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Het Nederlands heeft veel te 
maken met het Engels. Dat 
blijkt weer eens duidelijk uit 

de stukken hiervóór in dit nummer. Die 
Engelse invloed – want daarvan kunnen 
we gerust wel spreken – houdt veel van 
onze lezers bezig. Wat moeten we met 
al dat Engels? Kan dat zomaar alle-
maal? Moet er niet iets tegen worden 
ondernomen? Veel van de mails en brie-
ven die we over deze kwestie krijgen, 
bestaan uit zulke vragen, en niet zelden 
monden ze uit in een oproep aan Onze 
Taal om er eens ‘iets aan te doen’. 
 Hoe kijken wij hiertegen aan? Om te 
beginnen vinden we het belangrijk een 
duidelijk onderscheid te maken tussen 
twee tendensen. De eerste is de toene-
mende neiging om in Nederland geen 
Nederlands te spreken maar Engels, bij-
voorbeeld in het bedrijfsleven en de 
laatste jaren ook steeds meer in het on-
derwijs. De tweede is de verengelsing 
van onze woordenschat: een uitverkoop 
heet tegenwoordig ‘sale’, en zorg steeds 
vaker ‘care’. 

	 en g el s	 i n	o nze	ta al	
Allereerst die tweede tendens: de toena-
me van Engelse woorden in het Neder-
lands. De klacht is vaak dat die onnodig 
zijn, omdat er voor het geïmporteerde 
Engelse woord meestal wel iets goeds 
van Nederlandse makelij bestaat. Ga 

maar na: we hebben al het woord ver-
liezer, dus wat moeten we dan nog met 
loser? En waarom zouden we single ge-
bruiken – wat is er mis met vrijgezel? 
Soms wordt er daarbij ook nadrukkelijk 
gewezen op de oorsprong van Onze 
Taal: het genootschap is immers ooit 
opgericht om een dam op te werpen  
tegen de instroom van Duitse woorden. 
Waarom strijden we dan tegenwoordig 
niet net zo hard tegen kids, shoppen en 
gamen? 
 Inderdaad is het genootschap 78 jaar 
geleden opgericht als bundeling van 
het verzet tegen Duitse “indringers”, 
zoals ze toen heetten. Maar het voor-
deel van zo’n lange geschiedenis is dat 
je ook goed kunt nagaan wat dat verzet 
uiteindelijk heeft uitgehaald. Veel 
woorden die Onze Taal destijds het 
schuim op de lippen bezorgden, zijn  
inmiddels spoorloos verdwenen uit  
het Nederlands. Denk aan aanstrengen,  
eigendommelijk en uitnutten. Maar of 
dat te danken is aan de inspanningen 
van het toen nog prille genootschap, is 
zeer de vraag. Want evenzoveel van die 
verfoeide germanismen zijn probleem-
loos onderdeel geworden van het  
Nederlands. Je zou ze de kost moeten 
geven, de mensen die niet weten dat 
woorden als beëindigen, rauwkost en 
stekker überhaupt afkomstig zijn uit  
het Duits. 

 Veel germanismen van destijds ble-
ven ook gewoon in gebruik náást het 
vanouds bekende Nederlands equiva-
lent. Met het van oorsprong Duitse inte-
resse heeft allang niemand meer moeite, 
maar daarnaast kun je ook nog altijd 
kiezen voor belangstelling. Net zo is 
meemaken een geaccepteerde variant 
van beleven, en vanzelfsprekend van  
natuurlijk.

	 free 	ki ck
Alles wijst erop dat het met Engelse 
woorden in het Nederlands net zo gaat. 
Ze komen op, worden geproefd, en blij-
ven dan – of vertrekken. Bekende voor-
beelden van de laatste categorie zijn de 
voetbaltermen free kick en offside (te-
genwoordig alleen nog maar vrije trap 
en buitenspel) en een computerterm als 
wordprocessor (tekstverwerker heeft nu 
het alleenrecht). En naast de nieuwe 
Engelse woorden in het Nederlands 
functioneren ook de Nederlandse equi-
valenten vaak nog gewoon. Zeker als er 
een subtiel betekenisverschil is, kun je 
zo’n nieuw Engels woord gerust een ver-
rijking noemen. Eerder in dit nummer 
geeft Ruud van der Helm het voorbeeld 
deleten, dat wordt gebruikt voor ‘wissen 
op de computer’; wissen reserveren we 
voor ‘weghalen’ in het algemeen. 
 Er zijn trouwens nog wel meer goede 
redenen om Engelse woorden te gebrui-

Op de barricaden?  
Het Engels en Onze Taal

Hoe staat Onze Taal nu eigenlijk tegen

over de instroom van Engelse woor

den? En wat te denken van het gebruik 

van het Engels in plaats van onze taal? 

Het zijn vragen die geregeld worden 

gesteld. De redactie reageert. 

Redactie Onze Taal

Engelse woorden in het Nederlands: bedreiging of verrijking? Amsterdam, 2008.



19o n z e  t a a l  2 0 0 9 • 1

ken. In een welhaast klassiek Onze Taal-
artikel uit 1987 somt Jaap Bakker er tien 
op. Behalve behoefte aan precisie zijn 
dat onder meer behoefte aan afwisse-
ling, aan verzachting (sorry bijt wat min-
der in het zand dan het spijt me) en aan 
vergroting van de zeggingskracht door 
gebruikmaking van de associaties die 
eraan vastzitten; met godfather wordt 
een leider bedoeld, maar door de gelijk-
namige film zie je er direct een maffia-
syndicaat bij. 
 Die Engelse woorden mogen dan een 
aanwinst zijn, hollen ze de structuur van 
het Nederlands op den duur niet uit? 
Nee, het is eerder andersom. Nieuwe En-
gelse woorden passen zich razendsnel 
aan aan onze uitspraak en onze gram-
matica. Een paar van de jongste uit het 
Engels afkomstige woorden in het Chro-
nologisch woordenboek van Nicoline van 
der Sijs zijn buzzer en sms. Daarvan zijn 
in no time Nederlandse werkwoorden 
gemaakt, volkomen volgens de regels 
van het Nederlands: buzzen en sms’en. 
 Wij geloven kortom dat een levende 
taal als het Nederlands vitaal genoeg is 
om na Franse en Duitse ook Engelse 
woorden die op ons afkomen harmoni-
eus te verwerken. En wij denken dat het 
Nederlands daar zijn voordeel mee kan 
doen.

	 erg erliJkHei dsfo rmule
Betekent dit dat wij klakkeloos staan te 
juichen bij elk Engels woord dat op-
duikt? Nee. Het zijn er om te beginnen 
inderdaad misschien wel veel – hoewel 
Nicoline van der Sijs heeft becijferd dat 
we het ook weer niet moeten overdrijven 
(zie haar stuk op blz. 12 van dit num-
mer). En eerlijk is eerlijk: sommige zijn 
ergerlijk. Alleen is het heel moeilijk daar 
iets algemeens en objectiefs over te zeg-
gen. Het ene woord is ergerlijker dan het 
andere, en het verschilt ook per persoon. 
Het is een kwestie van smaak. 
 Peter Burger vroeg zich ooit in zijn 
taalcolumn in het Algemeen Dagblad af 
waarom het hem niet stoorde dat zijn 
dochter een ‘baby’ was, die in een ‘box’ 
zat, maar wél dat haar speelgoed een 
‘activity center’ heette. Hij ontdekte dat 
de “ergerwaarde” van Engelse leenwoor-
den te maken had met de lengte van 
zo’n woord, de beschikbaarheid van een 
gangbaar Nederlands alternatief en de 
verblijfsduur. Hij kwam zelfs behoorlijk 
virtuoos tot een formule. Dat laatste was 
natuurlijk niet helemaal serieus bedoeld, 
maar een feit is wél dat deze drie over-
wegingen allemaal een rol spelen. En 
ook is het zeker dat dit een kwestie is 
waar we niet snel over uitgepraat zullen 
raken. 

 En wat doet Onze Taal intussen? 
Onze Taal biedt een platform waarop al 
deze meningen geuit kunnen worden, 
of ze nu komen van wetenschappers of 
van bezorgde taalgebruikers. En waarop 
nieuwe gezichtspunten worden belicht, 
onderzoeksresultaten worden geboden 
en uitleg wordt gegeven, zodat duidelijk 
wordt hoe zulke taalveranderingen on-
geveer werken. 

	 en g el s	 i n	pla at s	van 	o nze	ta al
Maar behalve Engelse woorden in het 
Nederlands zie je ook steeds vaker iets 
anders: dat er in Nederland en Vlaande-
ren Engels wordt gebruikt in plááts van 
Nederlands. Het aantal opleidingen 
waarin niet Nederlands maar Engels de 
voertaal is, maakt een opvallende groei 
door. Op universiteiten is het niet onge-
bruikelijk geworden dat de colleges na 
het ‘bachelorniveau’ – tegenwoordig de 
‘masterprogramma’s’ genoemd – het  
Engels als voertaal hebben. Ook zijn er 
in onze contreien inmiddels instituten 
voor hoger beroepsonderwijs, middel-
bare scholen en zelfs basisscholen waar-
in Engels de (tweede) voertaal is of  
althans bij een groot aantal zaakvakken 
de onderwijstaal is. 
 De argumenten waarmee deze ver-
engelsing van het onderwijs is in-
gevoerd, hebben te maken met de be-
tere kansen voor leerlingen om zich als 
wereldburger verstaanbaar te maken  
en zich betere carrièremogelijkheden  
te verschaffen in een internationale  
economie. Toegegeven: wetenschappers 
moeten tegenwoordig het Engels als 
sprekers én als schrijvers op een behoor-
lijk niveau beheersen om succesvol te 
zijn. En ook anderen hebben steeds 
meer internationale contacten dankzij 
hun Engelse taalvaardigheden. 

	 r i si co’ s
Voor deze motieven en feiten mogen we 
onze ogen niet sluiten. Tegelijk is het 
onverstandig als we daarbij uit het oog 
verliezen dat al die lessen in het Engels 
de kennis van en belangstelling voor de 
eigen Nederlandse taal niet versterken. 
Het aantal lesuren in het Nederlands 
neemt doorgaans af. Leerlingen die 
tweetalig onderwijs volgen hoor je soms 
Nederengelse mengvormen gebruiken, 
en bij een deel van de leerlingen lijkt de 
taalonzekerheid toe te nemen. (Zie hier-
voor het artikel van Maaike Govers, op 
blz. 8 van dit nummer.) Wij zijn be-
nieuwd naar verder onderzoek naar 
deze risico’s, en zullen hieraan in de 
toekomst zeker aandacht besteden. 
 Uit Delfts promotieonderzoek van 
Diana Vinke (zie ook elders in dit num-

mer, op blz. 10) is gebleken dat dat  
Engelstalige onderwijs een behoorlijk 
groot negatief effect heeft op de stu-
diekwaliteit. Het aantal gezakten bij 
een bepaald tentamen nam toe. Verder 
bleken de docenten (die een betrek- 
kelijk ruime ervaring met het Engels 
hadden) in het Nederlands, hun moe-
dertaal, een gevarieerder repertoire 
aan uitlegstrategieën te hanteren dan 
in het Engels, waarin ze immers een 
veel beperktere woordenschat bezitten. 
De belofte van uit het buitenland toe-
stromende studenten die in de Lage 
Landen hun Engelstalige masterpro-
gramma’s komen volgen, is maar heel 
beperkt in vervulling gegaan. Hoe ver-
heffend is het taalniveau van al die  
docenten en studenten in hun tweede 
of derde taal eigenlijk? 

	 a lg emeen 	b elan g
Ook in andere domeinen die voorheen 
volledig Nederlandstalig waren, neemt 
het Engels een steeds belangrijkere 
plaats in. Denk aan het bedrijfsleven, 
waarin steeds meer in het Engels ver-
gaderd wordt (naar verluidt zelfs wan-
neer er alleen Nederlandstaligen aan-
wezig zijn), en aan grote multinatio-
nals die hun jaarverslagen alleen nog 
maar in het Engels publiceren. Dit is 
een verengelsing van een geheel andere 
orde dan de toevoeging van Engelse 
woorden aan een woordenschat. Door 
geheel in een andere taal te communi-
ceren lopen de taalgebruikers het ge-
vaar om de vertrouwdheid met de 
grammatica (het regelsysteem) van  
het Nederlands te verliezen. Uit onder-
zoek is bekend dat vooral kinderen  
heel goed in staat zijn om verschillen-
de talen op moedertaalniveau te leren  
beheersen, maar naarmate de ene  
taal dominanter wordt in de dagelijk- 
se communicatie raakt het regelsys-
teem voor de andere taal op de achter-
grond. 
 Zolang communicatie in een andere 
taal beperkt blijft tot goed afgebakende 
domeinen, zoals gespecialiseerde vak-
gebieden, waar internationale onder-
zoekers met elkaar communiceren, 
hoeft dat geen probleem te zijn. Maar 
voor vakgebieden met onderwerpen 
die vanwege hun directe algemeen  
belang geregeld een rol spelen in de 
maatschappelijke discussies in eigen 
land, zoals het recht, de sociale en 
geesteswetenschappen, blijft het onver-
minderd van belang dat de publieke 
discussie in het Nederlands gevoerd 
wordt, zodat de eventuele vaktermen 
de kans krijgen om zich aan te passen 
aan de Nederlandse grammatica. 
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‘Het regent zonnestralen’
MARLOUS VAN DER HOOGTE EN INGE VERSTEGE  

BERGEN OP ZOOM

Leuk, een artikel over ‘Het regent zonne
stralen’, dachten wij als Acda en De 

Munnikfans toen we de oktoberaflevering 
van Guus Middags rubriek ‘Zong’ lazen. Het 
was inderdaad een leuk artikel, maar toch 
misten wij iets belangrijks. ‘Het regent zon
nestralen’ is namelijk een vervolg op een 
ander lied van de twee heren: ‘Als het vuur 
gedoofd is’. Ook hierin speelt Herman de 
hoofdrol, en wel op zijn eigen begrafenis. In 
‘Het regent zonnestralen’ wordt hij eigen
lijk weer ‘tot leven gewekt’. Het filmpje van 
dit nummer is te bekijken op YouTube.

Geen verrijking
ARNOLD ENGELBERT  MIDDELHARNIS

Graag wil ik een aantekening plaatsen bij 
de septemberaflevering van Ton den 

Boons rubriek ‘Net als in de film’, over de 
filmtitel An Inconvenient Truth, die ook wel 
als uitdrukking in het Nederlands wordt ge

signaleerd. Wie het stuk leest, zou de in
druk kunnen krijgen dat an inconvenient 
truth een verrijking zou zijn van onze mooie 
taal. Ik ben het daar absoluut niet mee 
eens, want wij hebben al het voor iedereen 
begrijpelijke ongemakkelijke waarheid, het
geen precies hetzelfde betekent. Hetzelfde 
geldt voor woorden als award, grip, body-
guard en vooral het afschuwelijke woord  
relaxed, waarvoor we allang de woorden 
prijs, houvast, lijfwacht en ontspannen ken
den. Iedereen die denkt dat je de eigen taal 
verrijkt door iets over te nemen uit een an
dere taal, die moet eerst maar eens goed 
nadenken of we niet al een woord hebben 
dat de lading dekt.

Eenhuizen
HARIE BRONNEBERG  SITTARD

In de oktoberaflevering van zijn rubriek 
‘Namen op de kaart’ wijdt Riemer 

Reinsma een interessante beschouwing aan 
plaatsnamen die aangeven hoeveel huizen 
of boerderijen er staan of stonden, zoals 
Zevenhuizen. “Vanaf nul geteld begint het 

met het Groningse Tweehuizen”, aldus 
Reinsma. Dat hiaat wil ik graag opvullen. Er 
bestaat namelijk een dorp dat vroeger ken
nelijk slechts één huis telde: het bij Sittard 
gelegen Einighausen, dat ondanks de Duits 
klinkende naam een Nederlands dorp is. 
Mogelijk heeft er langgeleden slechts één 
huis gestaan, maar er is ook een theorie  
die zegt dat er na een grote brand in 1868 
slechts één huis van het dorp overbleef.

Twintighuizen
HANS NOPPEN  DEN HAAG

Riemer Reinsma schrijft in zijn rubriek 
‘Namen op de kaart’ (Onze Taal okto

ber) over plaatsnamen waaraan af te lezen 
valt hoeveel huizen er ooit in die plaats 
stonden. Hij stelt dat Dertienhuizen “het 
maximum” is. Maar in Dordrecht wordt in 
1656 al melding gemaakt van een buurtje 
dat “twintich huijsen” werd genoemd, later 
“Twintighuizen”. Nu is dat nog steeds een 
straat in Dordrecht. 

Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie indien mogelijk  
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2596 HL Den Haag. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:

•   Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).

•   Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel u reageert.

•   Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht een vorig nummer erbij te halen.

•   Lever uw reactie in onder vermelding van naam, adres en (eventueel) functie. De redactie kan  

buiten medeweten van de auteur inkortingen en stilistische veranderingen aanbrengen in  

reacties, en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen de auteur. Reacties kunnen doorgaans pas  

worden geplaatst twee maanden na het nummer waarop u reageert. Niet geplaatste reacties  

worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

Reacties

De straat Twintighuizen in Dordrecht, 1937.

	 s teun
Het voortbestaan van wetenschappelijke 
tijdschriften en discussiefora in de eigen 
taal verdient daarom onze steun, zelfs 
als omwille van de internationale com-
municatie daarnaast ook Engelstalige 
platforms noodzakelijk zijn. Daarnaast 
volgen wij het onderzoek op dit terrein: 
als niet-Engelstaligen in het Engels com-
municeren, zullen ze dat altijd met een 
achterstand doen. Uitkomsten van der-
gelijk onderzoek zullen wij zeker publi-
ceren. 
 Ook de rol van het Engels in het be-
drijfsleven blijft onze aandacht houden. 
Is vergaderen in het Engels door niet-
Engelstaligen wel zo effectief? Dat zou 

echt eens uitgezocht moeten worden, en 
de resultaten moeten dan worden gepu-
bliceerd in Onze Taal. Ook is het van be-
lang om erop te wijzen dat bedrijven die 
geen jaarverslagen in het Nederlands 
publiceren, zich buiten de publieke dis-
cussie in Nederland plaatsen. 
 De aandacht voor andere talen dan 
de moedertaal is goed en nuttig. Men-
sen worden door hun werk, reizen, con-
sumptiegedrag en mediagebruik meer 
en meer wereldburgers. Maar de eigen 
taal, de taal van meer dan twintig mil-
joen mensen, blijft een belangrijk cul-
tuurgoed, dat het waard is om aandacht 
te krijgen, en een dominante rol te spe-
len in het dagelijks leven. 

 Wij spannen ons daarom in om ver-
anderingen te signaleren, onderzoek te 
stimuleren en de leden (in het Neder-
lands) te laten discussiëren over nieuwe 
ontwikkelingen in het gebruik van onze 
taal. Kortom: we houden de vinger aan 
de pols. Sommigen vinden dat een wat 
weinig strijdbare houding, maar voor 
een redactie van een taaltijdschrift dat 
een platform voor het hele Nederlands-
talige publiek wil zijn, is dat de enige 
realistische keuze. Zo staat het immers 
al jaren in het colofon: het tijdschrift 
wil “op prettig leesbare en taalkundig 
verantwoorde wijze inzicht geven in 
alle zaken die het taalgebruik betref-
fen.”                                                 


