
De Grote Zaal van de bekende sociëteit De Witte aan het Plein in Den Haag is dit 
jaar het toneel voor de uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal en het 

symposium Taal & Wet, in het kader van de Week van het Nederlands georganiseerd 
door de 

   
Stichting Nederlands 

Amsterdam - Brussel 
 

in samenwerking met een aantal Vlaams-Nederlandse culturele organisaties.  
Zij nodigen u uit tot het bijwonen van de  

 
feestelijke uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal aan  

 
Ad Verbrugge, voorzitter vereniging BON 

Annette de Groot, adviseur vereniging BON 
 

in de morgen, gevolgd door een lichte maaltijd en in de middag het  
 

Symposium Taal & Wet 
 

 
De Grote Zaal van de Nieuwe of Littéraire sociëteit De Witte (naam van toen), opgericht in 

1802, aan het Plein 24 in Den Haag. Hier wordt de LOF-prijs in 2019 uitgereikt en vindt het 
symposium Taal & Wet plaats. De sociëteit is gelegen in de onmiddellijke omgeving van het 

bekende museum het Mauritshuis, het Nederlandse parlement en regeringscentrum het Binnenhof 
 



Waar 
Sociëteit De Witte, Plein 24, Den Haag 
 
Wanneer 
Vrijdag 18 oktober 2019, van 11:00 – 17:30 uur (open 10:00 uur) 
 
Bereikbaarheid van de sociëteit De Witte aan het Plein in Den Haag 
Wie met de trein reist kan de sociëteit lopend bereiken vanaf het station Den Haag 
Centraal. Vanaf de hoofdingang van dit station is het 10 minuten stappen. Vanaf 
treinstation Hollands Spoor neemt men tram 1 of tram 16 richting Den Haag 
Centrum.  
 
Wie met eigen vervoer naar Den Haag komt, kan de auto parkeren in de garage 
onder het Plein, direct voor de ingang van De Witte. Een alternatief is de APCOA 
garage op het Malieveld, iets verderaf gelegen op 13 minuten lopen. 
 
Organisaties die dit evenement actief steunen 
De Stichting Nederlands, niet verbonden met enige politieke strekking, werkt voor 
deze bijeenkomsten samen met zusterorganisaties die de cultuur en de taal van 
Nederland en Vlaams België ter harte gaan. Gebieden buiten Europa die cultureel 
met de Lage Landen verbonden zijn, delen in deze aandacht.  
De organisaties verlenen morele, financiële en publicitaire steun, en nemen actief 
deel aan discussies tijdens het symposium Taal & Wet. Hun namen worden vermeld 
in het definitieve programma en op de webstek van de Stichting Nederlands. 

 
 
 

 
INSCHRIJVING DEELNEMERS 

 
Deelneming is kosteloos maar inschrijven is verplicht. Meld voornaam, naam, 

organisatie, woon/werkplaats, @adres alstublieft zo spoedig mogelijk aan:  
lofdag@stichtingnederlands.eu   

 
 
 
 
 

 



Stichting Nederlands 
Amsterdam - Brussel 

 
Programma 18 oktober 2019  

 
Uitreiking van de LOF-prijs 2018, op 18 oktober 2019 

in de Grote Zaal van de sociëteit De Witte in Den Haag 
 
Voorzitter: Hans van Beurten, algemeen secretaris Stichting Nederlands 
11:00 Welkom 
 
11:10 Inleiding en dagoverzicht 
          Jan Roukens, voorzitter van de Stichting Nederlands 
11:25 Muzikaal voorspel  
11:40 LOF-rede uitgesproken door 
          Jan Verleysen, oud-voorzitter van de koepel van MarnixRingen 
12:00 Uitreiking LOF-prijs aan de vereniging BON           
         Ad Verbrugge, voorzitter 
         Annette de Groot, adviseur  
12:10 Dankwoord 
         Ad Verbrugge, namens de gelauwerden 
12:30 LOF-lied op de Nederlandse Taal 
12:45 Gelukwensen voor de LOF-winnaars 
 
13:00 Licht middagmaal opgeluisterd door een muzikaal slotakkoord 
 
Muzikale omlijsting  
Marjolein Koning (hobo), Saskia van der Wel (sopraan/violoncello) en Vaughan Schlepp 
(klavecimbel), die met composities van Huygens, De Fesch en Van Koninck een 
LOF-lied op het Nederlands zullen brengen. 
 
Ontwerp en uitvoering van de LOF-prijzen  
Michaëla Bijlsma en Eric J. Coolen, de Stichting Nieuwe Gracht Producties, Haarlem 



Symposium Taal & Wet 
 
Voorzitter:  
          (wordt bevestigd) 
14:00 Inleiding van de voorzitter  
14:10 Taalwetten en taalverdragen: feiten, verwachtingen en praktijken in: 

- Nederland 
          (wordt bevestigd)  

- Vlaanderen en Brussel 
          Jonathan Bernaerts, universiteit Antwerpen, faculteit Rechten-algemeen 

- Suriname en de Nederlandse Antillen  
          Els Ruijsendaal, hoogleraar BeNeLux-Universitair-Centrum 

- Europa en Europese Unie 
          Jan Roukens, oud-medewerker Europese Commissie          
15:20 Taalpraktijken getoetst door de rechter  

- De zaken Las en Valmar      
          Isabelle Bambust, KU Leuven faculteit Letteren, groep tolkwetenschap 

- De zaak BOOR  
          Stichting Taalverdediging 

- De zaak BON    
          Vincent Sturkenboom, juridisch adviseur vereniging BON 
16:10 Forum onder leiding van de voorzitter  
         Taalwetten en taalverdragen; beleid, handhaving, praktijk 
         Organisaties uit het middenveld en sprekers discussiëren over drie thema’s: 

- Wordt de bestaande regelgeving nageleefd? 
- Voldoet de bestaande regelgeving? 
- Welke wetten en verdragen wensen wij? 

17:10 Dankwoord, sluiting en vaarwel met drank en frisdrank 
 

 
Vooraanzicht van de sociëteit De Witte aan het Plein in Den Haag 



De kring van LOF-prijswinnaars breidt zich uit 
De prestaties werden verricht in de jaren 2003 – 2018, 

de prijzen zijn uitgereikt in het jaren 2004 - 2019 
 
2003 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nederlands, tenzij…. 
2004 Dagblad Trouw 
2005 Gerrit Komrij (♰), dichter-schrijver 
2006 Arie Slob - Christen Unie, volksvertegenwoordiger - politieke partij  
2007 Thomas von der Dunk, essayist-schrijver 
2008 Linda van den Bergh, studente bedrijfskunde Radboud Universiteit 
2009 Talencentrum Vrije Universiteit Amsterdam 
2010 Martine Tanghe, presentatrice Vlaamse Radio Televisie 
2011 Herman Finkers, cabaretier-schrijver  
2012 Henk Hofland (♰), schrijver-journalist  
2013 Burgemeester & Wethouders van Amsterdam 
2014 Vier Verontruste Neerlandici, universitaire taaldocenten  
2015 Filip Devos, hoogleraar taalkunde Universiteit Gent  
2016 Commissie Nederlandse Namen, Nederlandse-Vlaamse mycologenverenigingen  
2017 An De Moor, adviseur taalbeleid KU Leuven 
2018 Ad Verbrugge en Annette de Groot, vereniging Beter Onderwijs Nederland 
 
Een ode aan enkele LOF-prijswinnaars, en aan de Nederlandse Taal, is te bezichtigen en te 
beluisteren op het adres https://youtu.be/PpSBhENW2-c 
 
Bij deze 16e uitreiking van de LOF-prijs in 2019 geeft de Stichting Nederlands een boek uit 
waarin alle 32 LOF- en de SOF-verkozenen en hun prestaties worden vermeld. Het boek zal aan 
alle deelnemers aan de LOF-uitreiking en het Symposium op 18 oktober kosteloos worden 
uitgereikt. Extra exemplaren kunnen worden besteld.  
Schrijver van het boek is Arno Schrauwers, tot 2009 voorzitter van de Stichting Nederlands, en 
gedurende 16 jaar inspirator en organisator van de LOF- en de SOF-verkiezingen. Hij 
organiseerde ook de schrijfgroep, die mensen en organisaties oproept tot gebruik van goed 
Nederlands, ter bevordering van een hechte en duurzame samenleving. 
Presentatie, eindredactie en productie van het boek: Michaëla Bijlsma en Henk Tijbosch, Stichting 
Nieuwe Gracht Producties, Haarlem. 
 
 

De Stichting Nederlands kan haar doelstellingen nastreven dankzij de steun van 
begunstigers. Kunt u zich vinden in deze doelstellingen, word dan begunstiger en 

ontvang een welkomstgeschenk. Uw blijk van belangstelling is welkom bij de 
penningmeester@stichting-nederlands.nl. 

 
U kunt er ook voor kiezen eenmalig en vrijwillig bij te dragen aan de kosten van 
deze LOF-uitreiking door een bijdrage te storten op de rekening van de Stichting 

Nederlands: NL50 INGB 0008 2085 21 onder vermelding van: LOF-2019. 
 


