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aan de universiteiten. Maar op
hun website Structuur en geschie-
denis van het Nederlands merken
ze op ‘dat in de middeleeuwen het
Latijn de taal van de universiteit
was. Dat heeft het voortbestaan
van het Nederlands niet in de pro-
blemen gebracht’. Volgens hen is
het Engels in het bedrijfsleven
een grotere bedreiging: ‘Het lijkt
alsof titels als senior office mana-
ger en account executive meer
prestige uitstralen dan het Ne-
derlandse alternatief. Als het Ne-
derlands functies en status ver-
liest in het Nederlandse taalge-
bied, kan dat op termijn wel een
bedreiging betekenen.’

GEHECHTHEID

Hoe hoog schat de Nederlandsta-
lige zijn moedertaal in? Dat lijkt
dus een essentiële vraag. Een ant-
woord hebben we niet. Er zijn wel
enquêtes gehouden, en sommige
leveren merkwaardige resultaten
op. Een onderzoeksgroep van de
universiteit van Nijmegen onder-
vroeg twaalf jaar geleden drie-
honderd Nederlanders, van wie
een groot deel van huis uit an-
derstaligen, naar hun houding te-
genover het Nederlands. De on-
derzoekers hadden verwacht dat
de Nederlanders hun eigen taal
minder hoog zouden aanslaan
dan de in Nederland wonende
buitenlanders. Of dat de buiten-
landers het niet nuttig zouden
vinden om Nederlands te leren,
omdat je dan beter meteen Engels
leert. Niets van dat alles. 
Als gepeild werd naar het belang
dat Nederlanders hechten aan
hun eigen taal, toonde het onder-
zoek een score van 4 op 5, maar
als men onderzocht hoe spijtig
Nederlanders het zouden vinden
als ze hun taal zouden moeten op-
geven, kwam men op 4,8 op 5. Er
werd ook gepoogd te meten welk
economisch belang de onder-
vraagden hechtten aan het Ne-
derlands en andere talen. En ook
daar kwam een verrassend ant-
woord: de buitenlanders erken-
den de hogere marktwaarde van
het Engels boven hun eigen moe-
dertaal, maar de Nederlanders
schatten hun eigen taal precies

even hoog in, namelijk 3,5 op 5.
Conclusie: Nederlanders erken-
nen de hoge status van het En-
gels, maar willen daarom het Ne-
derlands nog niet opgeven.

SUF IMAGO

Hoe komt het dan dat Nederlan-
ders en Vlamingen zo graag En-
gels spreken? In een enquête over
meertaligheid vroeg de Neder-
landse Taalunie in 2011 aan dui-
zend Nederlanders en Vlamingen
wat ze doen als iemand op straat
hun de weg vraagt in gebroken
Nederlands met een zwaar Engels
accent. Bijna zeven op de tien on-
dervraagden schakelen onmid-
dellijk over op het Engels. Wie
praat met buitenlandse studen-
ten die hier Nederlands komen le-
ren, hoort de klacht dikwijls: wij
krijgen niet de kans onze taalken-
nis in praktijk te brengen, want
iedereen wil per se tonen hoe
goed hij het Engels machtig is.
Het imago van het Engels heeft
daar veel mee te maken. Begin dit
jaar liet de Taalunie honderd Ne-
derlandstalige jongeren in groep-
jes praten over het Nederlands en
vroeg wat dat voor hen beteken-
de. Het beeld was bedroevend.
Het Nederlands is een suffe taal
en ook nog eens moeilijk om te le-
ren. In hun perceptie is het En-
gels een trendy en hippe taal, die
ze ook nog eens vanzelf leren door
de media en door hun favoriete
muziek.
Ook veel volwassenen vinden dat
ze hun imago een boost geven
door Engelse woorden en uit-
drukkingen door hun Nederlands
te mixen. Vandaar kreten als ‘be
reasonable’, ‘not my cup of tea’, ‘by
the way’ en ‘keep in touch’ waar
anderen dan weer ‘pissed’ van
worden. Heel zichtbaar is het
imago-Engels in terminologie
voor functies in bedrijven. Tot
1984 was een manager volgens
Van Dale een ‘chef, bestuurder,
leider, directeur, administrateur’.
In 1992 is daar ‘op allerlei niveaus’
bij gekomen. Vandaag zijn er zo-
veel ‘sales managers’, ‘booking
managers’, ‘leisure managers’ en
‘catering managers’ dat je wel iets
héél laags bent in de hiërarchie

van je bedrijf als er geen manager
op je naamkaartje staat.

VERRIJKING

Er zijn wel degelijk redenen om
Engelse woorden te importeren,
zoals dat voor alle leenwoorden
geldt. Zo hebben we dikwijls niet
meteen een eigen woord voor een
nieuwigheid en blijkt de Engelse
term achteraf goed bruikbaar, ze-
ker als je er gemakkelijk een
werkwoord van kunt maken. Dan
is dat leenwoord een verrijking
voor het Nederlands. Zo kwamen
veel computer- en internetter-
men in onze taal, tot en met haast
niet te spellen woorden als ‘de ge-
deletete bestanden’, die velen
toch niet zomaar willen inruilen
voor ‘de gewiste bestanden’. Soms
is een Engels leenwoord korter
dan het Nederlandse. Denk aan
drugs tegenover verdovende mid-
delen. Soms klinken ze minder
hard, zoals sorry tegenover ‘het
spijt me’. Of zijn ze preciezer, zo-
als de loser, die niet zomaar een
verliezer is. Dat soort woorden
blijft. 
Marinel Gerritsen en Frank Jan-
sen telden voor het blad Onze
Taal hoeveel Engelse leenwoor-
den tussen de jaren 60 en van-
daag zijn verdwenen. Ze namen
twee verzamelingen met Engelse
leenwoorden, een van 1951 en een
van 1964. Daarin vonden ze 991
woorden. Die zochten ze op in de
dikke Van Dale. Blijkt dat een der-
de tot de helft van de woorden
vanzelf is verdwenen. Wat blijft
volgens die onderzoekers? Zelf-
standige naamwoorden (dealer,
plaid) en werkwoorden (finishen,
scoren) meer dan bijvoeglijke
naamwoorden (downhearted,
classic). Concrete woorden (crew,
flat) meer dan abstracte (prim,
showy). Woorden die in het Ne-
derlands langer zijn (strapless –
zonder bandjes) en goed uit-
spreekbare woorden (dancing).
En opmerkelijk: als er naast het
leenwoord een Nederlands woord
bestaat dat er sterk op lijkt, dan
verdwijnt het leenwoord snel.
Daardoor is de hall vervangen
door een hal en laten we de tro-
phy vallen voor een trofee.

Tussen de jaren 60 
en vandaag is een derde 
tot de helft van de 
Engelse leenwoorden 
vanzelf verdwenen

NICOLINE VAN DER SIJS
Waarom leent het Nederlands momenteel woorden

uit het Engels, waarom zingen we meestal Engelse liedjes
en bijna geen Duitse of Franse, laat staan Italiaanse of
Japanse, waarom spreken we in ons bedrijf of op onze
opleiding – soms zelfs in volledig Nederlandstalig gezel-
schap – Engels en niet bijvoorbeeld Chinees? Het
antwoord is simpel: we kiezen voor een taal om er zelf
beter van te worden. En momenteel denken we massaal
dat we er beter van worden als we ons in het Engels uit-
drukken. Wil je vooruitkomen in het leven, wil je gelezen,
gehoord of beluisterd worden door een groot publiek,
dan moet je Engels schrijven, spreken of zingen. En wie
wil er niet vooruitkomen? Doordat internationaal zoveel
belang wordt gehecht aan het Engels, is die taal ook
modetaal geworden. Een extra reden om Engels te
gebruiken.
Vroeger was dat anders: in de middeleeuwen communi-
ceerden hoogopgeleiden in het Latijn en het Frans. Latijn
was de taal van de wetenschap en de Kerk, terwijl aan de
hoven Frans werd gesproken: de Franse cultuur en eco-

nomie waren in
West-Europa
toonaangevend. In
de 19de eeuw namen
de Duitsers het stok-
je over: Duitstalige
wetenschappers
(Kant, Gauss, Marx,

Freud), schrijvers (Goethe, Schiller) en componisten
(Bach, Mozart, Beethoven) gaven de toon aan en het
Duits gold als prestigieuze cultuurtaal bij uitstek. In de
20ste eeuw, vooral na de Tweede Wereldoorlog, koos men
in West-Europa eerder voor de American way of life als
internationaal voorbeeld.
De vraag is natuurlijk: blijft dat zo in de 21ste eeuw? Dat
is zeker niet gezegd. Azië en vooral China zijn momenteel
enorm in opkomst en het Westen kijkt machteloos toe
hoe de Chinese economie groeit als kool. Ook de Chinese
cultuur en filosofie komen steeds meer in de belangstel-
ling. Als dat zo doorgaat, zullen onze kleinkinderen
massaal Chinese leenwoorden overnemen en worden
internationale congressen in de toekomst in het Chinees
gevoerd.

Engels is het
nieuwe Latijn

Ooit was Latijn de taal waarin
je moest schrijven om gelezen

te worden. Nu denken we dat je
met Engels vooruitkomt in het leven.

Onze kleinkinderen zullen
massaal Chinese
leenwoorden overnemen


