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Engels in Nederland: een goed voorbeeld 

In Nederland en Vlaanderen leven veel zorgen over het gebruik van het Engels 

in het hoger onderwijs. De bekende Britse taalkundige Geoffrey Pullum was de 

afgelopen dagen in Nederland en ziet Nederland juist als een voorbeeld van 

hoe ontspannen een land met tweetaligheid kan omgaan. Een voorbeeld voor 

Amerika, waar men volgens hem te hard tekeergaat tegen het Spaans. 

 

“Stap als je denkt dat het Nederlands bedreigd wordt, eens een willekeurige 

boekwinkel binnen. Er is geen gevaar”, schrijft hij in zijn column van vorige 

week in The Chronicle of Higher Education. 

 

  

  

  

Borden 

 VVD: Turkstalige borden langs de weg in Den Haag zijn ‘niet normaal’. 

(AD) 

 De chaos rond Friese dorpsnamen bereikt in Leeuwarden een nieuw 

hoogtepunt. (Leeuwarder Courant) 

 Alle Belgen kunnen straatnamen suggereren voor een nieuwe creatieve 

buurt in Brussel, “liefst een naam van een Belg die overleden is”. 

(Nieuwsblad) 

 

  

  

  Frans 

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://www.chronicle.com/blogs/linguafranca/2018/06/13/another-conquest-by-the-language-that-is-eating-the-world
https://www.chronicle.com/blogs/linguafranca/2018/06/13/another-conquest-by-the-language-that-is-eating-the-world
https://www.ad.nl/den-haag/vvd-borden-langs-weg-in-turks-zijn-niet-normaal~a630fa63/
http://www.lc.nl/friesland/Leeuwarden-verslikt-zich-in-dorpsborden-23283095.html
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180611_03555408
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 Paus Franciscus zal ook bij zijn aanstaande bezoek aan Genève 

nauwelijks Frans spreken. Anders dan zijn voorgangers is hij niet zo 

goed in die taal. (Aleteia) 

 Franse componist: “Sommige dialecten van het Frans lenen zich beter 

om in te zingen dan andere.” (Le Figaro) 

 “Fransen gebruiken steeds minder woorden, zodat de taal verarmt. Een 

drama!” (Positiv) 

 Nog niet de helft van de Vlaamse kinderen kan aan het eind van de 

lagere school Frans lezen. Wat is er zo moeilijk aan die taal? (VRT) 

 

  

  

  

En verder 

 Tessels is zeventiende-eeuws Amsterdams. (Noordhollands Dagblad) 

 Utrechtse docenten stellen hun universiteit verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de schrijfvaardigheid van studenten. (RTV Utrecht) 

 Kantoorclichés zijn ‘tenenkrommend, maar onvermijdelijk’. (Joop) 

 

  

  

  

  

  

Taal is een goed doel – word Vriend van 

Onze Taal 

https://fr.aleteia.org/2018/06/21/le-pape-francois-et-la-langue-francaise/
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/06/21/37002-20180621ARTFIG00040-karol-beffa-il-y-a-en-francais-des-accents-moins-chantants-que-d-autres.php
https://positivr.fr/thierry-vincent-langage-parents-dictionnaire/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/07/wat-is-er-zo-moeilijk-aan-het-frans/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/tessels-17e-eeuws-amsterdams?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1786075/
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/kantoorcliches-tenenkrommend-maar-onvermijdelijk
https://onzetaal.nl/taal-is-een-goed-doel
https://onzetaalwebwinkel.nl/doneren/


 

  

 U houdt van taal – niet voor niets bent u lezer van Taalpost. Met deze 

oproep willen we u vriendelijk vragen donateur te worden van de Stichting 

Vrienden van Onze Taal, die is opgericht om Onze Taal te steunen. 

 

Het Genootschap Onze Taal is vooral bekend van het tijdschrift, maar 

onderneemt veel meer: van taaladvies geven tot taalcongressen organiseren, 

en van het uitgeven van taalboeken tot het verspreiden van taalnieuwsbrieven, 

zoals Taalpost en Woordpost. Dat lukt ons al ruim 85 jaar zonder subsidie. De 

contributies van de leden van Onze Taal zijn echter niet voldoende om alles te 

kunnen doen wat we wíllen doen. Daarom is de Stichting Vrienden van Onze 

Taal opgericht. Wilt u ‘Vriend van Onze Taal’ worden en ons zo steunen bij 

onze activiteiten? 

 

Lees hier meer over de Vrienden van Onze Taal. 

Ik steun Onze Taal met een donatie 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-

Waver). 
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