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Geachte ontvanger van dit bericht met bijlage, (AAN: alle leden van Gedeputeerde en
Provinciale Staten)
Met onze Nederlandse Moedertaal gaat het al vele decennia bergafwaarts. Los van de
schrijfwijze, de grammatica en de spellingregels komen in een sneltreinvaart steeds meer
Engelse woorden en uitdrukkingen ongevraagd goed Nederlandse woorden en uitdrukkingen
vervangen. Hierdoor is in ons land een trieste tweedeling binnen de bevolking ontstaan:

1. Zij die niets met het Engels hebben omdat hun belevingswereld hier niet om vraagt, de
overgrote meerderheid.

2. Een piepkleine schreeuwerige bovenlaag van de bevolking, die elke dag probeert om
zoveel mogelijk Engels door onze strot te duwen.

Vele neerlandici en andere deskundigen hebben onophoudelijk Ministers en Kamerleden 
gewaarschuwd voor het verminken en uiteindelijk verloren doen gaan van de Nederlandse taal, 
zoals wij die kennen van onze ouders en grootouders. Deze politici hebben onze waarschuwingen 
constant genegeerd en de andere kant uitgekeken.
Ons geduld is nu op. Wij hebben de Ministers Van Engelshoven, Slob, Grapperhaus en Rutte een 
brief geschreven,
waarin o.a. staat dat wij het jaar 2021 hebben uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Moedertaal’. Dit 
geldt ook voor de Nederlandstaligen in Vlaanderen, Suriname en de zustertaalgenoten in Zuid-
Afrika en Namibië.
Vanzelfsprekend aanvaarden wij dat Engels de handels- en diplomatentaal van de eeuw is. Maar 
dat je tegelijkertijd te moedertaal kapot moet maken, dit zullen wij nooit aanvaarden. Dit hebben 
wij ook gemeld aan het Koninklijk Huis en aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven.
Het kan toch niet zijn, dat op termijn het Koningshuis een onderling zeer verdeeld koninkrijk 
moet zien bijeen te houden. Ik verwijs naar de nog immer durende taalstrijd bij onze 
zuiderburen. Veel mensen in de provincies rond de Randstad spreken nu al op minachtende wijze 
over ‘het Engelstalige klootjesvolk der middenklasse’ of ‘zwakbegaafden met een 
minderwaardigheidscomplex’. Willen wij deze verdeelde samenleving..?
Omdat nu de landelijke verkiezingen eraan komen is dit de tijd om de strijd voor het behoud van 
onze moedertaal aan te gaan. En na de verkiezingen zullen wij doorgaan. De geest is uit de fles en 
die krijgt geen politicus er meer in.
Met vriendelijke groeten,
Nal Kats

mailto:mijnklinkersjouwklinkers@gmail.com
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Nal Kats, (oud-onderwijzer/oud-muz. docent vo/vwo)                 Er is niets tegen Engels als vaktaal, maar:

 (oud-koordirig./actief comp./arr. van volksmuziek).                         wij willen géén steenkolen-Nederlands.

Munthof 18 5551 XC                                                                                                   

Valkenswaard.                

mijnklinkersjouwklinkers@gmail.com                                                       25 januari 2021                                                                                  

2021: Jaar van de Moedertaal 

Vernietiging van onze moedertaal 

(Wie de moedertaal afbreekt, vernietigt zijn/haar identiteit).



Open Brief aan:  de Ministers M. Rutte, F. Grapperhaus,

                                   I.van Engelshoven en A. Slob.

In 2015 heb ik geprobeerd om bewindslieden, Kamerleden en vele anderen aan het verstand te brengen, dat het met de gezondheid van onze moedertaal al jarenlang de verkeerde kant op gaat. Met kracht van aangevoerde argumenten vertelde ik, dat je de grootschalige verengelsing moet stoppen, omdat je daarmee de intellectuele en emotionele ontwikkeling van jonge mensen beschadigt. Dit schreef ik in de hoedanigheid van onderwijzer, leraar en componist. Helaas, ik sprak tegen de buitenmuren van het Binnenhof. Dit heeft mij tot het besluit gebracht om voor de derde keer op rij niet meer te gaan stemmen voor de komende Kamerverkiezingen. Als politici niet geïnteresseerd zijn in mijn problemen, dan ben ik ook niet langer geïnteresseerd in de carrière-problemen van de dames en heren politici.

Het zijn de NPO’s, krantenjournalisten, universiteiten, hbo-opleidingen, de handel, etc. die er met onze moedertaal een rommeltje van maken. Op geen enkele wijze worden wij, burgers, beschermd door de Overheid, lees Ministers en 2e Kamerleden. 

· Het is daarom, dat ik voor de 3e keer niet meer zal stemmen op Tweede Kamerkandidaten, voordat er een taalcommissie komt met verregaande bevoegdheden en we dit als voorstel duidelijk in een verkiezingsprogramma van een fatsoenlijke politieke partij kunnen lezen. (In alle ons omringende landen is deze er, in ons land niet). 

· Verder eis ik als emotioneel beschadigde burger, dat alle recent verdwenen goed-Nederlandse alledaagse woorden weer worden teruggebracht in ons Nederlandse woordenbestand. (Volgens het boekje Op-en-top-Nederlands (of www.vindpunt.nl). 

Denkt u vooral niet, dat ik de enige ben die het afbreken van onze moedertaal aan de kaak stel. U zult versteld staan over de stille woede die over dit onderwerp aanwezig is bij veel ontwikkelde (ook jongere) burgers. Ik ben maar het topje van deze woedeberg. 

“ Maar je doet er toch niets aan, “ denken ze moedeloos. Daar ben ik het niet mee eens. 

Één van de vele wapens die wij hebben, onnozele burgers, is ons stemrecht. Ik ga dus wéér niet stemmen. Jullie luisteren toch niet naar de argumenten van burgers. 

De Tweede Kamerleden zullen van mij (en anderen) een briefje krijgen met: Ik ga niet meer op jullie stemmen, omdat ………..     (p/a   k.arib@tweedekamer.nl ).

Iedereen kan hier zijn/haar eigen onderwerp invullen. Bij mij zal dit zijn: …..omdat jullie onze mooie moedertaal door het vele zwerf-Engels naar de bliksem laten gaan en ik niet het gevoel heb dat het jullie, politici, veel interesseert. 



Beste bewindslieden, dit is mijn boodschap voor het Nieuwe Jaar. Op de ruimte hieronder staan wat overdenkingen en vragen over dit onderwerp, maar dit kunt u gerust ongelezen laten. Corona en de opwarming van de aarde zijn voor u belangrijker dingen. Misschien kunnen uw kantinebeheerder en de schoonmakers er even naar kijken. 



Overdenkingen  en vragen

· Vraag – Veel zwerf-Engels komt uit ‘NPO-omroepland’.  

Doen een stel journalisten onder de NPO-medewerkers dit op eigen houtje? 

In dit geval  moeten wij de vraag stellen: Zijn deze mensen bevoegd om aan het Nederlandse volk taallessen te geven? Hetzij in het Engels, hetzij in het Nederlands..? Woorden als deadline, checken, cash geld, crashen, starten, weekend en ticket komen die allemaal uit onbevoegde geesten….? Wilt u dit eens onderzoeken? (‘weekend’ voelt als ‘schuttingwoord’ dwangmatig ingeburgerd).

NPO-taalamateurs moeten onze moedertaal niet eigenmachtig veranderen. 

· Vraag – Als NPO-medewerkers van mening  zijn, dat ‘hun’ omroep een Staat binnen de Staat is, moeten ze dan niet gecorrigeerd worden via boetes, schorsing of ontslag? Wij als belastingbetalers zijn toch uiteindelijk de eindwerkgevers van deze mensen? Heel veel landgenoten willen hun zwerf-Engels niet. 

· Inburgeringscursussen – Mag je van buitenlanders verwachten dat ze onze taal goed kunnen leren, als de leraren zèlf niet meer weten, welke woorden nog tot het alledaagse Nederlands worden gerekend? Is het weekeinde of wiekent, starten of beginnen, plaatsbewijs/kaartje of ticket? “Kom je volgende ‘wiek’ bij mij eten?” – De dokter vraagt: “wanneer startte uw zwangerschap?” – Past het woord ticket (fonetisch tikkut) bij ons, als we weten dat de 2e lettergreep hier een schutting-woord is..? 

· Vraag -   Als onze moedertaal in het huidige snelle tempo verloedert, bent u dan niet bang dat de volgende groepen in de problemen zullen komen: advocaten, notarissen, schrijvers van Nederlandse (kinder)boeken, vertalers, onze scholen, buitenlandse universiteiten die Nederlands aan hun studenten doceren, conferenciers…? (Toon Hermans, Wim Sonneveld en Annie M.G. Schmidt e.a. waren grootmeesters binnen hun vakgebied). 

· Vraag – Gelooft u zelf in die grote leugen van al die lieden met hun zwerf-Engels: “Uuh….jaa….. een levende taal verandert nu eenmaal…..” Natuurlijk is dit in hun Gooise NPO-wereldje zo. Als je deze lieden tien keer op de tv laat schreeuwen: 

“Water kookt bij 90o en 90o is ook nog een rechte hoek” dan zeggen alle mensen in ‘t Gooi de volgende week precies hetzelfde….. De macht van deze lieden is groot: een taal verandert, akkoord. Maar door deze lieden wòrdt een taal ook  steeds veranderd. Hierom vraagt de gemiddelde burger niet. 

· Nieuwe taalautoriteit – Je hebt een keuringsdienst voor voedsel en waren; er is een inspectie voor de gezondheidszorg etc. – Door het instellen van een Rijks-taalcommissie met bevoegdheden zal het klaar zijn met zwerf-Engels. De immer slapende Taalunie voor België en Nederland kan dan worden opgeheven. 

· Pedagogische waarde – Dat Engelse NPO-zwerfvuil  zorgt er niet voor, dat de Nederlanders het Engels beter gaan beheersen. Integendeel, er wordt verwarring gesticht. Kinderen leren de  taal in beginsel van hun moeder: moedertaal. Engels op de basisschool is dus klinkklare pedagogische onzin. 

· Vraag – Iedereen die meent iets voor te stellen, gebruikt Engelse woorden of uitdrukkingen. Bewust of onbewust is er Engels gebraak. Als bv. NPO-mensen dit bewust doen, dan is dit kwalijk. Maar als zij dit Engelse gebraak onbewust doen, dan hebben wij te maken met een psychiatrisch verschijnsel. In vaktaal heet dit het Syndroom van ‘Gilles de la Tourette’. (Wikipedia). Dan moeten deze mensen behandeld worden. Zou u hier eens naar kunnen laten kijken…? 

· Regionale Omroepen – Bent u het eens met de volgende stelling: 

De streekomroepen kunnen alleen maar goed functioneren als de moedertaal niet wordt vergiftigd met zwerf-Engels? Op termijn wordt de streektaal ook verengelst. 

· Vraag – worden kandidaten voor de 2e Kamer ooit psychologisch gekeurd voor het verantwoordelijke ambt van ‘Volksvertegenwoordiger’? Door veel 2e Kamer-leden voel ik mij niet vertegenwoordigd. Vooral niet in deze taalkwestie…..





· De moedertaal is een heilig ding – Maak onze taal niet belachelijk door er     Engelse woorden in te friemelen. We doen dit ook niet met het Onze Vader. 

Eén van de mooiste gebeden die ik ken. Hoe zouden de christelijke Kamerleden en Ministers het vinden, als er swingend Engels in dat gebed zou worden gevlochten? Zum Kotzen, nietwaar? 

· Ook wil ik niet… dat er geknoeid wordt met de wederkerende voornaam-woorden. Dit is een rechtstreeks gevolg van de verengelsing van onze moedertaal. Vaak zie je op de NOS-teletekst deze onzin staan: “Het regengebied breidt naar het Noorden uit”. Nee, klungels, dit moet zijn: “Het regengebied breidt zich naar het Noorden uit. Of: “De winkel opent op donderdag”. Nee, klungels: 

“De winkel gaat op donderdag open” (of wordt geopend). Ook worden veel mensen ziek van die Gooise tennisbaan ààhh..rr… Wij noemden dit al 50 jaar geleden een spraakstoornis. 

· Vraag – De NPO’s en journalisten veranderen eigenmachtig onze moedertaal.

Dan mag je volgens het gelijkheidsbeginsel ook verwachten, dat autoverkopers eigenmachtig de verkeersregels gaan veranderen, of koks en frietverkopers de gezondheidsregels. 

Kortgeleden zat ik in de kantine van een landelijke universiteit. De beheerder trakteerde wegens zijn verjaardag op gebak bij de thee of koffie. Aanwezig waren enkele professoren Nederlands, hoofddocenten en ook enkele schoonmakers van het gebouw. In deze universiteit is iedereen gelijkwaardig. Toen ik naar huis ging was ik heel wat wijzer geworden over de verengelsing van onze taal. 

Prof. A – “….Die veel te grote nadruk op het Engels schaadt niet alleen onze taal, ze isoleert ons ook van onze buurtalen: Frans en Duits…”

Hfd doc 1 – “…Mijn belangrijkste argument voor Nederlands is, dat het de meest gesproken en best begrepen taal hier te lande is. Idem voor Noord-België en Suriname. Daarmee is het de meest ‘democratische’. Alleen daarom al moet onze overheid haar daadwerkelijk koesteren…”

Prof. B – Doordat de Nederlandse universiteiten steeds verder verengelsen kweken ze zo een elite…sorry….Engelse bovenlaag, die niet meer aan Nederlands als wetenschapstaal gewend is. Ze overtreden ongehinderd de wet….”. 

Annie, sch. m. – Vorige week belde ik mijn ziekenhuis. Ik kreeg toen te horen dat ik voor riemoot ker (remote care) toets drie moest indrukken. Wat is eigenlijk riemoot ker..? 

Hfd. doc 2 – “…Dit is precies wat ik bedoel: Die verengelsing leidt tot een tweedeling in de samenleving. Voor binnenlands gebruik dwing je anderen om je door het Engels te worstelen. Heel vervelend als die taal je helemaal niet ligt…”.

Prof. A – “… ja…en er is nog iets.  Als je naar de supermarkt gaat zoek je toch eerst naar de Nederlandse vertaling van een product. De Engelse naam zegt ons meestal niet zoveel. En wat denk je van mensen, die aan dyslexie lijden? Of al vanaf hun jeugd functioneel analfabeet zijn? Voor die mensen is al dat Engels toch een grote ramp?...” 

Jos, sch.m. – Mijn buren komen uit Engeland en werken al jarenlang bij een Nederlands bedrijf. Ze vroegen me een keer: “waarom hebben jullie toch zoveel Engelse woorden in jullie taal?” Ik kon ze alleen maar antwoorden: dat is omdat Nederlanders knettergek zijn. (uitbundig gelach aan de tafel).

Hfd doc 1 – “…Het bekende Calimero-syndroom: “…Zij zijn groot en ik is klein…”

Prof. B – “…Nederlanders, althans de heersende klasse, wanen zich wereldburger door overal zoveel mogelijk Engels te gebruiken. Dit is de provinciale uitleg van kosmopolitisme. Een èchte wereldburger richt zich zoveel mogelijk naar het land en de taal van het land waar hij/zij zich bevindt. Of, zoals iemand terecht stelde: er is niets kosmopolitischer dan in Nederland Nederlands te gebruiken. 

     

Respectloze houding – Al jarenlang worden de politici gewaarschuwd door deskundigen, dat het in snel tempo bergafwaarts gaat met onze moedertaal. Wat mij bijzonder boos maakt is, dat de Ministers en Kamerleden al jarenlang niet willen luisteren naar mensen die aan Nederlandse universiteiten en hogescholen zijn opgeleid en mede voor U hun werk doen. Ik vind uw houding naar hen toe grof, respectloos en zeer beledigend. Als u toch niet luistert, hef dan de  faculteit Nederlands gewoon op. Vraag aansluiting bij een ander land: Engeland of Amerika bijvoorbeeld. Daar wonen allemaal betere mensen. Kortom: ik ga niet meer stemmen voordat u, landelijke bestuurders, 

mijn/ons probleem hebt (h)erkend en het gaat oplossen.   

Graag wil ik deze brief besluiten met een filosofisch grapje van de Franse filosoof Montesquieu, die een bezoek bracht aan de staten van Holland. 

De Hollandse geest was traag. (Uit de NOS serie: 58 Miljoen Nederlanders, 1977).

Montesquieu schreef over de Hollanders: “…Er is heel wat tijd voor nodig om ze in beweging te zetten en ze te laten inzien dat ze in gevaar zijn. Maar, als u ze dat aan het verstand gebracht hebt, kunt u ze het ook niet meer afnemen, zelfs niet, als het gevaar voorbij is…. Het zijn hersens, die alleen door harde slagen in beweging komen  en alleen door geweld duidelijk gaan zien....”  (blz. 409/410).

Herkent u zichzelf hierin…? Hopelijk niet. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dit jaar niet gaan stemmen. Maar hoe dan ook: de wedstrijd is begonnen, en…..         de moedertaal…..dat ben je zèlf !



                          

 (N. Kats).

PS1 – Het zal duidelijk zijn, dat niet ik, maar de door de overheid betaalde Vlaams-Nederlandse Taalunie en het Meertens Instituut deze brief hadden moeten schrijven. Maar deze mensen hebben het veel te druk met…… ja, met wat eigenlijk….?!

PS2 – Het is slechts een kwestie van tijd of er zullen schade-eisen worden ingediend voor geleden immateriële schade. Ergernis, gevoelspijn en woede zullen worden omgezet in schade-eisen. Vandaar dat ook Min. Grapperhaus deze brief ontvangt. 

PS3 – De vier Bewindslieden behoeven alleen maar te antwoorden op deze Open Brief als ze schrijven dat er een taalcommissie zal komen. Alle  andere nietszeggende tralala-antwoorden ken ik inmiddels wel. Die kan ik zelf ook wel verzinnen. 



Het door mij bedoelde briefje zal er zo uitzien: 

(hier afknippen = selecteren, kopiëren, plakken in de E-brief)

Ik ga niet meer stemmen voor mijn geweten bij landelijke verkiezingen, omdat……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

NAAM ……………………………

WOONPLAATS……………..

DATUM …………………………
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Nal Kats  Er is niets tegen Engels als vaktaal, maar: 
    wij willen géén steenkolen-Nederlands. 

 

 25 januari 2021 

2021: Jaar van de Moedertaal 
Vernietiging van onze moedertaal 

(Wie de moedertaal afbreekt, vernietigt zijn/haar identiteit). 

Open Brief aan:  de Ministers M. Rutte, F. Grapperhaus, 
I.van Engelshoven en A. Slob.

In 2015 heb ik geprobeerd om bewindslieden, Kamerleden en vele anderen aan het 
verstand te brengen, dat het met de gezondheid van onze moedertaal al jarenlang de 
verkeerde kant op gaat. Met kracht van aangevoerde argumenten vertelde ik, dat je de 
grootschalige verengelsing moet stoppen, omdat je daarmee de intellectuele en 
emotionele ontwikkeling van jonge mensen beschadigt. Dit schreef ik in de hoedanigheid 
van onderwijzer, leraar en componist. Helaas, ik sprak tegen de buitenmuren van het 
Binnenhof. Dit heeft mij tot het besluit gebracht om voor de derde keer op rij niet meer 
te gaan stemmen voor de komende Kamerverkiezingen. Als politici niet geïnteresseerd 
zijn in mijn problemen, dan ben ik ook niet langer geïnteresseerd in de carrière-
problemen van de dames en heren politici. 
Het zijn de NPO’s, krantenjournalisten, universiteiten, hbo-opleidingen, de handel, etc. 
die er met onze moedertaal een rommeltje van maken. Op geen enkele wijze worden wij, 
burgers, beschermd door de Overheid, lees Ministers en 2e Kamerleden.  

• Het is daarom, dat ik voor de 3e keer niet meer zal stemmen op
Tweede Kamerkandidaten, voordat er een taalcommissie komt
met verregaande bevoegdheden en we dit als voorstel duidelijk in
een verkiezingsprogramma van een fatsoenlijke politieke partij
kunnen lezen. (In alle ons omringende landen is deze er, in ons land niet).

• Verder eis ik als emotioneel beschadigde burger, dat alle recent
verdwenen goed-Nederlandse alledaagse woorden weer worden
teruggebracht in ons Nederlandse woordenbestand. (Volgens het
boekje Op-en-top-Nederlands (of www.vindpunt.nl).

Denkt u vooral niet, dat ik de enige ben die het afbreken van onze moedertaal aan de 
kaak stel. U zult versteld staan over de stille woede die over dit onderwerp aanwezig is 
bij veel ontwikkelde (ook jongere) burgers. Ik ben maar het topje van deze woedeberg.  
“ Maar je doet er toch niets aan, “ denken ze moedeloos. Daar ben ik het niet mee eens. 
Één van de vele wapens die wij hebben, onnozele burgers, is ons stemrecht. Ik ga dus 
wéér niet stemmen. Jullie luisteren toch niet naar de argumenten van burgers.  
De Tweede Kamerleden zullen van mij (en anderen) een briefje krijgen met: Ik ga niet 
meer op jullie stemmen, omdat ………..     (p/a   k.arib@tweedekamer.nl ). 
Iedereen kan hier zijn/haar eigen onderwerp invullen. Bij mij zal dit zijn: …..omdat jullie 
onze mooie moedertaal door het vele zwerf-Engels naar de bliksem laten gaan en 
ik niet het gevoel heb dat het jullie, politici, veel interesseert.  

Beste bewindslieden, dit is mijn boodschap voor het Nieuwe Jaar. Op de ruimte hieronder 
staan wat overdenkingen en vragen over dit onderwerp, maar dit kunt u gerust 
ongelezen laten. Corona en de opwarming van de aarde zijn voor u belangrijker dingen. 
Misschien kunnen uw kantinebeheerder en de schoonmakers er even naar kijken.  

http://www.vindpunt.nl/
mailto:k.arib@tweedekamer.nl
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Overdenkingen  en vragen 

• Vraag – Veel zwerf-Engels komt uit ‘NPO-omroepland’.
Doen een stel journalisten onder de NPO-medewerkers dit op eigen houtje?
In dit geval  moeten wij de vraag stellen: Zijn deze mensen bevoegd om aan het
Nederlandse volk taallessen te geven? Hetzij in het Engels, hetzij in het
Nederlands..? Woorden als deadline, checken, cash geld, crashen, starten,
weekend en ticket komen die allemaal uit onbevoegde geesten….? Wilt u dit eens
onderzoeken? (‘weekend’ voelt als ‘schuttingwoord’ dwangmatig ingeburgerd).
NPO-taalamateurs moeten onze moedertaal niet eigenmachtig veranderen.

• Vraag – Als NPO-medewerkers van mening  zijn, dat ‘hun’ omroep een Staat
binnen de Staat is, moeten ze dan niet gecorrigeerd worden via boetes, schorsing
of ontslag? Wij als belastingbetalers zijn toch uiteindelijk de eindwerkgevers van
deze mensen? Heel veel landgenoten willen hun zwerf-Engels niet.

• Inburgeringscursussen – Mag je van buitenlanders verwachten dat ze onze taal
goed kunnen leren, als de leraren zèlf niet meer weten, welke woorden nog tot
het alledaagse Nederlands worden gerekend? Is het weekeinde of wiekent, starten
of beginnen, plaatsbewijs/kaartje of ticket? “Kom je volgende ‘wiek’ bij mij eten?”
– De dokter vraagt: “wanneer startte uw zwangerschap?” – Past het woord ticket
(fonetisch tikkut) bij ons, als we weten dat de 2e lettergreep hier een schutting-
woord is..?

• Vraag -   Als onze moedertaal in het huidige snelle tempo verloedert, bent u dan
niet bang dat de volgende groepen in de problemen zullen komen: advocaten,
notarissen, schrijvers van Nederlandse (kinder)boeken, vertalers, onze scholen,
buitenlandse universiteiten die Nederlands aan hun studenten doceren,
conferenciers…? (Toon Hermans, Wim Sonneveld en Annie M.G. Schmidt e.a.
waren grootmeesters binnen hun vakgebied).

• Vraag – Gelooft u zelf in die grote leugen van al die lieden met hun zwerf-Engels:
“Uuh….jaa….. een levende taal verandert nu eenmaal…..” Natuurlijk is dit in hun
Gooise NPO-wereldje zo. Als je deze lieden tien keer op de tv laat schreeuwen:
“Water kookt bij 90o en 90o is ook nog een rechte hoek” dan zeggen alle mensen
in ‘t Gooi de volgende week precies hetzelfde….. De macht van deze lieden is
groot: een taal verandert, akkoord. Maar door deze lieden wòrdt een taal ook
steeds veranderd. Hierom vraagt de gemiddelde burger niet.

• Nieuwe taalautoriteit – Je hebt een keuringsdienst voor voedsel en waren; er is
een inspectie voor de gezondheidszorg etc. – Door het instellen van een Rijks-
taalcommissie met bevoegdheden zal het klaar zijn met zwerf-Engels. De immer
slapende Taalunie voor België en Nederland kan dan worden opgeheven.

• Pedagogische waarde – Dat Engelse NPO-zwerfvuil  zorgt er niet voor, dat de
Nederlanders het Engels beter gaan beheersen. Integendeel, er wordt verwarring
gesticht. Kinderen leren de  taal in beginsel van hun moeder: moedertaal. Engels
op de basisschool is dus klinkklare pedagogische onzin.

• Vraag – Iedereen die meent iets voor te stellen, gebruikt Engelse woorden of
uitdrukkingen. Bewust of onbewust is er Engels gebraak. Als bv. NPO-mensen dit
bewust doen, dan is dit kwalijk. Maar als zij dit Engelse gebraak onbewust doen,
dan hebben wij te maken met een psychiatrisch verschijnsel. In vaktaal heet dit
het Syndroom van ‘Gilles de la Tourette’. (Wikipedia). Dan moeten deze mensen
behandeld worden. Zou u hier eens naar kunnen laten kijken…?

• Regionale Omroepen – Bent u het eens met de volgende stelling:
De streekomroepen kunnen alleen maar goed functioneren als de moedertaal niet
wordt vergiftigd met zwerf-Engels? Op termijn wordt de streektaal ook verengelst.

• Vraag – worden kandidaten voor de 2e Kamer ooit psychologisch gekeurd voor
het verantwoordelijke ambt van ‘Volksvertegenwoordiger’? Door veel 2e Kamer-
leden voel ik mij niet vertegenwoordigd. Vooral niet in deze taalkwestie….. 
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• De moedertaal is een heilig ding – Maak onze taal niet belachelijk door er
Engelse woorden in te friemelen. We doen dit ook niet met het Onze Vader.
Eén van de mooiste gebeden die ik ken. Hoe zouden de christelijke Kamerleden en
Ministers het vinden, als er swingend Engels in dat gebed zou worden gevlochten?
Zum Kotzen, nietwaar?

• Ook wil ik niet… dat er geknoeid wordt met de wederkerende voornaam-
woorden. Dit is een rechtstreeks gevolg van de verengelsing van onze
moedertaal. Vaak zie je op de NOS-teletekst deze onzin staan: “Het regengebied
breidt naar het Noorden uit”. Nee, klungels, dit moet zijn: “Het regengebied breidt
zich naar het Noorden uit. Of: “De winkel opent op donderdag”. Nee, klungels:
“De winkel gaat op donderdag open” (of wordt geopend). Ook worden veel
mensen ziek van die Gooise tennisbaan ààhh..rr… Wij noemden dit al 50 jaar
geleden een spraakstoornis.

• Vraag – De NPO’s en journalisten veranderen eigenmachtig onze moedertaal.
Dan mag je volgens het gelijkheidsbeginsel ook verwachten, dat autoverkopers
eigenmachtig de verkeersregels gaan veranderen, of koks en frietverkopers de
gezondheidsregels.

Kortgeleden zat ik in de kantine van een landelijke universiteit. De beheerder 
trakteerde wegens zijn verjaardag op gebak bij de thee of koffie. Aanwezig waren 
enkele professoren Nederlands, hoofddocenten en ook enkele schoonmakers van het 
gebouw. In deze universiteit is iedereen gelijkwaardig. Toen ik naar huis ging was ik 
heel wat wijzer geworden over de verengelsing van onze taal.  

Prof. A – “….Die veel te grote nadruk op het Engels schaadt niet alleen onze taal, ze 
isoleert ons ook van onze buurtalen: Frans en Duits…” 
Hfd doc 1 – “…Mijn belangrijkste argument voor Nederlands is, dat het de meest 
gesproken en best begrepen taal hier te lande is. Idem voor Noord-België en 
Suriname. Daarmee is het de meest ‘democratische’. Alleen daarom al moet onze 
overheid haar daadwerkelijk koesteren…” 
Prof. B – Doordat de Nederlandse universiteiten steeds verder verengelsen kweken 
ze zo een elite…sorry….Engelse bovenlaag, die niet meer aan Nederlands als 
wetenschapstaal gewend is. Ze overtreden ongehinderd de wet….”. 
Annie, sch. m. – Vorige week belde ik mijn ziekenhuis. Ik kreeg toen te horen dat ik 
voor riemoot ker (remote care) toets drie moest indrukken. Wat is eigenlijk riemoot 
ker..?  
Hfd. doc 2 – “…Dit is precies wat ik bedoel: Die verengelsing leidt tot een tweedeling 
in de samenleving. Voor binnenlands gebruik dwing je anderen om je door het Engels 
te worstelen. Heel vervelend als die taal je helemaal niet ligt…”. 
Prof. A – “… ja…en er is nog iets.  Als je naar de supermarkt gaat zoek je toch eerst 
naar de Nederlandse vertaling van een product. De Engelse naam zegt ons meestal 
niet zoveel. En wat denk je van mensen, die aan dyslexie lijden? Of al vanaf hun 
jeugd functioneel analfabeet zijn? Voor die mensen is al dat Engels toch een grote 
ramp?...”  
Jos, sch.m. – Mijn buren komen uit Engeland en werken al jarenlang bij een 
Nederlands bedrijf. Ze vroegen me een keer: “waarom hebben jullie toch zoveel 
Engelse woorden in jullie taal?” Ik kon ze alleen maar antwoorden: dat is omdat 
Nederlanders knettergek zijn. (uitbundig gelach aan de tafel). 
Hfd doc 1 – “…Het bekende Calimero-syndroom: “…Zij zijn groot en ik is klein…” 
Prof. B – “…Nederlanders, althans de heersende klasse, wanen zich wereldburger 
door overal zoveel mogelijk Engels te gebruiken. Dit is de provinciale uitleg van 
kosmopolitisme. Een èchte wereldburger richt zich zoveel mogelijk naar het land en 
de taal van het land waar hij/zij zich bevindt. Of, zoals iemand terecht stelde: er is 
niets kosmopolitischer dan in Nederland Nederlands te gebruiken.  
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Respectloze houding – Al jarenlang worden de politici gewaarschuwd door 
deskundigen, dat het in snel tempo bergafwaarts gaat met onze moedertaal. Wat mij 
bijzonder boos maakt is, dat de Ministers en Kamerleden al jarenlang niet willen luisteren 
naar mensen die aan Nederlandse universiteiten en hogescholen zijn opgeleid en mede 
voor U hun werk doen. Ik vind uw houding naar hen toe grof, respectloos en zeer 
beledigend. Als u toch niet luistert, hef dan de  faculteit Nederlands gewoon op. Vraag 
aansluiting bij een ander land: Engeland of Amerika bijvoorbeeld. Daar wonen allemaal 
betere mensen. Kortom: ik ga niet meer stemmen voordat u, landelijke bestuurders,  
mijn/ons probleem hebt (h)erkend en het gaat oplossen.    

Graag wil ik deze brief besluiten met een filosofisch grapje van de Franse filosoof 
Montesquieu, die een bezoek bracht aan de staten van Holland.  

De Hollandse geest was traag. (Uit de NOS serie: 58 Miljoen Nederlanders, 1977). 
Montesquieu schreef over de Hollanders: “…Er is heel wat tijd voor nodig om ze in 
beweging te zetten en ze te laten inzien dat ze in gevaar zijn. Maar, als u ze dat aan 
het verstand gebracht hebt, kunt u ze het ook niet meer afnemen, zelfs niet, als het 
gevaar voorbij is…. Het zijn hersens, die alleen door harde slagen in beweging komen 
en alleen door geweld duidelijk gaan zien....”  (blz. 409/410). 

Herkent u zichzelf hierin…? Hopelijk niet. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dit 
jaar niet gaan stemmen. Maar hoe dan ook: de wedstrijd is begonnen, en….. 
de moedertaal…..dat ben je zèlf ! 

 (N. Kats). 

PS1 – Het zal duidelijk zijn, dat niet ik, maar de door de overheid betaalde Vlaams-
Nederlandse Taalunie en het Meertens Instituut deze brief hadden moeten schrijven. 
Maar deze mensen hebben het veel te druk met…… ja, met wat eigenlijk….?! 
PS2 – Het is slechts een kwestie van tijd of er zullen schade-eisen worden ingediend 
voor geleden immateriële schade. Ergernis, gevoelspijn en woede zullen worden 
omgezet in schade-eisen. Vandaar dat ook Min. Grapperhaus deze brief ontvangt.  
PS3 – De vier Bewindslieden behoeven alleen maar te antwoorden op deze Open Brief 
als ze schrijven dat er een taalcommissie zal komen. Alle  andere 
nietszeggende tralala-antwoorden ken ik inmiddels wel. Die kan ik zelf ook wel 
verzinnen.  

Het door mij bedoelde briefje zal er zo uitzien:  

(hier afknippen = selecteren, kopiëren, plakken in de E-brief) 

Ik ga niet meer stemmen voor mijn geweten bij landelijke verkiezingen, 
omdat…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

NAAM …………………………… 

WOONPLAATS…………….. 

DATUM ………………………… 
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