VERSLAG VAN DE STAAT DER MAATSCHAPPIJ EN HAAR
BELANGRIJKSTE LOTGEVALLEN EN HANDELINGEN GEDURENDE
HET VERENIGINGSJAAR 2021-2022
De Jaarvergadering werd vanwege de coronamaatregelen niet, zoals de statuten voorschrijven,
gehouden in mei of juni maar op 30 oktober 2021 en werd gecombineerd met de
laureatenmiddag. Het verslag van de vergadering is opgenomen in het Jaarboek 2020-2021.
De voorzitter, Jaap Goedegebuure, opende de laureatenmiddag en heette de aanwezigen van
harte welkom. Roland de Bonth reikte de Kruyskampprijs 2021 uit aan Paul van
Hauwermeiren voor zijn driedelige werk Bargoens. Vijf eeuwen geheimtaal van randgroepen
in de Lage Landen. Daarop volgde een gesprek tussen de laureaat en Marc van Oostendorp
over het Bargoens en sprak Van Hauwermeiren een dankwoord uit. Hans Bennis reikte de
Academische Jaarprijzen 2021 (afdeling taalkunde voor de periode 2019-2020) uit aan
Maarten Bogaards voor zijn scriptie Sitting stuck and standing scribbled. Productivity,
structure, and meaning of posture verbs combined with a complementive past participle in
Dutch, aan Alex Reuneker voor zijn artikel Clause order and syntactic integration patterns in
Dutch conditionals, aan Marc de Mik voor zijn educatieve scriptie Samen lezen, beter lezen?
Een quasi-experimenteel onderzoek naar de meerwaarde van samenwerkend leren voor het
leesvaardigheidsonderwijs in de brugklas en aan Cora Cavirani-Pots voor haar dissertatie
Roots in Progress. Semi-lexicality in the Dutch and Afrikaans verbal domain. De vier
laureaten gaven ieder een pitch over hun werk. Kester Freriks reikte namens de Commissie
voor schone letteren de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2021 uit aan J.V. Neylen voor
haar poëziedebuut En niet bij machte. Charlotte Van den Broeck ontving uit handen van
Nelleke Noordervliet de Dr. Wijnaendts Franckenprijs 2021 voor haar cultuurhistorische werk
Waagstukken. Beide laureaten spraken een dankwoord uit, waarna zij werden geïnterviewd
over hun werk door Odile Heynders. De laureatenmiddag werd opgeluisterd met muzikale
intermezzo’s van Fulco Ottervanger en afgesloten met een drukbezochte borrel.
Op 18 november 2021 werd in Alkmaar de Joost Zwagerman Essayprijs 2021 uitgereikt aan
Fien Veldman voor haar essay Not really making it.
De vijftigste Huizingalezing werd op 12 december 2021 in de Pieterskerk voor een, wegens
corona, beperkt publiek uitgesproken door David Van Reybrouck. Zijn rede ‘De kolonisatie
van de toekomst. Leven aan de vooravond van de klimaatcatastrofe’ was ook via een
livestream te volgen.
De Maatschappij kende in 2021-2022 een fellowship toe aan Renée Vulto voor een onderzoek
naar het Leidse patriotse ‘Genootschap van Wapenhandel’. Verder werd vanuit het
Onderwijsfonds een aanvraag gehonoreerd van Yra van Dijk, Joke Brasser en Marie-José
Klaver voor een lessenreeks op het gebied van de historische letterkunde alsmede een
aanvraag van Gijs Leenders voor een lessenreeks waarin een contrastieve vergelijking tussen
het Nederlands, Engels en Duits aan bod komt.
Aan het eind van het maatschappelijk jaar bedroeg het aantal leden 1593. Door overlijden
ontvielen de Maatschappij de afgelopen jaren 11 leden. Hun namen zijn door de voorzitter aan
het begin van de jaarvergadering genoemd en in het verslag van die vergadering opgenomen.

