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Annette de Groot en
Ad Verbrugge van
Vereniging Beter
Onderwijs Nederland

(BoN)
SOF-prijs
lngrid van Engelshoven

Gedurende de afgelopen decennia heeft in de
Nederlandse en daarna ook in
vlaamse universiteiten een taalbeleid de overhand
gekregen, dat het Nederlands
als wettige voertaal wenst te vervangen

door het Engels. Dankzij de vergaande

gedoogsteun van de nationare overheden
culturele organisaties

-

-

en ondanks de weerstand van sociale en

zijn deNederlandse universiteiten erin geslaagd
meer dan

75o/ovan de tweede onderwijscycrus en
tot

50%o van de eerste cyclus te verengelsen.
In Vlaanderen zijn de percentages lager dan
in Nederland, om historische redenen.
Pas in 1930 werden na hevige woordenstrijd
universitaire lessen in het Nederrands

toegestaan.

Het jarenlange verzet tegen de universitaire verengelsing
in Nederrand
en vlaanderen wierp geen vruchten af.
universiteiten en poritieke partijen
weigerden ofontweken elke serieuze discussie
over de verdringing

van het Neder_
lands en de gevolgen daarvan. ook de pers
roerde zich nauwerijks. Totdat de
vereniging Beter onderwijs Nederrand (BoN)
zich in de strijd wierp en de zaak
aan de Nederlandse rechter voorlegde.

De wet is duidelijk: Nederrands is de taar van
het onderwijs; alleen ars
zich een aantoonbare noodzaak daartoe aandient,
is een andere taar toegestaan.

Nederlands de
De universiteiten maakten daarvan: Engels is de onderwiistaal'

uitzondering.

Hetuniversitaireenpolitiekestilzwijgenwerddoorhetinitiatief
endeinzetvanBoNverbroken,waardoordekwestiebespreekbaarwerdvoor
Het kort geding dat
beleidsorganisaties die zich jarenlang niet hadden geroerd'

inmiddelswerdaangespannendoorBo\werdweliswaarverloren,maartoonde
ookdaternogbegaanbarejuridischepadenzijn'Eenonderzoekdoordelnspectie
vanhetOnderwiisdatnaaraanleidingvanhetkortgedingwerduitgevoerd'
aanbieden, de noodzaak
bevestigt dat onderwijsinstellingen die lessen in het Engels
Zij overtreden de wet dus
daartoe veelal niet ofonvoldoende hebben aangetoond.
wel degelijk en dat sinds vele jaren; denkt de burger'
BONadviseur
Emeritus hoogleraar experimentele taalpsychologie en

AnnettedeGrootenfilosoofimusicusenBONvoorzitterAdVerbruggenemen
Zaalvat de Nieuwe
LOF-prijs voor de vereniging in ontvangst in de De Grote
de

het Plein 24 in Den Haag'
of Litt6riare socidteit De Witte opgericht in 1802, aan
De priis is gemaakt door Nieuwe Gracht Producties'
is de Nederlandse minister
Winnares van de SOF-prijs der Nederlandse Taal 2018

vanonderwijsmevrouwlngridvanEngelshoven.Deministerkondigdein20tS
nog eens zou ersoepelen'
een wetsvoorstel aan dat het gebruik van het Engels
stellen dat de universiteiten de wet jarenlang voor eigen
1/

De minister had kunnen

universiteit niet meer
gebruik hebben versoepeld, waardoor de Nederlandstalige

bestaat.Maatregelenzijnnodigomhetgebruikvantaleninevenwichttebrengen
ruim
van de studentenpopulatie, biina 907o Nederlandstalig en
met de behoeften

ontvangst genomen'
10% niet. De SOF-prijs wordt ook ditmaal niet in

Met gepaste trots
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Met gepaste trots bieden wij u dit overzicht van 16 jaar LOF- en SOF-prijzen.
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Terugkijkend was dit de belangrijkste volgehouden activiteit van de Stichting
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Nederlands. Dit boek is samengesteld door Arno Schrauwers, de inspirator en,
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op een korte onderbreking na, de organisator van de LOF- en SOF-verkiezingen
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gedurende deze periode. Arno is ook de auteur van de geschiedenis die hier verteld
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wordt. Het begon in het begin van deze eeuq toen de uerengelsingvan West-Europa
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nog niet wijd verbreid was, maar al wel benoemd werd. In de jaren nadien is dat
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proces versneld. Tot verdriet van velery die voorzagen dat een
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rijk cultureel verleden

en heden verloren dreigde te gaan.

De LOF- en SOF-prijzen die de Stichting Nederlands jaar na jaar
uitdeelde, en soortgeliike signalen die anderen uitzonden, werden niet opgevolgd
door de bestuurders van publieke en private instellingen. Wie de bel luidde werd
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weggezet als een provinciaal als een nostalg die de kansen die de moderniteit bood

niet zag. Intussen stonden de Europese culturen steeds meer onder druk.

Het ontbrak Europa aan een op de toekomst gericht verhaal, dat ruimte liet voor de
voortgaande culturele ontplooiing van de Europese volkeren.
Deze overwegingen mondden uit in een nieuw perspectief dat het

Nederlands en de andere Europese talen nieuwe kansen tot ontwikkeling moet
bieden. Door voortdurend tegen de verengelsing in te gaan, is het Nederlands aan
de aandacht ontsnapt. Het verzet tegen verengelsing

blijft gerechtvaardig4 maar is

een slag in het water als de heersende cultuur al verengelst is. In de universiteiten

in Nederland en iets minder in Vlaanderen is dat het geval. Daarom zal ons hoofdmotief, voorgesteld bij de LOF-viering van 2018, nog een flink aantal jaren in voege

blijven: de vernederlandsing van onze universiteiten.
Ter ondersteuning van deze optimistische strategie, blijft voor de

LOF-prijs een belangrijke rol weggelegd.

Het bestuur van de Stichting Nederlands
Jan Roukens, voorzitter

