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In Groningen begint de victorie
Universiteit haalt bakzeil -

Demonstratie afgelast!

Opening academisch jaar weer in het Nederlands
Geachte lezer,
In onze laatste Nieuwsbrief (2009-2) stond op de achterbladzijde de oproep om op 31
augustus in Groningen te komen demonstreren tegen het in het Engels openen van het nieuwe
academisch jaar van de rijksuniversiteit aldaar. Vorig jaar op 1 september meende de rector
magnificus van de onderwijsinstelling, professor Frans Zwarts, dat, aangezien meer dan 10%
van de studenten uit het buitenland (voornamelijk Duitsland) kwam, de universiteit een
internationaal karakter had en Engels de taal van de wetenschap was, het academisch jaar in
Groningen maar in het Engels moest worden geopend. Hij voegde de daad bij het woord en
sprak zijn toehoorders bij de opening in die taal toe. U kunt de toespraak in het Engels op
Internet nalezen en het uitspreken ervan door prof. Frans Zwarts zien en horen op www.Rug.
com/opening academisch jaar.
Brief Taalverdediging
Op 4 juni 2009 stuurde Taalverdediging professor Zwarts een brief met daarin het verzoek
onze taal te eerbiedigen en vanaf dit jaar de opening van het academisch jaar weer in het
Nederlands te laten geschieden. Om ons verzoek kracht bij te zetten, zegden we de hoogleraar
een demonstratie aan op de openingsdag 31 augustus a.s., voor de deur van het
academiegebouw in het hartje van de stad Groningen.
Voorbereidingen
In de afgelopen maand (juli) troffen we allerlei voorbereidingen voor de demonstratie. Zo
vroegen we vergunning aan bij de dienst openbare werken en bij de politie van de gemeente
Groningen en lieten we een groot spandoek maken met daarop de tekst: “VOERTAAL
NEDERLANDS!”. Ook stelden we de inhoud op voor de te drukken vlugschriften die we aan
de bezoekers van de openingsbijeenkomst en aan voorbijgangers wilden uitdelen. Daarnaast
berekenden we hoeveel vlaggetjes en plakkers we moesten bestellen voor de demonstranten.
Ook waren onze taalverdedigers in het Noorden bezig contacten te leggen met de pers en de
regionale radio- en TV-stations. Andere taalorganisaties werden uitgenodigd om aan onze
demonstratie mee te doen en vanzelfsprekend plaatsten we de oproep voor de demonstratie in
grote letters in onze Nieuwsbrief.
>

-2Oproep vond gehoor
Vanaf de tweede week van juli kwamen de reacties binnen. Velen meldden zich bij de
redactie aan en niet alleen uit Nederland; een aantal Vlamingen bleek bereid soms meer dan
300 km heen en terug af te leggen om tegen de ontwaarding van onze taal aan de academische
instelling te protesteren. Dat was werkelijk hartverwarmend! De Stichting Nederlands bood
spontaan aan, de oproep over te nemen en op haar webstek te plaatsen en een groep
verontruste hoogleraren, o.a. uit Groningen, schaarde zich achter ons protest. De redactie van
het Groningse universiteitsblad vroeg om een vraaggesprek en ook Haagse politieke kringen
toonden belangstelling.
Verrassing
Het zal u niet verbazen dat de leiding van Taalverdediging zich opmaakte vele overuren te
maken om de demonstratie in goede banen te leiden. De agenda’s werden op elkaar afgestemd
en allerlei afspraken die voor eind augustus gemaakt waren werden verplaatst. Tot… er op 29
juli, tot onze grote verrassing, uit Groningen het telefonisch bericht kwam dat het
universiteitsbestuur had besloten de opening dit jaar weer in het NEDERLANDS te laten
plaatsvinden. Nadat het bericht per e-post was bevestigd, konden we elkaar gelukwensen en
viel het besluit om de demonstratie wegens enorm succes af te gelasten. Vervolgens gingen
we over tot het uitgeven van persberichten, het aanbrengen van het heugelijke nieuws op onze
webstek en het schrijven van deze brief.
Dank
We danken hierbij allen die de voorbereidingen van onze demonstatie hebben gesteund en ons
hun medewerking hebben toegezegd, zowel onze eigen taalverdedigers als aanhangers van
andere taalorganisaties, alsmede degenen die aan de verspreiding van de berichten over de
demonstratie hebben meegewerkt! We hopen dat het besluit van het Groningse
universiteitsbestuur de leidinggevenden van andere universiteiten die op taalgebied de
verkeerde weg zijn ingeslagen of van plan zijn dat te gaan doen, door dit besluit tot inkeer
komen en op het goede pad zullen terugkeren, want op Nederlandse universiteiten dient de
voertaal Nederlands te zijn, zeker tijdens een zo belangrijke gebeurtenis als de opening van
het academisch jaar.
Het bestuur van de Stichting Taalverdediging.
(voor de brief van Taalverdediging aan de RUG en het antwoord daarop: zie bijlage ).
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