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Taalbeleid in partijprogramma's
haast onvindbaar

7 oktober 2006 - In de (concept)partijprogramma's
van de verschillende partijen wordt nauwelijks
aandacht besteed aan de Nederlandse taal, laat
staan aan taalbeleid. Alleen de ChristenUnie wijdt
warme woorden aan de Nederlandse taal en spreekt
over de verankering in de Grondwet. Het CDA heeft
het daar niet over, maar spreekt wel in zijn
partijprogramma
over "..,het bewaken en
versterken van het culturele erfgoed. waaronder de
Nederlandse taal". Bij de VVD en D66 is helemaal
niets te vinden over de Nederlandse taal en/of
taalbeleid. De andere partijen (SP, GroenLinks en
LPF (het oude verkiezingsprogramma van 2003; het
5 november 2006 - De brief aan de nieuwe was op het web onvindbaar)) hebben het
fractievoorzitters in de Tweede Kamer (zie alleen over het al of niet verplicht leren van het
volgende artikel) heeft teleurstellende weinig Nederlands door oud- en nieuwkomers. Geen van de
reacties opgeleverd. Op de brief van 4 oktober partijen bezigt het woord 'taalbeleid' in het
heeft alleen het CDA gereageerd met het verzoek verkiezingsprogramma zoals dat op internet is te
door te gaan met ons lobbywerk. Vorige week is er vinden.
een elektronische 'aanmaning' overheen gegaan en Al weer bijna twee jaar geleden hebben drie
daarvan was de respons wat groter. De VVD en Kamerleden (Slob van de ChristenUnie, De Vries van
D66 lieten weten dat het bericht was doorgestuurd het CDA en Hamer van de PvdA) aangekondigd de
naar het terzake bevoegde Kamerlid. GroenLinks positie van het Nederlands in de Nederlandse
meldde dat zij/hij niks ziet in de verankering van Grondwet te verankeren. Dat blijkt niet zo
het Nederlands in de grondwet. Dat zou niks eenvoudig want nog steeds wacht het Nederlands op
voorstellen. Dat klopt natuurlijk ook als je niet ook grondwettelijke 'erkenning'. De stichting Nederlands
mikt op een stevig taalbeleid, maar daar is bij en de werkgroep Taal en Taalbeleid van het
GroenLinks in het partijprogramma in geen velden Algemeen-Nederlands Verbond menen dat er wel
wat meer vaart gezet mag worden achter de
of wegen iets te bekennen.
De ChristenUnie wil graag een nieuwe poging 'erkenning' van het Nederlands als landstaal. Ook
doen, zo meldt Swannet Westland van de vinden beide organisaties dat de Nederlandse
ChristenUnie. "Er ligt inmiddels al heel wat overheid zich in woord en daad meer aan de positie
bruikbaar materiaal, maar het is tot op heden nog van het Nederlands gelegen zou moeten laten liggen.
niet gelukt om het voorstel daadwerkelijk in te De ANV-werkgroep en de stichting Nederlands
dienen." Ook nu nog zwijgen de socialistische hebben daarover een brief geschreven aan de
partijen SP en de PvdA in alle talen (inclusief het voorzitters van de Tweede-Kamerfracties. Ze
wijzen er op dat Kamer en regering lijdzaam
Nederlands).
De stichting Nederlands vraagt mensen Kamerleden toezien hoe het hoger en wetenschappelijk
aan te schrijven om ze te vragen naar hun ideeën onderwijs in hoog tempo verengelst en dat ook in
rond taal en taalbeleid. Zoals gemeld is daarvan lagere schooltypes het Engels steeds vaker als lestaal
weinig
of
niets
in
de
diverse wordt gehanteerd. De ondertekenaars van de brief
verkiezingsprogamma's te vinden met uitzondering
van de ChristenUnie en, in één enkele bijzin, het Inhoudsopgave
CDA.
blz 2 Komrij ontvangt Loftrofee
Adres: Tweede Kamer der Staten-Generaal
blz4 Waarom een Braziliaan Nederlands
Postbus 20018
leert
2500 EA Den Haag
Web: http://www.tweedeblz 5 Nederlands schlemiel
kamer.nl/kamerleden/fracties/index.jsp
blz 7 Bestuur sN zoekt vers bloed
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vinden dat in diverse opzichten de Nederlandse
taal een rijk bezit is, dat het meer dan waard is
gekoesterd te worden. Ze hopen dat politiek Den
Haag zich nu eindelijk eens gaat bezinnen op een
actief en deugdelijk taalbeleid dat niet ophoudt bij
de subsidiëring van de Taalunie en het organiseren
van inburgeringscursussen.

Taaldienst begint weblog

De taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal
is, de mode getrouw, onlangs met een zogeheten
weblog begonnen. Een weblog is een tussenvorm van
een nieuwsdienst en een forum op internet. Eerder
dit
jaar
is bekend geworden dat
de
Taaladviesdienst geen subsidie meer krijgt voor
zijn advieswerk. Sommigen vermoeden daarin
kinnesinne van de Taalunie. Onze Taal is een van de
voorstanders van de zogeheten witte spelling. Het
webadres
van
de
Taaladviesdienst
is:
http://taal.web-log.nl/

Steeds meer Engels in Nederland

25 september 2006 - Jonge kinderen, middelbare
scholieren en studenten krijgen steeds vaker les in
het Engels in plaats van in het Nederlands. Zo zijn
er inmiddels 1150 Engelstalige hbo- en universitaire
opleidingen. Dat waren er eind jaren negentig nog
'maar' 500. Ook het aantal Engelse mbo-opleidingen
rukt op. Begin jaren negentig was er nog maar een
enkele handelsopleiding, nu zijn er Engelse studies
voor bijvoorbeeld horeca, administratie, zee- en
luchtvaart. De tweetalige middelbare scholen, waar
leerlingen een deel van de lessen in het Engels
krijgen, schieten ook uit de grond. Eind jaren
tachtig was er 1, nu zijn er 90. Veel kinderen op
de basisschool krijgen bovendien eerder Engels dan
in de verplichte groep 7 en 8. Zo'n 89 scholen
bieden
het
zogenaamde
'vroeg
vreemdetalenonderwijs' aan, waar kleuters al
Engelse woordjes krijgen. In 1999 waren dat er nog
maar 20.

Deelstaatpremier Oettinger
Duitse 'Sof' 2006

31 augustus 2006 -De rond 27 000 leden van de
Duitse taalvereniging VDS hebben Günther
Oettinger, de minister-president van de Duitse
deelstaat Baden-Württemberg, tot taalknoeier van
2006 gekozen. Oettinger zei in de tv-reportage
'Wer rettet die deutsche Sprache' : "Engels wordt
de werktaal, Duits blijft de taal voor thuis, de taal
waarin men leest." Volgens VDS-voorzitter Krämer
bestempelt
hij
daarmee
het
Duits
tot
'vrijetijdstaal'.
Met de jaarlijkse uitverkiezing tot Sprachpanscher
wil de Duitse zusterorganisatie van de stichting
Nederlands ernstige wandaden tegenover de Duitse
taal aan de kaak stellen. Vorig jaar was de
directeur van het Städel-Museum in Frankfurt de
grootste taalknoeier, vanwege zijn Goethe-Jump op
de Family Day om tot een Art Talk for Families te
komen.
Bron: Taalpost

Komrij krijgt Loftrofee op
boekenmarkt Deventer

Bron: Taalunieversum/Algemeen Dagblad

Wijn elektronisch zoek

Politici laten niet na te beklemtonen dat ze de kloof
tussen de burger en de politiek, die er zou zijn
gegroeid, willen dichten. Zo niet minster Wijn van
economische zaken. Nagenoeg iedereen is
tegenwoordig
in
Den
Haag
elektronisch
aanspreekbaar. Behalve onze minster van
economische zaken. Die laat zich bedienen door het
bekende postbus 51. Die postbus is er nog steeds
niet achter hoe je een elektronisch bericht aan
Wijn doorgeeft. Ez was een paar maanden geleden
door de schrijfgroep van sN uitgeroepen tot SOF
van de maand vanwege het overmatige onnodige
gebruik van Engels bij dit ministerie. We hebben
er nu maar een brief van papier heen gestuurd.
Was EZ niet het departement dat zich jaren
geleden druk maakte over de digitale snelweg?
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4 augustus 2006 - Komrij ontvangt Lofprijs 2005
Gerrit Komrij, de winnaar van de Lofprijs der
Nederlandse taal 2005, heeft de stoffelijke blijk van
dat eerbetoon in ontvangst genomen tijdens de
Deventer Boekenmarkt op zondag 6 augustus. De
summiere plechtigheid van de overdracht vond
plaats in de hal van het stadhuis van Deventer (Oude
Kerkhof) tijdens een presentatie van jonge
Deventer schrijftalenten, die werd georganiseerd
door Stentor/Deventer Dagblad. De Deventer
Boekenmarkt is dit jaar voor de achttiende maal
gehouden en trok rond 125 000 bezoekers.

Peijs weigert Sofprijs

3 juli 2006- Via haar hoofd protocol laat minister
Karla Peijs weten geen prijs te stellen op de
Sofprijs der Nederlandse taal 2005. De minister is
van mening dat de I-love-campagne deze prijs
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niet heeft verdiend als "...men kijkt naar het
bereik van de doelgroep en de bekendheid van de
campagne." De bewindsvrouw houdt er kennelijk
geen rekening mee dat de campagne vooral
bekendheid heeft gekregen door de naam en de
heisa die daarover ontstond en minder door het
thema van die campagne. Overigens zal Peijs de
haar toekomende aanmoedigingsprijs niet kunnen
ontlopen.
Overigens is minster Peijs onlangs uitgeroepen tot
Lof van de maand vanwege haar nieuwe
veiligverkeercampagne: Rij met je hart.

"Nederlands, let op uw zaak!"

6 juli 2006 -"De EU omarmt tegenwoordig opnieuw
haar veeltaligheid. Dit veeltalenbeleid bevestigt
voor
de
Nederlandse
en
andere
taalgemeenschappen de gelijkwaardigheid van hun
talen in de EU. Het streven naar de culturele
eenheidsworst in Europa is niet meer. De Europese
Unie is geen natiestaat. Wij spreken Nederlands en
met anderen spreken wij een taal naar keuze." Dit
stel Jan Roukens, oud-medewerker van de Europese
commissie en tot dit jaar voorzitter van de
Vereniging van Nederlandstalige terminologie in een
bijdrage aan de discussiepagina van Taalschrift.
Volgens Roukens is die conclusie gerechtvaardigd
na een decennium van angst dat het Nederlands
onder het Europese gewicht zou verdwijnen.
Daarmee is de strijd niet gestreden. "Het is
belangrijk dat we de Europese Unie er aan blijven
herinneren dat ze zèlf met de burgers in hun eigen
talen moet communiceren! Ook en vooral via het
web."
Bron: Taalschrift

Politie werft in het Engels

25 juni 2006 - Op de Roze Zaterdag in Zwolle liet
de politie weten niks tegen potten en flikkers in het
corps te hebben. Integendeel. Hermandad vond het
nodig deze doelgroep in het Engels aan te spreken.
Politie out the cast.

Steeds meer Engels voor kleuters

21 juni 2006- Basisschool Prins Bernhard begint na
de zomervakantie met lessen Engels voor alle
leerlingen, inclusief de kleuters. Het is, na
basisschool Prins Floris, de tweede Zoetermeerse
basisschool die in korte tijd hiermee van start
gaat. Directeur Willy van Riet-Roel van de Prins
Bernhardschool verwacht dat het hier niet bij
blijft." De Engelse taal speelt een steeds grotere rol
in de wereld. Ik denk dat het Engels op de
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basisschool een grote vlucht gaat nemen"
Engels wordt op de meeste basisscholen alleen in de
groepen zeven en acht gegeven. Prins Floris en
Prins Bernhard vinden echter dat de taal veel te
belangrijk is om er dan pas mee te beginnen. Prins
Floris is in april gestart met een uur Engels voor
onder meer de kleuters, Prins Bernhard volgt dus
binnenkort. Volgens Van Riet van deze school
krijgen kinderen op jonge leeftijd een taal sneller
onder de knie dan wanneer ze ouder zijn. De lessen
worden gegeven door een moedertaalspreker. Ook
de eigen leerkrachten besteden in de groepen
aandacht aan de taal. De eerste ervaringen op
basisschool Prins Floris zijn positief. Al eerder
besloot,
onder
meer,
een
Rotterdamse
schoolstichting al aan kleuters Engelse les te gaan
geven.
Bron: Taalunieversum/Algemeen Dagblad

Minister Peijs krijgt Sofprijs
voor I-love-campagne

22 mei 2006 - Niet de gemeente Noordwijk maar
minister Karla Peijs van Verkeer & Waterstaat
Karla Peijs heeft de Sofprijs der Nederlandse taal
2005 gekregen. Peijs kreeg de als aanmoediging
bedoelde
Sofprijs
voor
de onder
haar
verantwoordelijkheid opgezette I-love-campagne
herfst vorig jaar. De minister werd als Sof van 2005
gekozen door de bezoekers van deze webstek,
mede na een oproep in Taalpost. Die konden kiezen
uit de Sof's van de maand die leden van de sNschrijfgroep elke maand kiezen. De Sofprijs,
bestaand uit een plastiek vervaardigd door de
Vlaamse kunstenaar Puk de Hondt, is dit jaar voor
de derde keer uitgereikt. Eerdere winnaars van de
Sofprijs waren Philips (2004) en Neelie Kroes
(2005).

Lofprijs voor Gerrit Komrij

De winnaar van de Lofprijs der Nederlandse Taal is
de man die zich publiekelijk kwaad heeft gemaakt
over de I-love-campagne van minister Peijs: Gerrit
Komrij. Komrij moest voor die prijs strijden met,
onder meer, de universiteit Gent en de
Tweedekamerleden Slob en De Vries, die
aankondigden de positie van het Nederlands in de
Grondwet te verankeren. Het vorig jaar ging de
Lofprijs naar het dagblad Trouw. In het eerste jaar
dat de prijs werd uitgereikt was die voor de
Koninklijke
Nederlandse
Akademie
van
Wetenschappen.

Zing Nederlands!

70 Procent van de Nederlanders vindt het Eurovisie
Songfestival niet leuk, blijkt uit een onderzoek van
Maurice de Hond. De meeste mensen willen dat de
artiesten weer in de eigen taal gaan zingen, zo
meldt de NOS-nieuwsdienst op gezag van De Hond.
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Noordwijk niet blij met nominatie

3 mei 2006 - Noordwijk is volgens het Leids Dagblad
niet blij met de nominatie voor de Sofprijs 2005.
De gemeente maakt evenals Noordwijks 'ingezetene'
Achmea/Zilveren Kruis kans op de Sof van het jaar
2005, zo meldt de krant op zijn webstek.
Noordwijk werd vorig jaar augustus uitverkoren
tot Sof van de Maand door borden te plaatsen op
de Koningin Astridboulevard met de tekst
'Participant non-stop neighbourhood security
surveillance'. Achmea won de maandprijs van
januari omdat de verzekeraar het woord
gezondheid niet kent en zich veelvuldig bedient van
de Engelse tegenhanger.

WAAROM EEN BRAZILIAAN
NEDERLANDS LEERT....
In mijn leven is alles ietsje wat vroeger
begonnen dan ik ooit verwachtte: als ik van
huis uit arm ben, had ik nooit eerder van
grote veroveringen gedroomd. Ik had echt
twee speciale dromen. Ten eerste dacht ik
om een goede tekenaar te worden. Toch was
er ook een grote probleem: ik was niet er zo
geduldig voor! Ten tweede was ik op zoek
naar een voorspoedig beroep als schrijver.
Woorden en voldoende bezieling hadden me
echter dan ook ontbroken.
Daarna wilde ik alleen een vak leren of een
beroep krijgen waarmee ik een gezin kon
stichten. Naar vreemde landen reizen/gaan
of een andere taal leren waren eigenlijk niet
mijn bedoelingen. Ik had altijd in mijn
particuliere wereld wel gewoond: in een
kleine stad ten zuiden van Alagoas die Pão
de Açúcar genaamd wordt.
Op 12-jarige leeftijd begon ik in het Engels
studeren. Mijn broer was hij die mij er de
eerste lessen in gaf. Twee jaar later (1988)
begon ik met zelfstudie het Frans het
verband verwijderen. Alleen in het volgende
jaar zou ik enkele bijzonderheden kennen
van de taal die voor altijd mijn leven zou
veranderen: het Nederlands. Op dat jaar
(1989) heb ik voor het eerst kennis met 't
Nederlandse taal gemaakt, toen een vriend
van mij me een woordenboek cadeau gaf.
Dat was een geel woordenboekje uit Berlitz
Editions. Vandaar heb ik erover gedacht: "Ik
kan het bij me houden of iemand een hulp
inroepen met zijn studie."
Gelukkig had ik de tweede optie in de hand
omdat de stad Pão de Açúcar (dat letterlijk
in het Nederlands “suikerbrood” betekent)
is sinds 1966 de woonplaats geworden van
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drie zeer aardige franciscaanse Nederlandse
zusters die sindsdien elk jaar andere
Nederlanders ontvangen. Met een bijzonder
doel gingen en nog heden gaan die mensen
naar Pão de Açúcar: om geld verschaffen
voor de opvoeding van kinderen die in het
lager en het middelbaar onderwijs zitten. Ik
heb toen nieuwe vriendelijke mensen gekend
die mij geholpen hebben met vooral het
uitspraak van 't Nederlands
Op zekere dag heb ik de kans waargenomen om
met een grote groep Nederlanders in het
Engels te praten. Maar was dat in feite mijn
tweede contact met het Nederlands. Tot nu
toe zijn ze mijn vrienden geworden. Ze
komen uit Reusel, één der dorpjes uit
Reusel-De Mierden.
Een andere beweegreden voor het bestuderen
van het Nederlands, was het dat Nederland
een heel belangrijke rol hier speelde tussen
de jaren 1621 en 1654 tijdens zijn
historische bezetting in Brazilië, specifiek in
de staten Pernambuco en Bahia. Er brak een
belangrijke tijd voor Brazilië aan, denk ik,
toen in 1636 Johan Maurits van Nassau
Siegen (= hier Maurício de Nassau bekend)
werd benoemd tot gouverneur van het
veroverde gebied. Hij heeft zeer veel voor
Pernambuco betekend. Op zijn uitnodiging
kwamen Georg Marcgraft en Willem Piso naar
Brazilië om de flora en fauna te bestuderen.
Ook schilders, zoals Frans Post en Albert
Eckhout vonden in Johan Maurits een ware
mecenas.
Tenslotte werden de Nederlanders in 1648 en
1649 op de hoogte van Guararapes verslagen.
In 1654 viel Recife, het laatste bolwerk in
Brazilië van de WIC. De veroverde land werd
als Nieuw-Holland (=Nova Holanda) bekend.
Sindsdien heb ik niet meer zin gehad om in het
Engels te schrijven of spreken, maar wel het
Nederlands leren: dat was echt liefde op het
eerste gezicht!
Elke dag studeer ik het met zin. Elke dag
bezoek ik een nieuwe Nederlandse website
om taalnieuws te krijgen. Regelmatig krijg ik
ook per e-mail de e-mailnieuwsbrief Taalpost
die alle taalliefhebbers snel en goed
informeert over de taalactualiteit en die een
gezamenlijk initiatief van het Genootschap
Onze Taal en Van Dale is. Ik ontvang ook
dagelijks een KriQ dat een Woord van de Dag
is. KriQ geeft mij elke dag weer een woord
met een betekenis, de context waarbinnen
het gebruikt wordt, de uitspraak, een bron,
links en een woordfeit (met meestal een
uitleg over de herkomst van het woord of
andere wetenswaardigheden). In 2003 ben ik
lid geworden van de IVN (Internationale
Vereniging van de Neerlandistiek). Toen
ontving ik het tijdschrift Neerlandica Extra
Muros. Dat was mij gratis aangeboden. Ik
heb tevens een gratis abonnement gekregen
van
het Vlaams-Nederlands
cultureel
tijdschrift Ons Erfdeel. Maar heb ik hier wel
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problemen: er is een groot gebrek aan goede
Portugees-Nederlands-Portugees
woordenboeken.
Nu heb ik wel veel plannen voor de toekomst.
Ik droom van een betere leven. Ik wil naar
Nederland. Ik wil er het Nederlands
studeren. Ik weet dat die alleen dromen zijn
en dat Nederland op verre afstand is.
Momenteel zit ik hier lekker voor de
computer over de dag na te denken wanneer
ik zeker aan Schiphol zal landen. Dit is mijn
leven en dit zijn mijn bedoelingen!
Jos Jalmo de Meneses

Platform zegt onschuldig te zijn
aan 'misvorming' badmeester

15 mei 2006 - De aanstichter van de nieuwe
functieaanduiding van de badmeester is niet, zoals
het Dagblad van het Noorden schreef, het Nationale
Platform
Zwembaden,
maar
de
nieuwe
badmeesteropleiding. Die school heette tot 1
januari de Nationale beroepsopleiding voor
zwemonderwijzer (NBZ), maar gaat sedertdien
samen met Opleidingen 2000 en Aquatraining
verder onder de nieuwe naam Aqua & Leisure
College. Eric Mangé, beheerder van het Platform,
laat weten dat hij badmeester een prima naam
vindt, maar dat het Platform de opleiding niet kan
gebieden van haar dwaalwegen terug te keren. "Wij
zijn zeer benieuwd hoe lang de voormalige NBZ in
deze trend doorgaat, maar wanneer we zelf in een
zwembad zijn zullen we de toezichthouder blijven
aanspreken met badmeester, ongeacht wat er
vanaf nu op zijn diploma staat", stelt Mangé ." Het
is
overigens
niet
onmogelijk
dat
een
naamsverandering vrij snel wordt teruggedraaid",
besluit hij. De webstek van de school schijnt door
die rare naam veel slechter te worden bezocht dan
die van de NBZ.

* * *
Een paar maanden geleden ontvouwde PvdA-leider
Wouter Bos zijn ideeën over de toekomst van de
verzorgingsstaat. Bos heeft daarbij goed naar de
noordse landen gekeken en noemt zijn verhaal
daarom, natuurlijk: Lessons from the Nordics.
* * *
NRC Handelsblad, het keurige, liberale avondblad
met culturele aspiraties, verliest al jaren abonnees.
En nieuwe komen er niet bij. Dus werd het tijd om
met een nieuwe ochtend-NRC andere lezers te
trekken: nrc.next. "Je zou bijna vergeten dat
next Engels is", zegt , toen nog, hoofdredacteur
Folkert Jensma over het waarom van die Engelse
naam. What's next?, zou ik willen vragen.
* * *
Het ministerie van Economische Zaken is al vaker
over de hekel gegaan. Dat ministerie heeft bij
ambassades in de economisch belangrijke landen
zogeheten technisch-wetenschappelijke attachés.
Die organiseren zo nu en dan conferenties over
economische interessante nieuwe technologieën.
Zoals pas nog een over nanotechnologie voor de
zorgsector:
Innovative
Technologies
in
preventive
health sector;
bedoeld voor
Nederlandse ondernemers, met reception and
drinks
na. En biotechnologie is bij EZ
tegenwoordig suspect. Dat moet life sciences
heten. Letterlijk naar het latijn vertaald kom je dan
weer op biologie uit. Maar dat is een misverstand.
* * *

Nederlands schlemiel

"Als huisoudste (A° 1967) zond ik U een
paar jaar geleden een tekst, waarvan ik
gehoopt
had
dat
anderen
met
soortgelijke verhalen zich daarbij zouden
aansluiten. Het werd een fiasco. Ik
probeer het nog eens met een ander
onderwerp namelijk de kwaliteit van ons
SN in het nieuws
universitair
onderwijs,
bondig
geformuleerd
‘als
zelfs
Leiden
zo
* Katholiek Nieuwsblad (20 oktober 2006);
schlemiel
is
geworden
dat
mijn
dochter
"Nederlands
nagenoeg
onvindbaar
in
daar niet kan afstuderen met het
verkiezingsprogramma's" (opiniestuk van Arno
Nederlands als voertaal, dan komt ze
Schrauwers)
niet’.
Zonder
zelfrespect,
* Deventer Dagblad/De Stentor (5 augustus
taalbeheersing,
enthousiasme,
en, ja,
2006): "Komrij krijgt Lofprijs op Deventer
ook
nog
wat
gevoel
voor
eerzucht,
trots,
Podium" (verslag op voorpagina over uitreiking
glorie,
allure,
dan
heb
je
geen
Lofprijs aan Gerrit Komrij)
universiteit maar een zeer middelmatige
kennisfabriek en, op den duur, een
navenant niveau van onze culturele elite.
Daar trekt men geen goede buitenlandse
studenten mee aan en loopt men het
risico dat de lokale maatschappelijke top
* * *
het eigen land voor gezien houdt. Er had
Time to listen, capacity to act, zegt een wat
allang een ruim gefinancierde ‘Oxbridge’
duister mediterraan figuur in een advertentie van
der lage Landen moeten zijn. Met een
Mees Pierson. Die bank is onderdeel van Fortis.
goede professorale uitstraling komen de
Getting you there, roept die bank tegenwoordig
gemotiveerde buitenlandse studenten
(weer) in het Engels, waar ze zich een aantal jaren
vanzelf. Zo was dat in mijn tijd bij
met het 'De bank van vandaag' heeft moeten
Tinbergen, het taalprobleem voor de
behelpen.
buitenlanders werd soepel opgevangen,
nieuwsbrief nr. 17
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krampachtig ‘internationaal’ waren we
toen nog niet. De uitstraling was des te
groter en beter."
"Gezien vanuit
Frankrijk is
het
geloofsartikel onze universiteiten te
verengelsen niet alleen belachelijk maar
ook idioot. Nergens voor nodig dat
masochisme
van
verzonnen eigen
zwakte!
De
drie
beste
handelshogescholen in Parijs doen daar
niet aan mee. Gemiddeld is hun Engels
belabberd, maar in hun benchmark zijn
ze met de LSE wel de beste.
Nederlanders komt men daar nooit
tegen. Helaas."
”Alweer zo’n artikel (Universiteiten van
Utrecht en Californië willen meer
studenten uitwisselen, NRC Handelsblad
5 oktober 2006), waarbij Utrecht in de
Amerikaanse, en vooral Engelstalige, zon
gaat zitten om zich op te lekkeren.
Hééééérlijk
zo’n
pâté
van
één
Amerikaanse olifant en één Hollandse
papegaai.
Dat
is
pas
echt
‘international’. Europa en de taal van
onze buurlanden zal ons worst zijn. En
veel te moeilijk! Wordt Utrecht een
Engelstalige University? Stap voor stap,
niet te snel. Gaat de kwaliteit van het
onderwijs daarmee vooruit? Zeker niet.
Misschien
dan
wel
het
studierendement? Twijfelachtig zonder
brede niveauverlaging. Trekken we
daarmee buitenlandse studenten aan?
Ja, degenen die elders voor hun eerste,
tweede en misschien derde keus niet
aan de bak zijn gekomen. Is het Engels
dan niet goed voor de internationale
arbeidsmarkt?
Arme
afgestudeerde
academicus die in Frankrijk wil gaan
werken : schrijft U het maar dubbel op
Uw buik. Is een bindend studieadvies
dan niet nuttig? Een lachertje, maar
beter dan niks. Wat dan? Meer nationaal
zelfrespect zonder nageaapt Engels,
beloning naar prestatie en vooral
selectie voor de poort : Oxford 1 op 4, de
beste instellingen in Parijs 1 op 10.”
Hoogachtend,
O.de Wiljes
(Al meer dan 30 in Frankrijk en elders)

G e k n i
p

p

t

"Staatssecretaris Bruno Bruins van Onderwijs
stelt 220.000 euro beschikbaar voor het
nieuwsbrief nr. 17

stimuleren van mini-ondernemingen in het
onderwijs.
Mini-ondernemingen zijn een goede manier om
leerlingen en studenten kennis te laten maken
met ondernemen. Basisidee van de miniondernemingen is dat leerlingen/studenten het
opzetten en runnen van een onderneming
oefenen. Dat kan in het basisonderwijs op een
heel speelse manier gebeuren. Voorbeelden zijn
BizWorld van Stichting BizWorld en Kids in Bizz
van de stichting Jong Ondernemen. In het
beroepsonderwijs (mbo-hbo) wordt het door de
stichting Jong Ondernemen wat serieuzer
aangepakt en gaat het om bijna echte bedrijfjes."
(Persbericht van OC&W)

* * *
"Wij hebben moeten vechten voor het Nederlands.
Daardoor hebben wij een bijzondere gevoeligheid
voor onze taal(...) Wij hadden geen universiteit,
geen justitie, geen regering die Nederlands sprak.
Eigenlijk is het een wonder dat het Nederlands
heeft overleefd in België." (Vlaams minister van
buitenlandse zaken Geert Bourgeois in Trouw van
16 maart 2006)
* * *
"Evenals Staring en Van Geuns ergerde hij (Reinier
Bakhuizen van den Brink; red.) zich aan de
minachting van de Duitsers voor de Nederlandse
taal." (Boekbespreking 'Begegnungen mit der
deutschen Kultur' van Meindert Evers in NRC
Handelsblad van 7 juli 2006)
* * *
"Stichting Nederlands heeft de prijs (d.i. de
Sofprijs; red) in het leven geroepen in de strijd
tegen de opmars van Engelse woorden en
uitdrukkingen in het Nederlands. Eerder sleepte
Philips met zijn 'Let's make things better'huisstijl de titel in de wacht." (De Volkskrant 4
juli 2006)
* * *
"Ik ben Bart en ik werk bij het Reboundcentre in
Rotterdam. In dit centrum leiden wij jongeren
tussen de 16 en 23 jaar op en helpen ze aan een
stage of een baan. Het gaat hier niet om gewone
jongeren, maar om jongeren die tussen de wal en
het schip terecht zijn gekomen en voor wie de
normale weg terug naar de maatschappij is
afgesloten. Zij worden in onze maatschappij
doorgaans
zeer
repressief
behandeld
en
doorgeschoven tussen instanties om maar van ze
af te zijn. Op school zijn ze te lastig en ze
verlaten vaak voortijdig de opleiding." (Bericht op
internetforum)
***

Inches verdringen cm's

Jaren geleden deed het ministerie van Economische
Zaken het ons en de pond in de ban: grammen en
kilo's waren de eenheden die we moesten gebruiken,
de pond en het ons behoorden niet tot het
Internationale Eenheden-stelsel. Maar sedert de
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opkomst van de computer zijn de niet door de ISO
(Internationale
SantdaardsOrganisatie)
goedgekeurde eenheden en schrijfwijzen in
opmars, zonder dat EZ daar iets aan doet.
Afmetingen van beeldschermen van computers
worden in inches opgegeven, de resolutie van een
plaatje in DPI (dots per inch) en de scheiding
tussen gehelen en tienden in een getal wordt steeds
vaker een punt (i.p.v. de ISO-komma). Tvschermen worden nog steeds in centimeters
gemeten (is dat wél een officiële ISO-eenheid?),
maar hier en daar breekt ook hier de inch door. En
dan zwijgen we nog maar over het feit dat de
prijsaanduiding in de computerwereld ronduit
misleidend is: groot het bedrag zonder btw en
klein het bedrag dat we in de winkel moeten
betalen

SN op zoek naar vers bloed

De stichting Nederlands is op zoek naar mensen die
verknocht zijn aan het Nederlands en zich daarvoor
willen inzetten in het bestuur van de stichting. De
stichting Nederlands probeert Nederlanders ervan
bewust te maken dat zij wat slordig met hun taal
omgaan. Dat doet sN, onder meer, door het
uitloven van een jaarlijkse Lof- en Sofprijs der
Nederlandse taal en door het bijhouden en
uitbreiden van een lijst met Nederlandse
tegenhangers
voor
Engelse/Amerikaanse
'insluipsels'. sN is een vrijwilligersorganisatie.
Vanwege de woonplaats van de huidige
bestuursleden is er een lichte voorkeur voor
kandidaten uit de Randstad. Belangstellenden
kunnen zich melden bij:
Arno Schrauwers (tel: 06 49 985 400 of
voorzitter@stichting-nederlands.nl)
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Meehelpen met sN?
Wie wil helpen de rijkdom van
de
Nederlandse
taal
te
beschermen en onnodig Engels
te bestrijden kan het volgende
doen:
Donateurschap
Vanaf € 12,- per jaar kunt u
donateur van de stichting
worden. U ontvangt dan drie á
vier
maal
per
jaar
de
Nieuwsbrief.
Eigen inbreng
meewerken
aan
de
woordenlijstgroep;
meedoen aan de elektronische
schrijfgroep;
meedoen aan (plaatselijke of
landelijke) publieke acties;
(plaatselijk
of
landelijk)
propaganda te maken voor de
stichting.
mee
te
helpen
bij
de
organisatie van de Jaardag.
Producten
De woordenlijst ‘2400x liever
Nederlands’.
Dit
is
de
nieuwste aflevering die in april
is uitgekomen. Hij helpt u
onnodig Engels te vermijden.
De lijst staat overigens ook op
onze webstek. Het boekje kost
€ 5,00 inclusief toezending.
Het kleurige affiche met
voorbeelden
van
onnodig
Engels. Het wordt geleverd op
A4-formaat voor € 1,50 inclusief
toezending.
Kaarten voor verspreiding in de
horeca (in de maak)
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