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Nederlands popul air in Oostblok
Steeds meer universiteiten
rn Oost- en Midden-Europa
hebben Neerlandistiek de

afgelopen jaren opgeno-

men in hun aanbod. De

Nederlandse taal verhef t

zich in Centraal-Europa
durdelijk boven het niveau
van curiositeit.

ERWIN TUIL

democratie en 'een leuk land waar
alles kan en mag'. Daarnaast is Ne-
derland de vijfde tnvesteerder in de
regio en dat bedrijfsleven is zicht-
baar aanwezig.

Een belangrijke financidle motor
achter het succes van Neerlandis-
tiek rs cie Nederlandse Taalunie
(NTU). Deze Nederlands-Viaamse
overherdsinstelline heelt venaf
1993 een extra financlele lnJectle
Regeven aan de ontwikkeling rn

eentraal-Europa en Rusiand. De
NTU werkt uitsluitend op bais van
enthousiasme ter plaatse, bena-
drukt Jacqueline Balteau van de
Taaiunie: "Op eigen mensen steu-
nen biedt op langere termijn meer
perspecti even ".

Nederlands werd al in de zeren-
tiende eeuw her en der in de regio
bestudeerd door voornamelijk

geestelijken en theologen. De Ka-
reisunrversiteit in Praag was ln
1921 de eerste instelling die de taal
op modern academisch ntveau ging
doceren. Hoewel de eerste, Praag is

zcker niet de grootste met 45 stu-
denten Neerlandistiek. Verreweg
de meesten, zo'n 190, zitten rn het
Poolse Wroclaw. Inmiddels stude-
ren brjna 850 Centraal-Europeanen
Ncderlands aan een van de zeven-
tren uruversiteiten in de regio die
het vak aanbieden.

Polen en Hongarije nemen daar-
bit een bijzondere Positie in. Van
alte studenten Nederlands ln Cen-
traal-Europa, is zo'n 85 Procent
verbonden aan een van de derlten
universiteiten in die twee landen
die Nederlands doceren. Wroclaw
begon rn 1960. Met succes, want
sindsdien zi.1n er nog zes plaatsen
biixekomen, waaryan Wroclaw en
\\'irschau van groot belang zijn.
De Boedapester Eotvos Lordnt
U,liversiteit, ELTE, is een van de
vrer universiteiten in de Hongaarse
hoofdstad die Nederlands doceert.
De staf Neerlandistiek aan de Elte
bcstaat uit zes man, vrlf Hongaren
en een Nederlander. Eszter Zelen-
ka, ciocente taalverwerving, zag
zich dit ,aar met hetzelfde Iuxe-
probleem geconfronteerd als Mul-
ler in Bratislava. De vakgroep
krecg honderd aanmeldingen voor
twintrg plaatsen.

De toegenomen belangstelling
voor Nederiands heeit een aardig
ncvcneffcct. Hct niveau is zodanig
dat cr steeds meer vertslingen van
iir.iatuur uit de Lage Landen oP de
nrrrkt kornl. Het Hongaarse
maandbla,l'Magyar Lettre' Publi-
cccrLie tn oktober uilstekcnd ver-
taald werk van onder meer Cees
Nooteboom. Joost Zwagerman,

Anna Enqutst en Leon de \\'rnrer
Een Hongaars-Nederiands lrleralr
weekernd6 dat rn BoedePest uerC

sehouden, trok volle zalen" Ook in Polen ziin neerlandic'
van cruciaal belang voor v'ertalin
een. De u aarde;-ing I5 wederzl d'
W F. Hermans kan niet meer stuk
srnds hrj indenrld zlln Prn;ts l6P '

ciire veiliet om de presentalte btr te
wonen van de vertaling van 'Dc

donkere kamer van Damocles
Ziin overiijden greep oe Iertralst<r
zo aan dat ze zorgde voor een dne
honderd pagina i tellende sPcilalu
editie van een literair blad volledig
seu iid aan de schrilr'er" De Comenius Untverslteit in
Bratislava liikt nu al eenzeifde roi
te kunnen gaan vervullen oP net

eebred van vena)tngen De zo;ulst
iangestelde ciocent Adam Bzoch
heelt onlangs de vertaling afgeronJ
van Anne Franks Het Achterhuis .

inclusief de recente aanvuliingen.
Dat vertaalwerk is overigens onbe-
taald. Bzoch stond daaroP omdat
de Slowaakse edltie voor hem tt
belangrijk is.

Vertalingen komen voort ull
eenzelfde bezieiing die kenmer'
kend is voor het onderwijzend Per-
soneel. Het tnkomen, ook voor de

Nederlandse docenten. is matig er
universiteiten ln Centraal-EuroPa
worden geconfronteerd met stralic
bezurnigingen. Mct enrge 5P3nnlnE
wordt dan ook gewacht oD u'31 er
eaat Pebeurcn ais het sPecrPunt
irote..-t urn de NTU volgend j::r
iflooot. Dc vrees bestaat cial hel
wegvallen van drc [ondsen krn ]ei-
ciei tot een afbraak van wat de af-
gelopen jaren rs oPgebouwd

Entrn Tuil s conesPonden! ttoor
het Fiesch Dagblad trt BoedaPest

Als jongste succes kan de Come-
nius Universiteit in de Slowaakse
hoofdstad Bratislava worden ge-
noemd. Vanaf vrijdag is Neder-
lands een hoofdvak. Met stijgende
verbazing zag Abram Muller, do-
cent Nederlands in Bratislava, afge-
iopen zomer de stapel toelatings-
examens groeien. Voor vijfenderlig
Dlaatsen waren 450 gegadigden. De
o;,";;rrdenng van Neerlandistrek
DeleKent dai er een academische
Lroaci rn behaald kan worden en
iteat daarmee dan op gelijk niveau
met de'grote'talen als Engels,
Durts en Frans.

Een opmerkelijke Prestatie,
wanl in tegenstelling tot de Srote
taalgebieden. heeft Nederland geen
preslrgreus )nstituut als een Goethe
instrtut of een [nstltut Frangars. De
ontwikkeling in Bratislava is dan
ook vooral te danken aan de inzet
van Muller die al jaren, als enige,
daar het vak doceert.

Dat studenten in Centraal-Euro-
pa krezen voor een klcine taal als
Nederiands. heeft vooral te maken
met het imago van Nederland. Het
land sIaat s-vmbooi voor tolerantie.

Nederlands
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GRONINGEN - De Rijksunr-
versileit Gronrngen stichl
samen met de utrrversiteiten
van l-eiden. Amsterdam en

Utrecht een Nederlands In-
stltuut in Sint Petersbtrrg.
De journaiist A}exandr:r
Irlunnrnghoff. voorm:rltg c ''-
respondent in Ruslan.-r'
wordt hoogstwaarschlnli.lk


