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De afgelopen jaren ben ik vooral decaan geweest van de faculteit der letteren, en dat is een 
bestuurlijke functie, zeg ik er maar even bij, voor wie denkt dat ik loopbaanadvies geef. Taalbeleid 
heeft in de tijd dat ik decaan was vaak op de agenda gestaan van de medezeggenschap. In het licht 
van ‘dilemma’s van meertaligheid’ zal ik er hier drie behandelen, en één niet behandelen, waarbij ik 
meertaligheid ruim opvat, waarschuw ik maar even.  
 
Allereerst wat ik niet zal behandelen. 
 
U kent ze vast wel, de artikelen in de krant waarin geschamperd wordt op het feit dat er zoveel 
buitenlandse studenten naar Nederland komen en dat, om er nog meer te lokken, onze opleidingen 
in de uitverkoop zijn gedaan, doordat men die studies in het Engels aanbiedt. Onze eigen faculteit 
werd zelfs door een van onze eigen hoogleraren belachelijk gemaakt, want die publiceerde in de 
volkskrant een bericht dat haar studenten, die een Engelstalige onderzoeksmaster volgden, maar die 
zelf van oorsprong Nederlands waren, en die bij haar het vak over Vondel volgden, verplicht waren 
om een werkstuk in het Engels te schrijven om te kunnen afstuderen, en nog erger, daarvoor 
moesten ze ook nog eens alle gedichten van Vondel die ze wilden behandelen in het Engels vertalen. 
Huhuhuhuuuu. Het was hilarisch, belachelijk en een schande. 
Tja, in de krant wordt elk feit een hyperbool en dat is jammer. Gelukkig hebben we dat misverstand 
uit de wereld kunnen helpen: in onze faculteit gebruik je geen vreemde taal als alle betrokkenen het 
makkelijker vinden om in hun moedertaal, in dit geval Nederlands, te communiceren. 
 
Wat ik wel wilde voorleggen zijn deze drie issues.  
 
Het eerste heeft te maken met de voertaal. Welke taal spreken we af dat we spreken tijdens de 
vergaderingen? Spraken we Nederlands? Dan sloten we daarmee buitenlandse studenten en 
medewerkers uit, en dat wilden we niet. Spraken we dan Engels? Maar daarmee dwongen we vrijwel 
iedereen om een drempeltaal te bezigen, terwijl het om fundamentele zaken ging als sociale 
veiligheid, de grootte van de werkkamer, of examenprocedures ging. Het gaat er dan altijd heftig aan 
toe. Dat zijn pittige vergaderingen. Het is niet makkelijk om professioneel ruzie te maken als je 
verontwaardiging eerst via de trechter van een andere taal moet. Taal mag dan geen belemmering 
zijn. Een tolk dan maar? Ook dat is geen vreugde, want ook dat is haperende en uitgestelde 
communicatie. 

Moesten we dan maar accepteren dat alle gesprekken met horden, met zand in de mond, 
met een beperkt vocabulaire werden gevoerd? Moesten we dan maar accepteren dat iedereen 
gebrekkig sprak, en afgaan op bedoelingen om mekaar te begrijpen? We zijn van de letterenfaculteit, 
dat voelde als een nederlaag. Uiteindelijk hebben we gekozen om vooraf per onderwerp te bepalen 
wat de voertaal is, en we kozen voor luistertaal, waarbij iedereen andermans taal begrijpt, maar niet 
spreekt. Wie dat wilde, kreeg een gratis cursus passieve taalvaardigheid aangeboden, lezen en 
luisteren dus, in de gewenste taal, Engels of Nederlands. 

Werkte het?  
Niet echt. Er werd naar mijn smaak veel te veel gezwegen. Of, zoals Frans Timmermans ooit 

zei, en dat is toch niet de minste taalbeheerser, ‘als ik niet weet hoe ik het moet zeggen, dan zeg ik 
maar niets’. Ik ben bang dat veel mensen de Timmermansstrategie volgden. Het was eerder 
medezwijgenschap dan medezeggenschap. 
 



Een ander onderwerp dat vaker terugkwam was de taaltoets. Bij ons moet elke student de taaltoets 
met een voldoende afronden, hetzij in het Nederlands hetzij in het Engels, dat is afhankelijk van de 
opleiding die je doet. Iedereen moet het doen. Persoonlijk vind ik: noblesse oblige. Je bent student 
aan de letterenfaculteit, en taalverzorging dient je middle name te zijn. Dat waren de studenten niet 
met me eens. Ze vonden het minachtend en vernederend. Ze hadden toch een vwo-diploma? Nou 
dan. Maar ik wist hoezeer de docenten kloegen, en hoe het afnemend werkveld schamperde op de 
taalvaardigheid van onze studenten. Ik vind bovendien dat goed schrijven en goed spreken iets zegt 
over de hygiëne van je denken. En ik vind daarenbovendien dat het niet-zorgvuldig schrijven en 
spreken een belediging is voor mij als toehoorder en ontvanger. Jij wil dat ik jouw werk nakijk? Jij wil 
dat ik jou help groeien in je ontwikkeling? Heb dan de beleefdheid om je werk na te lezen voor je het 
mij laat lezen, of om de spellingschecker aan te zetten, als je iets inlevert. 

Ik heb de poot stijf gehouden. Ik werd als docent erg moe van studenten die, als ze een 
werkstuk terugkregen dat rood was van de correcties – ik ben een nuffige juf met een rode stift in 
het diepst van mijn gedachten – dan zeiden ze tegen me, bij een denk- of taalfout: ‘Ja, het staat er 
niet, maar ik bedoelde dat wel, hoor.’  
 Wat ook meespeelt: ons kennisdoel is nuance, analyse, interpretatie, diepgang, en die bereik 
je alleen met taal. Taal is ons instrument, ons laboratorium, om kennis te maken. Dat is anders bij 
betavakken. Denken gaat vaak via taal. Dus maakt het uit dat je weet: wat hier staat is het 
omgekeerde van wat er bedoeld wordt. Door iets niet te zeggen, zeggen we het soms heel erg 
nadrukkelijk. En vergelijkingen en metaforen bestaan niet in de echte wereld, maar zijn vaak de beste 
manier om iets duidelijk te maken. Kortom: harde feiten bestaan niet in onze wereld, en feiten 
worden zachter of harder afhankelijk van het taalgebruik. 

‘Precies!’ zeiden de studenten. ‘Kijk. Wij bedoelen het vaak goed, en dat laten we dan 
ongezegd, dus dat schrijven we niet, en het staat er dan ook niet, en dan mag je het ons niet 
aanrekenen, nee, je moet het goedkeuren.’ Daar kon ik wel om lachen. 

Studenten verwezen graag naar de Faculty of Arts van de Universiteit van Hull, die vorig jaar 
bekend maakte dat ze studenten niet langer zouden corrigeren, wanneer ze verkeerd spelden, 
grammaticale fouten maakten of interpunctie verkeerd gebruikten. Dit maakt deel uit van hun 
nieuwe diversiteitsbeleid dat als doel heeft het ‘curriculum te dekoloniseren’. Goed taalgebruik, zo 
stelt de universiteit, kan worden gezien, ik citeer hier het persbericht in de vertaling, als ‘homogeen, 
Noord-Europees, wit, mannelijk en elitair’. 

Ik vroeg aan onze studenten: vinden jullie ook dat goed taalgebruik ‘wit, mannelijk en elitair 
is?’ Nee, dat niet. ‘Waarom gebruik je het dan als argument?’ vroeg ik. ‘Het is wel normatief,’ zei een 
van de studenten, ‘en normatief is fout’. ‘Is dat zo?’ vroeg ik. 

De universiteit van Hull zegt: ‘we zijn er heilig van overtuigd dat iedereen, ongeacht afkomst, 
een kans moet hebben om te studeren en om te slagen.’ Ideeën van studenten, zo stelt de 
universiteit, hebben voorrang boven hun uitdrukkingsvaardigheid. ‘Is dat zo?’ vraag ik opnieuw. Ik 
vind het erg jammer. Ik ben erg voor equity en equality, ik bedoel voor rechtvaardigheid en gelijke 
kansen, maar ik denk dat we studenten met een niet-gepriviligieerde achtergrond, studenten zonder 
vinkjes, onrecht doen door hen met andere maten te meten. Het juk van de lage verwachtingen is 
gemeen. Is juist, als je het mij vraagt, uitermate paternaliserend en bevoogdend. De universiteit 
moet juist hoge eisen stellen, aan iedereen. Niemand is hetzelfde en de wereld is oneerlijk. Wel is het 
zo, en daar ben ik een groot voorstander van, dat iedereen die dat wil, iedereen die 
eerstegeneratiestudent is, een pre-university jaar verdient, gratis, kom hier studeren zonder je vast 
te leggen op een studie. En ik vind dat iedereen er net zo lang over moet kunnen doen als nodig is, 
niet door honderd keer hetzelfde tentamen te doen, integendeel, je gaat pas tentamen doen als je er 
klaar voor bent. Weg met de beperkte studieduur. Onderwijs moet gratis, veeleisend en moeilijk zijn. 

De studenten zijn uiteindelijk, schoorvoetend, accoord gegaan. En daarmee kom ik op het 
laatste dilemma uit de medezeggenschap: ze hebben ook, in die discussie, alle gesprekspartners 
gevousvoyeerd. 
 



Dat woord kenden ze helaas niet. Vousvoyeren behoort niet meer tot het rudimentaire vocabulaire. 
Jammer, maar niet erg. Ik leer ze graag wat, en zoals gezegd, ik ben een nuffige juf in het diepst van 
mijn gedachten. Ik wilde graag dat iedereen mekaar aanspraak met ‘mevrouw of meneer’ plus 
achternaam en het persoonlijk voornaamwoord u gebruikte. In mijn optiek help je de discussie met 
de staf, het bestuur en elkaar door afstand in te bouwen. Met u. Dat vonden ze raar. Allereerst 
vonden ze meneer en mevrouw te beperkt, en daar kon ik me iets bij voorstellen, dus dat hebben we 
laten vallen. De studenten overtuigden mij ervan dat je beter voor- en achternaam kunt gebruiken, in 
plaats van dat gemevrouwmeneer. Akkoord. Maar u zeggen, dat vonden ze bijna een belediging. U is 
afstand, u is oude mensen, is bijna net zo erg als een punt gebruiken in whatsapp. Ik heb proberen 
uit te leggen dat die afstand juist een zegen is, dat je dankzij die afstand juist met meer gemak tegen 
een docent kunt zeggen ‘Margot van Mulken, u mist de pointe van mijn betoog’, dan als je zegt: 
‘Nee, je snapt het niet, je luistert niet’. De je-vorm roept een gemeenzaamheid op, die je juist als 
student waarschijnlijk liever kwijt bent. Je wil niet dat een docent je je-en-jouwt, terwijl je zelf, 
vanwege het leeftijdsverschil, je verplicht voelt u te zeggen. Je wil juist dat iedereen respect betoont 
voor de rol die de student in de medezeggenschap speelt, en dat lukt beter met afstand. Uiteindelijk 
gingen ze daarmee akkoord. Het wonderlijke was alleen dat ik in mijn eigen valkuil donderde: omdat 
ik geen meneer of mevrouw meer mocht zeggen, maar voornamen moest gebruiken, verviel ik 
helaas zelf vaak in het je-en-jouwen, want voor mij staat voornaamgebruik gelijk aan tutoyeren, 
terwijl ik dat nu juist niet wilde. Ik zou dan ook graag een nieuwe aanspreekvorm hebben voor deze 
vergaderbeleefdheid. Ik denk dat ik, in plaats van mevrouw, meneer, memens eigenlijk best een 
goede oplossing vind. Ik vind het nog hartstikke woke ook. 
 
Dit waren mijn drie dilemma’s uit een universitaire medezeggenschapspraktijk. Hebben we ze finaal 
opgelost? Nee, natuurlijk niet. Het waren wel nuttige en scherpe discussies. Die hebben we half in 
het Engels, half in het Nederlands, en half in onverstaanbaar gemompel gevoerd, want we blijven 
natuurlijk wel Zuiderlingen. 
 
 


