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Meldt u aan voor congres
Zoals al in de vorige nieuwsbrief vermeld, zal
er op 10 oktober in het Vlaamse Parlement in
Brussel een congres gehouden worden over de
taal van de wetenschap en van het wetenschappelijk onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De stichting Nederlands organiseert dit
congres in samenwerking met NL-TERM en het
ANV in Vlaanderen. Het programma van het
congres vindt U op bladzijde 2 van deze
nieuwsbrief. Tijdens het congres vindt de
uitreiking plaats van de Lofprijs der Nederlandse Taal 2007 aan Thomas von der Dunk.
Premier Balkenende, winnaar van de Sofprijs
der Nederlandse Taal 2007, liet via zijn secretaris weten dat hij de Sofprijs niet in ontvangst
wenst te nemen. De premier zet daarmee een
traditie voort van 'sofprijsweigering' die in
gang is gezet door EU-commissaris Kroes (Sofprijs 2004) en nagevolgd door (ex)minister Karla Peijs (Sofprijs 2005). Het vorig jaar nam minister Van der Hoeven, als de verantwoordelijke voor het ministerie van Ez, de Sofprijs wél
in ontvangst. SN legt er de nadruk op dat de
Sofprijs is bedoeld als aanmoediging. Voor de
ontspannende
noot
zal
het
Ampzinggenootschap zorgen, bekend van lied en luim in
Haarlem en wijde omstreken.
U kunt zich aanmelden via internet:
http://www.stichtingnederlands.nl/aanmelding2.html
of schriftelijk:
stichting Nederlands,
Postbus 75357
1007 AJ Amsterdam
De kosten bedragen € 50,- p.p (incl. lunch en
koffie/thee). Voor sN-begunstigers, ANV-leden
en leden van NL-TERM bedragen de kosten €
35,-. Studenten betalen € 15,-. Het bedrag kan
worden overgemaakt op de rekeningen van NLTERM:
Fortis 64.41.32.299 (Amsterdam) ten name van
NL-TERM, met vermelding 'congres2008' of
sN-nieuwsbrief

Bestuur: Arno Schrauwers (vz.), vacant (secr.), Jan
Roukens (penn.), Michel Didier, Kees Vermeij.
Alles van waarde is kwetsbaar, het waardeloze behoeft geen verdediging
Fortis 001-3141442-76 (Brussel) ten name van NLTERM, met vermelding 'congres2008'.

Balkenende wil Sofprijs niet

15 april 2008 - Minister-president Jan-Peter Balkenende is
niet blij met de hem toebedeelde Sofprijs der Nederlandse
Taal 2007. Balkenende kreeg die prijs van de stichting Nederlands naar aanleiding van zijn in het Engels gehouden
toespraak bij de opening van het academisch jaar aan de
Wageningse universiteit. Een woordvoerster van de premier
stelde dat er vanwege het grote aantal buitenlandse gasten
en buitenlandse studenten was afgesproken de toespraak in
het Engels te houden, volgens haar een kwestie van 'courtesy'. De premier zal de prijs, die later dit jaar tijdens het sNcongres in Brussel zou worden uitgereikt, dan ook niet in ontvangst nemen.

De stichting Nederlands onderstreept dat het gebruik
van het Engels in Nederland door een Nederlandse
minister-president afbreuk doet aan de status van het
Nederlands in Nederland. Zij vindt dat temeer kwalijk
daar Balkenende aanvoerder is van een kabinet dat
voornemens is de positie van het Nederlands in de
grondwet te verankeren.
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Congresprogramma Nederland-Vlaanderen 2008
Engels voor kleuters
Het Nederlands verdwijnt (van de ...)
Anglowaan
4 augustus 2008

Congres & Debat
Nederlands in hoger onderwijs
en wetenschap
10 oktober 2008, Vlaams Parlement,
Hertogstraat 6 te Brussel

Jan Roukens, stichting Nederlands en
voormalig medewerker Europese Commissie
11:30 – 12:00
Koffiepauze (voorstelling tv-programma ‘Het Gesprek’,
met Thomas von der Dunk)

Nederlands of Engels?
Programma
Ontvangst en openingszitting, 10 oktober
Auditorium De Schelp en Zuilenzaal van het
Vlaamse Parlement
09:15 – 10:00
Ontvangst en registratie van de deelnemers
10:00 – 10:30
Openingszitting voorgezeten door Arno Schrauwers, voorzitter stichting Nederlands
Opening Monica van Kerrebroeck,
voorzitter Onderwijscommissie Vlaams
Parlement
Inleiding namens de organiserende
verenigingen

12:00 - 13:00
Voortzetting ochtendzitting voorgezeten door ?
Kwaliteit van de kennisoverdracht, vergelijkend onderzoek
Diana Vinke, docent-onderzoeker
universiteit Eindhoven
 Verlies van taalbereik, culturele en sociale gevolgen op termijn
Jaap van Marle, hoogleraar Open universiteit Maastricht
 Visie vanuit een ander taalgebied en
Europa
Reiner Arntz, hoogleraar Universität Hildesheim


13:00 – 13:20
Uitreiking
Lofprijs der Nederlandse Taal 2007 van de stichting
Nederlands aan Thomas von der Dunk
Aansluitend: toespraak van de laureaat
13:20 - 14.15
Lunchpauze

Yvo Peeters, ANV in Vlaanderen
lStand

van zaken

10:30 – 11:30
Ochtendzitting voorgezeten door
Nederlands als onderwijs- en
wetenschapstaal, terugblik en
vooruitblik
Jozef T. Devreese, em. hoogleraar
universiteiten Antwerpen en Eindhoven
 Engels voertaal aan onze universiteiten? Een inventaris.
Wilfried Vandaele, algemeen secretaris Commissie Cultureel Verdrag
Vlaanderen – Nederland


Taalgebruik in de Europese
universiteiten en in de wetenschap
sN-nieuwsbrief

Nederlands als taal van onderwijs
en wetenschap
14:15 – 15:15
Middagzitting voorgezeten door Ghislain Duchâteau,
Verbond der Vlaamse Academici
De maakbaarheid van een taal van hoger onderwijs en wetenschap
Joop van der Horst, taalpublicist en hoogleraar universiteit Leuven
 Nederlandstalig hoger onderwijs, Surinaams perspectief
Renata de Bies, hoofddocent Anton de
Kom universiteit Paramaribo
 Wetenschappelijke en technische terminologie-ontwikkeling
Willy Martin, em. hoogleraar lexicologie
VU Amsterdam


•

15:15 – 15:45
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Theepauze

Debat en conclusies
Een nieuw elan
15:45 – 17:00
Deelnemersdebat gemodereerd door Hugo
Weckx, voorzitter, voormalig Vlaams minister
van cultuur.
Els Ruijsendaal, rapporteur, Benelux-universitair
centrum
Rondetafeldeelnemers:
Congressprekers
Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus en publicist, Amsterdam
Dirk De Cock, lid Vlaams Parlement voor de
VlaamsProgressieven.
Jasper van Dijk, lid Tweede Kamer voor de SP
Vertegenwoordiger Europese Commissie
17:00 – 18:30
Receptie
De muzikale toon wordt gezet door het Ampzing-genootschap uit Haarlem.
Programmacommissie, redactiecommissie,
organisatie en administratie

Onderwijsraad wil kleuters
al aan het Engels
19 mei 2008 - De Nederlandse Onderwijsraad vindt
dat kleuters in Nederland al Engelse les moeten krijgen. Jonge kinderen tot 7 of 8 jaar zijn erg gevoelig
voor taal, aldus de raad. Nu krijgen basisschoolleerlingen 'pas' Engels vanaf hun tiende. De Onderwijsraad
benadrukt dat kernvakken als rekenen en Nederlands
niet mogen ondersneeuwen.
Kinderpsycholoog en natuurkundige Ewald Vervaet
vindt de raad van de raad flauwekul, zo laat hij in een
persbericht weten. "Dit is om verschillende redenen
een dwaas voorstel dat veel geld en inspanning gaat
kosten en een geringe opbrengst gaat hebben." Volgens Vervaet zijn kinderen neurologisch en psychologisch nog niet toe aan het schoolse leren van een
vreemde taal. Dat advies is volgens de psycholoog ook
in strijd met de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem, die stelde dat het hoofdaccent in het basisonderwijs op Nederlands en rekenen moet liggen.
De Onderwijsraad wil het Engels op een speelse
manier aanleren door, onder meer, het zingen van Engelse liedjes. Maar waarom geen Franse, Duitse of
Finse liedjes, vraagt Vervaet. "En waarom verzoekt de
Onderwijsraad niet tegelijkertijd aan de Britse regering om aldaar het zingen van Nederlandse liedjes te
bevorderen", vraagt hij zich af in zijn persbericht.

Programmacommissie
Arno Schrauwers, stichting Nederlands, Amsterdam
Jan Roukens, stichting Nederlands, Brussel
Willy Martin, NL-TERM, Leuven
Marcel Thelen, NL-TERM, Maastricht
Marc Cels, ANV, Tervuren
Yvo Peeters, ANV, Brussel

Internet heerst
Ik weet het, tegenwoordig gaat iedereen er maar van
uit dat je een intenetverbinding hebt. Wij eigenlijk
ook, maar er zijn nog steeds mensen die, om welke
redenen dan ook, niet verbonden zijn met het
wereldwijde web. Dat betekent dat die mensen op
papier worden geïnformeerd over het wel en wee van
sN en van het 'wedervaren' van de Nederlandse taal.
Die papieren begunstigers missen dan wel wat. De
webstek wordt dagelijks bijgehouden, er is een discussieforum (Reactor) waar je/U zelf ook een discussie op poten kan zetten, je kunt er foto's bekijken
van Michel Didier en je kunt er stemmen over
stellingen (nu loopt een stemming over de los schrijf
ziekte; eerder over de teloorgang van de vergrotende
en overtreffende trap en de (on)noodzaak om kleuters
al aan het Engels te krijgen) of je kunt meedoen aan
de schrijfgroep die verantwoordelijk is voor de
verkiezing van de MaandLof en MaandSof.
Voor een intense relatie is het web een behulpzamer
middel dan 'papier'. Als je/U de mogelijkheid hebt een
internetverbinding aan te schaffen, grijp(t) je/Uw
kans. Duur is die niet meer en zelfs mijn oude vader
(nu 89) heeft zich een jaar of vijf geleden in de
virtuele wereld gestort.
Overigens zullen we onze 'papieren' begunstigers niet
vergeten. Ook deze editie verschijnt weer op papier
en sN heeft nog steeds een postbus.

Redactiecommissie:
Els Ruijsendaal
Hugo Weckx
Jan Roukens
Organisatie en administratie:
Michel Backaert
Patti Sallemeyn
Dit congres is een initiatief van:
De stichting Nederlands
De vereniging voor Nederlandstalige Terminologie NL-TERM
Het Algemeen Nederlands Verbond in Vlaanderen
De congresfaciliteiten zijn ter beschikking gesteld door
Het Vlaams Parlement

sN-nieuwsbrief
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Ritzen toptalent

‘Hooggeschoolde’ taalproblemen

Toen Ritzen afscheid nam als minister van onderwijs, stelde hij dat zijn roemruchte uitspraak uit, ik dacht, 1989 (dat er meer Engels
op de universiteiten moest worden gesproken)
verkeerd begrepen is. Hij had helemaal niet de
bedoeling gehad het Nederlands uit de Nederlandse universiteiten te verdrijven. Destijds
was er, voor Nederlandse begrippen, nog een
storm van protest ontstaan over dat gekwek
van de bewindsman.

Werknemers met een hbo- of universitair diploma
zouden hun kennis van het Nederlands moeten bijspijkeren. Hoewel ze zichzelf ‘hoogopgeleid’ mogen
noemen, kunnen zij op taalgebied nog wel wat bijleren, meldt het blad Intermediair op gezag van Harald Kruithof van ITA Talencentrum, aanbieder van
taalcursussen.

De tijden zijn veranderd. Inmiddels is Ritzen al
weer jaren hoofd van de zulo-school in Maastricht. En baasje Ritzen heeft het helemaal op
het, schaarse, toptalent gericht en dus, ook, op
de buitenlandse student. Dat betekent dat er
op het schooltje van Ritzen weinig Nederlands
meer gesproken wordt. De top van de zulo in
Maastricht is nog wel Nederlands (wordt het
niet eens tijd daar gauw verandering in aan te
brengen, meneer Ritzen?) maar oefent zich in
‘globalisering’ door onderling Engels te
spreken, zo staat in het Financieele Dagblad
van 7 juli te lezen.
Ritzen was helemaal niet misverstaan. Ritzen
was gewoon te laf om voor zijn mening uit te
komen toen puntje bij paaltje kwam. In het
‘verre’ Maastrichter zulo-schooltje gaat hij nu
lekker zijn onwettige gang. Ik zou zeggen: korten op zijn uitkering.

Nederlands nu officiële
werktaal in de UNASUR
26 mei 2008 (Paramaribo) - Leiders van twaalf
Zuid-Amerikaanse landen tekenden tijdens een
Buitengewone Staatshoofdenvergadering het
oprichtingsverdrag van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) en de overdracht van
het voorzitterschap van het Voorlopig Secretariaat van deze organisatie. Met de ondertekening werd het Nederlands- naast het Spaans,
Portugees en Engels - een van de officiële van
de UNASUR.
Tijdens deze buitengewone oprichtingsvergadering sprak president Ronald Venetiaan de
staatshoofden van Zuid Amerika voor de eerste
keer in het Nederlands toe.
Met de ondertekening werd de juridische en institutionele basis gelegd voor de integratie van
de naties van het Zuid-Amerikaans continent.
Hiermede hebben de Zuid-Amerikaanse staatshoofden invulling gegeven aan de in 2004 in
Cusco, Peru, gemaakte afspraken.
Bron: Dagblad Suriname
sN-nieuwsbrief

Volgens Harald Kruithof hebben veel zogeheten
hoogopgeleide werknemers een beperkte woordenschat, hebben die ‘hoogopgeleiden’ van grammatica
geen kaas gegeten - knoeien dus met d’s en t’s - en
kunnen zij geen betoog opbouwen. Kruithof ziet de
klandizie voor taalcursussen stijgen, maar hij neemt
ook waar dat velen hun kop in het zand steken. Tuurlijk, Kruithof ziet handel, maar hoe zit dat nu met dat
beeld van die goedgebekte Hollanders? Is dat laatste
succesje van het Nederlandse onderwijssysteem
(”Iedereen kan tegenwoordig goed zijn woordje
doen.”) dan ook nog eens flauwekul?

Leiden in last
Zo maar een werftekstje voor een neerlandicus in
Neder-L, een elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek:
"Bij het Leiden University Centre for Linguistics
(LUCL), Universiteit Leiden is er per 1 september
2008 plaats voor twee aio’s in het programma ‘Letters as loot. Towards a non-standard view on the history of Dutch’, dat geleid wordt door prof. dr. M.J.
van der Wal, KNAW-Muller-hoogleraar Geschiedenis
van het Nederlands.
Centraal in het onderzoeksprogramma staat de
unieke collectie Nederlandse brieven in de National
Archives (Kew, UK). Dit materiaal wordt onderzocht
in drie nauw aan elkaar gerelateerde subprojecten:
Everyday Dutch of the lower and middle classes.
Private letters in times of war (1665-1674) - aioproject;
A perspective from below. Private letters versus
printed uniformity (1776-1784) - aio-project;
Filling the gaps: rewriting the history of Dutch
(project van postdoc en programmaleider).
Gevraagd:
Voor de subprojecten 1 en 2 worden twee promovendi gezocht met bijzondere interesse voor taalwetenschappelijke vragen die met de diachrone ‘language from below’-benadering samenhangen en met
enthousiasme voor nauwe samenwerking binnen het
onderzoeksteam."
Zelfs bestudering van het Nederlands schijnt niet
meer in het Nederlands te kunnen. Maar ja, Kew ligt
natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk en ze zouden
daar eens mogen ontdekken dat ze in Nederland Nederlands praten. Van de neerlandici moet het Nederlands het (niet) hebben….
4
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Leraren dealen

11 april 2008 - De Nederlandse leraren zijn ontevreden. Vooral over hun salaris. De gewoonte
is dan dat zo’n zich misdeeld voelende
beroepsgroep naar Den Haag gaat. Daar
“demonstreren” de onderwijzers met borden
van de Algemene Onderwijs-bond. Deal or no
deal staat daar op. Sprankelend en betekenisloos. Wat willen die dealende onderwijzers nu
eigenlijk beweren? Ik heb geen flauw idee. Ik
weet wel dat dit behoorlijk BOE is: Buitengewoon Onnodig Engels (foto FD 11 april 2008)

Arm Nederlands?
17 maart 2008 - Het lijkt een trend te worden:
klagen over de staat van het Nederlands. Nu
vindt Rob Erkelens weer in de Groene Amsterdammer dat het Nederlands verloedert en dat
dat erg is. De jeugd van tegenwoordig spreekt
bar slecht, want vreselijk armetierig, Nederlands en kan zich niet genuanceerd uitdrukken,
aldus Erkelens. Als je die armoede eens
vergelijkt met de fantasierijke taal van een
Polygoonjournaal uit 1954, stelt hij. De gratis
kranten krijgen een veeg uit de pan vanwege
hun slechte taalgebruik, maar ook ‘kwaliteitskrant’ NRC Handelsblad is volgens Erkelens
steeds slordiger geworden. “In tegenstelling tot
wat geruchten beweren is het Nederlands een
mooie taal. Waar je veel mee kunt doen”,
schrijft Erkelens. Maar de jeugd van tegenwoordig verziekt niet alleen maar het Nederlands. Die doet ook mooie dingen, vindt de
scribent, waarbij hij verwijst naar rappers als
Def P en de groep de Jeugd van Tegenwoordig.
Von der Dunk, Barnard en nu Erkelens. Wie volgt (en doen we er nog wat mee?)?

sN-nieuwsbrief
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Bijschrift bij een portretje van een jonge katholiek op
de Jongerendagen in Sydney in de Volkskrant van 9
juli: "Laurens Bleeksma studeert social works in
Zwolle."
*
In het FD van 10 juli in een verhaal over veiligheid van
de ov-chipkaartchip: "Studenten van de onderzoeksgroep Digital Security (van de Radboud-universiteit; as)
hebben..."
*
In het FD eveneens van 10 juli over een nieuwe biersoort: "Bierbrouwerij Grolsch maakte een buzz-campagne tot ongenoegen van de stichting Alcoholpreventie, die de nieuwe reclamevorm sneaky en oncontroleerbaar noemt."
*
De Volkskrant van 23 juli: "...Amsterdam Prelude, de
halfjaarlijkse aan Amsterdam Fashion Week voorafgaande avond waarop de Dutch Fashion Foundation
een aantal jonge ontwerpers presenteert."
*
NRC Handelsblad in een artikel over grootscheepse reorganisatie van het Franse leger: "Premier Fillon hoorde zojuist op tv de naam van zijn stad, Bitche (spreek
uit Beach)..."
*
Advertentie in het FD van 13 juni: "Congratulations to
the CFOs of the Year 2008." Er zijn drie winnaars: in de
sector AEX, AMC AScX en Unlisted companies. Please
visit www.cfoday.com for more information. Alles
geheel in het Engels. Deze paginagrote advertentie is
mede mogelijk gemaakt door o.m. ABN-AMRO, Stibbe,
delta lloyd groep AON en IBM.
*

Het Nederlands verdwijnt
(van de Engelse universiteit)

13 maart 2008 - Kader Abdolah zat een paar maanden
in Londen, om zijn werk te presenteren en om lezingen te houden voor studenten Nederlands, bijvoorbeeld. Er zijn nog steeds universiteiten in Groot-Brittannië die Nederlands als hoofdvak geven, zoals bij
het University College London. Volgens Abdolah zou
dat wel eens heel snel afgelopen kunnen zijn, want
waarom zou je in ’s hemelsnaam Nederlands moeten
leren? Het is al knap lastig een Nederlander te vinden
die je in zijn taal te woord wil staan als hij merkt dat
je uit Angelsaksië komt. In Cambridge wordt het Nederlands zelfs al beschouwd als dode taal, schrijft Abdolah in de Volkskrant van 10 maart. Net als het
Perzisch, overigens. Maar rijke Perzen doen er alles
aan om het Perzisch in Cambridge ‘overeind’ te
houden.
5
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En Nederland? Geef studenten Nederlands
hoop, zegt de Perzisch/Nederlandse schrijver.
Waarop? De Nederlandse Taalunie meldt altijd
erg trots dat Nederlands zo’n populair vak is
buiten Nederland en Vlaanderen, maar de Nederlanders zelf, met de minister-president in de
voorste rangen, doen er alles aan hun taal te
kleineren. Sympathieke oproep, Kader, maar er
is iets mis met die Nederlanders, niet met die
Angelsaksen.

Barnard 'geselt' Taalunie
5 maart 2008 - Benno Barnard was de Lof van
januari van de sN-schrijfgroep. Zijn kritiek op
de futloosheid van de Taalunie heeft nog een
staartje gekregen. Hij mocht zijn kritiek in een
discussie met de Interparlementaire Commissie
(IPC) herhalen. Uit een verslag in NRC/Handelsblad van 4 maart lijkt het er op dat Barnard
zich terdege van zijn taak heeft gekweten.
NTU-taalkundige Ludo Permentier, die een
weerwoord op Barnards stuk had geschreven,
kreeg er stevig van langs:
“Taal verandert nu eenmaal, was de reactie
van Ludo Permentier op mijn stuk. Maar hij is
filoloog van beroep – een mensensoort
waarmee je op moet passen. Want deze
taalkundigen genieten van taalverandering
zoals ouders van hun spelende kind.”
Barnard vindt dat het Nederlands weer populair
gemaakt moet worden onder jongeren. En internationale studenten dienen Nederlandstalige
colleges te volgen. De NRC vervolgt:
“De Taalunie vond het een „constructieve bijeenkomst,” aldus algemeen secretaris Linde
van den Bosch, al wil ze minder normstellend
zijn dan Barnard verlangt. „Maar het was stimulerend om te zien dat alle aanwezigen een
grote liefde voor de taal delen.””
Een waardige LOF.

Thomas von der Dunk op
“Het Gesprek” over Lofprijs
Thomas von der Dunk, winnaar van de Lofprijs
der Nederlandse Taal 2007, praat op de tv-zender Het Gesprek uitgebreid over de Lofprijs en
de verengelsing van de universiteiten. Hij stelt
daarin nog geen prijs gezien te hebben, maar
Von der Dunk krijgt die natuurlijk wel degelijk.
Het is vanaf de eerste seconde raak. Ondervragers Gijs Groenteman en Teun van de
Keuken sputteren eerst nog wat tegen, maar
geven zich tenslotte gewonnen na het
geestdriftige pleidooi van Von der Dunk voor de
Nederlandse taal. Te zien op het congres en op
onze webstek (in Reactor).
sN-nieuwsbrief

Anglowaan
***
De bank maakt nog vette winst, maar aandeelhouders
beginnen zich toch zorgen te maken. Over de financiële prestaties van Fortis, niet over de Engelse kreet
die de bank hanteert: Bringing you there. Het is zelfs
nog een pikheetje erger geworden: Here today, where
tomorrow. Fortis, bringing you there. Nou heeft die
bank de grootst mogelijk moeite zichzelf ergens heen
te brengen. Laat staan de klant. Fortis-baas Votron is
al weg. Nu die domme Engelse kreet nog.
***
De KNVB is niet in zijn eerste Engels gestikt. Voor wat
zilverlingen verkoopt 's lands grootste sportbond de
naam van de eerste divisie (die tegenwoordig door het
leven gaat als Jupiler League. Zaalvoetbal mocht geen
zaalvoetbal heten, want dat is waarschijnlijk te ordinair Nederlands (dat werd futsal, zeg maar frutsel).
Diezelfde domme bond blijkt nu een afdeling KNVB
Beach Soccer te hebben. Die wil strandvoetbal populairder maken. Zeg dat dan gewoon, sukkels..
***
De marktjongens van de Volkskrant gaan ook met hun
anglowane tijd mee. Op de Parade, het rondreizend
theatercircus, is deze schrandere krant vertegenwoordigd met een Lightbuilding. De lichtste cinema
van Nederland, staat er dan bij ter verklaring.
***
Het Drentse Diever kon natuurlijk niet achterblijven.
Het ene na het andere dorp zet zich op de wereldkaart
met malls en andere pretparken. Dus heeft Diever
besloten een Walk of Shakespeare in te richten met citaten van de grote Engelse dichter. De logica ontgaat
me. Wat heeft Shakespeare, als die al ooit bestaan
heeft, met Diever van doen? Had Driek van Wisse niet
meer voor de hand gelegen. Ook niet helemaal Diever,
maar wat dichter bij.
***
Het ministerie van sociale zaken is er verzot op. Op
taskforces. Net was de taskforce jeugdwerkloosheid
opgedoekt (omdat de task er op zat?) of de volgende
dient zich al weer aan . We hadden al een taskforce
Technologie Onderwijs Arbeidsmarkt, onder aanvoering
van de onvermijdelijke Jan Kamminga, of hup daar is
de volgende al weer: de taskforce DeeltijdPlus onder
aanvoering van Pia Dijkstra (had nog wat tijd over,
waarschijnlijk). En ik heb vast nog wel een paar taskforcejes (of hoe schrijf je dat ) vergeten. Taakgroep?
Werkgroep? Nee, dat klinkt niet zo flitsend.
***
Het ministerie van Vrom is een campagne begonnen:
Het begint met taal (De Nederlandse taal verbindt ons
allemaal). Je kunt zelf ook wat doen en je opgeven als
taalcoach van een inburgeraar, oud- of nieuwkomer (of
hoe die medelanders in ambtelijk jargon allemaal genoemd mogen worden). Mooi natuurlijk, maar was het
niet zo dat in een recent verleden veel N2T-cursussen
(Nederlands als tweede taal) bij ROC's zijn opgedoekt?
In de Volkskrant van 4 augustus las ik een brief van een
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'afgestudeerde' taalcoach die via Vluchtelingenwerk dacht bestormd te worden met naar het
Nederlands hongerende medelanders. Niet dus.
Hij is van arren moede maar ander vrijwiliigerswerk gaan doen.
Want dat is het natuurlijk. Ik heb er even naar
gezocht of zo'n taalcoach betaald krijgt. Ik heb
het niet kunnen vinden. Taal is mooi, maar het
mag verder niks kosten. Als ik fout zit dan hoor
ik dat vast wel.
***

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 à 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 maken
voor de stichting.
meehelpen bij de organisatie van het Congres
2008 (geef je op via:
congres2008@stichtingnederlands.nl
Producten
* De woordenlijst "2400x liever Nederlands”.
Dit is de nieuwste aflevering. Hij helpt u onnodig Engels te vermijden. De lijst staat overigens ook op onze webstek. Het boekje kost €
5,00 inclusief toezending (2 ex. voor € 9,- en 3
ex. voor € 12,-).
* Kaarten voor verspreiding in de horeca (in de
maak)
* Plakkers met 'Sale is Frans voor Smerig" en
"Izz dizz Nezzerlenzz?" en "Sale is uitverkoop
van het Nederlands (€ 2,50 per vel van 14
plakkers, 2 vellen voor € 3,50 en 3 vellen voor
€ 4,50, incl. verzending).

sN-nieuwsbrief
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