Laudatio An De Moor – zaterdag 16 april 2016 – C-mine
Genk
La reconnaissance est la mémoire du coeur
(Labouisse-Rochefort in Trente ans de ma vie)
Inleiding
Mijnheer de voorzitter,
Geachte Genodigden en Sympathisanten,
Beste VVA-leden uit alle contreien van Vlaanderen, Brussel en zeker uit Limburg,

La reconnaissance est la mémoire du coeur. Een lofrede uitspreken voor iemand die dat
verdient, is prettiger dan om het even welke andere redevoering te moeten houden. Het is
voor mij dan ook een bijzonder genoegen dat vandaag te doen voor de 9e laureaat van de
VVA-prijs, die wij telkenjare uitreiken vanaf 2008. Achtereenvolgens kwamen op het lijstje
telkens heel prominente persoonlijkheden: Roger Dillemans in 2008, dan Els Witte, verder Bart
Maddens, Rik Van Cauwelaert, Etienne Vermeersch, Hendrik Vuye, Remi Vermeiren en Luc
Devoldere in 2015. Het is nu voor ons een bijzonder groot genoegen de prijs toe te kennen en
zo dadelijk de prijs in concreto uit te reiken aan An De Moor. Zij is de tweede dame na Els
Witte in 2009 die deze onderscheiding vandaag te beurt valt.
De prijs wordt toegekend aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en nog
maakt voor de Vlaamse volksgemeenschap inzake taal en cultuur of op academisch
intellectueel vlak. Het moet wel iemand zijn die bij de toekenning geen politiek mandaat
vervult.

Het is nu mijn aangename opdracht om de verdiensten van onze huidige laureaat zoveel
mogelijk in het licht te stellen. We zullen An De Moor voorstellen als een eminente
persoonlijkheid die voor Vlaanderen en onze Vlaamse gemeenschap al heel wat heeft
gepresteerd en dat blijvend doet. We stellen An voor als verdienstelijke didactica Nederlands
en als bijzonder enthousiamerende taalbeleidcoördinator in het hoger onderwijs, maar ook als
iemand die voor het Nederlands op een strijdvaardige manier opkomt en het op een
bewonderenswaardige wijze hanteert.
Betekenis An De Moor voor Vlaanderen en onze Vlaamse gemeenschap
An treedt als sterke Vlaamse vrouw zelfbewust naar buiten.
In de eerste plaats is An voorzitter van ‘Vlaanderen Feest’ met als partners de Vlaamse
regering en de VRT. Vlaanderen Feest! brengt voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
elk jaar een 11-daagse op gang met eigentijdse activiteiten voor een breed publiek. De
campagne wil er zo toe bijdragen om bewuster Vlaming-zijn in de open wereld van vandaag te
stimuleren, samenhorigheid en samenhang binnen de Vlaamse samenleving te versterken en
reflectie aan te scherpen over verleden, heden en toekomst van Vlaanderen en de Vlaamse
Gemeenschap. Orgelpunt is de feestdag zelf op 11 juli.
An is ook voorzitter van de vzw Vlaanderen-Europa. Die beweging hanteert drie principes bij
de realisering van haar doelstellingen:

Ze zet zich in voor een open Vlaamse identiteitsbeleving, die Vlaams zelfbewustzijn koppelt
aan internationale oriëntering en positieve interactie met andere culturen. De BVE vzw zet zich
in voor projecten die de rechtstreekse wisselwerking tussen Vlaanderen en Europa
als onderwerp hebben. De BVE vzw zet zich in voor initiatieven die een betere bekendheid en
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aanwezigheid van Vlaanderen in de wereld nastreven. Ook het VVA is betrokken bij de
activiteiten van Vlaanderen-Europa. In dat verband participeren wij aan de
Toekomstverkenningen Richard Celis die in een colloquiumvorm elk jaar vanaf 2012 aan de
Universiteit Antwerpen worden georganiseerd. An is doorgaans woordvoerder tijdens die
academische bijeenkomsten.

Naast haar voorzitterschappen is An ook organisator van andere congressen en academische
zittingen. Dat doet ze al vanaf 2002 en dat doet ze nog steeds tot op de dag van vandaag. We
noemen er een paar van de laatste maanden.
Zo organiseerde An samen met een stuurgroep in samenwerking met de Interparlementaire
Commissie van de Taalunie en de Taalunie zelf ter gelegenheid van de Week van het
Nederlands in het Vlaamse Parlement op 10 oktober 2015 het Nederlands-Vlaams Taalcongres
‘Samenwerking in het Nederlands schept kansen’. Ook het VVA participeerde aan de
stuurgroep van dat congres. En op 19 maart 2016 zat An het symposium voor in Antwerpen
over ‘De onzekere toekomst van het onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur buiten ons
taalgebied.’
An De Moor professioneel
Niet minder zijn de verdiensten van An De Moor op professioneel vlak. An is Germaniste van
opleiding. Zij vervult nu de functie van taalbeleidcoördinator en coördinator internationalisering
van de Hogeschool Odisee en KULeuven campus Gent en Brussel. In dat verband ontwerpt zij
een talenbeleid en rolt ze dat ook effectief uit naast een beleid rond internationalisering en
ontwikkelingssamenwerking voor studenten maar ook voor personeelsleden van die hogere
onderwijsinstelling.
Ook voor de didactiek van het Nederlands duwt An mee aan de kar. Zo was zij medeontwerpster en draagt zij nu ook de methodiek uit van ‘taalontwikkelend lesgeven’ waarbij
docenten van andere vakken dan het Nederlands naast hun vakkennis tegelijkertijd in hun
lessen de daarbij passende taalontwikkeling stimuleren van hun studenten of van hun
leerlingen. Nog deze week en welbepaald dinsdag 12 april hield An De Moor een lezing op de
Taaldag van de Hanzehogeschool in Groningen over taalontwikkelend lesgeven in het hoger
onderwijs en op donderdag 14 en 21 april is zij gastdocente in de Hogeschool van Rotterdam.
In dat verband schrijft zij mij het volgende: “Het spreekt vanzelf dat ik ook daar de nadruk zal
leggen op het belang van Standaardnederlands.”
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An De Moor al kampvechtster voor onze eigen taal, het Nederlands
Hiervoor grijp ik terug naar wat ik eerder schreef in 2013 over An in een laudatio toen zij haar
tweede prijs na de Frans Drijversprijs in oktober 2012 in november 2013 de ‘Orde van de
Gentse Draak’ heeft gekregen.
‘Niemand is beter geplaatst om te ijveren voor het Nederlands, te vechten voor het behoud
van de status van dat Nederlands in Vlaanderen. Zij beseft in welke mate dat van belang is
voor de Vlamingen en in welke mate het noodzakelijk is daar een heel grote inzet voor op te
brengen. Wij ervaren dag aan dag de verdringing van het Nederlands in het publiek
taalgebruik door het Engels. Dat is meer dan duidelijk in het vervangen van het Nederlands
door het Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs. Wij ervaren dat dag aan dag in onze
contacten hoe het Standaardnederlands hoe langer hoe meer verdrongen wordt in vele
situaties door het gebruik van tussentaal. Wij weten dat er enorme inspanningen moeten
worden geleverd in onze scholen om onze jongeren een voldoende niveau van Nederlandse
taalbeheersing bij te brengen, om ruim weerbaar te worden in de maatschappij waarin zij hun
plaats gaan innemen. De school is de enige kans voor hen om het Standaardnederlands echt
goed te leren beheersen.’ Ik verwijs hierbij terug naar het voorzitterschap van An van het
Taalcongres van 10 oktober in het Vlaamse Parlement. Ik verwijs met genoegen naar de
coöperatie die wij in het VVA in dat verband van An krijgen als lid van de Werkgroep Taal en
Onderwijs, waar wij ook aanzienlijke inzet voor het Nederlands en het Standaardnederlands
opbrengen. An staat zelfbewust en paraat aan onze zijde. Dat doet ze evenzeer als bestuurslid
van de Actiegroep Nederlands Vanzelf Sprekend.
An zou het mij kwalijk nemen als ik niet nog even haar belangrijkste huidige functies in
verband met taal en taalonderwijs zou opsommen:
- Zij is lid van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren bij de Taalunie
- Zij is lid van de werkgroep taalbeleid van de Vlaamse Onderwijsraad, een officieel
adviesorgaan
- Zij is ondervoorzitter van het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger onderwijs
- Zij is bestuurslid van het Vlaams Forum Taalbeleid én Taalondersteuning.
En niet alleen voor taal maar ook voor cultuur ijvert ze binnen het Nederlandse taalgebied.
Nog maar pas werd haar vanwege de Vlaamse regering haar mandaat als lid van de Raad van
Bestuur van het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam vernieuwd. Gisteren nog
moest ze er zijn voor een vergadering van De Brakke Grond.
An is een bezige bij. Zij kan het ook zeggen. Zij beheerst het Nederlands op een
vanzelfsprekende wijze met een uitzonderlijk hoog niveau in formuleringskracht, verfijnde
zuivere uitspraak en expressiviteit. Vanuit die invalshoek is haar spreektaal model voor
iedereen die belang hecht aan het keurig gebruik van onze eigen taal.
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Tot slot
We beleven An ook in onze ruime professionele en actiegerichte contacten als een grote dame,
spontaan, verfijnd, met veel inlevingsvermogen en hartelijk.
Haar ouders hier aanwezig mogen fier zijn op hun flinke dochter. Haar drie zonen zo ze hier
aanwezig zijn, mogen fier zijn op hun flinke moeder.
Het VVA stelt er dan ook prijs op en met heel veel overtuiging en met heel veel genoegen om
de VVA-prijs van Academica van het jaar 2016 toe te kennen aan die flinke dochter en die
flinke moeder. Proficiat An De Moor voor alles wat je hebt gepresteerd en nog zult realiseren.
Hiermee verzoek ik de voorzitter van het VVA-Nationaal prof. dr. Reinhart Verschoore An De
Moor de prijs te overhandigen.
Ghislain Duchâteau
Genk, 16 april 2016
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