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Vragen van het lid Schuyer (D66) op
13 november 2001 medegedeeld aan
de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, de heer
Van der Ploeg betreffende het niet
uitreiken van de Staatsprijs der
Nederlandse Letteren aan Gerard
Reve door de Koning der Belgen.

1
Hebt u kennisgenomen van het
bericht dat de Koning der Belgen de
driejaarlijkse Staatsprijs der
Nederlandse Letteren niet wenst uit
te reiken aan Gerard Reve?

2
Is het bericht juist, dat de Koning
daartoe heeft besloten op grond van
het feit dat een ander – weliswaar
bekend aan Gerard Reve – verdacht
wordt van een zedendelict?

3
Welke actie, diplomatiek of
anderszins, heeft de Nederlandse
regering ondernomen om deze
beslissing van het Belgische hof aan
te vechten?

4
Is overwogen om bij weigering van
het Belgisch hof op zijn schreden
terug te keren, de prijs te laten
uitreiken door de Nederlandse
Koningin? Zo ja, waarom is daar dan
niet toe overgegaan? Zo nee, waarom
niet?

5
Wat is de positie van de Nederlandse
Taalunie in deze aangelegenheid?

6
Welk oordeel heeft de Nederlandse
regering over deze gang van zaken?

Antwoord

Antwoord van de heer Van der
Ploeg (staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen). Ontvangen
21 november 2001.

1
Ik heb kennis genomen van het
perscommuniqué van de Vlaamse
minister van Cultuur, de heer
Anciaux, dat de Koning der Belgen de
Prijs der Nederlandse Letteren niet
zou uitreiken aan Gerard Reve.

2
Minister Anciaux heeft op woensdag
24 november jl. op vragen van
Vlaamse parlementsleden
geantwoord dat het zijn persoonlijke
beslissing was om de prijs niet door
de Koning te laten uitreiken. Hij heeft
daarbij gezegd dat de persoonlijke
situatie van de partner van Gerard
Reve hem niet aangaat en dat, zolang
geen veroordeling is uitgesproken,
die niet kan en mag meespelen. Naar
zijn mening echter werd het
Belgische Hof gecompromitteerd
door verklaringen van de heer
Schafthuizen over de uitreiking van

de prijs in diverse Nederlandse en
Belgische kranten. Minister Anciaux
heeft voorts gezegd de beslissing te
hebben genomen om erger te
voorkomen en omdat naar zijn
mening van de prijsuitreiking geen
komedie gemaakt mocht worden.1

3
Over de onderhavige zaak is
telefonisch gesproken met minister
Anciaux.

4
Neen, dat wordt niet gepast geacht.

5
De Prijs der Nederlandse Letteren is
een prijs van de Nederlandse
Taalunie voor het oeuvre van een
Nederlandstalige auteur, die
beurtelings door de Nederlandse
Koningin en de Belgische Koning
wordt uitgereikt. De Nederlandse
Taalunie heeft geen positie in de
verhouding tussen de Vlaamse
minister van Cultuur en het Belgische
Hof. Er was wel sprake van dat de
Algemeen Secretaris van de
Nederlandse Taalunie de prijs zou
uitreiken, maar dit voorstel heeft de
heer Schafthuizen namens de heer
Reve afgewezen.

6
De gang van zaken wordt betreurd,
maar er is begrip voor de Belgische
gevoeligheid in dezen.

1 Is ter inzage gelegd op het Centraal
Informatiepunt onder griffienr. 127868.1.
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