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APPENDIX 4 

ANV-VISSER-NEERLANDIAPRIJS 

De Visser-Neerlandiaprijs is een prijs die het Algemeen-Nederlands Verbond 
enkele keren per jaar toekent. 

Het Algemeen-Nederlands Verbond is een Nederlands-Vlaamse vereniging 
die in 1895 is opgericht om de belangen van de Nederlandse taal en cultuur te 
behartigen, overal waar Nederlands wordt gesproken of gedoceerd. Bijzondere 
aandacht wordt daarbij gewijd aan de plaats van het Nederlands in Europa. 

Grondlegger van het fonds waaruit de prijzen worden toegekend, is Herman 
Visser, filosoof en wetenschapsman (overleden 1943). H. J. A. Visser liet de 
helft van zijn vermogen na aan het ANV met de opdracht prijzen toe te kennen 
aan personen en instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
Nederlandstalige samenleving op het gebied van cultuur, welzijn en 
volksontwikkeling. De ANV-Visser-Neerlandiaprijzen werden voor het eerst in 
1955 uitgereikt. 

Op 25 oktober 1997 werd namens het bestuur van het ANV door Stefan 
Kiedron, hoogleraar aan de universiteit van Wroclaw, een persoonlijke culturele 
prijs aan Wilken Engelbrecht uitgereikt voor diens aandeel in de heropbouw van 
de neerlandistiek te Olomouc (Tsjechië, 1990-heden) en Bratislava (Slowakije, 
1990-1994). De prijs werd overhandigd in de vorm van een diploma en een 
geldbedrag ter hoogte van NLG 15.000. Tweederde van deze prijs werd aan 
Vladimir Rehan, decaan van de faculteit wijsbegeerte van de Palacky 
Universiteit, overhandigd ten behoeve van het uitgeven van leermiddelen 
Nederlands en het ondersteunen van studenteninitiatieven op het gebied van de 
neerlandistiek. Zulks omdat het naar mening van de heer Engelbrecht zonder 
hulp' van de universiteit en zonder het enthousiasme van de studenten 
onmogelijk was geweest om de huidige positieve situatie te bewerkstelligen. 

De andere prijzen werden in 1997 uitgereikt aan het Josti Band Orkest te 
Zwammerdam (muzikale presentatie met gehandicapten), Johan Leman van het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding te Brussel (streven 
naar een tolerantere samenleving), de Openbare Bibliotheek Curacao te 
Willemstad (75-jarige bevordering van het Nederlands op Curacao), het 
tijdschrift De Nieuwe Amsterdammer te New York (aanmoedigingsprijs), de 
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Vlaamse Blindenbibliotheek te Brussel (welzijnsprijs wegens onbaatzuchtige 
inzet op dit terrein) en de Willem de Zwijgerstichting te Kaapstad (culturele 
prijs t.b.v. de opbouw van een naslagcollectie in de bibliotheek van het nieuwe 
'Huis der Nederlanden'). 

Het ANV geeft ook een tijdschrift uit, Neerlandici, dat vijfmaal per jaar 
verschynt. Dit tijdschrift is een opiniërend en informatief tijdschrift ter 
bevordering van de Nederlandse taal en cultuur en van alle vormen van 
samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Abonnementen op Neerlandici 
voor docenten aan buitenlandse universiteiten lopen via de Nederlandse 
Taalunie. 


