
60 Mosty blízké i vzdálené 

Nederlandistika se etabluje

Druhým obdobím byla léta 1993–1999, kdy se nederlandistika posouvala k dnešnímu modelu ba-
kalářského a magisterského studia.

V roce 1994 nastoupil na Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky vlámský lek-
tor, Leopold Decloedt (*1964), který vystudoval germanistiku a nederlandistiku na Univerzitě 
v Gentu a od roku 1992 pracoval na Vídeňské univerzitě. Do Brna přišel v roce 1994 na pozvání 
paní Máčelové-van den Broecke. Decloedt měl s podporou Nizozemské jazykové unie za úkol 
vybudovat nederlandistiku jako pětiletý hlavní obor, což se v roce 1999 opravdu stalo a v tém-
že roce L. Decloedt ještě podal žádost o akreditaci pětiletého magisterského studijního oboru. 
Decloedt vyučoval kurzy literatury, reálií a jazyková cvičení pro pokročilé, překlad vyučovala 
E. Máčelová-van den Broecke a lektorka Regine van Groningen (*1966), autorka průvodce Ne-
derlands op reis (1997). 

V roce 1997 nizozemština ještě fungovala jako bakalářský třetí obor a zároveň vznikla samo-
statná sekce nederlandistiky, nizozemština byla nabízena v pevně daných kombinacích oborů, 
například s portugalštinou. Se správou nederlandistické knihovny pomáhala Alexandra Andrea-
sová, od 1997 doktorandka prof. Masaříka.

Leopold Decloedt a jeho předchůdkyně Emmy Máčelová-van den Broecke si byli vědomi 
toho, že kromě kvalitní výuky a tvorby výukového materiálu je třeba navázat spolupráci nejen 
s dalšími katedrami, kde se v České republice vyučovala nizozemština, ale i s dalšími partnery 
v Nizozemsku a Belgii, a také ve Střední Evropě. Z  tohoto důvodu se tedy L. Decloedt aktivně 
podílel na založení platforem ONETS a Comenius. Iniciativa ONETS a sdružení Comenius mají 
za úkol podporovat rozvoj oboru nederlandistika, rozvoj mezinárodní a národní spolupráce 
a představení oboru širší veřejnosti a navázání spolupráce s kolegy z belgických a nizozemských 
nederlandistik. První schůze platformy ONETS se poté konala 18. listopadu 1994 v  Brně. Leo-
pold Decloedt pracoval na FF MU do roku 1999, ale z  osobních důvodů a z důvodu pracovních 
povinností na Univerzitě ve Vídni se rozhodl na brněnské nederlandistice svoji činnost ukončit. 
Spolu s profesorem Wilkenem Engelbrechtem uspořádal Leopold Decloedt v roce 1997 kongres 
„50 let nederlandistiky na Moravě“, jehož výstupem je stejnojmenný titul jako zvláštní číslo ger-
manistické řady „Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik“ (1999). Na tomto kongresu 
byla nejen představena historie a význam nederlandistiky v českých zemích, ale i vize oboru do 
budoucnosti – jmenujme zde například příspěvek Herberta Van Uffelena: „Nederlandistika ve 
střední a východní Evropě“ představující vizi středoevropské meziuniverzitní spolupráce, která 
se naplnila v projektu DCC – Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kon-
textu, tedy v novém bakalářském studijním programu ve formě joint programme, který od roku 
2009 ve spolupráci s univerzitami ve Vídni, Vratislavi, Olomouci, Bratislavě, Debrecínu, původ-
ně s univerzitou KRE v Budapešti a dnes s ELTE Budapešť funguje dodnes.
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Seminář v Brně začátkem 90. let. Zleva Leopold Decloedt, Dana Havlíčková (provdaná Spěváková), Alexandra Andreasová
Zdroj: Archiv ÚGNN
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