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TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN HET CONGRES 
50 JAAR NEERLANDISTIEK IN MORA VIÈ IN DUIZEND JAAR 

BETREKKINGEN MET DE LAGE LANDEN O? 23 OKTOBER 1997 

Het verheugt me ten zeerste dat uw conferentie het resultaat is van een nauwe 
samenwerking tussen de Masaryk Universiteit en de Palacky Universiteit. Deze 
universiteiten zijn met elkaar verbonden door een jarenlange succesvolle 
samenwerking, een stuk gemeenschappelijke geschiedenis en - zeer zeker ook -
door een gezonde rivaliteit. Het zou heel goed zijn wanneer beide hogescholen, 
uw voorbeeld volgend, ook op andere gebieden samen een positieve bijdrage 
aan de vooruitgang zouden leveren. 

Het is niet gepast voor een ondeskundige iets zinvols over uw conferentie te 
zeggen. Net als veel andere hoogleraren werd ik met de neerlandistiek 
geconfronteerd tijdens mijn reizen naar Nederland. Een bijzondere verrassing 
was voor mij de kennismaking met een variante van het Nederlands, het 
Afrikaans, bij mijn reis naar Zuid-Afrika. Daar werd ik echt overvallen door het 
niveau van het universitaire onderwijs, het onderzoek, de infrastructuur en de 
technologie. De bekende universiteit van Stellenbosch waar Afrikaans de 
voertaal is, maakte op mij de grootste indruk. 

Niet alleen een lange geschiedenis verbindt ons met Nederland maar ook en 
vooral het heden. Een uitstekend voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen 
de Masaryk Universiteit en de Universiteit Utrecht en de samenwerking tussen 
de steden Bmo en Utrecht. Die samenwerking kan bijna als modelvoorbeeld 
voor het toekomstige Europa gelden. De Tsjechen hebben altijd al veel 
belangstelling gehad voor de Nederlandse schilderkunst. Verder bewonderden 
we ook de successen op het gebied van de wetenschap en het onderwijs. Het 
meest bewonderden we echter het verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid, 
de ontzettend grote werkkracht en het grote uithoudingsvermogen. Omdat de 
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taal de absolute basis van de communicatie en van het vermogen is dat uit te 
drukken wat we weten en wat we voelen, moet ook het Nederlands (dat ik helaas 
niet begrijp) net zo bijzonder en apart zijn als de uitzonderlijke successen 
geboekt door de mensen die deze taal gebruiken. 

De huidige tijd wordt gekenmerkt door globalisering en het zich doorzetten 
van de zogenaamde grote talen. Dit is zeker een trend met vele oorzaken 
waaraan we ons moeten aanpassen. Tegelijkertijd willen we echter van de 
Europese multiculturele en multinationale achtergrond profiteren. Een perfecte 
taalbeheersing is de poort naar en de noodzakelijke voorwaarde voor wederzijds 
begrip. Daarom ondersteunt de Masaryk Universiteit de studie van de 
zogenaamde kleine talen waar ook het Nederlands en natuurlijk ook het 
Tsjechisch toe behoren. 

Ik wens uw conferentie veel succes in Brno en ook in Olomouc, ik wens u 
veel talentvolle studenten en belangstellenden voor uw vak. 

Vertaald door: Alexandra Andreasova (MUBrno) 


