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MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Bescherming van het Nederlands - Initiatief tijdschrift ‘Taalverdediging’
Het tijdschrift “Taalverdediging” van de gelijknamige stichting, dat voortdurend blijft
hameren op het belang van het Nederlands zowel in het bedrijfsleven, op straat als in het
hoger onderwijs, en dat van de strijd tegen de verengelsing zijn handelsmerk heeft
gemaakt, stelt voor om jaarlijks een “dag van het Nederlands” te organiseren. Daarbij
zou het de bedoeling zijn dat (de schoonheid van) onze Nederlandse taal één dag in het
jaar extra onder de aandacht wordt gebracht. Een dergelijke dag zou het respect voor
onze taal kunnen stimuleren en kunnen bijdragen aan een actievere bescherming ervan,
onder meer tegen de sluipende verengelsing.
1.

Hoe reageert de minister-president op dit initiatief van Taalverdediging? Wil de
minister-president initiatieven nemen om inderdaad een dergelijke ‘Dag van het
Nederlands’ in het leven te roepen? Welke initiatieven wil hij in dit verband concreet
nemen? Indien de minister-president dit geen goed idee vindt, waarom niet?

2.

Welke bijkomende initiatieven wil de minister-president desgevallend nog nemen om
onze taal te beschermen, onder meer tegen de sluipende verengelsing?

JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

ANTWOORD

op vraag nr. 324 van 5 mei 2022
van JAN LAEREMANS

1. Als reactie op deze vraag verwijs ik graag naar een aantal bestaande organisaties en
initiatieven die vanuit Vlaanderen ondersteuning krijgen om het Nederlands te
versterken en uit te dragen. Zo organiseren het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en
de Taalunie een jaarlijkse Week van Het Nederlands. De editie van 2021 was erg
succesvol, met onder meer met een gezamenlijke uitzending van NPO radio 1 en VRT
radio 1 en een startshow met de Zuid-Afrikaanse dichteres en schrijfster Antjie Krog.
In oktober 2022 zal de Week van Het Nederlands opnieuw plaatsvinden. De
ambassadeurs van deze editie, Joost Oomen en Raf Njotea kozen voor het thema
“schoonheid in de Nederlandse taal.”
Verder is de Taalunie ook actief in het ondersteunen van het Nederlands in het
onderwijs. Zo zet de organisatie via “Iedereen Taalcompetent” in op de
taalcompetentie Nederlands van middelbare scholieren, met aandacht voor én kennis
van/over het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur én vaardigheden in het
Nederlands. Ook heeft de Taalunie aandacht voor het Nederlands in het hoger
onderwijs (universiteiten en hogescholen) en de taalvaardigheid van (toekomstige)
leerkrachten. Daarnaast zorgen organisaties zoals de Taalunie en de letterenfondsen
ook voor de promotie van het Nederlands in het bijtenland, bijvoorbeeld door de
ondersteuning van opleidingen neerlandistiek wereldwijd.
Ten slotte nemen ook andere Vlaams-Nederlandse instellingen zoals Ons Erfdeel/De
Lage Landen verschillende initiatieven om (het gebruik van) het Nederlands te
promoten.
2. Het versterken van onze taal en de uitdaging van de verengelsing verdienen
vanzelfsprekend onze aandacht, en ik ben van mening dat bovenstaande en andere
initiatieven volstaan.

