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CENA VISSER-NEERLANDIA

Cenu Visser-Neerlandia uděluje Společnost pro nizozemskou kulturu několi
krát ročně.
Společnost pro nizozemskou kulturu (ANV) je nizozemsko-vlámské sdružení,
které bylo založeno v roce 1895 s cílem podporovat zájmy nizozemského jazyka
a nizozemské kultury všude, kde se nizozemsky mluví a kde se nizozemština
vyučuje. Zvláštní pozornost je přitom věnována nizozemštině v Evropě.
Zakladatelem fondu, ze kterého jsou ceny přiznávány, je filozof a vědec
JUDr. Herman Visser (zemřel v roce 1943). JUDr. H. Visser přenechal polovinu
svého majetku společnosti A N V pod podmínkou, ze A N V bude udělovat ceny
jednotlivcům a institucím, jež se zasloužily o propagaci nizozemštiny v oblasti
kultury, životního prostředí, zdravotnictví a školství. Ceny A N V byly poprvé
uděleny v roce 1955.
25. října 1997 předal Stefan Kiedron z vratislavské univerzity jménem vedení
A N V Cenu Visser-Neerlandia pro jednotlivce Wilkenu Engelbrechtovi za jeho
podíl na znovuvybudování nederlandistiky v Olomouci (Česká republika, od r.
1990) a v Bratislavě (Slovensko, 1990-94). Cena byla předána formou diplomu
a peněžní částky ve výši 15 000,- NLG. Dvě třetiny ceny byly předány Vladimí
ru Řehanovi, děkanovi Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ve
prospěch vydání učebních materiálů pro výuku nizozemštiny a ve prospěch pod
pory studentských iniciativ v tomto oboru. Podle p. Engelbrechta by totiž sou
časného dobrého stavu nebylo možné dosáhnout bez pomoci univerzity a nadše
ných studentů.
Další ceny byly v roce 1997 uděleny Orchestru Josti Band ze Zwammerdamu
(za hudební představení s postiženými lidmi), Johanu Lemanovi z Centra pro
rovnoprávnost a boj proti rasismu v Bruselu (za snahu o vytvoření tolerantnější
společnosti), Veřejné knihovně Curacao ve Willemstadu (za 75 let trvající pod
poru nizozemštiny na Curacau), časopisu De Nieuwe Amsterdammer v New
Yorku (cena útěchy), Vlámské knihovně pro slepé v Bruselu (cena zdravotnictví
za nezištné zásluhy v této oblasti) a Nadaci Viléma Mlčenlivého v Kapském
Městě (cena kultury ve prospěch vybudování příruční knihovny v novém
.Nizozemském domě').
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Společnost ÁNV rovněž vydává časopis Neerlandia, jenž vychází pětkrát
ročně. Jedná se o informační časopis, který je otevřený různým názorům a jehož
úkolem je podporovat nizozemský jazyk, nizozemskou kulturu a všechny formy
spolupráce mezi Nizozemím a Flandrami. Předplatné časopisu Neerlandia pro
učitele zahraničních univerzit zprostředkovává Nizozemská jazyková unie.

