
Waarover ging het taalnieuws 

dit jaar in de media? Over 

Engels in het Nederlands, 

Belgisch-Nederlandse woorden, 

en natuurlijk over de nieuwe 

spellinggidsen en de nieuwe 

Van Dale. Maar de meeste 

aandacht ging toch naar de 

Taalunie-bezuinigingen op het 

onderwijs Nederlands in het 

buitenland. Het taaljaar 2015  

in vogelvlucht.

REDACTIE ONZE TAAL

Het komt niet vaak voor dat een grote landelijke 

krant opent met een taalkwestie, maar op 9 

juni dit jaar gebeurde het wél. Onder de kop ‘Taal-

unie dreigt uiteen te vallen’ berichtten de Volkskrant 

en De Morgen op de voorpagina over “een hevige 

richtingenstrijd” binnen de Nederlandse Taalunie, 

het overheidsorgaan dat in Nederland, Vlaanderen 

en Suriname het taalbeleid bepaalt en uitvoert. De 

nadruk zou bij de Taalunie te veel liggen op pr, en te 

weinig op het inhoudelijke werk. Hoewel de kranten 

naderhand erkenden de zaken wat al te stellig te 

hebben gebracht, was er dit jaar wel degelijk veel 

gemor over het beleid van de Taalunie.

 Die kritiek richtte zich vooral op het besluit om te 

bezuinigen op de neerlandistiek in het buitenland. 

Aan buitenlandse universiteiten geven honderden 

docenten lessen Nederlands; voor hun werk krijgen 

zij een financiële aanvulling vanuit Nederland, die 

nodig is om hun kosten te dekken. Die aanvulling 

zou verdwijnen, net als de zomercursussen in Ne-

derland en Vlaanderen voor buitenlandse studenten 

Nederlands. Ook het Erasmus Taalcentrum in Jakar-

ta zou eraan moeten geloven. Eind april uitten zo’n 

175 universiteitsmedewerkers in binnen- en buiten-

land hun zorgen over deze ontwikkelingen in een 

ingezonden brief in De Standaard en NRC Handels-

blad.

 Deze zomer leek er een oplossing te zijn bereikt. 

Na overleg met de Internationale Vereniging voor 

Neerlandistiek (IVN, de belangenvereniging voor 

docenten Nederlands aan universiteiten over de hele 

wereld) werd bekendgemaakt dat de Taalunie een 

aantal van de gewraakte bezuinigingen deels terug-

draait, en dat de Nederlandse overheid zorgt voor 

een doorstart van het Erasmus Taalcentrum.

 Maar hiermee was de storm nog niet geluwd. In 

oktober meldde neerlandicus Jaap Grave vanuit In-

donesië dat de doorstart van het Erasmus Taalcen-

trum heeft geleid tot het ontslag van 24 mensen, en 

tot het verdwijnen van allerlei taken. En in novem-

ber haalde docent Arie Pos vanuit Portugal hard uit 

naar het compromis tussen de Taalunie en de IVN. 

Gemor over Taalunie, lof voor   Van Dale
Het taalnieuws van 2015
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Bezuinigingen op lessen Nederlands in 

het buitenland

“De boodschap blijft: ‘Er 

komt geen euro bij.’ ”


