
Taalgala – Discussie over het Nederlands - Hoekstras Pikante 
kontrastellingen (+ knipsels KNAW-blad) 
 
"Language diversity is not of itself a wealth, treasure or richness. On the contrary: 
it's a damned pain in the neck" (Abram de Swaan, voor NL in Cie Brussel) 
 
Taalpolitiek 
Als er geen geloof is in het bestaan van de Nederlandse identiteit, zal alle  
taalpolitiek symboolpolitiek zijn.  
Voorbeeld: het veranderen van de naam Friesland in Fryslân. Voorbeeld: de geringschatting van de 
politiek voor het onderwijs in de Friese taal, zoals blijkt uit onbevoegde onderwijzers, geen geld, 
geen begeleiding, want er zijn namelijk geen sancties op slecht minderhedenbeleid. 
 
Onderwijs 
Zonder geloof in de Nederlandse identiteit holt de beheersing van het Nederlands 
vanzelf achteruit. 
Het Engels maakt het Nederlands overbodig vanuit het perspectief van efficientie en van geld. Daar 
kun je alleen geloof in de identiteit tegenover stellen, als je zou willen dat het Nederlands blijft 
bestaan.  
 
Vertaalslag 
Zonder geloof in de Ned. identiteit zal het Nederlands afzakken tot thuistaal.  
 
Taalbewustzijn 
Zonder geloof in de Nederlandse identiteit zal een toename van taalbewustzijn het 
afzakken van het Nederlands bevorderen. 
Ik proef uit stellingen 2a, 3a en 4a de naieve suggestie dat het Nederlands gered kan worden door 
het Engels te bevorderen.  
Ik lees in het discussiepapier “Het gedachtenloos overnemen van het Engels wordt een kenmerk van 
weinig ontwikkeling”. Laat me niet lachen!  
Als alle mondiale wetenschap en literatuur in het Engels is, dan zal het overnemen van Engels nooit 
een kenmerk van weinig ontwikkeling zijn! Denk maar aan het Latijn: het gebruik daarvan in de 
volkstaal was nooit een kenmerk van weinig ontwikkeling! 
 
Troost 
Het is geen ramp als een taal verdwijnt of als een ‘natie’ of ‘minderheid’ in een 
groter geheel wil opgaan. En het zal onze tijd wel duren.  
Aangezien het bestaan van de Nederlandse identiteit zelfs ter discussie staat 
(Prinses Maxima, boek Blokker, afwezigheid van intelligent tegengeluid in 
staatsmedia), kun je concluderen dat het geloof in de Nederlandse identiteit 
ontbreekt en dus heeft het geen zin om je voor het Nederlands in te zetten.  
 
KNAW 

- De Jonge Akademie On Wheels 
- “Engels is cool”. KNAW-A’dam. Wie spreekt daar? Juist: Abram de Swaan. 

 
Twee Visies op Meertaligheid die om politieke hegemonie strijden 

- Meertaligheid is “a pain in the ass”. 
- Meertaligheid is culturele rijkdom 

 
[eh] 


