorn, later soms ook op
andere volkshogescholen in het grensgebied) de eerste examens afgenomen.
In de daarop volgende jaren ontstond er herhaaldelijk contact tussen de Euregio, het
'Deutsche Volkshochschulverband' in Frankfurt en de 'Volkshochschul
Landesverbänden' van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. De Euregio en de
'Landesverbände' hebben meer dan eens de wens geuit de door de Euregio ontwikkelde toetsen te testen en eventueel het Nederlands in het officiële
'Zertifikatsprogramm' van het 'Deutsche Volkshochschulverband' op te nemen. Dit
'Zertifikatsprogramm' was sinds 1974 door de oprichting van de 'International
Certificate Conference' (ICC) internationaal geworden. Omdat in de loop der jaren
in het buitenland de belangstelling voor de certificaten en een samenwerkingsverband steeds groter werd, verenigden zich verschillende Europese instituten voor
volwasseneneducatie tot het ree waartoe thans elf leden uit negen landen behoren.
De Iee ressorteert onder een coördinatie-commissie, die het programma voor het
certificaat voor de talen ontwikkelt. In 1986-1987 werden vervolgens door commissies van het Deutsche Volkshochschulverband een certificaat Nederlands uitgewerkt. De basis daarvoor vormden de door de Euregio ontwikkelde criteria. Sinds
het certificaat Nederlands in het !CC-systeem is opgenomen worden er regelmatig
examens gehouden. Het tijdstip valt jaarlijks in het vo01jaar, waarop in alle deelnemende Europese landen examens Nederlands (kunnen) worden gehouden.
Het 'Landesverband Nedersaksen' heeft hieraan sinds 1988 deelgenomen; in 1988
met 93, in 1989 met 75, in 1990 met 117 en in 199 I met 133 deelnemers. Slechts
aan de examens in het vak Engels nemen (ongeveer 30%) meer kandidaten deel.
Het aantal deelnemers voor de examens Nederlands ligt hoger dan dat voor de examens Frans, Italiaans en Spaans, met telkens 45 kandidaten per jaar.
Benadrukt moet worden dat Nederlands gemeten naar het aantal gegeven cursussen
weliswaar op de zevende plaats komt, maar toch de tweede plaats inneemt wat het
aantal examenkandidaten betreft.
Een reden hiervoor kan zijn, dat er bij scholieren en volwassenen voor de
Nederlandse taal een grote behoefte bestaat om een certificaat of diploma te behalen. Deze vormen een bewijs voor vergaarde kennis die in de beroepssector en bij
voorbeeld bij sollicitaties kan worden gebruikt. Examenplaatsen waren: Nordhorn,
Lingen, Meppen, Osnabrück en Hannover, waarbij in Hannover ook kandidaten van
de volkshogescholen Braunschweig en Iserhagen aan de examens hebben deelgenomen.
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3. Het 'Landesverband' als dienstverlenende instelling
Het 'Landesverband' is wettelijk verplicht volgens het 'Erwachsenenbildungsgesetz' tevens zorg te dragen voor de bijscholing van de docenten die in deeltijdverband werkzaam zijn. Het 'Landesverband' zet zich hiervoor krachtig in. Per jaar
vinden er in totaal 300 tot 350 bijeenkomsten plaats waarvan 20% voor de vreemde
talen. De voltijdse medewerkers van de volkshogescholen, die verantwoordelijk
zijn voor het onderwijs in de talen, hebben enige tijd geleden voor de opleiding, respectievelijk de bijscholing een concept ontwikkeld, dat rekening houdt met alle
kwaliteiten, vaardigheden en deskundigheid van de docent. Als een docent een cursus op zich neemt, moet hij in elk geval een inleidend seminar volgen. Een brede
scala van weekend-seminars biedt de mogelijkheid de vaardigheid van de cursusleider te vergroten, te vervolmaken of te verdiepen. Voorwaarde is daarbij natuurlijk
dat de docent de nodige deskundigheid bezit. Hij is in den regel leraar, tolk en dikwijls native-speaker.
In de laatste jaren zijn er verscheidene seminars gehouden, specifiek gericht op docenten Nederlands. Uit enkele seminars zijn werkgroepen ontstaan die lesmateriaal
Nederlands voor het onderwijs aan volkshogescholen hebben ontwikkeld. Dit materiaal kan naast bestaande methoden worden gebruikt. Zo ontstonden:
oefeningen luistervaardigheid voor het onderwijs in het Nederlands aan de
volkshogescholen;
tekstbegrip voor het onderwijs in het Nederlands aan de volkshogescholen;
spelen in het onderwijs in het Nederlands aan de volkshogescholen.
Het materiaal voor het gebruik van liedjes in het onderwijs van het Nederlands is
nog in ontwikkeling.
Omdat de toekomst van het onderwijs Nederlands op de volkshogescholen afhankelijk is van het aanbod en de vraag, denk ik dat de toekomst er goed uitziet.
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Bijlage
De volgende volkshogescholen in Nedersaksen hebben in het tweede semester 1991
cursussen Nederlands gegeven:

Volkshogeschool
Amrnerland
Aurich
Braunschweig
Buxtehude
Celle
Deister
Diepholz
Ernden
Friesland
Ganderkesee
Göttingen
Goslar
Hadeln
Harneln
Hannover
KVHS Hannover
Harburg
Isemhagen
Leer
Lilienthal
Lingen
Meppen
Norden
Nordhorn
Northeirn
Oldenburg
Osnabrück
KVHS Osnabrück
Ostkreis Hannover
Papenburg
Schaumburg
Soltau
Vechta
Walsrode
Wi lhelrnsha ven
Wittrnund
Wolfsburg
Zeven
38 volkshogescholen

Cursussen!activiteiten
3
4
2

1
l
l
2
3

1
1
1
2

1
6
3
1

l
5
l
6
6
4
7
3
4
4
3

1
3
1
2

1
2
4

1
l
95 cursussen

Deelnemers aan de 'Zertifikatsprüfungen Niederländisch' in Nordhorn:
1989: 51

1990: 71
1991: 62
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3.2. Discussie werkgroep Nedersaksen
Noot van de redactie. In het verslag zUn de voor de co11ferentie van belang zzjnde
passages opgenomen.
De voorzitter (de heer Sassen): Ik geef even de volgorde van de onderwerpen aan:
ten eerste de positie van het Nederlands in Nedersaksen, ten tweede de opleiding tot
leraar en in de derde plaats het onderwijs Nederlands op de Nedersaksische volkshogescholen. Zullen we dan beginnen met ons af te vragen of wij iets discutabels
vinden in de stof die is aangedragen door de heer Hülsdünker?
De heer Wolters: Ik zou hier een aanvullende opmerking willen maken. Ik ben leraar Engels, Latijn en Nederlands aan een 'Gymnasium'. Nederlands is er bijgekomen omdat ik in Nederland bedrijfskunde heb gestudeerd. Zowat anderhalf jaar geleden kreeg ik het verzoek van de overheid om een ontwerp van richtlijnen voor
Nederlands te bekijken en te voorzien van commentaar. Tezamen met een
Nederlandse collega heb ik dat ontwerp bestudeerd en aangepast. We hebben nooit
meer wat vernomen van het Ministerie in Hannover en ik ben dus verbaasd om te
horen dat daar nu toch weer nieuwe plannen liggen. Intussen hebben wij onze eigen
richtlijnen ontwikkeld waarbij we rekening hebben gehouden met Nederlands als
moedertaal in Duitsland en Nederlands als vreemde taal.
De heer Hülsdünker: Het is belangrijk dat hier een verband wordt gemaakt met
Nederlands als moedertaal in het buitenland. Het zou dus goed zijn als wij op het
terrein van het Nederlands als vreemde taal zouden samenwerken met de stichting
die zich bezighoudt met het onderwijs aan Nederlanders in het buitenland 1.
De heer Kats: Wij hebben acht jaar geleden een enquête gehouden onder de bijna
tweeduizend Nederlanders in Bremen en slechts twee mensen toonden belangstelling om Nederlands te gaan leren. Dat was een heel merkwaardige en teleurstellende ervaring voor ons. Nu gebeurt het omgekeerde: van Duitse zijde is er grote belangstelling voor het vak Nederlands. Mijn vraag aan de heren Bulhof en
Hülsdünker is: is het mogelijk om wat vaker samen te werken opdat wij van elkaars
ervaringen zouden kunnen profiteren. Jullie hebben een derde opleiding als vak
voor leerkrachten gehad, wij hebben op het ogenblik een voorbereidende cursus
voor mensen die dat zullen gaan doen. Zijn er ervaringen waarvan wij kunnen profiteren?
De voorzitter: Het gaat dus over de behoefte aan samenwerking, overleg op zijn
minst, tussen instanties in Nedersaksen, in dit geval om Bremen en Oldenburg.
Denkt u dat hier een taak ligt voor de Nederlandse Taalunie?
De heer Hülsdünker: Deze taak is te zien in het licht van de universitaire
Neerlandistiek, waarover wc het eigenlijk hier niet willen hebben omdat de conferentie het niet-universitair onderwijs Nederlands behandelt.
Ik denk bij voorbeeld dat het een heel goed idee is om in Bremen een soort basiscursus, opstapcursus voor de Neerlandistiek te geven. Als de studenten daar twee jaar
Nederlands achter de rug hebben, kunnen zij hun opleiding in Oldenburg voltooien.
Een dergelijk model bestaat al in Noordrijn-Westfalen in samenwerking met de universiteiten van Keulen en Bonn.
Ik zou nu graag het model Aurich even schetsen. Het model Aurich houdt in dat er
in het kader van een niet-universitair instituut taalcursussen worden aangeboden.
Deze taalcursussen werden destijds verzorgd door de volksuniversiteit. De leraren
1 Stichting
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Nederlands Onderwijs in het Buitenland (St. NOB).

die voor deze taalcursus kiezen - dat waren er in Aurich ongeveei· 40 krijgen tijdens de cursus de gelegenheid om in weekend-· of vakantiecursussen kennis te maken met filologische onderwerpen. Zulke cursussen zijn bovendien ontzettend duur.
Voor ons is het grootste probleem het geld te vinden om zulke cursussen te organiseren. Met Oldenburg was het geen probleem omdat daar met de universiteit afspraken mogelijk waren. Wij hebben destijds een aanvraag ingediend bij de
Nederlandse Taalunie en de Nederlandse Taalunie heeft uiteindelijk ervoor gezorgd
dat deze cursus door kon gaan. Dat was prima.
De voorzitter: Ik begrijp dus dat er in Aurich - en dat zou mijns inziens ook in
Bremen kunnen gebeuren - cursussen Nederlands worden aangeboden die door een
universiteit erkend kunnen worden als de eerste fase in de universitaire studie
Nederlands. Dat is in principe zo. Als het dus vooral een kwestie is van samenwerking of van wederzijdse erkenning, dan blijft mijn vraag: kan de Nederlandse
Taalunie daarop inspelen? Is daar een taak voor de Taalunie?
Daaraan wil ik nog een vraag verbinden. Het gaat nu even over de opleiding van docenten Nederlands die aan hun bevoegdheid gekomen zijn via een universitaire opleiding met daarbij de nodige didactiek, die in Duitsland toch wat omvangrijker is
dan hier bij ons, nietwaar? Dan bestaat nog de bevoegdheid om Nederlands te geven
bij voorbeeld op een 'Gymnasium', op dezelfde manier als er leraren zijn die bevoegd zijn tot het geven van aardrijkskunde, scheikunde, Engels, enz. Dat is een bepaald soort opleiding tot docent Nederlands en dan gebruik ik nu de meest neutrale
term. Maar op basisscholen wordt ook Nederlands gegeven door onderwijzers,
eventueel ook leraren genoemd. Ook op mavo-scholen, op ambachtsscholen en
technische scholen, en aan technische universiteiten wordt Nederlands gedoceerd
door docenten die daartoe op de een of andere manier bevoegd zijn maar in de
meeste gevallen niet via een universitaire opleiding. Met andere woorden als het
gaat om de positie van het Nederlands met betrekking tot de bevoegdheid om dat
vak op enig niveau te doceren, dan geloof ik dat we ons niet moeten beperken tot alleen maar die universitaire studie die leidt tot de bevoegdheid om Nederlands te geven aan bij voorbeeld een 'Gymnasium'. We moeten het ook hebben over de onderwijzer die in Nederland, en dan navenant in Duitsland, bevoegd is tot het geven van
onderwijs in het Nederlands.
De heer Bulhof Ook de onderwijzersopleiding is een aangelegenheid van de universiteit in Nedersaksen, ook in Bremen en in vrijwel geheel Duitsland. Zoals ik
vanochtend al zei, vindt de opleiding van docenten Nederlands plaats aan de universiteit. Dat geldt dus voor de drie niveaus. De bevoegdheid voor de 'Grund- und
Hauptschulen' valt samen; de gezamenlijke bevoegdheid voor de lagere school en
de 'kopschool', zoals het vroeger heette, kunnen wij niet geven. Die is ons zelfs
vanuit Hannover duidelijk ontzegd. Wij hadden een soort regeling gevraagd voor de
kansarmen, want daar gaat het om, de kansarmen in het grensgebied, in Leer,
Meppel, Lingen, maar dat verzoek is nadrukkelijk afgewezen.
De voorzitter: De docenten Nederlands op dat niveau worden überhaupt, als ik even
dat woord mag gebruiken, niet opgeleid. Leidt dat misschien tot het misverstand,
dat ik hier en daar meen te bespeuren, bij een Nederlander die al enige jaren in
Duitsland woont en die Nederlands als moedertaal heeft en dan denkt dat hij op die
basis op een betrekkelijk eenvoudig niveau misschien maar bevoegd, zal ik dan
maar zeggen, Nederlands zou kunnen geven. Gebeurt dat nu op grote schaal'?
De heer Kats: Ja.
De heer Hülsdünker: Nee. Ik moet heel duidelijk in naam van de schoolinspectie
zeggen dat dat normaal niet gebeurt maar bij uitzondering dus wel. Dit was vooral
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het geval in de jaren zestig, zeventig toen wij een groot gebrek hadden aan eigen leraren die voor deze functie waren opgeleid, maar ik denk niet dat er in de laatste tien
jaar ook maar één buitenlander die niet voldoet aan de eisen als leraar is aangesteld.
Want de eisen voor leraren zijn hier heel hoog: ze moeten het Staatsexamen eerste
fase afleggen, over het algemeen aan de universiteit, en dan volgt de tweede fase in
de opleiding die alleen in Duitsland zo intensief is. En als iemand deze tweede fase
niet doorloopt, dan voldoet hij gewoon niet aan de eisen. Geen enkele Nederlander,
ook geen doctorandus en ook geen leraar die een opleiding heeft gevolgd, heeft een
kans om in Duitsland leraar te worden indien hij niet beide fases van de lerarenopleiding heeft doorlopen.
De heer Bulhof: De basis van mijn uitgangspunt is dat in Duitsland op grote schaal
Nederlands wordt gegeven door mensen die daartoe niet bevoegd zijn. Zij hebben
wel cursussen gevolgd. Sommigen hebben zelfs aan de Universiteit van Oldenburg
een aantal colleges gelopen en hebben dus redelijk goed meegedraaid in dat systeem, maar het examen hebben ze niet gehaald. Ze zijn dus niet bevoegd.
De heer Hülsdünker: Een bevoegdheid is iets wat men verwerft op verschillende
manieren. Iedere leraar, ook op een 'Gymnasium', moet een onderwijsbevoegdheid
in tenminste twee vakken hebben. Hij wordt als leraar benoemd door de districtsregering en hij geeft les aan een bepaalde school. In de eerste plaats doceert hij zijn
beide vakken - dat ligt voor de hand - en in de gymnasiale bovenbouw kan hij dus
Nederlands als vreemde taal doceren als - en dat heb ik vanmorgen ook uitgelegd hij een bijkomende onderwijsbevoegdheid heeft voor dit vak. Maar er zijn weinig
leraren die deze onderwijsbevoegdheid bezitten en zodoende bieden ook heel weinig scholen Nederlands als vreemde taal aan.
Er zijn inderdaad leraren, misschien zelfs de helft, die geen vakopleiding in het
Nederlands hebben genoten op universitair niveau, maar dat zijn leraren die opleidingen hebben gevolgd aan bij voorbeeld een niet-universitair instituut. Er bestaan
ook andere cursussen in het kader van de volksuniversiteit of cursussen die vanuit
Nederland worden aangeboden. Dat is heel belangrijk en ook dat is iets wat de
Nederlandse Taalunie zou moeten bevorderen, met name de scholing en bijscholing
van leraren. Ik kan hier zeer goede cursussen noemen: de zomercursussen in Hasselt
en Breukelen, de taalcursus in Amsterdam. Als een leraar al deze cursussen zou
hebben gevolgd plus een volksuniversitaire opleiding, dan meen ik dat deze leraar
in staat is om een cursus Nederlands te verzorgen en dan spreek ik in naam van de
districtsregering, de schoolinspectie dus. Ik schat dat ongeveer dertig van de zeventig leraren op deze manier zijn geschoold.
De heer Brockmöller: Mij dunkt dat hier ook het probleem van de wederzijdse erkenning van diploma's binnen de Europese Gemeenschap aan de orde is. Onder
welke voorwaarden wordt een Nederlands diploma in Duitsland erkend en vice versa?
Mevrouw Peters: Ik weet wel zeker dat ook huisvrouwen die in Duitsland wonen
lessen Nederlands geven aan de volkshogescholen. Zij zijn niet bevoegd; zij hebben
alleen Nederlands als moedertaal of hebben in Nederland gewoond.
De voorzitter: In de Nederlandse grondwet is vastgelegd dat iedereen de vrijheid
van onderwijs heeft. Men kan elke vorm van onderwijs geven of men nu bevoegd is
of niet. Als ik onderwijs wil geven in het Russisch, dan staat mij dat vrij, dan kan ik
dat aankondigen. Als iemand zo dom is om bij mij aan te komen voor een cursus
autotechniek dan kan dat. Dat is toch zo? Aan de Nederlandse volksuniversiteiten
kan het ook gebeuren dat een ietwat intelligente Zweedse mevrouw die gebruik kan
maken van een leerboek geschreven door een Zweed of een Zweedse voor
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Nederlanders lessen in het Zweeds geeft.
De heer Dzwonek: Volgens de grondwet kan iedereen die daar zin in heeft les geven
aan een volkshogeschool. Ik verzet me echter uitdrukkelijk tegen de indruk dat er
aan een volkshogeschool niet professioneel zou worden onderwezen. In
Nedersaksen wordt het vreemde-talenonderwijs aan volkshogescholen verzorgd
door bevoegde leraren. Voor het Nederlands is de situatie anders : in bepaalde gevallen wordt dit vak onderwezen door mensen met het Nederlands als moedertaal,
door Nederlandse leraren Duits in Nederland die de toelating hebben gekregen om
Nederlands als vreemde taal in Duitsland te onderwijzen, door Duitse leraren die de
toelating verkregen Nederlands als vreemde taal in Duitsland te onderwijzen Er
zijn ook andere, wat uitzonderlijker gevallen.
De heer Hülsdünker: Ik kan slechts herhalen dat iedere leraar een universitaire opleiding heeft gevolgd. Als die leraar het Eerste en het Tweede Staatsexamen gehaald heeft, is hij een leraar, bevoegd in bepaalde vakken en hij geeft voor het overgrote deel les in die vakken. Iedere leraar heeft dus een onderwijsbevoegdheid voor
tenminste twee, veelal drie vakken. Als daar nu voor een of andere reden een nieuw
vak bijkomt - dat hebben wij in de laatste tien jaar overigens niet meegemaakt - dan
moet dat vak ook worden onderwezen en wel door de leraren die reeds op de school
aanwezig zijn.
De voorzitter: Ik wil nu overstappen naar het betoog van de heer Bulhof met betrekking tot het Ministerie. Volgens de heer Bulhof mankeert er van alles aan wat het
Ministerie in Hannover wel en niet doet. De heer Bulhof wil bepaalde doeleinden
met betrekking tot het onderwijs in het Nederlands in Nedersaksen bereiken maar
dan zal daar op zijn minst de mentaliteit en zo op dat Ministerie in Hannover iets
moeten veranderen. Mijn vraag is nu: wat precies, en vooral, is daar een taak voor
de Nederlandse Taalunie of is dat een zuiver Duitse aangelegenheid?
De heer Bulhof Het is natuurlijk in principe een zuiver Duitse aangelegenheid en ik
kan hoogstens hopen dat de heren van de 'Schulabteilung' deze boodschap in de
richting van Hannover verder zullen dragen. Meer kan ik niet hopen. Aan de andere
kant is er natuurlijk overleg, bilateraal overleg tussen Nedersaksen en Nederland op
ministerieel niveau. Op welk punt de Taalunie kan helpen, weet ik niet. Over financiën praat ik niet, want de Nederlandse Taalunie heeft niets. Dat is heel duidelijk.
Wat goed zou zijn, is dat de Taalunie onze desiderata bespreekt met de Nederlandse
minister zodat in Hannover op ministerieel niveau over dit probleem kan worden
gesproken. Zulke acties kunnen de interne Duitse besluitvorming in zekere zin beïnvloeden. Van primair belang is die Duitse besluitvorming, is het feit dat men in
Duitsland moet beseffen dat er iets moet gebeuren.
De heer Brockmöller: Ik heb uit het betoog van de heer Dzwonek begrepen dat er
een werkgroep onderwijs zou zijn in Nedersaksen. Dat is iets nieuws. Wat denkt die
werkgroep te gaan doen?
De voorzitter: De heer Bulhof heeft nog gezegd dat Nedersaksen talent naar
Noordrijn-Westfalen exporteert. Het zou misschien geraden zijn een vergelijking
die ongunstig uitvalt voor Nedersaksen te specificeren juist met betrekking tot datgene wat er in Hannover moet gebeuren, om Nedersaksen op bepaalde punten op
zijn minst equivalent te maken aan N oordrijn-Westfalen.
De heer Bulhof: Dat heb ik reeds aangeduid. Het gaat om het instellen van
Nederlands als normaal universitair 'Lehramtsfach'. Dat betekent dat iemand twee
vakken studeert en geeft, een derde 'Facultas' erbij mag halen; pas dan is hij volledig bevoegd. Ik wil voorkomen dat het onderwijs Nederlands niet volledig professioneel wordt gezien. Wij hebben een vak dat op hetzelfde niveau moet komen als
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het Frans, het Engels of het Russisch. En dat is best mogelijk omdat WIJ 111
Oldenburg een instrumentarium hebben waarvan echter geen, of althans onvoldoende, gebruik wordt gemaakt.
De situatie in Noordrijn-Westfalen is geheel anders. In Noordrijn-Westfalen heeft
men Nederlands als eerste of tweede vak. Wij willen dat heb ik ook vanmorgen
gezegd - een wettelijke status bereiken die gelijkwaardig is aan die in NoordrijnWestfalen. En ik zie eerlijk gezegd niet in waarom dit niet kan.
De heer Menting: Ik voel een zekere discrepantie als we de mogelijkheden voor het
Nederlands in Nedersaksen inschatten. De heer Hülsdünker is optimistisch op voorwaarde dat er genoeg leraren zijn; de heer Bulhof is vrij pessimistisch omdat er een
goed wettelijk kader ontbreekt. Hoe kan het dat de vraag naar lessen Nederlands op
de scholen bestaat, dat er lerarenplaatsen zouden kunnen worden gecreëerd, dat de
helft van de leraren onbevoegd is en dat een universiteit met alle mogelijkheden
voor een gedegen opleiding klaar staat zonder dat daarvan gebruik wordt gemaakt?
Die discrepantie begrijp ik niet. Ik hoor hier van alle kanten dat men bereid is zich
in te zetten voor het onderwijs Nederlands. Waarom kan dat niet bij elkaar gebracht
worden? Ik snap er niets van.
De heer Wolters: Ik meen dat de Nederlandse Taalunie via de ministers van
Onderwijs en de culturele verdragen met Duitsland haar invloed kan laten gelden op
het Duitse beleid. Een tweede stap kan zijn om niet langs ministeriële kanalen maar
regionale (uit de grensstreken) kanalen druk uit te oefenen.
De heer Kats: De functie van de Nederlandse Taalunie ter ondersteuning van het
Nederlands ... In verband met Bremen zou het goed zijn nog eens na te vragen hoe
de gang van zaken is, hoe de vorderingen zijn, wat we eventueel kunnen doen. Dat
alleen al zou als impuls kunnen werken.
De heer Hülsdünker: Ik wil er toch wel op wijzen dat men de rol van een taal binnen het onderwijs, de rol van een vak binnen een bepaald onderwijstype en de mogelijkheid dat vak binnen de universitaire opleiding te studeren niet door elkaar mag
halen. Deze dingen moeten gescheiden worden gezien.
De voorzitter: Ja, dat begrijp ik, maar is het mogelijk om nu hierbij aan te knopen
met een vraag over de verschillende soorten leerlingen, studenten, cursisten, over de
doelgroepen?
We hebben geloof ik als Nederlanders nu een vrij goed inzicht in de onderwijsstructuur in Nedersaksen en de plaats van het onderwijs in het Nederlands daarin, ook
met betrekking tot de bevoegdheden. Mijn vraag is nu of het zinvol is ook in de discussie te betrekken de vraag vanuit de doelgroepen, vanuit diegenen voor wie het
onderwijs in Nederlands bestemd is. Wat zijn dat voor mensen? Waarom doen ze
dat? Ik heb allerlei motieven gehoord die een rol kunnen spelen, bij voorbeeld persoonlijke contacten met familie in Nederland. Wat ik u niet heb horen zeggen is bij
voorbeeld dat men dat Nederlands wil gaan doen omdat men Nederlands wil kunnen spreken maar ook vooral lezen met het oog op de Nederlandse literatuur. Wie
volgt Nederlands met het oog waarop?
De heer Dzwonek: Ik denk dat de meeste mensen Nederlandse cursussen volgen
wegens persoonlijke belangstelling (vakantie, vrienden, familie) of om professionele redenen. Er zijn altijd wel enkele cursisten die ook een grote belangstelling voor
de Nederlandse literatuur hebben, maar voor het lezen van die literatuur heeft men
al een zekere kennis van de Nederlandse taal nodig.
Mevrouw Peters: Ik denk dat cursisten al in een vroeger stadium met de
Nederlandse literatuur in aanraking willen komen. De meesten beginnen vrij snel
met literatuur.
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De heer Menten: We moeten goed uit elkaar houden, denk ik, het Nederlands voor
professionele doeleinden (het leraarschap) en het Nederlands voor volksuniversiteiten. Ik haak toch even in op dat Aurichse model, waarbij een gedeelte van de lerarenopleiding buiten de universiteit zou kunnen plaatsvinden. Als dat idee maar voldoende wordt uitgewerkt, zou het misschien ook voor de districtsregering volstaan
als een tussenoplossing, een soort bevoegdheid voor het onderwijs Nederlands zonder dat men een heuse lerarenopleiding heeft gevolgd. Dan is er in ieder geval al een
oplossing gevonden voor het feit dat er blijkbaar een vraag is naar onderwijs, maar
dat er geen leraren bevoegd zijn.
De voorzitter: Zullen we het hier bij laten? Ik dank u.
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4. Werkgroep Noordrijn-Westfalen

4.

Werkgroep Noordrijn-Westfälen

4.1. Inleidingen
4.1.1. Het schoolvak Nederlands in Noordrijn-Westfalen
P. W. Jaegers
In de eerste plaats wil ik de Nederlandse Taalunie danken voor de gelegenheid die
mij wordt geboden om hier het onderwijs van het Nederlands als vreemde taal in
Noordrijn-Westfalen toe te lichten. Mij werd gevraagd iets over het schoolvak
Nederlands in verleden, heden en toekomst te berichten. Ik zal derhalve achtereenvolgens behandelen: (1) de ontwikkeling van het Nederlands in NoordrijnWestfalen; (2) de huidige stand van zaken aan de hand van enkele cijfers en (3) de
toekomstverwachtingen, waaraan ik een paar typische moeilijkheden zal verbinden.
1. De ontwikkeling van het schoolvak Nederlands in Noordrijn-Westfalen
De wieg van het schoolvak Nederlands staat in Kleve. Daar werd op de
'Realschule' al in de jaren 50 Nederlands aangeboden, echter niet als een officieel
vak maar als een vrije cursus (twee lesuren per week). Korte tijd later werd het vak
ook op één van de drie 'Gymnasia' in Kleve gegeven aan enkele geïnteresseerden.
Dat de belangstelling voor het vak Nederlands begon te groeien is te danken aan enthousiaste leraren zoals J. Kempen en H. Combecher, en hun leerlingen. Zij hadden
het in die tijd voor Duitsers althans - ongelooflijke inzicht dat het Nederlands een
heel normale taal was die men even goed kon leren als andere moderne talen.
Gelukkig publiceerden Kempen en Combecher hun ideeën in tijdschriften. Zij
maakten duidelijk dat het Nederlands bepaalde 'bildungspolitische' functies kon
overnemen. Ze verbonden daarmee de eis dat het tenminste in de grensgebieden
vanzelfsprekend zou moeten worden dat de leerlingen op school Nederlands konden leren.
De volgende jaren werden gekenmerkt door een langzame maar in zekere zin ook
gestadige ontwikkeling. Soms was een stap vooruit terug te leiden op het initiatief
van een enkeling; soms was die stap vooruit het gevolg van een politieke beslissing.
Vanaf 1962-1963 was het mogelijk Nederlands als een vak van het staatsexamen
('Gymnasium'/'Realschule') te geven. Dit had een rechtstreeks gevolg voor de instituten Nederlands aan de universiteiten in Münster en Keulen. Zij moesten nu ook
aan de lerarenopleiding denken, aanvankelijk met een zekere tegenzin. Een korte
tijd (van 1968 tot 1978) was het ook mogelijk om in Aken een studie Nederlands te
volgen. Het was een veelbelovende ontwikkeling die uiteindelijk op niets uitliep.
Vanaf 1973 bestonden er 'Unterrichtsempfehlungen Niederländisch' 1. De grote
doorbraak kwam in 1975 toen de minister van Cultuur van Noordrijn-Westfalen het
Nederlands als een officieel vak van de 'Sekundarstufe II' van het 'Gymnasium' erkende. Het Nederlands kon als 'Grundkurs' (drie lesuren per week) of als
'Leistungskurs' (zes lesuren per week) worden gevolgd. Het kon dus ook als vak
voor het eindexamen (' Abitur') worden gekozen. Hierdoor kreeg het vak
Nederlands een aan de andere gymnasiale vakken gelijkwaardige status.
1 Aan bevel in gen voor de 'Sekundarstufe I', d.w.z. klassen vijf tot tien.
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In dit verband is het wellicht interessant te weten dat de erkenning van het vak
Nederlands tevens als het resultaat van hervormingsideeën kan worden beschouwd.
Het betrof hier het idee van een geïntegreerde bovenbouw, de zogenaamde
'Kollegschule'. Men poogde zo het algemeen en het beroepsonderwijs tot een
nieuw schooltype te combineren. Daarbij zouden heel grote systemen zijn ontstaan
met leerlingen met sterk verschillende beroepsprofielen en -perspectieven. Tegen
die achtergrond is het dan ook begrijpelijk dat nieuwe vakken zoals Nederlands,
Spaans, Italiaans, technologie en infom1atica werden ingevoerd, ook al heerste er in
1975 een duidelijke taalvermoeidheid.
Het feit dat Nederlands als een vak van de 'Sekundarstufe II' werd erkend en derhalve aan dezelfde eisen moest voldoen als alle andere vakken, was gekoppeld aan
de ontwikkeling van richtlijnen die de garantie moesten leveren dat het vak inhoudelijk, intentioneel en methodisch kon aansluiten bij het eindexamen.
Dat dit voor de vertegenwoordigers van het vak Nederlands een uitdaging was,
spreekt vanzelf. Het vak had geen gymnasiale traditie. Men kon geen beroep doen
op de ervaring in andere deelstaten zoals dat wel het geval was met bij voorbeeld
het Italiaans en het Spaans.
De officiële status van het vak Nederlands leidde tot grotere belangstelling van de
leerlingen. Wat voorheen alleen maar een vrijblijvend engagement was geweest, leverde nu puntjes op. Bovendien groeide ook de belangstelling voor de westerse
buur met zijn liberale maatschappij, progressieve muziekcultuur en nabije stranden.

2. De stand van zaken in Noordrijn-Westfalen
In mijn uiteenzetting over de huidige situatie in Noordrijn-Westfalen ga ik uit van
de verschillende schooltypes:
Lager onderwijs
In Noordrijn-Westfalen worden op een lagere school geen vreemde talen onderwezen. Maar dit verandert. Een paar jaar geleden heeft men op enkele scholen een poging ondernomen om een vreemde taal (meestal Engels) als leergang (regulier onderwijs) in te voeren. Die poging is om verschillende redenen mislukt. Zo vond men
dat het niet veel zin had reeds op de lagere school te starten met het onderwijs van
vreemde talen onder meer omdat dit de overgang naar het middelbaar onderwijs
nog zou vergroten. Anderzijds zijn de deskundigen het erover eens dat nu juist leerlingen van de lagere school wegens hun leeftijd uitermate openstaan voor het leren
van een vreemde taal. Bovendien is het ook politiek gezien wenselijk dat men in
Europa zo vroeg mogelijk elkaars talen kan Ieren. In Noordrijn-Westfalen heeft
men getracht tot een compromis te komen door te experimenteren met een zogenaamde 'Begegnungssprache'. Die taal wordt niet op de traditionele manier onderwezen. Het kind maakt kennis met bepaalde aspecten van een vreemde taal en wel
op een speelse wijze. In de praktijk betekent dit dat bij voorbeeld op 5 december
Duitse leerlingen in de klas 'Sinterklaas kapoentje' zingen, dat zij bij een voetbalwedstrijd misschien 'Oranje boven' roepen, dat zij weten dat Beatrix geen naam
van een nieuwe tandpasta is. Dit alles heeft dus niets te maken met systematische
taalverwerving. Men probeert slechts de beperktheid van het nationaal-culturele
denken op jeugdige leeftijd te doorbreken.
Het Nederlands zal één van die 'ontmoetingstalen' zijn. Op het ogenblik wordt er
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lesmateriaal ontwikkeld en heel wat scholen - waarvan de meeste liggen in de
Duits-Nederlandse grensstreek - zijn bereid aan dit initiatief mee te werken.

'Hauptschule'
Op de 'Hauptschule' speelt het Nederlands een ondergeschikte rol. Als enige
vreemde taal is het Engels voorgeschreven. Theoretisch is het wel mogelijk om
Nederlands als keu zevak in de negende en tiende klas aan te bieden, maar in de
praktijk komt dat nauwelijks voor. Er is wel eens hier en daar een schuchtere poging
gedaan maar een echte traditie Nederlands bestaat in dit schooltype niet.
'Realschule'
Zoals ik reeds eerder aangaf, is de ontwikkeling van het schoolvak Nederlands in
Noordrijn-Westfalen in eerste instantie te danken aan de 'Realschule'. Al in 1975
bestond er in Düsseldorf de mogelijkheid de tweede fase van de lerarenopleiding
Nederlands van dit schooltype te voltooien. Op het ogenblik volgen ongeveer l 200
leerlingen aan 28 'Realschulen' cursussen Nederlands. De belangstelling hiervoor
is groot. Het aantrekken van meer leraren echter is een algemeen bekend probleem
van financiële aard. Desondanks wordt de status van het vak Nederlands aan de
'Realschule' niet bedreigd. In opdracht van de minister worden er momenteel zelfs
nieuwe richtlijnen geschreven. Ook door originele en kwalitatief hoogstaande bijdragen aan de nationale vreemde-talencompetitie draagt de 'Realschule' bij tot een
positieve benadering van het Nederlands.
'Gesamtschule'
Politiek gezien is de 'Gesamtschule' het schooltype van de toekomst in NoordrijnWestfalen. Doordat het grote systemen zijn, is er geen ruimte voor differentiatie
waarin ook het Nederlands zijn plaats kan krijgen. Tegenwoordig bieden slechts
drie scholen Nederlands aan (gevolgd door ongeveer honderd leerlingen). De meeste scholen van dit type zijn nog in opbouw zodat er evenwel nog heel wat mogelijkheden bestaan.
'Gymnasium'
Ongeveer 1500 leerlingen leren Nederlands aan 'Gymnasia'. In negen van de tien
gevallen betreft het leerlingen van de hoogste drie klassen, dus van de klassen elf tot
dertien. Hier speelt Nederlands een alles behalve ondergeschikte rol: Nederlands
heeft dezelfde status als de andere vreemde talen en kan dus deel uitmaken van het
vakkenpakket voor het eindexamen. De concurrentie is echter groot: het aanbod van
een doorsnee 'Gymnasium' houdt naast de traditionele talen (Engels, Frans en
Latijn) ook Russisch, Spaans of Italiaans in en deze stralen een zekere aantrekkingskracht uit. Wanneer men bedenkt dat de leerling verplicht is om slechts twee vreemde talen in het vakkenpakket op te nemen, wordt het duidelijk hoe moeilijk het is die
leerling te overtuigen van de wenselijkheid om voor het Nederlands te kiezen.
Niettemin, indien ' Gymnasia' het vak Nederlands aanbieden, maken de leerJingen
van dit aanbod graag gebruik.

Beroepsonderwijs
Het Nederlands in het beroepsonderwijs is een heel recente ontwikkeling die eigenlijk helemaal niet plaats had kunnen vinden aangezien een studie Nederlands voor
een leraar in het beroepsonderwijs niet mogelijk is. Maar het dagelijks leven leert
dat het Nederlands ook in het beroepsleven een rol kan spelen en zelfs in toenemen55

de mate. Ik denk hierbij aan een jongen uit Krefeld die na zijn handelsopleiding terecht komt bij een transportbedrijf dat grensoverschrijdend werkt. Men heeft daaruit
de juiste conclusies getrokken en op sommige scholen het Nederlands ingevoerd. Ik
ken zes dergelijke scholen en de tendentie neemt toe. Een kleine werkgroep is momenteel bezig een soort cun-iculum vast te leggen. Tegelijk wordt door de overheid
('Regierungspräsident' Düsseldorf) geprobeerd die leraren die Nederlands willen
geven enigszins bij te scholen.

Voortgezet onderwijs voor volwassenen
Ook hier krijgt het Nederlands een zekere status. Aan zes instituten geven negen docenten lessen Nederlands aan ongeveer 150 studenten. Dat is niet zo veel maar het
is wel een bewijs dat Nederlands au sérieux wordt genomen door mensen die al in
het beroepsleven staan en doelbewust voor bepaalde vakken, in casu het
Nederlands, kiezen.
Ik wil dit overzicht niet afronden zonder even aandacht te besteden aan de lerarenopleiding. Zoals u bekend is, vindt de opleiding van de toekomstige leraar
Nederlands plaats op universitair niveau; hierover zal de volgende spreker u meer
vertellen. Vervolgens zal die leraar de tweede fase van de lerarenopleiding doorlopen: een 'Studienseminar' gedurende twee jaar met heel wat aandacht voor didactiek en methodiek gericht op het vak Nederlands, maar ook aandacht voor de praktijk. De leraar in opleiding zal onder begeleiding lessen Nederlands geven. Pas
daarna volgt het tweede staatsexamen en krijgt hij onderwijsbevoegdheid.
Intussen bestaan er nu vier 'Studienseminare' in Aachen, Bocholt, Kleve en
Recklinghausen. Mede dank zij dit initiatief werd het aanzien van het Nederlands
vergroot en kon de discussie met de andere talige vakgroepen worden bevorderd.

3. Toekomstverwachtingen
Over het algemeen kan men zeggen dat het Nederlands inmiddels een vaste plaats
in het onderwijsstelsel in Noordrijn-Westfalen is gaan innemen. In beginsel is het
onderwijs Nederlands in alle schooltypes terug te vinden. De belangstelling ervoor
bestaat en niemand kijkt ervan op als een leerling Nederlands wenst te leren. Men
mag natuurlijk niet louter naar de cijfers kijken: dan moet men namelijk vaststellen
dat minder dan 1% van de leerlingen in Noordrijn-Westfalen Nederlands leert.
Hieraan kan dus nog gewerkt worden maar niet met de bedoeling het Engels als
nummer één te bedreigen zoals soms door al te enthousiaste mensen wordt voorgesteld.
Maar ook kwalitatief is er nog verandering mogelijk. Ik denk hierbij vooral aan de
tweetaligheid waarover de laatste tijd zoveel te doen is geweest. Sinds kort zijn we
daarmee een klein stukje verder gekomen doordat we dit idee op twee
'Realschulen' en een 'Gymnasium' gaan invoeren. Het initiatief is zeker overtuigend: meer talenkennis door het leren van een willekeurig vak (bij voorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde) in een vreemde taal dus bij voorbeeld in het
Nederlands. De vraag is onder welke voorwaarden de leerlingen een dergelijk experiment accepteren: vinden ze dat het Nederlands de moeite waard is om zo'n risico
te nemen? Wat wordt hun geboden nadat ze die opleiding gevolgd hebben?
Een andere kwalitatieve verandering betreft de ernst waarmee het vak Nederlands
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gedoceerd wordt en waaraan nog veel valt te verbeteren. Ik noem in de eerste plaats
het intussen oeroude probleem van het leerboek. Het klinkt gek maar ik ben nu ruim
twintig jaar actief bezig met het onderwijs Nederlands en tot mijn spijt moet ik ook
vandaag nog het feit vaststellen dat tot op heden geen enkel leerboek beschikbaar is
dat zonder voorbehoud geschikt zou zijn voor het onderwijs Nederlands op een
Duitse school. En dan spreek ik niet eens over een leerboek dat is opgewassen tegen
de concurrentie van de leerboeken in andere vreemde talen. Ik vind dat bijzonder
jammer en voor het vak zelfs gevaarlijk! Herhaaldelijk zijn er pogingen gedaan om
iets op touw te zetten maar uiteindelijk kwam er niets van terecht. Hier moet een
nieuw initiatief worden genomen, bij voorkeur - ik zeg het niet zo graag - gesteund
door Nederland en Vlaanderen, want voor Duitse uitgevers lijkt de markt nog steeds
te klein te zijn. Er is al heel wat voorbereidend werk verricht, het materiaal ligt
klaar. Wat er ontbreekt, zijn de financiële middelen voor de publikatie ervan.
Voorts is er nog het probleem van de didactiek van het vak Nederlands. Het is toe te
juichen dat de universitaire Neerlandistiek in Duitsland, met name in NoordrijnWestfalen, zo sterk vertegenwoordigd is. Daarbij wordt echter de klemtoon gelegd
op de meer traditionele onderwerpen, met name de (oudere) literatuur en de linguïstiek. Er wordt over het hoofd gezien dat zonder de 'school-Neerlandistiek' (om die
term maar eens te gebruiken) en de daarmee verbonden universitaire lerarenopleiding de instituten een heel stuk kleiner zouden zijn. Door het ontbreken van didactische leerkrachten kunnen die instituten een belangrijk deel van hun opdracht, de lerarenopleiding, nauwelijks vervullen. Anderzijds is men zich wel het een en ander
gaan afvragen. Welke taal leren wij? Welke regionale varianten zijn aanvaardbaar?
Welke vaktalen zijn onderzocht? Hoe worden ze in het kader van het vreemde-talenonderwijs behandeld? Onder welke voorwaarden eindigt voor een Duitse leerling het taalverwervingsproces in het Nederlands? Is de ' Boekenlijst' een geschikt
criterium voor de selectie van literaire werken die in het Nederlands als vreemde
taal gelezen worden? Dit zijn vragen die noch door de Duitse universitaire neerlandicus noch door de intra-murale neerlandicus kunnen worden beantwoord. Kortom,
ik denk dat de goede ontwikkeling van de 'school-Neerlandistiek' moet resulteren
in een leerstoel voor de didactiek van het Nederlands die zich vanuit Duits perspectief bezighoudt met het Nederlands als vreemde taal.
Tot slot nog in het kader van de kwalitatieve verbetering, het aspect van de bijscholing van leraren. We hebben herhaaldelijk de gelegenheid gehad om een of andere
bijeenkomst in Nederland of Vlaanderen bij te wonen. Het contact met het
Nederlandse taalgebied - uiteraard aangevuld met allerlei bijscholingsactiviteiten is voor de neerlandicus extra muros een kwestie van overleven. Daarom een woord
van dank en tegelijk het verzoek om die traditie, ondanks alle financiële problemen,
misschien zelfs te intensiveren ook ten aanzien van de samenwerking en coördinatie
van bi- of trinationale activiteiten.
Samenvattend wil ik nog het volgende zeggen: het Nederlands in NoordrijnWestfalen is geen 'quantité négligeable' meer. Het is nagenoeg in alle schooltypes
opgenomen. Het ware echter wenselijk de kwantitatieve mogelijkheden van het onderwijs Nederlands verder te ontwikkelen. Dat kan gezien het keuzegedrag van de
leerlingen maar het wordt beperkt door het tekort aan leraren, of liever, het tekort
aan financiële middelen om die leraren te betalen. Voor verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs Nederlands heb ik u in mijn betoog suggesties gedaan.
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Ik zou als volgt willen besluiten: het is moeilijk een goede plaats in de toptien te bereiken, maar soms is het nog moeilijker om deze te behouden.

4.1.2. De lerarenopleiding Nederlands in Noordrijn-Westfalen
H. Eickmans
1. De culturele onafllankelijkheid van de Duitse deelstaten
De federale structuur van de Duitse Bondsrepubliek houdt in dat een niet onbelangrijk deel van de politieke bevoegdheden volledig bij de regering van de deelstaten,
de 'Bundesländer', ligt. Hierbij behoort onder andere de hele culturele sector, onderwijs en wetenschappen inbegrepen. Deze zogenaamde 'Kulturhoheit der Länder'
is iets wat de deelstaten argwanend koesteren en wat ze steevast verdedigen tegen
alle pogingen van de nationale regering in Bonn om op de een of andere manier
greep te krijgen op culturele aangelegenheden. Nog altijd - en als het aan de deelstaten ligt, zal dat ook altijd zo blijven is er geen nationale minister van cultuur, maar
zijn er wel zestien ministers van cultuur, één per deelstaat.
Om niettemin een zekere vergelijkbaarheid van de onderwijssystemen in de verschillende deelstaten te waarborgen, vooral in verband met gelijke opleidingsniveaus en de mogelijkheid om binnen verschillende deelstaten van school te veranderen, bestaat als overkoepelende instantie de zogeheten 'Ständige Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland'. Het is een permanente conferentie die bestaat uit alle ministers van cultuur uit alle deelstaten. Het
bestaan van deze overkoepelende instantie neemt niet weg dat de afzonderlijke
deelstaten bij de concrete invulling van het aldaar afgebakende kader volledig vrij
zijn, hetgeen in de praktijk tot een per deelstaat duidelijk afwijkende organisatie van
het hele onderwijsbeleid kan leiden, of zelfs heeft geleid.
Deze inleidende opmerkingen lijken mij niet overbodig om er nog eens duidelijk op
te wijzen dat alles wat ik in het vervolg over de lerarenopleiding in NoordrijnWestfalen zal zeggen, dan ook uitsluitend op deze deelstaat van toepassing is. Dat
geldt met name als het om de opleiding van docenten Nederlands gaat, want deze is
als volledige opleiding gelijkwaardig aan de opleiding van de andere leraren vreemde talen, en zij is tot nu toe helaas alleen in Noordrijn-Westfalen mogelijk.
Noordrijn-Westfalen is met ruim zestien miljoen inwoners groter dan België of
Nederland en binnen de Duitse Bondsrepubliek verreweg de grootste deelstaat.
Noordrijn-Westfalen bestaat als staatkundige eenheid pas vanaf het einde van de
Tweede Wereldoorlog, maar niettemin is men er politiek in geslaagd een zogenaamd 'Nordrhein-Westfalen-Bewusztsein' te creëren, een positieve identificatie
dus van de bewoners met hun land ('Wir in Nordrhein-Westfalen'). Politiek wordt
het land sinds exact vijfentwintig jaar door de sociaal-democraten bestuurd en die
hebben uiteraard getracht hun eigen stempel op onderwijs en wetenschappen te
drukken. In verband met ons onderwerp heeft dit tot een zekere asymmetrie tussen
het schoolsysteem en de lerarenopleiding geleid.

2. Algemene aspecten van de lerarenopleiding
De lerarenopleiding volgt het zogenaamde 'Stufenlehrermodell': de aankomende
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docenten kiezen voor een examen ' Sekundarstufe I' (jaargangen vijf tot en met tien
van het voortgezet onderwijs) of 'Sekundarstufe II' (elf tot en met dertien). Het
schoolsysteem is daartegenover nog voor het merendeel in verschillende schooltypes onderverdeeld: 'Hauptschule', 'Realschule', 'Gymnasium'. Alleen de
'Gesamtschule', die alle drie de typen verenigt, beantwoordt organisatorisch aan het
model van de 'Stufenlehrer', maar dit schooltype is nog altijd in een minderheidspositie.
De meeste studenten kiezen voor een gecombineerd examen 'Sekundarstufe' I en II,
vooral wegens de grotere kansen aan het ' Gymnasium ' dat beide' Stufen ' omvat.
Basis van de lerarenopleiding in Noordrijn-Westfalen is de 'Wet over de opleiding
van leraren aan openbare scholen' of korter het 'Lehrerausbildungsgesetz' (LABG)
van 1979. Het LABG legt vast dat de lerarenopleiding wordt gesplitst in twee fasen:
fase 1: het 'Studium', de wetenschappelijke opleiding die aan de universiteiten plaatsvindt, en
fase 2: de 'Vorbereitungsdienst', meestal ' Referendariat ' genoemd, die anderhalf jaar duurt en de aankomende docent de kans geeft om op
school de praktische kant van zijn beroep te leren kennen.
Beide fasen worden afgesloten met het Eerste respectievelijk Tweede
Staatsexamen, waarin de kandidaat in het eerste geval blijk moet geven van zijn wetenschappelijke en theoretisch-pedagogische kennis, en in het tweede geval van zijn
vaardigheden in de onderwijspraktijk.
Een volledige opleiding 'Sekundarstufe II' - dit geldt trouwens ook voor de combinatie 'Sekundarstufe' I en II - duurt minimaal zes en een ha1f jaar. Dit betekent een
verplichte minimum studieduur (de 'Regelstudienzeit') van acht semesters, dus vier
jaar plus één jaar examenperiode; in totaal vijf jaar universitaire opleiding inclusief
het Eerste Staatsexamen. Daarbij aansluitend volgt anderhalf jaar 'Referendariat'
inclusief het Tweede Staatsexamen. De gemiddelde student doet hier echter niet zes
en een half maar zeven en een half tot acht jaar over.

3. De lerarenopleiding Nederlands
De Nederlandse instituten in Keulen en Münster
De eerste fase, dus de wetenschappelijke opleiding van de leraren Nederlands vindt
- en dat geldt overigens voor alle vreemde talen en ook voor de meeste andere onderwijsvakken - uitsluitend aan de universiteiten plaats. Speciale lerarenopleidingen
aan niet-universitaire instellingen zoals men die in Nederland kent, bestaan in
N oordrijn-Westfalen niet.
De wetenschappelijke opleiding vindt dus plaats aan de universiteit. Voor het vak
Nederlands betekent dit óf het ' Institut für niederländische Philologie' te Keulen of
het 'Niederländische Seminar' te Münster.
Aan deze instituten worden echter niet uitsluitend leraren Nederlands opgeleid, het
tegendeel is eerder het geval: de toekomstige leraren vormen aan beide universitei~
ten een minderheid ten opzichte van de zuiver academische studenten die een examen 'magister artium' 1 (M.A.) ambiëren of die willen promoveren tot doctor in de
filologie.
l 'Magister artium ' (M.A.) is vergelijkbaar met een doctoraal- of licentiaatsexamen in Nederland of
België.
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De tabellen 1 tot en met 4 laten zien dat er in Münster een bijna evenwichtige verhouding tussen magister- en lerarenstudenten bestaat, terwijl in Keulen de studenten
die een lerarenopleiding volgen, duidelijk in de minderheid zijn.
Tabel 1
Magister artium (M.A.)/Promotie (Dr.Phil.)
Keulen WS 2 90/91 Münster WS 91/92
54
34
magister hoofdvak
magister bijvak
- 196
- -131

250

165

2

13

5
24

15

29

56
209

39
155
194

promotie hoofdvak
promotie bijvak

magister+ promotie hoofdvak
magister + promotie bijvak

265

LerarenopleidingSekundarstufe 11/Sekundarstufe I
Keulen WS 90/91
Münster WS 91/92

Tabel 2
Sek.II

Sek. I

le vak
2e vak

le vak
2e vak

totaal lerarenopleiding
le vak
2e vak

Tabel 3
magister/promotie
Sek.11/Sek.I

Tabel4
magister
promotie

26

57

21
-47
5
2
7

14
14
28

31
23
54

Tl
81
152

Totaal aantal studenten Nederlands
Keulen WS 90/91
Münster WS 91/92
265
83 %
194
55 %
54
17%
158
45 %
352
100%
319
100%
Eerstejaars-studenten Nederlands (totaal: 53)
Münster WS 91/92

25
2

27
Sek. II
Sek.I

2

Wintersemester.
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73
130

- --

23
_}
26

Opbouw van de studie
De opbouw van de studie is vastgelegd in de voor de hele deelstaat bindende
'Lehramtsprüfungsordnung' 3, afgekort LPO. Ik beperk me hier tot de opleiding
'Sekundarstufe II' 4 , zoals tabel 2 laat zien de meest gekozen studie bij de lerarenstudenten.
De officiële 'Regelstudiendauer' is, zoals gezegd, acht semesters ofwel vier jaar,
waarin de studenten in totaal 160 SWS 5 moeten volgen , dus gemiddeld 20 uur per
week per semester. Deze tijd moet worden besteed aan de studie van twee onderwijsvakken plus pedagogiek. De onderlinge verhouding is 2:2: l of één vijfde voor
pedagogiek en twee vijfde per onderwijsvak, dat is 64 SWS per vak ofwel 8 SWS
per week per semester.
Combinatiemogelijkheden onderwijsvakken
Paragraaf 42 van de LPO noemt de onderwijsvakken die voor een combinatie in
aanmerking komen.
Biologie
Italiaans*
Psychologie*
Scheikunde
Kunst
Recht*
Religie (evangelische)
Duits
Latijn
Religie (katholieke)
Engels
Wiskunde
Frans
Muziek
Russisch *
Aardrijkskunde
Nederlands*
Sociale Wetenschappen
Geschiedenis
Pedagogiek*
Spaans*
Lichamelijke Opvoeding
Grieks*
Filosofie*
Informatica
Natuurkunde
Techniek*
Om te voorkomen dat de studenten twee van de zogenaamde 'kleinere' onderwijsvakken (*) kiezen, bestaat er een combinatiebeperking. Men mag niet twee vakken
uit deze groep combineren; alle andere combinaties zijn toegestaan.
Positief bekeken houdt dit in dat Nederlands tegenwoordig in combinatie met zeventien andere vakken kan worden gestudeerd. Dit is een duidelijke verbetering tegenover de tot april 1990 geldende regeling, die alleen een combinatie met zes vakken toeliet (Duits, Engels, geschiedenis, wiskunde, sociale wetenschappen en lichamelijke opvoeding). De verruiming van de combinatiemogelijkheden is vooral van
belang voor het zich recent ontwikkelende tweetalige (bilinguale) onderwijs waar
bij voorbeeld docenten met de combinatie Nederlands/aardrijkskunde ontbreken,
omdat een dergelijke combinatie tot medio 1990 niet mogelijk was.
Inhoudelijke opbouw van de studie Nederlands
De inhoudelijke eisen waaraan de lerarenstudenten moeten voldoen, worden nader
bepaald door de LPO (geldig voor de hele deelstaat) en de daarop gebaseerde
'Studienordnung' (per universiteit verschillend). Voor zover er aan een universiteit
nog geen 'Studienordnung' bestaat, gelden de bepalingen zoals die in de LPO vrij
nauwkeurig zijn uitgewerkt.

3 De laatste vers ie van de ' Lehramtsprüfungsordnung' (LPO) dateert van 20 december 1990.
'Sekundarstufe II' is een eerste-graadsbevoegdheid.
5 l SWS = 1 college-uur per week per semester.
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Het Eerste Staatsexamen bestaat uit:
a.
'Staatsexamensarbeit': een uitgebreide scriptie in één van de twee onderwijsvakken. Hiervoor heeft de kandidaat vier maanden de tijd. Voor de omvang en het wetenschappelijk niveau gelden ongeveer dezelfde eisen als
voor een 'Magisterarbeit'.
b.
'Klausuren': schriftelijke examens, per vak tweemaal vier uur en eenmaal
vier uur voor pedagogiek. Voor Nederlands houdt dit in: een vertaling
Duits-Nederlands en een essay in het Nederlands over een taal- of letterkundig onderwerp.
c.
het mondeling examen: bestaat uit veertig minuten in pedagogiek en zestig
minuten per onderwijsvak. Vier tot vijf onderwerpen worden van tevoren
met de examinerende docent afgesproken waarbij een evenredige verdeling
van taal- en letterkundige onderwerpen gegarandeerd is. Het gesprek vindt
plaats in het Nederlands.
Het feit dat de studenten hun hele examen schriftelijk en mondeling volledig in het
Nederlands moeten doen, garandeert bovendien dat er niemand zonder een grondige
kennis van de taal zijn onderwijsbevoegdheid kan halen.
Een kandidaat die voor alle onderdelen van het Eerste Staatsexamen geslaagd is,
heeft daarmee bewezen dat hij wat taalvaardigheid en wetenschappelijke vakkennis
betreft, goed is voorbereid op zijn toekomstige taak als leraar Nederlands. Hij kan
dus met frisse moed beginnen aan de tweede fase, het 'Referendariat'.

4.1.3. Waarom Nederlands in Duitsland'?
L. Drüing
Noot van de redactie. De heer L. Drüing spreekt hier namens de heer K. Hennen,
'Landesbea14tragter' van de volkshogescholen in Noordrijn-Wes(falen. Uit zzjn lezing volgen hieronder de voor de cm~fèrentie van belang zi.jnde passages.

Waarom leren Duitsers Nederlands en wat willen zij met de verworven kennis beginnen? Met deze twee vragen wil ik mij in de volgende uiteenzetting bezighouden.
Om u een indruk te geven van wat deelnemers of cursisten beweegt, zal ik u vertellen wat ik afgelopen dinsdag tijdens mijn les heb meegemaakt.
Marijke Verbeke - die vandaag ook onder ons is - bracht een bezoek aan onze
school, het Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Recklinghausen. Mevrouw Verbeke
is lerares Duits in Deinze (België) en was dus als gast op het 'Gymnasium' in het
kader van een lerarenuitwisseling, georganiseerd door de 'Pädagogische
Austauschdienst' in Bonn. Zij ging ook mee naar Gelsenkirchen en ter inleiding had
ik de cursisten gevraagd om zich voor te stellen en telkens aan te geven waarom zij
Nederlands wilden leren.
Meteen volgde de eerste verrassing: een cursiste vertelde dat zij Nederlands leerde
omdat zij elk jaar tijdens de zomer als maat op een boot op het IJselmeer werkte!
Haar Nederlandse vriendin was namelijk eigenaar van die boot. Een volgende cursist ging vaak naar Nederland om te zeilen. Een andere cursist had er een huis gekocht. Weer een ander had kennissen in Nederland. Nog een andere bezat een vakantiehuis en zo ging het almaar door tot de laatste cursist aan de beurt kwam. Hij
was zakenman en werkte bij een bedrijf dat nauw samenwerkte met gelijksoortige
bedrijven in Nederland en België. Hij maakt meteen van de gelegenheid gebruik om
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onze Belgische gast te vragen waar men in België de handelsregisters bewaarde, bij
de Kamers van Koophandel en Fabrieken, zoals in Nederland gebruikelijk is, of bij
de gerechten en de gemeenten, zoals in Duitsland.
Deze korte schets geeft - denk ik - een levendige indruk van de motivatie van de
cursisten en van de redenen waarom zij Nederlandse lessen volgen.
Ik zal u nu even moeten lastig vallen met enkele cijfers. Sinds 1987 - het jaar waarin
voor het eerst het examen voor het ree 1 Certificaat Nederlands werd afgenomen bestaan er statistische gegevens die de vraag naar en het aanbod van cursussen
Nederlands precies aanduiden.
Jaar
1987
1988
1989
1990

Cursussen
735
745
815
848

Lesuren
20 151
20 293
22 286
23 214

Cursisten
9 715
10 360
10 617
10 698

In Noordrijn-Westfalen werden in 1987 468 cursussen (63,7%) en 12 703 lesuren
(63%) Nederlands gegeven, waaraan 6518 cursisten (67,1%) deelnamen. Men kan
ervan uitgaan dat er in Nedersaksen ongeveer 30% van de lessen gegeven wordt,
terwijl het aandeel van de overige 'Bundesländer' iets minder dan 10% uitmaakt.
Met die andere 'Bundesländer' zijn dan vooral bedoeld Hamburg en Bremen, maar
ook Hessen met het financiële centrum Frankfurt.
Als men de volgende getallen met elkaar vergelijkt, valt het op dat in een periode
van vier jaar het aantal cursussen met 15,4% is gestegen, het aantal lesuren met
15,2% en het aantal deelnemers slechts met 10,2%. Dit betekent dat de intensiteit
van het aanbod is toegenomen, met andere woorden dat voor betrekkelijk minder
deelnemers meer cursussen worden gegeven.
Jaar
1987
1988
1989
1990

Gemiddeld aantal
lesuren per cursus
27,4
27,2
27,3
27,4

Gemiddeld aantal
deelnemers
13,2
13,9
13,0
12,6

Deze ontwikkeling houdt ongetwijfeld verband met het feit dat er sinds 1987 een
ICC Certificaat Nederlands bestaat waardoor het vak Nederlands een betere status

heeft gekregen. Dit laatste laat dan ook toe dat kleinere groepen cursisten doorgaan
met de studie van het Nederlands totdat ze hun certificaat hebben behaald.
Gemiddeld leert ruim een derde van de deelnemers
- ruim een jaar lang;
tussen een en twee jaar;
- meer dan twee jaar lang Nederlands.

1

ICC zijn de beginletters van International Certificate Conference.
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Meestal worden er cursussen gegeven die per semester 24 tot 30 lesuren omvatten.
De cursus vindt slechts een keer per week plaats (telkens twee lesuren); een cursus
duurt dus 12 tot 15 weken. Soms zijn er ook intensieve cursussen met vier of vijf
lesuren per week.
De zogenaamde 'Bildungsurlaub' 2 in het vak Nederlands wordt in NoordrijnWestfalen ook steeds belangrijker. In één week worden er zes tot acht lesuren
Nederlands gegeven. Volgens de wet - met de mooie naam 'Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz' - moeten werknemers tijdens deze week doorbetaald worden hoewel ze tijdens die week niet - of tenminste niet direct - voor hun bedrijf werkzaam
zijn.
Over de ontwikkeling van de examens voor het certificaat kan ik u de volgende cijfers geven.
In het eerste jaar (1987) waren er in Nedersaksen 68 deelnemers, in NoordrijnWestfalen 64, in Hessen 5 en in Berlijn 3. In totaal dus 140 kandidaten.
In 1988 bedroeg het totale aantal deelnemers reeds 209, waarvan 94 uit
Nedersaksen, 103 uit Noordrijn-Westfalen, 10 uit Hessen en 2 uit Berlijn.
In 1989 was er een lichte daling: 74 uit Nedersaksen, 97 uit Noordrijn-Westfalen,
10 uit Hessen. In totaal 181 deelnemers.
In 1990 namen weer veel meer cursisten deel aan het examen: 1 I 7 alleen al in
Nedersaksen, 92 in Noordrijn-Westfalen, 13 in Hessen, 1 in Baden-Württemberg en
7 in Berlijn. In totaal dus 230 kandidaten.
In 1991 is het voorlopige aantal vastgesteld op 250.
Bij bovenstaande gegevens valt vooral op dat in Nedersaksen het aantal kandidaten
relatief gezien veel hoger is dan het gehele aantal lesuren en deelnemers. Dit hangt
samen met het feit dat in Nedersaksen het Nederlands nog geen volwaardig en algemeen erkend onderwijs- en examenvak is zoals dat wel het geval is in NoordrijnWestfalen.
Nederlands wordt in Nedersaksen vooral in de vorm van 'Arbeitsgemeinschaften'
(werkgroepen) onderwezen. Daarom bestaat er - vooral in de grensplaats Nordhorn
een vorm van samenwerking tussen de plaatselijke scholen en de volkshogeschool. De leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om naast hun gewone getuigschrift van de school ook het ICC Certificaat Nederlands te behalen of, op veel hoger niveau, het Euregio Diploma Nederlands voor gevorderden. Voor de leerlingen
uit deze regio is deze extra kwalificatie van groot belang voor het toekomstige be~
roepsleven.
Over de resultaten van het examen voor het certificaat zijn de volgende gegevens
bekend:
Jaar

Zeer goed

Goed

Voldoende

1987

11,7
30,1

50,0
40,4

25,8

1988

2

15,2

'Bildungsurlaub' is een vorm van kort studieverlof.
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Geslaagd
(in%)
4,2
1,2

Niet geslaagd

8,3
11,0

De resultaten voor Nederlands tijdens het eerste jaar zijn te vergelijken met de resultaten behaald voor andere vreemde talen; het resultaat van dit jaar is een uitschieter. Dit hangt samen met het feit dat er duidelijk meer en betere boeken beschikbaar
zijn en dat leraren meer dan vroeger de gelegenheid wordt geboden zich bij te scholen. Voorts worden er speciale bijeenkomsten en bijscholingen georganiseerd voor
de examinatoren - die meestal ook de docenten zijn. Zodoende kunnen de kandidaten beter en meer doelgericht op het examen worden voorbereid.
Onder de twintig vreemde talen die in de statistieken 3 opgenomen zijn (inclusief
Duits als vreemde taal en Duits voor Duitsers), neemt het Nederlands de volgende
plaats in:
1987: 12
1988: 11
1989: 11
1990: 12
Wat het aantal certificaten betreft:
1987: 7
1988: 7
1989: 7
1990: 5
Rekening houdend met de gehele Duitse Bondsrepubliek heeft het Nederlands in
1990 het Frans en het Italiaans 'ingehaald'. Het komt op de vijfde plaats ná Duits
als vreemde taal, Engels, Handels-Engels en Spaans en vóór Engels voor de Horeca,
Technisch Engels, Frans, Frans voor het beroep, Italiaans en Russ.isch. In
Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen heeft het Nederlands ook het Spaans ingehaald; daar komt Nederlands op de vierde plaats.
Het is opvallend dat men zich makkelijker bereid verklaart om een certificaat
Nederlands te behalen dan een examen voor een andere vreemde taal. Hiervoor zijn
twee redenen:
- De gemiddelde voorbereidingstijd is korter, vooral in de twee 'Bundesländer' in
het grensgebied, maar het niveau van het examen Nederlands blijft vergelijkbaar
met dat voor andere vreemde talen;
- Vaak bestaat er geen mogelijkheid om het Nederlands als schoolvak te kiezen. Dat
geldt ook voor Noordrijn-Westfalen. Nochtans bestaat de behoefte om Nederlands
te leren omdat men deze taal nodig heeft in het latere beroepsleven. Hierdoor daalde
de gemiddelde leeftijd van de kandidaten aanzienlijk.
Daarnaast zijn nog steeds de belangrijkste redenen om Nederlands te leren, zoals ik
reeds in het begin aangaf:
- Men brengt zijn vakantie in Nederland of België door en men wil met de plaatselijke bevolking Nederlands spreken;
Men heeft familie, vrienden of kennissen in Nederland of België;
- Men heeft een tweede woonplaats in Nederland of België.

3 Bron:

Statistieken van het 'Deutsche Volkshochschulverband'.
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Na deze uiteenzetting over het ICC Certificaat Nederlands wil ik ook even stilstaan
bij het Euregio Diploma Nederlands voor gevorderden. Het Euregio Diploma wordt
georganiseerd door de Euregio Gronau/Enschede. Het examen wordt samengesteld
en afgenomen door een werkgroep die ik voorzit. In beginsel heeft het diploma dezelfde structuur als het ICC Certificaat en het Certificaat Nederlands als Vreemde
Taal, georganiseerd door de Nederlandse Taalunie en samengesteld door een werkgroep verbonden aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve.
Het niveau van het Euregio Diploma is hoger dan dat van het Certificaat. Zo moet er
bij voorbeeld in plaats van een korte brief een hele steloefening worden geschreven.
De kandidaten kunnen kiezen uit zes onderwerpen. Vooral de taalvaardigheid wordt
gewaardeerd en beoordeeld maar ook de inhoud is van belang.
Bij het mondeling examen krijgen de deelnemers een langere tekst met vragen. Het
is de bedoeling dat er tijdens het examen een levendige en boeiende discussie ontstaat tussen de kandidaat enerzijds en de examinatoren anderzijds.
Jaarlijks nemen ongeveer vijftig kandidaten uit Noordrijn-Westfalen en
Nedersaksen deel aan dit examen. Het examen bestaat reeds dertien jaar. De examinator is meestal tegelijkertijd docent doch hij kan niet de eigen studenten examineren. De examinatoren vervullen hun niet zo gemakkelijke taak met vakkennis en enthousiasme.
Maar enthousiasme alleen is lang niet voldoende en daarom zou het wenselijk zijn
als de kandidaten nog beter op het examen zouden kunnen worden voorbereid.
Daarbij zouden de Nederlandse Taalunie en de 'Fachvereinigung Niederländisch
e.V.' kunnen helpen door bij voorbeeld bijeenkomsten of bij scholingen te (helpen)
organiseren ten behoeve van de docenten Nederlands verbonden aan volkshogescholen. Ook materiële steun ware wenselijk.
De docenten zijn namelijk - net zoals ikzelf trouwens - meestal niet opgeleid voor
volwasseneneducatie. Het zijn meestal Nederlandstaligen die al geruime tijd in
Duitsland wonen en die een of andere pedagogische opleiding hebben gevolgd. Het
betreft hier dus amateurs eerder dan professionele docenten. Maar dat behoeft geen
nadeel te zijn. Bij het woord 'amateur' moet ik steeds denken aan wat ik onlangs tijdens mijn vakantie in Londen zag. In een station van de Londense ondergrondse
hing een grote advertentie van het London Design Centre: 'The Titanic was designed by a specialist, the Are was designed by an amateur.'

4.2. Discussie werkgroep Noordrijn-Westfalen
Noot van de redactie. in het verslag zzjn de voor de conferentie van belang zijnde
passages opgenomen.
De voorzitter (de heer Van den Toorn): Wc stellen voor dat we enkele minuten uittrekken - zo dat nodig is - om vragen te stellen aan de sprekers van vanmorgen en
om daarna een algemene discussie te openen. Wie van u wenst iets te vragen?
De heer Willemyns: Ik heb een vraag aan de heer Jaegers in verband met die
'Begegnungssprache' in de basisschool. In het basisonderwijs heeft men per klas
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een leraar. Is het de bedoeling dat die leraar dat dan ook zelf doet of komt daarvoor
een speciale leraar? Hoe gaat dat?
De heer Jaegers: Dat wordt gedaan door de leraren die over de noodzakelijke vakbekwaamheid beschikken. In het taalgrensgebied is het zo, dat het meestal de een of
andere leraar is die met een Nederlandse getrouwd is, of die misschien zelf
Nederlander was (niet is), of die zijn vakantiehuisje in Nederland heeft. Afgezien
daarvan zou ik mij kunnen voorstellen dat ook in dit verband bijscholing noodzakelijk is, maar dat is misschien voorbarig.
De heer Pekelder: Mag ik even misbruik maken van deze gelegenheid om erop te
wijzen dat er ook een Taalunie-certificaat bestaat. Dit congres is georganiseerd door
de Nederlandse Taalunie en dan lijkt het me toch voor de hand te liggen dat ik als
medewerker van dit certificaat dat ook even naar voren breng. Het Taalunie-certificaat is zoals sommige mensen misschien weten het certificaat van Nederland en
Vlaanderen , het internationale certificaat Nederlands dat in een dertigtal landen
sinds 15 jaar elk jaar wordt afgenomen. Goed, dat is het gedeelte misbruik. Dan heb
ik nu een inhoudelijke vraag.
Misschien dat ik het verkeerd heb begrepen, maar de heer Drüing had het over het
gevorderdencertificaat en hij noemde een aantal percentages van geslaagden en gezakten, met name het percentage 11 % en dat ging dan om het aantal gezakten, en
ook een percentage van 80% en dat waren mensen die (zeer) goed behaalden. Die
percentages verbazen mij toch wel een beetje.
Normaal gesproken is het bij taaltoetsen zo - en ik denk dat dit ook geldt voor andere toetsen - dat met name dat percentage van 80% nooit bereikt wordt. Het ligt er
natuurlijk aan hoeveel andere evaluaties u nog heeft tussen onvoldoende en goed.
Bij het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal is dat voldoende, ruim voldoende,
goed, zeer goed. Als ik kijk naar het gevorderdenniveau (uitgebreide kennis bij ons)
dan haalt ongeveer 20 tot 25% van de mensen goed of zeer goed. In totaal dus 10%
zeer goed, 15% goed. Dat is één deel van de vraag. Het andere deel betreft die 11 %.
Dat lijkt mij zeker voor een gevorderdenniveau een zeer laag onvoldoende percentage. Van een toets die goed discrimineert, die een goede spreiding geeft, zou men
toch op zijn minst, zeker op een gevorderdenniveau, een hoger onvoldoendepercentage verwachten en een lager percentage in de hogere regionen. Misschien dat ik het
helemaal verkeerd interpreteer?
De heer Drüing: Om te beginnen mijn excuses dat ik het certificaat van Louvain-laNeuve niet genoemd heb. Dat is gewoon een omissie. Ik weet uiteraard dat dit bestaat.
Ten tweede zie ik deze cijfers ook als uitschieters, want alleen in 1987 ging het om
11%. In 1991 bedroeg het totaal goed en zeer goed 70% (en niet 80%) en dan nog
15% dat een ruim voldoende had, slechts 1,7% had voldoende en 11 % zakte. Maar
dat was niet bij de gevorderden. Dat was alleen bij het certificaat, het laagste niveau
bij ons, wat wij vroeger basisniveau noemden, wat u basiskennis noemt. Dat is dus
vergelijkbaar noch met elementaire noch met uitgebreide kennis. Op het basisniveau hebben we, dit jaar toevallig misschien 70% (in 1987 was dat 60%) goed en
zeer goed. Maar ik denk niet dat het zoveel zegt over de kwaliteit of de eisen dat die
te laag zijn. Het kan natuurlijk ook aan de deelnemers zelf liggen.
Over het certificaat voor gevorderden heb ik hier geen concrete cijfers, maar ik weet
uit ervaring dat het aantal zeer goede resultaten niet zo hoog ligt, LO% of zelfs minder, en dat geldt ook voor goed. Ook daar zakken mensen. Tegenwoordig is men
sneller bereid om een examen af te leggen en dan kan het risico om te zakken toenemen. In de beginperiode bereidde men zich gedurende drie tot soms wel tien jaar
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voor op het examen; nu is men twee tot drie jaar bezig met het Nederlands. Het is
dus niet meer zo dat de helft zeer goed en goed scoort. Dat behoort tot het verleden.
Ik denk dus echt wel dat 1987 een uitzondering is.
Misschien om af te sluiten nog even iets over de zogenaamde concurrentie. Drie
verschillende instituten of instellingen kunnen een soortgelijk examen afnemen. De
vraag nu is of er iets veranderd moet worden, of dit niet verspilling van tijd en geld
is. Even tussen haakjes, een grote motivatie voor de cursisten om het Regio-certificaat te behalen ligt op het financiële vlak; het is het goedkoopste (22 of 30 DM). In
Frankfurt (basisniveau) betaalt men 80 tot 100 DM en in Leuven ongeveer 60 DM.
Helaas speelt geld ook hier een niet onbelangrijke rol.
De voorzitter: Ik neem aan dat de weinige vragen die uit de bus gekomen zijn, opgevat kunnen worden als een hulde aan de sprekers van vanmorgen die in ieder geval zo duidelijk zijn geweest dat u geen nadere toelichting verlangt. Veel van wat
vanmorgen aan de orde is gekomen was u gedeeltelijk of zelfs meer dan gedeeltel~jk
bekend omdat u uit het veld komt. Ik denk dat wij nu ampel de gelegenheid hebben
om te spreken over uw desiderata die we in de vorm van aanbevelingen aan de
Nederlandse Taalunie kunnen aanbieden.
Voor zover ik het begrijp, is Noordrijn-Westfalen eigenlijk één van de meest gunstige gebieden. Nederlands is een erkend vak. Er bestaat veel belangstelling voor en
uw problemen zijn misschien minder groot dan in de andere sectoren die op dit
ogenblik aan het vergaderen zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat u niet bepaalde zaken wilt signaleren en aan de orde wilt stellen. Ik zou zeggen de discussie is
geopend.
De heer Jaegers: Ik heb vanochtend een paar voorstellen gedaan betreffende de
kwalitatieve verandering die mijns inziens noodzakelijk is. In dit verband kan ik
daaraan nog een idee dat niet in de eerste plaats iets te maken heeft met school en
schooltypes toevoegen. U weet allemaal dat de verhouding tussen Nederland en
Duitsland een beetje ingewikkeld is. Ik wil daar niet nader op ingaan maar daarvan
is iedereen zich bewust. De verhouding tussen Nederland en Duitsland is niet
de énige moeilijke verhouding die tussen Duitsland en andere landen bestaat. We
hebben daar bîj voorbeeld de relatie tussen Duitsland en Frankrijk. Aan die relatie is
heel hard gewerkt, onmiddellijk na de oorlog. Ik vraag me af of het niet mogelijk is
iets te vormen, te scheppen als bij voorbeeld het 'Deutsch-Französische
Jugendwerk'. Ik geloof dat dit een heel goeie basis zou kunnen zijn om de verhouding tussen de twee staten te verbeteren en in het gevolg daarvan ook iets heel positiefs te doen voor het Nederlands op Duitse scholen, maar dit pas in tweede instantie. Het is maar een voorstel.
De voorzitter: Bent u op de hoogte van de zogenaamde 'Jugend Austausch', die
door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt geëffectueerd
en waarvoor ook aan de Duitse ministeries voldoende weerwerk wordt gegeven?
De heer Jaegers: Ik weet wel dat er zo iets bestaat, maar ik heb de indruk dat het
niet zo bijzonder effectief functioneert. Het probleem ligt misschien in het feit dat
tussen de twee landen op verschillende niveaus wordt geopereerd. Als ik aan
Noordrijn-Westfalen denk, dan is het Nederlandse Ministerie niet de geschikte partner. Dus een Duitse deelstaat kan niet met Nederland onderhandelen. Met een instantie als het 'Deutsch-Französische Jugendwerk' zou men min of meer onafhankelijk van ministeries kunnen opereren.
De voorzitter: We zullen dit als suggestie meenemen en we kunnen die in ieder geval bij die aanbevelingen voegen.
De heer Craseman: Ik wil nog een kleine aanvulling geven op wat vanmorgen ge68

zegd is. Wij hebben vanmorgen één sector buiten beschouwing gelaten en dat is het
onderwijs in de commerciële instellingen, zoals de Inlinguaschool of Berlitzschool.
Dat soort onderwijs kent een steeds grotere belangstelling, vooral van zakenmensen
die een heel doelgericht Nederlandstalig onderwijs willen volgen. De didactische en
ook de kwalitatieve eisen die daaraan worden gesteld zijn echter beneden alle peil
en dat alles staat ver van alles wat met Nederlands onderwijs te maken heeft.
De voorzitter: Denkt u dat het op de weg van de Taalunie ligt om zich daarmee te
bemoeien want dit zijn natuurlijk commerciële instituten die zich niet veel gelegen
zullen laten liggen aan de Taalunie. Althans dat is mijn gedachte.
De heer Craseman: Ik dacht alleen dat deze sector van onderwijs ook een bepaalde
rol speelt vooral in Noordrijn-Westfalen. Zo hebben heel wat grote bedrijven zich
gevestigd in Wuppertal - de stad waar ik woon - en daar wordt dit soort onderwijs
vrij veel gegeven. Ik vind het jammer dat het buiten beschouwing moet blijven.
Mevrouw Heil: Ik komt uit Vlaanderen maar woon nu al twintig jaar in Duitsland.
Ik geef nu les aan de 'Volkshochschule' in Essen en word bijna dagelijks geconfronteerd met het probleem dat men zo weinig over Vlaanderen weet. Onlangs las ik
in een boek: 'Belgen zijn eigenlijk Nederlanders in een door Walen bezet gebied.'
Dat staat in een boek Leer Nederlands dat in Duitsland wordt gebruikt. Als Vlaming
weet ik dan niet meer wat te zeggen. Men zegt wel dat het dan aan de leraar is om
dergelijke uitspraken te ontzenuwen - en dat is ook wel zo - maar wellicht kan de
Nederlandse Taalunie ook daarvoor iets doen. Ik tracht alles te doen om mijn cursisten ervan te overtuigen dat in Vlaanderen dezelfde taal gesproken wordt als in
Nederland. Maar in Duitsland dringt dat zo weinig door. Ik moet nog dagelijks horen ' Sie sind aus Belgien, sprechen Sie da auch Französisch?' Dat komt nu nog altijd voor en dat doet mij als overtuigde Vlaming pijn. Ik spreek Nederlands en in
Vlaanderen wordt Nederlands gesproken.
De voorzitter: Het is een hartekreet van u, dat begrijp ik. Er bestaan natuurlijk wel
allerlei werken als dat van Wilmots voor wie Nederland en Vlaanderen wil leren
kennen en er is pas bij uitgeverij Van In een vrij uitvoerig boek verschenen dat zo
een beetje naast het boek van Van Istendael te begrijpen is. Er is natuurlijk wel veel
stof maar ik begrijp uit uw hartekreet dat er in de leermiddelen nog veel onzin over
staat. Is dat het algemeen gevoel? Ik zie knikken.
De heer Eickmans: Ik denk inderdaad ook dat in de leermiddelen nog veel onzin
staat. Het is trouwens uitzonderlijk dat de leermjddelen Nederlands zijn. Het probleem ligt niet in leermiddelen Nederlands - hoe ontoereikend die ook mogen zijn maar op een ander vlak. Het probleem is - en daarover heeft de heer Kempen iets
geschreven - dat de leermiddelen Frans bij voorbeeld en alles wat we vanuit
Frankrijk over België horen, ervan uitgaan dat bijna alle Belgen Franstalig zijn. Dus
heel België maakt deel uit van de francofonie en dit soort onzin nemen dan de
Duitse deelstaatministers over. De heer Kempen heeft er ook op gewezen dat er een
foldertje bestaat van de 'Kultursenator' in Hamburg waarin wordt gezegd dat tien
miljoen Belgen van huis uit Frans spreken. De taal verhoudingen in België zie ik dus
niet als het probleem van de leermiddelen in Nederland. Door die ene zin in dat ene
boek kan dan misschien de docent nog een en ander rechtzetten. Dat andere zie ik
wel als een groot probleem. Het is natuurlijk typisch dat als u zegt, ik ben een

Belgische, dat ze dan antwoorden, dan spreekt u Frans. Maar hoe we daar iets aan
kunnen doen, weet ik niet.
De heer Kempen : Ik dacht aan nog een ander probleem. Mijns inziens is de Duitse
'Germanistenausbildung' te eenzijdig op het Duits gericht. Als Duits germanist
hoeft men geen andere Germaanse talen te kennen; het Duits alleen is voldoende. Is
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men romanist in Duitsland, dan moet men tenminste twee Romaanse talen studeren
en men kent meestal ook nog Latijn. Zo kan het dus gebeuren dat de Duitse germanist nooit met een Nederlandse tekst in aanraking komt of met een Afrikaanse of
Friese tekst. Dan komt er nog bij dat in die oude Mittelhochdeutsche Grammatikern
het Nederlands bijna altijd afgeschilderd is als 'Niederfränkisch' en
'Niederfränkisch' is een soort als 'Niederdeutsch' en daar heb je het natuurlijk.
Ik wil nog wat zeggen in verband met het Duits-Nederlands Cultureel Akkoord en
het Duits-Belgische Cultureel Akkoord. Zover ik weet, zijn die rond de jaren vijftig
afgesloten. Het begrip 'Nederlandse taal ' komt er niet in voor. Het is hoog tijd dat
die culturele akkoorden opnieuw gesloten worden, misschien voor Vlaanderen een
extra-akkoord als dat (juridisch) mogelijk is, en dan moet ook de Nededandse taal
worden opgenomen in die tekst. In de gemengde commissie voor het uitvoeren van
die akkoorden zouden ook mensen of vertegenwoordigers van het onderwijs moeten zitten. Als we dat kunnen bereiken, kunnen we zeker het een en ander verbeteren.
De voorzitter: Mag ik iets zeggen over dat Cultureel Akkoord? Het is u wel bekend
dat een zeer belangrijk onderdeel van die besprekingen altijd is de positie van de
Neerlandistiek in Duitsland en van de Germanistiek in Nederland. Daaraan wordt
zeer veel aandacht besteed ook al komt het woord misschien in het verdrag niet
voor. Op dit ogenblik is de situatie zo dat er in Duitsland meer aan Nederlands gedaan wordt; er zijn meer studenten Nederlands, meer leerstoelen, meer docenten
Nederlands in Duitsland, dan docenten Duits in Nederland. Dat is ook een zeer
zorgwekkende toestand die niet de Taalunie regardeert, maar die precies het omgekeerde laat zien. Verder begrijp ik uit uw meningen dat u wel vindt dat het op de
weg van de Taalunie ligt om meer begrip te kweken voor de gelijkwaardigheid van
het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Nederland, mag ik dat zo omschrijven? En ook voor het onuitroeibare misverstand in Duitsland dat Nederlands
eigenlijk een Duits dialect is? Dat komt toch nog altijd voor. En daar zou de
Taalunie dus op het gebied van voorlichting iets kunnen doen naar uw mening? Dat
zou een van onze aanbevelingen kunnen zijn?
De heer Jaegers: Mag ik de voorzitter eraan herinneren dat er nog zoiets als een
middelbaar onderwijs Nederlands bestaat en dat is het reservoir voor het universitaire Nederlands in Duitsland. Daarover heeft u niets gezegd.
De voorzitter: Het secundair onderwijs en hel volwassenenonderwijs hebben geen
vertegenwoordiging in die commissie. Die commissie is overigens ook niet zo groot
dat dat er allemaal in kan worden opgenomen. Maar via de ministeries zou dat kunnen. U moet daarop aandringen bij de Ministeries van Onderwijs en bij het
Ministerie van Cultuur bij voorbeeld in Noordrijn-Westfalen.
De heer Mü!ler: Wij hebben vaak gehoord dat dé geboorteplaats van het
Nederlands in Noordrijn-Westfalen eigenlijk de 'Realschule' is. We hebben een situatie waar we eigenlijk al tevreden mee zijn, maar natuurlijk nog lang niet genoeg.
We hebben wel Nederlands als gelijkwaardig vak in vergelijking met het Frans , er
is een commissie ingesteld die richtlijnen bepaalt voor Nederlands op de
'Realschule' net als voor Frans en voor de andere vakken. Maar als we kijken naar
de leermiddelen voor onze taal en ons vak, en als we dat vergelijken met die voor
een andere vreemde taal, dan moeten we wel onze ogen dicht doen. Daar zou de
Taalunie zeker een uitweg kunnen bieden. En dan heb ik het niet alleen over een
methode, over leerboeken, maar ook over aanvullend materiaal, audio-visuele middelen, media, enz. Vooral de leerlingen in de zevende klas die voor vier jaar
Nederlands leren, moeten geschikt lesmateriaal krijgen.
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De voorzitter: Ik had al vanmorgen verwacht dat het deze kant uit zou gaan. Anders
gezegd, u dringt aan op de ontwikkeling van leermiddelen die bevredigender zijn
dan de middelen die er nu bestaan. W e mogen ook niet vergeten dat voor ni em and
ieder leerboek helemaal ideaal is. Dat zal nooit lukken.
Denkt u niet dat het initiatief bij u als docenten in het veld ligt en dat u dan de
Nederlandse Taalunie om logistieke ste un kunt vragen ? Want het maken van zo' n
boek, het schrij ven of het vervaardigen van audio-vi sueel m ateriaal moet natuurlijk
door betrokken docenten gebeuren.
De heer Mül!er : De pog ingen zijn e r geweest maar uitgeve rij en hebben geen belangstelling omdat de markt te klein zou zijn.
De heer Wi!l emyns: Het maken van de leermiddelen, het schrijven van die boeken ,
wat dan ook, is ni et de taak van de Nederlandse Taaluni e. De Taalunie kan wel met
die uitgevers onderhandelen en du s al s het moet daar fin ancieel iets toe bijdragen
opdat dat soort materiaal op de markt kan komen. Dat is ge loof ik inderdaad iets dat
op de weg van de Taalunie li g t en dat oo k financieel moet kunnen , zelfs binnen de
beperkte moge lij kheden van de Nede rlandse Taalunie.
De heer Kempen : Ik vraag me af of de Nede rlandse Ta aluni e ni et kan helpen bij een
zekere ex pansie van het school vak Nederlands in Duitsland. U weet dat het
Nederlands vrijwel beperkt is tot twee 'Länder' : Noordrijn-Westfalen en
Nedersaksen. Mi sschien is intussen ook nog Bremen erbij gekomen, maar dan is het
nog steeds maar drie op de zestien 'Länder'. Ik denk hier bij voorbeeld aan
Rheinland-Pfalz. Maar ook in andere Duitse 'Länder' zou de Nederlandse Taalunie
moeten proberen een zekere expansie van het Nederlands te bereiken , vooral cl an
weer met het oog op 1993 want dan hebbe n wij ook Nederlands nodig zoal s men in
Nederland mi sschi en veel meer behoefte zal hebben aan het Duits.
De heer Crasem an: Volgens mij zo u het toch verstandi ge r zijn al die krachten te
bundelen en te concentreren op een bepaald gebied, daar de Nederlandse taal goed
te ontwikkelen eerder dan de schaarse middelen te verspreiden en hier en daar wat
op te zetten; dat zo uden druppels op een hete steen zijn.
De heer Mü!Ler: Nog even over de leerboeken. Er zijn drie grote uitgeverijen die
zich bezig houden met het uitgeven (niet produceren) van leerboeken. Maar zij geve n vooral taal- en rei sgidsen uit. Daarvoor is veel meer belangs telling. Dus ook
daar rij st de vraag of men de krachten niet beter zou bunde le n.
De heer Wil!emyns: Ik heb begrepen dat e r vooral nood is aan een handboek voor
het middelbaar onderwijs. Wij hoeven ons niet te bekommeren om het feit dat uitgeverijen reisgidsen of zelfs taalcursussen uitgeven. Wij moeten werken aan een leerboek voor het middelbaar onderwij s en dan moeten we ni et met twintig projecten
komen. Een dergelijk initiatief moet men goed coördineren en heel goed plannen.
We hebben du s behoefte aan één duidelijk initiatief dat bij voorke ur bruikbaar is in
de twee deelstaten waar het Nederl ands op middelbare schole n aangeboden wordt.
D e heer J aegers: Ik vind dat deze disc uss ie weini g pragmatisch is. Niemand kan
van een le raar verwachten dat hij zom aar een leerboek schrijft, daaraan twee of dri e
jaar werk t, vervolgens naar een uitge verij stapt en een negati ef of helemaal geen
antwoord krij gt. Misschien kan hij voortaan bij de Nederl andse Taalunie te recht
maar ook dan is er een probleem . De markt is te klein , de moeilijkheden zijn te
groot.
Voorts wordt e r gesproken over een concentratie van krachten, over het ontwikkelen van een uitgeki end project. Ik vind dat iemand een welbe paalde opdracht moet
krijgen en dan is het voor iedereen duidelijk dat er gewerkt wordt aan een publikatie. Er moet du s een nieuw en goed initi atief komen van wi e clan ook.
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Tot slot vraag ik me af of er binnen het Cultureel Akkoord een schoolboekcommissie bestaat tussen Duitsland en Nederland zoals bij voorbeeld het geval is tussen
Duitsland en Polen.
De voorzitter: Voor zover ik weet niet. Ik kan dat niet met volle zekerheid zeggen,
maar ik denk het niet. Ik wil u wel waarschuwen bij het maken van een nieuw leerboek voor middelbare scholen voor zogenaamd teamwork want dat hangt altijd af
van de zwakste schakel. Ik ben zelf medeplichtig geweest aan het boek bij
Langenscheid Praktisches Lehrhuch niederländisch. Dat was een eindeloze ellende
en tenslotte is een boek ontstaan waar niemand gelukkig mee was, waar
Langenscheid alle rechten van heeft en die dat klakkeloos herdrukt, ook al is het
verouderd. Het is een boek waar echt niemand meer achter staat. Een boek maakt
men met twee mensen bij voorbeeld en daamaast kan men een soort adviesgroep
hebben maar teamwork kan heel erg contra-produktief zijn. Maar dat is een heel
persoonlijke mening.
De heer Eickmans: Louter ter informatie van de heer Jaegers. Er heeft natuurlijk
ook een Duits-Nederlandse 'Schulbuchkommission' bestaan en dan wel op het terrein van historici maar ik denk dat dat ook voor anderen het geval is geweest.
Voorts hebben wij contacten met Duitstalig België, Eupen. In ons tijdschrift
Nachharsprache niederländisch (nummer 91) staat overigens een stukje over het
onderwijs Nederlands in het Duitstalige gedeelte van België. In die regio bestaat er
evenmin lesmateriaal dat speciaal voor Duitstaligen is ontwikkeld. De scholen werken met Franstalig materiaal, dus met datgene wat voor Wallonië is ontwikkeld.
Bovendien volgen veel minder leerlingen lessen Nederlands en dat kan ook niet anders aangezien er maar 60.000 Duitstalige Belgen zijn. Voor ons valt dus weinig te
halen in Duitstalig België, om het zo maar eens te stellen.
De heer Fuchs: Ik vraag me af of men het probleem van het leerboek voor het middelbaar onderwijs niet moet uitbreiden naar bij voorbeeld het lesmateriaal voor de
volkshogeschool. Ik vraag me dus af of het niet beter is om echt alle krachten te
bundelen voor het ontwerpen van didactisch materiaal. Het probleem bestaat trouwens ook aan de universiteit in Münster. We hebben net gehoord dat er slechts twee
uur tijdens de hele studieperiode wordt uitgetrokken voor vakdidactiek; de rest van
de tijd wordt besteed aan taalverwerving, literatuur en taalwetenschap. Een universiteit moet de studenten uiteraard niet uitsluitend voorbereiden op het onderwijzen,
maar het zou zinvol lijken als de studenten en ook de docenten meer aandacht zouden besteden aan de vakdidactiek. Volgens mij kan deze situatie worden verbeterd
indien de Nederlandse Taalunie erop zou aandringen dat er aan één universiteit in
Duitsland een echte vakdidacticus voor Nederlands zou komen.
De heer Hagen: Ik vind het een leuk idee om in Duitsland zoiets op te richten als
een Goethe-lnstituut voor Nederlandstaligen, misschien Erasmus-Instituut of hoe
het dan mag heten. Daar zouden ze dan ook materiaal voor het onderwijs kunnen
ontwikkelen en dat zou kunnen leiden tot de verbetering van de situatie van de
schoolboeken Nederlands.
De voorûtter: U knoopt daarmee aan bij de aanbevelingen die u in dat rapport 1 hebt
gevonden. U begrijpt natuurlijk ook onmiddellijk dat dat tot de vrome wensen kan
behoren want u hebt al gehoord dat het budget van de Nederlandse Taalunie gerin~
ger is dan van enig Goethe-Instituut. Als u dat wilt gaan oprichten, moet er natuurlijk heel wat geld komen. Maar het is wel iets dat overweging verdient en laten we
hopen dat dit op de lange duur misschien zal worden verwezenlijkt. Denkt u daarbij
1 Bol , G. , en W eers, M., Nic1-unh•crsitair onclcrwzjs Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen;
Nederlandse Taalunie, 's-Gravenhage, 1991.
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aan een instituut in grotere plaatsen, kan u het nog wat concretiseren? Denkt u daarbij aan het uitdragen van cultuur of aan een speciale taakstelling ten dienste van het
talenonderwijs?
De heer Hagen: Ik stel me voor dat er bij voorbeeld in een stad als Essen of
Dusseldorf een groot instituut zou kunnen worden opgericht dat een hele regio kan
ondersteunen. En dan denk ik aan zowel cultuurontwikkeling als talenonderwijs.
De heer Eickmans: Ik vind dit eigenlijk een minder goed idee, omdat ik niet weet
waar de Nederlandse staat het geld vandaan moet halen. Waar moeten we een der~
gelijk instituut vestigen? Moet er één instituut zijn? In welke landen moeten dergelijke instituten zijn gevestigd? Als we in Duitsland met een instituut beginnen dan
zou volgens mij Keulen als eerste in aanmerking komen. Anderen vinden het misschien veel nuttiger en verstandiger om in München te beginnen want in Keulen
hebben ze al een Nederlands seminarie. Ik weet niet waar we zouden moeten beginnen en waar we moeten ophouden. Een buitenlandse culturele politiek van
Nederland bestaat niet; dat is jammer, daar zijn we het denk ik over eens. In zoverre
dat iets wat niet bestaat voor verbetering vatbaar is, geldt dat dus ook voor de buitenlandse culturele politiek. Maar ik weet niet of dat de juiste weg is. Ik zou het toejuichen als Nederland in staat zou zijn niet ergens één maar vijf, zes of acht dergelijke instituten in Europa te vestigen, maar ik vrees dat we daar nog lang op moeten
wachten. Ik vind het idee dus niet realistisch omdat er geen geld beschikbaar is.
Dat geldt trouwens ook voor de door de heren Jaegers en Fuchs naar voren gebrachte idee van een vakdidacticus Nederlands aan een Duitse universiteit. Daar ben ik
ook een voorstander van maar dan moeten er ook andere leerstoelen voor deelgebieden van de wetenschappelijke Neerlandistiek komen die niet vertegenwoordigd zijn
in Duitsland. Wat mij betreft, kan dan de eerste leerstoel naar een vakdidacticus
gaan. In Duitsland hebben we tegenwoordig zoiets als vakdidactici voor Frans of
Engels, ook aan universiteiten, en dit hangt samen met de integratie van de oude pedagogische hogescholen en de universiteiten. De Duitse universiteiten kennen geen
traditie van vakdidactici voor welk onderwijsvak dan ook; ze kennen natuurlijk wel
pedagogiek. Als we echter het hele veld van de Neerlandistiek aan de Duitse universiteiten bekijken, dan kan ik verscheidene onderdelen van de Neerlandistiek noemen die niet vertegenwoordigd zijn op het niveau van hoogleraren en die ik over het
geheel van de wetenschap van de Neerlandistiek gezien belangrijker zou vinden.
Het aantrekken van een vakdidacticus Nederlands is volgens mij dus geen oplossing.
De heer Kempen: Reeds twintig of zelfs dertig jaar geleden heb ik erop aangedrongen dat Nederland eindelijk iets zou gaan ondernemen in het buitenland voor de uitstraling van zijn cultuur, zijn taal. Dat heeft Nederland nooit gedaan, ook niet in de
zogenaamde vette jaren. Nu komen wij met het argument gebrek aan geld; dat wil ik
niet meer horen. Ik vind het ook belachelijk dat wij ons als buitenlanders zo inspannen voor Nederlands en zijn culturele instituten die er toch nooit komen. We zullen
dat althans nooit mogen beleven. De Fransen doen er wel wat aan. De Fransen weten precies dat dat culturele 'zaad' niet alleen op cultureel gebied opgaat, maar dat
dat straks die mensen zullen zijn die als volwassenen Renault auto's gaan kopen,
die elke zomer aan de Cote d' Azur hun vakantie doorbrengen. De Fransen weten
dat het geld dat Frankrijk in de culturele buitenlandse politiek steekt, driedubbel terugkomt. En die goede Nederlandse kooplieden zien dat niet; het is haast niet te geloven. We moeten zoals men in het Duits zegt 'Mit der Wurst nach dem Schinken
werfen'. En ik hoop dat ze dat wel begrijpen.
De voorzitter: U heeft volkomen gelijk en heel veel Nederlanders zullen dat toege73

ven. Men kan ook in kranten zien dat er voortdurend op gehamerd wordt, onder
meer door Maarten Maurik die zich met deze culturele aangelegenheden bezighoudt en het helpt allemaal niets. Al twintig, dertig, veertig jaar niet. Maar we schamen ons diep als Nederlanders. Dat durf ik wel te zeggen. Dit even tussendoor.
De heer Jaegers: Nog even twee opmerkingen. Hier worden heel vaak de woorden
'realisme' en 'realistisch' gebruikt. Ik vraag me af wat dat inhoudt. Ben ik realistisch wanneer ik mij tevreden stel met wat ik op het ogenblik heb? Als dat zo is, dan
is verdere ontwikkeling per se uitgesloten. Ik meen dat een beetje fantaseren ook
over projecten als de Nederlandse Goethe-Instituten niet kan verboden zijn omdat
er op het ogenblik geen geld is. Zo'n idee moet ook worden geboren en verder worden ontwikkeld. Dat is het eerste punt.
Het tweede punt betreft een voor mij merkwaardige tegenstelling tussen didactiek
van een vak en de zuivere wetenschap. Daarover zouden we natuurlijk uren lang
kunnen discussiëren, maar dat wat we hier didactiek noemen, tenminste in wat ik
vanmorgen voorgedragen heb, dat was niet alleen maar zuivere didactiek. Dat had
ook heel veel te maken met research in het taalverwervingsproces. Vanuit doelstellingen in het middelbaar onderwijs Nederlands duiken problemen op die tot dusver
niemand heeft kunnen oplossen. Ik zit als voorzitter in de richtlijnencommissie voor
Nederlands en ik ken dat soort problemen. Ik zie ook hoe deze problemen in andere
vakken worden behandeld; men produceert papier! Ik wil niet zeggen dat kwaliteit
en kwantiteit hetzelfde is. Natuurlijk niet. Maar er is wel degelijk een gebrek aan
mensen die met dit soort vraagstellingen bezig zijn. Bovendien vind ik hier in het
Nederlandse taalgebied geen antwoord op mijn vi-agen omdat die problemen hier
niet opduiken. Vandaar mijn wens dat er iemand - of ik die nu vakdidacticus noem
of wat anders - zich zou bezighouden met deze problematiek.
De heer Eickmans: Ik zit eveneens in een richtlijnencommissie maar dan voor een
andere school vorm, net zoals de heer Müller trouwens. Wij kennen daar net het omgekeerde probleem: de Fransen moeten hun richtlijnen opnieuw maken, de
Engelsen hebben een kort verslag opgesteld en de neerlandici hebben honderd bladzijden geschreven. Wellicht beeft dit te maken met de samenstelling van de werkgroep, de wetenschappelijke begeleiding of de voorzitter van de commissie.
Misschien hebben we dus behoefte aan iemand die niet voor l ()()CYc) vakdidacticus is
en die zich bij voorbeeld ook op taalkundig gebied bezighoudt met problemen die
relevant zijn voor het onderwijs. Ik pleit dus ook voor meer hoogleraren of universitaire docenten zodat het spectrum van datgene wat in de universitaire
Neerlandistiek wordt gedaan zich gewoon over een groter gebied spreidt en in dat
kader kan ook de vakdidactiek aan de orde komen.
De heer Mû!!er: Ik spreek nu als schoolhoofd en als leraar Nederlands in het volwassenenonderwijs. Af en toe heb ik leerlingen bij ons heten ze studerenden die
in contact zijn gekomen met het Nederlands via de radio of andere kanalen. Ik weet
niet of iemand van u meegedaan heeft aan de cursus 'In Holland staat een huis' die
opnieuw werd uitgezonden. Ik vraag me af of al iemand op het idee is gekomen om
de media te gebruiken om de Nederlandse taal en cultuur te verspreiden. Zo bestaan
er telecursussen om Engels, Frans, Spaans, enz. te leren en zelf denk ik eraan om
Italiaans te leren. Maar waarom is er eigenlijk geen cursus Nederlands? Is dat niet
een mogelijkheid om meer mensen in contact te brengen met de Nederlandse taal en
cultuur? Ik zou dat idee graag als een aanbeveling in het eindrapport verwerkt zien.
De rol van de Nederlandse Taalunie hierin is als altijd steun en geld geven. Er bestaat al een radiocursus in samenwerking met radio Hilversum. Waarom kan dan
ook niet een televisiecursus tot stand k01nen?
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De heer Fuchs: Ik was helaas betrokken bij die radiocursus en ook de heer
Eickmans. Wij hebben bij de instantie die de cursus uitzendt , de WOR, erop aangedrongen de cursus niet meer uit te zenden. Dat moet hi er duidelijk worden gezegd.
We kregen als reactie dat er geen geld was om een ni euwe cursus te produceren.
Bovendien vinden de mensen het programma leuk vooral vanwege de spreker.
Voorts zouden de prioriteiten van de WOR nu ook meer in de richting van Spaans
en Russi sc h gaan.
De heer Craseman: Het idee van de heer Müller om taalcurssusen op de televi sie te
producere n is niet nieuw. Televisie produceren is echter hee l wat moeilijker dan een
radioprogramma maken. Dat kost zeker veel geld en voorts ontbreekt een soort basisonderzoek. Hoe moet zoiets ge beuren? Is het bruikbaar in het onderwijs, ook in
het volwasseneno nderwijs? De eerste stap moet zijn het in ste llen van een commi ssie of wat dan ook die zich over deze dingen kan buigen en een concept kan ontwikkelen. Dat vraagt niet zo vreselijk veel geld en zo kan men steunen op een onderzoek. Dat zo u volgens mij een belangrijke stap zijn. Ik zo u dus de aanbeveling w illen wijzigingen: men moet eerst onderzoeken of we via de media op het gebied van
Nederlands taal- en cultuuronde rwij s een stukje vooruit kunnen komen. Voor mij is
het goed denkbaar dat men over een aantal jaren via de e igen computer een taal cursus volgt en dat men wordt bij gestaa n door een tutor di e men dan bij voorbeeld kan
opbellen.
De heer Kenzpen: Nederlandse literatuur in Duitsland kom t ni et van de grond. Dat
lijkt me ni et zo goed. Nederlandse literatuur en Duitse telev isi e. Zou het niet mogelijk zijn om het beste uit de Nederlandse literatuur, korte stukj es van Carmiggelt of
Bomans bij voorbeeld, als film te brengen en dan gesynchroni seerd in Duitsland aan
te biede n. Zo bereikt men miljoenen mensen di e in contac t komen met de
Nederlandse literatuur. Dat kan dan toch ni et zo duur zijn.
De heer Eicknwns: Men moet eerst een omroep vinden die bereid is hieraan mee te
werken en dat is ni et zo voor de hand li gge nd.
De voorzitter: Maar wij zullen het in ieder geval ook noteren. Dit was denk ik het
laatste punt. Wij hebben een aantal suggesties gehoord en in de rapportage zul1en
die dadelijk teru gkom en . Ik dank u.
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5. Werkgroep Frans-Vlaanderen

5.

Werkgroep Frans-Vlaanderen

5.1. Inleidingen
5.1.1. Het Nederlands in Frans-Vlaanderen
A. Héroguel
In mijn lezing zal ik trachten over het Nederlands in Frans-Vlaanderen te spreken
zonder het verslag van de enquête 1 te parafraseren. Ik zal eerst commentaar geven
op de huidige situatie; daarna maak ik enkele opmerkingen over de toekomstmogelijkheden.
Het is zeer moeilijk om een degelijk overzicht van het onderwijs van het
Nederlands in het noorden van Frankrijk te schetsen. Drie weken geleden heb ik de
heer Persyn , die een inspectie-opdracht heeft, opgebeld. Ik veronderstelde dat ik bij
hem de betrouwbaarste inlichtingen kon krijgen. Op mijn eerste vraag - hoeveel
leerlingen in de beide departementen Nord en Pas-de-Calais Nederlands op school
leren - gaf hij mij de schatting 'tussen 1300 en 1500'. Een beetje verbaasd vroeg ik:
'Hoezo schatting?', en hij verklaarde me dat er dit jaar nog geen telling van overheidswege had plaatsgevonden. Mijn verbazing werd echter nog groter toen hij me
vertelde dat het aantal leerlingen verleden jaar ook niet vastgesteld was en dat de officiële cijfers nietjuist zijn.
Ik zie in het eerder genoemde rapport dat de onderzoekers dezelfde moeilijkheden
ondervonden en dat er niet van alle instellingen een antwoord binnenkwam. Ik kon
slechts een lijst van de scholen krijgen waar Nederlands wordt gegeven. Ik kan u
straks deze lijst geven 2 . Dat zijn: voor het lager onderwijs 11 scholen en voor het
voortgezet onderwijs 14. Deze lijst stemt niet overeen met die van het rapport op
pagina 121 en 122. Het grootste verschil betreft het basisonderwijs in Belle: aan de
ene kant één enkele school, aan de andere kant 10 scholen. Twee scholen, het
Collège Lamartine in Hondschoote en het Lycée Professionnel 'Les Vertes
Feuilles' in Saint-André worden in het rapport niet vermeld, terwijl het Lycée
Gaston Berger in Lille ook niet op de lijst voorkomt.
Het is interessant te vermelden dat op sommige scholen het onderwijs op experimentele basis wordt gegeven. Dat is het geval voor alle basisscholen en voor het
Collège in Comines en het Lycée Pasteur, dankzij een jumelage met een
Nederlandse school.
Interessant is ook het feit dat het Nederlands in het beroepsonderwijs wordt onderwezen: ten eerste in het lager beroepsonderwijs in Lille aan het Lycée Jean Monnet
in de afdeling 'Binnenscheepvaart' en in Marcq-en-Baroeul op de opleiding voor
vrachtwagenchauffeurs. Het onderwijs in Saint-André kan als middelbaar beroepsonderwijs worden beschouwd. Voor de rest en voor meer details verwijs ik naar de
lijsten in het rapport van de enquête.
In dit rapport lees ik op pagina 46 dat het Nederlands binnen het secundair onderwijs in Frankrijk en in vergelijking met Duitsland een bescheiden plaats inneemt.
1

Bol, G., en Ween;, M., Niet-universitair onderwi;s Nederlands huiten Nederland en \llaanderen;
Nederlandse Taalunie, 's-Gravenhage, I 991.
2 Zie bijlage.
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Dat is zeker het geval, maar een eenvoudige vergelijking zou een ongenuanceerd
beeld van de situatie geven. Men kan met deze situatie niet tevreden zijn, maar het
onderwijs van het Nederlands in het Noorden van Frankrijk heeft in de laatste jaren
een echte 'boom' gekend. In Ons E,:fdeel (mei-juni 1978) vindt men een artikel over
'Het onderwijs van het Nederlands in Frans-Vlaanderen sinds 1945'. Als men de
cijfers van 14 jaar geleden met die van vandaag vergelijkt - al zijn het slechts schattingen dan heeft een vermenigvuldiging met 40 plaatsgevonden. In het schooljaar
1977-1978 waren er 31 leerlingen in drie instellingen. Ik wil niet meteen de politiek
erbij betrekken, maar men kan zeggen dat de Franse overheid haar starre jacobinisme in zekere mate heeft laten varen en dat dat een gunstige rol heeft gespeeld.
Op het gebied van de avondcursussen, vrije cursussen en cursussen voor volwassenen is de situatie nog onoverzichtelijker. Het betreft instellingen van zeer uiteenlopende types. Dat zijn de Kamers van Koophandel met hun opleidingscentra, het
Komitee voor Frans-Vlaanderen, de Michiel-de-Swaenkring, de UFJ (Union
Française pour la Jeunesse), het instituut Formation Continue Education
Permanente. Dit instituut hangt van de universiteit af maar het onderwijs aldaar kan
niet als universitair onderwijs worden beschouwd. Overigens staat het in het rapport
niet vermeld.
Bij sommige instellingen moeten de deelnemers veel lesgeld betalen, terwijl het onderwijs bij andere bijna gratis is. Er zijn gevallen waar de leraren zonder salaris
werken; bij andere instellingen worden ze redelijk betaald.
In ieder geval is ook daar het aantal leerlingen gestegen. Toen ik bij het instituut
Formation Continue Education Permanente begon, waren er twee niveaus: in het
tweede niveau waren slechts vier cursisten ingeschreven. In juni 1991 hadden we
drie niveaus met een tiental personen in het derde niveau.
Het zou interessant zijn deze ontwikkeling geografisch te bekijken. Maar eerst enkele opmerkingen over de regio. Frankrijk is in 22 departementen verdeeld. De
overheid waarover ik reeds sprak en die bij ons op lokaal niveau voor het onderwijs
verantwoordelijk is, is de Académie de Lille. Ze stemt qua gebied met de Région
Nord/Pas-de-Calais overeen: 3 965 000 inwoners met een bevolkingsdichtheid van
319 inw./km 2 , dus drie keer zoveel als in de rest van het land. De werkloosheid bedraagt 12,6% en dat is bijna het hoogste percentage van Frankrijk. 31 % van de bevolking is jonger dan twintig jaar. Het gemiddelde ligt bij 10%, in de Elzas bij 5%.
De eerste economische partner van de regio is zonder twijfel de Benelux, ver voor
Duitsland en Engeland. In 1987 kwam meer dan 30% van de invoer uit de Beneluxlanden, de helft uit Nederland, slechts 9% uit Duitsland.
Proportioneel is de economische situatie het tegenovergestelde van de situatie van
het talenonderwijs. Wat is de oorzaak van deze situatie?
Als men de landkaart bekijkt, stelt men vast dat, op enkele uitzonderingen na, het
onderwijs van het Nederlands zich vooral tussen Lille en de kust in een strook langs
de grens ontwikkelt, een gebied waar men nog een van de talrijke Vlaamse dialecten spreekt. Deze ontwikkeling is te danken aan de hartstochtelijke inzet van be-

paalde leraren. Deze ontwikkeling heeft daar plaatsgevonden in het kader van een
soort 'come-back' van de streektalen, of liever, het werd zo ervaren. De FransVlamingen zoeken hun wortels in het Nederlands en hopen daardoor een beetje van
hun identiteit terug te vinden. Soms wordt ook 'Vlaams' gegeven.
Buiten dit gebied langs de grens is de situatie moeilijker. Daar heeft het Nederlands
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een andere status; het is een vreemde taal. Voor de doorsnee Fransma~ Ü]kt &iz:e
taal ook vreemd te zijn. Vaak weten de mensen niet wat het is en waar het gesprol.
ken wordt, ook mensen met een hogere opleiding weten het niet. Ooit vroeg mij een
vrij jonge Franse kolonel uit Lille die contact met de Belgische strijdkrachten moest
opnemen, welke taal de Walen spraken. Hij haalde voortdurend Vlamingen en
Walen door elkaar. De mensen weten niet dat men in Vlaanderen dezelfde taal
spreekt als in Nederland. Het ga.at zover dat ik door de rechtbank soms gevraagd
wordt om documenten in het Vlaams te vertalen, soms in het Nederlands. Enkele
vertalers - ik verwijs hier naar de catalogus van de Société Française des
Traducteurs (SFT) - maken handig gebruik van deze verwarring en beweren dat ze
met twee vreemde talen werken: Nederlands én Vlaams.
Ik wil nu in het kort iets over mijn ervaring met het Nederlands in Arras vertellen sommigen zeggen nog 'Atrecht'. Meteen nadat hier de universitaire instelling werd
opgericht drie jaar geleden, heb ik contact opgenomen met de directeur. Men gaf
reeds Chinees en dus, zei men mij, waarom geen Nederlands. Dit onderwijs valt onder de rubriek universitair onderwijs, maar als bijvak zijn de omstandigheden vergelijkbaar met die van het niet-universitair onderwijs: het zijn beginners. Verleden
jaar ben ik met een tiental studenten begonnen. Dit jaar heb ik een groep van dertig
beginners.
De recente jumelage tussen Arras en Oudenaarde was voor mij de aanleiding om
voor de studenten een kleine reis naar die stad te organiseren. Ze waren enthousiast,
het onthaal in Oudenaarde was zeer warm. Het was een aangename verrassing dat
de Fransen zich toch voor het Nederlands interesseerden. Ik geloof trouwens dat
dergelijke jumelages een belangrijke rol kunnen spelen tussen de steden maar ook
en waarom niet, tussen organisaties. Zo weet ik bij voorbeeld dat Lions Clubs partners in het buitenland zoeken. Waarom niet? De zusterstad van Béthune is ...
Kortrijk en in Béthune wordt ook Nederlands gegeven.
Maar ik zou liever voor jumelages met Nederlandse steden pleiten of voor het opnemen van contact met Nederlandse steden naast contacten met Vlaamse steden. De
eenvoudige reden hiervoor ligt in het feit dat het voor een student ontzettend ontmoedigend is, dat hij steeds stuit op het probleem dat Vlamingen onder mekaar dialect spreken en alleen hem aanspreken in het Algemeen Nederlands!
De toekomstmogelijkheden van het Nederlands zijn dus volgens mij aan twee voorwaarden verbonden:
- Het mag niet een betrekking zijn van over de 'schreve', anders blijft het een zaak
of het privilege van een groep mensen aan de grens;
- Het Nederlands moet een imago krijgen. De mensen moeten eerst weten wat het
is.

Bijlage
NEDERLANDS IN DE ACADEMIE DE LILLE
Basisonderwzjs ( op experimentele hasis)
- Ecole Pasteur, Wervicq-Sud: 1 Nederlandse+ l Belgische onderwijzer.
Cours Préparatoire (le jaar) t/m Cours Moyen 2e année (= 5e jaar).
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- Bail1eul (10 scholen): Belgische en Nederlandse onderwijzers+ 2 Nederlandse assistenten.
Laatste jaar van de kleuterschool t/m Cours Elémentaire 2e année (3e jaar).
Secundair onderwfjs
- Collège Septentrion, Bray-Dunes: Mw. Kurek, 4e en 3e.
- Collège M. Deyts, Bailleul: Dhr. Fritz, 4e en 3e.
- Collège Lamartine, Hondschote: Mw. Letrez, 4e en 3e.
- Lycée P.Hazerd, Armentières: Dhr. Bécart, 2e, leen Term.
- Lycée Angellier, Dunkerque: Mw. Kurek, 2e, leen Term.
- Lycée des Flandres, Hazebrouck: Dhr. Fritz, 2e, leen Term.
~ Lycée Professionnel Jean Monnet, Lille, Dhr. De Verrewaere, CAP navigation
fluviale.
- Lycée Professionnel, Marcq-en-Baroeul: Dhr. De Verrewaere, CAP conducteur
routier.
- Lycée Professionnel 'Les Vertes Feuilles', Saint-André: Dhr. de Verrewaere, bac
professionnel.

Katholiek secundair onderv.>zjs
~ Collège Saint-Winoc, Bergues: Dhr. Fermaut, 4e en 3e.
- Collège Saint-Joseph, Hondschote: Dhr. Fermaut, 4e en 3e.
- Institution Saint-Jude, Armentières: Dhr. Allacker, STS Action Commerciale.
Secundair onderwfjs ( op experimentele basis)
- Collège Philippe de Comines, Comines: Mw. Letrez, 6e en Se (voortzetting van
het basisonderwijs in Wervicq).
- Lycée Louis Pasteur, Lille: Dhr. Malherbe, leen Term (i.v.m. een jumelage met
een Nederlandse school).

5.1.2. Problemen rond het niet-universitair onderwijs in de regio
Nord-Pas-de-Calais
G. van de Louw

Sinds ik in 1985 begon met het onderwijs van het Nederlands aan een Franse universiteit, is er heel wat veranderd, in Nederland zelf, in Vlaanderen en in Frankrijk.
De evolutie die er heeft plaatsgevonden in verband met het Nederlands geven aan
taal en cultuur een heel ander aanzien. En ik noem hierbij enkele ontwikkelingen:
de collega's neerlandici intra muros bekijken ons niet langer als een vreemde eend
in de bijt, zelfs niet op wetenschappelijk vlak; de toenadering tussen Nederland
en Vlaanderen heeft het ons in zekere mate gemakkelijker gemaakt en - wat
Frankrijk zelf betreft - de evolutie die er gaande is, beweegt zich op niet voorziene
paden. Ik moge u eraan herinneren dat er bij het sluiten van het Culturele Verdrag
tussen Frankrijk en Nederland in 1948 sprake was van het oprichten van één leerstoel (aan de Sorbonne) en dat we er nu drie hebben, naast de talrijke zogenaamde
lectoraten verspreid over heel Frankrijk.
Deze gunstige evolutie - en ik kom daar later op terug - heeft zich in heel Europa
voorgedaan. Ze is meestal begonnen op de universiteiten en heeft zich vervolgens
voortgezet op allerlei andere gebieden, in die mate zelfs dat er vandaag over nietuniversitair onderwijs wordt gesproken.
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Wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt, is mij niet helemaal duidelijk: uiteraard 611~
derwijs op de lagere en middelbare school. Uiteraard ook de zogenaamde vrije cursussen. Maar zijn dan de universiteiten uitgesloten, terwijl iedere universiteit irt
Frankrijk die zich respecteert een instituut voor permanente vorming heeft waar aan
volwassenen van allerlei rangen en standen, en met allerlei vragen en problemen,
onderwijs gegeven wordt, buiten academisch verband om? Moeten dan de ervaring
en de wetenschappelijke inbreng - die zo nodig zijn voor iedere goed opgezette cursus - van de tafel worden geveegd? En moet er dan geen rekening worden gehouden
met het veldwerk - deze term doet het goed, naar ik in Vlaamse kranten gemerkt heb
- ik bedoel dan het veldwerk van academici? Sinds ik in Rijsel ben, heb ik vaak les
gegeven aan mensen in het kader van de permanente educatie en de universiteit
heeft een dienst die op de bres staat in Rijsel, Duinkerken, Béthune, Boulogne en
binnenkort ook in Cambrai. En dat allemaal met onderwijs aan volwassenen, buiten
de academische vorming om.
Niet-universitair onderwijs, daarover kan je niet zo maar praten als men niet eerst
duidelijkheid heeft geschapen omtrent het Nederlands als vak, als discipline bij de
academische opleidingen. Immers, nu ziet men allerlei initiatieven die door nood en
noodzaak worden geïnspireerd, maar die niet voorbij kunnen gaan aan de allereerste
vraag, die van de erkenning van het vak Nederlands in het kader van buitenlandse
nationale structuren. En in het geval van het niet-universitair onderwijs komt ook
weer meteen de vraag naar voren: wie trekt men aan in die cursussen?
Nederlandstaligen uit België en Nederland , of mensen die in de regio wonen maar
die geen pedagogische vorming hebben? Wat de universiteit betreft, heeft men hier
een naar mijn mening gezond standpunt ingenomen: alleen mensen met een complete academische opleiding en vorming, te weten vier jaar na hun eindexamen ofwel een tweede licentie - zoals men hier zegt - komen voor dit werk in aanmerking.
Dus geen onderwijzers of studenten die de onderbouw van een pedagogisch instituut achter zich hebben. Men kan zich afvragen of dit wel juist is. Erkenning veronderstelt vorming. En diploma's stellen alleen maar iets voor als er iets achter zit.
Zelfs als ik geen rekening houd met de universitaire instellingen die hun eigen opleidingsinstituten hebben, moet ik vaststellen dat in de enquête 1 essentiële dingen
van het leven in de regio Nord-Pas-de-Calais ontbreken:
- Ten eerste vele Kamers van Koophandel, waaronder die van Rijsel die een apart
' Institut de formation en langues ' heeft.
- Ten tweede - en ik zou zeggen vooral - de oudste 'Volkshogeschool' in Frankrijk,
de Union Française pour la Jeunesse, waar bepaalde collega's al achttien jaar werkzaam zijn en die ieder jaar een prijs uitreikt aan studenten Nederlands die zich bijzonder hebben onderscheiden. Dit lijkt misschien oubollig, maar het is toch de
moeite waard daar aandacht aan te besteden.
- Dan zijn er de zogenaamde 'Greta', de vormingsinstituten op het niveau van de
'Académie', meer in het bijzonder gerund door het Rectoraat van Rijsel.
- Voorts zijn er de commerciële instellingen, zowel in Rijsel als in Duinkerken,
waar onze studenten Nederlands werk vinden. Dat is toch ook belangrijk als men
het Nederlands wil verdedigen, want tenslotte moet men iets kunnen doen met het
Nederlands. Op dit punt kom ik later nog terug.
- En dan tot slot de docenten die lessen Nederlands geven en die geen contact hebben met het Komitee voor Frans-Vlaanderen. Ik zie bij voorbeeld de heer Héroguel
1 Bol, G., en Weers, M., Niet-universitair onde,wijs Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen;
Nederlandse Taalunie, 's-Gravenhage, 1991.
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(hier aanwezig) niet op de lijst staan, net zo min als mevrouw Reant-Rosseel
(Duinkerken) die veel werkt op het gebied van de volwasseneneducatie'.
Als men aan al deze instellingen en mensen voorbijgaat, kan men inderdaad stellen
- zoals de enquête dat doet op pagina 73 - 'het volwassenenonderwijs Nederlands in
Frankrijk heeft, met uitzondering van de cursussen aan het 'Institut Néerlandais' in
Parijs, een bescheiden omvang', en in Frans-Vlaanderen worden door het CELCN,
onder auspiciën van het Komitee voor Frans-Vlaanderen, cursussen voor volwassenen georganiseerd. Maar als men de feiten bekijkt, is de situatie veel minder exclusief en ik betreur het dat dit rapport daarmee geen rekening houdt.
Het lijkt me overbodig te zeggen dat ik me in deze enquête niet terugvind en dat
men er heel behoedzaam mee om zou moeten gaan: Frans-Vlaanderen en de regio
Nord-Pas-de-Calais kan men niet door elkaar halen en de motivaties die worden
aangehaald, hebben niet de algemeenheid van de wet van Meden en Perzen in de
hele regio (p. 74 van het bovengenoemd rapport). Ik zou bijna zeggen dat deze enquête typisch on-Frans is, de werkelijkheid van het veldwerk maar in kleine mate
weerspiegelt en Franse structuren negeert. Bij de mensen die ik in Boulogne of
Rijsel ontmoet heb - bij dat veldwerk wel te verstaan ~ waren economische motieven overwegend ofwel de wens die landen beter te Ieren kennen, maar het zich
'meer met Vlaanderen dan met Frankrijk verbonden voelen' (p. 74) ben ik niet tegengekomen, zelfs niet bij mensen die tot hun zevende jaar Vlaams hebben gesproken en sindsdien alleen maar Frans, en die nu met het Nederlands zijn begonnen.
Zelfs bij hen was geen sprake van nostalgie, heimwee of wat dan ook.
En de kritische kanttekeningen die ik maak bij de enquête, maak ik ook bij de motivatie van de deelnemers, maak ik ook bij de opmerking over vorming en dergelijke.
Dit is een bijzonder teer punt en ik zou niet voorbij willen gaan aan de toewijding,
de geestdrift en de vele uren werk van veel docenten Nederlands. Maar toch stel ik
dat er bij dit vormingswerk een relatie is - net als bij welk ander werk dan ook - tussen diploma's en erkenning van de andere nationale gemeenschap. En het
Nederlands zal niet als academische discipline worden erkend als de docenten zelf
de academische opleiding Nederlands waar iedereen op papier zo trots op is, niet afmaken, en afmaken betekent minstens vier jaar studie ofwel tweede licentie ofwel
doctoraalfase.
Ik zou deze inleidende opmerkingen over het rapport van de Nederlandse Taalunie
willen beëindigen met enkele woorden over de motivatie, vooral in deze streek. Zo
kan ik bij voorbeeld de volgende anekdote vertellen over een lezing over de ontwikkelingen op taalkundig gebied in het kader van de opening der grenzen in 1992.
Deze lezing was goed aangekondigd, er werden uitnodigingen verstuurd, contacten
gelegd aan beide kanten van de grens. De lezing zou plaatsvinden in Comines. Na
het academisch kwartiertje waren er welgeteld vier mensen aanwezig, hetgeen ik
voor de organisatoren bijzonder heb betreurd. Daarom lijkt het me belangrijk iedere
polemische opstelling in dezen te vermijden. Want nu liggen de dingen veel te gevoelig. En als men praat over de band met Vlaanderen ten koste van die van
Frankrijk, dan neemt men een polemische houding aan die 3/4 van de regio opoffert
aan een bepaalde historische blik en die geen gunstig licht werpt op de komende, op
handen zijnde grensoverschrijdende ontwikkelingen in deze regio.
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Ik wil nogmaals duidelijk stellen:
- Dat vanuit Vlaanderen veel gedaan is ten opzichte van het Nederlands en dat er
zich veel mensen met veel enthousiasme en toewijding aan deze taak hebben gezet.
~ Dat er in deze regio twee talen naast elkaar leven, waarvan er één de officiële taal
is waarin ieder zich uitdrukt en dat de leus 'de taal is gans een volk' een leus is die
de dingen hier alleen maar moeilijker kan maken en die 98 % van de Fransen van het
Nederlands zal vervreemden. In de regio Nord-Pas-de-Calais zijn de mensen Frans,
ze voelen zich Frans, zeker anders dan de Zuiderlingen of de mensen uit
Lotharingen. Maar het Nederlands is hier een vreemde taal voor 98 % van de mensen en dat moet ook als zodanig worden gebracht, wil men zichzelf en de partner respecteren.
- Daarentegen zou het - vooral voor deze streek en het imago van het Nederlands in
het algemeen - bijzonder toe te juichen zijn, indien er acties zouden kunnen worden
ondernomen waarbij de mensen in West-Vlaanderen in hun dagelijkse omgang met
anderstaligen gewoon Nederlands spraken en een Nederlandssprekende Fransman
niet verwarren met een Waal. Want alleen dan zal er aan het Nederlands meer geloofwaardigheid worden gegeven.
Kort en bondig wil ik wel naar aanleiding van de enquête zeggen, dat naar mijn bescheiden mening en met oprechte dank voor al het bereikte, de zaak van het
Nederlands en van Vlaanderen het best wordt gediend door de leus van de Dolle
Mina's 'baas in eigen buik', en ik weet niet of dat nu ' Holland op zijn smalst' is. En
vanuit dit standpunt bekijk ik de enquête die hier voor me ligt en waarin ik weinig
terugvind van de streek waar ik werk. Dit kan alleen een start zijn waardoor men
weet hoe men het niet moet aanpakken. En ik zal met genoegen de Nederlandse
Taalunie adressen verschaffen - en ook andere inlichtingen - waardoor de regio
Nord-Pas-de-Calais beter tot zijn recht komt.
Na deze kritische kanttekeningen wil ik graag overstappen op het echte debat dat
meer op de toekomst is gericht. Laat ik uitgaan van een misschien Hollands uitgangspunt en de vraag stellen: wie betaalt wat? Die vraag werd misschien minder
bot, maar toch wel duidelijk gesteld. En naast de docenten van het Komitee voor
Frans- Vlaanderen die geen bezoldiging krijgen - als mijn inlichtingen juist zijn - bestaan er dan twee mogelijkheden: ofwel zijn de docenten in dienst van een organisme dat de lessen verzorgt en dat organisme kan een gewoon bedrijf zijn, ofwel geven ze Nederlands als buitenstaander in een privé- of staatsinstelling die hen overuren betaalt. In overheidsinstellingen - zoals de FCEP, de dienst permanente vorming
van de universiteit van Rijsel - kunnen overuren alleen worden uitbetaald aan mensen die al een betrekking elders hebben. Vandaar het belang van 'een vaste aanstel~
ling' en het rapport is daarover bijzonder vaag. Wat is een 'vaste' post en staat die
post geboekt en is die dus erkend als Nederlands of doen de docenten er Nederlands
··7
b IJ.
Laat ik u de volgende anekdote vertellen. Ongeveer een maand geleden vroeg een
student me te spreken. Hij had zich net ingeschreven als eerstejaars Engels en had
deelgenomen aan de intensieve cursus Nederlands die wij organiseren om het de
studenten mogelijk te maken op een beter niveau te komen. Ik vroeg hem wat hij later wilde doen en kreeg het antwoord: 'Ik wil leraar Nederlands worden.' Mijn antwoord: 'Maar sta je niet ingeschreven als student Engels? ' 'Ja,' zei hij, 'want ik heb
Nederlands gedaan als tweede taal op de middelbare school en na overleg en infor85

matie heeft de directeur van het oriëntatiecentrum van de school me gezegd dat ik
me dan maar moest inschrijven voor Engels.' U ziet misschien de logica hier niet
van in en een dergelijke situatie is zeker niet goed voor de erkenning van het
Nederlands als hoofdvak of als discipline. Maar goed, om leraar te worden moet
men slagen voor een vergelijkend examen. Dit bestaat niet voor het Nederlands alleen, maar wel voor het Engels of Duits als hoofdvak, met Nederlands als bijvak via
een facultatief examen Nederlands bij het C.A.P.E.S. 2 Slaagt men wel voor het
Engels of Duits maar niet voor het Nederlands, dan is men toch - wat men hier
noemt - 'certifié' en kan men aanspraak maken op een vaste betrekking die de staat
moet geven. Maar het omgekeerde is niet waar: slaagt men wel voor het Nederlands
maar niet voor Engels of Duits, dan begint men van voren af aan. Nederlands als
verlengstuk van de grote talen, als beroepsmogelijkheid ook, vooral als de soep
dunner wordt voor germanisten, want er sluiten veel klassen Duits. Maar wat blijft
er dan over van de erkenning van het Nederlands als cultuurtaal of als academische
discipline? En waarom zou men een dergelijke instelling moeten accepteren, zonder
dat er enige garantie komt voor de pedagogische vorming van de leraren? Er zijn
dus structureel gezien geen vaste posten Nederlands, maar wel leraren Nederlands
die vast benoemd kunnen worden als leraar Engels of Duits of wat dan ook en in
feite Nederlands geven.
In de komende jaren worden de grenzen hier opengegooid. En er zijn - als ik de interregio-projecten bekijk - veel mogelijkheden voor het Nederlands, vooral in betrekking met Vlaanderen. Maar dat veronderstelt wel dat Frankrijk leraren opleidt
en dat de structuren worden geschapen om leraren op te leiden. Want alleen dan kan
het probleem van de vaste aanstellingen worden geregeld, met posten die voor het
Nederlands worden gecreëerd. En dan kunnen docenten aan volwassenenvorming
gaan doen. Want ik moet helaas vaststellen dat de Nederlandse autoriteiten nog
steeds geen C.A.P.E.S. hebben kunnen verkrijgen van hun Franse collega's. En
zonder C.A.P.E.S. is er geen mogelijkheid om in het kader van de nieuwe normaalscholen3 een opleiding te volgen. Zonder C.A.P.E.S. geen lerarenopleiding, geen
onderwijzers voor het Nederlands op lagere scholen en vooral geen erkenning ten
opzichte van collega's, ten opzichte van de scholengemeenschap, ten opzichte van
de leerlingen zelf.
Dit is het grote probleem van het Nederlands in Frankrijk, te meer daar in de jaren
zeventig de Nederlandse diplomaten heel blij waren met het facultatief examen
Nederlands bij het C.A.P.E.S., waarvan men nu moet vaststellen dat dat niet werkt
en zij zich dus met een dode mus blij hebben laten maken.
En als er een C.A.P.E.S. is, kan er over programma's worden gesproken, inhoudelijk en pedagogisch, maar dat kan nu moeilijk, of in ieder geval doet men dat niet in
het kader van het middelbaar onderwijs. Wel kan ik u meedelen dat mijn collega K.
Gerth en ikzelf daarin initiatieven gaan ontwikkelen.
En dat gebeurt dan ook weer buiten de leraren in het veld om, eenvoudigweg omdat
we daarmee geen contacten hebben, ik veronderstel omdat we ons als groep meer
op Vlaanderen dan op de Franse universiteit hebben georiënteerd. Wel hebben wij
(op de universiteit) contacten met de lagere scholen en vervullen wij deze dienstver~
lenende taak, maar ook daar gebeurt dat via Franse en Nederlandse kanalen.
2 C.A.P.E.S.: certificat d 'aptitude pédagogique à 1'enseignement secondaire, i.e. de Franse onderwijsbevoegdheid voor h.e t middelbaar onderwijs.
3 lnstitut universitaire de formation des maîtres ([UFM).
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Vlaanderen heb ik in dezen nog niet ontmoet, net zo min als de Nederlandse
Taalunie, hetgeen voor mijn collega's in het veldwerk erg verwarrend werkt.
Wat trouwens de experimenten van Wervik en Belle betreft - waar ik vol lof tegenover sta - wil ik toch opmerken dat die bestaan naast of buiten de gewone structuren
terwijl er toch decreten en circulaires bestaan over vreemde-talenonderwijs op lagere scholen en men misschien toch op diplomatiek vlak zou moeten aandringen op
een erkenning van het Nederlands in de bestaande structuren. Zolang die invoeging
en officiële erkenning van het Nederlands in de bestaande onderwijsstructuren er
niet zijn, zou ik willen pleiten voor een duidelijk standpunt: kunnen worden aangetrokken voor het onderwijs Nederlands zij die een volledige academische vorming
hebben die door een pedagogische vorming naast hun gewone opleiding een zekere
ervaring hebben opgedaan waardoor ze niet zo maar onbeslagen ten ijs komen. En
die pedagogische vorming zou moeten volgen op hun gewone academische vorming en door de Franse autoriteiten moeten worden voorzien en bekostigd zolang er
geen uitzicht is op een C.A.P.E.S. De diplomaten moeten er zich immers rekenschap van geven dat het hier om fundamentele, essentiële dingen gaat, waardoor ze
zelf min of meer als geloofwaardig overkomen. Want zolang zij de bestaande situ~
atie accepteren, zijn zij er medeverantwoordelijk voor.
Ik had het zojuist over de grensoverschrijdende Europese programma's, bij voorbeeld de regio die met Kortrijk, Doornik, Rijsel gevormd zou moeten worden, of die
in Duinkerken of in Belle zou kunnen ontstaan. Daar staan de politici open voor
vernieuwing, open voor erkenning. Deze interregio-programma's brengen volwassenenvorming op een erg intensieve manier, maar dit is alleen mogelijk indien hier
eerst en vooral taal onderwezen wordt - en alleen taal - aan allerlei groepen mensen,
die in een fabriek of op een kantoor werken en die via de taal de ander ontdekken,
zonder dat men hen vooraf al allemaal uitlegt wat zij te ontdekken hebben. En de regio, die grote sommen geld daaraan zal besteden, kan ook alleen maar een dergelijke taalpolitiek accepteren indien dit niet ten koste gaat van de specificiteit van de
regionale structuur die zichzelf waar moet maken. En dan mag ik wel mijn bezorgdheid uitspreken in dezen, want ik moet toch constateren dat het Nederlands zoals het
uit de enquête naar voren komt, met handen en voeten aan Vlaanderen gebonden is,
wat niet goed kan zijn bij een gelijk partnerschap. Zonder dat Vlaanderen bij zijn
partners erkenning heeft gevonden van de ander, een erkenning die zich uit in structuren. Daarom moge ik pleiten voor het invoeren van het Nederlands in de bestaande structuren. Dat de politici daarvoor vechten, want dat is een nobel doel. De rest
volgt dan vanzelf, lijkt me, als men de zaken opengooit.
Maar tegelijkertijd zou het goed zijn dat er op het gebied van de communicatie een
grondige actie zou worden gevoerd nog steeds op regionaal vlak waardoor het
Nederlands beter bekend zou worden, uit zijn isolatiepositie zou worden gehaald en
als de taal van twee landen zou overkomen bij het Franse publiek.
Zonder invoeging in de bestaande structuren en dus een gelijkstelling met andere
talen - en zonder acties op het gebied van de communicatie komt het Nederlands
hier niet uit het slop. Want via een goede communicatiecampagne kunnen de
Fransen eindelijk te weten komen dat 95% van de Vlamingen Frans leert op school.
Ik pleit dus niet tegen wat of wie ook, maar eerder voor een 'banalisering' van de
taal. lk constateer dat ook in dit gezelschap Frankrijk nog steeds een uitzonderingspositie inneemt en in zekere mate onder voogdij staat, in vergelijking met
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Duitsland. Want hier komen voor Frankrijk verschillende sprekers van verschillende organisaties en verenigingen aan het woord, terwijl de andere delegaties me meer
homogeen lijken doordat er alleen maar mensen aanwezig zijn die in het land zelf
werken.
Nu, de versnippering van krachten, de inbreng van verschillende kanten en staten,
van verschillende verenigingen en organisaties, stataal, parastataal en privé, die maken het beeld van het Nederlands voor de Fransen van de regio Nord-Pas-de-Calais
bijzonder onoverzichtelijk, nog afgezien van het gebruik van het Nederlands in deze
contreien waar het dialect op werk en kantoor erg belangrijk blijft. Versnippering
van initiatieven en de taalsituatie in West-Vlaanderen zelf, dat zijn twee elementen
die funest zijn voor ons vak, of we dat nu op universitair of niet-universitair vlak
uitoefenen.
Wel wil ik nogmaals pleiten voor een reactivatie van het ' Centre d'Etudes néerlandaises' - of dat nu Vondel-Instituut of Anna Bijns-Instituut moet heten - maar een reactivatie van dit initiatief van Vlaamsen huize, waar de eerste steen voor een gerichter cultureel beleid werd gelegd en dat nu al ongeveer zeven jaar stilligt omdat er
geen subsidie meer komt. Hierbij stel ik natuurlijk wel de vraag of het geld alleen
maar één kant op kan gaan, zonder inachtname van de 'goodwill' die er officieel bij
de Franse autoriteiten is gekweekt door officiële instanties, het openbaar onderwijs,
waaraan noch de Republiek noch de regio voorbij kunnen gaan.

5.1.3. De vrije cursussen Nederlands in Frans-Vlaanderen
L. Verbeke
Alvorens het eigenlijke onderwerp 'de vrije cursussen Nederlands in FransVlaanderen: verleden, heden en toekomst' aan te snijden, moet ik vooraf een paar
verduidelijkingen geven.
Als wc spreken van 'vrije' cursussen dan bedoelen we daarmee cursussen voor jongeren of volwassenen die buiten de schooltijd worden gegeven en vaak ook buiten
de schoollokalen, gewoonlijk 's avonds of tijdens het weekend. Ze werden meer
dan dertig jaar geleden in het leven geroepen door het Komitee voor FransVlaanderen uit Waregem omdat er toen geen enkele mogelijkheid bestond in het basis- of voortgezet onderwijs in Frans-Vlaanderen om Nederlands te leren. Dat
Komitee voor Frans-Vlaanderen is een particuliere vereniging die kort na de oorlog
vrij toevallig is ontstaan in een Waregemse kunst- en literaire kring. Het is belangrijk om dit op een Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren even
te aècentueren. Van die Waregemse literaire kring was immers de bekende literator
A. Demedts de voorzitter terwijl ikzelf toen vrij literair bedrijvig - secretaris was.
Dat die kring zich op Frans-Vlaanderen ging oriënteren, is vooral te danken aan de
befaamde Stijn Streuve]s. Streuvels had in 1926 een Nederlandse vertaling van een
boek over Frans-Vlaanderen (G. Blachon) gemaakt en na de oorlog had hij bezoek
gekregen van een Frans-Vlaming (P. Berteloot) die het werk van Streuvels heel
goed bleek te kennen. Zo ontstond in 1948 in Waregem de eerste ontmoetingsdag
met Frans-Vlamingen die overwegend artistiek-literair van inhoud was. Inderdaad,
het was onze initiële bekommernis om door het organiseren van ontmoetingen met
literatoren en kunstenaars uit Frans-Vlaanderen de verbroken culturele banden tussen Frans-Vlaanderen en het Nederlandse taalgebied te herstellen. Dit gebeurde
toen al in een Groot-Nederlands maar ook Europees perspectief. Hierl:>ij n:;ioet ~cbt~r
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wel worden aangestipt: buiten en boven alle politiek. A. Demedts heeft herhaaldelijk benadrukt dat geen politiek annexionisme aan ons streven ten grondslag lag. We
hadden alleen maar oog voor taal en cultuur en voor de mensen die daarvoor werkten. Zo werd op die eerste ontmoetings- of begroetingsdag onder meer gesproken
over de Nederlandstalige Frans-Vlaamse letterkunde tussen de twee oorlogen. Maar
het werd ons al gauw duidelijk dat die letterkunde de ondergang nabij was en dat er
iets gedaan moest worden om die tot nieuw leven te brengen. Daarom werd gedacht
aan onder meer ( l) het oprichten van een tijdschrift, (2) het opvoeren van
Nederlands toneel en (3) - en hier belanden we bij ons onderwerp - aan het organiseren van een of andere vorm van Nederlands onderwijs. Zo groeiden onze drie belangrijkste doelstellingen die een voor een werden geconcretiseerd en gerealiseerd,
altijd in afspraak met of in samenwerking met Frans-Vlamingen.
Dat het onderwijs van het Nederlands van het begin af onze grote bekommernis
was, blijkt uit het feit dat het probleem van het onderwijs van het Nederlands al aan
bod kwam tijdens de discussie op die eerste Frans-Vlaamse cultuurdag in 1948 en
uit het feit dat na die eerste dag A. Demedts in het weekblad De Linie (27 november
1948) schreef: 'Wanneer onze regering het culturele verdrag met Frankrijk hernieuwt, zou zij, misschien door Nederland ondersteund, moeten kunnen verkrijgen
dat in Frans-Vlaanderen in het Lager en Middelbaar Onderwijs althans een paar
uren les in de volkstaal gegeven worden.' Dat klinkt nu bijzonder minimalistisch
maar dat wijst niet enkel op het toenmalige tijdsklimaat maar ook op de afstand die
wij in positieve zin sindsdien hebben afgelegd.
Eén van onze eerste Frans-Vlaamse medewerkers, kanunnik M. Deswarte, die als
opvolger van R. Despicht toen een cursus Nederlands gaf aan de Rijselse
Katholieke Universiteit, stak al dadelijk na de cultuurdag van wal met een
Nederlandse leergang per brief. Later zou Deswarte ook een belangrijke rol spelen
bij het oprichten van de vrije cursussen Nederlands van het Komitee voor Frans~
Vlaanderen. Een gelukkig toeval was, dat in datzelfde jaar (1948) aan de Rijselse
Rijksuniversiteit de eerste officiële Nederlandse leergang tot stand kwam in de
vorm van een ruillectoraat met de Rijksuniversiteit Gent. A. van Elslander was de
eerste docent en hij begon zijn cursus met zes studenten. Voor de rest was er toen in
Frans-Vlaanderen geen enkele wettelijke mogelijkheid tot het geven van onderwijs
van het Nederlands of van de Vlaamse volkstaal. Wel startte ook in 1948 - misschien niet zo helemaal toevallig - de eerste Nederlandse avondcursus in Rijsel onder de auspiciën van het Belgisch Consulaat, in hoofdzaak ten behoeve van de uitgeweken Vlamingen en vooral dank zij de bemiddeling van kanunnik J. Wannyn
die door ons al in 1947 werd gecontacteerd. De lmlpaalmoezenier van dit Werk der
Vlamingen, W. Corsmit, ook één van onze eerste belangrijke medewerkers, zou
kort daarop ook met eenzelfde cursus beginnen in Roubaix (Robeke).
Dank zij de oprichting van het tijdschrift Notre Flandre in 1952 onder de stimulans
en met de steun van het Komitee voor Frans-Vlaanderen werd een tribune gevonden
om het onderwijs van het Nederlands te propageren, om het verbod op het gebruik

van de volkstaal in de scholen aan te klagen en om Parijs op de hoogte te brengen
van de problematiek. Vijf jaar later werd dan Ons Elfde el opgericht ( 1957) door J.
Deleu die in het Komitee voor Frans-Vlaanderen was opgenomen. De aanvankelijke bedoeling was vooral Frans-Vlaamse jongeren het besef bij te brengen van onze
gemeenschappelijke cultuur en de contacten met het Nederlandse moedertaalgebied
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te bevorderen. Vooral in de eerste vîjftien jaar van zijn bestaan zou Ons Erfdeel bijdragen tot een ruimere bekendmaking van de Frans-Vlaamse problematiek met onder meer het belang van het onderwijs van het Nederlands voor het bevorderen van
die cultuur en die contacten.
Bij het begin van het schooljaar 1958-1959 kon met de steun van het Komitee voor
Frans-Vlaanderen de eerste vrije cursus Nederlands starten in een vrije middelbare
onderwijsinstelling, met name het Klein Seminarie van Hazebroek. Het jaar daarop
volgden nog twee instellingen: de Rijksschool van Kapelle bij Duinkerke en het
Sint-Winokscollege in Sint-Winoksbergen. Die eerste vrije cursussen waren dus
wel cursussen in een school maar ze waren niet verplicht voor de leerlingen en ze
werden gegeven buiten het gewone lesrooster, met alle nadelen daaraan verbonden.
Nog andere cursussen in scholen volgden: in 1961 het Sint-Jacobscollege in
Hazebroek; in 1963 de Technische Landbouwschool van Hondschote en het .SintJanscollege van Dowaai; in 1964 de eerste vrije lagere school in Bambeke. In diezelfde jaren startte de eerste buitenschoolse cursus voor jong en oud in het stadhuis
van Steenvoorde (1963) en de eerste door het rijk erkende officiële leergang in het
middelbaar onderwijs in Hazebroek 1.
Dank zij de ijver van het Komitee voor Frans-Vlaanderen kwamen dan spoedig in
verschillende dorpen en steden avondcursussen tot stand zoal s die in onder meer
Steenvoorde, Ekelsbeke (1964 ), Borre, Herzele (1967), Belle (I 969), Rijsel,
Kaaster (1972), Halewijfl (1973). In de daarop volgende jaren ontstonden op dezelfde wijze en eveneens onder de auspiciën van het Komitee voor Frans-Vlaanderen
nog cursussen in tal van andere gemeenten en steden 2 .
Voor al deze cursussen moest het Komitee voor Frans-Vlaanderen leraren zoeken
en honoreren, propaganda voeren en materiaal bezorgen en ook voldoende financiële middelen bijeenscharrelen om dat alles te betalen.
Dit laatste kon vooral dank zij het tijdschrift KFVl-Mededelingen dat door het
Komitee voor Frans-Vlaanderen sinds 1973 wordt uitgegeven voor het verstrekken
van informatie over de werking in en voor Frans-Vlaanderen en voor het verkrijgen
van particuliere steun voor die werking en vooral voor het onderwijs. Het tijdschrift
heeft een oplage van 5 000 tot 6 000 exemplaren waarvan ongeveer I 500 exemplaren gratis in Frans-Vlaanderen worden verspreid. Andere geïnteresseerden ontvangen het na het verlenen van een vrijwillig steuntje. Voor de propaganda voor het
onderwijs van het Nederlands is ons tijdschrift heel belangrijk gebleken.
Wat de genoemde cursussen betreft, vele ervan zijn gebleven vanaf hun ontstaan tot
nu toe, andere verdwenen tijdelijk, nog andere verdwenen volledig en wachten op
een wederopstanding. Eén ervan bleef zich in al die jaren voortdurend uitbreiden,
namelijk die van Belle (Bailleul) waar C. Taccoen, oud-schooldirecteur en tot voor
kort eerste schepen van Belle, zich hard voor dit onderwijs ging inzetten, zowel
voor de officiële als de vrije cursussen. Hij mocht daarbij rekenen op de bestendige

steun van de Franssprekende maar Vlaamsgezinde burgemeester J. Delobel.
1 Lycée de Flandre in Hazebroek onder leiding van R. Victoor, 15 januari 1964.
2 Onder meer in Wo rmhout, Duinkerken, Hondschote, Nieuw-Koudekerke, Killcm, Houtkerke, Waten,

Sint-Omaars, Haverskerkc, Godewaarsvelclc, Hazebroek, Bollezele, Kassei, Faches-Thumesnil, Stegers,
Lannoy, Broekburg, Arneke, Zuidpene, Grevelingen, Fleurbaix, Armentières.
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Op het officiële vlak was vooral W. Thys bedrijvig sinds de nieuwe mogelijkheden
die in de jaren zeventig (l 970-1971-1974-1977) werden geboden. Opmerkelijk is
wel dat heel wat officiële cursussen ontstonden op die plaatsen waar de belangstelling was gewekt door de vrije cursussen aldaar3 . Verder werd Belle ook de gemeente waar tien gewone basisscholen een Nederlandse cursus uitbouwen van laag tot
hoog (1990).
Omstreeks 1980 waren er in Frans-Vlaanderen al een vijfhonderdtal personen die
een of andere vorm - evenwel beperkt tot enkele uren - onderwijs van het
Nederlands kregen nadat in de eerste naoorlogse jaren van het nulpunt moest worden vertrokken 4 .
Momenteel zijn er vijftien gemeentes waar één of meer vrije cursussen onder de
auspiciën van het Komitee voor Frans-Vlaanderen worden gegeven, zodat het aantal cursussen is gegroeid tot 38 met 25 leraren en 600 tot 700 cursisten.
Stimulerende initiatieven van het Komitee voor Frans-Vlaanderen evolueerden positief mee, zoals de Nederlandse Taalprijsvraag voor Frans-Vlaanderen 5 , het didactisch uitstapje voor die deelnemers en hun leraren 'Kennismaking met
Vlaanderen' 6, de bijscholingscursus voor leraren Nederlands van de vrije
cursussen 7 .
Heel belangrijk was ook de oprichting van de regionale radio Uylenspiegel die heel
wat Vlaamse uitzendingen verzorgt en sinds 1986 ook op zaterdag een Nederlandse
cursus uitzendt, die eveneens door het Komitee voor Frans~ Vlaanderen wordt
bekostigd. Enkele honderden Frans-Vlamingen leren dus ook Nederlands via die regionale radio die in de streek goed wordt beluisterd.
Dank zij de actie van Frans-Vlaamse culturele verenigingen die zich louter regionaal wilden opstellen en ook een sociaal-economisch fundament voor hun Vlaams
bewustzijn zochten, kwam er hier en daar een cursus in de Vlaamse volkstaal tot
stand - zo onder meer in Duinkerken - zoals er sinds 1984-1985 ook officiële cursussen 'Vlaams' ontstonden op enkele middelbare scholen (vijf tot acht) maar met
beperkt resultaat. Het Komitee voor Frans-Vlaanderen is nooit enthousiast geweest
voor het onderwijs van het dialect in geschreven vorm, wél voor het behoud ervan
als gesproken taal. Dat bewijst onder meer de steun van het Komitee voor FransVlaanderen sinds 1955 aan het Vlaams Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. Ons
standpunt is altijd geweest dat wat de geschreven taal betreft (schrijven, lezen), resoluut voor de Nederlandse cultuurtaal moet worden gekozen. Als we een of andere
Vlaamse cursus steunen dan gebeurt dat om enerzijds onze waardering te tonen
voor de nog levende volkstaal (na meer dan drie eeuwen onderdrukking of verwaarlozing) en anderzijds omdat we hebben kunnen vaststellen dat een aantal cursisten
na de studie van het 'Vlaams' toch naar de ruimere cultuurtaal (het Nederlands)
worden gedreven.
3 Onder meer in Belle (1972), Hazebroek, Duinkerken (1974), Halewijn (1976), Rijsel, SintWinoksbergen, Hondscbote ( l 989), Arnientières ( 1990).
4 Uitzondering: de sinds 1926 bestaande cursus aan de Katholieke Universiteit Rijsel, bedoeld vooral
voor priesters werkzaam in de Vlaamse Westhoek.
5 In 1991 de 26ste wedstrijd met niet minder dan 129 deelnemers.
6 In 1991 de 1Ode keer met 186 deelnemers.
In 199 Lde 6de cursus met 30 deelnemers.
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Als we er tenslotte rekening mee houden dat er de jongste jaren vooral om sociaaleconomische redenen ook nog heel wat andere vrije cursussen worden gegeven onder andere in bedrijven of door Kamers van Koophandel, dan is het aantal vrije cursisten Nederlands tot meer dan 1 000 opgeklommen. Samen met de studenten die
officieel Nederlands leren aan de universiteiten (een vierhonderdtal in 1988-1989),
de scholieren van 17 middelbare scholen (een vijfüonderdtal), de leerlingen van de
rijksbasisscholen van Zuid-Wervik en Belle (een achthonderdtal), de cursisten in
het kader van de volwasseneneducatie, de schriftelijke cursisten en de cursisten die
gebruik maken van Minitel, dan is het niet overdreven te zeggen dat er momenteel
2 500 tot 3 000 personen in Frans-Vlaanderen (Rijsels-Vlaanderen en de Westhoek)
Nederlands leren.
Hoewel vreemde talen als Engels, Duits en zelfs Spaans nog bij voorkeur worden
gekozen boven de taal van de naaste buur - om niet te zeggen de eigen moedertaal mogen we toch wijzen op een onmiskenbare vooruitgang van het Nederlands. Die
ontwikkeling is te danken aan een aantal positieve factoren:
- De economische bloei van het vernederlandste Vlaanderen en een hogere culturele
ontwikkeling na meer autonomie op cultureel en politiek gebied;
- Het vooruitzicht van de Europese eenwording en de opheffing van de grenzen;
- De uitbouw van de regio met een kanaalverbinding, de super-snelle-trein (SST),
autowegen, de industrie met onder meer de vestiging van Vlaamse bedrijven en
banken, de tewerkstelling, enz. waardoor Frans-Vlaanderen wordt ontsloten en zelfs
centraal komt te liggen als noordelijk deel van Frankrijk en als zuidelijk deel van de
Nederlanden, een centrale functie waarbij een Frans-Nederlandse tweetaligheid belangrijk zal zijn;
- De groeiende Vlaamse bewustwording ondanks de verdere achteruitgang van de
dialectische volkstaal. Met alle andere middelen wordt dan de Vlaamse identiteit
geaccentueerd, onder meer nu heel duidelijk door het aanbrengen van de oude
Vlaamse straat- en hoevenamen, door de talrijke Vlaamse leeuwevlaggen, enz.;
- De toenemende grensoverschrijdende institutionele contacten onder meer tussen
de regio Nord-Pas-de-Calais en het Vlaamse Gewest, en tussen het Département du
Nord en de Provincie West-Vlaanderen;
- Tenslotte toch ook de niet-aflatende werking en propaganda voor het Nederlands
van het Komitee voor Frans-Vlaanderen, daarbij geholpen door gemeentebesturen,
verenigingen, actiegroepen en instellingen 8 .
Wat de toekomst van de vrije cursussen in Frans-Vlaanderen betreft, blijft het
Komitee voor Frans-Vlaanderen nog altijd werkzaam als een particuliere instelling
van idealisten, gedragen door een onbezoldigd secretariaat en werkend zonder vrijgestelden met een budget van ruim twee miljoen Belgische frank waarvan de helft
vooral bestaat uit steunbijdragen, ingezameld via Komitee voor Frans-Vlaanderenmededelingen. Deze houding is een welbewuste keuze maar laat weinig ruimte tot
uitbreiding. De einddoelstelling van het Komitee voor Frans-Vlaanderen was trouwens overbodig worden. Daarom heeft het Komitee voor Frans-Vlaanderen altijd
geprobeerd om het vrije initiatief te laten uitbloeien tot officiële initiatieven. In dat
licht moet ook de samenwerking worden gezien met de Vlaamse Vereniging voor
8 Onder meer het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen, de Nieuwpoortse Veertiendaagsen, de Stichting
Ons Erfdeel met haar publikaties, de Vereniging Zannekin, de Zwijgende Voettochten, het Davidsfonds,
de Mamixkring, de Orde van den Prince, de Kamers van Koophandel, de Nederlandse Taalunie, de
Zwijger-Stichting, het Algemeen-Nederlands Verbond.
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Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand in het Buitenland (V.V.O.B.)
en de Stichting Nederlands in het Buitenland (St. NOB) die de cursussen in ZuidWervik en Belle verzorgen. We menen dat ook de Nederlandse Taalunie in de toekomst het vrije initiatief zou kunnen ondersteunen en helpen bij het verder officialiseren van het onderwijs Nederlands via besprekingen op het hoogste niveau, waarbij vooral wordt gedacht aan cursussen met eigen Frans-Vlaamse leraren. Het nadeel van de cursussen, opgezet door de V.V.O.B. en de St. NOB is immers dat momenteel alleen Vlaamse en Nederlandse leraren voor benoeming in aanmerking komen. De opleiding van Frans-Vlaamse leraren Nederlands met onderwîjsbevoegdheid (C.A.P.E.S.) voor Frans-Vlaamse middelbare scholen is momenteel een heel
belangrijke opdracht, noodzakelijk voor de verdere uitbreiding van officiële cursussen in die instellingen.
Inmiddels kunnen het Ko mi tee voor Frans-Vlaanderen en eventueel ook de
V.V.O.B. en de St. NOB samen met andere instellingen zoals de Kamers van
Koophandel vooral cursussen voor volwassenen over het hele Frans-Vlaamse gebied opzetten en ondersteunen, zo mogelijk met leraren uit Frans-Vlaanderen zelf.
Verder hopen we op een sterker ondersteunde bevoegdheid van inspecteur F.
Persyn en we hopen ook dat de groeiende belangstelling voor het onderwijs van het
Nederlands uiteindelijk zal resulteren in een groei van het aantal cursussen op universitair niveau en dan wellicht ook tot integratie van een aantal initiatieven in de
'bestaande structuren' waarover professor G. van de Louw heeft gesproken.

5.2. Discussie werkgroep Frans-Vlaanderen
Noot van de redactie. In het verslag z~jn de voor de conferentie van belang z fjnde
passages opgenomen.
De voorzitter (de heer Van Passe!): Wij gaan nu trachten uit de lezingen en uit onze
eigen ervaringen een paar aanbevelingen te distilleren voor het verdere beleid van
de Nederlandse Taalunie. Uit wat wij hier vanmorgen hebben gehoord zijn duidelijk
een paar grote strekkingen naar voren gekomen. Men vindt dat er moet worden gewerkt aan de status van het Nederlands als vreemde taal in Frankrijk, de daaraan
verbonden opleiding voor leraren, de vaste aanstellingen van leraren en de continue
verantwoordelijkheid van leraren. Ook al behandelt deze conferentie het niet-universitair onderwijs, toch moet het voor iedereen duidelijk zijn dat onderwijs, wil het
gerespecteerd worden, moet worden verstrekt door personeel dat qua kwalificatie
en qua stabiliteit van betrekking zijn verantwoordelijkheid ten volle kan opnemen
om over de loop van de jaren een zekere continuïteit te garanderen. Dus als wij
spreken over het statuut van het Nederlands als vreemde taal aan een universiteit,
bij voorbeeld de Académie de Lille of welke instelling dan ook, dan heeft dat wel
degelijk te maken met het onderwijs op lager niveau, op secundair niveau. Verder is
hier vandaag aan bod gekomen het probleem van het moedertaalonderwijs van het
Nederlands, van wat vroeger de voertaal in de regio van het noorden was. Beide benaderingen hoeven in geen enkel opzicht in elkaars vaarwater te zitten, want beide
hebben het recht van bestaan. Onze inzichten zijn dezelfde: de bevordering, de verspreiding van het Nederlands en zijn cultuur in het buurland Frankrijk. Alleen onze
motieven kunnen verschillen. Het is dus de bedoeling dat deze werkgroep tot een
paar constructieve voorstellen komt voor het uitstippelen van een beleid ten opzichte van het Nederlands in Frankrijk. Dat is het uitgangspunt.
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Als eerste aanbeveling wil ik naar voren brengen, inderdaad wat collega Van de
Louw heeft gezegd, de uitbouw van een erkende lerarenopleiding Nederlands. Er is
duidelijk nood aan een C.A.P.E.S. 1 voor Nederlands met het daaraan verbonden
statuut, aanstelling, benoeming, enz. als afstraling op al diegenen die voor een degelijk onderwijs in het Nederlands ijveren.
De heer Ryckehoer: Ik ben het in principe helemaal eens met de stelling van professor Van de Louw dat het onderwijs Nederlands degelijk moet worden gestructureerd onder meer door middel van het instellen van het C.A.P.E.S. Alleen plaats ik
deze kritische kanttekening: men moet uitgaan van de huidige situatie en men kan
niet in naam van het vooropgesteld principe zo handelen dat men het bestaande Ie..:
rarenkorps, dat ondertussen zeer nuttig werk doet, op een zijspoor zet. Ik pleit dus
voor een soepele regeling voor hen die niet de vereiste diploma's hebben. Men kan
die mensen waarschuwen en op het hart drukken dat ze alsnog een opleiding moeten volgen.
De voorzitter: Uiteraard zullen de mensen in het veld die verdiensten hebben niet
zomaar opzij worden geschoven omdat plotseling de gediplomeerden opdagen.
Daarom moet worden gedacht aan een overgangsperiode.
De heer Deleu: De verzuchting van de heer Van de Louw is essentieel. Het zou misschien goed zijn als we een aanbeveling doen om dat in twee alinea's te doen, waarbij wij ten eerste zeer precies zeggen wat professor Van de Louw daarstraks heeft
gezegd in verband met de structuur en het kader. In een tweede alinea moeten wij
vaststellen dat, aangezien één en ander nog niet onmiddellijk zal kunnen worden gerealiseerd, met een zekere overgangsperiode met zekere faciliteiten rekening moet
worden gehouden. De tweede alinea in deze aanbeveling is dan bedoeld als een geruststelling voor al die mensen die aan het werk zijn. In die overgangsperiode krijgen zij de tijd om de diploma's te behalen die onontbeerlijk en nodig zijn.
De voorzitter: Het is duidelijk dat een toevallige onderwijzer die al 25 of 40 jaar
Nederlands geeft zich niet geroepen voelt om nog een C.A.P.E.S. of een ander bijkomend diploma te behalen. Daar wees trouwens de heer Verbeke op.
De heer Verbeke: We kunnen deze situatie het best vergelijken met de situatie in
ons basisonderwijs. Op een zeker ogenblik na de Eerste Wereldoorlog werd de leerplicht ingevoerd. Welnu, men heeft diploma's geëist, maar al diegenen die verworven rechten hadden, werden betaald zoals de anderen.
De voorzitter: We hebben dus voor wie al in dienst is een uitloopregeling of demogelijkheid een opleiding te volgen.
De heer Deleu: Ik heb duidelijk in de Franse context bedoeld dat de aanbeveling
zou kunnen bestaan uit twee delen : ( 1) wat de heer Van de Louw heeft gesteld, de
structuren; (2) dat men, in afwachting van deze structuren en nadat er structuren zijn
vastgesteld, gedurende een overgangsperiode rekening zou houden met sommige
verworvenheden of iets in dien aard. Men kan de mensen niet verplichten een hele
cursus te doorlopen.
De voorzitter: U wil hen dus gelijk behandelen. Ook daarover zijn we het eens, geloof ik. (Algemene instemming)
Mevrouw Van den Heuvel: Ik wil even terugkomen op het eerste deel van de aanbeveling. Ik vind het eveneens essentieel om een C.A.P.E.S. in te stellen, maar de beslissing in dezen ligt bij het kabinet van de minister van Onderwijs. Het kabinet zal
hierover advies inwinnen bij het eigen Ministerie, met andere woorden bij de verschillende directies en dus ook bij de inspecteurs. Ik denk dat daar een probleem
1 C.A.P.E.S.: certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement secondaire, i.e. de Franse onderwijsbevoegdheid voor het middelbaar onderwijs.
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ligt. Wij hebben vaker meegemaakt dat als er over C.A.P.E.S. werd gesproken, de
inspecteurs van het Ministerie van Onderwijs heel openlijk toegaven het belang van
een C.A.P.E.S. niet te zien. De Franse overheid zou worden geconfronteerd met leraren die ze moet betalen en een post moet geven, terwijl de vraag niet voldoende
zou zijn. Vandaar mijn vraag aan deze vergadering: is het mogelijk ook vanuit het
veld de inspecteurs te beïnvloeden om een positief advies te geven aan het kabinet
van de minister?
De heer De Wilde: U zegt dat het een probleem voor het Franse Ministerie van
Onderwijs zou zijn, dat het aantal leerlingen dat de lessen Nederlands volgt gering
is. Daarover heb ik twee opmerkingen. Ten eerste, er bestaat reeds een C.A.P.E.S.
voor het Arabisch. Hoeveel leerlingen volgen Arabisch in het Franse onderwijs?
Ten tweede, een inspecteur heeft m~j ooit uitgelegd dat het Ministerie een heel aparte manier van berekenen heeft. Zo worden de leerlingen die in het beroepsonderwijs
Nederlands volgen door het Ministerie van Onderwijs niet als dusdanig meegerekend. Nu is het zo, dat precies het grootste aantal leerlingen dat Nederlands volgt in
het secundair onderwijs in Frankrijk leerlingen uit het beroepsonderwijs zijn. Ruim
zeshonderd leerlingen worden dus uitgesloten, zij worden gewoon niet meegeteld,
omdat men met het beroepsonderwijs geen rekening houdt.
De voorzitter: Het voornaamste bezwaar van Frankrijk zou dus zijn dat er onvoldoende leerlingen zijn voor het instellen van een C.A.P.E.S .. We mogen ons echter
niet door dit argument laten misleiden.
De heer De Verrewaere: Ik geef les aan drie technische scholen in het Rijselse en
voor zover ik weet de enige drie technische scholen waar Nederlands wordt gegeven. Ik heb ongeveer zestig leerlingen in Marcq-en-Baroeul, een dertigtal in Rijsel
en in Saint André maximaal veertien leerlingen. Dat zijn dus geen zeshonderd leerlingen. Ik denk dat hier bedoeld wordt dat de Fransen als argument aanbrengen dat
het aantal belangstellenden ontoereikend is.
Mevrouw Van den Heuvel: De vraag bepaalt het aanbod. De Fransen kijken alleen
naar de huidige situatie.
De heer Deleu: Het C.A.P.E.S. kan niet als er onvoldoende vraag is. Om het positief te stellen: de vraag is nog niet groot genoeg. En hier komen we bij de tweede
alinea van de aanbeveling.
De heer Deprez: Ik denk dat we moeten wijzen op de bijzondere aard van het
C.A.P.E.S .. Zodra men deze kwalificatie heeft, krijgt men ook een baan. Dat is dus
helemaal anders dan in België.
De voorzitter: Dat is juist, we zijn in Frankrijk, en vandaar dat de Franse staat weerstand zal bieden. Dat is duidelijk. Blijkbaar zijn er dan wel voldoende leerlingen die
Arabisch volgen. Hier is in feite sprake van een zekere discriminatie ten aanzien
van het beroepsonderwijs.
Mevrouw Van den Heuvel: Ik ben ervan overtuigd dat de heer Persyn, nu inspecteur, een sleutelpositie kan innemen aangezien hij het kabinet van de minister moet
adviseren. Onze stelling is steeds geweest: als men meer aanbod creëert, dan creëert
men ook meer vraag. Vandaar dat een C.A.P.E.S. essentieel is. Maar de heer Persyn
heeft een heel andere kijk op het onderwijs Nederlands. Hij blijft bij zijn standpunt
dat het C.A.P.E.S. alleen maar kosten met zich meebrengt voor de Franse overheid
en dat met het aanvullende C.A.P.E.S. Engels/Duits voldoende aan de vraag kan
worden beantwoord. Daar zitten wij als Nederlandse partij nu mee want de Franse
overheid zal uiteraard eerder naar de eigen functionarissen luisteren dan .naar de
buitenlandse.
·
De heer Van de Louw: Ik meen dat Frankrijk zelf het aantal poste11 ITI()eth~palen.
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Maar Frankrijk moet wel eerst de noodzakelijkheid van een C.A.P.E.S. erkennen.
Dat zijn dus twee verschillende punten. Voorts zitten we in een soort vicieuze cirkel: de ene zegt dat er geen aanbod is; de andere zegt dat dat niet hoeft.
De heer Deprez: Ik weet bij voorbeeld dat het aantal mensen dat het C.A.P.E.S.
voor Bretoens haalt, erg minimaal is. Twee jaar geleden was het één enkele student.
Als dus het C.A.P.E.S. voor het Bretoens kan worden gehandhaafd, mag er toch
geen probleem bestaan om hetzelfde te doen voor het Nederlands.
De heer Deleu: Dit is een argument op basis van cijfers uit Frankrijk om in de discussie eventueel nog gewicht in de weegschaal te werpen als men beweert dat er
niet voldoende vraag is. De Franse overheid komt hier wel met geld en maatregelen
over de brug.
De heer Deprez: Ja, vanuit regionalisme. Dit C.A.P.E.S. Bretoens is tot stand gekomen vanuit een regionalistische beweging, zelfs afgedwongen. In die zin moeten we
dus ook de Frans-Vlaamse beweging - hoe zwak die ook moge zijn - toch niet helemaal negeren.
De voorzitter: Ik vraag me af of het mogelijk is in het kader van de culturele verdragen reciprociteit te eisen met het argument, indien wel voor het Bretoens, waarom
dan niet voor het Nederlands.
De heer Deleu: Vanmorgen is nog één belangrijk element naar voren gebracht door
de heer Van de Louw. Hij wees namelijk op het feit da:t in Vlaanderen 95% van de
Vlamingen Frans als tweede taal leert en in West-Vlaanderen zelfs 98%. Dat is een
heel krachtig argument. Tot nader order is Frankrijk een centralistische, Jakobijnse
staat. Ik stel dat gewoon vast. Er zijn wel regio's, maar het is een overwegend centraal bestuurd land. De voorgaande ambassadeur van Frankrijk in België, iemand
die zelfs Nederlands leerde, heeft ooit in beperkt gezelschap gezegd, dat wij niet de
regionalistische kaart moesten spelen om het Nederlands officieel erkend te krijgen
in Noord-Frankrijk, maar wel de kaart van de reciprociteit. Argumenten op basis
van regionalistisch-historische culturele elementen zou ik niet aanvoeren. Ik vind
bovendien dat de Nederlandse Taalunie op die reciprociteit moet wijzen.
De voorzitter: Twee objectieve en doorslaggevende argumenten werden dus aangehaald. Ten eerste, een gelijke benadering: wat mogelijk is voor het Bretoens voor
één of twee leerlingen, moet ook kunnen voor het Nederlandse voor twee of eventu~
eel drie leerlingen. Ten tweede, de reciprociteit van staat tot staat.
Maar we moeten ook nog het imago van het Nederlands behandelen. Ook dat is van
het grootste belang.
De heer Lu(je Schipholt: Ik ben het zeker eens met die reciprociteit. Die kaart heeft
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ook steeds getrokken. Alleen, ik
vrees dat de reciprociteit ter bevordering van de talen niet zo goed werkt. Frankrijk
betreurt het dat in Nederland het Frans als verplichte taal werd afgeschaft. Het Frans
gaat achteruit, dus waarom zou Frankrijk het Nederlands moeten bevorderen?
Tegenwoordig echter doet het Frans het weer heel goed in het Nederlands voortgezet onderwijs, beter zelfs dan het Duits. Maar toch blijkt dat verder geen resultaat te
boeken.
Ik ben van mening dat het een politieke beslissing is, zoals de heer Van de Louw
trouwens ook al aangaf. De Franse overheid zou deze politieke beslissing tot erkenning moeten nemen. Een politieke beslissing dwingt men echter niet af door redelijkheid - dat zou inderdaad rede1ijk zijn - maar wel door noodzakelijkheid en dan
belandt men bij de economische belangen. Als men in Noord-Frankrijk op grond
van uitsluitend economische motieven bij de Franse overheid aandringt op erkenning, dan krijgen we opeens een heel ander plaatje.
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De heer Deleu: Ik vind en ik heb het altijd gevonden dat Nederland onterecht de positie van het Frans heeft afgezwakt. Op een bepaald ogenblik, meer dan twintig jaar
geleden, is de toenmalige minister van Onderwijs gaan onderhandelen voor het
Nederlands in Noord-Frankrijk en die heeft daar eigenlijk een blauwtje gelopen omdat het Frans op dat ogenblik in Nederland werd teruggeschroefd.
Wellicht kan Vlaanderen hier een rol spelen eerder dan Nederland. Het Frans in
Vlaanderen is immers ondanks sommige verwachtingen niet in die mate achteruit
gegaan. Ik denk dat men West-Vlaanderen volledig kan uitspelen want het is tenslotte de grensprovincie met Noord-Frankrijk. Daar is het Frans zeker overwegend
de tweede taal van het gewest, van de provincie. En wat de economische belangen
betreft, die zijn zo te onderbouwen.
De voorzitter: In afwachting van het bekomen van een structuur wil ik nog stilstaan
bij de communicatie en het veldwerk. Ik weet niet of u nog andere onderwerpen behandeld wil zien.
De heer Halink: Er is ook nog het primair onderwijs. Ik werk op het Nederlandse
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aan de ondersteuning van het onderwijs Nederlands in Noord-Frankrijk. De laatste jaren heb ik mij voornamelijk beziggehouden met een aantal projecten in het basisonderwijs. Ik heb hierover twee opmerkingen.
Ik verwijs hier naar het verhaal dat de heer Van de Louw vanochtend heeft gehouden. Hij sprak over voorstellen van de heer Jospin om in de laatste twee leerjaren
één tot twee lesuren vreemde talen op een lagere school in te voeren. Als men echter
de structuur, zoals die door Jospin wordt voorgesteld, zou gaan volgen - dus vreemde-talenonderwijs in de laatste twee leerjaren op heel beperkte schaal - dan is het
nodig in het vervolgonderwijs onmiddellijk de draad op te pakken. Dat kan alleen
als die taal als eerste vreemde taal wordt aangeboden. Op dit moment zou dat nog
niet kunnen want uit de cijfers blijkt dat 98 % van het onderwijs vreemde talen op de
lagere school bestaat uit Engels en Duits, en dat zelden andere talen worden gegeven. Mijn conclusie is dus dat de structuren van Jospin op dit ogenblik (nog) geen
resultaat kunnen leveren. Dat kan pas op langere termijn. Tot daar mijn eerste opmerking.
Nu wil ik even terug naar de experimenten in Zuid-Wervik en in Belle. Als men prioriteiten zou gaan leggen bij het soort projecten van Jospin en ten koste van dit
soort experimentele projecten in Zuid-Wervik en Belle, dan ben ik ervan overtuigd
dat wij iets belangrijks zullen verliezen. In Zuid-Wervik en Belle heeft men te maken met een onderwijsvorm waar kinderen vier of vijf keer per week een lesuur
Nederlands krijgen. Het is een experiment en het heeft dus niet de status van het
vreemde-talenonderwijs van Jospin. Het stelt voorop dat het onderwijs van een zeer
hoge kwaliteit moet zijn. Ik denk dat het stopzetten van dergelijke experimenten
ook kwantitatief een grote aderlatin_g zou zijn. Ik heb hier gehoord dat het beroepsonderwijs het _grootste aantal leerlingen heeft. Ik denk dat men dat moet corrigeren:
dat is het basisonderwijs. Op dit moment zijn ongeveer 850 leerlingen erbij betrokken: 250 in Zuid-Wervik en ongeveer 600 leerlingen op tien verschillende basisscholen in Belle. Ik wil hier ook benadrukken dat het niet zomaar om alleenstaande
experimenten gaat. Zij passen binnen een breder kader in Frankrijk. Daar lopen
trouwens een dertigtal soortgelijke experimenten met Engels, Duits, Italiaans,
Portugees. Tot slot is het experiment ook internationaal gestructureerd in die zin dat
er afspraken zijn tussen Vlaanderen, met name de V.V.O.B. 2 , en het Nederlandse
2

V.V.0.8. : Vlaam se Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerkin g en Techni sche Bijstand in het
Buitenland.
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Ministerie van Onderwijs én Frankrijk over het ter beschikking stellen van docenten
en op termijn de uitwisseling van docenten voor dit soort projecten.
De heer Van de Louw: Ik ben het helemaal mee u eens. Op het niveau van het basisonderwijs zijn Belle en Zuid-Wervik heel interessante studie-objecten, maar zijn
Nederland en Vlaanderen bereid om dat langs de hele grens te doen? Zijn ze financieel bereid? Wat in Belle en Zuid-Wervik kan, kan dat ook op andere plaatsen en
dit zonder Franse leraren? Men heeft trouwens op het ogenblik veel problemen met
het decreet van Jospin; over twee jaar zal er nog weinig over worden gezegd.
Maar dan komt de regio weer aan het woord en daarvoor zijn dan toch weer structuren nodig en mensen die in Frankrijk zijn opgeleid. Die mensen worden gevormd
aan het 'Institut Universitaire de Formation des Maîtres' (IUFM) maar dat instituut
verzorgt slechts de opleiding voor erkende disciplines. En zolang het Nederlands
niet erkend wordt voor het C.A.P.E.S., kan men ook geen onderwijs starten.
De voorzitter: Is het zo dat een uitbreiding van het experiment niet haalbaar is door
een tekort aan leraren en financiële middelen?
De heer Deleu: Wij zoeken argumenten om de vicieuze cirkel te doorbreken. We
zouden een resolutie naar voren kunnen brengen waarin wij de uitbreiding yan de
voorbeelden van Belle en Wervik vragen. Men zal dan meteen moeten vaststellen
dat er geen leraren Nederlands zijn die gevormd zijn volgens de regels van de kunst.
Ik pleit dus voor uitbreiding van het experiment van Wervik en Belle langs de
Frans~Belgische grens.
De heer Halink: Misschien mag ik nog een andere oplossing aandragen. Een aantal
Franse docenten is gevraagd om mee te doen aan een nascholingscursus Nederlands
die de komende twee weken start. ln die cursus wordt aandacht besteed aan het pedagogische aspect van het onderwijs Nederlands (hoe geven we dat onderwijs
Nederlands aan een jonger kind) en aan het Nederlands zelf.
De heer Deprez: Ik meen te zamen met de heer Halink dat men via experimenten
beter en in ieder geval doeltreffender kan werken dan via het soort officiële structuren waarmee Jospin werkt. Men komt meteen in concun-entie met andere vreemde
talen en op die manier krijgt Nederlands niet de minste kans.
De heer Van de Louw: Dit doe ik af als een Hollands argument. Ik geloof dat het
een kwestie is van de plaats van een taal in een land. Ik geef een voorbeeld. Wij zijn
op het ogenblik bezig om het Museum van Schone Kunsten in Rijsel te veranderen.
Dat gaat drie jaar duren. Zo komen alle opschriften van de schilderijen in het Frans,
het Engels en het Nederlands. En ik geloof dat dergelijke projecten in heel de regio
Nord-Pas-de-Calais gaande zijn. U kunt dus niet zeggen dat het een stoomwalseffect is vanuit Engeland; er is inderdaad een stoomwalseffect van het Engels, maar
van overal. Wat ik bedoel is, dat Nederlands zijn plaats moet krijgen in de regio
Nord-Pas-de-Calais. Daarvoor moet men vechten en dat moet dan met de politici.
De voorzitter: Uit de vele voorbeelden blijkt duidelijk de onwetendheid van de
doorsnee Fransman over het Nederlands. We hebben dus dringend behoefte aan een
efficiënt communicatiekanaal om het imago van het Nederlands op te krikken. Wie
heeft ter zake voorstellen?
De heer Deleu: Ik denk dat het van belang is om inderdaad de al te regionalistische
implicaties uit de weg te gaan. Het schrikt sommige mensen af, ook vaak de

Fransen. In de regio zijn drie talen van belang: het Frans, het Engels en het
Nederlands. Beleefdheidshalve kunnen we het Nederlands ook als de kleinste uit
een zekere bescheidenheid als laatste noemen. We moeten een algemene propaganda maken voor de drie talen in deze grote regio. Hierdoor zouden wij in de meest
Franse milieus een stuk aanvaardbaarder zijn.
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De heer Van de Louw: Ik zou eigenlijk ook een beetje de economische machten willen aanvallen. In het Franse kader is het mogelijk om belastingen ('taxes professio~
nelles') te heffen ten dienste van allerlei vmmingsdoeleinden. Tot nu toe heeft geen
enkele Belgische of Nederlandse onderneming die in de regio Nord-Pas-de-Calais
is gehuisvest iets gedaan om het Nederlands te ondersteunen. Men moet niet altijd
bij de Nederlandse Taalunie aankloppen want die heeft ook maar beperkte financiële mogelijkheden.
De voorzitter: Dat is een algemeen beginsel maar het gaat ons nu om concrete voorstellen. Hoe verwezenlijken we onze doelstellingen?
Mevroutt' \/an den Heuvel: Een andere mogelijkheid bieden beurzen, tentoonstellingen, enz. Wij hebben goede ervaringen met de grote beurs Expolangues in Parijs,
die bezocht wordt door een zeer breed publiek. We hebben zelfs gemerkt dat na
Expolangues meer cursisten zich inschreven voor cursussen Nederlands in het
'Institut Néerlandais' en zelfs in andere soorten onderwijs. Ik betreur het dan ook
dat de Nederlandse Taalunie besloten heeft om vanaf dit jaar geen subsidie meer te
geven voor Expolangues en voor tentoonstellingen in het algemeen.
De heer Deleu: Ook belangrijk is de aanwezigheid van het Nederlands in de media.
Nu is het zo dat onlangs in de streek van Duinkerken de kabeltelevisie besloten
heeft BRTN te schrappen en te vervangen door een Spaanse en Italiaanse zender.
Mevrouw Brun: In Rijsel bestaat Nederland helemaal niet. Je kunt Italië ontvangen,
Spanje, maar geen Nederland.
De voorzitter: Het is een algemene opmerking dat het bijzonder jammer is dat in
Noord-Frankrijk de Nederlandstalige TV-programma's niet meer op de kabel zitten.
De heer De \lerrewaere: Wat is het televisiebeleid? Dat is agressiviteit. Zolang de
Nederlandstalige niet agressief genoeg is op dat gebied, lukt dat niet. De minister in
Brussel heeft gezegd vooral niet te agressief op te treden op het vlak van de buitenlandse cultuurpolitiek. Maar dat heeft geen zin. Men moet juist wel agressief optreden; men moet laten zien dat men aanwezig is in het Europa van 1993.
De voorzitter: Ik veronderstel dat u hier met de suggestie naar voren komt om Parijs
te zeggen dat we Antenne 1, 2 en 3 schrappen als de BRTN niet op de kabel mag in
Noord-Frankrijk. Het klinkt wellicht een beetje cynisch maar dat is wat u zegt.
De heer De \Ierrewaere :· Inderdaad, het is misschien ingrijpend maar het is louter in
het belang van het imago van het Nederlands. Dit gezelschap moet weten dat het
Nederlands in Noord-Frankrijk zo goed als onbekend is. Dat is gewoon zo. 99 %
weet niet wat het Nederlands is, men spreekt van het Belgisch - 'Ils parlent le
Belge'. In het beste geval weten ze dat het 'Ie Flamand' is en verder 'le Hollandais'.
Ik stel het volgende voor. Het parlement heeft in Frankrijk een zeer slecht imago.
De Fransen zijn meer en meer anti-parlementaristisch. Wat hebben ze nu gedaan ?
Ze hebben een reizende tentoonstelling georganiseerd die momenteel in Rijsel is.
Het publiek vindt de tentoonstelling bijzonder interessant en de belangstel1ing voor
het parlement is groeiende. Ik stel voor om een soortgelijke ambulante tentoonstelling te organiseren vanuit het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en dit in een
Europees verband. Binnenkort is het 1993. De grenzen gaan open en er zijn genoeg
argumenten voor een dergelijk initiatief.
De heer Moeyaert: Ik heb me laten vertellen dat de middelbare scholen in FransVlaanderen worden overstelpt met folders uit Italië en Spanje om leerlingen ertoe
aan te zetten Italiaans of Spaans te leren. Dat gebeurt niet voor het Nederlands.
De heer Deleu: Ik heb zelf een informatief boekje geschreven en uitgegeven in tien
talen en straks komen er nog vijf Oosteuropese talen bij. Wij zijn echter niet in staat
om dat gratis te verspreiden over alle scholen in Noord-Frankrijk. Sommige mate100

rialen bestaan dus al een tijdje maar ze zijn te duur om op grote schaal gratis te verspreiden.
De heer Moeyaert: Dat kan wel maar het blijft een feit dat de Franse scholen veel
(materiële) steun krijgen uit Italië en Spanje.
De voorzitter: We stellen vast dat er door verscheidene landen veel inspanningen
worden geleverd. De vraag is nu of de overheden belast met de bekendmaking en de
verspreiding van het Nederlands - zoals de Nederlandse Taalunie bij voorbeeld niet een gelijksoortige inspanning zouden moeten doen? Met deze vraag wil ik deze
discussie ook gelijk afsluiten. Bedankt voor uw medewerking.

101

6. Plenaire slotzitting

6. Plenaire slotzitting
De voorzitter ( de heer Willlemyns)_: Dame; en heren, ik vind het leuk u allen weer te
zien, nadat u een hele dag in werkgroepen hebt doorgebracht. Nu bestaat de gelegenheid om te horen wat in de diverse groepen is gezegd en daarvoor zal ik achtereenvolgens het woord geven aan de heren Sassen, Van den Toorn en Van Passel die
respectievelijk over Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Frans-Vlaanderen zullen
spreken.
De heer Sassen: In de eerste groep, van Nedersaksen dus, is over allerlei dingen gesproken, maar toch wel geloof ik met een zekere toespitsing op de vraag naar de status van het vak, van het schoolvak Nederlands in Nedersaksen en in verband daarmee de opleiding van de leraren.
Door de heer Bulhof is voorts speciaal de aandacht gevestigd op een verschil als het
gaat om de status van het vak Nederlands tussen Nedersaksen en NoordrijnWestfalen. In het kort gezegd komt het erop neer dat de opleiding tot leraar
Nederlands, wat wij dan in Nederland noemen eerste-graads, in NoordrijnWestfalen wel bestaat en in Nedersaksen niet of nog niet. Het zou op de weg liggen
van het Ministerie in Hannover om daar een gewenste verandering in te brengen en
het zou een taak van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie kunnen
zijn om op basis van het Cultureel Akkoord met Duitsland daar verandering in te
brengen. Dat was dus een, lijkt mij, nogal belangrijk aandachtspunt in de discussie
in onze groep. Daarbij is ook ter sprake gekomen het zogenaamde Aurichse model,
dat ook een rol speelt in die opleiding tot leraar en ook de wenselijkheid, of in elk
geval de behoefte, die bestaat in Bremen om te komen, op zijn minst tot de eerste
fase in de opleiding tot bevoegd leraar Nederlands.
Er is ook gewezen op bepaalde verschilpunten tussen Nederland en Duitsland als
het gaat om de opleiding van leraren. Een belangrijk verschil is dat - ik weet niet
precies hoe lang dat zo al is - in Duitsland geen pedagogische academies of, zoals
wij dat vroeger noemden 'kweekscholen', meer bestaan en dat dus alle leraren, zij
het op verschillende niveaus, opgeleid worden op de universiteit.
Wat ook gezegd is, en dat houdt dan verband met de voordracht van onze derde
spreker vanuit de volkshogeschool, dat er ook hier een verschil is tussen Nederland
en Duitsland. Aan de Duitse volkshogescholen worden cursussen verzorgd uitsluitend door bevoegde mensen, althans dat is in verreweg de meerderheid van de gevallen zo. In Nederland is dat niet zo.
Dit zijn in het kort gezegd de voornaamste onderwerpen van de discussie in onze
groep.
De heer Van den Toorn: Ook in onze groep heeft de positie van het Nederlands natuurlijk steeds centraal gestaan. Alleen ging het niet zozeer om de juridische status
van het Nederlands - die is in Noordrijn-Westfalen veel beter dan in Nedersaksen dan wel om wat ik zou willen noemen de ideële status van het Nederlands. In
Duitsland heerst toch nog wel veel onbegrip ten aanzien van de verhouding van het
Nederlands in Nederland en het Nederlands in Vlaanderen. Zo bestaat in Duitsland
het idee nog steeds dat Nederlands eigenlijk een Duits dialect is. En het zou naar wij
menen op de weg van de Nederlandse Taalunie kunnen liggen om door middel van
gerichte voorlichting daar iets aan te veranderen, opdat men nu eindelijk eens zou
begrijpen dat Vlaams ook een volwaardig Nederlands is en dat wij geen dialectsprekers zijn.
Voorts is er gesproken over de aandacht die het Nederlands zou moeten krijgen in
het secundair onderwijs. Men heeft erop aangedrongen dat er in de commissie voor
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de uitvoering van het Cultureel Akkoord speciale aandacht zou worden geschonken
aan dit onderwerp.
De werkgroep heeft voorts vrij uitvoerig gesproken over leermiddelen. Men wenst
geen verbetering van de bestaande leermiddelen maar een ontwikkeling van nieuwe
leermiddelen speciaal gericht op de veel jongere leeftijd. Op dat gebied is al veel
gedaan, heb ik begrepen, maar het is moeilijk om een uitgever te vinden. Het zou
kunnen zijn dat de Nederlandse Taalunie in deze zin druk uitoefent op uitgevers ofwel een vorm van logistieke steun verleent bij het ontwikkelen van leermiddelen
speciaal voor dit soort onderwijs.
Verder hebben wij gediscussieerd over het al of niet wenselijk zijn van instituten,
culturele instituten vergelijkbaar met het Duitse Goethe-Instituut, en daarover bestonden verschillende meningen: er waren er die vonden dat een dergelijk instituut
heel heilzaam zou zijn; anderen vonden dat we daar nog lang niet aan toe zijn en dat
het een dure aangelegenheid is waarvan men ook nog niet eens makkelijk kan zeggen in welke plaats het eerste instituut tnoet worden gevestigd.
We hebben gesproken over de wenselijkheid van een taaldidacticus, meer speciaal
iemand die zich bezighoudt met de ins en outs van het vreemde-talenonderwijs,
maar het is niet helemaal duidelijk wat in dit opzicht de rol van de Nederlandse
Taalunie zou kunnen zijn. Wel geldt dat misschien voor een ander punt: het onderzoeken van de mogelijkheid om te komen tot een radio- of televisiecursus
Nederlands voor buitenlanders.
Dat zijn enkele van de punten die aan de orde zijn geweest. Er waren er meer, maar
dit zijn de belangrijkste. Ik wou het hierbij graag laten.
De heer Van Passe!: Zoals het programma al aangeeft, hebben wij vanmorgen rapporten gehoord over het onderwijs Nederlands in Frans-Vlaanderen vanuit drie verschillende invalshoeken. Vanmiddag is dan een discussie op gang gekomen die beperkt is gebleven tot een viertal punten.
Het eerste punt is een dringende aanbeveling voor het beleid ten opzichte van het
Nederlands in Frankrijk. Het Nederlands moet worden beschouwd als een volwaardige vreemde taal naast het Engels, het Duits, het Spaans, het Italiaans, enzovoort.
Dit houdt in dat er een volwaardige vorming van leraren - het C.A.P.E.S. - moet komen. Men moet een structuur voor gekwalificeerde leraren scheppen, hetgeen binnen de Franse context ook een gewaarborgde tewerkstelling impliceert alsook een
voortdurende zorg voor het vak waarmee men bezig is. Dergelijke structuren bestaan voor het Spaans, het Italiaans en andere vreemde talen. Het ligt dus voor de
hand dat de eerste en de dringendste beleidsoptie zou moeten zijn, het verwerven
van een status voor het Nederlands als vreemde taal vergelijkbaar met de status van
andere vreemde talen in de regio. Argumenten daarvoor zijn legio aanwezig. Ik wil
ze hier niet herhalen, maar ze zullen wel in de aanbeveling worden opgenomen.
Mocht ooit het beoogde doel worden bereikt, dan dienen er overgangsmaatregelen
worden getroffen voor de vele mensen die gedurende talrijke jaren hun best hebben
gedaan om het Nederlands in de regio te doen voortbestaan. Het mag niet de bedoeling zijn dat zij plotseling zouden verdwijnen tengevolge het opduiken van gekwalificeerde leraren. Dus aanbeveling nummer één: het verwerven van een officiële
door Frankrijk erkende structuur voor het Nederlands als vreemde taal.
De tweede aanbeveling betreft het Nederlands in het lager onderwijs in Frankrijk.
Op dit ogenblik lopen experimenten met vreemde talen in het lager onderwijs, maar
die blijven beperkt tot de laatste twee leerjaren. Voor het Nederlands hebben
Nederland en Vlaanderen eigen experimenten opgezet in Zuid-Wervik en in Belle.
Zowat achthonderdvijftig leerlingen leren nu Nederlands in alle leerjaren van het la107

ger onderwijs. Het is voor de hand liggend dat ook in het voortgezet onderwijs de
mogelijkheid in het leven wordt geroepen om het onderwijs Nederlands te continueren. Voorts hebben wij opgemerkt dat aan alle experimenten een einde komt en dat
dit initiatief zou moeten resulteren in een structuur. Vandaar de tweede aanbeveling: het continueren van het experiment niet alleen op primair maar ook op secundair niveau, en het uitwerken van een structuur die garanties kan bieden voor het
voortbestaan van dergelijk onderwijs.
De derde aanbeveling heeft te maken met het imago van het Nederlands in
Frankrijk en dat punt is ook door de overige voorzitters aangehaald. In Frankrijk is
het Nederlands nagenoeg onbekend. Onbekend maakt onbemind en wie de taal niet
eens kent, zal ze allicht ook in het onderwijs niet kiezen. Men moet dus dringend
wat gaan ondernemen om het imago van het Nederlands te verbeteren. Hoe kan dat
gebeuren? Uit de werkgroep is een aantal suggesties naar voren gekomen. Men
moet alleszins informatie over de taal en haar gebruikers verspreiden. En nu de
Europese grenzen opengaan, mogen wij niet al te regionalistisch gaan denken voor
wat het Nederlands betreft.
Het vierde en laatste punt heeft betrekking op het Nederlands in Frans-Vlaanderen
als een soort erfdeel en dat schept een soort 'moedertaalverband' met Vlaanderen.
Dat onderwerp hebben we helemaal niet kunnen behandelen, maar de aanwezigen
die die strekking vertegenwoordigden, voelden zich gelukkig met het voorstel, het
onderwijsexperiment van Wervik en Belle uit te breiden langs de gehele FransBelgische grens. Tot daar mijn verslag.
De voorzitter: Hartelijk dank aan de drie gespreksleiders. Als ik nu heel even in een
vermetele bui probeer een paar lijnen te ontdekken die door die drie discussies heen
zijn gelopen, dan is het eerste uitgangspunt misschien dat status en statuut van het
Nederlands als onderwijsvak in het middelbaar onderwijs heel duidelijk verschillend zijn in de drie groepen. Het Nederlands staat eigenlijk op het laagste niveau,
zowel wat erkenning als wat cijfers betreft, in het noorden van Frankrijk.
Nederlands doet het een stuk beter in Nedersaksen en vooral wat wettelijke erkenning betreft, nog beter in N oordrijn-Westfalen. Het is opmerkelijk dat iedere werkgroep de link heeft gelegd naar andere onderwijsvormen. Men is zich dus heel goed
bewust van de interactie tussen het middelbaar onderwijs en het universitair onderwijs, maar ook het basisonderwijs. In de drie groepen werd gedacht dat de eerste,
essentiële taak van de Nederlandse Taalunie zou kunnen zijn op een of ander manier mee te werken aan de statusverbetering van het Nederlands. Dan denkt men natuurlijk in de eerste plaats aan het Comité van Ministers dat als zodanig met collega-ministers in andere landen kan onderhandelen, maar men denkt ook vooral aan
de om de zoveel jaar terugkomende onderhandelingen over het Cultureel Akkoord.
Men is dus van oordeel - en dat is niet nieuw, dat is al vaker gezegd - dat men van
die onderhandelingen gebruik moet maken om op basis van een zekere wederkerigheid dingen af te dwingen. Die statusverhoging is dus heel belangrijk en heeft de
plaats ingenomen van wat men eigenlijk een beetje kon vrezen op dit soort samenkomsten, te weten het bekende zeuren om geld. Dat is dus veel minder naar voren
gekomen dan men op een bepaald moment had kunnen vrezen en dat is goed ook.
Wij zijn uitgegaan van de overtuiging dat wat wij vragen, wat wij vinden dat in het
buitenland zou moeten bestaan, niet iets is wat wij aan dat buitenland moeten aanbieden of betalen. Het gaat om iets dat dat buitenland zelf moet verzorgen op grond
van een aantal overwegingen die ook aan dat buitenland ten goede komen.
Een ander facet van de statusplanning dat ook in alle groepen naar voren is gekomen, is de 'imageverhoging' van het Nederlands, dus de verhoging van de bekend108

heid met het Nederlands, met als uitgangspunt natuurlijk dat de kennis in verband
met de Nederlandse taal en met de Nederlanden in het algemeen, een zodanig klimaat moet scheppen, dat daarin het Nederlands als schoolvak een vanzelfsprekendheid wordt.
Dat zijn dus een aantal dingen die deze conferentie aan de Nederlandse Taalunie wil
meegeven. Wat omgekeerd ten gunste van de mensen die hier zijn, die daar hun tijd
en energie in hebben gestopt, moet gebeuren, daarover is gisteren en ook vanmorgen nog gesproken. Het mag niet bij deze ene gelegenheid blijven. Weliswaar hoeft
dit niet als Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren te worden
overgedaan~maar er moet wel een bepaalde vorm van follow-up zijn naar de mensen die aan deze conferentie hebben meegewerkt. Dit kan gebeuren in eerste instantie al naar aanleiding van de uitgave van de acta; dan moeten we met al deze mensen nog even contact nemen. Verder was het ook een duidelijke vraag bij de gastsprekers en gespreksleiders om op gezette tijden evaluatiebijeenkomsten te organiseren waar kan worden gerapporteerd over wat de Nederlandse Taalunie met de
suggesties van deze conferentie heeft gedaan, wat dat heeft opgeleverd en in het
beste geval ook om over nieuwe stappen na te denken.
Ik denk dat wij daarmee aan het einde van onze werkzaamheden zijn. Ik wil van
mijn kant iedereen van harte danken die op één of andere manier zijn steentje heeft
bijgedragen tot deze conferentie. Dat zijn natuurlijk de deelnemers, dat zijn ook
mijn collega-groepsleiders-voorzitters-gespreksleiders, dat zijn de ambtenaren van
de Nederlandse Taalunie, dat zijn ook al diegenen die de infrastructuur hier hebben
verzorgd en uiteraard, in belangrijkste instantie, de sprekers die ervoor hebben gezorgd dat de discussie op gang kon komen, Ik neem aan, mijnheer de Algemeen secretaris, aangezien u de conferentie voor geopend hebt verklaard, dat u nu ook het
omgekeerde zal doen.
De heer De Wandel: Dank u wel, voorzitter, van mijn kant uiteraard ook een woord
van dank waar het past, aan uzelf, de gespreksleiders en de sprekers. Ik maak nog
even van de gelegenheid gebruik om datgene wat ik gisteren al in besloten kring
heb gezegd hier te herhalen. Zodra wij de handelingen van deze conferentie op papier hebben, zullen wij de voorzitters en de gastsprekers weer samenbrengen op het
kantoor van de Nederlandse Taalunie in Den Haag om daar af te spreken welke procedures we het best zullen volgen voor het daadwerkelijk omzetten van uw aanbevelingen in beleidslijnen. Tenslotte een zeer warm dankwoord voor al de deelnemers, die - ik heb me er zelf rekenschap van kunnen geven toen ik her en der eens
ging luisteren - vandaag heel positieve, heel constructieve ideeën naar voren hebben
gebracht. Wij hopen uiteraard dat wij vooral die deelnemers in de loop van de komende maanden en jaren niet zullen moeten ontgoochelen, omdat hun ideeën op de
een of andere manier in de ambtelijke molen worden stukgedraaid. Van mijn kant
zal ik in ieder geval alles eraan doen opdat dat niet zou gebeuren. Ik verklaar bij deze officieel de Algemene Conferentie 1991 voor gesloten. Dank u wel.
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Bijlagen
I.

Curricula vitae van sprekers en voorzitters van de
werkgroepen

Francis Bulhof
Geboren in 1930 in Den Haag. Doorliep het gymnasium in Apeldoorn en studeerde
vervolgens Romanistiek te Groningen. Was van 1956 tot 1966 als leraar Frans verbonden aan het Nederlandsch Lyceum in Den Haag. Promoveerde in Utrecht op een
proefschrift over Thomas Manns Zauherberg. Van 1966 tot 1981 als hoogleraar
Neerlandistiek werkzaam aan de Universiteit van Texas te Austin en sinds 1981 aan
de Universiteit van Oldenburg. Zijn publikaties liggen voornamelijk op het gebied
van het interbellum: Du Perron, Ter Braak, Vestdijk. In voorbereiding zijn de uitgave van de correspondentie tussen Paul van Ostaijen en Fritz Stuckenberg, en een
monografie over de achttiende-eeuwse W.E. de Perponcher.
Ludwig Drüing
Geboren op 25 juni 1950 in Lembeek in Westfalen. Studeerde Nederlandse en
Engelse filologie in Münster. Werkt sinds 1976 als leraar Nederlands en Engels aan
het Freiherr-vom-Stein-Gymnasium te Recklinghausen. Geeft daarnaast sinds 1977
Nederlandse lessen aan de volkshogeschool te Gelsenkirchen. Publikaties omvatten
opstellen en recensies in vaktijdschriften. Auteur van een Reisedolmetscher
Niederländisch.
Ulrich W. Dzwonek-Held
Geboren in 1950 in Brake (BRD). Studeerde Germanistiek, politicologie, sociologie, pedagogiek en filosofie aan de Universiteit van Göttingen. Volgde lerarenopleiding. Als pedagogisch medewerker verbonden aan de volkshogeschool in
Nordhorn.
Heinz Eickmans
Studeerde Nederlandse en Duitse Taal- en Letterkunde en Algemene
Taalwetenschap aan de Universiteit van Münster. Als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Niederländisch Seminar in Münster. Doceert Nederlandse
taalkunde, vertaalwetenschap en de didactiek van het Nederlands als vreemde taal.
Publikaties over onder meer lexicografie, dialectologie, contrastieve linguïstiek
Duits-Nederlands en Duitse vertalingen van Nederlandse literatuur. Redacteur van
het tijdschrift Nachbarsprache niederländisch.
Armand Héroguel
Geboren in 1953 in de buurt van Arras (Noord-Frankrijk). Studeerde in Rijsel
Germanistiek en vervolgens Neerlandistiek. Leraar Duits sinds 1981. Gaf lessen
Nederlands aan volwassenen van 1988 tot 1991. Sinds 1988 beëdigd vertaler.
Werkte in het kader van zijn studie aan een onderzoek van de Franse vertaling van
Het verdriet van België van Hugo Claus en stelde een kritische bibliografie van juridische woordenboeken op. Werkt aan een proefschrift over het vertalen van juridische teksten.
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Hajo J.W.Hülsdünker
Geboren in 1951 in Borken (Westfalen/Duitsland). Studeerde Nederlandse
Filologie aan de Universiteit van Münster en volgde de lerarenopleiding voor
Nederlands als vreemde taal. Werkzaam als leraar Nederlands in Aurich en als adjunct-directeur voor didactiek verbonden aan de J.G.S. Aurich-West.
Paul-Wolfgang Jaegers
Geboren op 8 april 1949. Werkzaam als inspecteur voor het mavo bij de
'Regierungspräsident' Düsseldorf en onder andere verantwoordelijk voor het onderwijs Nederlands op 'Gymnasia' in Noordrijn-Westfalen. Publiceert artikelen en
houdt voordrachten over de didactiek en de methodiek van het onderwijs
Nederlands als vreemde taal. Redacteur van het tijdschrift Nachbarsprache niederländisch.
Gilbert van de Louw
Geboren in 1942. Studeerde aan de Universiteiten van Nijmegen en Nancy.
Promoveerde aan de Universiteit Sorbonne-Nouvelle te Parijs. Richtte in 1967 het
docentschap Nederlands in Besançon op. Was van 1974 tot 1989 werkzaam in
Metz. Sindsdien als hoogleraar Nederlands verbonden aan de Universiteit Charles
de Gaulle - Lille III. Is directeur van het Centre d'Etudes Néerlandaises en van het
Centre de Recherches Néerlandaises Michiel de Swaen. Is uitgever van een tijdschrift en werkt mee aan veel Franse tijdschriften.
Frans van Passel
Werkzaam als gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School van België
(Brussel). Tot 1990 directeur van het Centrum voor Taalonderwijs. Was gasthoogleraar in verscheidene Europese landen en werkte mee aan seminaries voor docenten Nederlands in onder meer België (Wallonië), Indonesië en Canada. Van 1972
tot 1991 pedagogisch directeur van de zomercursus Nederlandse taal en cultuur
voor buitenlandse studenten aan de Universiteit van Gent. Is auteur en uitgever van
studies over toegepaste taalkunde en leerboeken Nederlands. Richtte verscheidene
centra voor taalonderwijs op.
A. Sassen
Geboren in 1921 te Tempel (Groningen). Emeritus-hoogleraar Nederlandse
Taalkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen ( 1969-1986). Promoveerde in
1953 op Het Drents van Ruinen (Ruinen ligt in het zuidwesten van de provincie
Drente). Auteur van artikelen over het Gronings in het Cultureel Maandblad
Groningen ( 1958-1979), waarvan hij redacteur is geweest, en van artikelen op het
gebied van de taalkunde van het Nederlands in verschillende vaktijdschriften.
Maarten C. van den Toorn
Geboren op 4 januari 1929 te Rotterdam. Bezocht daar het Erasmiaans Gymnasium,
waar hij in 1947 het eindexamen deed. Studeerde Nederlandse taal- en letterkunde
in Leiden. Promoveerde in 1955 op een onderwerp uit de Oudijslandse letterkunde.
Was werkzaam als lector voor Nederlands te Münster/Westfalen, daarna vier jaar
leraar Nederlands te Hilversum. Van 1965 tot 1973 werkzaam aan de Universiteit
van Utrecht als medewerker en lector. Vanaf 1974 als hoogleraar Nederlandse taalkunde verbonden aan de Universiteit van Nijmegen.
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Luc Verbeke
Geboren op 24 februari 1924 te Wakken. Studeerde aan de Nonnaalschool in
Torhout en aan het Hoger Instituut voor Opvoedkunde in Gent. Was achtereenvolgens onderwijzer, schooldirecteur en inspecteur in het basisonderwijs. Richtte met
A. Demedts in 1947 het Komitee voor Frans-Vlaanderen op waarvan hij secretaris
is. Was redactielid van verscheidene literaire tijdschriften en publiceerde enkele
dichtbundels en het boek Vlaanderen in Frankrijk (1970). Leidt sinds 1973 het tijdschrift Komitee voor Frans-Vlaanderen-mededelingen dat de culturele werking in
en voor Frans-Vlaanderen volgt. Schreef tal van artikelen alsook een brochure over
Frans-Vlaanderen.
Roland Willemyns
Geboren op 15 mei 1943 te Diksmuide. Werkzaam als hoogleraar aan de
Universiteit van Brussel. Doceert er sociolinguïstiek, dialectologie en historische
taalkunde. Publiceerde over onderwerpen in verband daarmee een zestal boeken en
meer dan 150 artikelen in binnen- en buitenlandse publikaties. Doceerde als gasthoogleraar aan diverse Amerikaanse en Europese universiteiten.
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II. Lijst van deelnemers
R. Appel
D. van Assche
A. Baert
J. Balteau
L. Beheydt
M. de Belle
D. Berden
A. Brackmann
L. Brockmöller
M. Brun
F. Bulhof
M. le Clercq
J. Craseman
J. Dedeurwaerder
E. Degelder
J. Deleu
K. Deprez
L. Drüing
L. Drunkemühle
U.W. Dzwonek-Held
H. Eickmans
S. Fuchs
J.-P. Gailliez
M. Garen
A. Grewe
R. Th. Grobelny
M. Guns

Universiteit Amsterdam
Stichting Ons Erfdeel, Rekkem
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel
Nederlandse Taalunie, Den Haag
Universiteit Louvain-la-Neuve
Coördinatrice, Belle
Ecole Pasteur, Zuid-Wervik
Gesamtschule Aken
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Zoetermeer
Centre de Pratique des Langues Etrangères, Roubaix
Universiteit Oldenburg
Nederlandse Taalunie, Den Haag
Docent Nederlands, Wuppertal
Interparlementaire Commissie, Brussel
V.V.O.B., Brussel
Stichting Ons Erfdeel, Rekkem
Universiteit Antwerpen/Universiteit Leuven
Gymnasium Dorsten
Districtsregering Münster
Volkshogeschool Nordhom
Universiteit Münster
Universiteit Münster
Animatiecentrum voor Talen, Brussel
Volkshogeschool Aurich
Universiteit Münster
Volkshogeschool Hagen
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Louvain-laNeuve
R. Gyles
Nederlandse Taalunie, Den Haag
R. Hagen
Geschwister-Scholl-Schule, Essen
R. Halink
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Zoetermeer
A. Heil
Volkshogeschool Essen
H. van Hemel
Coördinator, Belle
A.J. Hermes
Interparlementaire Commissie, Den Haag
A. Héroguel
Docent Nederlands, Arras
R. Herzberg
Districtsregering Wezer-Eems, Osnabrück
M.S.M. van den Heuvel Nederlandse Ambassade, Parijs
H.J.W. Hülsdünker
Districtsregering Wezer-Eems, Osnabrück
G. de Jaeger
Algemeen-Nederlands Verbond, Brugge
P.W. Jaegers
Districtsregering Düsseldorf
W. Kats
Universiteit Bremen
J. Kempen
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bonn
F. de Keyser
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, Den Haag
S. van Leeuwaarden
Ecole Pasteur, Zuid-Wervik
Lodewijckx
Vlaamse Raad, Brussel
Universiteit Rijsel III
G. van de Louw
J.C. Lutje Schipholt
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,Zoetermeer
J.P. Menting
Docent, Groningen
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M. Meuten
C. Moeyaert
J. Müller
F. van Passel
J. Pekelder
M. Peters
H.G. Pietsch
F. Puts
D. Raspe
F.J. Redeker
A. Rogge
H. Ryckeboer
N. van der Sanden
A. Sassen
H. Snoeken
K.J. Sommer
M.C. van den Toorn
H. van Uffelen
H. van Uytven
S. Vanacker
L. Verbeke
M. Verbeke
M. de Verrewaere
0. de Wandel
V. Wenzel
L. de Wilde
R. Willemyns
H. Wolters
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Volkshogeschool Dortmund/Herne
Komi tee voor Frans-Vlaanderen, Waregem
Districtsregering Münster
Koninklijke Militaire School, Brussel
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Louvain-laNeuve
Volkshogeschool Hamburg
Districtsregering Wezer-Eems, Osnabrück
Gemeenschapsonderwijs, Brugge
Universiteit Münster
Docent, Herten/Westfalen
Docent, Recklinghausen
Universiteit Gent
Universiteit Leiden
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, Haren
Universiteit Amsterdam
Districtsregering Wezer-Eems, Osnabrück
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, Nijmegen
Universiteit Keulen
Volkshogeschool B üren
Universiteit Huil
Komitee voor Frans-Vlaanderen, Waregem
Docent Nederlands, Tielt
Docent Nederlands, Marcq-en-Baroeul
Nederlandse Taalunie, Den Haag
Volkshogeschool Hamm
F.A.I.R.E., Rijsel
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, Brugge
Albert-Einstein-Gymnasium, Buchholz

Deze publikatie bevat de volledige handelingen van de Algemene Conferentie van de
Nederlandse Taal en Letteren 1991. De conferentie werd gehouden op 15 november
1991 te Kortrijk en was gewijd aan het niet-universitair onderwijs in de
grensgebieden, te weten Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Frnns-Ylaanderen. Het
onderzoeksverslag van deze conferentie is afzonderlijk verschenen en is verkrijgbaar
bij het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie.
In de plenaire openingszitting geeft prof. dr. R. Willemyns (Brussel) ,
conferentievoorzitter, de eerste aanzet betreffende het wat en hoe met de nietuniversitaire Neerlandistiek in de grensstreek. In drie werkgroepen geven de
inleidende sprekers uit verschillende invalshoeken hun visie op het toekomstige beleid
in deze onderwijssector. In de middagsessie discussiëren de werkgroepen over de naar
voren gebrachte stellingen en dragen beleidssuggesties aan voor de Nederlandse
Taalunie en andere betrokken instanties. Tijdens de plenaire slotzitting rapporteren de
voorzitters van de werkgroepen over de gedachtenwisseling in de diverse groepen. De
conferentievoorzitter vat daarna de hoofdlijnen samen.
De vergadering dringt aan op verbetering van de status van het Nederlands in de
grensgebieden. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de Neder)andse Taalunie.
Voorts pleit de conferentie ervoor de bekendheid van het Nederlands in het buitenland
en in het bijzonder in de grensgebieden te verspreiden en te bevorderen. De kennis in
verband met de Nederlandse taal en de kennis in verband met de Nederlanden in het
algemeen moeten worden gestimuleerd. In de grensstreek moet een zodanig klimaat
worden geschapen dat daarin het Nederlands als schoolvak een vanzelfsprekendheid
wordt. Afgesproken wordt dat de sprekers en voorzitters zullen worden betrokken bij
de follow-up die aan de conferentie zal worden gegeven in de vorm van een nieuw uit
te stippelen beleid mede op basis van de aanbevelingen.
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