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Vanaf dit jaar is Nederland niet langer
Holland met tulpen, klompen en Frau
Antje, maar The Netherlands met inno-
vatie en inclusiviteit. Dat past beter bij
ons land anno nu. Een voormalige hof-
dame pakte daarom het ‘Wilhelmus’
aan (Trouw, 30 december) en ik zou
graag onze wapenspreuk veranderen.
Deze is afgeleid van het huis Oranje-
Nassau en luidt: ‘Je maintiendrai’, Frans
voor ‘ik zal handhaven’.

Past dat bij ons land? In 2019 werd er
door de overheid te extreem gehand-
haafd, zoals we zagen in de toeslagenaf-
faire. Anderzijds zagen we brutale
drugs criminaliteit als gevolg van te wei-
nig handhaven. We luisteren dus niet
echt naar ons nationale motto. Boven-
dien is ‘je maintiendrai’ nogal arrogant.
Ik zál handhaven. Daar zit geen twijfel
in en geen aandacht voor de context,
die handhaven wellicht onmogelijk

maakt. Het is van een maakbaarheids-
gedachte die niet past bij ons nationale
polderen. 

Koning Willem-Alexander zei in zijn
kerstboodschap: “Ook twijfels en ge-
voelens van eenzaamheid mogen er
zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen
horen bij het leven.” Hij haalde in zijn
rede ook onze worstelingen met vrij-
heid en de voortdurende strijd tegen
het water aan.

Dat drukt het Zeeuwse ‘Luctor et
emergo’ (‘Ik worstel en kom boven’) al-
lemaal beter uit. Als we deze Latijnse
wapenspreuk nationaal zouden overne-
men, zou dat niet alleen de rol van Zee-

land in de Nederlandse geschiedenis
waarderen. Het sluit aan bij Nederland
anno nu. Ja, we worstelen, maar doen er
alles aan om dat te boven te komen.
Niet het triomfantalistische ‘je main-
tiendrai’, maar een meer realistisch ‘we
doen ons best’. Daar zit hoop in dat het
goed zal komen, maar ook het weten
dat het niet gemakkelijk zal zijn. Iets
wat we dagelijks in politiek en samenle-
ving merken. 

Misschien is er nog een betere moge-
lijkheid. Taal lijkt toch geen rol te spe-
len, of wellicht moet het juist allesbe-
halve Nederlands zijn. Dan kunnen we
het Duitse ‘Wir schaffen das’ adopteren.
Het is wellicht een wat gepolariseerde
uitspraak, maar het laat – los van de
context van de vluchtelingencrisis,
maar ook al daarin – precies zien waar
het om gaat. We hebben problemen op
velerlei vlak, we zullen ermee worste-
len, maar we hebben hoop dat we er op
de een of andere manier mee kunnen
leven. Een oplossing (links of rechts)
wordt in deze spreuk niet voorzien, al-
leen dat ‘wir’ het moeten doen, samen.
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Ons nieuwe devies: ‘Wir schaffen das’ 

‘Je maintiendrai’ is 
nogal arrogant. Ik zál
handhaven. Daar zit 
geen twijfel in.

Alleen Engels, hoe inclusief is dat?

TAAL Alleen
Engels op de
universiteit
leidt juist tot
buitensluiting
in plaats van de
beoogde
inclusiviteit,
vindt Annette
de Groot.

V orig jaar veroorzaakte een
opleidingsdirecteur aan de
Amerikaanse Duke Univer-
sity commotie die reikte tot
ver buiten de muren van

haar universiteit. Ze had Chinese stu-
denten die binnen de muren van het
opleidingsgebouw in het Chinees met
elkaar spraken terecht gewezen. Dit
leidde tot een storm van kritiek. Zelfs
de Chinese minister van buitenlandse
zaken mengde zich in de discussie.

Naar aanleiding van deze affaire pu-
bliceerde The Scientist Magazine begin
december een artikel getiteld: ‘Do En-
glish-only policies foster or damage in-
clusivity in Science?’ Let vooral op het
vraagteken. Voor de Amerikaanse uni-
versiteiten is het geen uitgemaakte
zaak. Ook al is het Engels daar de lands-
taal en de moedertaal van de meeste
medewerkers en studenten, het louter-
Engels-beleid is er geen gemeengoed.

Voor de Universiteit Twente is het
wel een uitgemaakte zaak. Vanuit de
wens een inclusieve organisatie te zijn,

is daar op 1 januari een louter-Engels-
beleid ingevoerd dat moet voorkomen
dat buitenlandse docenten, onderzoe-
kers en studenten zich buitengesloten
voelen. Alle formele besluit- en advies-
organen zullen uitsluitend in het En-
gels communiceren. Het Engels wordt
de preferente voertaal in alle kantoren
en kantines, op de hele campus. In uit-
zonderlijke situaties is het gebruik van
het Nederlands toegestaan. Zo mag in
de formele besluitvorming Nederlands
gebruikt worden als er ‘een zwaarwe-
gende reden is om de Nederlandse taal
te gebruiken’ (aldus de Gedragscode
Voertalen van de universiteit).

Dat het hier gaat om een Nederland-
se universiteit, het Nederlands onze
landstaal is en de moedertaal van de
meeste medewerkers en studenten – de
taal waarin ze het meest taalvaardig
zijn en zich het meest thuis voelen –
wordt kennelijk niet gezien als zwaar-
wegende redenen. In informele situa-
ties wordt het gebruik overgelaten aan
de betrokkenen. Maar zelfs op dat zui-

nige zoethoudertje voor de moedertaal-
sprekers van het Nederlands wordt ver-
volgens flink afgedongen. De taalkeuze
moet dan wel plaatsvinden ‘met inacht-
neming van het inclusiviteitsuitgangs-
punt’. Een toelichting op die toevoe-
ging stelt dat Nederlandstaligen die op
de campus verzeild raken in situaties
waarin een enkeling onder de aanwezi-
gen de Nederlandse taal niet machtig is,
moeten overstappen op het Engels. 

Kortom, de Nederlanders wordt
lankmoedig de mogelijkheid geboden
buiten de collegezalen, laboratoria en
vergaderzalen onderling nog Neder-
lands te spreken. Maar door hen in alle
andere situaties te verplichten het Ne-
derlands buiten te sluiten wordt hún in-
clusiviteit juist aangetast, want wie de
vrijheid wordt ontnomen zijn moeder-
taal te gebruiken wordt deels mond-
dood gemaakt.

Dat schept afstand en vervreemding,
een gevoel van buitengesloten zijn. Een
louter-Engels-beleid schept ook afstand
tot de rest van de samenleving. “Onze

Engelstalige campus wordt in de regio
en binnen de Nederlandse kenniseco-
nomie ervaren als van de maatschappij
afgekeerd en elitair”, aldus een docent
wiskunde van de Universiteit Twente
(Trouw, 3 januari).

In 2008 schreef Ger Groot, ook in
deze krant, over de bezwaren van En-
gelstalig onderwijs, dat hij onver-
bloemd een misstand noemde alvorens
te vervolgen: “De reactie op die mis-
stand is gewoonlijk dezelfde als die
waarmee communistische leiders de te-
korten van hun systeem plachten te
verklaren. Niet het idee is fout; de uit-
voering ervan is alleen nog niet radicaal
genoeg.” Nadat het Nederlands als in-
structietaal sindsdien al is geëlimineerd
uit de meeste universitaire opleidingen,
is het louter-Engels-beleid de radicale
volgende stap in de verengelsing van
onze universiteiten. Het is een nieuw
dieptepunt in de gestage afbraak van
het Nederlands door de instituties die
de verantwoordelijkheid dragen het
juist te beschermen.
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