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Bestuur 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 31 augustus 2012 te Antwerpen, tijdens het achttiende 
Colloquium Neerlandicum, nam het oude bestuur afscheid en trad het nieuwe aan. Het nieuwe 
bestuur had de volgende samenstelling: 
 

Naam m/v Functie binnen bestuur Affiliatie 
prof. dr. Jan 
Renkema 
 

m voorzitter  Universiteit van Tilburg 

prof. dr. Maria-
Theresia Leuker  

v vicevoorzitter + 
vertegenwoordiger 
Duitstalige regio 

Universität zu Köln 

prof. dr. Wilken 
Engelbrecht 

m penningmeester + 
vertegenwoordiger 
Centraal-Europa 

Univerzita Palackého, Olomouc 

prof. dr. Dirk de 
Geest 

m secretaris + 
vertegenwoordiger 
Nederlandstalige 
universiteiten in België  

KU Leuven 

prof. dr. Philippe 
Hiligsmann 

m Lid dagelijks bestuur + 
vertegenwoordiger 
Franstalig gebied 

Université catholique de 
Louvain, Louvain-la-Neuve 

dr. Henriette 
Louwerse 

v Lid dagelijks bestuur + 
vertegenwoordiger 
Verenigd Koninkrijk en 
Ierland 

University of Sheffield 

prof. Dr. Els Stronks v Lid dagelijks bestuur + 
vertegenwoordiger 
Nederlandse universiteiten 

Universiteit Utrecht 

 m  Lid dagelijks bestuur +  Katholieke Universiteit Leuven 
dr. Mona Arfs 
 

v Lid groot bestuur + 
vertegenwoordiger Noord-
Europa 

Göteborgs Universitet 

Drs Hanne 
Bongaerts 

v Lid groot bestuur + 
vertegenwoordiger van het 
Middellandse Zeegebied 

Universitad de Salamanca 

Drs. Hilde Neus v Lid groot bestuur + 
vertegenwoordiger van het 
Caraïbisch gebied  

Instituut voor de Opleiding van 
Leraren, Paramaribo 

dr. Lilie Mundalifah 
Roosman 

v Lid groot bestuur + 
vertegenwoordiger Azianië 

Universitas Indonesia Jakarta 

dr. Jenneke 
Oosterhoff 

v Lid groot bestuur + 
vertegenwoordiger Noord-
Amerika 

University of Minnesota 

ass.-prof. Larisa E. 
Shishulina 

v Lid groot bestuur + 
vertegenwoordigerOost-
Europa 

Moskous Staatsinstituut voor 
Internationale Betrekkingen 
MGIMO 

prof. dr. Dorothea 
van Zyl 

v Lid groot bestuur + 
vertegenwoordiger 
Zuidelijk Afrika 

Universiteit van Stellenbosch 



 
Tijdens de bestuursperiode is prof. dr. Philippe Hilligsmann , vertegenwoordiger van het Franstalig 
gebied, teruggetreden en tussentijds opgevolgd door dr. Johan Vanparys (Université de Namur, 
België). Prof. dr. Maria Leuker is tussentijds als vicevoorzitter opgevolgd door dr. Henriette Louwerse. 
 
Personeel 
De directie van IVN werd aanvankelijk gevoerd door mw. drs. Tjits Roselaar; na haar vertrek werd zij 
begin 2014 opgevolgd door mw. drs. Christine van Baalen, die echter eind 2014 haar functie most 
neerleggen. Daarna fungeerde mw. drs. Tjits Roselaar als interim-directeur. Momenteel loopt een 
vacature voor een nieuwe directeur. Het Bureau maakt voorts gebruik van de diensten van mw. 
Marloes van Bergen (organisatieassistente), mw. Birgit Kolen MA (tekstredactie Internationale 
Neerlandistiek), mw. Marike Kockmann AA (financiële administratie), de heer drs. Ing. Lennard van 
de Laar (ICT-ondersteuning). Mw. Dr. Danielle Boon zorgde de afgelopen maanden voor extra 
ondersteuning. Het bureau is gehuisvest aan de Universiteit van Tilburg. 
 
Het bureau maaktgebruik van de diensten van: 
* mw. drs. Tjits Roselaar (interim-directeur);  
* mw. Marloes van Bergen (organisatieassistente, 0.4 fte) : 
* mw. dr. Danielle Boon (administratieve ondersteuning) 
* mw. Brigit Kolen MA (tekstredactie Internationale Neerlandistiek)  
* mw. Marike Kockmann AA (financiële administratie) 
* drs. ing. Lennard van de Laar (ICT-ondersteuning) 
 
Allen worden op declaratiebasis ingezet. 
 
Organisatie 
Het bureau van de IVN heeft de ingezette professionaliseringsslag verder doorgevoerd. De 
ledenadministratie is gemoderniseerd en grondig geactualiseerd, er is een systeem van relatiebeheer 
opgezet en ook de financiële administratie voldoet inmiddels aan de eisen van deze tijd.  
 
Bestuur en beheer 
Het bestuursmodel van de vereniging is geïnspireerd door de hoofdlijnen van de Code Cultural 
Governance. Als formele lijn is vastgesteld dat het kernbestuur (voorzitter, vice-voorzitter, 
penningmeester en secretaris) als werkgever van de directeur optreedt. Onveranderd is dat het 
bestuur in zijn geheel beleid vaststelt en bestuurlijke eindverantwoordelijkheid draagt; de 
voorbereiding en uitvoering van dat beleid zijn gedelegeerd aan de directeur. Taken en 
verantwoordelijkheden van de bestuursleden, de directeur en de bureaumedewerkers zijn 
vastgelegd in functieprofielen.  
 
Samenwerking met LVVN 
De afgelopen jaren is de Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN) opgegaan in de IVN. Daarmee 
vertegenwoordigt onze vereniging in grotere mate ook de neerlandici intra muros, wat de slagkracht 
van IVN moet verhogen. Tevens wordt het blad van de voormalige vereniging, VakTaal, mee via IVN 
verspreid. Leden kunnen aangeven of ze beide bladen op papier wensen (VakTaal wordt in ieder 
geval elektronisch ter beschikking gesteld via de website). 
 
Raad van Advies 
De afgelopen jaren is gewerkt aan een uitbreiding van de Raad van Advies van de Vereniging. De 
leden daarvan, aangezocht op grond van hun kennis van het terrein en hun affiniteit met de 
doelstellingen van de vereniging, wordt gevraagd om hun advies. Momenteel hebben in de Raad van 
Advies de volgende personen zitting:  

 Dhr. David Colmer, schrijver en vertaler van hoofdzakelijk Nederlandstalige literatuur; 



 Dhr. dr. h.c. Jozef Deleu, hoofdredacteur Het Liegend Konijn, voormalig directeur van de 
stichting Ons Erfdeel; 

 Mw. prof. dr. Jane Fenoulhet, professor of Dutch Studies aan het University College London; 
 Dhr. prof. dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar Middelnederlandse Letterkunde aan 

de Universiteit Utrecht; 
 Dhr. drs. Tiziano Perez, directeur-bestuurder bij het Nederlands Letterenfonds;  
 Mw. Martine Tanghe, lic., Belgische nieuwslezer van de Vlaamse publieke omroep VRT 
 Dhr. em. prof. dr. Willy Vandeweghe, vaste secretaris van de Koninklijke Academie voor 

Nederlandse Taal-en Letterkunde (KANTL, Gent). 
 

Lidmaatschap 
De afgelopen jaren is verder gewerkt aan een systematische opschoning van het ledenbestand (door 
het verwijderen van de zogenaamde ‘slapende leden’). Door de samenwerking met de LVVN is het 
aantal leden uit de intramurale neerlandistiek licht toegenomen, maar vooral hier blijft nog werk aan 
de winkel. Op 31 december 2014 had de vereniging 588 leden. 
 
Internationale Neerlandistiek  
Internationale Neerlandistiek is de afgelopen jaren nog steeds uitgegeven door Amsterdam 
University Press. Het blad, met drie nummers per jaar, verschijnt tegelijkertijd in druk en als ‘open 
access journal’ via www.internationaleneerlandistiek.nl. Recente aanpassingen hebben geleid tot een 
vlottere vormgeving en een betere elektronische toegankelijkheid.  
Het wetenschappelijk tijdschrift brengt jaarlijks drie nummers uit, in februari, mei en oktober. Vrijwel 
gelijktijdig met de uitgave in print verschijnt ook een versie in ‘open access’. Inhoudelijk streeft de 
redactie naar een grote verscheidenheid, zowel wat betreft de artikelen als wat betreft de 
(internationale) recrutering van medewerkers. Alle artikelen worden onderworpen aan een externe 
review. 
Momenteel bestaat de redactie uit: dr. Marijke Meijer Drees (Rijksuniversiteit Groningen) als 
hoofdredacteur, prof. dr. Wannie Carstens (Noordwes-Universiteit), dr. Roberto Dagnino 
(Universiteit van Parijs-4, Sorbonne), dr. Carl De Strycker (Poëziecentrum Gent, recensieredactie), 
prof. dr. Siegfried Huigen (Uniwersytet Wrocławski), drs. Alice van Kalsbeek (Universiteit van 
Amsterdam), dr. Eddy Verbaan (University of Sheffield), dr. Ulrike Vogl (Universität Wien, 
recensieredactie) en Brigit Kolen MA (redactiesecretaris).  
De redactie wordt bijgestaan door een internationale redactieraad, waarin een zo groot mogelijk 
aantal regio’s en een diversiteit aan deeldisciplines van de neerlandistiek is vertegenwoordigd.  
 
VakTaal 
Het voormalige blad van de LVVN blijft verschijnen, maar wordt voortaan ter beschikking gesteld van 
alle leden van de IVN, digitaal of op papier (mits een apart abonnement).  
Het blad wil vier keer per jaar op een gevarieerde en luchtige manier informeren over ontwikkelingen 
in alle uithoeken van het vakgebied. De redactie bestaat momenteel uit Marc van Oostendorp 
(hoofdredactie, Meertens Instituut), Suzanne Aalberse (Universiteit van Amsterdam), Emma Anbeek 
van der Meijden (Universiteit Leiden) en Jetje Zijlstra (Huygens Instituut).  
 
Lage Landen Studies 
In deze publicatiereeks (Academia Press, Gent) worden monografieën en thematische bundels 
uitgegeven als resultaat van zowel individuele studies als van samenwerking tussen wetenschappers 
die werkzaam zijn op het gebied van de neerlandistiek. De reeks bevordert bestudering van de 
Nederlandse taal alsook literatuur en cultuur van de Lage Landen in internationaal perspectief. De 
centrale redactie van de reeks bestaat uit: dr. Irena Barbara Kalla (Uniwersytet Wrocławski) als 
voorzitter, dr. Mona Arfs (Göteborgs Universitet), prof. dr. Lut Missinne (Westfälische Wilhelms-
Universität, Münster), prof. dr. Olf Praamstra (Universiteit Leiden). 

http://www.internationaleneerlandistiek.nl/


In deze reeks is ook plaats voor publicatie van bijdragen gepresenteerd tijdens de colloquia 
neerlandica. Het streven is om jaarlijks twee bundels uit te brengen. Momenteel zijn in de reeks zes 
volumes verschenen, andere staan op stapel. 
 
Communicatie 
De jongste jaren is door het bestuur sterk ingezet op elektronische verspreiding van informatie. Dat 
gebeurt via allerlei kanalen. In de eerste plaats is er de website die zoveel mogelijk informatie tracht 
te bundelen. Hier is informatie te vinden van bestuurlijke aard, onze docentenlijst, een overzicht van 
vacatures en publicatiemogelijkheden, de aankondigingen van congressen en activiteiten, informatie 
over de vereniging, haar tijdschriften en congressen. (De basisbibliotheek blijft een zorgenkind, 
vooral door het gebrek aan redacteuren om de lijsten permanent bij te houden en te actualiseren.) 
Daarnaast is er ook ruimte voor een aantal bloggers, leden die ieder aspecten van het leven met de 
neerlandistiek in binnen- en buitenland belichten.  
Daarnaast wordt een tweemaandelijkse nieuwsbrief verspreid, waarin allerlei initiatieven (ook met 
betrekking tot de organisatie van het colloquium) worden vermeld. Nieuw zijn de IVN-mededelingen 
(voorheen LVVN-mededelingen) die eveneens via mail en de website worden verspreid. 
De jongste jaren is voorts ingezet op sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Op die 
manier wordt de betrokkenheid met de leden en andere geïnteresseerden vergroot. Momenteel is 
de impact van die nieuwe media nog vrij beperkt, maar wij stellen wel vast dat het aantal 
deelnemers en het aantal (gedeelde) boodschappen duidelijk toeneemt. In de toekomst zal de rol 
van deze nieuwe communicatie ongetwijfeld aanzienlijk toenemen.  
 
Colloquium Neerlandicum 
Elk colloquium kan bogen op meer interesse dan in het verleden. Ook de kwaliteit van de 
voorgestelde bijdragen neemt telkens toe. Het bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk collega’s te 
laten deelnemen met een eigen bijdrage, met een speciale aandacht voor jonge en beginnende 
onderzoekers en docenten.  
Het blijkt organisatorisch een hele klus om dat te realiseren. De noodzaak om te werken met een 
deels tijdelijk team (door het uitvallen van de directeur) heeft een en ander niet bepaald 
vergemakkelijkt.  
Het belangrijkste probleem, zeker naar de toekomst toe, vormt echter de financiële organisatie van 
het colloquium. Het blijkt bijzonder moeilijk om potentiële externe geldschieters tot financiële steun 
te bewegen, terwijl ook de werkingsmiddelen van IVN zelf de afgelopen jaren niet meteen zijn 
toegenomen. Men zal in de toekomst moeten zoeken naar een optimaal evenwicht: een korter 
colloquium, minder deelnemers, een grotere financiële inbreng van een aantal deelnemers?  
 
Dirk de Geest, secretaris 
Leuven, 30 mei 2015 


