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Aan het einde van de middagzitting gaf Seth Gaaikema een voorstelling van gedeelten uit zijn cabaret.
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OPENINGSWOORD
door de voorzitter J. M. Redelé
Majesteit!

Groot was de vreugde, toen het bestuur de mededeling
mocht ontvangen, dat u voornemens was ons congres
met een bezoek te vereren. Zo mogelijk nóg verheug~
der zijn wij, nu wij u hier, temidden van meer dan 1000
congressisten welkom mogen heten als bescherm~
vrouwe van ons Genootschap. Uw aanwezigheid is
voor ons een aansporing, nog méér dan in het verleden
onze krachten te wijden aan de bevordering van het
goede taalgebruik in ons land.
Koninklijke Hoogheid!

Ook U van harte welkom op het 7e congres van Onze
Taal. Wij weten het bijzonder te waarderen, dat u
aan onze uitnodiging gevolg hebt willen en kunnen geven om heden hier in ons midden aanwezig te zijn.
Feitelijk verbaast het ons niet, daar u vanaf het ogenblik, dat u onze geliefde kroonprinses hebt leren kennen, een grote belangstelling voor het Nederlands aan
de dag hebt gelegd. Uw vorderingen in het verstaan
en gebruik van onze taal hebben het respect van iedereen verworven.
Het ware te wensen, dat vele Nederlanders uw goede
voorbeeld volgden en zich dezelfde moeite getroostten
om hun taal zuiver te spreken.
Excellentie!

Het is ons een grote eer u als Minister van Onderwijs
en Wetenschappen te kunnen begroeten.
Moge dit congres voor u een verpozing zijn temidden
van alle zorgen, die u, wat de Nederlandse spelling
betreft, kwellen.
Het gaat nu om klanken en muziek en niet om de
vraag of u zult toestaan dat de x in ks wordt veran~
derd.
Bij een bezoek, dat wij u enige tijd geleden mochten
brengen, hadden wij de gelegenheid u uitvoerig over
ons genootschap in te lichten.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat u zich
nu eens persoonlijk op de hoogte wilt komen stellen
van hetgeen ons genootschap presteert en waaraan uw
subsidie wordt besteed.
Ik ben er echter volledig van overtuigd, dat wanneer
u vanmiddag ons congres verlaat, u tevreden zult zijn
en de verzuchting zult slaken: „Ware het op het mi
ook mogelijk met zo weinig financiële middec-nister
len, zo veel te bereiken!"
Burgemeester!

U bent nog geen drie dagen in functie en reeds wilt
u uw eerste vrije zaterdag offeren voor een bezoek
aan ons congres. Hartelijk dank.
Wij hopen, dat wij u, evenals uw voorganger regelmatig op onze congressen zullen mogen begroeten.
Dames en Heren!

Wanneer het erop aankomt mensen aan te spreken, is
onze Nederlandse taal zonder twijfel de rijkste, zo
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niet van de wereld, dan toch van Europa: in het woordenboek van Van Dale vindt u onder het hoofdstuk
titulatuur maar liefst een tachtig vormen van aanspraak. Onze vorige voorzitter heeft bij de opening
van het congres in 1962 geprobeerd ze alle in één
vloeiende volzin te gebruiken. Hij ontving kort daarop
een ernstig vermanende brief van een congressist, die
had opgemerkt, dat de voorzitter niet volledig was geweest en een paar titels had vergeten.
Ik waag mij daarom niet op dit gladde pad en heet
u allen tegelijk van harte welkom.
Dat ik desalniettemin een paar uitzonderingen wil maken, zult u kunnen billijken.
Helaas heeft sinds het vorige congres Prof. Krul gemeend de voorzittershamer te moeten neerleggen. In
een algemene, zeer druk bezochte ledenvergadering twee leden waren aanwezig heb ik uitvoerig mogen
stilstaan bij de verdiensten van Prof. Krul voor het
Genootschap Onze Taal en woorden van dank mogen
spreken.
Het zal zeker met u aller instemming zijn, wanneer ik
vandaag Prof. Krul zeer in het kort nogmaals hartelijk
dank zeg voor alles wat onder zijn voorzitterschap tot
stand is gekomen.
Degenen onder u, die op onze vorige congressen aanwezig waren, zullen zich zeker ook de menselijke, met
humor doorspekte en van tintelende levensvreugde getuigende openingsspeeches van Prof. Krul herinneren.
Prof. Krul bezat de gave zijn gedachten in prachtig
Nederlands weer te geven en zo zijn openingsrede tot
een mooi stukje proza te maken.
Hoezeer u, Prof. Krul, meeleeft met het wel en wee van
ons genootschap, moge vandaag opnieuw blijken uit
het feit, dat u speciaal voor het bijwonen van dit congres per vliegtuig uit Genève bent overgekomen. Krul,
namens alle aanwezigen zeg ik je heel hartelijk dank
voor al hetgeen je voor het genootschap Onze Taal
hebt gedaan.
Ook ons erelid, ir. Duyvis, een der zeer weinigen, die
van de oprichting in 1931 af ons genootschap heeft
bestuurd, heet ik hier welkom.
Het Nederlands is naar het woord van Prof. Stuiveling
een tweestatige taal. De tweede staat is België. Ik begroet hier de voorzitter, Prof. Pée en andere bestuursleden van onze Belgische zustervereniging, de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal en tevens is het
mij een eer te mogen begroeten de heer Vansina, secretaris van de Belgische Ambassade.
-

r

Waarde toehoorders!

Als onderwerp op onze vorige congressen hebben wij
o.m. behandeld: „Goed Nederlands ", „De Kunst van
het Woord ", „Het Nederlands en het Onderwijs ".
Daarom zoudt u zich kunnen afvragen: Is het onderwerp, dat wij heden op ons congres gaan behandelen
„Het Nederlands in lied en cabaret" wel een onderwerp voor ons genootschap? Behoort dit thema wel
tot het werkterrein van Onze Taal? Wat heeft lied en
cabaret te maken met goed Nederlands?
Het antwoord vindt u in het septembernummer van ons
blad.

ONZE TAAL

38e JAARGANG Nr. 1

Klagen over verval van de taal en wanorde in de taal
is maar één zijde in de beschouwing over goed taalgebruik. Wij moeten ons voor die eenzijdigheid hoeden. Wij mogen verheugd zijn als wij groei en levenskracht van het Nederlands kunnen waarnemen. Dáárom hebben wij het lied en het cabaret gekozen! Zangers
en cabaretiers hebben duidelijk getoond hoe met het
Nederlands te spelen is. Zij hebben
ondanks de
een geheel eigen geluid
sterke buitenlandse invloed
weten te bewaren en te cultiveren.
Een proeve van dit eigen Nederlandse geluid zullen
ons de inleiders van vandaag geven.
Als eerste de heer Michel van der Plas: „Spelen met
woorden".
Mijnheer Van der Plas, er zullen niet zo heel veel
cabaretprogramma's geweest zijn in de laatste 10 jaar,
waar niet een of meer liedjes van u ten gehore zijn gebracht. Wij hebben van u o.a. geleerd:
„Zeg maar JA tegen het leven ''. Wij zeggen straks
ook gaarne „ja" tegen u.
Prof. Stuiveling, u wilt ons even terugbrengen naar het
verleden, naar Breero, wiens sterfdag, 350 jaar geleden,
wij dit jaar herdenken.
Mijnheer Verdoner, u zult met uw leerlingen ons een
-
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indruk geven van Breero's liederen, in de oorspronkelijke vorm en in moderne versie.
Mijnheer Van Altena, wij zouden haast kunnen zeggen: u bent de vader, de jonge vader van de hertaling
en het luisterlied. Wij kennen uw bewondering voor
het Franse chanson en uw streven om met name voor
de televisie de ontspanning voor miljoenen ook
de Nederlandse dichtkunst als vorm van amusement
te brengen.
En ten slotte: Seth Gaaikema. Mijnheer Gaaikema, u
bent doctorandus in de Nederlandse letteren, maar van
beroep bent u dichter, zanger, toneelspeler of alle drie
tegelijk: cabaretier. U zult ons iets uit uw jongste caba~
retprogramma laten horen.
Gaarne heet ik ook welkom in ons midden de verte~
genwoordigers van de pers: de pers waarvan Napor
leon eens zei: „Ik kan alle legioenen verslaan, maar de
pers niet". Ik heet u daarom dubbel welkom, en wil
de gelegenheid aangrijpen u dank te zeggen voor de
aandacht, die u steeds aan ons genootschap besteedt.
Misschien mag ik een beroep op u doen om ons te
helpen de belangstelling van de Nederlanders voor eigen taal te vergroten.

Rondom de Koningin en de Prins v.r.n.1.: de voorzitter van O.T., J. M. Redelé, prof. Stuiveling, Michel van der Plas, Seth
Gaaikema, Johan Verdoner.

^c.
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SPELEN MET WOORDEN
door Michel van der Plas
Niet ik zou hier aan het woord moeten zijn, maar een
man die het spel met woorden voor een publiek ex
pro f esso bedrijft. Een man als deze:
Zoals mijn vader marcheerde, marcheerde niemand, de anderen marcheerden allemaal recht, hij
marcheerde schuin.
Een man als deze maakt alle theorieën over ons onderwerp spelen met woorden op een gelukkige
wijze overbodig, op de gelukkigste wijze die er bestaat:
en het directe contact van maker èn uitvoerder met
de argeloze luisteraar. Maar er wordt van mij vanmorgen iets verwacht over het hoe, en waarom, en
waartoe, van het spel met woorden. Ik moge dan meteen iets citeren. Het is een kort gedicht van Daan
Zonderland:
Als ik een roltrap, zegt men er niets van.
Als ik een raapsteel, laat men mij vrij.
Als ik een kropsla, kraait er geen haan naar.
Maar als ik een bisschop, ben ik er bij.
Voor goed begrip van het spel dat hier gespeeld is,
diene dat de woorden roltrap, raapsteel en kropsla in
de eerste drie regels aanééngeschreven zijn, dus als
zelfstandige naamwoorden. Door hun plaatsing echter
in een voorwaardelijke bijzin ( „als ik een roltrap”)
suggereert de schrijver dat het hier om een tweetal
woorden gaat: een werkwoordsvorm (gezegde) : „trap"
en een zelfstandig naamwoord (lijdend voorwerp) :
„rol". In de vierde regel: „als ik een bisschop ben ik
er bij ", maakt de schrijver handig gebruik van het gewenningsproces, dat al drie regels duurt, en gebruikt
hij een woord bisschop dat, hoewel niet splitsbaar zoals de andere, roltrap, raapsteel, kropsla, splitsbaar
lijkt, waardoor gesuggereerd wordt: „als ik een bisschop schop". Het knappe is nu dat het dat ook gáát
betekenen, hoewel het er niet staat. Het gedicht heet,
heel tekenend, „De grens". De schrijver deelt ons
daarmee, tongue in cheek, mee (behalve dat hij met
de vierde daad over de schreef zou gaan) dat hij óók
taalkundig over de schreef gaat.
Hier heeft men woordspel. Maar het is een spel dat
er schijnt te zijn omwille van zichzelf, al vermaakt het
dan ook de lezer. Men zou het een (goed) soort knutselen met taal kunnen noemen.
Al is het maar om aan te geven welk een breed terrein
wij betreden, wanneer wij over „woordspel" nadenken, zou ik graag onmiddellijk een ander citaat laten
horen dat we een „hoger", een „functioneel" spelen
met woorden zouden kunnen noemen. Het is uit een
'stukje van Simon Carmiggelt dat „Twintig" heet. Hij
laat er zo-maar-een-man bij een haringkar in vertellen
over zijn dochter. Nu ze 20 is geworden, zegt hij, trekt
hij zijn handen van haar terug. Hij laat een foto van
haar zien en zegt: „Er zat eigenlijk een jongen aan
vast, maar die heb ik er afgeknipt: waarom zou ik zo'n
jongen nog op mijn borst dragen?" En even verder,
na verteld te hebben dat al een hele stoet van aanbidders door haar mee naar huis is genomen om mee
-

-
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te eten: „Ik heb wat voedsel verstrekt, aan die knapen". Het gaat om de zinnen „waarom zou ik zo'n
jongen nog op mijn borst dragen" en „ik heb wat voed
sel verstrekt aan die knapen". De man in kwestie
spreekt in gemeenplaatsen, maar het zijn uitdrukkingen
van een ander niveau dan bij hem of bij het geval
passen. Toch gebruikt Carmiggelt ze zeer bewust.
Dit is een woordspel niet om zichzelf, maar om een
man in zijn onbeholpenheid te karakteriseren. Hij
spreekt zinnen uit van een niveau dat hem te boven
gaat, maar daarmee wordt zijn onmacht, zijn hulpeloosheid op trefzekere wijze gekarakteriseerd. Hier maken
we kennis met de kracht van een schrijver om via een.
spel met woorden op volmaakte wijze een mens op te
roepen.

Een belangrijk element is daarbij dit: men moet, om
dit spel te kunnen meemaken, meebeleven, zijn taal
goed kennen. Wie de toonhoogte van de uitdrukking
„voedsel verstrekken" niet kent, mist het doel dat hier
beoogd wordt. Voor het waarderen van woordspel,
moet men zijn taal eigenlijk even zeer beheersen als
de speler. De cabaretier, staande voor een volle zaal
met een gemengd publiek, dient zijn woordspel uiterst
subtiel te spelen om zijn publiek in de verrassende
draai het ontladingsmoment te kunnen laten meebeleven. Hij heeft niet, als de schrijver, met een lezer te
maken die het gedrukte langzaam proeven kan en hèrproeven, hij moet het al sprekende halen. Ook hij moet,
net als de schrijver, een illusie wekken; maar om de
luisteraar zo goed mogelijk dat ene weggetje op te
leiden van de schijn, dient hij zijn woorden tevoren in
een goede economie (de énig goede) afgewogen te
hebben, en soms is het de loutere herhaling van een
en dezelfde zin die de luisteraar dwingt dat weggetje
in te slaan. Wim Kan: „Als ik generaal was, nam ik
alle parades af. Dan nam ik alle parades aI' . Na enkele herhalingen doorbreekt hij door een subtiel accentverschil de schijn: „Als ik generaal was, nam ik alle
parades af".
Wat is woordspel? Ik neem graag de definitie over
van Professor Schultink in De Nieuwe Taalgids:
We spreken van woordspel in al die gevallen
waarin sprekers en schrijvers opzettelijk gebruik
maken van het feit dat in taal aan formele identiteit semantisch verschil gebonden kan zijn.
Dat wil zeggen dat woorden meer betekenissen kunnen
hebben. M.a.w.: de woordspeling bouwt een schijn op.
De lezer of luisteraar wordt een bepaalde richting ingestuurd, de richting van één betekenis van een woord,
om dan bij verrassing te ontdekken dat een andere
bedoeld was. Vooraleer ik daar iets meer over theoretiseer, kan ik, meen ik, beter eerst wat voorbeelden
geven van vormen, of zo u wilt soorten, van woordspel.
De bekendste en meest voor de hand liggende vorm
van woordspel is die waarin op simpele wijze gebruik
gemaakt wordt van het feit dat een en hetzelfde woord
meer betekenissen kan hebben. Zo, om een voorbeeld
te geven, is er het Grafschrift van een piekeraar van
de hand van Eric van der Steen:
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Het heeft jaren en jaren gekost,
maar nu ben ik opgelost.

De cabaretier buit dit procédé dikwijls uit, en soms op
een enigszins ingewikkelde wijze. Seth Gaaikema ver-telt ons bijvoorbeeld het verhaal van een schoolhoofd
die verliefd is op een onderwijzeres, en zegt dan: „Het
hoofd zat haar op de hielen en moest tenslotte de benen nemen". In hetzelfde genre en even ingenieus is bij
Fons Jansen wanneer hij spreekt over een vroegere
verloofde deze uitspraak:
Daar had onze deken bezwaar tegen. Onze deken
was niet voor dat kussen en zo. Onze deken zei
altijd het kussen te laken, dat zei de deken.
Of herinnert u Toon Hermans in zijn verhandeling over
de componist Strinzeltahl:
Dames en heren, ik speel nog vrij veel werkjes
van Strinzeltahl, ik speel nog vrij veel werkjes van
zijn hand, handwerkjes, voor het merendeel kar
mermuziek en af en toe een suite, dat hangt van
de schuifdeur af.
Iets spitser, ingewikkelder en uitgaande van de veronderstelling dat zijn gehoor enige vaderlandse aardrijkskunde kent, speelt Seth Gaaikema dit woordspel in een
fragment van een chanson over plaatsnamen en hun
dubbelzinnigheid:
Haar vader doet in petten,
dat doet ie lang niet gek.
Alleen haar vaders petten,
die hebben een gebrek:
ze krimpen aan de Ijssel,
of ze krimpen aan de Lek.
Deze vorm van woordspel, uitgaande van de meerzin
een woord, kan allerlei kanten op. Trijntje-nighedva
Fop maakt een meesterlijk gebruik van meerzinnigheid
door tweetaligheid in dit vers:
Dit weekeind ging een troepje maden
in Scheveningen pootje baden.
De welbespraaktste van het stel
sprak: „Makkers, merken jullie wel?
Er zijn hier heel wat maden bij
die made zijn in Germanij.
Dit soort dingen komt een mens vaak gewoon aanwaaien, zoals het mezelf overkwam toen ik opschreef:
Geen rotter dam dan Amsterdam,
geen moeder man dan vader.
Of toen ik onlangs meende te moeten schrijven dit
Grafschrift van Luns:
Geen mens kan me nu meer wat maken;
ik zit eindelijk op Binnenlandse Zaken.
Een verbijzondering van deze vorm van woordspel lijkt
mij deze: dat een bepaalde uitdrukking (van een of
meer woorden) letterlijk genomen wordt. Ik geef als
voorbeeld een Grafschrift (van C. Buddingh) :
Hier ligt Gijs van Amerongen.
In de grond een goede jongen.
Eigenlijk doet dit vers pas zijn werk door de titel.
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Zonder de titel „Grafschrift" zou het onschuldig zijn,
werden wij niet een bepaalde richting opgestuurd.
De meerzinnigheid kan door een cabaretier doorzichtig gemaakt worden door niet meer dan een bepaald
subtiel accent in de voordracht. Sterk daarin is Fons
Jansen, b.v. in zijn „Kerkberichten", zoals die van de
kansel worden voorgelezen:
Kapelaan Sanders zingt het eerste couplet, dan
valt de hele kerk in.
In hetzelfde genre zit dit:
Om de gedialogeerde volksmis ordelijk te laten
verlopen, zal kapelaan Hendriks optreden als
volksmisleider.
En dan mag ik u toch ook niet deze parel onthouden:
In het lof zullen wij zingen knielt allen neer op
bladzijde zestien.
Een andere vorm van woordspel is deze: dat men bestaande woorden verandert om een komisch effect te
bereiken. Toon Hermans vertelt b.v. van een bepaald
boek: „Dat wordt een bedseller". Wim Kan zegt over
De Quay: „Geen Ouwejaar zonder Jan de Quay; dat
is een conditio sine Quay non''. Deze vorm van woordspeling lijkt mij persoonlijk de gemakkelijkste. Het is
niet veel meer dan een intelligentiespelletje. Al geef ik
toe dat in dit genre toch ook wel voorbeelden te geven
zijn op hoger niveau: zo wanneer Annie M. G. Schmidt
in haar cabaretlied over de Noorse trilogieën het
woord „Trijolologie" bezigt; door het woord te verlenr
gen suggereert zij iets van de meestal uitzonderlijke
lengte van de door haar gehekelde boekwerken. En
een schoonheidsprijsje in dit genre komt Trijntje Fop
(Kees Stip) toe voor:
Een geit heeft laatst te Duivendrecht
een porseleinen ei gelegd.
zo sierlijk, dat het zelfs te Sèvres
beschouwd wordt als een oeuf de chèvre.
Een volgende vorm van woordspel is die waarin woorden zonder eigenlijke betekenis de functie van woorden
mèt betekenis wordt toegekend (lei wel: het gaat
hier niet om zelfgemaakte woorden) . Dit vinden we
b.v. in het verhaal van Wim Sonneveld over de last
die hij de laatste tijd heeft van z'n hurken. Achteraf
blijken het zijn lurven te zijn. De dokter kan hem niet
helpen omdat hij z'n kluts kwijt is, waardoor Sonne~
veld het achtereenvolgens ook nog aan zijn inborst, z'n
raap en z'n kladden krijgt, enzovoorts.
Ook een vorm van woordspel kan ontstaan wanneer
men bekende woorden op een onorthodoxe wijze
schrijft. Een voorbeeld (het is van de inventieve Trijntje Fop) :
In Zeeland, naar is aangetoond,
heeft jarenlang een lynx gewoond.
Want achter het stadhuis te Veere
staat nog een bord met „lynx parkeren"
Een hierop lijkende vorm van woordspeling is die
waarbij aan de orthografie van het woord niets veranderd wordt, maar door de plaatsing van het woord
als optisch bedriegend rijmwoord het woord in kwestie
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lokt te veranderen. Ik paste het procédé toe in dit korte

gedicht:
Ik moet al maanden schipperen
bij 't bouwen van min kipperen.
Men ziet mij sterk vermageren
doorat dat achternageren.
Dit rijm van het optisch bedrog heeft een broertje in
het rijm van het auditief bedrog, wanneer het voor de
hand liggende rijm uitblijft. Nu ligt er in geen versvorm het rijm zozeer voor de hand als in de limerick.
Men kan de lezer er dus geweldig mee om de tuin
leiden. Een voorbeeld:
Er was eens een man in Buiksloot,
die verdiende met vissen zijn kost.
Maar dat was niet genoeg,
hij begon dus een café.
van de opbrengst van hengel en schip.
Een nog weer andere vorm van woordspel is die waarin de etymologie, de woordafleiding op de hak genomen wordt. Bekende voorbeelden vinden we bij Toon
Hermans in zijn verhaal over Arie Stoteles en zijn zus
Miep Stoteles, en over een Italiaanse juffrouw Rina
die gehaktballen verkocht, welke zo goed waren dat
zij vaak te horen kreeg: „Prima balie, Rina ", waardoor
het ontstaan van het woord Prima ballerina afdoend
verklaard is.
Iets dergelijks doet Wim Kan, wanneer hij bekende
volksliedjes historisch verklaart, zoals: „Ik zag twee
beren broodjes smeren".
In de buurt daarvan ligt het woordspel dat gebruik
maakt van de onverhoedse combinatie van bekende
versregels. Nu zijn er in Nederland niet véél bekende
versregels. Ons volk weet van zijn dichters weinig
meer dan dat Vondel er een was en kent in zijn brede
lagen niet meer dan vier regels poëzie:
Het hemelse gerecht heeft zich ten langen leste,
Een nieuwe lente een nieuw geluid,
En de boer hij ploegde voort, en
jantje zag.
Voor wie er iets meer kennen schreef ik ten dienste
van Wim Sonneveld de strofen van Frater Venantius;
o.a.:
Ziet de lelies lustig dromen,
ziet hoe 't dartel bije stoeit.
't Hijgend hert der jacht ontkomen
schittert in het avondlicht.
Laat de allelujas stromen in het helwit avondrood.
Zie de maan schijnt door de bomen,
o als eieren zo groot.
Laat een lied uw hart doordrenken
en uw dag verliest zijn steen.
Sikkels blinken, sikkels klinken,
vliegen als een schaduw heen.

Niet te mokken, niet te maren,
niet te ' druilen van verdriet,
uren dagen maanden jaren
mist men een twee pruimpjes niet.
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Hier was enige kennis vereist van het origineel, zoals
ook in die vorm van woordspel waarbij een bepaald
jargon ontluisterd wordt. We horen Wim Sonneveld:
Hij vertelt over geheimzinnige mededelingen die hij
hoort op het Centraal Station:
Hallo hallo, hier volgt een dienstmededeling
voor rangeerder Havermans.
Rangeerder Havermans het plok is over.

Zit in al deze vormen van woordspel een bepaalde,
zelfde structuur? Ik dacht dat deze duidelijk was: de
woordspeling schept een conflict tussen schijn en zijn.
Wij worden in de richting gedreven van een betekenis
die het voor de hand liggende gebruik van het woord
gewoonlijk bij ons oproept. Maar op het kritieke ogenblik worden wij gedwongen een halve slag om te draaien, en de voor de hand liggende betekenis wordt ver
een niet verwachte realiteit. M.a.w.: de-vangedor
woordspeler wekt een illusie en maakt die ongedaan.
In dit gebouw vertelde Wim Kan eens: „Zwolsman is
binnen, hebben ze me verteld. Nou, dat wist ik allang.
Ik heb z'n brommer buiten zien staan ''. „Zwolsman is
binnen '', horen we. We zijn zo gewend om de naam
van Zwolsman te verbinden met geldbezit, dat we de
figuurlijke betekenis van „binnen" onmiddellijk ver
als bedoeld. Maar nee, zijn brommer staat-stan
buiten; de verrassing die we te verwerken krijgen is
dat „binnen" hier blijkbaar moet betekenen: in het gebouw, aanwezig.
„Humor ontstaat", heeft Kees Fens terecht geschreven, „uit het conflict tussen schijn en zijn, maar bestaat
ook bij de gratie van het méér weten van de kijkende
of luisterende partij: meer weten van de werkelijkheid
om de schijn te kunnen onderscheiden ". Dit houdt dus
in dat men veel moet weten van het zijn om de schijn
te kunnen doorzien. In het cabaret helpt de uitvoerende woord- en voordrachtkunstenaar daar, zoals gezegd, een handje bij. Daar kan dan over opgemerkt
worden: in de beheerste herhaling toont zich de mees~
ter.
Wanneer men zich afvraagt hoe het komt dat het cabaret in ons land zo welig tiert, en dat met name de
woordspeling het zo goed doet, is het, meen ik, niet
ongepast het Nederlands volkskarakter te berde te
brengen. In het conflict tussen schijn en zijn heeft de
Nederlander altijd geopteerd voor de werkelijkheid (tegen het grote ideaal kan hij niet op) en heeft hij, oog
in oog met illusies, het „doe maar gewoon" en ,,blijf
met twee benen op de grond" tot deugd verheven.
De humor waarin het zijn het wint van de schijn, is hier
dus gemeengoed, en Justus van Maurik's „Diner van
Manus" heeft een eeuw later slechts een nieuwe ver
gekregen in Toon Hermans conf érence over zijn-taling
bevindingen aan een galabanket. Het onvergetelijkste
en geslaagdste televisiebeeld is, voor Nederlandse begrippen, en terecht, wellicht nog dat historische „ge stolen ogenblik" waarop men tijdens een plechtige ontvangst mevrouw Drees een pluisje zag weghalen van
haar man's rokcostuum, of het moest de eigenlijk,
in „down to earth" - opzicht, even onthullende historische scène geweest zijn waarin een koe, voor de
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camera's, op het toneel haar behoefte deed. Wij ver
niets zo slecht als dat iemand zich groter voor -dra-gen
doet dan hij is. In Breero's „Spaanse Brabander" la~
chen wij van harte om Jerolimo die, arm als een kerk«
rat, de grote meneer uithangt.
De taal helpt ons, via de woordspeling. om de menselijke situatie doorzichtig te maken. In de grote literar
tuur is, wij zagen het bij het voorbeeld van Carmiggelt,
de humor dáárom groot, omdat hij functioneel is in een
groter geheel. Zó begint Gogol's „Dagboek van een
krankzinnige" met de regel: „Ik heb vandaag toch iets
gèks meegemaakt" . In het afbraakproces van de taal
is het afbraakproces van de mens gegeven. De poëzie
maakt steeds subtiel gebruik van het feit dat alles zich
op meer manieren laat lezen, zoals de dingen in het
leven meerzinnig zijn. Onder de eerste laag van „wat
er staat" openbaart zich voor de goede verstaander
een tweede laag. Ik citeer Nijhoff in „Awater":
Als men een vriend zocht is het doodgewoon
dat men eerst ziet of men bij hem kan horen.
Horen is hier niet alleen: passen bij, maar ook letterlijk:
horen: verstaan, luisteren.
Opnieuw Nijhoff, in „Het uur U"
Hoe mooi anders, o hoe mooi
die blaren, die bloesemtooi.
Hoe mooi? De hemel weet hoe.
Maar dat is tot daaraantoe.
Hoe mooi? De hemel weet hoe: ik geef het op; maar
ook, zeer positief stellend: de hemel weet hoe mooi
de dingen zijn. Maar dat is tot daaraantoe. Letterlijk:
maar dat, dat mooi zijn der werkelijkheid, is maar mooi
tot de hemel toe. Figuurlijk: maar dat is tot daaraantoe, maar in die betrekkelijkheid geef ik het op.
Ziehier een woordspel waar de cabaretier niet aan
toekomt, al heeft ook hij niet zelden de verdienste,
althans in aanzet, de taal doorzichtig te maken. Maar
geldt de cabaretier ook als taalvormer, als taalvernieuwer? Sommigen gaan in hun, overigens begrijpelijke
enthousiasme over het cabaret in ons land zo ver dat
ze het een taalvormende functie toekennen. Persoonlijk
zou ik zover niet willen gaan. Men kan bewondering
opbrengen voor de mirakels die men soms met de taal,
al spelende, wrocht. Men kan constateren dat het car
baret incidenteel nieuwe uitdrukkingen aan de omgangstaal toevoegt, zoals ,,waterverf" (ter variatie
van „waardeloos"), of „niet op reageren Lena" (ter
afwisseling van „lamaar") of „Sprekerd" ter illustratie
van een spreker zoals ik. Maar zij dragen een typisch
tijdelijk, vergankelijk karakter. Wel houden de woord
cabaretiers ons „taalwakker". Ons taalgebruik-spelig
krijgt, bij hen, niet zelden een verfrissend bad, en bij
Wim Kan volgen wij vaak zelfs een afdoende cursus in
vermolmd taalgebruik.
Het woordspel waarover wij zo even spraken, toen wij
Nijhoff hoorden, heeft een ander laatste hoogste doel:
dat er woorden „losgezongen" worden „van hun betekenissen' ; daar naderen wij een oneindige veelzinnig
interpreteerbare taal die de taal van de muziek is.
Daar volgt de dichter (èn zijn lezer) de weg, die ik
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aangegeven vind in een oud~Engels Kinderkamerversje:
Ride a cock-horse to Banbury Cross
to see a fine lady get up on a horse.
Rings on her fingers and bells on her toes:
We shall have music wherever she goes.
Hier worden we allemaal samen de goede kant opgestuurd: de richting van de taal der dichters, die in haar
beste momenten overgaat in muziek, en bevrijdt.

AMSTERDAMSE EN ANDERE LIEDBOEKEN
door Prof. dr. G. Stuiveling
Mevrouw de koningin,
mijnheer de prins, de minister, de burgemeester,
de voorzitter,
dames en heren.

Een goed programma is een gevarieerd programma.
Men heeft er dus verstandig aan gedaan om tussen
degenen van wie men verwacht dat ze geestig zijn,
een hoogleraar te vragen; als tegenstelling bedoel ik,
want een hoogleraar is ernstig en schools. Om de tegenstelling des te groter te maken heeft men er bovendien voor gezorgd, dat de meest verkouden man van
het land hier vandaag staat. Niettemin zal ik proberen
u met behulp van de moderne techniek toch te bereiken.
Wanneer men in de geschiedenis teruggaat, komt men
op een bepaald ogenblik altijd bij de Romeinen terecht.
Bij Tacitus. Wel, Tacitus heeft over ons volk sprer
kende in zijn moedertaal gezegd: Frisia non cantat.
Dat betekent niet, mijnheer;._ de prins, „Friso zingt nog
niet", want dat is vanzelfsprekend; maar het betekent
wel, dat het land waar ik het voorrecht heb vandaan
te komen, in de noordelijke uithoek van ons koninkrijk, geacht werd niet te zingen. Men mag aannemen
dat ze toen allemaal verkouden waren. Want in mijn
jeugd zongen ze er bijzonder veel en zelfs meer dan de
gemiddelde Nederlander. Er is trouwens een merk
tegenstelling tot de tekst van Tacitus; want-wardige
de naam van de oudste bard, die ons is overgeleverd,
is de naam van een Fries, Bernlef (niet te verwarren
met de tegenwoordige schrijver) . Een oude naam, uit
de vroege middeleeuwen, van een man die kennelijk als
dichter- zanger een grote roem genoot.
En daarmee ben ik onmiddellijk bij de twee aspecten
van het lied: namelijk het volkslied, als collectief lied,
gezongen door een gemeenschap, én het individuele
lied, het lied van een persoon, gezongen voor een gemeenschap. Zo lang wij het lied kennen, zijn deze twee
richtingen: van de collectiviteit en van de individualiteit, aanwezig geweest, met in de middeleeuwen stellig een accent op het collectieve, en van ongeveer 1600
af een accent op het individuele. Wij kennen uit de
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middeleeuwen bepaalde verzamelbundels, waarvan de
inhoud met meer of minder recht aan éen persoon
wordt toegeschreven; maar wij kennen zéker de collectiviteit in de toen verzamelde, nog in handschrift
bewaarde of zeer vroeg gedrukte liedboeken. Er zijn
niet alleen kinderversjes bij spelletjes, maar ook volksliederen, die duidelijk ontstaan zijn in samenhang met
de arbeid. Bij het dorsen moet men de dorsvlegels
gelijkmatig bewegen van links en van rechts, anders
raken zij elkaar natuurlijk. En om dat metrum van het
slaan aan te geven, is het nodig dat er eenvoudige
melodie is, en die zingt men dan zelf. Er zijn natuurlijk
eveneens liederen die bij andere ritmische situaties passen: er zijn wiegeliederen, gezongen op de maat van
de wieg, of om deze maat aan te geven. En er zijn
dansliederen, uiteraard bestemd als begeleiding bij
volksdansen. U kunt uit de oudere literatuur talloze
van deze liedvormen vinden, waarin de collectiviteit
zich heeft uitgedrukt dankzij een lange traditie. Wanneer ik over collectiviteit spreek, bedoel ik natuurlijk
niet dat een groep mensen bij elkaar is gaan zitten om
een tekst of een melodie te verzinnen, maar wél dat
in het gebruik van eeuwen zo'n tekst een definitieve
vorm heeft gekregen, waarachter wij niet meer kunnen
terugzien naar de individuele oorsprong, die misschien
soms toeval is geweest. Er zijn dus arbeidsliederen, er
zijn huiselijke liederen, er zijn ook liederen die het tempo hebben van het marcheren: soldatenliederen; en
natuurlijk ook allerlei feestliederen, drinkliederen, spotliederen enz.
Maar daarnaast is er dan dat individuele lied, het lied
dat het karakter heeft van te zijn ontstaan uit de emor
ties van éen man, een tekst gecombineerd met een
reeds bestaande melodie, of zelfinspiratie voor een
Ontstaande melodie. Want het lied is altijd een tekst
met een wijs. En al is het voor ons bijna onbegrijpelijk,
toch weten we zeker dat ook de 17-de eeuw, ook Brer
dero, ook Hooft, de melodie kende voor het gedicht
ontstond. Terwijl men zich begeleidde met de luit of
een ander instrument, had men de melodie in zijn
hoofd op het ogenblik dat de woorden nog geschrer
ven moesten worden. Dat geldt trouwens ook voor een
veel ernstiger vorm van berijming, namelijk die van
de psalmen. Toen de protestantse kerken de oud-testamentische teksten van David gingen gebruiken voor
kerkzang, wat in de katholieke liturgie niet gebruikelijk was, hadden deze teksten geen melodie; en het is
op verzoek, men kan wel zeggen op gebod van Calvijn
geweest, dat men bestaande, populaire, en zelfs vaak
heel levenslustige melodieën pasklaar heeft gemaakt
voor de Franse berijming van de psalmen. Toen deze
berijming met de melodie eenmaal populair was geworden, ook buiten Frankrijk, ook buiten Zwitserland,
heeft men, bijvoorbeeld in Nederland, de psalmen moe
berijmen op de toen nog maar een halve eeuw-ten
oude, naar de kerk toe getransponeerde, wereldlijke
westerse melodieën. Men behoeft dus ten aanzien van
de psalmmelodieën niet dezelfde stichtelijkheid te betrachten als ten aanzien van de psalmteksten, daar
ligt zo'n vlotte 2500 jaar tussen in.
Er is nog een genre geweest, waar de collectiviteit
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zich in het lied heeft uitgesproken: de geuzenliederen.
En u ziet plotseling de sociale functie hiervan. Wanneer bij het begin van onze tachtigjarige oorlog, zo in
de jaren 60 en 70 van de zestiende eeuw, de grote
dramatische gebeurtenissen plaats grijpen; als de Spaanse troepen in de Nederlanden strijd voeren tegen de
kleine steden met een matige ommuring; als de burgers
het verzet wagen tegen de best bewapende troepen
van die tijd en niettemin het wonder gebeurt, dat sommige steden standhouden nadat andere zijn uitgemoord,
dan heeft het hele volk dat zijn vrijheid en zijn vrij
geloof wil handhaven, belang bij een snelle, misschien
niet betrouwbare, maar wel geëmotioneerde nieuwsgaring en nieuwsverspreiding. Er is geen telefoon, er
is geen radio, er is geen televisie. Maar men moet
weten wat er in bepaalde streken is gebeurd, om de
weerstand te kunnen organiseren in andere streken.
En het nieuws van terechtstellingen, uit de tijd van de
inquisitie, het nieuws van verzet, van veldslagen, van
belegeringen uit de eerste twintig jaar van de tachtigjarige oorlog, het kan alleen verspreid worden, wanneer men het mondeling overbrengt, en het kan alleen
onthouden worden, wanneer men gebruik maakt van
het hulpmiddel dat rijm heet, en maat. Zo gaan de
liederen Nederland door, de liederen waarbij Meche
len, waarbij Zutf en, Naarden, Haarlem, Leiden, waarbij
de martelingen van de dopers en de calvinisten op
rijm worden gezet door middelmatige artiesten maar
goede psychologen. Door mensen die het Nederlands
vaak maar schamel hanteerden en bovendien naar de
mode van die tijd veel Franse woorden gebruikten,
maar die een ding wisten: hun mededeling van een
terechtstelling zou het verzet, hun mededeling over
een nederlaag zou de haat, hun mededeling over een
succes zou op een andere plek de hoop doen toenemen.
Op deze wijze kan men de geuzenliederen dus zien
niet als literatuur, maar als communicatiemiddel, als
nieuwsverspreiding, en natuurlijk als stimulator. Tot
de grote gedichten van die tijd hoort ook het Wilhelr
mus, waarvan merkwaardig genoeg het eerste couplet
nog altijd een geliefd lied is, al staan er dingen in,
die volmaakt onactueel zijn geworden; want de Koning
van Hispanje wordt op dit ogenblik niet meer geëerd.
De collectieve taak van een lied is omstreeks het jaar
1600 gewijzigd. Dat is ook begrijpelijk, want er zijn
twee enorme veranderingen die zich doen gelden. Zeker ligt in het jaar 1600 de uitvinding van de drukpers
al zo'n anderhalve eeuw in het verleden. Toch wordt
het boek in de volkstaal eerst nu populair. Voor mensen die gewoon zijn van hun wieg tot hun graf te lezen, is het een moeilijke zaak, te begrijpen hoe groot
de overgang is geweest van een periode met een mondeling overgeleverde of in zeldzame handschriften bewaarde literatuur, naar een gedrukte literatuur, in
grote aantallen exemplaren toegankelijk voor al de
ontwikkelden. Tot 1450 bestond er geen gedrukt boek.
Daarna worden ze in kleine hoeveelheden gedrukt en
van ongeveer 1525 af maakt men ze in grote oplagen.
Natuurlijk is het boek als volksverschijnsel te danken
aan de techniek van de negentiende eeuw; zonder de
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gemechaniseerde pers, d.w.z. de stoom eerst en de
elektriciteit later, is de massaproduktie van boeken
ondenkbaar.
In 1450 begint de drukpers: voortaan is het overdragen
van het lied en van de tekst van het lied niet langer
alleen aan de mondelinge continuïteit gebonden. Die
mondelinge continuïteit had een enorm voordeel, dat
in het volkslied nog altijd werkt, namelijk dit, dat men
varianten aanbrengt, onbewust heel vaak, maar in sar
menhang met de melodie. Toen het lied van Heine:
„Ich weiss nicht was soil es bedeuien" tot volkslied
geworden was (u vindt het tijdens het nationaal-so~
cialisme herdrukt met: „Dichter unbekannt') , werden
er in de mondelinge traditie kleine varianten aanger
bracht, omdat de melodie daar de mogelijkheid, of bijna de noodzaak toe bood. Men zong: „uralten'' in
plaats van: „alten". Deze varianten zouden een soort
erkende status hebben gekregen, als de oorspronkelijke
tekst verloren was gegaan. Zo ging het in de middeleeuwen.
Maar het gedrukte lied heeft ook een groot voordeel.
Als men een grootmoeder heeft die nog een oud lied
kent, is het niet zeker dat de eigen moeder het lied
onthouden heeft en nog minder dat de kleinkinderen
het kennen. In mijn jeugd in Friesland heb ik door een
dorpsbedelaar nog liederen horen zingen, waarvan het
me nu spijt, dat ik ze toen niet heb opgetekend, want
ze zijn verdwenen en ik geloof niet, dat ik ze nog ooit
ergens zal aan treffen. Zo moeten er in de mondelinge
periode honderden liederen verloren zijn gegaan, waarvan we enkel nog sporen, of enkel nog vermoedens
hebben, en in vele gevallen zelfs dat niet meer. Zodra
een lied gedrukt is, blijft het bestaan. Zeg het niet te
hard, want ook van sommige gedrukte bundels hebben we de absolute zekerheid dat ze verdwenen zijn,
totaal, of dat ze verdwenen zijn op éen na. Het is een
verbijsterend feit, dat liedboeken, waarin een paar
honderd van de belangrijkste gedichten uit de zestiende
en misschien ook de vijftiende en zeventiende eeuw
zijn bijeengebracht, nog maar in éen exemplaar bestaan.
Uit 1539 is het „Devoot ende profitelyk boecxken",
dat zijn dus vrome teksten; uit 1544 is het beroemde
„Antwerpse Liedboek" waarin wereldlijke teksten zijn
bijeengebracht. Van talloze gedichten uit de middeleeuwen, die nu in elke bloemlezing paraderen als de
mooiste volkslyriek, de mooiste balladen die wij over
hebben, heeft het bestaan gedurende vier eeuwen afgehangen van één exemplaar. Alleen in de bibliotheek
te Wolfenbuttel berust het „Antwerpse Liedboek" in
z'n authentieke vorm, en het ziet er bepaald heel anders
uit dan de moderne uitgave u suggereert.
In het begin van de zeventiende eeuw, bij Bredero,
is de verhouding van verlies en bezit nauwelijks gunstiger. Wij hebben de prachtige bundel uit 1622, het
„Boertigh, amoreus en aendachtigh groot liedboeck".
Achter dat liedboek, waarvan wij enkele exemplaren
bezitten, gaat een klein boekje schuil, niet groter dan
een briefkaart, uit 1621. Op de Bredero-tentoonstelling
in de Waag in Amsterdam kunt u het zien: er is éen
exemplaar van bewaard. Het is eigendom van de Ko~
ninklijke Bibliotheek hier in Den Haag. En in het

JANUARI 1969

voorbericht van dat liedboekje wordt gesproken over
deze „vierde vernieuwing in de druk'': er zijn dus drie
eerder geweest. Het voorbericht vertelt dat er eerst
in Leiden bij Govert Bason een editie is verschenen,
daarna een in Amsterdam, beide buiten Bredero om,
en daarna een die Bredero zelf heeft bezorgd. Maar
van deze drie drukken is geen enkel exemplaar bewaard
gebleven; en dan zijn we toch al na 1600. U ziet: ook
als iets gedrukt is, blijkt het niet voor honderd procent
veilig; maar het is toch wel veiliger dan wanneer het
enkel mondeling zou hebben bestaan.
Maar juist bij Bredero voltrekt zich een overgang die
bijzonder merkwaardig is. Want het Antwerpse Liedboek van 1544 en het Amsterdamse van 1589 en ook
bundels als de Bloemhof van 1608 en 1610, en Apollo
van 1615, hebben het karakter van collectief en deels
anoniem te zijn. Wij kennen de dichters niet. of naur
welijks, die achter deze liederen schuil gaan. Het Antwerps Liedboek heeft maar éen gedicht waarvan men
bewijzen kan van wie het is; alle andere zijn anoniem.
Dat geldt nog bijna net zo in het begin van de zeven
eeuw als in Amsterdam verschillende liedboeken-tiend
verschijnen. Amsterdam is dan een kleine stad die zich
in veertig jaar ontwikkelt tot een wereldstad van meer
dan 100.000 mensen: een nieuw centrum van cultuur.
Een centrum van een levendige liedcultuur ook, maar
toch nog ouderwets in deze zin dat de dichter die
nieuwe liedjes schrijft op een bestaande melodie, het
niet nodig vindt aan iedereen mee te delen van wie ze
zijn. Wij kennen voor het jaar 1600 eigenlijk geen
liedboeken die zoals het Liedboek van Bredero het
werk zijn van één auteur. Wanneer Bredero in de jaren tien van de zeventiende eeuw, waarschijnlijk kort
voor zijn dood, die derde, verloren gegane druk zelf
uitgeeft, is het vrijwel de eerste keer, dat een liedboek
in ons land verschijnt als de presentatie van één man.*
Het is duidelijk dat dit geen toeval is, want daarna gebeurt het steeds; daarna komt de Friese Lusthof, in
1621, van Jan Starter; daarna komt in 1671 de Duitse
lier van Jan Luiken; en er zijn vele andere meer. Het
is het verschil tussen de tijd dat het lied een collectieve uiting was, de tijd van de middeleeuwen, toen
ook de schilders hun werk niet signeerden, én de tijd
van de renaissance, waarbij het dichterschap, het kunstenaarschap, de creatieve persoonlijkheid met naam
en al op de voorgrond komt te staan. Dan wordt ook
de Mecenas een andere figuur: niet langer een rijk man
die graag wat geld geeft om die arme sloebers van
artiesten in leven te houden, maar iemand die wil dat
zijn naam in een hoffelijk en loffelijk voorbericht of
voorgedicht aan de eeuwigheid wordt toevertrouwd,
dank zij het genie, dat deze bundel gedichten heeft
samengesteld.
Die overgang, aan de ene kant van het mondelinge
naar het schriftelijke, aan de andere kant van het collectieve naar het individuele, speelt zich bij ons dus
ongeveer gelijktijdig af. Men kan het jaar 1600 als
grensjaar zien. En juist daarna komt als hoogtepunt
* Misschien is het liedboek van Coornhert (1575) de enige
uitzondering.

f

38e JAARGANG Nr. 1

ONZE TAAL

het werk van Bredero met die nog aan het verleden
gebonden, doch niet door hemzelf gemaakte indeling
in drieën: het boertige, dus het koddige, het grappige,
met een lied als van de boeren, die in Vinkeveen de
levende gans de kop gaan aftrekken en dan ruzie maken in de herberg; het amoureuze: die liefdeslyriek,
waarvan een vorige generatie van Neerlandici meende,
dat men ze van naamkaartjes moest voorzien: Margriete, of Magdalena, of Tesselschade, al die meisjes
van wie men wilde weten hoe ver Bredero met hen
te ver was gegaan, terwijl we nu inzien dat driekwart
van die tekst ontstaan is in de traditie van het liefdeslied met binnen~ en buitenlandse bronnen, of eenvoudig, omdat de tijd en het gezelschapsleven om dit
soort liederen vroeg; en als derde, de aandachtige, dus
de vrome: de liederen van deemoed en ingetogenheid,
van berouw, van zondebesef, liederen die ook al weer
passen in de traditie van de zeventiende eeuw met zijn
sterk calvinistische inslag, ongeacht de vraag, of Brer
dero zelf nu zo'n groot zondaar, dan wel zo'n berouwvol zondaar is geweest. Want men kan natuurlijk
met Heine menen dat het hemels is de zondige begeerte
te bedwingen; maar door in die zelfbeheersing niet te
slagen, haat' ich doch ein gross Plasir".*
Deze liedcultuur, die van vóór Bredero tot na Jan
Luiken loopt, is alleen verklaarbaar als men ziet hoe
zeer het gezelschapsleven dit lied had geïncorporeerd.
In de gezelschappen zong men, en de voorwaarde is
uiteraard geweest dat men de melodieën kende. Wij
staan daar voor een tweede, bijna verbijsterend feit.
Bredero schrijft boven zijn teksten, en hij niet alleen,
een bepaalde regelaanduiding; en dat zijn er geen
dozijn, dat zijn er vele dozijnen. Er staat geen noot bij,
en iemand die zo'n bundel in de hand kreeg, moet dus
die melodieën in zijn hoofd hebben gehad om de nieuwe
woorden, die Bredero daarbij had gemaakt, zo maar
te kunnen zingen. Ons voorgeslacht heeft kennelijk
over een vrij grote muzikale cultuur beschikt om, dit

men tot de romantiek moet wachten, voor men waardering krijgt voor deze zaken en een poging doet tot
een zeker herstel. Maar u weet allen, dat de liedjes,
die ons op de lagere school werden geleerd, bepaald
niet kunnen doorgaan voor hoogtepunten van de Nederlandse liedkunst. Wij zijn hier in Scheveningen,
maar zelfs dat mag mij niet weerhouden van de waarheid, dat „de blanke top der duinen" bij mij echt geen
prettige herinneringen wekt.
Met dit soort liedjes, gemaakt door brave pedagogen,
door knappe schoolmeesters, door dierbare dominees
enzovoort, is de liedkunst in Nederland in de negentiende eeuw niet tot een echte herleving gekomen. En
zelfs Heije is te vaak in de goede bedoelingen blijven
steken. De negentiende eeuw is te braaf, te deftig,
kent teveel de pedagogische neerbuigendheid, komt te
weinig van onderop, kortom, is te weinig democratisch
geweest. Deftigheid is een van de hoofdzonden van
ons volk, geweest, had ik bijna gezegd, maar dat lijkt
me voorbarig. Maar deftigheid is voor de liedcultuur
een onbegrijpelijke toestand. Het lied moet enigszins
ongegeneerd, het lied moet minstens spontaan zijn of
schijnen; en op het ogenblik dat men alle rangen en
standen in acht moet nemen en bovendien nog kerk en
school moet dienen, is er voor het lied geen vrijheid

begeleid door de luit, werkelijk te kunnen doen. Het
liedboek van Bredero is te groot van formaat om het

afkomstig. Maar die situatie, dat dichters en niet-dichters uit de spanning van de nieuwe sociale opstandigheid, van een hoop op een nabije toekomst, van een
hoop op een nabije revolutie, teksten schrijven die ge-

in de zak mee te nemen. Maar er zijn andere boekjes,
voor bruiloften en partijen, zo klein en handzaam, dat
men ze in een damestasje of in de zak van zijn costuum
mee kon nemen, de zogenaamde mopsjes. Zij zijn eindeloos herdrukt in Hoorn, in Enkhuizen, in Amster~
dam, in Haarlem, ze waren waarschijnlijk goedkoop,
Ofschoon men ze vaak fraai verzorgd heeft. Soms
vindt men exemplaren in bandjes van schildpad, bandjes met zilverbeslag, andere keren in perkament of leer,
dat door het veelvuldige gebruik gescheurd is. Zo heeft
men, ook in de achttiende eeuw nog, bij feestelijke gelegenheden collectief kunnen zingen, want men had de
teksten voor ogen, en de melodieën waren bekend.
Maar het is een uitstervende traditie, er komt niet
veel nieuws meer bij, blijkbaar is de creatieve aard
van ons volk in andere richtingen gegaan, en dat is,
gezien de cultuuropvatting die na de renaissance komt,
het Franse classicisme en de Verlichting, niet helemaal
onbegrijpelijk. En het is ook niet onbegrijpelijk dat

* Anhang âlterer Gedichte.
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genoeg.

Er zijn aan het eind van de negentiende eeuw allerlei
vormen van herleving. De belangrijkste vorm van col~
lectieve herleving zit in het socialistische strijdlied, op
dit ogenblik wel al verleden, maar op dat ogenblik
actualiteit. Wanneer de socialistische beweging zich
omstreeks 1890 organiseert, wanneer de vakbeweging
omstreeks 1900 begint, nog niet als establishment, dan
zijn er allerlei spanningen, dan zijn er allerlei krachten,
en dan zijn ook grote dichters als Herman Gorter en
Henriëtte Roland Holst helemaal niet te beroerd om
een tekst te schrijven die gezongen kan worden. Tenslotte is de bewerking van de Internationale van haar

zongen kunnen worden in massavergaderingen, die gezongen kunnen worden als marsliederen, die situatie
is uniek geweest en niet voor herhaling vatbaar. Het
geuzenlied heeft eigenlijk alleen in die periode tussen
1890 en 1914 in de socialistische strijdliederen een
kleine herleving gehad.
Maar het zou absurd zijn te menen dat dit de enige
bron was voor de vernieuwing die wij in onze twintigste eeuw zien. Tezelfdertijd namelijk en uit een heel
andere hoek komt de kritische houding tegenover de
bestaande maatschappij, wanneer iemand als Eduard
Jacobs in Amsterdam zijn cabaret begint, later gevolgd
door een figuur als Koos Speenhoff, een figuur als
Pisuisse en zovelen meer. Het verschil is uiteraard dat
een socialistische strijdcultuur niet relativeerde maar in
absolute tegenstelling tegen de bestaande maatschappij
zijn troepen organiseerde, terwijl het cabaret niet organ
niseert, maar juist wel relativeert. De relativering van
het bestaande, het stellen van de heersende toestanden
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als betwijfelbaar, als betwistbaar, minstens als veranr
derlijk, (denk aan Bredero's „Het kan verkeren ") , is
een van de grondprincipes van het cabaret. Het kan
niet volstaan met alleen maar grapjes te maken over
dingen die zo zijn en misschien ook anders kunnen zijn.
Het heeft altijd een inslag van ons te doen twijfelen
aan de zekerheden waarmee we leven of waarmee wij
moeten leven. Of die zekerheden nu liggen op het gebied van de taal, door het spel met de taal, of dat ze
liggen op het gebied van de zeden, door het spel met
het fatsoen, of dat ze liggen op het gebied van de
macht, door het spel met de politiek, altijd wordt er
ten aanzien van de zekerheden een zekere en dus onzekere relativiteit in het spel gebracht. En als u de
teksten kent die Eduard Jacobs of Speenhoff, of Pic
suisse of Dirk Witte heeft geschreven, dan ziet u dat
het niet enkel amusement is, het is herhaaldelijk ook
maatschappijkritiek, maar die niet op een maatschappen
lijk programma uitloopt, het is een erkenning van het
menselijk en het sociaal tekort zonder het plan ons er
op de een of andere wijze een eind aan te maken, het
is een gevoel van verontrusting zonder een partijpro gramma, een gevoel van mededogen, als u wilt, zonder
een hulpactie. Dat is genoeg, want stemmingen, gezindheden, gemoedsbewegingen krijgen aldus een bewuste vorm.
Maar de beide mogelijkheden zijn in de twintigste eeuw
niet onveranderd gebleven. Terwijl de successen op sociaal gebied aan de arbeidersbeweging een deel van
haar spankracht hebben gekost, zijn er ten aanzien van
het cabaret twee belangrijke wijzigingen gekomen. Het
ene ligt evenzeer in het technische vlak als het andere.
In het technische vlak ligt het feit, dat het cabaret niet
enkel een publiek, maar een volk bereikt (door de televisie ) , niet enkel 500, 600, 800 mensen in één zaal,
maar een miljoen kijkers in de afzonderlijke huiska
mers, een miljoen individuele kijkers dus, bij wie de
collectieve samenvatting van ieder publiek dat in een
zaal aanwezig is, ontbreekt. Het tweede feit is dat de
techniek onze grenzen heeft vervaagd, ons een uitzicht
heeft gegeven over de wereld, zoals geen mensenge^neratie ooit heeft gehad. Mijn grootmoeder in Gronin~
gen, die 90 werd en zonder bril de krant las, trof in
het Nieuwsblad van het Noorden, net als nu allerlei
trieste berichten aan uit binnen~ en buitenland. En
stond er dan iets in over een vloedgolf bij Honolulu of
een aardbeving in Perzië, dan zei ze: „ver van mijn
bed". Dat was afdoende, zij kon er toch niets aan doen.
Nu zijn Perzië en Honolulu nog ver van uw en mijn
bed, maar het is wél mogelijk er iets aan te doen. Over
kwesties als Biafra, het vraagstuk van de rassendis~
criminatie in Zuid-Afrika, de tegenstellingen in Amer
rika, over Zuid-Vietnam, over Israel, Egypte, maken
wij ons op het ogenblik met recht méér druk dan vroeger, eenvoudig omdat alles zoveel dichterbij is gekor
men: want film, radio en televisie drukken ons met alle
zintuigen op de actualiteit, en als het nodig is brengt
ons het vliegtuig morgen waar dan ook. Daardoor zijn
de grote bewegingen in heel de wereld nu mondiale
bewegingen: wat anderen aangaat, gaat ook ons aan.
Dat behoeft dan niet te worden aangepreekt, dat
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ervaren we. Het cabaret behoeft zich dus niet te beperken tot de dingen die typisch Nederlands zijn, al
zullen die ons vertrouwder aandoen, maar het kan
zich bezig houden met dingen, die zich afspelen aan
de andere kant van de aardbol, omdat die mede bepalend zijn voor Onze toekomst. In deze fase van de
techniek en in deze fase van de politieke samenhang en, zijn wij niet meer dit ene land, los van de verdere
wereld.
Zo staan wij met het lied, met het cabaret, voor de
mogelijkheid om uit te spreken wat er aan verontrusting ten aanzien van de grote dingen leeft. Niet de
dingen, in actuele, maar in ethische zin. En dat ethic
sche weer niet beschouwd alsof we erover moraliseren moeten, maar omdat ze ons in het geweten
grijpen. Actuele teksten, die momenteel Ons leven betreffen, zoals het geuzenlied eens het leven betrof van
ons voorgeslacht. Actuele teksten, waarbij het niet gaat
om het feit als zodanig, want de nieuwsverspreiding
hoort niet meer tot de taak van het lied, maar waarbij
het wel gaat om de toelichting op dat feit, de interpretatie van dat feit, de gemoedsbeweging waarmee
we deze feiten moeten ondergaan, willen ze niet onvruchtbaar bij het verleden worden bijgeschreven. Het
lied, het cabaretlied heeft duidelijk een sociale functie,
geen pedagogische, geen politieke, maar in zekere zin
wel een collectieve, omdat de zanger zich tot allen richt:
de functie namelijk om uit te spreken op rijm, op melodie, in de spitse formulering waartoe alleen een ca^
baretier in staat is, datgene wat ons allen bezig houdt.
En vergist u zich niet: als u het ermee eens bent, hebt
u evenmin uw geweten bevrijd, als wanneer u het er
niet mee eens bent. En vergist u zich niet: als u het
er niet mee eens is, heeft het u nog meer te zeggen
dan wanneer u het er wel mee eens zou zijn. Het ca~
baret is niet bestemd om het iedereen naar de zin te
maken, het is ook niet bestemd om het iedereen niet
naar de zin te maken. Het is bestemd om van zijn eigen
verantwoordelijkheid uit de spanning te geven tussen
datgene wat is en datgene wat zou moeten zijn, ook
al biedt het geen pasklare oplossingen.
In deze nieuwe situatie kan het cabaret niet zichzelf
zijn zonder een nieuw en eigen spel met onze taal. De
taal van het cabaret is iets anders dan de taal van de
krant, op de preekstoel, in de rechtszaal, in de staats~
stukken of brieven van de departementen, waar een
beetje frisse wind misschien wel op zijn plaats zou zijn.
Een taal is geen statige en statische eenheid, een taal
is altijd een eenheid in veelheid, of een veelheid in
eenheid, het is altijd een grote verscheidenheid, die
gelijktijdig functioneert. Niemand spreekt in zijn huiskamer als in een zaal. Er zijn woorden die alleen passen in een persoonlijk gesprek, en er zijn woorden die
geschikt zijn voor een preek en voor een pleidooi, en
daar inderdaad recht van spreken hebben. En alleen
deze functionele totaliteit is taal, is de taal, is de cul~
tuurtaal. Zodra we erkennen dat het cabaret behoort
tot de totaliteit van onze cultuur, als een van de
levende vormen ervan, behoort ook de taal van het
cabaret tot de levende vormen van onze cultuurtaal.
En het komt mij voor, dat we de tak zouden afzagen
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waar we zelf op zitten, als wij het eigen wezen en de
eigen waarde van de cabarettaal zouden ontkennen.
Het cabaret is de vorm waarin de taal zelf haar vitaliteit bewijst, haar creatieve mogelijkheden toont en
ons spelenderwijs demonstreert hoe veel rijker zij is
dan wij allen weten. Is dat voor het cabaret een bij
zaak omdat het daar niet gaat om de woord--komstige
speling, maar om de bedoeling waarop de woordspeling
zich richt, voor Ons is het een kostbare zaak, omdat
dit woordenspel ons overtuigt van de onuitputtelijke
mogelijkheden waartoe onze taal in staat is. Ik heb
niet de geringste neiging om als een verlate Tachtiger
te menen dat de taal een groot goed is op zichzelf.
In mijn levensbeschouwing staat de mens centraal en
niet de taal. Maar ik meen wel, dat wij als Nederlandse
ménsen verplicht zijn tot de erkenning: dat wij niet
kunnen zijn wat wij zijn, als wij niet de compleetheid
van onze taal in ons leven toelaten en toepassen, iedere
dag opnieuw.
POËZIE IS AMUSEMENT
door Ernst van Altena
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Dit was niet, zo u dat mocht denken, een misplaatst
fragment uit een scat-vocal van een Amerikaans blues~
zanger, het was de nederlandse acteur Aart Staartjes,
in een fragment uit het gedicht „Nachtkroeg" van de
nederlandse Stijlgroepdichter Anthony Kok, op muziek
van Ruud Bos. Het gedicht, geschreven in 1913, is een
gaaf voorbeeld van vroeg vaderlands dadaïsme en het
is naar mijn mening een even gaaf voorbeeld van de
hier te bewijzen stelling dat poëzie amusement kan zijn,
of om het nog provocerender te stellen, dat poëzie
amusement IS.
En daarmee zit ik dan meteen bovenop mijn hoogste
stokpaard. Al vanaf het moment dat ik in m'n leven
het eerste gedicht las, misschien een jaar voordat ik
m'n eerste gedicht schrééf, ben ik de mening toegedaan
dat gedichten lezen en gedichten horen, evenals gedichr
ten schrijven een plezier is. Ik acht de goed vaderlandse hokjesverdeling van: kleinkunst is geen grote
kunst, een tragedie is wezenlijk meer en beter dan een
blijspel, of klassieke muziek is per definitie superieur
aan amusementsmuziek, in hoge mate kunstmatig. Zo
ik nog voor m'n genoegen naar de schouwburg-lang
ga, behoren tragedies evenzeer tot mijn amusement als
blijspelen. En zo is ook de poëzie een van mijn amu-
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sementen en omdat ik nu eenmaal van nature iets
schoolmeesterachtigs heb, wil ik ook anderen graag
van dat amusementskarakter van de poëzie overtuigen.
De gemiddelde Nederlander heeft, de goede niet te na
gesproken, een groot minderwaardigheidscomplex ten
aanzien van de eigen taal. Hij vindt het Engels prak~
tischer, het Frans mooier, het Italiaans zangeriger, het
Spaans romantischer en het Deens grappiger dan het
Nederlands. Jammer genoeg is zijn zelfvernietigend
oordeel daarbij voornamelijk gebaseerd op gebrek aan
kennis. Want zelden of nooit duikt diezelfde gemiddelde Nederlander in de schatkamer van zijn eigen
taal . . . de poëzie. De Nederlander van enige ontwikkeling leest geloof ik nog eerder Rimbaud dan
Slauerhoff, eerder Eluard dan Lodeizen en eerder Prévert dan Jan Hanlo of Remco Campert. De toch al in
zo geringe oplage gedrukte poëzie ligt voor drie kwartjes te koop bij de firma De Slegte en hoe mooi onze
taal zich in die poëzie ook manifesteert, in het oor van
velen blijft het een „lelijke" en „onhandige" taal.
Dat gebrek aan contact tussen de Nederlander en zijn
dichters, heeft ook invloed op de kwaliteit van het
nederlandse lied. Pas de laatste jaren is er in Neder~
land, nog schuchter en schoorvoetend een poëtische
tendens in de liedkunst, de lichte liedkunst wel te verstaan, merkbaar. Maar ik geloof dat ik juist als vertaler van franse chansons desondanks mag stellen
dat het poëtisch peil van het franse chanson nog altijd
hoger ligt dan dat van het nederlandstalige.
Natuurlijk, dat franse chanson wortelt in een traditie
die teruggaat tot de vroegste middeleeuwen, terwijl in
ons land de poëtische traditie uit vroeger tijden wreed
werd afgesneden door al te strenge volgelingen van
Calvijn, die elke versiering van het leven als satans-uiting zagen.
Maar diezelfde, door een traditie gesteunde franse
dichter-zangers schrijven niet alleen zelf eigentijdse
balladen en romancen, ze maken daarnaast ook gebruik
van de poëzie van vroegere en latere franse dichters. Zo
zingt Brassens vaak teksten van Francois Villon, Victor
Hugo, Richepin, Verlaine, Paul Fort of Francis Jam-mes. Léo Ferré maakt gebruik van gedichten van Baur
delaire, Rimbaud, Verlaine en Aragon. jean Ferrat ziet
Aragon zelfs als z'n lijfdichter, terwijl Jacques Prévert
z'n gedichten door vrijwel iedereen gezongen ziet.
Juist door m'n vele vertalingen en door m'n regelmatige
werk in Frankrijk ging ik me steeds vaker afvragen:
maar waarom doen wij dat niet? Waarom proberen
wij niet nieuwe impulsen te geven aan het lichte lied,
door ook de poëzie uit onze literatuurgeschiedenis èn
uit het heden te benutten als tekstmateriaal voor liedjes op cabaretpodia en platen, voor radio en televisie?
Doen we dat niet omdat poëzie heilig zou zijn? Omdat
popularisering van onze poëzie tegelijk vulgarisering
zou betekenen? Waarom moet poëzie eigenlijk alleen
en uitsluitend „voer voor filologen" zijn? Poëzie werd
en wordt toch geschreven als communicatiemiddel?
Daarom zijn dichters materieel en geestelijk meer
gediend met populaire consumptie van hun werk, dan
met het bijzetten ervan in een heilig massagraf in een
ramsjzaak of op een krakende uitgeverszolder.
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Ruim een jaar geleden ventileerde ik deze theorie,
waarmee ik al een paar jaar rondliep, voor het eerst
in het openbaar op een lezing. Zoiets moet je eigenlijk
nooit doen, want dan komen er mensen die je gaan
uitdagen. Die zeggen: breng die mooie theorie van je
dan zelf ook eens in de praktijk. En als je dat dan
doet, gaat het uiteraard ten koste van je eigen schrij.versproduktie.
Maar goed, ik heb die uitdaging aangenomen en gelukkig werk ik dan ook nog regelmatig voor het enige
echte televisielaboratorium dat de Nederlandse TV
kent, de VPRO, een omroepvereniging waar men niet
zo dadelijk terugschrikt voor experimenten, ook al
richten die zich in eerste instantie op een select publiek (j e) .
Een paar maanden geleden heb ik de eerste resultaten
van mijn pogingen om met de nederlandse poëzie iets
te doen in de richting van het lichte lied, in een TVprogramma kunnen presenteren. En vanmiddag kan ik
u uit die TV-produktie een aantal geluidsopnamen laten horen, die hoop ik mijn stelling zullen bewijzen. Bij voorbaat moet ik mijn excuses maken voor de
niet altijd feilloze geluidskwaliteit. Bij het kopiëren van
de beeldband terug naar de geluidsband moest er noodgedwongen nogal iets aan nuancering verloren gaan.
Voor ik u een eerste voorbeeld laat horen, wil ik graag
nog iets zeggen over de muziek van de op deze wijze
tot stand gekomen liedjes. Het zal voor iedereen duin
delijk zijn, dat mijn keuze viel op componisten uit de
sector „amusement". Componisten van serieuze muziek
zouden allicht de kans aangegrepen hebben „liederen
voor de concertzaal" te componeren. En hoe mooi
zulk soort liederen ook kunnen zijn, ze hebben voor
mij altijd één grote handicap: zo gauw een klassiek
zanger er z'n tanden in zet, versta ik de teksten niet
meer ... en dat is voor poëzie nogal bezwaarlijk.
De voorbeelden die ik wil laten horen, bestaan uit
fragmenten. Binnen het bestek van deze lezing kon ik
kiezen uit het laten horen van een klein aantal complete poëzieliedjes, of een veel grotere verscheidenheid
aan fragmenten. Omdat ik vooral ook wil aantonen dat
het geschetste principe niét gebonden is aan een bepaald genre poëzie, koos ik voor fragmentjes. Om
chronologisch te werk te gaan, begin ik met het oudste gebruikte vers: het wondermooie „Ik was in m'n
hofje om kruid gegaan" van de Utrechtste dichtereskloosterzuster Bertken, geschreven in de middeleeuwen,
maar verklankt op een zeer eigentijdse jazzwaltz van
Henk van der Molen, door Martine Bijl.
ik was in mijn hofje om kruid gegaan,
ik vond er slechts distels en doornen staan.
De distels en doornen trek ik eruit,
want ik plant daar veel liever een ander kruid.
Nu vond ik gelukkig een hovenier,
die de zorg van mij overneemt met plezier.

Ongetwijfeld is het u opgevallen dat er met dit fragment iets aan de hand was. Niet alleen de muziek was
modern, ook het taalbeeld is gemoderniseerd. En dan
raak ik even aan het principe van wat ik eigenzinnig
de

„hertaling" pleeg te noemen. Bij teksten die voor
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rechtstreekse, auditieve overdracht bedoeld zijn, zouden we teveel van de hoorder vragen, wanneer we ook
nog van hem eisten in gedachten voetnoten bij de tekst
te plaatsen. Bovendien is het patina dat de eeuwen
over een bepaalde tekst leggen, wellicht een romanti
sche verworvenheid die studieuze taalgeleerden veel
extra leesgenot verschaft, de dichter zèlf heeft de extra
afstand die dit patina tussen hem en lezer of hoorder
schept, allerminst zo bedoeld. In zijn (of haar) tijd
werd de dichter of dichteres rechtstreeks verstaan door
degenen tot wie hij of zij zich richtte, en zulks zonder
verklarende voetnoten. Daarom nam ik destijds de
hertaling van Breero ter hand, daarom ook hertaalde
ik de Warenar van Hooft en daarom tenslotte paste
ik dezelfde praktijk toe op de door mij gebruikte verzen van Suster Bertken, P. C. Hooft en Willem Gotschalk van Focquenbroch.
De naam van P. C. Hooft, de nederlandse Ronsard, is
gevallen. Als er iemand in de nederlandse letteren de
kunst van het dichten van liedteksten verstond, dan
was het de Drost van Muiden. Voor mijn uitzending
koos ik een minder bekende minnezang van zijn hand,
die ik op muziek liet zetten door Joop Stokkermans,
die het eigentijdse ritme niet schuwde. Het resultaat,
gezongen door André van de Heuvel, klinkt naar mijn
mening allerminst als een anachronisme.
Gij heiligheidjes, schuilend tussen
bloem en kruiden
en zwemmend in de koele, kalme Vechtse stroom
die al zijn wateren loom
zachtzinnig spuit in zee, voor 't hoge Huis
te Muiden ...
Godinnen dartel, die met dansen, rijmen,
kwelen,
uw jonge tijd besteedt in weelderig jolijt,
die soms graag wordt gevrijd,
soms zelf uit vrijen gaat vol lachen,
lokken, spelen ...
Die dan met wakkere schalksheid tracht ze
te verlakken,
de geile saters, die daar niet op zijn
verdacht ..
en dan hun hete jacht
beloert van achter 't riet of achter
elzetakken ..

Uiteraard leent niet alleen de lyriek zich voor het maken van chansons, ook de burleske, geliefd genre in
vroeger tijden, is bij uitstek geschikt voor effectrijke
liedjes. De Duitse componist Wolfgang Gheri koos
voor het gedicht „Minnebrief aan mejuffrouw NN"
van de vaderlandse poète maudit Van Focquenbroch
een Zuid Amerikaans ritme. U hoort weer André van
den Heuvel.
Hoe zal ik 't best jouw lof verhalen?
0 schone! die zo menig malen
mijn deur en stoep zelfs de eer aandoet
erlangs te lopen op jouw staken
en die mij haast mijn gal doet braken
als ik je langs de straat ontmoet.
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Helaas! Hoe menig duizend keren
dacht ik om jou al te kreperen
van pure, woeste razern ij,
als ik je niet meer kon ontwijken
en zo dat bakkes aan moest kijken
dat steeds de koorts jaagt door mijn pij?
Dus, om niet verder stil te blijven
wil ik jouw deugden hier beschrijven
daar ik van ganser harte wens
dat ieder voor zichzelf kan kijken
waarop j ij wel het meest zou lijken
op 'n beest, een nikker of een mens.

We springen een paar eeuwen over en komende halverwege de negentiende eeuw uit. De domineespoëzie
leent zich helaas niet goed voor het gebruiken ervan
als chansonteksten, daarvoor is ze te duidelijk mora~
listisch en van een moraal die wij vandaag de dag niet
zo grif meer accepteren, vooral wanneer de moralisr
tische waarde de poëtische te boven gaat. Maar er
blijft in de negentiende eeuw natuurlijk één glorieuze
uitzondering: Francois Haverschmidt. Ok een dominee,
maar wel een predikant op een andere golflengte. Opnieuw op muziek van Wolfgang Gheri zingt Frits
Lambrechts nu enkele strofen uit Aan Jacoba, hoog~
romantische maar ironische liefdesklacht van de snikkende, grimlachende Piet Paaltjens.
In uw groote bruine blikken
Schuilt een wondre toovermacht.
Nu eens troosten zij mij zacht;
Dan weer doen zij mij verschrikken.
Praat ik rustig met u over
Iets van algemeen gewicht,
Vriendelijk straalt dan uw gezicht,
Als de maan door lenteloover.
Maar nauw waag ik het, te kikken
Van mijn hard poëtenlot,
Oil: meedoogenloze spot
Vuurspuwt uit uw donk're blikken.
De man die de negentiende-eeuwse domineespoëzie het
genadeschot toebracht, was ongetwijfeld de jonge Fre~
derik van Eeden, die aan het einde van de vorige eeuw
zijn dodelijk serieuze parodie „Grassprietjes van Corneus Paradijs" lanceerde. Deze, eerst nog werkelijk
serieus genomen verzen, waren zo'n levensgrote lachspiegel, dat nadien geen dominee voor z'n fatsoen meer
als dichter durfde poseren. Van Cornelis (Frederik Van
Eeden) Paradijs de fraaie biecht „mijn poëzie stelt zich
ten doel" op muziek van fluitist Arie Jongman en ge
Aart Staartjes.
-zongedr
Mijn poëzie stelt zich ten doel
Mijzel ven te verlichten,
En elk, die deelt in mijn gevoel,
Te treffen en te stichten.
ik wijd een lief, aanvallig kind
Mijn _zangen en mijn tranen.
Haar wiegje stond in Purmerend,
Haar vader doet in granen.
Niet alleen Nederland brengt fijne poëzie voort. Als
we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat onze zuider-
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buren ons vaak poëtisch de loef afsteken. En in het
kader van het Belgisch-nederlands cultureel akkoord
leek het mij gewenst ook een Belg in deze galerij van
poëzieliedjes op te nemen. Op de beroemde Polonaise
van Paul van Ostayen componeerde Ruud Bos een
koorwerkje. U hoort de stemmen van André van den
Heuvel, Frits Lambrechts, Matthé Verdaasdonk en
Martine Bijl.
Ik zag Cecilia komen
op een zomernacht.
twee oren om te horen
twee ogen om te zien
twee handen om te grijpen
en verre vingers tien.

Met Van Ostayen zijn we inmiddels in de twintiger
jaren beland. En als er één Nederlands dichter is wiens
werk gewoon vraagt om muziek, dan is het de superromanticus, de schrijver van zeemansliederen en zee~
roversballaden Jan Jacob Slauerhoff. Arie Jongman
schreef een muziek als een geluidsdecor bij Slauerhof f's
gedicht „De Ontdekker" en André van den Heuvel
nam het voor z'n rekening.
Den rustigen die mij tartten te vertrekken
Heb ik om 't schip te krijgen woest beloofd
R ij kdommen fabelachtig te ontdekken,
Waarvoor ik ingestaan heb met mijn hoofd.
En eindelijk in triomftocht aangebracht,
Tot zinkens toe geladen lag min vloot.
Wel waren bona al min mannen dood,
Maar alle havensteden bont bevlagd.
Even een klein uitstapje buiten het Nederlands taal
vertaling die Jef Last vervaardigde naar-gebid.Eén
een Chinees gedichtje, bekoorde mij zo dat ik de verleiding niet kon weerstaan het als oorspronkelijk nederlands werkje op te nemen in deze collectie. Maar
ik verdenk vertaler-sinoloog Dr. Jef Last er dan ook
sterk van dat er meer eigen esprit dan vertaling in deze
bewerking schuilt. Wolfgang Gheri componeerde en
Martine Bijl zingt: 0 lieve meneer Tsjoeng.
Och lieve minheer Tsjoeng,
,Rijd mijn dorp niet binnen
Bederf mijn tuintje niet!
ik ben zo bang dat vader
Of moeder u hier ziet.
Hun lessen moet ik achten
Hun straf moet ik verwachten
maar
u haten kan ik niet.
In de jaren dertig deed de anekdotiek z'n intrede in
de Nederlandse poëzie. Kleine versjes over kleine, alledaagse probleempjes, vaak aangelengd met een scheut
ironie. Het spreekt vanzelf dat juist dat type verzen
een ideale bron is voor cabaretachtige liedjes. Eén
voorbeeld uit zeer vele mogelijkheden: Freule R.I.P.
van Jacques van Hattem, op muziek van Joop Stokkern
mans, gezongen door Frits Lambrechts.
Met haar mens-vreemde Landformule
school, achter horretje en tule,
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vanwaar ze 't plein geheel bestreek,
de Freule, die onsterfelijk leek.
'k Weet hoe we als kind de pet afnamen,
bij het passeren van haar ramen;
voor Pa's klandizie was dit het veiligst;
zij werd voor ons het Aller Heiligst.

En dan, bijna aan het einde gekomen van dit overzicht
van wat je met poëzie nog meer kunt doen dan laten
vergelen in nooit herlezen bundels, een tweetal poëzieliedjes die ik niet in fragment, maar helemaal laat ho~
ren. Ten eerste omdat ze er kort genoeg voor zijn en
ten tweede omdat het naar mijn mening de meest gave
voorbeelden zijn van wat me met deze en dit soort
experimenten voor ogen staat. Beide gedichten van
hedendaagse dichters, die hun grootste roem . ten tijde
van de vijftigers behaalden. Eerst Jan Hanlo. André
van den Heuvel zingt van deze late romanticus „Zo
meen ik dat ook jij bent' op muziek van Arie Jongman.
Zoals de koelte 's nachts langs lelies
en langs rozen
als wit koraal en parels diep in zee
zoals wat schoon is rustig schuilt
maar straalt wanneer ik schouwen wil
zo meen ik dat ook jij bent,
als melk
als leem
en 't bleke rood van vaal gesteent
of porselein
zoals wat ver is en gering
en lang vergeten voor het oud is.
zoals een waskaars en een koekoek
en een oud boek en een glimlach
en wat onverwacht en zacht is en het eerste
en wat schuchter en verlangend en vrijgevig
gaaf maar broos is
zo meen ik dat ook jij bent.

En van Koos Schuur, vijftiger als Hanlo, een heel lief,
heel teer versje uit zijn vooroorlogse dichtersperiode ...
een lied dat zo op de gramof oonplaat kan en dan onr
danks de poëtische herkomst wie weet nog populari-.
teitskansen zou hebben. Besluiteloos sprookje, gezongen door Martine Bijl op muziek van Henk van der
Molen.
Dat waren de voorbeelden die ik u wilde laten horen.
Ik hoop u ervan overtuigd te hebben dat poëzie geschreven wordt en bestaat om er iets mee te doen.
Dat elke dichter gediend is met elke positieve activir
teit die er rond de poëzie ontplooid wordt. En mocht
ik u niet overtuigd hebben, omdat u nu eenmaal tot
het verstilde type poëzielezers behoort, Cant pis. In elk
geval ben ik zo bezeten van de vele nieuwe mogelijkheden die zich op deze wijze voor het Nederlandse lied
voordoen, dat ik er mee doorga. De VPRO biedt mij
daartoe trouwens ruimschoots de kans, vooral ook om
reacties op het experiment tot nu toe gunstig-date
zijn. In mijn nieuwe maandelijkse programma B1ikOpener, hoop ik onder veel meer, blikken te openen voor
de Nederlandse poëzie, door steeds weer andere poë-
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zieliedjes als intermezzo te laten vertolken. Waarmee
ik alleen maar wil zeggen: leve de poëzie, leve het
chanson en hartelijk dank voor uw aandacht.

AKADEMIE VOOR KLEINKUNST
Na de voordracht van prof. Stuiveling zong en speelde
een werkgroep van leerlingen van de Akademie voor
kleinkunst, Amsterdam, enige liederen van Bredero.
De regie had Johan Verdoner, Maaike de Veer zorgde
voor de begeleiding. ,De muziek was
speciaal ter gelegenheid van het congres
gecomponeerd door Vera
Appel.
De leerlingen spraken zelf de inleiding en de begeleidende commentaar uit. Daaruit nemen wij het volgende
over (van de gedichten geven wij alleen de eerste
strofe, op nummer vijf en acht na.)
„Wij hebben geprobeerd na te voelen, wat Bredero
heeft gedreven, en een benadering gezocht die zijn
werk zo dicht mogelijk bij een publiek van deze tijd
brengt."
's Nachts rusten meest de dieren
Ook mensen goed en kwaad,
En mijn lief goedertieren
Is in een stille staat:
Maar ik moet eenzaam zwieren
En kruisen hier de straat.

„Om een vergelijking mogelijk te maken zingen wij
eerst op een oude melodie, waarnaar Bredero verwees,
en daarna met nieuwe muziek het Klachtig Maagden~
lied".
Helaas, ik heb verloren
De Vorst van mijn gemoed,
De Ridder hoog geboren
Van klaar en prinselijk bloed,
Dus mag ik zijn verscheien wel beschreien.

„Wij spreken geen voorkeur uit voor een van de
voorafgaande melodieën, die voor hetzelfde gedicht
een andere benadering mogelijk maken. In sommige gevallen echter roept de muziek die oorspronkelijk ge
associaties op die de goede overdracht-bruikts,n
van de tekst belemmeren. Als voorbeeld kiezen wij de
oorspronkelijke muziek bij een Amoureus Lied, waarvan de volgende strofe."
Ach, het valt mij zo zwaar te verlaten
Mijn vriendin!
Al had ik oorzaak om u te haten
Niet te min.
0 juffrouw,
Ik blijf in lust of nood
U nog getrouw
tot in der dood.

„Voor het gedicht Enigheid is Armoed brengt een
tweestemmige zetting afwisseling in de muzikale benadering van de tekst."
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Wat baat u de voogdij van Landen en van steen?
En 't prachtige gebouw vol dure kostetheen,
Daar gij in woont, verzeld van prinsel Ake stoet,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

„Een aantal gedichten is in moderne taal omgezet, hertaald door Ernst van Altena. Op dezelfde muziek brengen wij een sonnet, eerst in de oude taal, daarna ter
vergelijking in de nieuwe taal."
Vroeg in den dageraad, de schone gaat ontbinden,
De gouden blonden tros, citroenig van coleur
Gezeten in de lucht, recht buiten d'achter deur,
Daar groene wijngaardloof ooit Jouwe muur beminde.
Dan beven amoureus de lief f eljkste winden,
In 't gele zijdig haar, en groeten met een geur
Haar goddel jk aanschijn, op dat hij deze keur
Behield van dagelijks haar daar te laten vinden.
Gelukkig is de kam, verguld van elpen been,
Die dese vlechten streelt, dit waardig zijnd' alleen:
Gelukkiger het snoer, dat in haar dikte tuiten,
Mijn ziele mij verbindt, en om 't hooft gaat besluiten,
Hoe wel ik 't liever zie wild golvig na zin joust,
Het schone van natuur passeert toch alle konst..
hertaling:
Vroeg in de dageraad, de schone gaat ontbinden
De gouden blonde wrong, als een citroen van kleur,
Vrij in de buitenlucht zit zij bij d'achterdeur
Waar 't groene wijngaardloof de luwte-muur beminde.
Dan beven amoureus de liefelijkste winden
In 't zuig gele haar en groeten met een geur
Haar goddeljk gezicht, zij stelt ze niet teleur
En laat zich dagelijks daar door de winden vinden.
Gelukkig is de kam, verguld en van ivoor,
Die deze vlechten streelt, waardig alleen hiervoor.
Gelukkiger het snoer dat om haar zware vlechten
Mijn meegevlochten ziel straks rond haar hoofd zal
hechten.
Maar 't liefst zie ik heur haar, wild golvend, zwierig,
puur:
Geen kunstwerk haalt het ooit bij 't schoonste der
natuur.

„Van een Amoureus Liedje lieten we de coupletten weg,
die mythologische uitweidingen bevatten, om muzikaal
en in voordracht de lyrische gedeelten van het gedicht
te kunnen overbrengen."
Nu dobbert mijn liefje op de ree
Op de woelende springende baren
Van de wijdluchtige grote zee
Die hij, helaas, nu zal bevaren:
Vaart heen, vaart heen, vaart voor de wind
En denkt altoos waar dat je zint
Op haar die u bemint.
„Voor het volgende Aandachtig Lied werd een melodie
geschreven die ritmisch zo vrij kan worden gezongen
als voor de interpretatie van de tekst nodig wordt ge
-acht."
Wat dat de wereld is,
Dat weet ik al te wis,
God beter 't, door 't verzoeken:
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Want ik heb daar verkeerd
En meer van haar geleerd
Als van de beste boeken.

„Als slot hebben we het Boerengezelschap gekozen,
waarvoor we de hertaling van Ernst van Altena gebruiken."
Arend Pieter Gijzen met Meeuwes, Jaap en Leen
En Klaartje en Koentje die trokken samen heen
Naar 't dorp van Vinkeveen:
Want ouwe Frans gaf daar een gans
Voor 't feest van 't algemeen.
Arend Pieter Gijzen was mooi gekleed in 't bruin
Zijn hoed van zacht fluweel, bont als een bloementuin,
Stond scheef en ook wat schuin
Zodat hij bloot ternauwernood
Bedekte half zijn kruin.
Maar Meeuwes en Leentje en Jaapje Klaas en Koen
Die waren nog gekleed naar het aloud fatsoen
In 't rood, in 't wit, in 't groen,
In 't gris, in 't grauw, in 't paars, in 't blauw,
Zoals de boeren doen.
Toen nu dit volkje te Vinkeveen aankwam
Vonden ze daar ook Keesje en Teunis en Jan Schram
En Dirk van Diemerdam
Met Sijmen Sloot en Jan de Dood
Met Tijs en Barend Bam.
De meisjes van de Vecht en van de Vinkebuurt
Hadden hun zilvren gespen uitmuntend gladgeschuurd
En ze waren niet verzuurd
En ook had Fien aan lange Sien
Haar gordelriem verhuurd.
Zij gingen in gezelschap: daar werd wat afgebrast
Gedronken, gezongen, geschranst en toegetast
Gedobbeld en gejast
Men riep om wijn: elk boer wou zijn
Een fikse braniegast.
Maar Meeuwes en Trjntje, die zoete beste hooi,
Die gingen met elkander het huis uit naar het hooi
Met veel ge f likke f looi
Met veel geaai, 't was ' zo fraai
Hij vond 't lief en mooi.
De wrevelige Arend die trok het eerste mes,
't Was tegen Pietje Krankhoo f d en korzelige Kes,
Maar Bram van Kalenes
Die greep een greep en kreeg een kneep,
Met nog een boer of zes.
Sijmen nam een rooster, een bezem en een tang
En wierp die Egbert Krelis en Tennis naar de wang
Zo ging dat spul zijn gang.
Dwars door 't glas of waar 't ook was;
Mijn blijven was niet lang.
Gij heren en gij burgers zo vroed en welgemoed
Vermijd de boerenfeesten, zij zijn zelden zo zoet
of kosten iemands bloed.
Kom drink met mij een roemer wijn
Dat smaakt u wel zo goed.
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TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
Van Dale, 1961, blz. 2010 (iets verkort) :
techniek: 1. het geheel der bewerkingen of verrichtingen, nodig
om in een bepaalde tak van kunst, handwerk, nijverheid enz.
iets tot stand te brengen; 2. geheel der bewerkingen en ver
behorende tot de nijverheid en de toegepaste exacte-richtnge
wetenschap; 3. (als cultuurverschijnsel) de zinvolle mogelijkheden die de natuur biedt tot verwezenlijking van door de
mens beoogde doelen; 4. manier waarop —, middelen waardoor - een scheppend kunstenaar of een beoefenaar van een
tak van sport enz. zijn prestaties verricht; manier van werken; bedrevenheid, vaardigheid.
technologie: leer van de handelingen waardoor de mens de
voortbrengselen van de natuur tot stoffen verwerkt tot bevrediging van zijn behoeften; het veranderen der natuurprodukten in kunstprodukten.

Webster's Third New International Dictionary of the
English Language, 1965, blz. 2348 (iets verkort) :
technology: the science of the application of knowledge to
practical purposes: applied science; the application of scientific knowledge to ' practical purposes in a particular field; a
technical method of achieving a practical purpose; the totality
of the means employed by a people to provide itself with the
objects of material culture.

Zijn techniek, technisch en technologie, technologisch
synoniemen? Nee, een „technische vooruitgang" is niet
gelijk aan een „technologische vooruitgang ''. Globaal
gezegd is de techniek het „doen" en de technologie de
„leer van het doen" . Wie „praktisch" aan een ontwerp,
een uitvinding e.d. werkt, is „technisch" bezig; wie de
„theorie" bestudeert van deze techniek, is verdiept in
de „technologie ". Nu klinkt deze uitleg wel aardig op
papier, in werkelijkheid echter is het verschil in betekenis niet altijd even duidelijk. Techniek en technolor
gie liggen soms heel dicht bij elkaar, gaan gedeeltelijk
in elkaar over (het een bestaat niet zonder het ander) .
Daarbij komt dat in ons taalgebied in de twintigste

eeuw de woorden techniek en technisch tot nu toe in
de meeste gevallen de voorrang hebben gekregen boven
technologie en technologisch: voorbeelden daarvan zijn
overal te vinden: technische hogeschool, technische wetenschap, student in de techniek, techniek studeren.
De terreinwinst van technologie in de laatste tijd is
voornamelijk veroorzaakt door Engels- Amerikaanse invloed: the technological gap de technologische kloof.
Ons techniek is in het Engels slechts in spaarzame gevallen „technique" (bijv. in „de bijzondere techniek van
een chirurg ") ; meestal zal de vertaling gaan in de richting
van „engineering" of „technology". In de hierboven ge~
geven omschrijving van „technology" in het wereldbei
roemde woordenboek van Webster staat dat technology zowel de „science'', dus de „technologie ", als de
„application to practical purposes", dus de „techniek ",
omvat; daarenboven wordt „technology" gebruikt in
algemene zin: het geheel van de middelen, door een
volk gebruikt om zich te voorzien van de voorwerpen
der materiële beschaving.

Het woord technologie is via het Frans (achttiende
eeuw) in ons land vooral in de negentiende eeuw verbreid; het is dus op zichzelf niet zo nieuw als men
zou denken. De wet van 2 mei 1863 (zie WNT)
schrijft voor dat aan „de hoogere burgerscholen met
vijfjarigen cursus" onderwijs wordt gegeven in „de beginselen van de technologie ". Onderscheid werd gemaakt tussen de mechanische technologie, (de grondstoffen ondergaan een wijziging in vorm maar niet in
aard) en de scheikundige technologie (de grondstoffen
ondergaan een verandering in hun aard) . Het merkwaardige is dat juist in het laatste geval het negen
woord tot nu toe bewaard is gebleven:-tienduws
een technoloog is speciaal een scheikundige, opgeleid
aan een technische hogeschool. In Delft heet de desbetreffende afdeling nog steeds of f iciëel „de afdeling
der scheikundige technologie"; de studentenvereniging
in deze afdeling heet „Technologisch Gezelschap".
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De conclusie moet luiden: vermijd verdere verwarring.
Als techniek en technisch tot geen enkel misverstand
aanleiding kunnen geven o.a. als de taalgebruiker al
tientallen jaren gewend is aan een bepaalde combinatie
moet men niet overgaan op technologie en technor
logisch. Geef in elk geval niet toe aan de neiging om
zo maar eens iets nieuws te gebruiken. In menig geval
moet men vaststellen dat de beide woorden alleen maar
„dikker" en „geleerder" klinken.
VERTALEN MET JIJ II
De bezorgdheid, die in Onze Taal 10~11 pag. 45, geuit
wordt, heeft me goed gedaan. Laat me de schrijver geruststellen: ik zeg „jij" tot mijn vrouw! Maar was de
bezorgdheid niet misplaatst? Het ging over vertalen,
niet over conversatie. De Nederlandse omgangsvormen
(ook in het spreken) vervallen nu eenmaal snel in ,,oubollige gemeenzaamheid"; als we die willen vermijden,
worden we spoedig „deftig" (een begrip, dat wij alleen kennen!) . Ons „jij" en „jullie" dreigen snel te gemeenzaam te worden (de schr. in O.T. heeft dat ook
gevoeld, gezien zijn opmerking over de Vlaamse ver
Bij het spreken beschikken we over aller--slagevr).
lei middelen om de gewenste nuance uit te drukken. In
geschreven taal vallen die weg. Onze geschreven taal
is vaak „deftig"; daardoor krijgen wendingen, die veel
in de spreektaal voorkomen, al snel een extra gemeenzame kleur, als ze in geschreven taal gebruikt worden.
Wanneer we vertalen, moeten we beseffen, dat de
schakeringen van taal tot taal verschillen, en in dezelf r
de taal nog van genre tot genre. Tutoyeren in een vertaling van Homerus gaat toch echt niet. Bij Plato? Die
schrijft grotendeels gestileerd conversatiegrieks. Maar
past „je" in de vertaling ervan? Ik kan Loenens keus
begrijpen, maar vind het toch meestal te gemeenzaam
klinken. Xaveer de Win is een gelukkig man: die kon
„ge" gebruiken zonder in archaismen te vervallen, en
bij dat „ge" hoeft de lezer niet te kiezen tussen gemeen-

zaamheid en deftigheid.
Straat heeft het zich te gemakkelijk gemaakt. Om te
beginnen is het N.T. stilistisch geen eenheid: er staan
sterk gestileerde geschriften in naast zeer simpel geredigeerde. Maar belangrijker nog is dit: Straat kan niet
beweren, dat de „maatschappelijke kleine, eenvoudige
mensen, voor wie het geschreven is, zonder bezwaar
jij en jouden". Als men het zo zegt, veronderstelt men,
dat de sprekers ook niet hadden kunnen jijen en jouen;
en dat konden de lezers van het N.T. niet; het is Straat,
die de keus maakt, en die keus moet pas bij het verta
len gemaakt worden.
Als ik niet kan jubelen over die keus, ligt dat aan mijn
stijlgevoel. De. bezwaren van de Stichting tot handhar
ving van de Statenvertaling deel ik niet. Misschien
weet niet ieder, dat die bezwaren niet gelden voor bepaalde groepen, die veel „rechtser" zijn dan de Stichting: in sommige secten op de eilanden is het gebruik
om in het gebed te tutoyeren. Daar is het waarschijnlijk
een bewust gecultiveerd archaisme.
G. J. de Vries.

I.
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,,IVI-LEAQUE"
In de Amers f oortsche Courant van 3 januari 1969 las ik
het volgende bericht (ik neem alleen de eerste alinea
over) :
„De Kuip" heet voortaan Ivi-leaque — Leusbroek — Leusden's jongerencentrum „De Kuip", inmiddels wat naam betreft omgedoopt in „Ivi-leaque", heeft na een week officieel
in gebruik te zijn al meer dan honderd leden. De afgelopen
week meldden zich maar liefst veertig nieuwe leden.

Ik schreef een briefje aan „De Kuip", alias „Ivi
League" te Leusbroek, waarin ik vroeg waarom men
een goed-Hollandse naam had vervangen door een
Amerikaanse, en erop wees dat „Ivi League" een aan
voor een groep universiteiten in het noord--duings
oosten van de Verenigde Staten. Ik ontving hierop
het volgende antwoord, dat ik met toestemming van de
schrijver hier overneem:
Naar aanleiding van uw schrijven deel ik u mede, dat „Ivir

Leaque" tevens een naam van een Beat groep was. Deze
Beat groep sloeg in die tijd enorm in. De Beat wereld was
teleurgesteld toen zij de mededeling kregen dat zij uit elkaar
gingen. Daarom gebruiken wij deze naam, die nog bij velen
bekend is en door velen gewaardeerd wordt. De „Kuip" was
een sociëteit die niet gezellig was en hoegenaamd geen belangstelling kreeg van de jongeren. Er is een gedeeltelijk
nieuw bestuur gekomen. Er werden plannen gemaakt. Ze
werden uitgewerkt. Na korte tijd bleek het door de inrichting
al heel gezellig te worden .Het vorige bestuur had de jongeren zoveel beloofd, maar als ze eenmaal kwamen, dan
was er niets te doen. Het vertrouwen was weg. Ondanks
de vele berichten in de kranten kwamen de jongeren niet
meer. Ze dachten dat het nog net zo zal zijn als vroeger.
Door deze jongeren weer opnieuw aan te trekken hebben
wij de naam veranderd, tevens vermeldingen van een gedeeltelijk nieuw bestuur. Dit deden we alleen om de belangstelling van de jongeren weer op gang te brengen. Waarom wij
nu juist een Amerikaanse naam gebruiken en niet een goed
Hollandse, is ook een rede voor. De Beat wereld wil Engels
horen. De beste Beat groepen komen uit Engeland en Amerika. Elk soort dans waarmee jongeren zich bezig houden
heeft een Engelse naam, bijv. Rock and Roll ~ Twist Soul
Slow. De platen die hier gedraaid worden kondigt men aan
in het Engels. Disc Jockey, Beat-girls, Teeners enz. worden
hier ook gebruikt. Kortom de hele Beat wereld bestaat uit
Engelse woorden. De jongeren die daarvoor interesse hebben willen dan ook alleen Engels horen. Als men de Beat
clubs, Dancings en sociëteiten (waar ook gedanst wordt)
Hollandse namen geeft, dan krijgen de jongeren vaak onbewust het gevoel dat daar Heintje of Gert Timmerman gedraaid wordt, waarvoor zij geen interesse hebben. Aan de
ene kant is het jammer dat al die Engelse namen hier gebruikt worden. Maar zolang de beste Beat groepen, Beat girls
en de soorten van dans nog steeds uit Engeland en Amerika
komen, zullen zij nooit Hollandse namen gebruiken.
Uw reactie deed mij veel genoegen.
Hoogachtend, H. Visser.
-

-

Deze brief lijkt mij een waardevol document voor de
studie van de infiltratie van het Engels in Nederland.
Ik kan eraan toevoegen dat, toen ik ongeveer tien jaar
geleden bezig was met het verzamelen van materiaal
voor mijn English in the Netherlands (Groningen,
1964) , zich in Groningen een dergelijk geval voordeed.
Op een vraag van een assistent van mij waarom de
Nederlandse naam van een jongensclub was vervangen
door een Engelse, luidde het antwoord dat na deze
naamsverandering de belangstelling van de jongeren
sterk was toegenomen. Zo is het blijkbaar nu eenmaal.
R. W. Zandvoort, Amersfoort.
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VERTALEN MET JIJ III
Wat de kwestie u/jij betreft: de door ons gehanteerde
vuistregel is dat het aanspreken met meneer, mevrouw
juffrouw en rang of functie (president, generaal, inspecteur) gekoppeld is aan het gebruik van u. ' Aanspreken met voornaam of achternaam sec is gekoppeld
aan het gebruik van jij. Precies als in het Nederlands
dus, en derhalve kan er ook geen sprake zijn van systematische onjuistheid. Verschil van mening kan
slechts bestaan in die gevallen waarin de genoemde
aanwijzingen ontbreken en kritiek hierop lijkt me alleen
gewettigd als men het vergelijkbare Nederlandse milieu
door en door kent. Zegt een Nederlandse politieman u
of jij tegen een misdadiger als hij hem arresteert? Ik
weet het niet. Wat is het vergelijkbare Nederlandse
milieu van een cowboy, van een ruimtevaarder enz.?
A. Westervaarder,
eindredakteur filmvertalingen N.T.S.
VERVOLGDE SJIBBOLETS
Het stukje over de sjibbolets in het septembernummer
heeft niet zo veel reakties uitgelokt als het bedoelde.
Misschien wensen sommigen geen diskussies op een
peil dat zich met borrelpraat gelijkstelt. Jammer, want
alleen veler handen medewerking kan de diskussie boven het niveau van vooroordeel en ongegronde veralr
gemening uit tillen. De wetenschappelijke taalwaarner
ming is nu eenmaal al te uitsluitend gericht, enerzijds
op de uitstervende dialekten, anderzijds op de schimmige alleralgemeenste taal. (De schimmigheid kan vermeden worden doordat de onderzoeker zich beperkt
tot zijn persoonlijke taalgebruiksregels. Maar het is duin
delijk dat zijn konkluzies dan geen erg algemene geldigheid hebben.) De schakeringen in het „algemene beschaafd' vallen doorgaans tussen wal en schip of twee
stoelen.
Zonder aarzeling kan ik de heer Verhasselt (blz. 47
van de vorige jaargang) gelijk geven als hij in het geding
brengt dat we rivieren de Paraguay, de Mississippi, de
Suriname noemen, maar staten Paraguay, Mississippi,
Suriname. Dit betekent echter niet dat we namen van
staten als de Kongo, de Ivoorkust, de Libanon geen

lidwoord zouden mogen blijven geven als we dat tot
nu toe wel gedaan hebben .Hiermee wil ik natuurlijk
niemand het recht ontzeggen om dat lidwoord weg te
laten, evenmin als ik iemand wil dwingen om, zoals ik
doe, van De Lemmer, Den Helder, de Beverwijk, de
Buitenveldert, de Haarlemmermeer en de Purmer te
spreken. Nu twee niet afgedrukte reakties.
1. Zeer terecht komt drs. H. Laméris uit Utrecht op
tegen een domme slordigheid: dat Friezen geen z in
hun taal hebben is, zoals hij schrijft, „beslist onjuist".
Hij somt een aantal werkwoorden op zoals sizze „zeg~
gen" en léze „lezen", het adjektief dizig „dijzig, neve-lig", waarin men tussen de klinkers een z hoort, en de
woorden tiisdei en wénsdei, waarin, ondanks de spelling, evenzeer een z te horen is als in de ekwivalenten
„dinsdag" en „woensdag ". De heer Laméris had zelfs
voorbeelden kunnen aanhalen waar het verschil s/z het
enige hoorbare verschil tussen twee woorden is; uit de
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Fonologie van het Nederlands en het Fries van Cohen,
Ebeling, Fokkema en Van Holk citeer ik géstje „gisten"
en gerzje „met gras begroeid worden".

De moeilijkheid voor de Fries, de Amsterdammer en
sommige anderen is, dat het bezwaarlijk is een z te leren zeggen aan het begin van een woord, waar zij dat
niet gewend zijn. Wie zich dat niet kan voorstellen,
denke aan de moeite die het schoolkinderen kost om de
Engelse naam fames uit te spreken met een z op het
eind, als daar niet de beginmedeklinker van Dean of
Bond op volgt.
2. Een Vlaamse lezer heeft aanstoot genomen aan de
omschrijving van de tweelippige w als Engelsachtig en
op een oe lijkend. Hij kent in het zuidelijke Nederlands
alleen de w die lijkt op de beginklank van het Franse
huif, en blijkbaar niet die van oui. Mijn karakteristiek
was niet volledig, maar zou dat ook niet geweest zijn
al had ik gesproken van „Frans- of Engelsachtig" en
„op een uu of oe lijkend".
In een godsdienstig blaadje, „Samen op weg", vond ik
nog een aantal woordparen die als „r.k." en ,,prot."
polair verenigd waren: bekoring/verzoeking; doopsel/
doop; sakristie/konsistorie; Apokalyps /Openbaring; parochie/gemeente enz. enz. Hier valt allerlei bij op te
merken. Kan b.v. aan het eerstgenoemde paar nog een
woord verleiding als buitenkerkelijk sjibbolet worden
toegevoegd? Katholieken zeggen zeer zeker algemeen
Doopsel, maar samenstellingen als „doopseljaar" bestaan, voorzover mij bij navraag bleek, niet. In verscheiden plaatsen is het verschil tussen parochie en gemeente in het kerkelijk spraakgebruik aan het verdwijnen. Als nieuwtestamentisch voorbeeld zou naar ik
meen nog toe te voegen zijn: Hof van Olijven/Gethsemane.
Men moet, alweer, bij deze dingen scherp onderscheiden. Het aangehaalde blaadje geeft in de rij voorbeelr
den ook: „Onze lieve Heer (r.k.) = de Here (prot.)".
Deze laatste, tweelettergrepige woordvorm is echter
slechts bij een minderheid van de protestanten in gebruik; het misverstand zal gewekt zijn doordat de bij
Bijbelgenootschap de tweeletter--belvrtaingh
-grepi
vorm bezigt.
In het oorspronkelijke stukje stonden een paar zetfouten, niet veel. Merkwaardig is, in noot ( 1 ) , indenti r
fication. Met tanding of zo iets had het daar aangehaalde artikel niets te maken. Het schijnt dat sommige
zetfouten epidemisch kunnen zijn. Charivarius heeft
lang geleden eens de strijd aangebonden tegen het toen
gebruikelijke dilemna. Tegenwoordig heerst behartenswaardig, waartegenover te zelden aanwijzigingen voor komt dan dat men van een evenwichtstoestand zou
mogen spreken. Indentifikatie,
ikatie, endentiteit enz. lijken op
het ogenblik epidemisch; maar als men ziet dat in de
eerste druk van de novelle Mejonkvrouwe de Mauléon
van mevrouw Bosboom -Toussaint die misplaatste -n~
al voorkomt, zou men het verschijnseltje liever ender
misch willen noemen. Eerlijkheidshalve: wie handschrif r
ten van mevrouw Bosboom onder ogen heeft gehad,
zal de schuld voor fouten in haar werk nooit bij een
zetter zoeken.
C. A. Zaalberg.
,
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ORTHOTHANASIE
In Onze Taal (december 1968 p. 55) wordt van orthothanasie een soort definitie gegeven, die volgens mij
gerekend kan worden tot de grammatische homonymie.
ik lees op de aangegeven plaats: orthothanasie is „het
nalaten van behandeling om de dood te bespoedigen".
Men kan daaruit inderdaad lezen: niets doen, zodat de
dood op de „natuurlijke" tijd intreedt.
Maar zij die de term niet kennen (en voor hen werd
hij kennelijk aan de orde gesteld) , kunnen lezen: er zijn
behandelingen die de dood bespoedigen; deze laat men
in geval van orthothanasie na. Wat nog niet wil zeggen dat men andere middelen ook nalaat.
Volgens mij zijn er rondom het sterven drie mogelijkheden:
1. euthanasie: de dood bespoedigen bv. door een dode
-lij
k spuitje;
2. gewoon laten sterven (medische actieloosheid) : men
laat de natuur zijn gang gaan;
3. een doodzieke mens op alle mogelijke kunstmatige
manieren in het leven houden.
Nu is no. 2, dacht ik, orthothanasie. De definitie van
Onze Taal kan echter ook betekenen, géén euthanasie
toepassen, wat nog niet is: de natuur zijn gang laten
gaan.
Misschien dat een komma het misverstand zou kunnen
voorkomen: orthothanasie is het nalaten van behandeling, (komma!) om de dood te bespoedigen. D.w.z.
om de dood op de „natuurlijke" tijd zijn intrede te
laten doen en het leven niet te rekken.
F. K. M. Mars, 's-Hertogenbosch.
EEN SCHIJNGALLICISME
In december neemt u de bewering van dr. Paardekooper (N. Taalgids) over dat Het koninkrijk der Neder~
laden een „germanogallicisme" is omdat dergelijke
genitiefbepalingen onnederlands zijn: wij spreken immers van het koninkrijk België, het hertogdom Brabant,
terwijl het Frans in zulke gevallen spreekt van le royaume de Belgique, le duché de Brabant.,, Het aanner
melijkst is hier ongetwijfeld dat we met een gallicisme
te maken hebben" zegt P.; het Koninkrijk der Nederlanden moet een vertaling zijn van le royaume des Pays
Bas.

Het „ongetwijfeld" van Dr. Paardekooper is hier, als
gewoonlijk, een aanduiding dat er in feite niets bewer
zen is, maar dat het „wel zo zal zijn". Als hij de moeite
genomen had het ontstaan van de term het Koninkrijk
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der Nederlanden eens na te gaan, zou hij ingezien heb-

ben dat er voor twijfel toch wel enige ruimte is.
De historische feiten, die hier toch wel enig gewicht in
de schaal mogen leggen, zijn de volgende. De noorder
lijke provinciën die in 1579 de Unie van Utrecht aangaan, noemen zich „dese geunieerde Provinciën" (art.
4) , „dese geunieerde landen" (art. 15) ; in art. 13 wordt
gerefereerd aan dandre Provincien van dese Unie".
Het stuk dat de afzwering van Philips behelst, begint
met de woorden: „De Staten Generael der Geunieerde
Nederlanden, Allen den genen die dese tegenwoordige
sullen sien ofte hooren lesen. Saluyt''. In de aanhef
van de „Vercondinge van de Vrede", de afkondiging
van de vrede van Munster wordt gesproken van „'t ge
beste van dese Vereenigde Nederlanden". Men-men
zou zo het hele Groot Placaet-boeck kunnen citeren om
te tonen dat „De Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden" in de tijd van de Republiek de vaste aandui
ding was van de landsregering. „Les Provinces-Unies"
was in de hele 17de en 18de eeuw in het diplomatieke
verkeer de gewone benaming van de Republiek.
Bij het herstel van de Nederlandse staat na de inlijving
bij Frankrijk sloot men zich in zijn benaming aan bij deze traditie. De ontworpen grondwet draagt als opschrift „Ontwerp van eene Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden"; de eerste afgekondigde grondwet heeft als titel „De Grondwet van den Staat der
Verëenigde Nederlanden''; na de instelling van het kor
ninkrijk wordt die titel „Grondwet voor het Koningrijk
der Nederlanden" en in het eerste artikel van deze
en de volgende grondwetten wordt omschreven waar
Nederlanden" bestaat.
-uit„HeKongrjkd
De genitief in al deze formules heeft omschrijvende betekenis: het is het gemenebest, de republiek, de staat,
het koninkrijk dat gevormd wordt door, bestaat uit
de verenigde provincies, de landen die samen de Nederlanden vormen. Het is dus beslist onjuist dat men,
zoals Dr. Paardekooper meent, zou moeten zeggen
„het koninkrijk de Nederlanden". Er bestaat geen ko ninkrijk dat „de Nederlanden" heet; er bestaat een koninkrijk Nederland, dat gevormd wordt door en ontstaan is uit de Nederlanden, de Nederlandse gewesten.
Men heeft hier dus te doen met een heel ander geval
dan in „het schip De Zeven Provinciën".
De Franse vorm le royaume des Pays Bas is niet het
voorbeeld, maar eenvoudig de vertaling van het koninkrijk der Nederlanden, en de betrekking tussen deze bei~
de vormen is dus niet zoals Dr. Paardekooper die construeert, maar precies het omgekeerde daarvan.
C. Kruyskamp.
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HET NEDERLANDS AAN DE BiIITENLANDSE UNNERSITEITEN
(Red. Het onderstaande is de tekst van de voordracht, door
prof. W. Thys gehouden bij de opening van de Veertiendaagse voor het Algemeen. Beschaafd, Antwerpen, 22 februari
1969. We hebben de tekst, ter wille van de plaatsruimte, op
een paar punten iets moeten verkorten.)

Dat ik in de gelegenheid ben, bij de opening van uw
veertiendaagse, de studie van het Nederlands aan de
buitenlandse universiteiten te behandelen, verheugt me
en stemt me dankbaar, en wel om twee redenen.
Ten eerste stel ik vast dat u de grenzen hebt opengegooid. De voorstanders van een algemeen beschaafde omgangstaal in Vlaanderen beperken hun belangstelling niet langer tot de verhouding beschaafd Neder~
lands — dialect, Nederlands — Frans, Zuidnederlands
— Noordnederlands, maar verruimen ze thans tot het
begrippenpaar Nederlands — de wereld, om niet in
hyperboliserende sportterminologie te zeggen: Nederlands — rest van de wereld. Ik twijfel er niet aan dat
die belangstelling voor het Nederlands buiten onze
taalgrenzen altijd in zekere mate bij u aanwezig is geweest, als een soort component van uw actieve instel
tegenover binnenlandse taalcultuur. Ik geloof zelfs-ling
te mogen zeggen dat elk sukses van onze taal buiten
onze grenzen bijzonder in uw kring met vreugde, soms
zelfs met wat o zo rechtmatig „Schadenf reude'' wordt
begroet, omdat het een argument meer is voor wat u
zich ten doel stelt. Immers als het Nederlands bepaalde
oogmerken kan bereiken in het buitenland, hoeveel re~
den te meer is er dan niet dat het zich in het binnenland onbelemmerd zou kunnen ontwikkelen.
Hoe dan ook, de keuze alleen al is een strategische zet
die uw zaak én de onze onvermijdelijk ten goede moet
komen. Wanneer de skeptisch, vijandig of onverschill-*g ingestelde binnenlander merkt dat een vereniging
wier werkterrein zo duidelijk binnen de taalgrenzen
ligt, zich nu plotseling met onze taal extra muros gaat

bezighouden, dan moet hij daaruit onvermijdelijk afleiden dat het werk binnen de muren alleen nog maar een
kwestie van nablussen is. En dat lijkt mij een verheu~
gende zaak.
Om een tweede reden is het dat voor mij omdat ik zie
dat u zich aansluit bij een zich alom manifesterende en
steeds meer toenemende zorg voor onze contacten met
de buitenwereld. Sedert de jongste tien jaar is bij diegenen wier werkterrein oorspronkelijk in het binnenland lag, een toenemende belangstelling zichtbaar voor
problemen in verband met de uitstraling van onze cultuur; de anderen die deze belangstelling van de aan
af in hun programma hadden geschreven, hebben-vang
haar duidelijk uitgebreid en geïntensifieerd. Wie de
onzalige tentoonstelling over de Nederlandse letterkunde in Vlaanderen op de Expo '58 vergelijkt met
een internationaal gerichte manifestatie als de Neder~
landse Dagen 1968, eveneens in Brussel, kan in dat opzicht veel leren. Als men daarbij de activiteit voegt van
bepaalde ministeriële departementen in Den Haag en
Brussel en van de instituten als het Institut Néerlandais in Parijs of het Belgisch Huis in Keulen, dat volgende week twintig jaar bestaat, dan geloof ik dat wij
over zoveel initiatieven, zoveel energie, zoveel goede
bedoelingen zonder meer verheugd kunnen zijn en dat
wij alleen maar moeten opletten dat een te disparaat
gevoerde actie het doel aan de horizon niet uit het oog
doet verliezen.
Het is een paar dagen geleden gezegd bij de plechtige
opening van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel: er
bestaan in ons land teveel parallelle acties die hetzelfde
objectief nastreven en aan de andere kant blijven teveel lacunes onvervuld. Dit geldt in hoge mate voor
de verspreiding van onze cultuur in den vreemde: er
zijn op dit moment wel twee parallel lopende initiatieven om de verspreiding van onze literatuur in vertaling
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te bevorderen. Er zijn drie tot vier initiatieven om aan
de vraag naar bibliografische informatie over onze
letterkunde tegemoet te komen. Vaak ligt aan de oor
deze verstrooiing van krachten een nog te-sprongva
groot gebrek aan inzicht in de noodzaak van een grote
op het buitenland gerichte cultuurpolitiek bij de publieke opinie en, naar men moet veronderstellen, dus
ook bij de volksvertegenwoordiging zodat er ook geen
werkelijk grote kredietenpolitiek kan worden gevoerd
en het bij initiatieven op basis van vrijwilligheid of
beperkte subsidiëring moet blijven. Soms vraagt men
zich af of er niet eens een schok door de politieke opi
nie moet gaan, op de wijze zoals dit in Frankrijk gebeurt, waar op dit ogenblik in goed doordachte advertentiestijl in Franse weekbladen op een volle pagina de
Fransman het schrikbeeld voor ogen wordt getoverd
van een Parijs straatnaambord in het 2de arrondissement met „Street of the peace" erop, of een Frans
woordenboek ondergebracht in de afdeling voor dode
talen, uitsluitend met het doel de „Alliance Française"
te steunen opdat zij voor haar 180.000 leerlingen in het
Franse buitenland scholen, boeken en leraren zou kunnen betalen. We zijn nog niet zover en waarom eigenlijk niet? „N'assassinez pas la langue f rancaise. Don~
nez", zegt de „Alliance Francaise". Dit is een devies
dat we mutatis mutandis zouden moeten overnemen
want tenslotte is ook de zaak van het Nederlands in
het buitenland een kwestie van kredieten, van geld.
Uit deze Franse advertentie kunnen we bovendien leren hoe voor de „general reader" van dit soort bladen
de veiligstelling van de taal in het binnenland onmiddellijk, zonder nadere commentaar, afhankelijk wordt
gemaakt van het onderwijs van de Franse taal en cultuur in het buitenland. Opdat over 20 jaar de Rue de
la Paix geen Street of the Peace zou heten, moet ieder
zijn bijdrage storten en met dat geld worden de bui
instituten voor de Franse taal onderhouden.-tenlads
Die zullen helpen verhinderen dat er wat met de Rue
de la Paix gebeurt. Dat is de redenering. Als ze voor
Frankrijk geldt, hoeveel meer geldt ze dan niet voor
ons taalgebied! Het is iets om over na te denken.
Een belangrijke zaak?
Waarom is nu in het geheel van de actie voor de verspreiding van onze cultuur in het buitenland, de ver
onze taal aan buitenlandse univer--tegnwordiva
siteiten een zo belangrijke zaak? In zekere zin staat
het ermee als destijds met de vernederlandsing van de
Rijksuniversiteit te Gent. Voor de Vlaamse Beweging
toen kon er geen sprake , zijn van ernstige vorderingen
met het Nederlands in Vlaanderen vooraleer wij hoger
onderwijs hadden in eigen taal. De Nederlandstalige
universiteit moest het symbool worden van Vlaanderens
volwassenheid en door het Nederlands in Vlaanderen
tot op het peil van de universiteit te verheffen heeft
men willen bewijzen en hééft men ook bewezen dat
het als voertaal voor het hoger onderwijs en voor het
wetenschappelijk onderzoek een volwaardig instrument
is. Nederlandstalig hoger onderwijs heeft de definitieve
doorbraak ingeluid voor het Nederlands in Vlaanderen
maar ook, wat minstens even belangrijk is, voor het
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wetenschappelijk prestige van het Nederlandstalig deel
van België in het buitenland.
Zijn wij er niet, ook in het jongste verleden, voortdurend getuige van hoe volkeren die zich van een koloniaal regime of van vreemde overheersing weten te bevrijden, de universiteit in de taal van het land zien als
een eerste middel tot internationale erkenning van hun
volwassenheid als cultuurnatie? Wil men die erkenning
helemaal veilig stellen en verstevigen en wil men voor
de uitstraling van zijn taal en cultuur zorg dragen, dan
bereikt men dit alleen door centra voor de studie van
eigen taal en cultuur aan buitenlandse universiteiten op
te richten. Tenzij die uitstraling door eigen cultureel
overwicht of door traditie of politieke omstandigheden
zo groot is dat andere naties vanzelf tot de bestudering
van taal, letterkunde, cultuur en geschiedenis van zulk
een land komen.
Het is een afzonderlijke en interessante studie waard,
alleen al binnen het kader van Europa, om na te gaan
welke- plaats elke vreemde taal tegenover de andere
vreemde talen inneemt op het programma vn de universiteiten. Men kan nl. geen ernstig oordeel vellen
over de positie van het Nederlands aan een vreemde
universiteit, zonder inzicht te hebben in de waardering
en ook wel eens in .de voordelen die er bij traditie aan
onze taal, zoals ook aan andere vreemde talen in het
buitenland verbonden zijn. De oningewijde beoordelaar
zal niet gemakkelijk begrijpen dat aan een universiteit
als die te Rijsel, Lille en Flandre, het Nederlands het
moet afleggen tegen het Italiaans en ook het Pools dat
zwaarder wegende adelsbrieven kan voorleggen, titels
die het grotendeels buiten de universiteit heeft verzameld.
ry

Beeld van het Nederlands
Bij de beoordeling van het Nederlands in Duitsland, het
Nederlands in Groot-Brittannië, het Nederlands in Japan en elders, telkens zal men rekening moeten houden
met zo een aantal factoren, historische, politieke en
andere, waaruit het beeld van onze taal en onze cultuur
bij een vreemde natie is opgebouwd. Uiteindelijk zal
het evenwel de universiteit zijn die het traditionele
beeld zal corrigeren of helemaal vervangen, tegen alle
politieke en diplomatieke verhoudingen in. Spanningen
of zelfs oorlogen kunnen weinig veranderen aan de
autonome positie die de universiteit inneemt tegenover
wat zij belangrijk en het bestuderen waard acht. U
vindt in u zelf gemakkelijk voldoende voorbeelden die
deze stelling kunnen bevestigen. Hoe verder landen
of liever cultuur en cultuurgroepen uit elkaar
liggen, hoe meer het de universiteit zal zijn die de uitstraling van een vreemde taal en cultuur zal opvanr
gen. Ik geloof dat het in zekere zin voor een land veel
schadelijker kan zijn, gedurende lange tijd zijn taal en
beschavingsgeschiedenis aan universiteiten in het bui
niet onderwezen te weten, dan in datzelfde-tenlad
buitenland geen diplomatieke vertegenwoordiging te
hebben.
De aanwezigheid van onze taal aan buitenlandse uni
een enorm belang voor de uitstraling-versitna
van onze cultuur, van een vitaal belang zelfs. We moe~
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ten evenwel met leedwezen vaststellen dat het in deze
beide landen want iedereen zal het met mij eens zijn
dat wij in deze materie gezamenlijk moeten optreden nog steeds niet tot een vastomlijnde cultuurpolitiek
t.o.v. het buitenland is gekomen. Het is de hoogste tijd
dat dit gebeurt, willen wij morgen niet uit het volkeren~
concert worden weggecijferd. In zulk een algemene
cultuurpolitiek moet de zorg voor het Nederlands aan
buitenlandse universiteiten centraal staan. Ons vak
staat er op dit ogenblik goed voor. De Nederlandistiek
aan buitenlandse universiteiten staat er vrij goed voor,
of laten we liever zeggen dat zij zich gunstig ontwikr
kelt. Maar we zijn nog maar aan het begin. We moeten dus nu van het gunstige klimaat gebruik maken
om de positie van onze zaak in internationaal verband
te verstevigen.
Gunstige ontwikkeling
Al is de studie van het Nederlands als discipline aan
buitenlandse universiteiten geen nieuwigheid de eerste leeropdracht voor Nederlands in Bonn dateert van
1879 en is waarschijnlijk de oudste in Europa de
eerste leerstoel in Zuid-Afrika is veel ouder: van 1831
toch heeft het vak zich pas sedert het einde van de
tweede wereldoorlog in een voortdurend stijgende lijn
ontwikkeld.
Wanneer men zich nu de vraag stelt welke factoren
het meest hebben bijgedragen tot die verhoogde belang
dan geloof ik dat wij, althans binnen de Euro--steling,
pese Gemeenschap, de hausse voor een deel moeten
toeschrijven aan een aantal bilaterale cultuurverdragen
tussen Nederland of België enerzijds en buitenlandse
mogendheden anderzijds. Het streefdoel was, Neder~
lands onderwijs in te richten aan vijf a zes universiteiten in elk van de landen van de Gemeenschappelijke
Markt (Luxemburg uiteraard uitgezonderd) , zowel fir
lologisch als literair, met dienovereenkomstige exa~
mens. Een deel van de Nederlandse lectoraten is inderdaad uit deze verdragen voortgekomen; het voorgen
schreven aantal universiteiten werd ook wel bereikt of
benaderd maar toch moet erover worden gewaakt dat
dergelijke cursussen geen al te exclusief diplomatiek
karakter dragen zodat zij niet in de werkelijk wetenschappelijke belangstelling worden opgenomen. Zoeken
wij naar andere, meer aan de universiteit zelf gebonden
redenen voor de groeiende belangstelling, dan vinden
wij, meer bepaald voor de Verenigde Staten waar het
aantal universiteiten met Nederlands thans bijna viermaal meer bedraagt dan een tiental jaren geleden en
waar wij gemakkelijk tot 20 a 30 centra Nederlandistiek kunnen komen, dat het Nederlands er mede geprofiteerd heeft van de zich na én ten gevolge van de
oorlog plots manifesterende honger naar vreemde talen,
Aziatisch zowel als Europees, aan de Amerikaanse
universiteit. Dit heeft o.m. meegebracht dat enkele tra ditionele „German Departments" werden hervormd tot
„Departments of Germanic Languages" met zowel Nederlands als Skandinavische talen en zelfs Fries en
Afrikaans.
Dat dit evenwel niet zonder de voortdurende inspanning van vakgenoten gebeurt, bewijst wel het feit dat
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na jaren van inspanning enkele professoren Nederlands
in de V.S. er in december 1968 eindelijk in geslaagd
zijn om op het jaarlijks monstercongres van de Modern
Language Association of America, een heel bescheiden
plaatsje voor het Nederlands te bemachtigen. Op dit
congres dat 4 dagen duurt gedurende welke 309 lezingen gehouden, heeft het Nederlands 75 minuten voor
3 referaten toegewezen gekregen. Het is een begin
waaruit meer kan groeien in de toekomst.
In het algemeen, maar ook niet in alle gevallen, zal de
buitenlandse studierichting waar het Nederlands het
dichtst bij aansluit en het nauwst mee verwant is, de
afdeling Duits zijn. Dit geldt natuurlijk niet voor universiteiten waar Nederlands wordt gestudeerd in een
Oostaziatisch programma, bestemd voor hen die een
functie gaan vervullen in de Indonesische archipel en
Nederlandse geschriften over een of ander aspect daarvan moeten kunnen lezen. In sommigen landen of aan
sommige universiteiten worden de studenten die Duits
( soms ook Engels) als hoofdvak hebben gekozen, verplicht er Nederlands als bijvak bij te nemen. Dat is zo
in Finland, waar aan de universiteit van Helsinki Nederlands na Duits komt en vóór Engels. Dat is zo in
Italië, althans aan de universiteit van Napels. Deze intieme relatie met de germanistiek is natuurlijk ideaal
en ze heeft voor een groot deel bijgedragen tot de ver
belangstelling sedert de oorlog. Zij kan even--hogde
wel niet overal worden toegepast en is ook niet overal
gewenst: is de afdeling Duits te machtig, dan komt het
Nederlands in de verdrukking; is zij niet erg ontwikr
keld zoals in Spanje, dan zal het Nederlands ook
wat kredieten aangaat als onderdeel van een reeks
zwakke afdeling, in een nog minder gunstige positie
komen te staan. Het zal zich dan beter helemaal zelfstandig kunnen ontwikkelen. Ook zien niet alle proles~
soren Duits in het buitenland hun studenten graag Nederlands als bijvak studeren. Wie beide talen tegelijk
als vreemde taal leert, raakt wel eens in de war, al was
het door de talrijke voetangels op het pad van de Nederlands-Duitse homonymie. Toch moet ik zonder enig
voorbehoud toegeven dat mijn beste studenten in Rijsel
die zijn die Duits studeren en die het goed studeren,
al heb ik dan wel tamelijk wat moeite met het wegwerr
ken van Duitse accenten.
Vergelijkende letterkunde
Zoeken we naar nog andere factoren die de ontwikkeling hebben bevorderd, dan moeten we erkennen dat
een niet te onderschatten stimulans voor de studie van
het Nederlands aan buitenlandse universiteiten is uitgegaan van de vergelijkende literatuurwetenschap. Deze discipline heeft de studie van de literatuur tot voorwerp, over taal-, cultuur en landsgrenzen heen. Zij is
niet zo jong, maar ze heeft wel van de beide wereldoorlogen belangrijke impulsen meegekregen en heeft
zich na 1945 sterk ontwikkeld rond twee centra: Frankrijk en de Verenigde Staten. Vanzelfsprekend brengt
deze wetenschap mee dat de belangstelling mede uitgaat naar de letterkunde van kleinere taalgroepen. De
hegemonie van de literaire „grote drie" of zo u wilt
de „grote vier" aan de universiteit wordt doorbroken.
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De belangstelling van de vergelijkende literatuurwetenschap voor onze literatuur neemt nog toe en ik geloof
dat wij bij de uitbouw van nieuwe of het ontwikkelen
van reeds bestaande centra voor Nederlands in het
buitenland, sterk daarop moeten bouwen. Hier speelt
wel de gelukkige omstandigheid dat enkele Nederlandse
en Belgische beoefenaars van deze wetenschap, van huis
uit nederlandisten, nauw bij een aantal wetenschappe
lijke projecten op het gebied van de vergelijkende letterkunde betrokken zijn, dat een van de internationale
congressen in Utrecht plaats heeft gehad, dat Utrecht
bovendien werd gekozen tot werkcentrum voor de sar
menstelling van een internationaal woordenboek van
literaire termen. Het draagt allemaal in hoge mate bij
tot de erkenning van het Nederlands in het buitenland.
Menselijke factor
Ik zo trouwens toch ook wel even op de menselijke
factor willen wijzen bij het uitdragen van de Neder
landse taal en cultuur naar het buitenland. We hebben
het over culturele verdragen gehad, maar in veel gevallen en het zijn zeker niet de minst interessante is de ontluiking en bloei van het Nederlands aan een
buitenlandse universiteit het werk van één enkele man
die daarom niet altijd zelf een actief nederlandist is
maar die om een of andere reden van onze taal of onze
literatuur houdt, het belang ervan inziet en zijn collega's of de autoriteiten van zijn land weet te bewegen,
onderwijs van het Nederlands in te voeren. Wie de
verzameling opstellen eens inkijkt die onze collega's
hebben gewijd aan de historische groei van het vak
Nederlands in elk van de landen en aan elk van de
universiteiten waar het onderwezen wordt en die door
onze werkcommissie werd uitgegeven, zal deze figuren
ontmoeten aan wie wij voor de uitstraling van onze
taal zoveel te danken hebben: Professor Oehmann in
Helsinki, Professor Hammerich in Kopenhagen, Professor Tagliavini in Padua, Professor Jolivet in Parijs,
Professor Fourquet in Straatsburg, Professor Van Dam
uit Utrecht voor de introductie van het Nederlands
in Spanje, Professor Herman in Rijsel, in samenwerking
met Professor Blancquaert uit Gent, Professor Forster
in Cambridge en anderen. Telkens is het de energie,
het doorzettingsvermogen en het wetenschappelijk inzicht van één man, die voor onze taal dat hebben bewerkt waarop zij historisch en wetenschappelijk recht
heelt.
Wanneer ik hier al eens met nadruk de bijzondere verdienste van een figuur onderstreep of het belang van
ons vak voor de uitstraling van onze cultuur in het
licht stel, dan is het niet om de beoefenaren van dit
vak met een aureool te omgeven. Buitenlandse neder landasten past bescheidenheid, zoals die past aan alle
beoefenaren van de wetenschap. Mij staat altijd het
curieuze voorbeeld voor ogen van Lorenzo da Ponte,
de librettoschrijver van Mozart die later aan Columbia
University in New York lector voor Italiaanse letterkunde werd en daardoor wellicht de nestor onder de
buitenlandse taallectoren. Hij had overigens geen salaris en evenmin . . . . studenten. Hij placht zichzelf
de eerste culturele afgezant van Italië in de Verenigde
-
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Staten te noemen en roemde zijn eigen verdiensten als
verspreider van de Italiaanse letterkunde in Amerika.
Dat heeft niet kunnen verhinderen dat hij in volkomen
vergetelheid is gestorven en dat zijn naam haast uitsluitend in verband met die van Mozart bewaard is
gebleven. Onder de vroegere vertegenwoordigers van
onze taal~ en letterkunde in het buitenland heb ik er
evenwel geen gevonden die in dit opzicht met Da Pon~
te kunnen worden vergeleken. Zij hebben allen stuk
voor stuk, door hun arbeid en hun wetenschappelijke
degelijkheid alleen, de verdiensten verworven waardoor hun namen in het gouden boek van ons vak bewaard blijven, of het nu gaat om de Vlaming, Profes
sor Lodewijckx, die heel alleen aan de Universiteit te
Melbourne in Australië een belangrijk centrum voor
Nederlands heeft opgebouwd dat nu door een staf van
vier geleerden wordt bestuurd, of om de Nederlander
Barnouw die gedurende bijna dertig jaar onze cultuur
aan Columbia University heeft gediend, met zijn onderwijs, met de vertaling in het Engels van meesterwerken uit onze Middelnederlandse literatuur, met geschriften over de Nederlandse beschaving, met een eindeloze reeks voordrachten over de Nederlanden in alle uithoeken van de Verenigde Staten. Zo iemand een
cultureel afgezant noemen lijkt mij niet overdreven.
Buitenlandse studie
Zo kan ik signaleren dat de Tsjechische Olga Krijtova,
die Nederlands doceert aan de Karelsuniversiteit te
Praag en over wie u ongetwijfeld heeft gelezen dat zij
onlangs de Nijhof f sprijs voor haar talloze vertalingen
uit het Nederlands heeft ontvangen, onlangs in Leiden
heeft gesproken over „Bevolkte eenzaamheid, het probleem van oude mensen in onze samenleving en hun
vereenzaming in een bijna overbevolkte wereld, gezien
door Nederlandse schrijvers '', dit als een voorbeeld
van de originele manier waarop menig buitenlander
onze literatuur benadert en bestudeert. Dat aan het
College Universitaire te Metz in november 1968 met
onderwijs van het Nederlands werd gestart en dat er
meer dan 100 studenten zijn ingeschreven. Dat onlangs
in Japan de prachtig uitgegeven vertaling verschenen
is van Jan Huygen van Linschotens „Itinerarïo, Voyage
ofte Schipvaert naar Oost of Portugaels Indien" van
1596, een in de Nederlanden beroemd boek, vertaald
door professor Shibusawa, nederlandist aan de univerr
siteit te Tokio. Dat vorig jaar aan de Harvard Univerr
siteit een jonge Amerikaan van Nederlandse afkomst
gepromoveerd is op een proefschrift over Paul van
Ostaijen, een werk dat, nog voor het in druk is versche~
nen, door een bevoegd beoordelaar het beste wordt genoemd wat tot hiertoe over het proza van Van Ostaijen is geschreven. Dat deze zelfde nederlandist nog
dit jaar Nederlands aan de University of Massachusetts zal gaan onderwijzen en zo het aantal Amerikaanse universiteiten met Nederlands op hun programma
op 16 zal brengen. Dat niet alleen deze zelfde vak~
genoot maar ook een collega van hem aan de Univer
siteit van Texas, bezig zijn werk van Van Ostaijen
in het Engels te vertalen. Dat ons geregeld belangrijk
werk in het Russisch over onze taal of letterkunde uit
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Moskou bereikt en dat er in Leningrad waarvandaan
wij een studie toegestuurd kregen over „Gallicismen
in De Leeuw van Vlaanderen van Conscience'', binnenkort een tweede centrum voor de studie van onze
taal in de Sowjet-Linie tegemoet mag worden gezien.
Dat de Duitse Bondsrepubliek thans naast de 21 lecr
toraten voor Nederlands, een uitstekend geoutilleerde
leerstoel voor Nederlands heeft aan de Universiteit te
Keulen, waarvan de bibliotheek de bewondering van
elke bezoeker afdwingt. Dat met ingang van dit voorjaar een tweede leerstoel door een landgenoot van ons
zal worden bezet aan de universiteit te Munster en dat
een derde leerstoel aan de nieuwe Universiteit te Bor
chum in de nabije toekomst tegemoet mag worden gezien.
Cijfers
Het is slechts een greep uit de meest recente gegevens
waarvan u er ongetwijfeld zelf al een aantal langs pers
en tijdschriften hebt leren kennen. In cijfers vertaald
en vervolledigd zou deze informatie voor de bezetting
van leerstoelen en lectoraten over heel de wereld als
volgt luiden: het aantal universiteiten bedraagt op dit
ogenblik 110 (65 in Europa en 45 in de andere werelddelen, waarvan 17 in Zuid-Afrika) . Het aantal neder
er werkzaam zijn, hoogleraren, lectoren-landiste
en assistenten samen bedraagt 213, d.w.z. 95 in Europa
en 118 er buiten van wie weer 85 in Zuid-Afrika. Van
die 213 zijn er 45 Nederlanders, 14 van Belgische nationaliteit en 154 buitenlanders.
Organisatie
Wij hebben gemeend dat het werk van deze over de
vijf werelddelen verspreide docenten in de Nederlandse
taal, letterkunde, - geschiedenis en cultuurgeschiedenis,
er alleen maar bij kon winnen als wij tot een bepaalde
vorm van onderling overleg en organisatie komen. In
1961 is daarmee een begin gemaakt toen de buitenlandse nederlandisten tot een Eerste Colloquium in Den
Haag werden uitgenodigd. Daar werd een permanente
Werkcommissie opgericht die van het Colloquium een
aantal opdrachten heeft meegekregen. In 1964 werd
vergaderd in Brussel en in 1967 opnieuw in Den Haag.
Ik geloof thans, na acht jaar arbeid, in alle bescheidenheid te mogen zeggen dat de Werkcommissie voor de
Nederlandistiek in het Buitenland een zeker bestaansr
recht heeft verworven. Zij zorgt voor de permanente
verbinding tussen de buitenlandse vertegenwoordigers
van ons vak en de binnenlandse universiteiten. Zij
brengt geregeld nieuws over de stand van het Nederlands aan buitenlandse universiteiten, maakt reizende
tentoonstellingen over onze literatuur klaar, bestemd
voor onze collega's, bemiddelt bij het zoeken naar kandidaten voor een vacature of een nieuw lectoraat,
werkt aan de status van de buitenlandse nederlandist,
bemiddelt in individuele gevallen, zowel wat betreft
een vrijstelling van militaire dienst voor een jonge col~
lega als een pensioenregeling voor een oudere, enz.
De ideale lector
Ieder van mijn 212 vakgenoten in het buitenland zal
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graag bereid zijn werk interessant te noemen maar geen
van allen, ik ben er zeker van, zal het een gemakken
lijke opdracht vinden. De „ideale lector Nederlands ",
zoals de secretaris van onze werkcommissie hem eens
in een rapport heeft beschreven, is inderdaad een man
die van alle markten thuis moet zijn, die anders dan
zijn collega's aan een binnenlandse universiteit, wie het
gegeven is zich te concentreren op één onderdeel van
onze literatuur of onze taal, nooit meer beide samen,
wèl zijn aandacht over verschillende zaken en bovendien over literatuur moet verdelen, èn daarbuiten meer
dan oppervlakkige kennis moet hebben van onze geschiedenis, onze geografie, onze politieke structuur,
onze sociale verhoudingen, onze economie zelfs. Hij
moet bovendien de taal en de cultuur van het land
waar hij onderwijst vrij goed kennen.
Wat voor hem echter de grootste handicap betekent
—ik meen dat geen enkele docent van Nederlandse
of Belgische oorsprong daaraan ontkomt is dat hij
eigenlijk niet op zijn specifiek buitenlandse taak in het
binnenland, dat wil in de meeste gevallen zeggen tijdens zijn universitaire studie, is voorbereid. Hij heeft
niet geleerd het Nederlands als exportartikel aan de
man te brengen. Hij heeft niet geleerd afstand te ne~
men van onze taal en onze literatuur en ze te beschour
wen zoals buitenlanders ze zien. Veel problemen uit
de grammatica aanvaardt hij als vanzelfsprekende taalfeiten en hij kan ze dan ook niet voor buitenlanders
verklaren. In de literatuurgeschiedenis heeft hij misschien niet voldoende geleerd zijn auteurs in Europees
of universeel verband te zien, zodat hij hun onmiddel~
lijk in de stroom van de grote literaire bewegingen hun
plaats kan geven. Men kan zich afvragen of wij, alle
verhoudingen in acht genomen, niet moeten gaan in de
richting van het ons door Frankrijk gegeven voorbeeld.
Onze zuiderburen beschikken nl. ter instructie van de
docenten die naar het buitenland worden gezonden,
aan de Universiteit van Parijs over een „Institut de
Préparation et de Perfectionnement des Professeurs
de f rancais a l' étranger" .
Wensen
Het is duidelijk dat op den duur niet alleen het probleem van de opleiding van buitenlandse nederlandisten
maar in ruimer verband de hele infrastructuur waarop
het onderwijs van het Nederlands in het buitenland
alsook de verspreiding van onze cultuur over de grenr
zen grondig zal moeten worden aangepakt. In de Nederlandse onderwijsbegroting voor 1968 is te lezen:
„De minister stelt zich voor in het komende jaar in
toenemende mate aandacht te besteden aan het onderwijs van de Nederlandse taal~ en letterkunde aan uni
andere onderwijsinstellingen buiten het-versitn
Nederlands taalgebied gelegen". Intussen is het komende jaar een verleden jaar geworden en wij hebben
van de aandacht niet veel gezien. Twee jaar geleden
werd een gemengde Nederlands-Belgische ministeriële
adviescommissie opgericht voor de nederlandistiek in
het buitenland. Deze commissie heeft nog géén énkele
keer vergaderd. Bij de installatie op 18 januari jl. van
de Nederlands-Belgische stichting voor het onderzoek
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van de lexicologie heeft ook de Belgische Minister
voor de Nederlandse Cultuur de wens uitgedrukt dat
ook andere initiatieven gemeenschappelijk door beide
landen zouden worden genomen omdat de zorg voor
de Nederlandse taal méér impliceert dan het opstellen
van een woordenboek. Hij dacht hierbij aan spelling,
uitspraak, terminologie en onderwijs in het buitenland.
Wij kunnen alleen maar hopen dat het niet bij ministeriële verklaringen blijft. Wij moeten ongetwijfeld
gaan in de richting van een gemeenschappelijk Neder~
lands-Belgische instituut voor de nederlandistiek in het
buitenland dat eventueel met de hiervoor genoemde
projecten kan worden gezien als een onderdeel van een
gemeenschappelijk huis of een Hoge Raad voor de Nederlandse Cultuur, waarmee wij alleen maar zouden
ten uitvoer leggen wat wijlen Julien Kuypers als taak
voor onze generatie reeds zo scherp omlijnd voor zich
had gezien.
Het spreekt vanzelf, dat ik hiermee niet aan het einde
ben gekomen van de opsomming van wensen en noden
van de buitenlandse nederlandistiek. Als ik deze term
gebruik, de buitenlandse nederlandistiek, dan moet u
die enkel als werkterm verstaan want in de grond is
er slechts één nederlandistiek, slechts één discipline die
de wetenschappelijke studie van het Nederlands tot
voorwerp heeft en in wezen zal de toekomst van ons
vak slechts verzekerd zijn als wij kunnen komen tot
een harmonische samenwerking tussen de binnen~ en
de buitenlandse vertegenwoordigers van ons vak.
Ik had het met u willen hebben over onze literatuur
in vertaling en over de bemiddelende rol maar ook de
actieve rol door zelf als vertaler op te treden, die onze
collega's in het buitenland hierbij kunnen vervullen.
Ik denk hier niet alleen aan de vertaling van romans
en poëzie al hebben wij collega's die daarmee hun
sporen hebben verdiend maar ook aan de vertaling
uit het Nederlands van literairtheoretisch werk, van
essays, van cultuurhistorische opstellen en studies. Dit
is een terrein waar de universitaire vertaler de beroeps
moet vervangen. Degenen onder u die van-vertal
de Sorbonneprofessor Etiemble niet alleen „Parlez-vows
Franglais?'' maar ook „Comparaison n'est pas raison"
hebben gelezen, weten wat ik bedoel. Wij moeten als
kleine cultuurgemeenschap, ingesloten door grotere naties, er voortdurend over waken dat wij niet in een
dubbel isolement worden gedreven: ten eerste dat ons
eigen cultuurgoed bij gebrek aan vertalingen in het buitenland onbekend zou blijven. Wij kunnen immers niet
van elke ontwikkelde buitenlander verlangen dat hij
Nederlands zou leren om geschriften van Van Vriesland, Romein, Rümcke e.a. in originele versie te kunnen lezen. Het tweede isolement ontstaat doordat er
te weinig buitenlands werk, eveneens van theoretische
aard maar ook scheppende literatuur, in het Neder~
lands wordt vertaald. We moeten te allen prijze vermijden dat buitenlands werk alleen voor een kaste van
enkele bevoorrechten leesbaar zou zijn die Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch of Spaans kunnen
lezen.
Ik had met u nog willen spreken over een andere handicap die wij tegenover onze grote buurlanden hebben
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en die zijn weerslag heeft op de buitenlandse neder~
landistiek: Frankrijk, England en Duitsland zijn opge
nomen in een groot ruilsysteem van stagiaires, assisr
tenten en zgn. „native speakers'', bestemd voor het
middelbaar onderwijs. Bv. een jonge Franse, net of
nog niet helemaal afgestudeerde germanist gaat voor
een semester of een jaar naar Duitsland, assisteert daar
voor Frans bij het m.o. en doet inmiddels praktijk van
het Duits op. Wij kunnen hieraan niet deelnemen omdat er voor het Nederlands geen afzetgebied bij het
m.o. in het buitenland is. Wat meebrengt dat jonge
buitenlandse nederlandisten niet naar onze landen kunnen komen om er bv. voor Engels, Frans of Duits te
assisteren. Dit moet ons ertoe aanzetten het systeem
van reisbeurzen en vakantiecursusen nog aanzienlijk
uit te breiden.
Ik had ook een woord willen zeggen over de dringende noodzaak om voor buitenlandse nederlandisten, ik
bedoel voor jonge, pas afgestudeerde buitenlanders,
een prijs in te stellen, liefst te verlenen door de Nederlandse en Belgische regering samen aan de buitenlander die de beste resultaten heeft behaald met de
studie van het Nederlands, op de wijze waarop de Japanse regering een prijs uitreikt aan de buitenlander
die het beste Japans heeft geleerd.
Ik had er tenslotte bij u nog even de nadruk op wil
leggen hoe wij, terwijl wij onze taal en cultuur in-len
het buitenland consolideren, tevens een werkterrein
scheppen voor onze jonge binnenlandse vakgenoten,
die wij op deze manier, door het vervullen van een
lectoraat aan een buitenlandse universiteit, in de gelegenheid stellen op universitair niveau te werken, wat
in het binnenland slechts voor de happy few is weg
eenvoudig bij gebrek aan plaatsingsmogelijkheid-geld,
aan de binnenlandse universiteiten. Nu zijn het er vijf
of tien die naar het buitenland kunnen gaan, maar
reeds in de nabije toekomst kunnen het er twintig en
meer zijn. En dan komt het er tevens op aan voor al
deze mensen een ernstig statuut uit te werken dat hen
evengoed beveiligt als hun binnenlandse collega's. De
Fransen die bij het hoger onderwijs in het Franse buitenland werkzaam zijn, worden vanuit een moederunie
versiteit in Frankrijk gedetacheerd en blijven gedurende hun zending administratief aan die moederuniversiteit verbonden. Misschien moeten we naar een
oplossing op Europees plan streven voor al degenen
die hun taal onderwijzen in een van de landen van de
Europese Gemeenschap of in een Europees land tout
court.
Dit overzicht in vogelvlucht heeft misschien dit positieve resultaat: het moet u, dat hoop ik althans, iets
hebben laten aanvoelen van het evenwijdige, het gelijklopende, in uw en in onze zorg voor het Neder~
lands. Wat u hier doet ter vrijwaring en ontwikkeling
van een beschaafde omgangstaal en wat wij aan een
aantal universiteiten in de wereld doen, het zijn slechts
verschillende uitingen van één zelfde, warme liefde
voor onze taal. Zowel het ene als het andere is van
aard om de toekomst van het Nederlands te verzeke~
ren.
Prof. dr. W. Thys, Rijsel
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POLITI(ON)EEL

GEINTERESSEERD ZIJN IN

Beide vormen, politioneel en politieel, worden ge
welke is juist? Gaan we te rade bij het WNT-bruikt,
XII, 3145 (1949) , dan vertelt Dr. J. H. van Lessen ons,
dat politieel een zeer jong woord is, waarschijnlijk ge~
vormd naar het voorbeeld van justitieel. Dr. A. Beets
geeft WNT VII, 575 (1926) als voorbeeld: chef van
de justitiële ( = gerechtelijke) dienst. Zo repte de N.R.C.
in 1934 van de politiële bevoegdheid van de burgemeester. Politioneel van gelijke betekenis, kwalificeert dr.
v. L. als: een minder juiste vorming, evenals politieel
een jong woord, maar toch al eerder gebezigd dan
laatstgenoemde afleiding van het woord politie. In
1880 wordt al in geschrifte melding gemaakt van de
politionele rechtsmacht van de resident in N.O.I. De
handelingen van de Staten-Generaal van 1904/05 gewagen van het politionele optreden tegen het NieuwMalthusianisme. De N.R.C. van 1931 schrijft over een
politionele operatie tegen banditisme en in 1933 is in een
geschiedenis van het politiewezen sprake van de politio~
Hele opleiding. Ook als bijwoord funktioneert hei: poli
gestraften, terwijl Van Dale „politioneel af--tionel
doen" vastlegt (zesde druk) .
Koenen-Endepols-Naarding (1960) kent politioneel
niet. Politieel verklaart het als: „vanwege de politie" en
noemt als voorbeelden: een politieel onderzoek en de
politiele acties. Omschreven als het ingrijpen van Ned.
troepen in juni '47 en dec. '48 in Indonesië.
Naast justitieel wordt justitioneel door de woordenboeken niet erkend. Van Dale (1961) meent dat justitieel
voorop moet staan en dat er daarnaast plaats is voor
justitioneel.
J. A. Meijers veroordeelt in een artikel in De Groene
Amsterdammer van 22 febr. '69 over „de politionele
acties" wel de historische, maar aanvaardt de woordvorm met de restrictie dat hij, evenals Van Dale, de
voorkeur geeft aan politieel. Zijn verklaring dat we
„politioneel" niet in het algemeen kunnen omschrijven
als: „van de politie uitgaand" acht ik aanvechtbaar,
mede op grond van de hierboven vermelde voorbeelden
uit het WNT.
Evenals mej. van Lessen wijst Meijers op het franse
adjektief policier, dat evenwel geen levenskans had in
onze taal, die het suf fiks ~ier nooit heeft overgenomen,
maar wel het franse achtervoegsel rel aanpaste aan onze uitspraak en spelling als ree: commercieel, indivi
dueel, substantieel. Daarnaast komen voor: convenr
tioneel, institutioneel, traditioneel. naar de franse woorden met -ion.
Wat dr. v. L. omschrijft als „minder juiste vorming"
noemt M. radicaal „onjuist '', „een vergissing ", die evenwel door het taalgebruik geijkt is. Beide termen werden
bedacht teneinde het „militaire" karakter van ons optreden in Indonesië te kamoefleren.
G. J. Uitman, Zeist.

Het is even bekend als vanzelfsprekend dat de taal van
een land een voortdurende invloed ondergaat van de
talen van landen waarmee het economisch, politiek en
cultureel nauwe banden heeft. Zo is vooral na de oor
invloed van de Engelse taal onmiskenbaar sterk-logde
geworden op het Nederlands taalgebruik. Dit verschijnsel beperkt zich niet tot de woorden, maar vindt men
zelfs terug in uitdrukkingen en zinsconstructies.
Als typisch voorbeeld wil ik hierbij het gebruik noemen van de uitdrukking „geïnteresseerd zijn in" (onder
invloed van „to be interesteed in") die in vele varianten en betekenissen gebruikt wordt. Zo zie ik in een
examenbrief dat een firma „geïnteresseerd is in het uitbreiden van haar marktaandeel ". Naar mijn mening zal
het wel de bedoeling zijn geweest dat die firma haar
marktaandeel wenst uit te breiden. Het gevolg is nu
dat b.v. kandidaten Franse handelscorrespondentie die
braaf hun idioom hebben geleerd, bijna zonder uitzon~
dering, zoiets schrijven als: nous sommes intéressés par
( sommigen „dans") une extension . . ." hetgeen er in
het Frans helemaal naast is.
De uitdrukking „geïnteresseerd zijn in" is dan ook
meer en meer een gemeengoed in de Nederlandse taal
geworden en wordt onder meer in de volgende betekenissen aangetroffen: wensen, gaarne iets bereiken,
verkrijgen, ontvangen, vernemen, gesteld zijn op, prijs
stellen op, belangstelling hebben (tonen) voor, zich interesseren voor, belang stellen in, belang hebben bij,
betrokken zijn bij, streven naar, van plan zijn, overwegen.
Als men nu van mening is dat deze uitdrukking door
het veelvuldig gebruik burgerrecht heeft gekregen, zou
ik er wel voor willen pleiten haar uitsluitend te beperken tot de betekenis van „zich interesseren voor" of
„belangstellen in".
C. J. M. van der Weijden.
HAD GEWEEST
is een normale vorm in onze taal: „'t Had toch wel een
beetje moeilijk geweest!" Een soort conjunctief: 't zou...
enz. ❑Eind vorig jaar zei een minister in de Kamer
dat hij inspraak niet in een woordenboek had kunnen
vinden; een kamerlid stelde de schriftelijke vraag of
hij daarbij Van Dale had geraadpleegd. ❑ De produktie
viteit van de rtje's: een thuiskomertje is een slechte
reserveband. ❑ „Het Gelders Orkest" wordt in Amhem en omgeving afgekort tot H.G.O.; men zegt dan:
we gaan naar het H.G.O. Waarom zou dat nou niet
mogen? Niemand maakt bezwaar tegen het eldorado
(el is lidwoord) . ❑ De nieuwste retie: „Echt een beroep voor jonge vrouwen. Technisettes bij X maken
onderdelen voor telefoonapparatuur." ❑ Een headsheet is een verzameling foto's, bijv. van een mannequin,
waarvan de beste gekozen worden. ❑ Voor de straks
komende, aan de muur hangende TV stelt Gerton van
Wageningen het woord plattebuis~ televisie voor. ❑
Geen conferencier, geen humorist, geen artist, maar een
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personality-speaker. Wie legt het ons uit? ❑ In het

Parool 27.2 stond een verzameling haat ren-nijd-brieven,
gericht aan de voetbalclub Ajax, ná het verlies tegen
Benfica. Heerlijk proza, bijvoorbeeld deze: „Waarde
Heeren als ondergeteekende doet mijn verwonderen
of mijn klacht indienen niet wegens het spel en toch
wel. daar heb je Kruif en die is toch niet bij zijn volle
verstand. ik meen dat hij stapel Gek is want als wat
doet dan rent hij naar de doelman en die wil hij een
hak zetten maar in het spel is hij niets. nunega is tienmaal beter maar bestuur van Ajack is net zoo gek als
Kruif want jullie laten toe dat hij zoo ruw en misselijk
speelt. wie was gisteren avond ruwste Ajack. het is
een zootje daar. gaat maar voort dan ben gauw zonder publiek en eerder hoe beter, ik heb zelf ook wel
gevoetbalt. ik kon het wel verdragen dat stevig word
gevoetbalt niet zoo als Kruif met opzet de doelman
tegen de Grond liep." ❑ De Spellingcommissie heeft
zo zegt men de minister aanbevolen, de spelling
hij vind en hij prate (= hij praatte) voor te schrijven.
❑ Een wasmachine met een droogzwierder. Ronduit
een taalaanwinst. ❑ Als je zegt: je kunt die boeken
beter niet verwaarlozen, is dat dan een anglicisme?
❑
Het woord boete schijnt, als het een bepaalde categor
rie motorrijtuigenbelastingontduikers (elf lettergrepen)
betreft, plaats te moeten maken voor nahe f f ingsaanslag.
❑ Veranderende inzichten leveren nieuwe woorden of
woordgroepen: misdaad klinkt onverbiddelijk, af wijkend gedrag probeert te omschrijven, te verklaren. ❑
Voor het museum van verdwenen woorden (O.T. '68,
blz. 52) zegt een verzamelaar heb ik er nog veel
meer dan u, bijvoorbeeld parochie (wordt: gemeente) ,
pastoor (wordt: pastor) , mis (wordt: eucharistieviering), preek (wordt: verkondiging) en zegt hij
kerk wordt straks ecclesia. Wij geven het maar door,
zonder er bij stil te staan en na te denken. ❑ Nieuwe
uitdrukkingen omschrijven een gemoedsgesteldheid die
nog niet in een woordenboek gevangen is: voor mij
hoeft 't niet en een pedagogisch steuntje om overeind
te blijven te midden van alle moeilijkheden die we tien
jaar geleden nog niet onder woorden konden brengen:
leren leven met. ❑ Nog een stukje filosofie over woor~
den. Blijkens een verslag ener rechtszitting zei de verdachte: „Woorden als oorlogsgeweld, wapenen geweer
zijn voor mij ontuchtig, niet deze foto's ''. ❑ Bomans,
in een beschouwing over monotonie in moderne wijken (Volkskrant 21-12-'68), heeft het over de afwezigheid van een referentiekader en zegt: „Referentiekader.
Een naar woord, maar er is geen beter, omdat vroeger
toen de goede Nederlandse woorden geboren werden,

die omlijsting als vanzelfsprekend bestond en dus niemand behoefte had er een aparte uitdrukking voor te
bedenken." Er worden, ook nu en juist nu veel goede
Nederlandse woorden geboren! Trouwens, „omlijsting",
is dat niet mogelijk? ❑ Ambtenaren binden de strijd
aan met „nader omschreven in de zin van'', zo luidt de
kop van een artikel in het Alg. Dagblad 11-2-'69. Daarin wordt de loffelijke opdracht vermeld die drs. Diemer
van de gemeente Enschede heeft gekregen om in een
cursus van acht weken de ambtenaren zó te leren schrijven dat de burgers straks hun brieven en formulieren
zonder moeite zullen begrijpen. Zodat deze burgers niet
mismoedig en wanhopig over een zin zullen hoeven te
peinzen als de volgende: „Bij het door u aan het met
de behandeling van de uw dienst betreffende aangelegenheden belaste lid van ons college ter parafering aanbieden van uw verlofkaart behoort bij het door u te
genieten vakantieverlof uiteraard eveneens ten minste
verlof voor de aaneengesloten periode ongesplitst te
worden aangevraagd." ❑ Uiteraard behoort dat zo.
Het is eigenlijk ongelooflijk dat zo'n zin nog geschrer
ven wordt in onze tijd, die van inspraak en communicatie en informatiedoorstroming davert. Maar we moeten het wel geloven want de zin stond in het genoemde
kranteartikel aangehaald. ❑ Woordenboeken geven
het correcte kopjeduikelen of kopjebuitelen. Kinderen
maken er met een leuke verschuiving van lettergrepen
van: koppeltje duiken, maar je leest die vorm haast
nooit. Wel in Een nacht in Tunesië (C. Nooteboom,
A'dam 1965, blz. 181) : „ ... en koppeltjeduikt achterover de bar in..." Dat is goed, want alleen kinderen
duikelen kopje en zij weten hoe het woord is. (Het
aardige is dat het ene woordenboek zegt: duikelde
kopje, en het andere: kopjeduikelde.) ❑ Een genan
( klemtoon op nan) is een naamgenoot, vrouwelijk genante. ❑ Nog een -erfje: een stampertje is een flink
hard ritmisch stukje, dat muzikaal niets betekent maar
dat bedoeld is om een zaal op temperatuur te brengen.
❑ „We hebben het wel gezien betekent in een bepaald verband niet dat ze iets hebben gezien (het
woordje wel is dan onontbeerlijk) . ❑ Over zien nog
iets: op het beeldscherm kunt u soms lezen als iets
afgelopen is: u zag. Dat zégt u waarschijnlijk op zo'n
ogenblik nooit. Niet ik zag het maar ik heb het gezien,
op zo'n ogenblik althans. Waarom dan u zag? Minder
letters? Omdat er een zekere waardigheid, plechtigheid,
wijding of iets anders van uitgaat? Wie net klaar is
met eten, zegt niet ik at maar ik heb gegeten. Zoals
u op dit ogenblik niet zult zeggen ik las maar ik heb
gelezen.
",
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ZIJIG - BEHAARD
Ik herinner me, dat ik als kind vaak piekerde over de
vraag, waar mijn ziel nou eigenlijk zat. Mijn milt, mijn
longen, mijn lever: die kon ik localiseren; dat hadden
ze me op school geleerd. Maar die ziel . . .
Ik ben er nooit achter gekomen. Maar sinds kort weet
ik tenminste waar je karakter zit. Dank zij een televisie
Mata Hari.
-uitzendgovr
Een bloemrijk commentator vertelde namelijk over de
man van deze stormachtige dame:
„Achter zijn snor ging een opvliegend karakter schuil."
Oppassen dus voor mannen met snorren: ze hebben
iets te verbergen! „Kom maar achter je snor vandaan!"
zeggen ze dan weleens. Een snor. U hebt waarschijnlijk altijd gedacht, dat zo'n ding mannelijk was. Ik bedoel niet: als attribuut, maar: als woord.
Wel, daar zit u dan lelijk naast historisch gezien!
Een snor is van huis-uit vrouwelijk. Een knevel weer
niet en een baard evenmin. Als u dat gek vindt, komt
dat, doordat u geen onderscheid maakt tussen woord
biologisch geslacht. U verwart genus en-geslachtn
sexe, zeggen wij taalmannen dan heel deftig.
Kijk, u moet het ongeveer zo zien:
In verschillende talen worden bepaalde groepen woorden anders verbogen dan andere. U kent dat wel uit
het Duits. Die oude schoolrijtjes: der Mann, des Mannes, dem Manne, den Mann; die Frau, der Frau, der
Frau, die Frau enzovoort. En alle woorden die net zo
verbogen worden als Mann noemen we mannelijk de
andere vrouwelijk, of onzijdig.
Dat heeft dus verder niets met mannetjes of vrouwtjes
te maken. Het gaat enkel om een vormverschil, dat in
bepaalde talen nu eenmaal een gegeven feit is.
Onze taal heeft die vormverschillen ook gekend. Eeu-

wen geleden. Vandaar die vrouwelijke snor naast die
mannelijke knevel en die mannelijke baard.
Sommige talen kennen die buigingsvormen nog. Bij ons
in het Engels trouwens ook zijn ze verdwenen.
Geleidelijk weggesleten. Zo'n taal is nu eenmaal een
levend organisme. Er zit voortdurend beweging in:
nieuwe woorden worden gevormd, oude afgestoten;
er treden veranderingen op in woordvorming en woord
klankvorming en zinsbouw. En zo sta je-betknis,
dan op een bepaald moment bijvoorbeeld voor het feit,
dat het Nederlands nog maar twee woordgeslachten
kent in plaats van drie: ten eerste een groep woorden waarbij we het lidwoord het gebruiken, als vanouds, en naast die het- woorden één groep de- woorden,
die je niet langer kunt onderverdelen in „mannelijke"
en „vrouwelijke".
Zulke veranderingen treden het eerst op in de levende
omgangstaal: de gesproken taal. De geschreven taal is
niet zo spontaan; die heeft vaak generaties in een
enkel geval zelfs eeuwen nodig om zich bij dergelijke
ontwikkelingen aan te passen.
De ouderen onder u zullen zich uit hun schooljaren nog
wel herinneren, wat er allemaal kwam kijken, voor je
zonder fouten zo'n zin kon schrijven als:
„Hij sprong van den stoel op de tafel; van de tafel
terug op den stoel en wierp zich vervolgens op de klok,
terwijl hij dreigend zwaaide met eenen langen, buitengewoon harden turf."
Of al was het alleen maar:
„Ik liep met den ouden man over den hoogen dijk
langs de breede rivier."
Daar moest je regels voor leren regels met uitzonde~
ringen, zoals: ,,Mannelijk zijn: de namen van bomen,
behalve linde en tamarinde; de namen van jaargetijden,
uitgezonderd lente" enzovoort enzovoort, enzovoort...
Alsof je met Duits of Latijn bezig was, in plaats van
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met je eigen moedertaal! En inderdaad: je leerde een
vreemde taal een dode taal: je moest een Nederlands
schrijven, dat al sinds eeuwen geen sterveling meer
sprak, behalve als hij met toga en bef op een kansel
stond, of in pandjesjas achter een katheder.
Absurd! zei een groepje moderne jonge taalgeleerden,
zo in het begin van onze eeuw. Schrijf zoals je spreekt!
was de kreet die ze aanhieven. In hun eerste enthousiasme overdreven ze dat wel eens, maar hun streven
was gezond én wetenschappelijk: normale, levende om~
gangstaal, ook op papier!
De meeste leken namen het niet.
,,Taalbederf!" riepen ze. „Taalverarming!"
Behalve minister Marchant. Die legde in 1934 de kamer
een wetsontwerp voor tot wijziging van de spelling én
afschaffing althans in de meeste gevallen van die
zinloze buigingsrènnetjes. De kamer zei nee. Marchant
voerde zijn wijzigingen toch in, op de scholen. Dat kon
hij doen, als minister van onderwijs. Maar het duurde
nog tot 1947 voor zijn regeling officieel werd aanvaard.
Van die buigings.ènnetjes zijn we nu wel voor goed
verlost. Maar we zitten nog met een andere kwestie,
die er nauw mee samenhangt. Er is een tijd geweest,
waarin het heel normaal was, om te zeggen: „Die klok
staat stil. Zij is stuk. Ik kan haar niet meer opwinden."
Of:
„Die tafel verveelt me. Zij is bovendien wankel. We
moesten haar maar opruimen."
Tegenover:
„Die stoel... Hij staat me eeuwig in de weg. Zet 'm
toch 's opzij!" Maakt u dat onderscheid nog? In uw
gewone dagelijkse omgangstaal? Uw gesproken taal?
Welnee: u gebruikt hij en hem of liever: ie en 'm óók bij die woorden, die vroeger vrouwelijk heetten!
U wijst naar die klok, en zegt:
„Nou staat-ie weer stil; wind 'm toch 's op!"
En misschien zelfs:
„De poes heeft gejongd. Hij ligt met z'n jongen in de
mand."
Of:
„Die koe staat op stal. Hij moet kalven."
Want je moet je al heel sterk in dieren verdiepen, om
zo doordrongen te raken van hun sexe, dat je ze aan
duidt met die vrouwelijke voornaamwoorden: zij en
haar.
Waarom dan wel dat zijig behaarde gedoe als we
schrijven? Uit deftigdoenerij?
Je kunt er gekke dingen mee beleven.
Ik ben niet zo'n erge sensatiezoeker, maar als ik déze
krantekop zie: Gereformeerde kerken vragen vrijgen
maakte zusters om vergeving dan wil ik toch wel eens
weten, over welke wufte juffen dat gaat en wat de
gereformeerde kerken ze hebben misdaan.
Maar als ik dan verder lees, ontdek ik dat het helemaal
niet over jolige dames gaat, maar over kerken. Kerken,
die zich in 1942 hebben vrijgemaakt van de gerefor~
meerde synode.
En omdat een kerk vroeger vrouwelijk was, maak je
er op papier natuurlijk een zuster van. En je schrijft:
„De gereformeerde kerken belijden, dat zijzelf niet vrij~
uitgaan in deze broedertwist met de zusterkerken."
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Kijk
dat vind ik nou hoogst merkwaardig: een
broedertwist tussen zusters. En dan nog wel onder man~
nen- broeders!
Dat klink in mijn oren net zo absurd als dat zinnetje
van die kranteman, die vertelt:
„Sommige stoomtramlijnen waren berucht, zoals de
Gooise moordenaar, die bij Hilversum haar loop begon."
Tram heette vroeger vrouwelijk, nietwaar. Dus dan
schrijf je „haar loop". Maar dan vraag ik me wel af,
waarom je dat ding dan ook maar niet liever de Gooise
moordenares noemt in plaats van de Gooise moordenaar. Waarschijnlijk omdat de volksmond daar indertijd niet aan heeft gewild, aan zo'n tegennatuurlijke
vrouwelijke vorm voor een ding!
Zo raak ik ook meteen diep ontroerd, als ik onder
het opschrift BLEEK nog wel eerst lees dat koning
Constantijn, na uit Griekenland gevlucht te zijn, „bleek
en wenend" in Rome uit het vliegtuig stapt, met zijn
vrouw, en als ik aansluitend daarop dan nog letterlijk
verneem: „Een groot aantal politiemannen begeleidde
de koninklijke familie naar de ontvangstkamer, waar zij
kof fie kreeg." Onmenselijk! denk ik dan. Als die man er
zó beroerd aan toe is, waarom krijgt dan alleen z ij
koffie?
Da's kinderachtig van me, natuurlijk. En ik begrijp ook
best, dat je in dit zinnetje met een mannelijk voornaamwoord nog niet veel oplost. Want als je zou zeggen:
„De koninklijke familie werd naar de ontvangstkamer
gebracht, waar hij koffie kreeg'', dan is het weer net,
of zij moest toekijken.
Maar je zou in zo'n geval de zotte situatie altijd nog
kunnen omzeilen door een andere omschrijving. Al was
het maar met zo'n stijl-deftig „waar deze koffie kreeg".
Of, iets vlotter: „De koninklijke familie begaf zich,
begeleid door een groot aantal politiemannen, naar de
ontvangstkamer en dronk daar koffie." Mogelijkheden
genoeg om te voorkomen dat ons gezonde taalgevoel
geweld wordt aangedaan door zulke zijig-behaarde
antiquiteiten.
Want dat is die papieren haar-cultus van ons: een verzameling gemummificeerde relikwieën. En ik laat me
dan ook door geen krant wijsmaken, dat een springlevende eigenares van een modezaak over een jurk zou
hebben gezegd: „Zij is al verkocht.".
Het gesproken Nederlands van vandaag maakt geen
onderscheid meer tussen mannelijk en vrouwelijk, ook
niet bij de voornaamwoorden behalve natuurlijk als
er werkelijk een vrouw in het spel is.
Ons papieren Nederlands wil er helaas nog maar niet
vanaf. De Nederlands-Vlaamse woordenlijstcommissie
die ons in 1954 dat aanvechtbare „groene boekje" heeft
aangedaan, heeft er zelfs opnieuw regels voorgegeven.
Wat minder ingewikkeld dan de oude, maar toch:
regels mét de nodige uitzonderingen.
Er zijn taalkundigen, die dat met wetenschappelijke ar~
gumenten verdedigen. Ze zeggen: we staan nu eenmaal
voor het feit, dat er in dit opzicht een verschil is gegroeid tussen het gesproken en het geschreven Nederlands, en ook dat feit hebben we te accepteren als een
natuurlijke ontwikkeling.
Dat standpunt kun je niet zonder meer afwijzen, maar
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toch heb ik er grote bezwaren tegen. Praktische bezwaren vooral.
Om te beginnen blijf je de taalgebruiker op die manier
dwingen, regels te leren regels, die lijnrecht indruisen
tegen zijn gezonde taalgevoel.
Maar wat ik het ergste vind: als je iemand dwingt,
vormen te gebruiken die niet leven in zijn taalbewustzijn, dan gaat hij fouten maken.
Dan schrijft een ochtendblad:
„Amsterdam heeft haar eerste krantenautomaat."
een
net als elke plaatsnaam
Terwijl Amsterdam
het -woord is („ Het mooie Amsterdam"; „het Amster
dam van 1875") . En bij het hoort nu eenmaal zijn.
En dan lees je in het huisorgaan van onze spoorwegen:
„Het ijsstadion te Heerenveen opent haar poorten."
En overal in Nederland schrijven ze aan de lopende
band:
„Het gemeentebestuur nam haar besluit.
Want bij zoiets deftigs als een gemeentebestuur past
natuurlijk alleen maar zo'n statige verouderde vorm,
hoewel iedere Nederlander weet dat hij bij een heir
woord het voornaamwoord zijn hoort te gebruiken
behalve dan bij het meisje.
Wat niet iedere Nederlander kan weten, dat is: dat een
woord als raad vroeger mannelijk was, en dat je dus
óók niet kunt schrijven: „De gemeenteraad kwam op
haar beslissing terug." Daar zou je alleen achter kunnen
komen, door een diepgaande studie van die oude, dode
taal te maken.
Kijk: die ellende krijg je ervan; van dat zijig-behaarde
gedoe. Fouten! Maar ja: het stáát natuurlijk onuitsprekelijk deftig. Dat is ook iets waard.
En daarom moeten we maar de uiterste consequentie
trekken en zijne excellentie haar misnoegen laten uitspreken als zijne majesteit dreigend met haar scepter
zwaait.
Excellentie en majesteit zijn tenslotte nog altijd vrouwelijk, volgens de regels van „het groene boekje”.
Bert japin.
(Red.: Met toestemming van de uitgever overgenomen uit een boekje dat
wij u kunnen aanbevelen: Bert Japin, Kennut zijn dat ik u kan? Spelen
met taal. Uitg. Ad. Donker, Rotterdam 1968.)

DAN WEL EN ALS WEL
1. In zinnen waarin twee eigenschappen van een persoon of zaak worden vergeleken: hij is minder lui dan
wel speels, de straat is meer lang dan wel breed. Hier
mag „wel" ook wegblijven.
2. De combinatie is niet zozeer ... als wel (en niet:
dan wel) . Dus: de oorzaak is niet zozeer vermoeidheid
als wel onverschilligheid; hij heeft niet zozeer behoefte
aan rust als wel aan afleiding.
3. Dan wel is een welkome variant van of. indien dit
of een tegenstellende betekenis heeft en of voorafgaat
als voegwoord van een afhankelijke vraag. Dus: het is
onbekend of Frankrijk zal toestemmen dan wel weiger
ren; evenmin is na te gaan of het woord rechtstreeks is
overgenomen dan wel is binnengedrongen door Duitse
invloed.
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Onzuiver is bijvoorbeeld de volgende zin: „De reden
daarvan is dat zijn inkomen te klein was dan wel dat
hij een eerzuchtig karakter had." De mededeling moet
zijn: „De reden daarvan is dat zijn inkomen te klein
was of dat hij enz.'', of „de reden daarvan is niet zozeer dat zijn inkomen te klein was als wel dat hij enz."
of: „de reden daarvan is minder dat zijn inkomen te
klein was dan wel dat hij enz." Het gebruik van dan
wel in het voorbeeld doet vermoeden dat de schrijver
een van de laatste twee bedoeld heeft.
AANTEKENINGEN BIJ HET LIDWOORD
1. Wij zijn bereid (de) bovengenoemde polis na (het)
vertrek van (de) verzekerde om te zetten in ...
2. Bij de thans geldende omrekeningskoers zal de pre~
mie na (de) omzetting bedragen ...
3. Voor de verzekering onder (het) bovengenoemd (e)
nummer is nog niet voldaan ...
Bij ten le: woorden als bovengenoemd, bedoeld, betrokken hebben iets van hun oorspronkelijke inhoud
( noemen, bedoelen, betrekken) verloren en krijgen de
betekenis van het aanwijzend voornaamwoord (deze,
die) . Vandaar dat het lidwoord als overbodig wordt
gevoeld. Zelf geven we de voorkeur aan het gebruik
van het lidwoord. Bij „na (het) vertrek" aarzelen we.
We zien er iets in als een staande uitdrukking: na vertrek van, in afwachting van, in antwoord op. Hetzelfde
verschijnsel komt ook voor bij „aankomst": bij aankomst, na aankomst van. Stammen van werkwoorden
vertonen dit verschijnsel vaak: bij verlies van, door
groei van.
Tegen „verzekerde" zonder lidwoord hebben wij zwakke gemoedsbezwaren. Mogelijk is dat de taalgebruiker
het bepalende, individualiserende van het lidwoord
door weglating vermijdt. Misschien ook krijgt het
woord iets van een eigennaam. Men vergelijke: onder
verdachte. Kortom, wij zouden schrijven:-getknd,
de verzekerde.
Bij ten 2e: „na omzetting" een voorzetsel met een
handelingaanduidend woord op -ing: nadat omgezet is.
Wij nemen aan dat dit normaal Nederlands is. Men
vergelijke: voor kwijtschelding, na behandeling van.
Zie ook bij ten 1 e: bij verlies van. Zodra er sprake is
van één bepaalde omzetting, één bepaald verlies, zegt
men het uit-de-veelheid-isolerende lidwoord: door het
verlies van mijn maandsalaris, ondanks de verkeerd
berekende omzetting.
Bij ten 3e: zie bij ten le. „Onder bovengenoemd nummer" is een soort staande uitdrukking is, die in haar
lidwoordloosheid gesteund wordt door: onder nummer
zoveel. Als er iets bepalends bijkomt (bovengenoemd,
zoveel) blijkt de taalgebruiker het zonder lidwoord te
kunnen stellen.
IVI EN IVY
De deskundige lezer zal hebben begrepen dat 1 vi, op
bl. 18, 2e kolom, 3e alinea, van het februari-nummer van
Onze Taal, een zetfout is voor Ivy. (De andere spelfouten in die kolom zijn authentiek!).
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HARTSTIKKE
Hartstikke goed.
Hartstikke leuk.
Hartstikke duur.
Hartstikke moeilijk.
Een van de aardigste woorden uit het Nederlands;
een jaar of tien, twintig geleden misschien nog als onbeschaafd veroordeeld, maar nu niet meer, hoewel men
het niet in de Troonrede kan gebruiken.
Komt het van hard en stikken? Daarmee heeft het
niets te maken. De oudste verbindingen van hartstikke
met een bijvoeglijk naamwoord is die met dood: hartstikke dood. Een steek door het hart; gevolg: de dood.
Hartsteke is een verbogen vorm van hartsteek; aange
nomen kan worden dat de oorspronkelijke vorm zoiets als „bi hartsteke doof" geweest is. In de zeventiende eeuw gebruiken de grote schrijvers het woord
alleen in de verbinding met dood. Hooft: Toen . . .
grijpt (ze) een mes en jaagt het hem door de ribben
dat hij hartsteken dood bleef (Ned. Historiën) .
Vroeger voorkomende spellingvarianten: hartslikken,
hartstukken, hartstikkend. Tegenwoordig meest gehoorde uitspraak: „harstikke" .
VERWONDERD
waren enigen uwer toen een spreker tijdens ons jon
congres „mijnheer de prins" zeide bij het begin van-ste
zijn rede. Begrijpelijk. Nu lezen wij in de N.R.C.
8-4-'69 dat Rome de titels eminentie en excellentie wil
vervangen door „mijnheer de kardinaal" en „mijnheer
de bisschop". Het ouwe „meneer pastoor" is wel helemaal verdwenen, maar de mijnheer komt nu terug.
❑ Ijzersterk is een oud woord met nieuwe betekenis.
Ijzersterke doorlopers zijn namen, onderwerpen enz.
die altijd actueel zullen blijven. ❑ Voorzetselketen:
Prof. S. nam als uitgangspunt de woorden van de dichr
ter uit diens rede bij de onthulling in de herfst van
1827 van een . sobere gedenknaald op Beethovens graf
op het Wáhringenkerkhof te Wenen. ❑ Voor de verzameling adjectieven uit de reclame: Tandgraag (brood
waarin je lekker bijt), natuurgedroogde en plantage~
zuivere sigaren. ❑ Betrapperige journalistiek: wijst
zichzelf de weg, dit woord. ❑ En ook nog uit de re~
clame voor wasmiddelen: trommelgarant. Niet: zo garant als een trommel, maar: „tast de trommel niet aan ".
❑ Over de klemtoon van inzittende: Koenen-Endepols
op in, Van Dale op zit; kan dientengevolge niet fout
gezegd worden. Iemand merkt op dat in radio en televisie voornamen van sportslieden, zangers enz. de klem
krijgen: bénnie muller, and schenk. Waaróm we--ton
ten we niet. ❑ De laatste zin heeft meer dan één
betekenis. Grammatische homonymie in: meisjes die be~
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dienden aaiden (plaatsing van komma's onbeschouwd
gelaten) . ❑ De KOAGG (keuringsraad openlijke aan
geneesmiddelen en geneeswijzen) maakt in jaar--prijzng
verslag 1967 bezwaar tegen vreemde woorden in advertenties: antacida (tegen maagzuur) , analgetisch
(pijnstillend) , anti phl ogistisch (zwelling verminderend) .
❑ Wat denkt u van de volgende zin? „Grootvader
begon in 1896 een manufacturenzaak die door zijn
vrouw werd voortgezet toen hij jong overleed' . Kan
Grootvader een zaak beginnen die zijn vrouw voort
❑ Bolwerken, bolwerkte, gebolwerkt, en niet:-zet?
werkte bol, bolgewerkt. ❑ Thuisloze mooi woord, beter dan het zwaar belaste landloper of zwerver. ❑
Dienstweigeraar voortaan gewetensbezwaarde (mooi
Nederlands is dat niet) . ❑ Even spraakkunst oefenen
op: „ Bij gebrek aan docenten bleek de organisatie van
de cursus in het verslagjaar niet mogelijk, maar kan
het volgend jaar worden tegemoet gezien ''. ❑ Joop
Roomer vertelt in Ariadne blz. 331 dat er tegen Kerstmis veel lifters langs de weg stonden met bordjes
Breda, Eindhoven, Deventer enz. „ Eén man had een
andere tekst: naar moeder met Kerstmis. Eigenlijk had
ik die man de auto in moeten sleuren, want we hebben
dringend behoefte aan goede tekstschrijvers ". ❑ Wie
dat hoeven niet gelooft (O.T. maart) , leze beter de
kranten, bijvoorbeeld: „Daarná hoefde voor hem niet".
(V.N. 29-3) en „Dit soort exegese hoeft van hem
niet". (Parool 4--4) . ❑ Als een krans in de vorm van
een kruis mag, mag een kruis in de vorm van een
krans ook. ❑Dreutelig is onhandig, aarzelend; drammen is dwingen (door kinderen) drammerig komt erin
( zie ook voor deze heerlijke Nederlandse woordvorming
betrapperig, zoëven genoemd) . ❑ In augustus vorig
jaar hebben we de lof van de lange zin bezongen. Gerard Walschap slaat alles. In zijn roman Het Avondmaal (Amsterdam) op blz. 109 e.v. een zin van 777
woorden en op blz. 146 e.v. een zin van 1024 woorden. Hij zegt zelf in de eerste zin: „ . . . . hetgeen
ik tracht uit te drukken door deze lange volzin, die
grammaticaal wel onberispelijk in elkaar zit en toch
een lichte duizeling verwekt . . .'' en de tweede zin
begint: „Sedert mijn jeugd voel ik mij genoopt een
samenvattend visioen van het leven te beschrijven, en
nu beproef ik dit, naar het voorbeeld van de moderne
auteurs ( ) in één enkele volzin, omdat daarvan voor
mij, bij het lezen en nog meer bij het schrijven, een
niet nader te bepalen bekoring uitgaat . . ." Maakt u
zich verder geen zorgen: de andere zinnen uit de roman
zijn „gewoon". ❑ De afbreking van merendeel is meren-deel. Niet vergelijken met daarentegen: daar~en~
tegen. Merendeel is gemaakt met een oude naamval
van meer: mere(n). ❑ Op een Nederlandse brief, in
Nederland blijvende, is c.o. aanstellerij, gewoon p.a.
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DE WERKTUIGKUNDIG INGENIEUR
Het woord ingenieur kan men nauwelijks een vreemd
woord noemen; de uitspraak met de gewone ,hollandse"
g is normaal. Behoefte van een vertaling ervan voelt
niemand, spellingsmoeilijkheden zijn er niet. Achteraf
gezien, is het gunstig dat het bekende purisme uit
Hoofts Nederlandse Historiën, vernufteling, geen ingang heeft gevonden: een bij uitstek internationaal beroep wordt met een bij uitstek internationaal woord
aangeduid. Trouwens, ingenieur behoort al honderden
jaren tot de Nederlandse taalschat: de oudste vind
woordenboek van Kiliaan (1588) :-platsidenh
engienier. Het hangt samen met het middelnederlandse
ingiene of engiene, dat „geest'', bedrevenheid" en „toer
stel", „machine", „krijgsgevaarte" betekende. Denk aan
het Latijnse ingenium (vernuft) en het Engelse engine
(machine) .
In de ingenieurstaal zijn vele duizenden internationale
woorden schering en inslag; de redenen daarvan kent
ieder: de wetenschap en de techniek zijn internationaal.
Merkwaardig is dat de nadere aanduiding van de soort
ingenieur
op „geodetisch" „civiel" en „elektrotechmet oude Nederlandse woorden
nisch ingenieur" na
geschied. De diploma's, aan de T.H.'s uitgereikt, dragen de namen van:
wiskundig ingenieur
bouwkundig ingenieur
werktuigkundig ingenieur
scheikundig ingenieur
mijningenieur
natuurkundig ingenieur
scheepsbouwkundig ingenieur
vliegtuigbouwkundig ingenieur
metaalkundig ingenieur

Het is juist in deze betiteling dat een kleine maar venijnige Nederlandse spraakkunstmoeilijkheid steekt.
(Alleen de mijningenieur heeft er geen last van) . Imr
mers, de vraag rijst: moet men, uitgaande van de of fir
cieel vastgelegde titel, bijvoorbeeld werktuigkundig ingenieur, het woord zo laten of de regels van de buiging toepassen? Met andere woorden: de (een) werktuigkundig of werktuigkundige ingenieur, (de) werktuigkundig ingenieurs of (de) werktuigkundige inge
nieurs?
Vergelijking met andere gevallen brengt ons aan het
weifelen: men kan zeggen een jonge ingenieur én een
jong ingenieur. De jong ingenieur is even onmoge~
lijk als (de) jong ingenieurs. De weifelaar voelt de
afkeer van de Nederlandse spraakkunst in zich opkor
men. In de vreemde talen, op school geleerd, is vastheid: je weet waar je aan toe bent. In het Nederlands
is het slag op slag: het kan zus maar het kan ook zo.
( Als de weifelaar, die zoals iedere scholier alleen het
allernoodzakelijkste van de vreemde spraakkunst heeft
geleerd, lang genoeg in het buitenland geweest is, weet
hij dat ook in de vreemde taal onzekerheden te over
zijn.)
Te ontkennen valt het niet: soms een -e, dan weer niet.
een knappe ingenieur
elke ingenieur
ons telefonische gesprek
een goede pianiste

—

een knap ingenieur

—

elk ingenieur

—

—

ons telefonisch gesprek
een goed pianiste

Een voortvarend man gaat naast een voortvarende
man, maar een voortvarend vrouw is onmogelijk, hoewel .
een voortreffelijk spreekster niet uitgesloten is.
..
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Is er eigenlijk wel een regel? Mag alles? Mijn ziek(e)
kind, ons goed(e) recht, ieder(e) kundig(e) arts, wan~
neer de --e, wanneer niet?
Opstellers van taalregels doen er verstandig aan, een
slag om de arm te houden, bijvoorbeeld: „in het algemeen" krijgen de bijvoeglijke naamwoorden een re, maar
met zo'n regel is niemand geholpen. In een aantal gevallen is er overigens geen twijfel aanwezig. Het meervoud is (de) oude mensen en nooit (de) oud mensen.
De verbinding werktuigkundig ingenieur laat vrijheid
toe, zoals we gezien hebben; een vrijheid die trouwens
ook in veel, vele mensen en weinig, weinige mensen te
constateren valt, al heeft deze een andere oorzaak. In
het enkelvoud zónder de: rode wijn en nooit rood wijn;
zónder het: oud brood en nooit oude brood. Als er een,
geen, menig, zo'n, ieder, elk, welk, veel of weinig voor
het bijvoeglijke naamwoord staat valt bij de het -woor~
den de uitgang weg:
een lief wijf — lieve onmogelijk
veel vuil water — vuile onmogelijk
menig slecht huis — slechte onmogelijk.

In de keuze met of zonder re lopen allerlei dingen door
elkaar. Zo bestonden vroeger een zg. sterke verbuiging
en een zwakke verbuiging. Sterk of zwak hing af van
het woord vóór het bijvoeglijke naamwoord, bijvoorbeeld de, mijn, deze, die waren bepalende woorden en
dwongen tot een zwakke verbuiging, dus: de wijze var
der; een woord als een of geen waren niet bepalend en
schreven een sterke verbuiging voor: een wijs vader.
In heel ouderwetse spraakkunsten kunt u daarvan nog mooie
rijtjes vinden, die u zullen herinneren aan uw afschuwelijke
inspanning om de Duitse rijtjes meester te worden.
sterk

m.e,

v.e.

o.e.

meerv.

goed
goeds
goeden
goed

goede
goeder
goeder
goed

goed
goeds
goeden
goed

goede
goeder
goeden
goeden

goede
goeden
goeden
goeden

goede
goede
goede
goede

goede
goeden
goeden
goede

goede
goede
goede
goede

zwak

Kenners van onze taalgeschiedenis weten dat deze rijtjes
pure theorie zijn, want onze taal heeft nooit zo'n vast uitgangssysteem gehad. Vergelijking met het Duits is verkeerd:
die taal is wat buiging betreft veel strenger gereglementeerd
dan de onze. De -n in -en wordt (en werd) in het grootste
deel van ons taalgebied toch nooit uitgesproken. Vandaar
onze twijfel zelfs in de échte staande uitdrukkingen: op de(n)
lange(n) duur.

Bij de twijfel tussen wel of geen uitgang kan men de
volgende vier punten overwegen.
1. In sommige gevallen is van een betekenisonderscheid geen sprake, de keuze hangt af van welluidendheid en ritme.
Gorter schreef in het begin van zijn grote gedicht Mei:
En menig moe man die zijn avondmaal
Nam, luisterde als naar een oud verhaal .
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Hij had moeten schrijven menige moeë man? Van Leopold is de regel:
Om mijn oud woonhuis peppels staan . .
Had hij moeten schrijven mijn oude woonhuis? Onze
keuze is eigenlijk altijd onbewust. Voor ons taalgevoel
is de vorm op re misschien natuurlijker dan die zonder
~e. We zullen veel eerder zeggen: kijk, daar loopt een
oude man in ons nieuwe huis, dan: kijk, daar loopt een
oud man in ons nieuw huis.

2. Men moet als feit uit het moderne taalgebruik aanvaarden dat er verschil in betekenis kan optreden tussen
bijvoorbeeld: een goede secretaris - een goed secretaris.
Met de verbogen vorm (goede) kan ik zeggen dat de
secretaris goed is als mens, een „goeie kerel" is, met de
onverbogen vorm (goed) kan ik uitdrukken dat hij
goed is als secretaris: hij schrijft uitstekende brieven en
notulen. Zo zouden we kunnen beweren: hij is wel een
knappe schrijver, maar geen knap schrijver. Een spitsvondige en tegelijk ook wat gekunstelde omschrijving
voor: die schrijver weet heel veel, maar schrijft beroerd. (Mogelijk is ook nog: die schrijver heeft een
mooi gezicht, maar enz.) Nee, met een knap meisje
gaat dit foefje niet op, want het is niet de maar het
meisje .. Zo kunt u met die wisseling van e~ het verschil
krijgen tussen lichaamsgrootte en een andere kwaliteit.
Bijvoorbeeld: een grote soldaat (d.i. een soldaat langer
dan 1,90 m) en een groot soldaat (Napoleon was klein
van stuk, maar een groot soldaat; d.i. hij bezat voortreffelijke vechteigenschappen ) .
3. Het is duidelijk dat de keuze zo dikwijls voorkomt
wanneer we een bijvoeglijk naamwoord zetten bij namen van mannelijke personen. Twijfel tussen een grote
boom en een groot boom is onmogelijk; tussen een
grote buikspreker en een groot buikspreker hebben we
de keuze. Deze keuze dringt zich vooral op als het persoonsnamen betreft die met een werkwoord samenhan~
gen. Immers, we kunnen de kwaliteit van de mens aangeven en de kwaliteit van het „werken". Geven we de
kwaliteit van het „werken aan een uitmuntend
dirigent dan komen we vlak naast het onverbogen
bijwoord: hij dirigeert uitmuntend! Een slecht onderwijzer is iemand die wel slecht onderwijst, maar een
hart van goud kan hebben; een slim voetballer voetbalt
slim, maar kan thuis misschien nog niet tot tien tellen.
Dit „bijwoordelijke" gebruik heeft zich uitgebreid tot
de namen van vrouwelijke personen, maar daarbij zijn
er niet zoveel mogelijkheden. We mogen het hebben
over een beroemd zangeres: zij is beroemd door haar
zingen! We spreken over een vlot typiste (zij tikt vlot)
maar nooit over een lief typiste, want zij tikt niet lief
maar is lief!
4. Achter de bepalende woorden de, deze, onze enz.
kan de weglating van de ~e eveneens een aparte taak
hebben. In dat geval krijgen we een vaste uitdrukking
voor een bepaald beroep of een bepaalde functie. Goed
is daarom:
de waarnemend burgemeester

de raadgevend ingenieur
de werktuigkundig ingenieur.
de controlerend geneesheer
de maatschappelijk werkster
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Op het diploma staat „werktuigkundig ingenieur", de
afgestudeerde is „een werktuigkundig ingenieur" en
„de werktuigkundig ingenieur"; in het meervoud zijn
zij „ (de) werktuigkundig ingenieurs".
De (een) raadgevend ingenieur is niet de (een) Inge~
nieur die een keertje raad geeft, maar de (een) ingenieur die hetzij zelfstandig, hetzij in een bureau ervan
een beroep maakt, anderen in speciale gebieden van
de techniek van advies te dienen. Hij behoort tot de
raadgevend ingenieurs.

De controlerend geneesheer is niet een huisarts die eens
komt kijken, maar de arts die in dienst van verzekeringsmaatschappijen, grote bedrijven e.d. optreedt in de
functie-van-het-controleren.

VAN VELOCIPEDE NAAR FIETS
In 1885 schreef de gezaghebbende Nederlandse filoloog
Jacob Verdam in het tijdschrift „Noord en Zuid": „'t
Woord fiets wint veld en dreigt „rijwiel" te overvleugelen. '' Dat is inderdaad gebeurd, Zoals dominee~
dichter Nicolaas Beets indertijd schreef: „zoo eindigde
al het getob om den vélocipède een goeden hollandschen naam te geven, en werd elke wijze raad daarvoor
te berde gebracht verslonden in het voor oog en oor
teekenende fiets en fietsen." Er waren heel wat namen
voorgesteld om een equivalent te vinden voor het Franse vélocipède, namen als schrijwiel, trapwiel, wielpaard,
wielpeerd en zelfs vlosse-peerd.
Officieel werd het rijwiel, zoals de fiets in ambtelijke
stukken, wetten en processen-verbaal nog steeds wordt
genoemd, maar de spraakmakende gemeente hield het
bij fiets, een unieke benaming voor de tweewieler, waar
geen andere taal prat op kan gaan.
Waar komt dat woord fiets vandaan? „Herkomst van
dit woord is onzeker. Schijnt ca. 1870 in de buurt van
Apeldoorn ontstaan te zijn '', schreef dr. Jan de Vries in
zijn enkele jaren geleden gepubliceerd etymologisch
woordenboek. Het is opmerkelijk dat in allerlei specu-laties, die de naam fiets trachten te verklaren, Apel
doorn verschillende keren opduikt. Zo schreef een zekere Marius in een jubileumnummer van de Nieuwe
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Apeldoornse Courant ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van dit Gelderse dagblad, op 14 november
1953 een artikel „Per kettingreactie door de herinneringen", waaruit wij het volgende citeren: „Weet Apeldoorn wel dat het woord „fiets" is uitgevonden door
een Apeldoorner? Het was de heer Neelmeijer, de eigenaar van de inktfabriek aan de Stationsweg, die dit
woord voor het eerst heeft gebezigd." Een andere opvatting waarbij Apeldoorn genoemd wordt, is dat de
naam fiets omstreeks 1880 op een kostschool in Apelr
doorn zou zijn ontstaan. willekeurig gevormd onder invloed van het Franse vélocipède. Het is een feit dat
leerlingen van de Apeldoornse kostschool tot de eerste
fietsenthousiasten behoorden en dat verschillende van
hen lid waren van de Deventer fietsclub Immer Weiter.
Dan is er het veel gehoorde verhaal over de Wageningse wagenmaker en smid Viets, die omstreeks 1880
rijwielen maakte en zijn naam blijvend aan de tweewieler zou hebben verbonden. Die mijnheer Viets uit
Wageningen heeft bestaan, dat is zeker. In een VVVuitgave uit het begin van deze eeuw vindt men zelfs
een advertentie, waarin E. C. Viets aan de Hoogstraat
223 in Wageningen zich met zijn „handel in- en verhuur
van rijwielen" beleefd aanbeveelt. Ook kondigt hij daarin aan, dat hij een „leerinrichting voor wielrijden" heeft
en dat hij verder kachels, kinderwagens en sportkarren
verkoopt. Dat hij de „vader" van het woord fiets zou
zijn, moet zeer twijfelachtig worden geacht.
Een andere verklaring komt uit Zuid ~Limburg. L.
Linssen heeft in 1914 in een artikel in het „Bijblad voor
Taal en Letteren' er op gewezen dat in de volkstaal
van Zuid~Limburg een woord „vietse", op sommige
plaatsen „f ietse", bestaat in de betekenis van „hard lor
pen, zich snel uit de voeten maken". In een Woordenboek der dorpsspraak van Heerlen uit 1884 staat het
ook als zodanig opgenomen. Bedenken wij daarbij dat
de eerste fietsen loopfietsen waren, machines dus waarmee men hard kon lopen, dan valt er ook iets voor deze
verklaring te zeggen.
Over blijft het verhaal dat fiets een onomatopee zou
zijn, een klanknabootsing omdat de vélocipèdes vroeger een piepend -sissend geluid maakten dat veel op
,,fiets-fiets-fiets" lijkt. Die vélocipèdes kenden nog geen
kogellagers. De voorwielas liep in een bus die met vet
werd gesmeerd. Gebeurde dit niet op tijd dan ontstond
door de wrijving van metaal op metaal het geluid dat
wij zojuist noemden.
In het zelfde vlak ligt de verklaring dat de naam fiets
ontleend moet zijn aan het „ffttss"~geluid dat de tweewieler maakte als men over de vaak slechte zandwegen
reed.
Voor de laatste en misschien wel de beste verklaring
terug naar Apeldoorn. Daar werd op 1 mei 1880 de
fietsclub La Vitesse opgericht. Van „uitesse" naar
„fiets" is maar een kleine stap.

( Red.) Bovenstaand stuk is met toestemming van de uitgever overgenomen uit het boek van J. M. Fuchs en W. J.
Simons: Voort in 't zadel kameraden. Honderd jaar fietsen in
Nederland. Uitg. De Bussy Amsterdam.
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OP EN IN
Het bekende verschil op de eerste plaats en in de eer
plaats is een tot onderzoek prikkelende kwestie.-ste
Op een volkomen ondergeschikt punt is er een duider
lijk verschil tussen de taal van twee groepen. Men kan
zo langzamerhand een aardige -lijst van artikelen sa~
menstellen, die eraan gewijd zijn.
Een veertigtal jaar geleden schreef Van Ginneken, dat
de katholieken tot „op" waren gekomen, omdat de
Mechelse katechismus de uitdrukking op de eerste
plaats gebruikt. De katechismus wordt van jongsaf goed
uit het hoofd geleerd, zodat de uitdrukking bleef hangen.
De Statenbijbel gebruikt „in" zodat protestanten daaraan gewend waren. Deze verklaring bevredigde iedereen totdat... Gerlach Royen op de gedachte kwam eens
in die Mechelse katechismus te kijken. Hij las vele
drukken, maar vond nergens „op de eerste plaats".
Zonder enige uitzondering stond overal ten eerste, ten
tweede enz.! Weg was de mooie verklaring ..
De kwestie was des te zonderlinger, daar „op de eer
plaats" vanouds zo goed paste in de uitdrukkingen-ste
met „plaats '': op zijn plaats, op de beste plaats, enz.
Van Haeringen hield „in de eerste plaats" voor een
navolging van „en premier lieu", een gallicisme dus,
dat steun had gekregen van de uitdrukking „in plaats
van".
Salverda de Grave, de man van de Franse invloed op
het Nederlands, verwierp deze mening met kracht,
andere taalkundigen handhaafden haar. Een aparte
reden opgeven, waarom katholieken op gebruiken kon
(en kan?) niemand. Sommigen zien nu de oplossing ongeveer als volgt. „Op de eerste plaats" is het oudste,
„in de eerste plaats" is verbreid door de Statenbijbel.
Daarnaast moet „en premier lieu" invloed gehad hebben. Het is eigenlijk het beste het woord oplossing
maar als „oplossing" te schrijven, want er blijven nog
vragen bestaan.
Wat er evenwel ook aan onzekers en onbevredigends
bij de verklaringen moge zijn, beide uitdrukkingen zijn
goed Nederlands. Er is misschien geen kwestie, die zo
de aandacht van leken heeft als deze. Op kantoor, in
gezelschap (let op de voorzetsels!) vlamt telkens weer
de strijd op. Sommigen denken dat „op" gebruikt wordt
bij letterlijke uitdrukkingen (hij zit op een stoel) en
„in" bij overdrachtelijke uitdrukkingen (hij zit in moeilijkheden ) ; dus is „in de eerste plaats" goed en „op
de eerste plaats" fout. De verklaring is niet onaardig,
maar wie enige kennis heeft van de geweldig uitgen
breide gebruikssfeer van „op" en „in" (tezamen hebben ze in het WNT ongeveer 120 grote kolommen
kleine letters, de talloze samenstellingen niet eens meegerekend! ) , zal erom glimlachen en niet eens aan tegenspraak beginnen. Jammer genoeg wordt, op kantoor
en in gezelschap, de strijd om „op" of „in" wel eens
ontsierd door allerlei flauwe hatelijkheden. Waarom
zouden de twee uitdrukkingen niet in vrede naast eikaar kunnen leven?
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ESCALATIE VAN DEESCALATIE
(Bouw, no. 37. 14 september 1968.)
„Bijzonder frappante voorbeelden van snel ingang vindende modes doen zich voor bij het taalgebruik en een van
de meest frappante daarvan is vermoedelijk wel de
lawineachtige voortplanting van de woorden escalatie
en escaladeren, waaraan zich in de allerlaatste tijd ook
al het deëscaladeren heeft gevoegd. Het is misschien
nog niet veel langer dan een jaar geleden dat de escalatie
anders dan in wetenschappelijke vaklitteratuur haar intrede heeft gedaan en dat woord is zo zeer en zo snel
ingeburgerd dat men tegenwoordig haast geen krant of
tijdschrift meer kan openslaan of het escaladeert daarin
wel ergens. De voorliefde voor dat gewichtig klinkende woord is zo groot dat het kennelijk ook wel wordt
gebruikt door personen die met de eigenlijke betekenissen ervan onvoldoende op de hoogte zijn en waardoor
dan onduidelijkheden in de tekst ontstaan. Maar intus
sen escaleert of escaladeert men maar voort en dit zo
druk dat W.V. kort geleden in drie opeenvolgende
bladzijden van een dagblad en in verschillende berichten en artikels niet minder dan vier keren de oude „be~
klimming met stormladders" tegenkwam. Terwijl hij
toch met de hand op zijn hart kan verklaren dat hij een
krant niet van a tot z leest en dat hij toch heus niet
naar escalade heeft zitten zoeken."

Scholengemeenschap voor Middelbaar
ondernemers - en
Lager detailhandelsonderwijs
Min. Loudonlaan 52, Enschede
,

Gevraagd per 15 augustus a.s.

Docent Nederlandse Taal
2e graads bevoegdheid in een
volledige betrekking.
Salaris volgens rijksregeling, afhankelijk van
leeftijd en bevoegdheidsgraad.
Verplaatsingskosten volgens rijksregeling.
Informaties bij de administratie van de school.
Sollicitaties met uitvoerige beschrijving levensloop worden ingewacht bij de directeur
van de school.

Abonnementsprijs: f 4,16 per jaar. Abonnement en lidmaatschap samen f 6,76 per jaar. Groepsabonnementen: één stamabonnement voor
tenminste f 26,— per jaar en ieder volgend abonnement à f 2,08. Aan nieuwe abonnees worden de in de lopende jaargang reeds
verschenen nummers indien voorradig nog toegezonden.
Banden verkrijgbaar voor het laten inbinden van drie jaargangen per band (niet bedrukt met jaargang). Prijs f 4,95 inclusief porto.
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VOOR EN GEEN KOMMA?
Tot de taalregels die de meesten onzer zich tot in leng~
te van jaren zullen blijven herinneren, behoort „voor
en geen komma ". Hij behoort tot de verzameling waarin ook voorkomt „na je (jij) t weg" (vind jij) , een
regel die straks
verondersteld althans dat de jongste
spellingsvoorstellen worden aangenomen
zijn bete~
kenis zal hebben verloren omdat dan de tegenstelling
jij vindt

vind jij is verdwenen.
Voor en geen komma ... de regel is zó gewoon dat

de gehoorzame taalgebruiker niet eens meer merkt dat
het voorschrift, hoe goed bedoeld ook, zonder verdere
toevoeging onjuist is. Het is heel eenvoudig, een zin
te bouwen waarin wél voor en een komma moet. Bijvoorbeeld: „Het betreft hier besluiten die sinds 1960

totaal verouderd zijn, en voorstellen die door de nieuw
ontwikkelingen overbodig geworden zijn." De kom--ste
ma achter zijn sluit de bijzin („ die . . . verouderd
zijn ") ai; en pakt de draad weer op, verbindt besluiten
met voorstellen.
Een ander voorbeeld: „ De afgevaardigden moeten ongetwijfeld wegens de veelheid van de onder hun aan
gebrachte vraagstukken de in aanmerking ko--dacht
mende bepalingen over het hoofd gezien hebben, en
begrijpen dat uitbreiding van de commissie noodzakelijk is." Blijft de komma na hebben weg dan ontstaat
dubbelzinnigheid: moeten de afgevaardigden nog begrijpen of begrijpen ze al? Natuurlijk had de toevoeging
van ze („en ze begrijpen ...") de bovenstaande (authentieke) zin duidelijk kunnen maken; de schrijver
heeft echter van zijn goed taalrecht gebruik gemaakt en
ze weggelaten.
Voor het gebruik van komma's zijn geen officiële re-
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gels vastgesteld. De Woordenlijst geeft regels voor het
gebruik van het koppelteken, het deelteken, het streepje, de hoofdletters, maar geeft geen enkele aanwijzing
betreffende het gebruik van het lastigste leesteken , in
onze taal aanwezig: de komma. Van Dale wijdt op blz.
XXXI - XXXIV een nuttige beschouwing aan het gebruik van de komma. Het woordenboek legt de nadruk
op de natuurlijke pauze in de zin: „Ten aanzien van
de komma kan als algemene regel gesteld worden: plaats
een komma daar en alleen daar, waar bij het gewone
spreken of lezen een rust gehoord of gevoeld wordt.
Er bestaat in het algemeen meer neiging te veel komma's te plaatsen, dan te weinig." Over de komma bij
en zegt hij: „Ook voor het voegwoord en mag een
komma geplaatst worden als er een rust gehoord
wordt." Als voorbeelden geeft Van Dale:
Ik zal ervoor zorgen dat het gebeurt, en goed ook.
De marktkoopman had geen succes met zijn artikel,
dat ondeugdelijk bleek te zijn, en hij kreeg nog een bekeuring bovendien.
Hij gaf haar, en zij hem de schuld.
De moeilijkheid met het begrip „rust" is dat het nogal
subjectief kan worden geïnterpreteerd, m.a.w. waar de
een „rust" in de zin „hoort" of „voelt ", hoeft de ander
dat nog niet te doen. Aan de andere kant: bij alle betutteling van het leestekengebruik heeft de schrijver
ook speelruimte nodig, vrijheid om daar waar hij een
rust in de zin aan de lezer wil opleggen (,,lees"- teken!) ,
een komma te plaatsen.
Toch zijn er rationele regels te verstrekken voor het
gebruik van de komma.. Hieronder volgen er twaalf;
we hebben ze, enigszins verkort, overgenomen uit het
boekje van dr. H. Buiskool, De nieuwe spelling (Groningen 1955) . De voornaamste plaatsen waar een kom-
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ma behoort te staan, zijn de volgende:
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10. Na „neen", „zeker" e.d., wanneer een zelfstandige
zin volgt.

1. Tussen gelijkwaardige zindelen die niet door „en"
of „of' zijn verbonden.

Bijv. Ja, dat is goed! Ha, daar is ze!

Bijv. Wil je koffie, thee of chocolade? Een oude, eerwaardige
man.

11. Vóór en na de naam van de aangesproken persoon.

2. Vóór een voegwoord dat twee gelijkwaardige zinnen (zelfstandige zinnen of bijzinnen) verbindt.

Bijv. Neen, Jan, dat gaat niet. Kom hier, Henk!

Bijv. Hij is rijk, maar zijn broer is straatarm. Oom schreef

Bijv. Leiden, 12 januari 1969.

dat hij zelf wel kwam, maar dat tante wellicht thuis zou
blijven.
Uitz. Vóór de voegwoorden „en" en „of" schrijft men alleen
dan een komma wanneer er tussen de beide zinnen een duider
lijke scheiding is waar te nemen, inzonderheid wanneer de
eerste zin nogal lang is.

Geen komma voor en, wél een komma voor en . . .
Zijn er nu niet belangrijker dingen te vermelden uit de
taalwereld? De nieuwe spelling (hij prate — hij praat-te, hipnoze, buuste) , de ambtelijke taal, de onduide
lijke taal in de politiek en de theologie? Hoe staat het
met de Commissie ter bevordering van goed taalgen
bruik? Werkt de Centrale Taalcommissie voor de Techniek nog? Moet er geen antwoord worden gegeven op
de klachten over het Nederlands in Nederland, die
week in week uit in de pers zijn te lezen? Hebben de
klagers gelijk? Bijvoorbeeld in:

3. Vóór (en na) een bijzin die slechts een toelichtende,
een verklarende betekenis heeft, zodat hij desnoods
gemist kan worden.
Bijv. In de middag, toen het weer opklaarde, togen we verder.
Opmerking. Géén komma wordt geschreven vóór een bijzin
die onmisbaar is, doordat hij een beperkende betekenis heeft.
(Honden die blaffen, bijten niet. Ik kom als het mooi weer
is.) Zo in eenvoudige constructies nooit een komma vóór de
voegwoorden „dat" en „of" die een voorwerpszin met een
hoofdzin verbinden. (Ik weet dat hij ziek is; ik betwijfel of

12. Na plaatsnamen boven brieven.

Vrij Nederland 1-3-69: „Het vermogen om zich uit te drukken in formeel Nederlands met een uitgebreide vocabulaire
is een kunst die in ons land niet gecultiveerd wordt en die
niet hoog aangeschreven staat."

De Journalist 20 (1969) nr. 6: „ ... terwijl het taalgebruik

hij komt.)

meer en meer aan distinctie verliest."

4. Vóór een bijvoeglijke bijzin die behoort bij het eerste van twee genoemde zelf st. naamwoorden, maar ook
betrekking zou kunnen hebben op het laatste.

De Tijd 5-4-69: „Aan formuleren wordt in Nederland niets
gedaan. Juristen doen dat met het oog op de mazen van het
net, maar verder wordt er voor de vuist weg gezwamd."

Bijv. De vriend van mijn oom, die jij kent .— Ook wanneer
verwarring is uitgesloten, schrijft men in dergelijke gevallen
gewoonlijk een komma: het huis van mijn oom, dat jij kent.

Natuurlijk zijn er belangrijker taalzaken dan de plaatsing of weglating van een komma, maar wie dit grote
weerd wil zijn, moet het kleine eren. Er is een beroemd
verhaal over de Weense essayist en journalist Karl
Kraus.') Hij bleef onverstoorbaar bezig met het wik~
ken en wegen van wel-of-geen-komma in de zin die hij
aan het schrijven was, toen zijn collega's binnenstormden met het bericht dat de japanners Sjanghai bombardeerden. Op hun verontwaardigde vraag of hij niets
beters te doen had, antwoordde hij: „Sjanghai zou niet
in brand staan als iedereen ervoor had gezorgd dat alles
op zijn juiste plaats stond."

5. Vóór en na een zgn. beknopte bijzin van enige uitgebreidheid, ook wanneer hij in betekenis gelijkstaat
met een beperkende bijzin.
Bijv. Moe van 't lange lopen, gingen we rusten. Het was
verstandig van je, wat vroeger te komen.
Opmerking. In vele dergelijke zinnen wordt door komma's
voorkomen dat de zin verkeerd kan worden uitgelegd: mijn
plan was, niet naar huis gaan.

6. Vóór en na een bijstelling.
Bijv. Keesje, het diakenhuismannetje, kwam enz.
Opmerking. Ook in adressen, titels e.d.: Inleiding tot het
Frans, Leerboek voor M.O., door J. Smits, leraar enz.

7. Na een bijzin die niet het eind van de zin vormt,
dus na een bijzin die aan de hoofdzin, of aan het laat
deel ervan, voorafgaat.
-ste
Bijv. Toen hij kwam, ging ik weg. De laatste dag, toen we
terug moesten, werd het mooi weer.

8. Vóór en na een tussenzin en voor en na een tussenwerpsel.
Bijv. Ik ben, je wilde het immers, wat vroeger gekomen.

9. Vóór en na een hoofdzin die een aanhaling onderbreekt.
Bijv. „Ik kom ", zei hij, „morgen terug ". De laatste aanhalingstekens behoren bij de aanhaling die een deel van de zin
vormt. De punt staat achter de gehele zin en komt dus het
laatst.

•

Wat een leesteken in de geschiedenis kan betekenen, toont
een voorbeeld van Eric Partridge (A Charm of Words,
London 1960, blz. 37) . Het telegram dat de Engelsen in ZuidAfrika in 1895 naar Jameson stuurden, luidde: „It is under
1)

these circumstances that we feel constrained to call upon you
to come to our aid should a disturbance arise here the circumstances are so extreme that we cannot but believe that
you and the men under you will not fail to come to the
rescue of people who are so situated."
The Times drukte het af met een „full stop" achter „aid",
de afzenders hadden de „full stop" bedoeld achter „here".
Door het leesteken achter „aid" te zetten rechtvaardigde
The Times de impulsieve aanval van Jameson ( „kom on-middellijk! . De afzenders hadden niet verder willen gaan
dan „kom als de situatie te moeilijk wordt ".
")
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OVERBLIJD

REGELS HANDHAVEN
Het mei-nummer van Onze Taal begint met een aan
uit het boekje „Kennut zijn dat ik u kan" van-haling
Bert Japin. Het is een humoristische beschouwing over
wat zich kan voordoen bij het al of niet goed kennen
en toepassen van de regels van de „Woordenlijst van
de Nederlandse Taal, samengesteld in opdracht van
de Nederlandse en Belgische regering", het z.g.n. groe
ne boekje. In dat verhaal kan iedereen schik hebben.
Toch schuilt in de wijze waarop de grapjes worden
gebracht wel enig gevaar. Men krijgt n.l. de indruk
dat de dwaasheid te danken is aan zotte regels. Uit
niets kan blijken dat het gaat over een verkeerde toepassing dan wel het verwaarlozen van weldoordachte
taalregels.
Ter verdediging van de vereenvoudiging van de spelling is er indertijd op gewezen dat op de scholen tijd
zou vrij komen en werd de verwachting uitgesproken
dat die tijd dan zou worden besteed om de kinderen
goed taalgebruik bij te brengen door stijl te verbeteren
en de kinderen te oefenen in het juist formuleren van
hun gedachten. Ook was er het vooruitzicht dat eenvoudige mensen niet of althans minder zouden worsten
len met de spelling en vrijwel zonder fouten zouden
gaan schrijven.
Daarvan is tot nu toe weinig terecht gekomen. Zij die
de lagere of de middelbare school verlaten hebben,
verklaren als regel te hebben geleerd dat tegenwoordig
op het woordgeslacht niet meer behoeft te worden gelet. Wie dat wel doet loopt achter. In het dagelijkse
leven is nu wel voldoende gebleken, dat „het niet meer
behoeven te letten op iets" slordigheid in de hand
werkt; het opzettelijk niet nakomen van door de hoogste gezaghebbers vastgestelde regels leidt tot meer algemene onverschilligheid. Bij het beroep op: dat men
mag schrijven zoals men spreekt, wordt genegeerd, dat
het ging over het gebruik van „beschaafd" Nederlands.
Thans blijkt meer en meer dat door het niet kennen
van de regels, welke het beschaafd Nederlands beheersen, onze taal dagelijks aan stijl en goede vorm inboet.
Hier is geen sprake van een „niet tegen te houden natuurlijke ontwikkeling" zoals Bert Japin schrijft, maar
van een berusten in en later een sanctioneren van f outen onder de vaan van een blijkbaar wenselijk geachte
vermindering van de afstand tussen het gesproken en
geschreven woord. Het moeiteloze praten en achteloze
schrijven doet echter afbreuk aan gevoelig en genuan
ceerd gebruik van de taal. Dat is overal waar te nemen. Het is alsof het kleinéren van regels
ook in
het algemeen
de eerbied voor beschaafde leefvormen aantast.
Mij tot de invloed op de taal beperkende moge ik
met alle waardering voor humoristische invallen
de
hoop uitspreken, dat men de discipline voor goed taalgebruik in ere herstelt en het op een zo hoog mogelijk
peil zal handhaven, mede omdat daarvan een algemene
cultuurbevorderende werking uitgaat.
J. Hasper, Rotterdam

Wat me, nog in de schoolbank al, raadselachtig en vertrok: het gedicht Morgen-nachtegaal van-bijsternd
Boutens, is me thans heldere, verrukkelijke kunst. Over
elke strofe, elk vers ervan is iets bewonderends te zeggen. Ik zal daaraan hier niet beginnen; nu wil ik een
beschouwinkje geven van taalkundig stilistische aard,
en wel over één van Boutens neologismen, het laatste
woord uit de passage:
Ik heb zooveel gelachen en geschreid,
Maar nimmer, zelfs als kind
Heeft deze klare lach van tranenblind
Ziel overblijd.
Geven we ons bij de lezing ervan aan de dithyrambe
over, dit hartstochtelijk credo Leven is Geluk, dan valt
ons niets op aan het laatst-aangehaalde tweewoorden
vers. Bij enig overdenken constateren we dat „ziel"
hier zonder lidwoord voorkomt, terwijl het toch bepaald, begrensd gebruikt is, niet enkel uitgebreidheid is
als de „stofnamen" en de abstracta. De dichter offert
blijkbaar de grammatica (van de langue) op om aan
de eis van een krachtig ritme (van de parole) te voldoen. Mij dunkt, terecht. Want storend voor het Nederlands taalgevoel is het zeker hier niet. In het
woordenboek uit Boutens poëzie komen we krasser
afwijkingen tegen als stervers (t.o. goden) , eendager
lingen (de mensen) , grensver (-plein).
Vreemder dan „ziel" treft ons „overblijd", deze deel~
woordvorm. Wel zouden we onder de veelsoortige
samenstellingen met „over" een adjectief als „overblij"
accepteren (vgl. overschoon, overgoed) , maar een verbum „overblijden" is bezwaarlijk. Het zou gevormd
kunnen zijn naar analogie van dorren, krommen en andere van een adjectief afgeleide verba. „Krommen" is
beter voorbeeld dan „dorren", daar het eerste ook krom
maken kan betekenen. Naast „overkromd" staat dan
,,overblijd". (Onder de vele betekenissen van „over"
komen die van teveel en „in hoogste mate" elkaar zeer
nabij.)
Van veel tachtigers, oudere tijdgenoten van Boutens,
is de tendens tot neologiseren ons, vaak tot irriterens,
vertrouwd. Zal die ook niet op B. gewerkt hebben? Een
veronderstelling die nog meer grond krijgt uit de bewondering die de dichter voor Gorter had. Maar aangenomen het feit dat hij de invloed van de tijdsstroom
heeft ondergaan, hij is ten eerste echt, geboren dichter
met de daaraan inhaerente zelfstandigheid, en ten tweede is hij alles minder dan impressionist. Bij hem dan ook
geen overmatig gebruik van nieuwvormingen als „vaal~
de", „somberde", „gif tigde", die we met voorliefde zien
gebruikt in het werk van Van Looy, Couperus, Heyermans. Als Boutens dan ook een nieuw woord
„smeedt'', mogen we aannemen dat hij in de cultuurtaal
van het Nederlands die vrijwel gelijkgesteld kan worden met de langue, geen woord vond dat zijn persoonlijke taal, de parole, eiste. „Verblijd" was semantisch
te zwak voor z'n geluksontboezeming, een analogische
vorming „oververblijd" is ritmisch te zwak, niet ,, gela~
den" genoeg; in tegenstelling met laatst genoemd woord
drukt „overblijd" niet zozeer graad uit alswel gevulde
-
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ruimte, geïnundeerd zijn. Door deze eigenschap èn
door de drie zware accenten in dit vierklankgrepig vers
heeft de dichter z'n aandoening wáár verwoord.
Zouden we het op het eerste gehoor zo vreemde woord
niet als Nederlands, goed~Nederlands, erkennen? Niet,
althans nog niet als algemeen Nederlands, en in geen
woordenboek staat het geregistreerd. Maar is die maatwat te allen tijd
staf niet te kort? Wanneer toch
geconstateerd kan worden een taal verandert, dan
zullen uit de parole die veranderingen voortkomen.
Het is het persoonlijk taalgebruik dat creatief is, en al
vindt het nieuwe niet aanstonds, of zelfs nooit, ingang,
het mag aanspraak maken op de titel „Nederlands ",
wanneer een taalgevoelige het voor de juiste uitdruk~
king van z'n denken en voelen nodig oordeelt. (Alle
verdenking van aanstellerij uitgesloten) .
Ook t.o.v. de vraag of iets goed of slecht (geen)
Nederlands is, kan geen nauwkeurige grens getrokken
worden, en vooral niet te nauw. Deze zienswijze is
daarom zo belangrijk omdat een behoudende en conformistische inslag de individuele uiting al gauw taboe
verklaart. En niet alleen de kunstenaar, maar ook elke
levende mens heeft de morele plicht waar te zijn. Het
gangbare ABN is daartoe dikwijls niet toereikend.
A. J. Schneiders, Haarlem
PSEUDO-ENGELS
Onder de honderden Engelse woorden en uitdrukking
gen die in Nederland gangbaar zijn, zijn er enkele die
alleen maar pseudo-Engels genoemd kunnen worden.
Twee bekende voorbeelden zijn smoking, als benaming
voor het kledingstuk dat in Engeland „dinner-jacket"
heet, en dancing (Engels „dance hall") . Een recent
voorbeeld is camping, ,dat heel Europa heeft veroverd,
van Italië tot Scandinavië, en in Nederland „kampeer~
terrein" vrijwel geheel heeft verdrongen; in Engeland
zegt en schrijft men „camping site" (met of zonder
verbindingsstreepje).

Vooral in Frankrijk en België is men tuk op pseudoEngelse woorden op ing. (Zie ook mijn English in the
Netherlands, pp. XV en 69.) Wat in Nederland (vooralsnog) een „parkeerterrein" heet, is daar een parking
(Engels ,,car-park") . Volgens Paris-Match van 18
dec. 1965 maakte de heer Mitterand, tegencandidaat
van Charles de Gaulle bij de verkiezingen van die
maand, op de morgen van de verkiezingsdag zijn gewone wandeling: „hitterand: Dernier Footing Avant
le Grand Combat." Analoog aan de weglating van het
tweede lid van de samenstelling bij camping is het gebruik van living voor living-room. In één advertentie
in Le Figaro van 29~30 mei 1965 vindt men nog „1e
living-room", in een andere in hetzelfde nummer wordt
aangeboden een woning met ,,Living + 2 pièces ..."
In het nummer van 11 nov. 1966 is sprake van „dix mèr
tres de living room", maar ook van „Villa plain-pied,
grand living."
Deze afkorting schijnt nu ook tot Nederland te zijn
doorgedrongen. In de maand mei viel mijn oog driemaal
op een advertentie in de N.R.C., waarin woningen
werden aangeboden: „Grote riante villa in Rotterdam~
-
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Zuid . .. Living 14 mtr. lang"; „in de woning vindt U
onder meer ... zeer royale living ..."; „zeer luxe exclusieve patiobungalows (split level) . Indeling: royale
hal r grote living (49.7 m 2 ) op 2 niveaus met open
haard ..." Ik schreef aan twee der adverteerders (de
derde advertentie bevatte alleen een telefoonnummer)
met de vraag of dit gebruik van living misschien uit
België kwam.
Van één firma ontving ik het volgende antwoord:
Bij ons bestaat het sterke vermoeden, dat dit woord overgenomen is uit buitenlandse tijdschriften handelend over architectuur en wonen. Deze bladen worden hier in Nederland
met name gelezen door mensen uit de hoge inkomensgroepen.
Deze mensen, die voor de luxe bouw onze cliënten zijn, bezigen vaak het woord „living".

De andere firma schrijft:
Wij informeerden wat onze afdeling Particuliere Verkoop
heeft bewogen in onze advertenties het woord living in te
voeren. Gebleken is dat men dat heeft gedaan in navolging
van soortgelijke advertenties van andere bedrijven respektievelijk van makelaars.
In ons bedrijf is het woord ongeveer een jaar geleden voor
het eerst gebruikt. Wij menen dat het al eerder in Nederlandse kranten voorkwam.
De reden voor gebruik van het woord schijnt gelegen te zijn
in een zeker snobbisme. Het schijnt dat het publiek een wo
fling met een „living" sjieker vindt dan een woning met een
woonkamer.

Is er aan een onzer Universiteiten een „Instituut voor
Neerlandistiek'', waar ontwikkelingen als hier (en in
mijn artikeltje in het febr.-nummer) aangeduid, van
week tot week worden gevolgd en geregistreerd?
R. W. Zandvoort, Amersfoort
ONVERSTAANBARE TAAL
Ieder wordt geacht de wet te kennen. Het zou moeten
betekenen dat ieder geacht wordt, de wet te kunnen
lezen en dat is niet „haalbaar' : de taal van de wet is
een vaktaal, een groepstaal.
Ambtelijke taal behoeft geen vaktaal te zijn als het taal
betreft die de overheid gebruikt in stukken, voor de
gewone burger bestemd. Iedere ambtenaar moet geacht
worden de gewone burger te kennen en deze zo aan
te kunnen spreken dat de bedoeling van zijn woorden
duidelijk is. Zo spreekt hij ook dikwijls, zo schrijft hij
ook dikwijls (er zijn werkelijk voortreffelijke stukken
overheidsproza) , maar soms. .
Het blad Bouwwereld 65 ( 1969 ) , nr. 10, 9 mei 1969,
blz. 913~914 vertelt het volgende. Het geval spreekt
voor zichzelf.
„Ergens in ons landje stond een klein landbouwbedrijfje
te koop waarop een interessent zich voorstelde een
varkensmesterij te beginnen. Gelukkig was hij zo verstandig vóór de koop te sluiten raad te vragen aan
zijn bouwkundige. Deze, door ervaring wijzer geworden, schreef voor betrokkene een brief aan de onder
gemeente, die daarop als volgt antwoordde: -havige
Naar aanleiding van uw bovenaangehaald schrijven delen
wij u mede,_ dat bedoeld perceel in het vigerend bestemmingsplan is gelegen in het agrarisch gebied I. Perceel en gebou--
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wen voldoen niet aan de bestemmingsbepalingen, doch ontheffing is mogelijk na goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
In het ontwerp-bestemmingsplan, waarvoor een voorbereidingsbesluit is genomen, ligt het perceel in de bebouwingszone
van het agrarisch gebied. Perceel en gebouwen voldoen niet
aan de „Bestemmings- en gebruiksvoorschriften van het algemeen bestemmingsplan."
Voor een varkensmesterij is vrijstelling mogelijk (onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten) mits:
1. de oppervlakte van het perceel 0.25 ha bedraagt (grootte
is 0,322 ha) .
2. de inhoud van het hoofdbedrijfsgebouw 300 m 3 bedraagt
(is thans ca. 100 m 3 , doch kan worden vergroot) ;
3. de breedte van het bouwperceel minimaal 40 m bedraagt
(is slechts ca. 20 m) ;
4. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens tenminste 5 m
bedraagt (thans aan één zijde ca. 3 m en aan de andere zijde
ca. 8 m) . Het perceel heeft een te geringe breedte en voldoet
derhalve niet aan het gestelde sub 3.
Een eventuele aanvrage om bouwvergunning zal op grond
van artikel 50 lid 2 van de Woningwet moeten worden aan
-gehoudn
totdat:
1. het voorbereidingsbesluit vervalt, waarna met ontheffing
en goedkeuring van Gedeputeerde Staten vergunning mogelijk
is of
2. omtrent goedkeuring van het bestemmingsplan onherroepelijk is beslist, waarna de vergunning moet worden geweigerd.

Het enige duidelijke van dit antwoord is, dat de man
aan wie het gericht was helemaal niet wist hoe hij het
had. Wij constateren bij herhaling dergelijke feiten.
In het zuidwesten van ons land is op het ogenblik bij de
gemeentebesturen een voorontwerp (streekplan) ter
discussie gesteld. De tekst van dit plan met de toelichting daarop wemelt van vreemde woorden en uit
zeker 95 % van degenen die ambtshalve-drukinge
dit stuk moeten doorworstelen zullen dit niet kunnen
zonder een goede vreemde -woordentolk naast zich. De
gemeenteraden in dit gebied zijn als regel samengesteld
uit eenvoudige lieden, en wij vrezen dat velen van hen
er niet toe zullen komen het gehele plan tot in alle onderdelen door te nemen. Wij kunnen hun dat niet kwar
lijk nemen. Overigens is door een statenlid al een opmerking gemaakt over dit erbarmelijke feit, maar misschien is het wel de bedoeling van de samenstellers
dat het plan alleen beoordeeld zal worden door wetenschapsmensen, alsof die de wijsheid geheel in pacht
hebben. Van het tegendeel zijn bewijzen te over. Degenen die zo geweldig gebrand zijn op inspraak van
de massa, zouden er goed aan doen te beginnen zich
teweer te stellen tegen het hier gesignaleerde euvel."
MEN
Wie is „men"? De vage, de onbepaalde ...
Het kan een gevaarlijk, verwarring scheppend woord
zijn. Hieronder volgt een voorbeeld uit een inleiding
over brieven schrijven.
„Het komt vaak voor dat men zich gaat wijden aan
de studie van de correspondentie in een vreemde taal,
zonder een behoorlijke Nederlandse brief te kunnen
opstellen. Het gevolg is dat men op dit gebied de treu~
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rigste produkten te zien krijgt, o.a. door overdaad van
verouderde taal, wat dikwijls moet worden toegeschrei
ven aan een zeker onvermogen om zijn gedachten helder uit te drukken." (De zin wordt kritisch besproken
in L. J. Rogier: Ned. Briefstijl, blz. 78~79; een uitster
kend boek voor allen die handelscorrespondentie moeten leren.)
Let eens op de cursief gedrukte woorden. „Men" in de
eerste zin moet betekenen „leerlingen, degenen die correspondentie in een vreemde taal gaan leren." „Men"
in de tweede zin kan echter niet meer „leerlingen" zijn,
maar moet slaan op „beoordelaars, diegenen die Nederlandse brieven te zien krijgen ". In die tweede zin
wordt ook gesproken van „zijn gedachten ". Dat „zijn"
zou moeten corresponderen met „men" (— de beoordelaars) en dat is onzin: niet de beoordelaars krijgen
het verwijt van onvermogen te horen maar de leerlinr
gen, d.w.z. de éérste „men".
Muggezifterij? Misschien... Je kunt altijd wel wat op
iemands taal aan te merken hebben: taalgebruik blijft
onvolmaakt mensenwerk. Daartegenover staat dat degene die een inleiding op een boek over brieven schrijft,
zó aan zijn taal moet vijlen of hij een octrooibeschrijr
ving maakt waarin het simpelste foutje hem duizenden
guldens verlies kan opleveren.
In de vorige alinea staat „je kunt". Wie wil, make ervan „men kan". In een zakelijk, voor een directie bestemd verslag over een bedrij f sorganisatorische kwestie
had iemand geschreven: „Dan krijg je de indruk, dat
enz." De schrijver werd aangevallen wegens dat „vul~
gaire" woordje je; hij moest de zinsnede laten veranderen in: „Dan krijgt men de indruk enz."
Is het oorspronkelijke je nu verkeerd of niet? Wie die
vraag ambtshalve moet beantwoorden, kan proberen
een zijpad in te slaan door te zeggen: als u zeker weet
dat uw opdrachtgever zich stoot aan dit je, dan is het
verstandig om met de opvatting van de lezer rekening
te houden en men te schrijven. Een ander zijpad is een
verwijzing naar verschillende stijllagen: het ene woord
is wat formeler, zondagser dan het andere. Maar houdt
de vrager voet bij stuk en wil hij weten: fout of niet,
dan moet hij antwoord krijgen: je is goed.
„Men" heeft een onbepaalde betekenis. „Men krijgt de
indruk" kan zijn „de mensen in het algemeen" dus ook
u en ik, maar kan ook slaan op een groep buiten de
schrijver en lezer. Het verband van de zin, de gehele
tekst bepaalt de betekenis. Het voorbeeld in het begin
geeft „men" kort na elkaar in twee verschillende waarden.
Naast „men" bestaan we, je, ze, woorden die overigens
ook dienst doen als „verzwakte" vormen van wij, jij,
jou (w) , zij. Er treedt een typisch onderscheid op: we
en je zijn men in de betekenis „u en ik en de anderen";
ze is men in de betekenis van „de anderen".
,,We krijgen een zachte winter."
„Daar sta je als mens anders tegenover."
„Ze zeggen dat het mag."
Het onderscheid is ongetwijfeld nog wat fijner
nauwkeurige waarneming van de gesproken taal kan
ons dat leren
maar als voorlopige indeling in tweeën
is het bruikbaar.
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Te zeggen dat men niet in de normale gesproken taal
voorkomt, gaat te ver. Het onderwerp van het gesprek,
de leeftijd, ontwikkeling, het beroep van de sprekers
tellen mee. U zult in kindertaal of in de taal langs de
lijnen van het voetbalveld tevergeefs naar men zoeken.
Vergelijking met het Duits en Frans doet ons de aparte
positie van ons men inzien. „So etwas macht man
nicht ", zegt de Duitser; „dat doe je niet" zegt de Nederlander. Ons je is niet geheel het Duitse du; ons men
niet man. Zo zegt een Fransman: ,,on va ?" waar wij
gebruiken: „gaan we?"
Men heeft wat boekenklank. Prof. Van Haeringen
heeft er eens op gewezen dat de uitspraak m-è-n aan
invloed van de spelling te wijten is. Een zogenaamde
„stomme" e (dus men rijmend op hun) zou normaal geweest zijn.
De „onbepaalde" voornaamwoorden we, je, ze, moeten we niet uit onze geschreven taal weren met het
argument dat ze onbeschaafd zijn. Het geval kan zich
natuurlijk voordoen dat je te vertrouwelijk klinkt: men
neme dan men.
Een grammaticaal voordeel van je is dat het ook als
voorwerp kan voorkomen. „Men krijgt de indruk" is
mogelijk, maar „hij geeft men de indruk" niet. Bij je:
„hij geeft je de indruk ".
Men en je kunnen zelfs naast elkaar in dezelfde tekst
voorkomen, soms met, soms zonder schakering in betekenis. Uit een wetenschappelijk artikel: „De eerste
voorwaarde is dat men de passiviteit doorbreekt.
Wordt een verandering je kant en klaar voorgeschor
teld, zonder dat je zelf het probleem hebt meegevoeld,
dan kun je er niet achter staan."
Er is een bekend stijlvoorschrift: niet progressief zijn
met het oog op de conservatieve lezers en niet conser-vatief zijn met het oog op de progressieve lezers. Het
is zó algemeen dat het waardeloos is. je moet ook
jezelf blijven.
VERTALEN MET JIJ IV
Met bijzonder veel genoegen las ik „Vertalen met jij ";
daarom, omdat ik ineens weer herinnerd werd aan mijn
oude landgenoten, de Overijselaars, die immers evenmin het verschil kennen tussen U, jij, gij, ge. Een echte
Overijselaar kent alleen iej (enk.) en ieluu (meerv.)
en dat is bijzonder gemakkelijk. Moeilijke vragen als:
moet ik iemand aanspreken met jij? of met u? bestaan
voor hem niet. De moeilijkheden ontstaan voor hem
pas als hij (op plechtige ogenblikken) verplicht is Nederlands te spreken. In de regel kiest hij dan u (waarschijnlijk om de gelijkenis met iej) en zo hoort men
hem zijn kinderen, zijn broers en zusters, toespreken
met „u"; zelfs in een fikse ruzie moet men zich niet
verbazen over zinnetjes als ,,U bent altijd een rotjonk
geweest ".
Maar lang duurt dat nooit. Aldra geeft hij zijn pogingen op, keert terug naar zijn vertrouwde omgangsr
taal. En als men hem dan de gelegenheid geeft daarin
eens flink stoom af te blazen, wel dan zijn de ruzies
ook veelal snel bijgelegd.
C. J. ten Cate, Deventer.
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MIN ON IS PLUS
In haar prachtige Salamanderpocket Van kwaad tot
erger geeft de dichteres Ellen Warmond een onvergetelijke beschouwing over de jongerenliteratuur; die is
onbekookt en onbesuisd omdat je in het Nederlands,
zo vertelt ze, niet bekookt en besuisd kan zijn. Ze zal
zelf een boek schrijven, de „Ilaptekst" zal zijn:
„In een ver land breken lusten uit, omdat de nieuwe minister
van financiën de bevolking zo heus bejegent. Men acht hem
dan ook algemeen een guur type, een behouwen en beschoft
mens, kortom een uitermate gelikte beer. Zoals uit het verhaal verder blijkt, is de minister een echt kind van zijn benullige vader, die veertig jaar voor de aanvang van deze
geschiedenis, op stuimige wijze eerbare voorstellen heeft gedaan aan een kreukbaar meisje, dat, zoals de lezer ontdekken
zal, de gehuwde moeder van de minister wordt."

Carmiggelt wijdde in het Parool 29-11-1968 een enthousiaste bespreking aan de bundel, noemde haar beschouwing over het „onvieze" boek een hoogtepunt en
citeerde de hierboven geplaatste tekst. Dit soort kunst
(onlusten min on zijn lusten) blijken een on-.-stukje
weerstaanbare verleiding te zijn voor taalliefhebbers.
Op 11 december 1968 komt Carmiggelt op zijn besprer
king terug: hij heeft van verscheidene Iezers proeven
van „taalkundige huisvlijt" toegestuurd gekregen. Een
ervan neemt hij op, een stuk van een Amsterdamse bi
haar broer. Het is zo'n aantrekke--bliothecarsn
lijke, spitse onzin dat het eenvoudig zonde zou zijn als
wij het in een krant lieten vergelen en het niet in Onze
Taal zouden opnemen.
„Op een vergetelijk mooie avond gelukte het een gewenste vreemdeling gezien de grens te passeren. Hij
was een gelikte beer van ongeveer 45 jaar, verschrokken van aard en met een gebreidelde hartstocht.
Deze beschofte kerel nu spoedde zich met zijn auto in
verminderde vaart naar het huis van een nozele juf
besproken gedrag, wier gerepte schoonheid-frouwvan
telbaren in gelegenheid had gebracht.
Verhoeds stapte hij bij haar binnen met de bedoeling
eerbare handelingen te plegen.
Beholpen legde zij hem uit dat zij van een dergelijke
tucht niet gediend was, doch eindelijk brak hij haar
willigheid, danks haar protesten dat zij geen echt kind
wenste.
Aanvankelijk voelde zij zich nog wat wennig, doch al
gauw werd de verhouding zeer gedwongen.
Van min was dus geen sprake meer.
Helaas, op dit zalige uur werd er verwachts geklopt.
Zij deed verwijld open en zag een paar verschrokken
dienders van gemeen groot postuur op de stoep staan,
die haar omwonden te kennen gaven, dat zij de verlaat
kwamen arresteren.
In paniek overzag zij de houdbare toestand en trachtte
zij de heren verrichterzake naar huis te sturen.
Dit was echter begonnen werk.
De rust die zij ten toon spreidde kwam de agenten verdacht voor en verstoorbaar stapten zij naar binnen.
Daar troffen zij een gehoorde toestand aan.
De gezochte, die het heil had zien aankomen, zat in
doorgrondelijk zwijgen temidden van een voorstelbare
rommel.
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Geacht zijn uitroepen dat hij het recht gedaan wilde
maken werd hij gearresteerd en middellijk naar het bureau overgebracht.
In de gezouten verklaringen der agenten werd een omstotelijk bewijs gevonden om de kreukbaarheid van de
aantastbare heer te ontzenuwen.
Tijdens het proces hield de verdediger een navolgbaar
pleidooi, doch de rechter bleek verzettelijk en veroordeelde hem verbiddelijk wegens betamelijk gedrag.
Bij het horen van het vonnis werd de in genade gevallen arrestant wel en viel in macht.
Van de publieke tribune werd geen vertogen woord
gehoord toen men hem wegbracht.
De berispelijke juffrouw vond door voorziene omstandigheden een tijdig einde tengevolge van een geluk op
een herbergzame landweg, tijdens een weer.
Moraal: Wil dus, beste lezer, in uw wetendheid geen
gure sujetten binnenlaten. Hoe gerijmd het ook lijkt,
zij kunnen altijd, tot gepaste daden overgaan. Bedenk
dat deze historie geen zin is, maar verbloemde waarheid."
GEHOORD ERGENS IN GELDERLAND
Er zit een spannevogel op de knelleboom.
(Er zit een vlinder op de kornoelje)
Wij hebben een ruil op de deel hangen. (schommel op
de deel)
De mildeur = de middendeur tussen voorhuis en deel;
ook fig. gebruikt b.v.: Die strop hebben wij gehad;
da's achter de mildeur.

( Daar spreken wij niet meer over) .
Dat wijfje heeft de schulk (klank: tussen schelk en
schulk) nog veur.
( Dat vrouwtje draagt nog een schort)
Eerst effe een lood sjet halen, dan zie ik er weer knap
uit. (Eerst even een knot sajet halen, dan zie ik er weer
netjes uit. Vroeger gebruikte men sajet o.m. om in de
toet te stoppen)

JUNIJULI 1969

De poelaorwten zijn verspocht, dus eten we andievie
onder mekaar.

(de peultjes zijn beschimmeld, dus eten . we stampot
van andijvie)
Stip-in-'t-kuultje eten vind ik vies.
(Allemaal uit één pan prikken (aardappels b.v.) , ... )
Kuultje = j usbakj e.
Deze zuurkool lijkt wel kousie, want je krijgt alles of
niks.
(Deze zuurkool heeft veél te lange slierten, ...
De slager is er niet geweest, dus jullie moeten maar
guste-middag eten.
dus jullie moeten maar eens geen vlees eten!) .
Met dit spul mot je eerst vigelieren, maar het onkruid
zie je minneseeren.
( Dit spul moet je eerst voorzichtig proberen, maar het
onkruid zie je minder worden.)
As 'k maor 'n anbegin heb, ken 'k wel rogmeien over
(.

.

.,

schuins.

(Als ik maar een goed begin heb, kan ik platgeslagen
rogge wel maaien.)
Ik zal wel effe de bout warm houden, dan ken je aver~
seeren met de rest.
(Ik zal wel even voor je strijken, dan kan je opschieten met de rest.)
Kiend, wat een schuddekul, het lijkt wel klaar water.
(Kind, wat een slappe thee (loerie), het lijkt je reinste
water.)
De helft van de leugens ken je niet geleuven.

(Ik geloof niets van dat bericht.)
Ernestine de Beaufort, Bennekom

(Hij was zo mager als een lat, zo'n mannetje met een

KRUIDENIER
is een oud Nederlands woord; het komt als crudenier,
crudenaer of crudenere al voor in middeleeuwse handschriften. De bijbetekenis van „kleingeestig mens" zal
zo'n dikke eeuw oud zijn; denk ook aan onvriendelijke
samenstellingen als „kruideniersgeest ". Een industriële
heer had in het blad van het N.K.V., Ruim Zicht, gezegd dat in Nederland een kruideniersmentaliteit heerst
die fnuikend is voor de industrialisatie van Nederland,
voor de welvaart en voor de werkgelegenheid. Waarop de Stichting Voorlichting Zaanstreek heel boos is
geworden en bekend maakte: „Wij voelen ons diep ge
dat u in onze moderne tijd nog meent het woord-griefd
„kruideniersmentaliteit" te kunnen gebruiken voor een
hoedanigheid die leidt tot vermindering van welvaart
en werkgelegenheid." 1 Te begrijpen die boosheid.
Ambtenaren hebben het allang opgegeven; die zijn eraan gewend dat de niet-ambtenaren onaardige dingen
van hen denken en zeggen. ❑ Boos was ook Larry W.
Poland van het bijbelgenootschap in Miami, omdat de
astronauten bij het manoeuvreren over het maanoppervlak in hun opwinding „son of a bitch" hadden gezegd
(hoerej ong) . Hij sprak er schande over in een telegram aan president Nixon. ❑ Boos waren ook lezers
van het streekblad Eilanden-Nieuws (Zuidhollandse

te klein snorretje; zij was toch zo'n zeurpiet)

en Zeeuwse eilanden) dat had toegelaten dat een auto~

Niks geen polonaise an m'n lijf!

(Ik wil niet opzichtig gekleed gaan)
Recht en krang breien. (averecht)
Een bijtmees en een bouwmannetje.
( Een koolmees en een kwikstaart)
Ik mos toch zo brillen; maar zij is niet zo aantrekkelijk.
(Ik moest zo huilen; maar zij trekt zich de dingen niet
zo gauw aan.)
Armoe 1 jën met centen in de zak.

(Onnodig krenterig zijn)
Ik kan het niet versijzen.
(Ik kan het niet verwerken)
Ben jij effe bon-af.
(Wat bof jij)
Hij was zo schraoi as 'n talhout, zo'n mannetje van
twaalf haren " op dertien rijen; zij was toch zo'n melle~
chiemeier.
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fabrikant in een advertentie in Eilanden-Nieuws (11 -369) zijn auto's had aangeprezen als bliksemsnel en
( wat nog veel erger is) als donderssnel. De redactie
bood in het volgende nummer snel haar excuus aan. De
autofabrikant had geen betere reclame kunnen wensen.
❑ Op het gevaar af dat nu mensen boos op ons wor~
den: dat hoerejong van een paar regels hiervoor heeft
ook een brandschone betekenis in de taal van de zetters: een regel bovenaan de bladzijde die niet vol is.
Nog een paar veelbelovende woorden uit het bedrijf s-leven: Sensitivity-training (een aantal mensen bij el~
kaar zetten met de opdracht elkaar ongezouten de
waarheid te zeggen) en appraisal system officer (be~
oordelaar?) Prijs voor de beste beeldspraak ,,Raadslid S. probeert enkele zinnige dingen te zeggen, doch
al gauw blijkt dat hij op een totaal andere golflengte
spreekt. Hier botsen twee werelden. Die botsten trour
wens al eerder, alleen kwam die botsing in het begin
niet zo gauw uit de verf." ❑ Wie minister-president wil
worden, moet een gevat man zijn. Toen onlangs een
journalist aan onze eerste minister vroeg wat hij de
hele dag deed, antwoordde hij: „In deze tijd van grote
omwentelingen pas ik zolang op de winkel". Aldus de
mededeling van Kronkel in het Parool 6 juni. 1❑ Een
stelling uit een Amsterdams proefschrift (dr. C. Reijnr
ders, 9 mei 1969) : „Zolang een ongehuwde dame slechts
door een huwelijk of het hoogleraarsambt de titel van
mevrouw kan verwerven, is er sprake van een discriminerend taalgebruik." ❑ Voorzover wij weten is een
overvloeier het gedeelte in een film, waarbij de beelden
aan het begin en aan het einde van een scène langzaam
in elkaar overgaan. Staat trouwens in Van Dale ❑
Als een woord niet in Van Dale staat, kan het overir
gens wel bestaan. Na 1961 zijn er nogal wat woorden
bijgekomen. ❑ Bedoeld zal niet zijn wat er stond: „Per
traditie stonden de twee waterkanonnen klaar, maar
werden niet gebruikt." ❑ Head hunting is het werven
van personeel niet door middel van advertenties maar
door zelf te zoeken bij de concurrenten en daar de
mensen weg te lokken. ❑ Ariadne 24 (69) blz. 519
toont advertenties waarin worden gevraagd: een dingerend geneesheer, een nachthoofd, een avondhoofd,
een meewerkende hoofdjuffrouw, en een advertentie
waarin het dr. Douwe Tietemaleen gegadigden oproept
voor een vakante pensie uit dat leen. ❑ Voor uw documentatie betreffende het verschil tussen techniek en
technologie: de universiteit van Amsterdam vroeg in
een advertentie (30-4-69) een onderwvijstechnoloog, o.a.
voor het geven van adviezen over onderwijstechnologi-sche middelen (zie ook O.T. februari 1969) . ❑ Olie
op het vuur is het doen opwakkeren en op de golven
het doen bedaren der hartstochten. Het volgende bericht kan waarheid bevatten: „ De politie zorgde ervoor geen nieuwe olie op de golven te gooien door de
bewaking tot een minimum te beperken." ❑ Relaxed,
geen spelzorgen, maar wat te doen met de verbogen
vorm? Een relaxede, relaxete, relaxte figuur? Hetzelfde
geldt voor de werkwoordsvormen: hij relaxete (zoals
racete) ? Rieleksen zou de oplossing kunnen zijn. Bij
sponsoren hoeft niets te veranderen: gesponsord. En
promoten krijgt gepromoot. ❑ In de wet van 1 juli
F❑

-
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1968 betreffende „het vervoer over land van gevaarlijke stoffen" is
volgens de Haagsche Courant 193r1969 een merkwaardige taalfout geslopen: er had
moeten staan „tankwagens van metaal of een gelijkwaardig materiaal", maar er staat „tankwagens van
metaal of een gelijkwaardig metaal" (wat natuurlijk
onzin is) . Fabrikanten van polyester tanks hebben geprotesteerd, het protest is geaccepteerd, maar de wet
is nog niet gewijzigd. Hangende de correctie nemen de
afnemers het zekere voor het onzekere, bestellen geen
polyester tanks meer en een Enschedese fabriek heeft
bij gebrek aan orders twaalf personeelsleden moeten
ontslaan. ❑ De officiële reisgids van de Nederlandse
spoorwegen, die wij allen het spoorboekje noemen, is
nu echt (1 juni 1969) met drukletters op de titelpagina
spoorboekje geworden. ❑ Aan spoor (i.p.v. perron)
zal de „reiziger" wel wennen. ❑ De werkgroep Huisstijl van de N.S. is bezig met de modernisering van de
spoorwegtaal. In het huisorgaan van de N.S. (De Koppeling, 12-4-1968) zijn alle spoormannen aangespoord
om nieuwe benamingen te bedenken voor „rijtuig,
dienstregeling, plaatsbewijs, restauratie, conducteur, lor
kettiste". Deze namen aldus De Koppeling ,,stammen uit een vervlogen tijd. De stoffelijke resten van
die tijd zijn, voorzover niet liefdevol bewaard in het
Spoorwegmuseum, vergaan ".
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Leken
Op het enthousiasme waarmee „leken"
veelal stuk
voor stuk in hun eigen vakgebied erkende specialisten
met „taalwerk" in nomenclatuurcommissies en nor~
malisatievoorschriften bezig zijn, wordt een domper
gezet als deze merken dat hun werk bij de „neerlandici'' zo goed als onbekend, soms zelfs weinig in tel
is. Althans die indruk hebben ze nogal eens. „Je moet
er maar liever geen taalkundige bij halen '', zeggen ze,
„want die vindt alles goed. Wij hebben geleerd dat er
fouten zijn; tegenwoordig mag alles."
„Alles mag" hangt in zekere mate samen met de onrust
omtrent de spelling. De taalkundigen kunnen wel hun
schouders ophalen en zeggen dat die onrust hun schuld
niet is, maar daarmee is de verlangde rust niet terug. Zij
kunnen nu wel zeggen dat een hoogleraar in de natuurkunde er niet over piekert, te zweren bij de grondsla.gen van zijn vak uit 1935, en dat deze daarom ook maar
in spellingzaken met zijn tijd mee moet gaan, maar dan
zien ze toch een belangrijk aspect van de spelling -alsvoorschrift over het hoofd. Nee, de spellingkwestie
heeft om het maar eens in reclamewoorden te zeggen de „image" van de taalkundige geen goed gedaan.
Maar er is nog meer. De leek die de debatten in de
pers bijhoudt over de spelling, vraagt zich met enige
verbijstering af hoe de deskundigen het op essentiële
punten zó oneens kunnen zijn. En dat niet alleen: met
enige vreugde ziet hij dat de deskundigen elkaar zeer
geëmotioneerd bestrijden. De technicus bijvoorbeeld is
gewend aan een strikt zakelijke discussie. Als hij nu
merkt dat de taaldeskundigen elkaar in het openbaar in
de haren vliegen, is zijn reactie: „Ze weten het zelf
niet; hoe kunnen we ons aan hun leiding toevertrouwen?'

TAAL
GENOOTSCHAP
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Dan is er nog de school. In de ontmoeting van „de
leek" en „de neerlandicus" speelt de herinnering aan
vroeger genoten onderwijs mee. Misschien „een rancune tegen de professionele betweter" (Fossen), misschien een herinnering aan een leermeester wiens typische persoonlijkheid men zijn leven lang niet vergeet. De leek heeft soms ook zelf kinderen die middelbaar onderwijs volgen, hij hoort hun verhalen én de
verhalen van kinderen van vrienden. Dat „Nederlands'' als vak iets geheel anders is dan bijv. „wis~
kunde" en „aardrijkskunde ", ontgaat hem. Dat men
die verhalen nogal eens met een scheepslading zout
moet nemen, vergeet hij. En zo hoort hij (én gelooft
hij! .
in de eerste klas wordt nooit aan ontleden gedaan;
de naamvallen zijn afgeschaft;
in de 5e klas schrijven ze voor het eerst(!) op
school een opstel;
ze hoeven nooit huiswerk voor Nederlands te maken;
ze lezen alleen maar Jacob van Maerlant;
ze lezen alleen maar Hugo Claus;
ze krijgen nooit een spreekbeurt.
„Het is maar een raar onderwijs, die Nederlandse les",
denkt hij. „Voor Frans, Duits en Engels haal je eerder
een hoog cijfer dan voor Nederlands. Je moet toch Nederlands kunnen leren als Frans, Engels en Duits! Wie
slecht Nederlands schrijft, heeft het op de middelbare
school nooit goed geleerd."
De gebruikelijke benamingen wekken inderdaad de indruk dat „Nederlands" een vak is als Frans, Engels
en Duits. En wat de bekende verwijten betreft, het is
de afschuif methode: de middelbare school beschuldigt
het lager onderwijs, het lager onderwijs het kleuteronderwijs.
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Taalkundigen die het bovenstaande lezen, kunnen zich
afvragen: „Zouden we al die zogenaamde klachten
van de leken over het taalverval
wat is dat eigenlijk
taalverval?
maar niet op één grote hoop vegen en in
de vuilnisbak gooien ?"
Als ze dat zouden doen nóóit naar de leek luisteren
, begingen ze onrecht en berokkenden ze zichzelf
schade. In zijn rede Taal en Talen wijst Heeroma met
een zekere spijt op de onpartijdigheid, waarmee de
onderzoeker tegenover „een" taal, ook tegenover eigen
taal moet staan. Een, zoals hij noemt, extreem neutrale
wetenschap heeft er „van zichzelf uit geen belang
bij" dat het Nederlands „tussen de talen blijft bestaan ' . De nederlandisten echter beoefenen een „nation
nale wetenschap '', die „nooit haar humane horizon mag
verliezen '', zegt Heeroma.
Het gaat hier om het algemeen-menselijk element in de
klachten over het taalgebruik, om de afwezigheid van
de koelheid die de vakman zoveel mogelijk eigen moet
zijn.
De naam „leek" draagt wat geringschatting in zich:
„u bent een leek" is vaak „bemoei je niet met zaken
waarover je niet kunt oordelen ". Gaat het echter om
de maatschappelijke aspecten van het taalgebruik,
dan heeft „de leek" niet zelden een vastere basis voor
de beoordeling dan de taalkundige. De deskundige
tracht van buitenaf objectief waar te nemen; de leek,
de klager, leeft in de taal, beoordeelt van binnenuit.
Het conflict over „wat wel mag en wat niet mag" kan
taalkundig beslist worden, maar dit oordeel behoeft
voor de leek in genen dele maatschappelijk doorslaggevend te zijn. Het is trouwens een veelvuldig waarneembaar verschijnsel dat de taalkundige op grond van
zijn taalkundig inzicht bepaalde taalvormen moet toelaten, maar deze voor zijn persoonlijk maatschappelijk
gebruik en in de taalopvoeding van zijn gezin niet toelaat. Het is duidelijk waarom: de taalkundige is ook
gewoon taalgebruiker, ook gewoon burger, mens, met
eigen „voorkeur en afkeur ", met eigen smaak en wansmaak. Als hij van zijn kinderen hoort „ik was me
eigen ", dan zal hij het slim en ongemerkt verbeteren
(veranderen) in „ik was me".
De leek nu mist de koelheid van de vakman, maar dit
kan ook een voordeel zijn; in het bijzonder als het
om praktische taalkwesties gaat, kan hij onbevangen
en origineel zijn in zijn oordeel; . dikwijls heeft hij een
scherpe blik voor details.
Deze leek levert trouwens de vakman een onontbeerlijke aanvulling van het materiaal waarmee deze moet
werken. Wat de klager of de vrager in ergernis verzamelt, heeft waarde voor de vakman. Er zijn gebieden in het taalgebruik die de vakman nu eenmaal
niet kan kennen. Er zijn taalkringen waarin hij nooit
verkeert.
De leek heeft kennis van taalzaken wat zijn eigen beroep betreft: met de dingen kent hij de woorden. Hij
weet aan welke norm hij in zijn (vak) taalgebruik moet
gehoorzamen en waar afwijkingen wel en waar ze niet
door de beugel kunnen.
Nu het woord norm is genoemd: de leek (de klager)
doet de taalkundige er zich voortdurend van bewust

zijn dat het voor hem geen schande is als hij meehelpt
bij het formuleren van normen die voor het taalgebruik,
speciaal voor het schriftelijk gebruik, nu eenmaal nodig
zijn.
Gezegd zou kunnen worden dat dit formuleren van normen geen taalkunde is, niets met taalwetenschap te
maken heeft. Laat het dan slechts een handwerk zijn,
laat de afstand tussen de wetenschap en dit handwerk
dezelfde zijn als die tussen de specialisten in de labo
huisarts op het platteland; het werk moet-ratoiend
toch gedaan worden.
Als alle taalkundigen zich alléén maar bezig houden
met bijvoorbeeld: de studie van oude teksten
de fonologie,
de dialectologie
én als zij het hedendaagse taalgebruik alleen maar een
onderwerp vinden voor hun registratie, hun beschrij~
ving -hoe-het-geworde n -is, én als zij alle vragen, onzekerheden, twijfels, klachten als niet - terzake - doende
om het maar eens
van zich afwijzen, schieten zij
pathetisch te zeggen
te kort in hun plicht tegenover de maatschappij, die eenvoudig van hen verwacht
dat zij hulp bieden. Daarom: hoe meer zij te weten
komen over de wetten van het hedendaagse taalgebruik,
des te beter, want op hun deskundige waarnemingen
moeten de taalraadgevingen gebouwd zijn.
Met waarnemingen is bedoeld niet alleen de geanaly
seerde beschrijving van „hoe het is", maar ook de
waarneming en beoordeling van de wens „hoe men het
graag zou willen hebben" en „waarom men het graag zo
wil hebben ". Die studie komt vooral tot stand door het
contact met de leken: de leken die zich nu eenmaal
vaak langs de omweg van de klacht of de vraag tot
de taalkundigen richten.
Leken noemen in hun klachten meestal slechts incidentele gevallen van echte of vermeende taaiøntsporingen.
Beziet men de klachten en vragen in een wijder vervia dat ene geval
band, dan merkt men dat ze
veelal betrekking hebben op schade in de informatieoverdracht, zoals:
omslachtigheid,
dubbelzinnigheid,
verwarring van hoofd - en bijzaken,
overschatting of onderschatting van de lezer/hoorder,
duistere betoogtrant,
opgeblazenheid,
vulgariteit,
slordigheid,
gekunsteldheid.
„Slecht Nederlands" is een term waaronder heel veel
te vangen is!
Als dan de leken vaak wat al te gemakkelijk met hun
klachten tegen het middelbaar onderwijs klaar staan,
moeten de dienaren van het onderwijs zich op hun
beurt niet al te gauw beledigd voelen. Iedereen heeft
wel eens een correctie van buiten nodig. En van wie
kan de taalleraar die anders en béter verwachten dan
van hen aan wie hij zijn leerlingen straks „aflevert "?
In het begin gebruikten we het reclamewoord „image";
er is nog een reclamewoord dat in dit verband nodig
,
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zou kunnen zijn, nl. „public relations''. Het grote
publiek weet te weinig van wat er in de taalkundige
wereld gebeurt, van wat er in de taaldidactiek aan het
het veranderen is: er is een openbare verbinding nodig.
Op 29 maart 1969 is de V.O.N. opgericht: Vereniging
voor Onderwijs in het Nederlands. Deze vereniging, die
nu reeds enkele honderden leden telt, onderscheidt
zich in zoverre van de bestaande „vak -vereniging van
taalleraren dat zij het onderwijs in het Nederlands in
alle schooltypen behartigt: zij bemoeit zich met het
kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het middelbaar
onderwijs, het technische onderwijs, het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, kortom alle onderwijs dat
„Nederlands" in zijn
op welke manier dan ook
programma heeft. Misschien kan de V.O.N., wat de
vernieuwingen in de taaldidactiek betreft, beter voor
de openbare verbindingen zorgen dan tot nu toe gedaan is. In ieder geval heeft zij een voorzover wij
weten voor ons land unieke situatie geschapen:
samenwerking van onderwijzers en leraren op het gebied van het taalonderwijs.
„Futurologen", zo schrijft het V.O.N.-blad in mei
1969, „voorspellen ons een vrijetijdsmaatschappij. Welke basis legt ons moedertaalonderwijs daarvoor? Het
is geenszins ondenkbaar dat met dit perspectief een
totale reorganisatie nodig zal worden ". Voorlopig zijn
er de problemen-op-korte-termijn, o.a. de vergroting
van de „uitdrukkingsvaardigheid", zoals het blad het
noemt, de taalbeheersing.
Dat de leraar in zijn school niet de taalpraktijk van de
maatschappij kan bieden, is duidelijk. Trouwens, de
school heeft niet met gerijpte mensen te maken als
leerlingen: voor hen is ook het Nederlands helaas nog
maar een schoolvak: onvoldoende -voldoende, blijven
zitten-overgaan, zakken-slagen. Geen enkele school
kan louter leerlingen „afleveren '', die geheel en al voldoen aan de eisen die de taalpraktijk voor het beroep
stelt. Pas na de school merken ze dat onvoldoende voldoende als het om hun taalgebruik gaat, zelfs consequenties heeft voor hun salaris.
Erkend zal moeten worden dat ná de school soms een
complementering van het taalonderwijs nodig zal zijn.
Dat kan geschieden langs de bekende weg van de
schade-en-schande die vaak tot de wijsheid voert; dat
kan ook geschieden langs een rationele weg van doel
gericht onderwijs in het taalgebruik van een be--matig
paald beroep. Dit bestaat in ons land reeds in vele
vakken.
Niemand behoeft zich daarvoor te schamen. Integendeel: dat voortgezette taalonderwijs is geen bewijs
van het taalverval; het is eerder een teken van echte
taalcultuur. Als de noodzaak van een goed taalgebruik
wordt ingezien, is de helft van de ziekte eigenlijk al
genezen.
Dat streven verhoging van de kwaliteit van het
taalgebruik hebben we voor een niet onaanzienlijk
deel te danken aan
de leken,
de veel-gesmade leken,
de vragers en hun vragen,
de klagers en hun klachten.
''
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VERZORGD NEDERLANDS
„Verzorgd Nederlands" is de titel van taalboek van
dr. H. M. Hermkens. Het is een van zijn handleidingen
bij de studie van de Nederlandse taalkunde. De tweede
druk (Uiig. Malmberg 's-Hertogenbosch) is zojuist
verschenen. Hoewel het boek blijkens het titelblad bestemd is voor studenten en leraren, willen wij het ook
aan de niet-taalkundig geschoolde lezers van O.T.
gaarne aanbevelen. De taalkundige terminologie waarvan de schrijver zich bedient, is niet moeilijk. Zijn
voorbeelden zijn duidelijk en zij die meer informatie
wensen, vinden deze in de noten en de aanbevolen literatuur.
Met toestemming van de uitgever nemen wij hieronder
een stuk uit het boek over. Het is een gedeelte uit het
hoofdstuk over de invloed van vreemde talen. Dr.
Hermkens verlangt van de leraar dat hij met overtuiging verdedigt „wat de tradities van zoveel eeuwen
taalonderwijs hem ter bewaring heeft gegeven."
Ontleende woorden
De vreemde woorden vullen een belangrijk deel van
een Nederlands woordenboek. Van de oudgermaanse
tijd af zijn ze in onze taal opgenomen: kamer, muur,
venster, plant, put, kist, kelder, keizer, kers, vrucht,
pijn, kolen, molen, spiegel, beurs, koper, pijl, straat,
schotel, enz. Deze Latijnse woorden hebben zich aan
aan het Nederlandse klanksysteem.
-gepast
Ontlening aan het Duits kwam veel voor in de late
middeleeuwen en in de periode van de Romantiek. Het
Frans heeft materiaal geleverd zo lang onze cultuur
bestaat, maar het heeft in deze eeuw zijn invloedrijke
positie aan het Engels-Amerikaans moeten afstaan. In
latere cultuurperioden werden Latijns -Griekse termen
nog slechts in de kanselarijtaal en het wetenschappelijk
jargon binnengehaald.
De latere ontleningen zijn, even goed als de oude, een
waardevolle aanwinst, maar ze mogen niet onbeperkt
gebruikt worden. De vreemde term kan beter zijn dan
de Nederlandse: als hij een nauw omschreven wetenschappelijke betekenis heeft gekregen (b.v. dissertatie) ,
als hij een betekenisnuance inhoudt ( aanraking, contact) , als hij een andere gevoelswaarde heeft (tering,
tuberculose) , als hij voor de gewenste afwisseling
zorgt. Puristen willen alle vreemde woorden door Nederlandse vervangen; ze hebben ongelijk.
Als we de vreemde woorden gebruiken om gewichtig
te doen, begaan we een ernstige fout. De eenvoud is het
kenmerk van het ware, het mooie en het goede.
In het zakenleven (reclame!) , de sport, ja zelfs in de
dagelijkse omgangstaal is het Engels, of liever nog het
Amerikaans, erg in de mode. Daardoor onderscheiden
de betrokkenen zich schijnbaar van de domme massa,
die gewoon Nederlands praat. Ze onderscheiden zich
echter vooral door aanstellerij en slecht taalgevoel.
Voorbeelden: O.K. (okee) , so long, sorry, clever,
scrimmage, sales manager.
Artikelen en boeken over moeilijke onderwerpen bevatten meestal meer geleerde uitdrukkingen dan noodzakelijk is. Als de schrijver niet in staat is een verstaan-
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bare formulering te geven, schiet hij tekort ofwel in
wetenschappelijk inzicht ofwel in taalbeheersing. Bij
het lezen van de krant kunnen we gemakkelijk binnen enkele uren honderden vreemde woorden aanstrepen, waarvoor goede Nederlandse bestaan. Dat beter
kent, dat er te veel in staan. Een artikel mag gerust
ontleningen bevatten; als er een paar meer in voorkomen dan strikt noodzakelijk is, hoeven we nog niet
verbaasd of verontwaardigd te zijn; daar is pas reden
voor als de zinnen overladen zijn met Latijnse, Griekse,
Franse of Engelse woorden, waarvan geen zinnig mens
het nut kan inzien.
Hinderlijk is vooral de klakkeloze overname van Engelse (Amerikaanse) termen in publikaties die voor een
brede lezerskring bestemd zijn, met name in kranten.
Voorbeelden: hearing, teach-in.
Barbarismen
Een ontlening is als zodanig uit een vreemde taal overgenomen: überhaupt, class struggle, ce n'est pas ma
saute.
Een barbarisme is naar vreemd model gevormd; het
bestaat uit Nederlandse elementen, maar in zijn geheel
is het onnederlands; eenvoudig gezegd: het is een dom letterlijke vertaling. Voorbeelden: overhoofd, klassen
strijd, dat is niet mijn fout.
Een barbarisme is op het ogenblik van ontstaan een
taalfout; het kan echter door algemeen gebruik goed
Nederlands worden.
G. Royen, Taalpanoptikum pag. 509, spreekt over geniepige insluipers. „Dat (insluipen) kan op verschillen~
de manieren gebeuren. Nu eens zijn die „ismen" klakkeloze vertalingen met behulp van goed - nederlandse
woorden, maar het geheel is volslagen onnederlands:
iemand in fout vinden (trouver quelqu'un en saute).
Dan weer worden uitheemse woorden mechanisch in
nederlandse klanken getransponeerd met als uitkomst:
Ofwel een woord dat onze taal tevoren niet kende: vernalatigen (vernachlassigen) , begeestering (Begeiste~
rung) ofwel een woord dat er al was, maar nu plompverloren voor een verkeerd karretje gespannen wordt:
De verkopers zijn verplicht bonnen in te nemen. ( ... )
Deze drie typen van barbarismen weten Nederlanders
op allerlei manieren te variëren."
Hierbij merk ik op dat de mechanische transpositie
alleen maar mogelijk is bij nauw-verwante talen (het
Engels en het Duits) . Een zeer speciale soort is bovendien nog niet genoemd: de gevallen van hybridische
woordvorming, waarin een woord uit heterogene elementen bestaat (toneel-minded, bandrecorder) .
In Ongaaf Nederlands van Gerlach Royen (de beste
verhandeling die er tot nu toe over de barbarismen
verschenen is) wordt als remedium aangewezen: de
cultivering van het taalgevoel. Daar is niets tegen in
te brengen dan dat het nogal abstract klinkt. Ik meen,
dat een voorzichtige veroordeling en bestrijding van
nauwkeurig aangeduide fouten een van de middelen
kan zijn tot deze cultivering. Vaagheden als taalgevoel,
intuïtie en instinct worden gemakkelijk tot voorwendsel
voor onkunde.
De barbarismen worden onderverdeeld naar de talen
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die model hebben gestaan. Zo is een latinisme een nabootsing van een Latijnse constructie: Elk meent zijn
uil een valk te zijn; ijs en weder dienende gaan we
morgen schaatsen (accus. cum infinitivo; ablativus
absolutus) .
We zullen bijzondere aandacht besteden aan de „ismen"
die in het moderne Nederlands belangrijk zijn: het
gallicisme, het anglicisme, het germanisme.
Een gallicisme is een dom - letterlijke vertaling of een
klakkeloze nabootsing van een Franse uitdrukking.
In Noord- Nederland zijn gallicismen zeldzaam. In
België zijn ze talrijk: de tweetaligheid is niet bevorder
lijk voor het normbesef.
Voorbeelden:
Dit raam opent op de rivier = ziet uit op de rivier,
geeft een uitzicht op (ouvrir sur) .
Ik houd daaraan = Ik stel daar prijs op (tenir a) .
De wet werd gestemd = aangenomen (voter une bi).
Ze speelde dat muziekstuk op zicht = van het blad
(j ouer á vue) .
onder dit opzicht = in dit opzicht (sous ce rapport) .
verkopen aan een hoge prijs = voor (vendre a) .
de slag van Waterloo = bij Waterloo (la bataille de
W.).
Dat is niet mijn fout = schuld (Ce n'est pas ma Iaute) .
Hij was zeer gelukkig van u te zien (de vous voir) .
Een portret van een uitzonderlijke gaafheid (un portrait
d'une perfection exceptionelle) .
Het geleek aan een machtige zang (ressembler a) .
De conditionele bijzin: Moest Jansen hier zijn (hij zou
dat toegeven) is in Vlaanderen een onuitroeibaar gallicisme.
N.B. De constructie „Het is je vriendje die het gestolen heeft" wordt weleens een slaafse vertaling genoemd
van het Franse „C'est ton petit copain qui a volé ca."
Indien dat zo is, heeft deze vertaling toch zulke oude
rechten, dat ze niet meer te weren is: in 17de- - eeuwse
teksten komt de constructie geregeld voor.
Een anglicisme is een dom~letterlijke vertaling of klakkeloze nabootsing van een Engelse constructie.
Een anglicisme in de spelling
In het Engels is een woordgroep van twee substantie~
ven mogelijk, waarvan het eerste een bepaling is bij het
tweede: school inspector; N.A.T.O. = North Atlantic
Treaty Organization; U.N.O. = United Nations Organization. G. Royen (Ongaaf Nederlands) spreekt
van preattributief gebruikte substantieven.
In het hedendaagse Nederlands zijn dergelijke woordgroepen niet mogelijk, althans niet volgens de normatieve grammatica; het dienen samenstellingen, groepen
met een naamvalsverhouding of voorzetselverbinding
te zijn: schoolinspecteur. de Organisatie der (van de)
Verenigde Naties, de Noordatlantische Verdragsorganisatie.
De talloze afwijkingen, vooral in de wereld van de
techniek en de reclame, plaatsen ons voor de vraag:
hebben we hier met grafische anglicismen of met een
taalverschijnsel te doen? Indien deze combinaties niet
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met eenheidsaccent uitgesproken worden (de N.T.S.
Journaaldienst, met klemtoon op S en naal, zoals ik
geregeld constateer) , dan is het eerste substantief een
bijvoeglijke voorbepaling bij het tweede: de losse notering is in dat geval onvermijdelijk. Ik vraag me af,
of het Nederlands deze figuur niet reeds kent vanaf de
17de eeuw. Maar zo lang hierover geen zekerheid bestaat, moeten we In onze , didactiek de vigerende spellingvoorschriften toepassen en de geïsoleerde notering
bestempelen als een anglicisme in de spelling.
Voorbeelden uit kranten en opstellen: een heren kostuum, de volks revolutie. Pablo overhemden, Teo ap
pelmoes, Douwe Egberts Pickwick thee, een Oxford
professor, de St. Jans kathedraal, een Philips radio, het
Nijmeegs Studenten Corps, het Niels Stensen College,
de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, de Katholieke
Radio Omroep.
De laatste voorbeelden behoren tot een zeer produktief type: het is een algemeen verbreid misverstand,
dat de afgekorte vormen zichtbaar moeten blijven
(N.S.C., K.L.M., K.R.O.,) ; indien dat per se moet, zou
men het Nederlandse woordbeeld kunnen redden door
een koppelteken: Nijmeegs Studenten- Corps, enz.
Ik was in Parijs
Onder Engelse (en Duitse?) invloed wordt steeds meer
de „onv. verleden tijd" gebruikt waar de „volt. tegenwoordige tijd" op zijn plaats is. Goed: Ik was net in
Parijs toen daar relletjes uitbraken.
Fout: Was je op je fietstocht ook in Parijs?
Vooral in f ilmonderschrif ten, in reclameteksten en
kranteartikelen wordt ons een verkeerd voorbeeld gegeven:
Maakte u al kennis met Fanta? Koop er morgen (nog)
eens een voor slechts twintig cent!
De vrouw verklaarde . voor de rechtbank: „Ik stal de
baby". (I stole the baby.)
De betoogsters::. droegen de volgende tekst mee: „Wij
maakten de winsten. Al wat we eisen, is het recht nu
te mogen werken ". (We made the profits. All we want
is the right to work at the moment.)

Wij beleefden het in onze rechtbankverslaggeverstijd
meermalen, dat een advocaat als plaatsvervangend kantonrechter optrad. Enduh verklaarde in de zaak~
Schmidt: „Ik mishandelde de getuigen niet".
In de koppen boven de artikelen streeft men naar kortheid. Daardoor komt men ertoe, de „o.v.t." te gebruiken in plaats van de „v.t.t." Er zijn echter wel betere
middelen om dit doel te bereiken.
Voorbeelden uit de krant:
Betaald voetbal nam belangrijk besluit.
Nederlandse welpenleidsters waren in Lourdes.
Limburgse kappers waren in Parijs.
Naar Papoea's, die nog nooit een blanke zagen.
Dat zag New York nog niet: banket van 4000 gasten.
Engelsen hadden het nog nooit zo goed als tegenwoordig.
Wie zag haar? (onder de foto van een gezochte
vrouw) .
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De omschreven comparatief en superlatief
Omschrijving met meer of meest is noodzakelijk:
als we twee eigenschappen van dezelfde persoon of
zaak met elkaar vergelijken: Die jongen is meer lui
dan moe;
als de superlatief moeilijk uit te spreken is; vooral bij
woorden op -st (juist) en -isch (praktisch) ;
bij deelwoorden die hun werkwoordelijk karakter hebben bewaard: de meest bewonderde werken; maar: de
treffendste bewijzen.
In andere gevallen is de omschrijving meestal ongewenst. Dikwijls is ze fout: een van West-Europa's
meest harde wedstrijden; de meest onbarmhartige rol
meest gevaarlijke dag.
-prent;d
Het lidwoord
De Engelsen gebruiken soms het lidwoord van onbepaaldheid waar wij het weglaten; fout is dus: Hij bekleedt de rang van een maarschalk. Soms gebruiken
ze het lidwoord van onbepaaldheid waar wij het lidwoord van bepaaldheid nodig hebben; fout is dus:
Een nerveuze eigenaar van het hotel stond op ons
te wachten.
Een is in het Nederlands goed als het betekent: iemand
als, bv. Een Napoleon zou de terugtocht anders geleid hebben. Dit een is echter verkeerd als het voorafgaat aan namen van personen die uitsluitend zich zelf
en geen groep van gelijken representeren, bv. in de zin:
De grote Weense componisten (een Haydn, een Mozart, een Beethoven, een Schubert, een Brahms) zijn
nog steeds populair.
Substantieven zonder lidwoord komen in het Neder~
lands steeds meer voor: soldaat Smit, aanvoerder Stam,
secretaris Jansen. Engels-Amerikaanse invloed is onmiskenbaar.
R

Varia
naar voren brengen = het denkbeeld opperen, onder
de aandacht brengen, opmerken (to bring forward) .
een goed deel = heel wat (a good deal) .
Hij is bid , een auto-ongeluk gedood = om het leven
gekomen (was killed) .
Ik heb uitgevonden waar hij zit = ben te weten gekomen, heb achterhaald; ik heb hem gevonden = opgespoord (to find out) .
Hij maakt f 20.000,— per jaar = verdient, maakt een
winst van, heeft een inkomen van (he makes) .
Hij realiseert (zich) niet, dat hij nog te jong is voor
die betrekking = beseft, ziet in, begrijpt, geeft er zich
rekenschap van, is zich ervan bewust (to realize) .
Vroeger of later loopt hij tegen de lamp = vroeg of
laat (sooner or later) .
Ik ben bang dat we geen plaats meer hebben voor u
= Tot mijn spijt hebben we ... (I am afraid als wel
-levndhisformu).
Als regel komt hij te laat = in de regel (as a rule) .
Dat spreek boekdelen = dat zegt alles (This speaks
volumes) .
Ik heb een suggestie = voorstel, idee (suggestion =
o.a. idee) .
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iets recht zetten = verbeteren, terecht wijzen, corrigeren (to put [set] right).
Dat is een overtrokken voorstelling (to overdraw =
overdrijven, te sterk afschilderen) .
Ze zijn niet toneel~minded = ze houden er niet van,
ze hebben er weinig belangstelling voor.
Hoe maakt u het? (bij kennismaking) .
DE ENIGSTE MOGELIJKHEID?
Een lezer heeft in een spraakkunst van een gezaghebbende taalkenner en taalmenner de uitdrukking „de
enigste mogelijkheid" gevonden. De vraag, of dit correct is of niet, laat hij open. Maar hij is van oordeel
dat, wie „enigst" goed vindt en zodoende aan een
woord met onmiskenbare superlatieve betekenis in se
een superlatiefuitgang hangt, een precedent schept voor
„witst
„uniekst"„grijst”
Dit
enz.zijn, vindt hij,
strikt beschouwd
ook „impliciete" superlatieven.
Wie echter aanstoot neemt aan „enigst '', mag zelf niet
meer „vollediger" zeggen. Kunnen (en willen) wij
klaarheid brengen in deze kwestie van „impliciete" en
„expliciete" superlatieven?
Dit bijzonder punt is aanleiding voor onze corespondent om een algemene vraag op te werpen. Bij de
taalstudie, zo drukt hij zich uit, worden wij voortdurend en herhaaldelijk in drie hoeken geduwd: - taalgebruik, regels en logica. Moet met één van deze drie
aspecten uitsluitend rekening gehouden worden of met
alle drie samen en dan in welke verhouding?
Wij laten de vraag of dit correct is of niet, maar niet
open. „Enigst" zou volgens sommigen logischerwijs
niet mogelijk zijn: het begrip „enig" is niet vatbaar voor
enig verschil in graad. Maar die superlatief is nu
eenmaal naast (niet in plaats van) de positief sedert
eeuwen, volgens het Woordenboek al sedert de 17de
eeuw, in gebruik. Ik zou bijna zeggen dat het de gewone vorm is geworden. De laatste weken ben ik hem
bij drie schrijvers van naam uit de 19de eeuw
Bos~
boom-Toussaint, Schimmel, Ten Kate
tegengeko
men en „enig" niet eenmaal. Daar moet alle logica of
redeneerkunst voor zwichten. Dat betekent nu weer
niet dat het de enig (st) e mogelijkheid zou zijn. Wij
hebben hier te doen met wat een emfatische vorm genoemd wordt, d.w.z. een vorm waarmee men, onafhankelijk van wat hij letterlijk betekent, kracht en gewicht
wil geven aan de uitdrukking daarvan. Voorbeelden
daarvan liggen voor het grijpen: dat is nu eens geen
weer in minder dan geen tijd. Zulke emfatische, dus
bijzondere vormen kunnen op de duur de gebruikelijke
worden, als in zeker mate „enigst''. Misschien is dit
ook maar gewoon een analogievorming naar het voorbeeld van „eerste, laatste, middelste, binnenste, buitenste" en dgl. Daar is ook niet, of niet altijd, afgezien van
„eerste" en laatste'', een superlatief in te bekennen.
De dubbele vraag met betrekking tot de gevolgen voor
andere, schijnbaar gelijksoortige gevallen, van het al of
niet erkennen van „enigst" als correct, is maar een
enkele. Zij komt hierop neer: hoe zijn overtreffende en
vergrotende trappen als respectievelijk „uniekst, witst,
grijst" en „vollediger" te beoordelen? Het antwoord

50

AUGUSTUS 1969

op deze vraag staat helemaal los van het antwoord op
de vraag betreffende „enigst ". Wij hebben hier te
doen met trappen van hoedanigheid waartegen nooit
enig bezwaar gemaakt is. (Alleen „uniekst" doet zon~
erling aan, maar dat is misschien niet meer dan een
bedenksel van de inzender, en wij spreken er verder
niet over.) Het zijn eigenlijk woorden met een abso
lute betekenis, in de vraag minder juist,- „intrinsieke"
superlatieven genoemd. Ze zijn strikt genomen, evenals
„enig", niet vatbaar voor verschil in graad en de toepasselijkheid ervan kan alleen bevestigd of ontkend
(of betwijfeld) worden: een verzameling is al of niet
(of misschien) volledig, een muur is al of niet (of misschien) wit. Gebruiken wij zulke woorden toch in een
vergelijking, dan hebben ze een gewijzigde betekenis
gekregen, ongeveer te omschrijven als „naderend tot
wat door het woord uitgedrukt wordt": het eerste glas
is voller dan het tweede, het derde is het volste (en
misschien niet eens vol) . In de spraakkunsten vindt
men lijsten van hieronder vallende woordklassen.
Zo komen wij tot de algemene vraag: waardoor hebben wij ons te laten leiden bij het beoordelen van
taalbijzonderheden waarover geen eensgezindheid bestaat? Die kan hier natuurlijk niet anders dan uiterst
beknopt, laten we zeggen principieel en schematisch,
beantwoord worden. Wat onze correspondent regels
noemt, als onderscheiden van gebruik, kan beschouwd
worden als wat ons als min of meer vaste taalvorm
overgeleverd is, met één woord, de traditie, en gebruik is dan die overgeleverde taalvorm, zoals hij,
niet zonder ingrijpen, door de eigentijdse generatie gehanteerd wordt. Het is de taak van de wetenschapper
lijke taalwaarnemer en taalraadgever, de zo ontstane
toestand na te gaan en te beschrijven, en in geval van
tegenstrijdigheid de gewone, „ongeleerde" taalgebruiker
de weg te wijzen. Zijn advies kan zijn: het een én het
ander, twee gelijkwaardige wijzen om te zeggen, of: het
een of het ander: het nieuwe staat (reeds) als sterk
overwegend tegenover het vanouds bestaande of (nog)
omgekeerd. Logische redenering hoe het zou moeten
zijn, speelt daarin volgens moderne deskundige opvatting geen rol meer, wel historische verklaring hoe
het gekomen is, dat het in feite zo is.
J. Leenen in Nu Nog, maart 1969.

Kent u het tweemaandelijks blad
NU NOG
van de
Belgische Vereniging voor
Beschaafde Omgangstaal?
Vraag eens een proefnummer of
neem direct een abonnement.
Het adres is: Kanselarijstraat 14, Brussel-1.
Het abonnementsgeld: 120 fr. per jaar,
postrekening 129578 - V.B.O. Brussel.

38e JAARGANG Nr. 8

ONZE TAAL

MOTIVERING VAN MOTIVATIE
We beweren dat het woord motivatie goed Nederlands
is en willen hier van die bewering de... motivering la~
ten volgen.
In de „Algemene Winkler Prins", 1958, 7de deel, blz.
406, lezen we:
,Movitatie is a. bepaaldheid van het handelen door motieven;
b. vooral onder de invloed van het Am. taalgebruik ook in
zwang gekomen voor het geheel van biologische en psychologische factoren, die de aard en richting van het gedrag bepalen. Hieronder zijn dus begrepen aandriften, instincten en
gewoonten, bij de mens ook motieven."
,Motivering (van vonnissen) wordt door de Ned. Wet Regr
terlijke Organisatie en de grondwet op straffe van nietigheid
vereist. De burger moet weten waar hij aan toe is, en de hogere rechter moet tot controle in staat gesteld worden.
— In burgerlijk-rechtelijke zaken wordt arrest van het Hof
in cassatie door de Hoge Raad (in Belg. Hof van Verbre~
king) bij afwezigheid van M. of onbegrijpelijke M. wegens
vormverzuim vernietigd."
>

Motivering is wat Van Dale noemt: het aanvoeren van

gronden, het met redenen omkleden, het staven. Het
hierboven aangehaalde artikel uit de Winkler Prins
betreffende de motivering behandelt een speciale soort
daarvan.
Om het kort en bondig samen te vatten: men kan zeg
dat het onze leerlingen soms aan motivatie ont--gen
breekt voor een wel eens wereldvreemd onderwijs,
maar als men dit laatste door een nieuwe inhoud en
een nieuwe structuur wil veranderen, kan het nodig
zijn aan een grondige motivering van zo'n vernieuwing
aandacht te schenken.
Dat hierboven het naast elkaar bestaan (met een verschillende betekenis) aangetoond werd van een vorm
op natie en een vorm op nering, wil nog niet zeggen
dat iets dergelijks geldt voor b.v. het substantief bij
constateren. In dat geval bestaat in goed Nederlands
alleen de vorm constatering. De vorm „consdatatie'' is
een Zuidnederlandse eigenaardigheid.
(Uit: Taalonderwijs, 1969, nr. 2) .
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van Rome met zijn vicus en via strata en planum, kunnen we net zo goed Europese Romeinen blijven met
ons oude centrum.
DAN GA JE
Een zin van Helga Ruebsamen (De Heksenvriend,
Amsterdam 1966, blz. 51) : „En als je haar eenmaal
hebt gezien, maak je rechtsomkeert en gaat scheep op
de eerste de beste vrachtboot."
Een zin van Bomans (Volkskrant, 9 aug. 1969) : „ En
tegen de schemering, dan sta je op en gaat naar binnen."
Wat is er met dat gaat aan de hand? Het onderwerp
„je" is weggelaten. Zou het achter „en" staan, dan liep
de zin („en je gaat") ; zou het achter „gaat" komen,
dan veranderde gaat in ga („ en ga je. . . ”) . De inversie
„ga je” is grammaticaal in orde; immers, het tweede
gezegde (scheepgaan, naar binnen gaan) is verbonden
met de vooropgezette zin ( „als je... ") c.q. bepaling
( „dan... ") . Het beruchte model morgen kom ik en ga
overmorgen weg is hier niet van toepassing.
Het merkwaardige is dat de samentrekking in soortgelijke zinnen als de twee hierboven aangehaalde op
weinig bezwaren stuit als het een eerste of derde persoon betreft. Voorbeelden:
dan kom ik en ga zitten
dan komen wij en gaan zitten
dan komt hij en gaat zitten
kan komen zij en gaan zitten.
Misschien maken ze een wat gekunstelde indruk, maar
ze zijn o.i. niet ongrammaticaal. In dit rijtje past blijkbaar wat moeilijk dan kom jij en ga zitten. Toch is
ook deze zin grammaticaal eigenlijk in orde: het reeds
genoemde onderwerp jij wordt achter het tweede
gezegde weggelaten.

„Stadmidden" is in strijd met het Nederlandse taaleigen, of er nu een Stadtmitte is of niet. Een eigenaardigheid namelijk van Nederlandse samenstellingen is
dat het eerste lid het tweede lid bepaalt en niet andersom. Een „huisdeur" is een bepaald soort deur, gelijk een schuurdeur, een keukendeur, een badkamerdeur. Er is dan sprake van een bijzonder soort deur
en niet van een bepaalde eigenschap van het huis. Men
zou er vrede mee kunnen hebben, wanneer er een rijtje
middens naast elkaar stonden: dorpsmidden, landmid
den, provinciemidden. Dan kon men nog een midden
onderscheiden, nl. het stadmidden. Dit is evenwel niet
het geval. Bedoeld is een bepaald gedeelte van de stad.
Het omgekeerde „middenstad" zou nog beter gaan dan
„stalmidden", maar dat woord is niet eens nodig en
schept nodeloos verwarring. „Buurt" is misschien teveel op de schaal gezakt zodat „middenbuurt" niet
goed gaat, maar we hebben nog mogelijkheden met
„wijk": winkelwijk, hoofdwijk, middenwijk. Daar ech-

DE ZORGVULDIGE WETGEVER
In het juni/julinummer van uw maandblad las ik op de
achterpagina een korte notitie over een (veronderstel~
de) taalfout in de wet van 1 juli 1968 betreffende het
vervoer over land van gevaarlijke stoffen. U verwijst
daarbij naar een bericht in de Haagsche Courant van
19 maart 1969.
Het is u blijkbaar niet bekend dat deze geschiedenis
inmiddels een vervolg heeft gehad: Tezamen met de
heer Nederhorst heeft de heer Jongeling op 20 maart
1969 over deze veronderstelde fout schriftelijke vragen
gesteld aan Staatssecretaris Keijzer. Toen was inmiddel al komen vast te staan dat het betreffende stuk (een
bijlage bij een algemene maatregel van bestuur, en geen
wet) in ieder geval niet de taalfout bevatte die de
Haagsche Courant aanwees. Er stond n.l. niet „tank~
wagens van metaal of een gelijkwaardig metaal ", maar
„tankwagens van staal of een gelijkwaardig metaal".
Uit het antwoord van Staatssecretaris Keijzer (aanhangsel tot het verslag van de Handelingen der Tweede Kamer, zitting 1968-1969, blz. 1189) bleek dat
bewust gesproken is van een gelijkwaardig metaal, aangezien naar de eigenschappen van polyester-tanks nog
een nader onderzoek wordt ingesteld. Het is dus niet
gelukt de wetgever op een onzorgvuldigheid te be-

ter de wijk met de straat en het plein een erfenis zijn

J. P. de Vries, Amersfoort.

STADMIDDEN?

trappen.
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BUITENLANDSE BRIEVEN
Wie zonder specialist in een vreemde taal te zijn —
wel eens een brief heeft moeten schrijven in een van
zijn buitenlandse schooltalen, weet welk zweetwerk
daarmee gepaard gaat: diep verzonken spraakkunstr
regels moeten uit het geheugen opstijgen, een keuze uit
allerlei woordenboek - mogelijkheden moet worden gedaan. En het resultaat? Zal de ontvanger in lachen
uitbarsten, zich beledigd of geërgerd voelen?
Misschien ziet' uw brief er zo uit als de aandoenlijke
Nederlandse brief die de grootste Weense krant, Ar~
beiterzeitung, dit jaar aan een aantal Nederlandse re~
clamebureaus heeft gezonden. De tekst volgt hieronder
(Ariadne, 30-4.1969) . Laat hij voor u een reden zijn,
uw belangrijke Franse, Duitse of Engelse brieven nóóit
weg te sturen voordat een echte kenner van de taal
hem uitgevlooid heeft.
Extrabijvoegsel met betrekking tot het NEDERLAND
Mijne Heeren,
De „AZ", een van de profileerde krant van groote beteekenis in Oostenrijk zou loopend van algemeen belangen uit de
naburig lande rapporteeren. De positief echo van onze kring
van lezers heeft ons gesteven daarin deze lijn wijders te ver
Wij zullen vandaar den 22 maart 1969 binnenkort-volgen.
een groote extrabijvoegsel met betrekking tot het Nederland
uitgeven.
Een beurt van persoonlijkheden uit het openbare leven van
het Nederland en van Oostenrijk zullen dit bijvoegsel met
hun woorden van inleiding voorzien. Over het algemeen deze publicatie zou een economisch en cultuurel dwarsdoorsnede geven en de eng connecties tusschen de twee landen
laten zien.
Omdat wij vermoeden, dat deze uitgave voor de publicatie
van een op schrift gebrachte representatie van uw firma
hoogst interessant kan zijn, uitnoodigen wij u erbij. De verrekening vindt plaats met een prijs elk bladzijde van hfl 5.000
er in begrepen belasting, kosten van samenstelling en cliché.
Met delen van vladzijde beramen wij aliquot.
Toen de arbeiden tot 10 maart 1969 zullen zijn geëindigen,
zouden wij u vragen, dat u brengt onster kennis uw specialen
wenschen. Wij verheugen ons over uw antwoord en inmid-dels blijven wij met de meeste achting.
ARBEITER-ZEITUNG AZ
René Kacer
director voor advertenties

AFWEZIGHEIDSBEHOEFTE
is een nieuw woord; het duidt een verschijnsel aan dat
niet zozeer medische als wel „sociale, psychologische en
sociaal-psychologische oorzaken en achtergronden
heeft '': m.a.w. een welkome afwisseling van „ziekteverzuim ' '❑ Politieke specialisten hebben zich het
hoofd gebroken over de officiële verandering in de
schrijfwijze van Mao Tse -toeng. Sinds een maand of
drie laten de Chinezen in hun westerse transcriptie van
de naam het koppelstreepje weg: Mao Tsetoeng. De
specialisten menen dat de weglating van het streepje
beoogt de naam in alle opzichten gelijkwaardig te maken aan die van Lenin en Marx die géén streepje nodig
hadden. ❑ Voor de dan/als -kifters twee regels uit het
gedicht De Dapperstraat van J. C. Bloem ter overwen
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ging aangeboden: De wolken, nooit zoo schoon dan
als ze, omrand door zolderramen, door de lucht bewe~
gen. ❑ Contester is een Frans werkwoord dat bedvis~
ten, bestrijden betekent. Tijdens de Parijse studentenopstand (mei 1968) heeft het de bijbetekenis gekregen
van „zich verzetten tegen de harde, autoritaire univerr
siteitsstructuur". In het Nederlands. zijn nu opgenomen:
contesteren, contestatie en contestanIen. ❑ Onlangs het
lokwoord „technisette'' genoemd; bij de - ette - woor~
den verdient eveneens een plaats naaierette. Het is een
woord, te vinden op een winkelruit op de Dam (als u
met het gezicht naar het monument gekeerd staat:
rechts) : het is een winkel waar men „zelf onder deskundige leiding" zijn kleding kan maken tegen betaling
van twee gulden per uur. ❑ Uit een necrologie in
De Journalist 15 juni: „Zijn stilering zou in een melodieuzer taal dan de onze misschien nog meer tot haar
recht gekomen zijn." Welke taal zou daarmee bedoeld
kunnen zijn en hoe stel je de melodieusheid van een
taal vast? ❑ Soms kun je de taalontwikkeling zo voor
je eigen ogen betrappen. De pil wordt geslikt (daar is
hij een pil voor) , maar nu doet zich langzamerhand
de mogelijkheid voor om ter verkrijging van het pil~
effect een injectie, te krijgen; gevolg: injectiepil, of
prikpil.
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Her stervende
werkwoord
Lees een stuk modern zakelijk proza als het volgende:
Betreffende de instellingen voor het aantrekken van
buitenlandse investeringen, werd de nadruk gelegd op
de dubbele rol van nationale ontwikkelingsbanken, na~
melijk als katalysator bij het aantrekken van buitenlandse beleggingen en als middel voor de ontwikkeling
van kapitaalmarkten ter versnelling van het tempo van
particuliere kapitaalvorming in eigen land. Nationale
ontwikkelingsbanken zijn een zeer nuttige organisatievorm om een dergelijke situatie tot stand te brengen.
Deze instellingen bieden een combinatie van gespecia~
liseerde kennis van het geldwezen en het bedrijfsleven

enerzijds en anderzijds inzicht in plaatselijke omstandigheden en problemen. Zij zijn dan ook uitermate geschikt voor het behandelen van vraagstukken betref~
Jende relaties met partners ter plaatse, de overdracht
van technische kennis en het beoordelen van de om
voor bepaalde projecten vereiste investe-^-vangde
ringen. Ook kunnen zij hulp verlenen bij het stimuleren en organiseren van andere financiële instellingen,
zoals plaatselijke effectenbeurzen, en kunnen zij nieuwe
vormen van beleggingsmiddelen introduceren.

Vijf hoofdzinnen, géén bijzinnen, te zamen een 150
woorden, waarvan 46 zelfstandige naamwoorden (daar~
bij inbegrepen: het stimuleren enz.) en slechts 7 vervoegde werkwoorden (niet bijzonder expressieve: wort
den, leggen, zijn, brengen, bieden, kunnen) .

SEPTEMBER 1969

Een ander stuk, nu één zin:
De door de boorploegen te verrichten boringen moeten
ten dele worden beschouwd als behorende tot het onderzoek, namelijk verkenning van de ondergrond mede
ten behoeve van de interpretatie van de uitkomsten
van de geo-elektrische metingen, het inrichten van putten voor het waarnemen van stijghoogten van het
grondwater en het nemen van monsters van het grond
-water.
Zesenvijftig woorden, één gezegde (moeten worden

beschouwd), zestien zelfstandige naamwoorden.

Een derde voorbeeld:
In de literatuur betreffende het gebruik van de verreschrijver bij de exploitatieverrichtingen wordt gewezen
op de centralisatie en de rationalisatie van het onderhoud en de geringe groei van het onderhoudspersoneel,
vergeleken met die van het net.
Zesendertig woorden, waarvan tien zelfstandige naamwoorden, negen voorzetsels en één werkwoordvorm
(wordt gewezen).
Er zijn taalmeesters die deze stijl te vuur en te zwaard
bestrijden. Zij wijzen op de overwoekering van de zin
door de substantieven en op de verslapping van de uit~
drukkingwaarde ten gevolge van de terugdringing van
de werkwoorden. Zij zouden een zin als de vorige geschreven willen zien als bijvoorbeeld de volgende: „Zij
wijzen erop dat de substantieven de zin overwoekeren
en dat de uitdrukkingswaarde van de zin verslapt daar
er steeds minder werkwoorden in voorkomen."
Ongemotiveerd

Het verschijnsel van de naamwoordelijke stijl is niet
alleen Nederlands: het behoort tot het „Algemeen gemiddelde Europees ". De bestrijding van de ongemotiveerde naamwoordelijke stijl is in andere landen even-
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eens bekend.') . Een oud voorbeeld is dat van de be~
roemde Sir Arthur Quiller-Couch, die in zijn boek On
the Art of Writing (1916) Shakespeare's to be or not
to be, that is the question zo meesterlijk wist te omschrijven met: To be, or the contrary? Whether the
former or the latter be preferable would seem to admit
of some difference of opinion.
De essayist en romanschrijver George Orwell citeert in
zijn Politics and the English Language een zin uit het
boek Prediker:
I returned and saw under the sun, that the race is not
to the swift, nor the battle to the strong, neither yet
bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor yet favour to men of skill; but time and chance happeneth to them all.
Hij maakt ervan een „eigentijds" Engels:
Objective consideration of contemporary phenomena
compels the conclusion that succes or failure in competitive activities exhibits no tendency to be cornmensurate with innate capacity, but that a consider
rable element of the unpredictable must invariably be
taken into account.
De desbetreffende plaats in de Nederlandse Statenvertaling luidt:
ik keerde mij ende zag onder de zonne dat de loop
niet en is des snellen noch de strijd des helden noch
ook de spijze des wijzen noch ook de rijkdom des ver
noch ook de gunste des wel weienden maar-standige
dat tijd ende toeval allen dezen wedervaart.

De vertaling in naamwoordelijke stijl ( „objectieve beschouwing van gelijktijdige verschijnselen dwingt tot
de conclusie enz.") kunt u zelf maken. Moeilijk is het,
Orwells woordenkeuze na te bootsen: hij neemt met
opzet „Romaanse" woorden die in het Angelsaksische
Engels als lastig worden ervaren.
In het bovenstaande werd bij „bestrijding” uitdrukkelijk
gezegd dat het in dat geval om ongemotiveerde naamwoordelijke stijl gaat. Iemand die er veel last van heeft
dat mensen hun fietsen tegen zijn raam neerzetten, moet
zelf weten wat hij als waarschuwing, vriendelijk verzoek of wat dan ook op het bordje achter zijn ruit
zet. Hij mag schrijven: Toestemming tot plaatsing van
rijwielen alhier valt onder de bepalingen betrekking
hebbende op het parkeren van tweewielige vervoer-

manier om een zwak geschrift tot leven te brengen is
het gebruik van werkwoorden die een rijke betekenis
hebben en die werkelijk iets vertellen. Toch schijnen de
wetenschapsmensen het werkwoord te willen verzwak~
ken op elke mogelijke manier. Zij tonen een onver
klaarbare drang om deelwoorden te gebruiken, abstracte, van deelwoorden afgeleide zelfstandige naamwoor~
den, of zinnen alléén maar bestaande uit zelfstandige
naamwoorden eigenlijk alles behalve een werkwoord om het werk te doen in een zin, die dan nog
grammaticaal volledig gemaakt moet worden (daar
een zin per definitie een werkwoord vereist) door een
of andere bleke schaduw van een werkwoord als
„vond plaats ". In plaats van het krachtige „A werd gescheiden van B" moeten we ondergaan ,,de scheiding
van A van B vond plaats ". De kracht van het werk
„scheiden" is vernietigd door de verandering-word
in „scheiding ".

Er schuilt echter een gevaarlijk stuk overdrijving in de
bovenstaande raadgeving. Wetenschappelijk geschrif
ten zijn nu eenmaal altijd „saai ", d.w.z. de stijl ervan
is aangepast aan het doel: zakelijke ondubbelzinnige
informatie aan een deskundige lezer verstrekken. Dus
geen emoties, geen helaas, geen hoera. En de ,,onver
klaarbare drang" (inexplicable urge") is niet onverr
klaarbaar: de schrijver van deze geschriften moet in
talloze gevallen de naamwoordelijke stijl gebruiken,
wil hij niet de indruk wekken van onverstaanbaarheid,
wijdlopigheid, kinderachtigheid en dáárdoor juist . . .
saaiheid. De wetenschap registreert, rangschikt begrip~
pen, trekt conclusies. Woorden als spanning, vervor-ming, werking, vertraging, verhitting, afkoeling ordenen
verschijnselen, zij beschrijven niet de acties. Hetzelfde
geldt voor woorden als relatie, energie, temperatuur,
gewicht. In een gewoon verhaal is „de auto reed zeer
snel" op zijn plaats, maar in informatie, vallend onder
het begrip „snelheid' , moet men niets veranderen in „de
snelheid van de auto was hoog ''. Voor een zin als
„voor de voortplantingssnelheid van de breuk is weinig energie nodig wegens de kerfwerking" is een verandering (d.i. van de zelfstandige naamwoorden werkwoorden maken!) onnodig: het gaat om vaste herken~
ningspunten als voortplantingssnelheid en kerf werking
en niet om een handeling beschrijvend verhaal ( „als de
breuk zich snel moet voortplanten” en „daar de kerf
werkt") .
-

middelen.

Naamwoordelijke stijl
Naamwoordelijke stijl is een van de hoofdkenmerken
van zakelijke, rationele stijl, zoals die bijvoorbeeld
voorkomt in rapporten, ambtelijke verslagen, wetenschappelijke artikelen, alle bestemd voor een bepaalde
groep ter zake kundige lezers. Ook daar is een waarschuwing tegen overwoekering op haar plaats. F. Peter
Woodford schrijft in zijn handleiding Scientific Writing
for Graduate Students (New York 1968, blz. 49) :
Wat maakt wetenschappelijke geschriften zo uitzon
saai? lk geloof dat het komt omdat expressieve-derljk
werkwoorden niet worden gebruikt; immers, de beste
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Schakering
Naarmate het maatschappelijk leven ingewikkelder is
geworden, neemt de behoefte aan abstractie in de taal
toe; men kan dit o.a. vaststellen aan de frequentie (óók
in het gewone gesprek) van woorden en uitdrukkingen
als: factor, element, mate, graad, in de sector van, in
het vlak van, (tijd) technisch gezien, grootheid. Je kunt
in plaats van „het is onmogelijk" een trapje hoger gaan
en zeggen: „het behoort tot de onmogelijkheden"; in
plaats van „de club speelde beter voetbal" komt „voet~
baltechnisch gesproken vertoonde de club een hoge
mate van superioriteit ''; in plaats van „steeds meer
mensen hebben televisie" komt „het televisiebezit be-
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gint een massakarakter te krijgen "; in plaats van „populariteit is veranderlijk" komt „politieke populariteit is

een veranderlijke grootheid." Bij deze voorbeelden zijn
de werkwoorden wat hun betekenis betreft „onbelangrijk" geworden, ze „verbleken '', ze zijn een soort hulpwerkwoord bij het zelfstandig naamwoord. In het zelfstandig naamwoord zit het voornaamste van de zin: we
kiezen nieuwe kamerleden (het werkwoord doet het)
— een verandering in de samenstelling van de kamer
vindt door verkiezingen plaats (de zelfstandige naamwoorden doen het) .
Dit verschijnsel past in het beeld dat de moderne taalontwikkeling te zien geeft: er is een streven naar nauwkeuriger analysering: de „hulpwerkwoorden" geven
schakeringen. Vergelijkt u eens:
ten uitvoer brengen ~ uitvoeren,
in beschouwing nemen - beschouwen,
in gebruik nemen r gebruiken,
in berekening brengen - berekenen,
tot ontwikkeling brengen r ontwikkelen.
Als omschrijving van de lijdende vorm zien we het type,
bijvoorbeeld in:
in behandeling komen r behandeld worden,
in toepassing komen - toegepast worden,
in bespreking komen r besproken worden.
De kern is een zelfstandig naamwoord: stilstand, werr
king, contact, beweging; de hulpwerkwoorden geven
een bepaalde schakering aan het begrip: tot stilstand
komen (brengen), in werking stellen, in contact komen

(brengen), in beweging zetten.
Sommige stijlcritici zien in die omschrijving een typisch
voorbeeld van de bureaucratische stijl: gewichtig doen,
een woordengordijn om het begrip spuiten. Het blijkt
echter dat zo'n kritiek in menig geval eenvoudig ernaast
is. Het gebruik van de hulpwerkwoorden en de voorzetsels (in werking, tot stilstand, tot ontwikkeling)
heeft de mogelijkheid tot een nauwkeuriger analyse van
het aan te duiden feit geschapen.
In behandeling brengen, nemen geeft een fase aan, het
aspect van de voorbereiding, van de trapsgewijze
bespreking komt erin tot uiting; het simpele werkwoord
behandelen doet dit niet, althans niet zonder nadere
toevoeging.
Dit type kan nog het voordeel hebben dat er door de
omschrijving een zekere waardigheid van de handeling
tot uiting komt. De minister zette de machine aan is
goed voor de huiselijke handeling, de minister stelde de
machine in werking is de officiële daad. Zo kan men
zijn teleurstelling, zijn spijt, zijn deelneming tot uit
brengen.

-druking

Concentratie
Maar de neiging tot nauwkeuriger analyse door middel
van taalvormen is niet het enige kenmerk van moderne
stijl. Even sterk is de met het zojuist genoemde in tegenstelling schijnende behoefte aan concentratie, aan
méér zeggen met minder woorden, aan compacte zinnen zonder een net van afhankelijke bijzinnen; kortom,
er werkt in de taal een krachtige economische tendens.
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De volgende zin is er een voorbeeld van.

Door de sluiting van de sluizen bij vloed en de opening
bij eb
in verband met de noodzaak van rivierair
voer
zal na het gereedkomen van de werken een
verbetering van de zoetwaterhuishouding en een terug
-dringvahet
zoute water optreden.
Het is een bekend type zin. Een werkwoordskern met
een „verbleekt" werkwoord: optreden, het onderwerp
waar alles om draait: verbetering, bepaling van oorzaak: door de sluiting en de opening, beperkt door: bij
vloed, en bij eb, wat weer verklaard wordt door in
verband met en een tijdsbepaling na het gereedkomen.
Natuurlijk zijn er zinnen met werkwoorden uit te halen:

we sluiten,
we openen,
het rivierwater stroomt de zee in,
de werken komen klaar,
de zoetwaterhuishouding wordt beter,
zout water gaat terug.

Maar wordt de zin, als we iets in de trant van het
bovenstaande schrijven, daardoor duidelijker, gemakkelijker leesbaar voor de vakkundige lezer? Natuurlijk
niet. De schrijver werkt met vaste, in zijn betoog meermalen gebruikte ,,kern' '-woorden als opening, sluiting,
rivierafvoer, terugdringing; het is trouwens voor hem
onbelangrijk, in de aangehaalde passage te noemen wie
iets doet (sluit, opent, stroomt) ; het gaat hem om het
proces, het abstracte begrip.
Lezen en luisteren
Nu kan men zich bij het voorbeeld van de sluizen nog
aardige, een handeling schilderende werkwoorden indenken ter vervanging van de zelfstandige naamwoor
den. Anders wordt het bij een zin als de volgende:

Als gevolg van de in de afgelopen decenniën steeds
groeiende belangrijkheid van de sociale doelstellingen is
nu het principiële aspect van de verschuiving in dit
vakgebied de toenemende nadruk op de overige fasen
van het operationele onderzoek: de probleemstelling,
de toepassing en de rechtvaardiging, daarbij in aanmerking genomen de specifieke bijdrage van de wis
formulering van het probleem en de bij--kundige
behorende doelstelling, alsmede in de verantwoorder
lykheid ten aanzien van de gekozen oplossing.
In deze ene zin van 74 woorden (géén bijzinnen!) staat
maar één werkwoord: is, (met ga de kortste vervoegde
werkwoordsvorm die in onze taal mogelijk is) . De zin
levert voor de vakkundige die het betoog ervóór rustig
gelezen heeft, geen moeilijkheden op. De lezer zal
waarschijnlijk wel pijn in zijn ogen krijgen als de schrijn
ver bladzijden lang zinnen van 74 woorden produceert,
maar dat is hier niet aan de orde. Stilistische verander
ringen (verbeteringen) zijn ongetwijfeld mogelijk. Als
gevolg van wijzigen in een bijzin: omdat de sociale doelstellingen enz.; daarbij in aanmerking genomen wijzigen
in een bijzin waarbij de wiskundige een bijdrage levert
enz.; of de gehele zin in drieën knippen: De sociale

doelstellingen worden ... Het principiële aspect is ..
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De wiskundige levert . . . en de verbindingen leggen
met bijwoorden als daarom.

Het verschil in taalgebruik bij schrijven en spreken
wordt na de beschouwing van bovenstaande zin duidelijk. Bij „vrij" spreken zegt niemand: „Na toepassing
van A ter verbetering van P werd overgegaan tot het
gebruik van B". In een levendig betoog kan men horen:
„We wilden P verbeteren; daarom pasten we A toe.
Daarna hebben we B geprobeerd." Als de tekst van een
wetenschappelijke voordracht geschreven is voor een
lezer en wordt voorgelezen voor een hoorder, raakt de
hoorder, die het tempo van de kennisoverdracht niet in
eigen beheer heeft, snel de draad kwijt; er komt teveel
tegelijk op hem af.
Taaleconomie
Het streven naar concentratie, naar taaleconomie is te
zien in het verlies aan bijzinnen. De geleding van de
gedachte door het gebruik van voegwoord + bijzin
(zodat ..., doordat ..., nadat ...) wordt vervangen
door het gebruik van bepalingen, zoals men die bij dozijnen in zakelijk proza vindt. Bijvoorbeeld:
wegens ...
door toepassing vpn ...
met behulp van ...
na berekening van ...
onder uitsluiting van ...
ten gevolge van ...
naar aanleiding van ...
in verband met ...
Een geliefd middel, dat nog meer besparing geeft, is
het gebruik van een enkel bijwoord. Voorbeelden:
Functioneel ontworpen gebouwen.
De gegevens zijn cijfermatig betrouwbaar, maar bedryf skundig onhanteerbaar.
Röntgenologisch werd een fractuur vastgesteld.
Het rapport is inhoudelijk verouderd, verslagtechnisch
niet.
Bestuurlijk gezien werkt de oplossing niet optimaal.
Lastechnisch bereikt men daarmee het tegendeel.
Andere woorden (ieder kan deze soort talrijke malen
in zijn dagelijkse lectuur aanstrepen) : afstandelijk, intermenseli k, tussenmenselijk, situationeel, relationeel,
research-methodisch, bevolkingshygiënisch, exporting
tensie f.
Al deze woorden worden ook als bijvoeglijke naamwoorden gebruikt: in die functie verrichten ze hetzelfde
werk nl. zoveel mogelijk zeggen in één woord, m.a.w.
een omschrijving met meer woorden (bij voorbeeld als
een zin gegroepeerd) vervangen.
.

Lange bepaling ervóór
Het bijvoeglijk naamwoord staat in onze taal in normaal proza althans vóór het zelfstandig naamwoord:
de bekende „omsluiting" het oude huis: „oude" tussen
„het" en „huis ". Bij dit oude zijn nadere beperkingen
mogelijk: het buitengewoon oude huis; er kunnen andere bijvoeglijkheden aan toegevoegd worden: het door
iedereen verfoeide, buitengewoon oude huis. De afstand tussen „het" en „huis" is nu vrij groot geworden,
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maar is nog redelijk. Wie van zo'n uitgebreide voorbepaling houdt, loopt echter het gevaar dat de afstand te
groot wordt. Kijk eens naar de „spanning" in de volgende zin tussen enkele en veranderingen:
Enkele in het genoemde gebied van de getallen van
Mach plaatsvindende, in het algemeen plotseling optrer
dende en zeer onregelmatig verlopende veranderingen
in de vliegeigenschappen leiden tot hinderlijke verschijnselen als een sterke neiging tot duiken, het plotseling ontstaan van rotaties om de vliegtuiglangsas (het
wegvallen over een vleugelhelft), een sterke verminder
ring van de werkzaamheid van de roeren en het optreden van heftige trillingen van het gehele vliegtuig
of delen daarvan.
Een eenvoudige operatie (enkele veranderingen die
plaatsvinden enz.) zou de zin iets beter leesbaar maken.
Overigens, de zin lijkt door zijn lengte veel moeilijker
dan hij in werkelijkheid is. Let eens op de zelfstandige
naamwoorden na verschijnselen: woorden als neiging,
duiken, het ontstaan, het wegvallen, een vermindering,
het optreden, trillingen „ vervangen" zinnen met werkwoorden. Het zou echter niet op zijn plaats geweest
zijn, een episch verslag te schrijven („het vliegtuig
trilt, duikt ") ; de schrijver geeft een opsomming van
verschijnselen, koel, zakelijk, helder, chronologisch ordenend.
Soms is het trouwens niet zó simpel een bijvoeglijke
bijzin te maken van zo'n lang voorstuk. Een aanhef
van een zin als:
Het reeds meer dan een kwart eeuw bestaande gebrek
aan materiaal om het produkt duurzaam te verstevigen
enz.
kan veranderd worden in:
Het gebrek dat reeds een kwart eeuw bestaat aan materiaal om enz.
maar dan is gebrek van aan materiaal gescheiden; de
aanhef kan luiden:
Het gebrek aan materiaal dat reeds een kwart eeuw
bestaat, om het produkt enz.
maar dan is materiaal van om gescheiden en ontstaat
(voor wie dat wil zien) dubbelzinnigheid. In:
Het gebrek aan materiaal om het produkt duurzaam te
verstevigen dat reeds een kwart eeuw bestaat
is een nieuwe dubbelzinnigheid (het produkt dat) en
is dat te ver van gebrek verwijderd.
Zoek zelf eens naar oplossingen voor:
Het onlangs met zeer veel moeite en daarmee gepaard
gaande hoge kosten opgehoogde gedeelte van het wegdek is verzakt.
Of met de passage die op blz. 55 van dit artikel staat:
... de met het zojuist genoemde in tegenstelling schar
nende behoefte aan concentratie.
Ketens
Een bekend gevolg van de naamwoordelijke stijl is het
ontstaan van ketens zelfstandige naamwoorden verbonden door voorzetsels („het vliegtuig begint te trill en” = „het ontstaan van trillingen van het vliegtuig
treedt op") . Lees nog eens de eerste zin van het eerste
voorbeeld (blz. 53) .
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Betreffende de instellingen voor het aantrekken van
buitenlandse investeringen werd de nadruk gelegd op
de dubbele rol van nationale ontwikkelingslanden, nar
melijk als katalysator bij het aantrekken van buitenlandse beleggingen en als middel voor de ontwikkeling
ter versnelling van het tempo van particuliere kapitaal
in eigen land.
-vorming
Het percentage voorzetsels kan nog veel hoger zijn.
Bijvoorbeeld in de volgende zin.
Men stelle zich op de hoogte van het gebruik van milligramequivalenten voor de berekening van de resultaten
van volumetrisch werk.
De „keten" kan gebroken worden, bijvoorbeeld op de
volgende manier, maar het percentage voorzetsels blijft
even hoog:
Voor de berekening van de resultaten van volumetrisch
werk stelle men zich op de hoogte van het gebruik van
milligramequivalenten.
Als men de volgende zinnen met min of meer dezelfde
inhoud met elkaar vergelijkt, kan men zien hoe de zelf standignaamwoord- voorzetsel-keten het abstractieni
veau van de informatie verhoogt.
1. Ze hebben het produkt een nieuwe vorm gegeven.
2. Ze zijn tot een nieuwe vormgeving van het produkt
gekomen.
1. De proef toonde dat de theorie correct was.
2. De resultaten van de proef gaven zekerheid omtrent de correctheid van de proef.
1. We moeten misschien minder brandstof gebruiken.
2. Rekening gehouden moet worden met de noodzaken
lUkheid van de beperking van het gebruik van
brandstof.
Als om welke reden dan ook een geleding van de zin
in hoofd- en bijzinnen ongewenst is, zijn ketens als in
de volgende twee voorbeelden vaak onvermijdelijk.
Het gebruik van chemische middelen bij de bestrijding
van onkruid is een middel tot vermindering van het gebrek aan arbeidskrachten op de oogstvelden in de zomermaanden.
Het onderzoek naar mogelijkheden van de toepassing
van nieuwe methoden bij de berekening van de vermindering van de kostprijs is in bespreking gebracht.

Lange en korte zinnen
Daar de zin in wetenschappelijk en zakelijk proza zovéél gegevens moet aanbieden, zou men kunnen vermoeden dat dit soort proza een hoog percentage lange
zinnen heeft. Dit vermoeden is echter onjuist. Voor het
Nederlandse taalgebied kennen wij geen cijfers, voor
het Duitse wel. Aangenomen mag echter worden dat
het Duits en het Nederlands in dezen niet veel van elkaar verschillen. Welnu, in het Duitse proza is duider
lijk te zien dat de zin korter wordt. In de negentiende
eeuw was de gemiddelde zinslengte in natuurwetenr
wetenschappelijke geschriften 28,5, vijf jaar geleden bedroeg ze slechts 20. In de negentiende eeuw had 39 %
van de zinnen in dit proza dertig of meer woorden;

dit percentage is nu 27. Een sterke daling is te zien in
het aantal zeer lange zinnen (meer dan 60 woorden!) :
het percentage is driekwart verminderd: van 8 % tot
2,25 % . Het aantal samengestelde zinnen (hoofdzin
met een of meer bijzinnen) bedraagt nu 35 50 % van
alle zinnen. Daaruit blijkt duidelijk dat de voorkeur van
de natuurwetenschappelijke schrijver uitgaat naar de
enkelvoudige zinnen:
Een voorbeeld van natuurwetenschappelijke stijl: enkelvoudige zinnen:
Het trichloorbenzeen is gezuiverd door distillatie, ge
partiële kristallisatie. Het smeltpunt van het-volgdr
gezuiverde trichloorbenzeen was 16.4 °C. Met trichloorbenzeen zijn experimenten uitgevoerd in het meetvat
met thermokoppels. Gemeten is het hoogte-tijdverband
en het temperatuurverloop in de aangroeiende kristal
behulp van deze metingen werd grafisch de-lag.Met
oppervlakte-temperatuur bepaald. Digitale uitwerking
heeft weinig zin. De correcties kunnen niet berekend
worden wegens de onbekendheid van de fysische eigenschappen. In tabel 1 V-5 en fig. IV-l0 is een uitgen
werkt voorbeeld gegeven voor proef TCB-1. De T-x
figuur is in schaaldelen van de recorder gegeven, evenredig met de temperatuur.

Een voorbeeld met samengestelde zinnen:
Behalve door de weerstand worden aan de toepassing
van supersone snelheden ook beperkingen gesteld door
de optredende aerodynamische verhitting. Indien de
lucht om het vliegtuig stroomt, bevindt zich op het
vliegtuigoppervlak een laagje, waarin de snelheid (t.o.v.
het vliegtuig) afneemt van de vliegsnelheid tot nul aan
het oppervlak. In dit laagje, dat de grenslaag wordt
genoemd en dat slechts enkele mm dik is, wordt de kir
netische energie van de lucht omgezet in warmte, waardoor de temperatuur van de vliegtuighuid groter wordt
dan van de ongestoorde omringende atmosfeer. De
optredende temperatuursverhoging neemt kwadratisch
met de snelheid toe en bereikt bij supersone snelheden
een zodanige waarde, dat in verband met de construcr
Lieve uitvoering van het vliegtuig een grens aan het
toelaatbare getal van Mach wordt gesteld.

Van Leeuwenhoek en Lorentz
Een geschiedenis van het Nederlandse zakelijke, wetenschappelijke proza moet nog geschreven worden.
Daarin zouden belangrijke zaken uiteengezet kunnen
worden, o.a. de invloed van de Latijnse zinsbouw, de
invloed van literaire taal, de geleidelijke verandering
van het zinstype en van de woordenschat. We moeten
de verleiding weerstaan, hier proeven te geven van
oude literatuur: het zou te veel ruimte vergen. Twee
voorbeelden mogen volstaan. Het eerste is uit de Ondervindingen en Beschouwingen der onsigtbare gescha
pen Waarheden (1684) van Antoni van Leeuwenhoek
uit Delft. Hij bestudeert een vlo onder zijn lens en kan
zijn verbazing niet beheersen.
ik heb veel moeyten gedaan, eer ik konde wys werden,
dat uyt de eyeren van een vlot', wormen quamen, en
dat dese wormen tot haar volle wasdom gekomen sync
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de, haar om sponnen, gelyk de zyd-wormen doen, en
dat deselve alsdan haar huyd verwisselden, en tot een
tonneken wierden, en eyndelyk het tonneken tot een
vloy, als ik voor desen heb geschreven: so heb ik my nu
begeven tot het ondersoek van het mannelyk geslagt
van de vlot', alleenlyk om te sien, of in haar mannelyk
saad, mede dierkens waren, en heb eyndelyk, tot myn
over groot genoegen, seer naakt een grote quantiteit
van dierkens ontdekt, die mede figuer hadden, van
slangetgens, synde anders deselve boven gemeen lang
en dun, die besloten lagen in blaasjens, omtrend so
groot als een kleyn sandge, die ik my inbeeldde dat de
testiculen van de vlot' waren, en ik versekerde my
meest doorgaans, dat cyder vloy, twee sodanige blaasjens hadde, hoe wel ik in eenige vlogen, maar een
blaasje heb gevonden, en 't kan ook wel veesen, dat ik
so nu en dan, wel een blaasje in 't snyden vande vloy
heb gebroken, en dat dit de reden is waarom ik maar
een blaasje heb gesien. Maar het gene waar over ik
my meest verwonderde, en dat meest boven myn gedag ten ging, was, dat ik in dit kleyne dier syn saad, sulk

grote dieren ontdekte.

Het stuk moge niet bijzonder typerend zijn voor de
zeventiende-eeuwse geleerdenstijl, toch is het prachtig.
Het is alsof je, over de schouders van de onderzoeker,
mag kijken in zijn mikroskoop. En wie vervoegde
werkwoorden wil lezen: hij vindt ze in elke regel.
Een geheel andere stijl (een geheel andere wereld) is
die van de negentiende-eeuwer Lorentz. Eén alinea uit
het proefschrift (1875) van de toen pas vijfentwintigjarige:

De tot nog toe aangenomen undulatietheorie die ik
in het vervolg kortheidshalve de theorie van Fresnel
zal noemen rust, gelijk men weet, op de onderstel~
ling, dat het licht bestaat uit trillingen van een veerkrachtige middenstof, den lichtaether, waar aan men,
ten einde het bestaan van transversale trillingen te kunnen verklaren, soortgelijke eigenschappen moet toekennen als bij vaste lichamen worden aangenomen.

Mocht nu al deze constitutie van den aether aan eenige
bedenkingen onderhevig zijn, aan den andere kant kon
men op zoo vele overwinningen wijzen, door de theor
cie van Fresnel op haar vroegere mededingster behaald, dat men zich geneigd voelde, haar boven allen
twijfel verheven te achten. Toch geloof ik, dat men wel
doet, toe te zien, in hoe verre haar die lofspraak toekomt en in hoe verre zij nog steunt op min waarschijnr
lijke onderstellingen.

Het is een heldere, logisch opgebouwde alinea: stelling
tegenwerping aan den andere kant toch. De
tekst is persoonlijk ( „toch geloof ik") en tot de lezer
gericht: hij gebruikt een tussenzin „gelijk men weet" en
herhaalt dit „men”, zodat de lezer zich met deze (andere!) „men" gaat identificeren.
Zou Lorentz nu geschreven hebben (áls hij dat althans
in onze taal gedaan zou hebben) , dan was zijn alinea
met wat minder zwier geweest. Misschien ongeveer als~
volgt:

in het vervolg theorie van FresDe undulatietheorie
berust op de hypothese dat licht benel genoemd
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staat uit trillingen van een elastisch medium, de z.g.
lichtether. Hieraan moeten ter verklaring van het bestaan van transversale trillingen dezelfde eigenschapp en toegekend worden als aan vaste stoffen. Deze
theorie wordt ondanks de ertegen ingebrachte bezwar
ren tegenwoordig als juist beschouwd. Toch moet onderzocht worden of zij berust op minder waarschijnl ij ke
hypothesen.

Stijlkritiek
Stijlkritiek moet zich niet louter richten op een bepaald
taalverschijnsel „als zodanig ". De kritiek loopt dan immers het gevaar om te ontaarden in (goed bedoelde en
didaktisch begrijpelijke) lichtvaardige aanvallen op de
naamwoordelijke stijl: „men vermijde woorden op
-ing , op de lijdende vorm: „men neme een aktieve
vorm'', op de lange zin: „men vermijde zinnen langer
dan twintig woorden" enz. De aandacht moet altijd vallen op de functie van de gekozen taalvorm: hoe kleden
de taalvormen de informatie in? voor welke lezer of
groep lezers is de informatie bestemd? welk effect beoogt de mededeling: verklaren, beschrijven, verhalen,
betogen, waarschuwen, overtuigen?
De ervaren schrijver van zakelijk, rationeel, wetenschappelijk „proza kent de moeilijkheden van zijn schrijfvak. Hij weet dat zijn zin zó overladen kan worden
met gegevens, dat de communicatie ernstige schade
lijdt. Hij zal daarom een weloverwogen keuze doen
uit de veelheid van mogelijkheden: compacte zin, bijwoordelijke bepalingen, naamwoorden met „hulpwerk~
woord ", actieve vormen, passieve vormen, voorzetsel ketens, geleding in hoofd~ en bijzin. Op dat laatste, geleding, komt het eigenlijk altijd in wezen neer: de inge
wikkelde mededeling moet trapsgewijs aan de lezer
worden doorgegeven, zodat én de stof tot zijn recht
komt én de lezer het medegedeelde snel en juist begrijpt.
De stijlmiddelen van proza, zoals in dit artikel geschetst, kan men niet straffeloos toepassen op geheel

andersoortige onderwerpen en in andersoortige situar
ties. Ambtelijke mededelingen voor een breed publiek
en industriële gebruiksaanwijzingen voor de gewone
consument, geschreven in de stijl van wetenschappelijke
geschriften, zijn jammerlijk verkeerd. Kranteberichten
en -beschouwingen over voor iedereen bestemde, alledaagse zaken, geschreven met franje als in de sector
van ..., voetbaltechnische prioriteit, in het recreatieve
vlak, onder conditionering van zijn even jammerlijk ernaast.

Wat moet de gewone maar toch geïnteresserde kram
telezer met het volgende bericht? Twee leraren hadden
verklaard,
dat zij er in hun lessen bij herhaling op aandringen om
zich door participerende observatie te oriënteren op het
vlak van de social action om te komen tot maatschappelYk engagement op grond van persoonlijke motivatie.

De journalist had deze „vaktaal" moeten ,,vertalen".
Fons Jansen imiteert in zijn jongste cabaret een wielrenner, die na een uitputtende etappe in de Ronde ge
wordt. Groot succes. Maar daarna laat hij-intervwd
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de wielrenner spreken volgens het taalboekje: keurige
zinnen, keurige uitspraak. Nog groter succes. Dan
zegt de cabaretier: „Als de man zó zou spreken, zou je
niet geloven dat hij kon fietsen." Dat is het precies. En
ook andersom: als de ingenieur in zijn geschriften zó
zou spreken als de wielrenner in de Ronde, zou je niet
geloven dat de afgestudeerde tot tien kon tellen.
Kritiek op de naamwoordelijke stijl (vooral op de „infinitivomanie")
is te vinden o.a. in het boek van Karl Korn, Sprache in der verwalteten
Welt (1958) . Het is meeslepend geschreven en als cultuurkritiek boeiend;
taalkundig evenwel is veel aan te merken op zijn beschouwing.
Enige literatuur: E. Benes, Syntactische Besonderheiten der deutschen
wissenschaftlichen Fachsprache (Deutsch fur Auslánder 1967, 26-35); G.
Moller: Deutsch von Heute (Leipzig 1961); K. Daniels, Substantivierungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache (D`Y sseldorf 1963); P. von
Polenz, Die Funktionsverben im Deutschen (Dusseldorf 1963) en hoofdstuk
7 en 8 van T. H. Savory, The Language of Science (London 1967) .
1)

Kent u
NU NOG?
Het is het blad van de Vlaamse Vereniging
voor Beschaafde Omgangstaal. Vraag eens
een proefnummer aan bij het Secretariaat
V.B.O., Kanselarijstraat 14, Brussel-1.

SCHUTTINGWOORDEN
Iedere deelnemer aan het taalverkeer, iedere taalgebruiker, mondeling dan wel schriftelijk, beschikt over een
gelimiteerd aantal woorden. De woordvoorraad van
elke individuele mens is afhankelijk van z'n ontwikker
ling, z'n afkomst en milieu, z'n deelhebben aan de diverse sociale taalkringen, b.v. van de sport, de muziek,
het studenten- of soldatenleven, politiek, de godsdienst,
de techniek, het handwerk, waarover Jac. van Ginner
ken ons in zijn monumentale Handboek uitvoering en
leerzaam heeft ingelicht.
De woordenschat van de één is veel uitgebreider dan
die van de andere. Het verschil wordt bepaald door
de plaats van de mens in het kultuurpatroon waarvan
hij deel uitmaakt. Alle taalhanteerders hebben evenwel
een aantal woorden gemeen, waarop 'n ander criterium dan dat van „vakjargon" of „kringtaal" kan worden
toegepast en wel kennis van die termen, waarop wij het
etiket „onnet" kunnen plakken. Welke overweging is
daarvoor de maatstaf?
Hierover licht ons in een onder de titel „Nette en onnette woorden" verschenen boekje. *) Daarin wordt dit
onderwerp niet alleen uit taalkundig oogpunt bekeken,
maar ook belicht uit een psychologische gezichtshoek,
terwijl er tenslotte zelfs een theologische schijnwerper
op wordt geworpen door drs. Weterman.
Laatstgenoemde vraagt zich af wat de reden ervan is
dat men een bepaald woord als „onnet" aanvoelt en
schroomt om het te gebruiken, m.a.w. de oorzaak van
die woordtaboes. Opmerkelijk is dat in de Middeleeu~
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wen het sexuele woordtaboe bijna niet voorkomt. Ook
de Bijbel licht ons hierover niet in.
Het onnette woord komt anders toe naar een willekeur
rige zetter in een drukkerij dan naar de schrijver van
een wetenschappelijk artikel. Dat vindt z'n oorzaak in
het feit dat de afstand tussen zaak en woord bij wetenschappelijk gevormden in de regel groter is. Hoe objektiverender iemand als neutrale waarnemer leert leven,
zich op rationele wijze distancieert, hoe meer hij gevoelsmatig kan verdragen. Ook dit feit speelt 'n rol bij
het vraagstuk van het onnette woord. Drs. Dijkhuis
maakt als psycholoog „historische kanttekeningen bij
een cultuur-psychologisch probleem." Sinds de Middeleeuwen valt er een duidelijke verschuiving waar te nemen van het religieuze naar het sexuele taboe. Molière
schreef een satire op de „précieuses ridicules", een
groep dames die stelstelmatig het noemen van 't beestje bij z'n naam vermeden. Zo noemden zij de voeten
„de lieve lijdenden." Een reden daarvan was de verf ijning van de zeden, maar waarschijnlijk was er ook
niet vreemd aan de afwending van het lichaam en de
zinnelijkheid. Het element van afweer, de gemaniëreerdheid gaf M. de stof voor z'n satire. Sommigen zien in
het gebruik van beeldspraak magische afweer. De primitieven noemden uit vrees de krokodil: boomstam.
Maar ook de moderne kultuurmens kent nog die primitiviteit. Nu de sexuele woordtaboes verminderen
door nieuwe opvattingen over de sex, treedt in de
woordtaboes naar het schijnt 'n verschuiving naar de
sociale sfeer op. 'n Eventueel maatschappelijke diskwalif ikatie wordt vermeden: , alle gehuwde vrouwen heten
mevrouw, arbeiders noemen we werknemers met als
pendant werkgevers voor bazen. Oude mensen betitelen
we als bejaarden; onmaatschappelijken heten andersmaatschappelijken. En al zijn we krachtens onze grondrechten waarschijnlijk vrij om te kijken en te luisteren
naar wat we willen, we betalen geen t.v.~ of radiobelasting, maar kijk of luistergeld.
Ruwe of onwelvoeglijke woorden gebruiken we soms
ineens voor ons zelf of onder intimi na een poos van
gedwongen en geforceerd opzitten in een „voornaam"
milieu. Het individuele en innerlijke taboe werkt zo
sterk dat in 'n heel vertrouwelijk gesprek we niet de
woorden durven gebruiken die we eigenlijk zouden willen.
Kinderen experimenteren graag met „vieze" woorden.
Na verloop van tijd ebt die liefhebberij dan wat weg.
De speciale affiniteit voor het „onnette" woord even~
wel is allerminst 'n monopolie van ongeschoolde arbei
ders, militairen of studenten. Die interesse bestaat evengoed in het centrum van de burgermaatschappij. Ook
opvoeders, ouders worden geïntrigeerd erdoor. Laatstgenoemden vertellen met al of niet verborgen genoegen
over de nieuwste aanwinsten van het woordenboek van
hun kroost.
Lang niet altijd valt het woord samen met een bepaald
sociaal milieu, toont psych. drs. Dresen-Coenders aan:
het moderne „nette" kinderwoord „plassertje'' als absor
luut preferabel met strenge wering van alle andersluidende termen vinden we zowel bij arbeiders als bij intellektuelen. Het is duidelijk dat de tegenstelling tussen
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nette en onnette woorden geen zuiver taalkundig probleem is, maar dat cultuurhistorie, psychologie en sociologie er evengoed bij betrokken zijn, betoogt prof.
Huisman terecht.
Het onnette woord bezit niet de status van algemeen
aanvaarde taalschat binnen een zeker milieu. Het is
een inbreuk op, een doorbreking van de traditioneel bepaalde beschaving. In „onaangepaste" groepen bij
soldaten, pubers, studenten krijgt 't derhalve z'n
kans. Soms wordt zo'n woord ook buiten 't desbetref f ende milieu geaccepteerd en dan in feite bevorderd tot
„net" woord. De afneming van het verzet tegen het al
frekwenter wordende woord doet 't aan een ontwikkelingsproces onderhevig zijn, waarvan 't eind is dat 't
„net" wordt. Klonk lol (lig-) voor onze grootouders zeer
vulgair, het opgroeiende geslacht vindt 't niet meer dan
normaal. Ook vervorming kan het taboe opheffen:
bela(ai)ta[eld (eig. belazerd; de lazarusziekte was de
melaatsheid) , (sodo) mieters. Omgekeerd werd W.C.
( watercloset) netter dan retirade (stations, hotels) en
dit had toen al het eens zeer nette woord „plee" verdrongen naar een lagere trap van de maatschappelijke
ladder. Toilet is de nieuwste term in opgang voor dit
soort installaties.
De meeste onnette woorden stammen uit de volgende
betekeniscategorieën: 't menselijke en dierlijke lichaam,
de primaire levensverrichtingen, de sacrale wereld.
Voorbeelden: poot voor been of hand; hoer t.o. prostituée; dondersteen voor 'n mens. De rijkste bron voor
onoorbare taal vormen misschien wel de scheldwoorden
en bijnamen. De aanduiding „onnet" heeft 'n betrekken
lijke waarde, omdat ze gebonden is aan een bepaald
milieu. Wel is voor de lagere milieus het keurige woord
het kenteken van de hogere kringen. Ook representeert 't gedrukte woord het hogere normatieve milieu.
Het gevolg is spreken in „boekentaal ".
Het (on) nette woord kan in het woordgebruik ook tot
uitdrukking komen in klank en vorm: wai zain (uit dia lekt van gewone volk) , hun hebben, hij hep, resp. z ij hebben, hij heeft, sting (stond; analogie naar hing, ving) . In
plaats van „onnet" zou ik hier liever de term „onber
schaafd'' gebruiken. Iets „onnets" in de pregnante zin
van het woord zie ik aan die vormen eigenlijk niet.
Maar zij zijn een gevolg van gebrek aan kennis van de
beschaafde taalvormen en van het zich bewegen in een
milieu waarin deze vormen de gewone, dagelijks gebezigde zijn.
In het algemeen zullen de als ongevoeglijke beschouwde woorden meer gesproken dan geschreven worden.
In 't laatste geval spreken we van pornografie, waarbij
de eerbied voor het geschreven (gedrukte) woord een
belangrijke rol speelt.
Als gesproken taal van een ultra-konservatief karakter
zou ik de kansel(arij) ) taal willen zien, thuishorend in
de mond van met een onvertaalbare nederlandse term
„deftige" mensen. En daartegenover als geschreven taal
van het meest radikale en vooruitstrevende karakter willen aantreffen onze schuttingwoorden.
G. J. Uitman, Zeist.
*) Prof. Dr. J. A. Huisman, J. J. Dykhuis, H. M. Dresen-Coenders enz.
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JUFFROUW EN MEVROUW
Volwassen mannen worden aangesproken met meneer,
aangeschreven als De Heer, boven brieven Mijnheer
of Geachte Heer genoemd. (In dit verband wordt nu
even afgezien van speciale aanspraken als ober, excellentie, verdachte, professor, dokter, sire, en van onze
folkloristische betitelingen met weledelzeergeleerd, edelgrootachtbaar, hoogeerwaard en wat dies meer in de
zakagenda staat.)
Vrouwen maken het ons moeilijker, doordat zij van
oudsher gesplitst worden in mevrouwen en juffrouwen.
Allebei zeer eerbiedige betitelingen. Immers „mevrouw"
betekende: mijn gebiedster, pendant van „mijn here'', en
„die jonc vrouwe" was de maagdelijke dochter van het
aanzienlijke paar, zoals „die jonc here" de zoon. De
rangeninflatie, gevolg van beleefdheid en standsvermenging, heelt ons voorzover we boven een zekere
leeftijdsgrens zijn nu allen met deze nobele titels
vereerd; alleen „jonkheer" bleef beschermd. We worden optenduur vrijwel zonder uitzondering meneer, mevrouw of juffrouw genoemd.
Hier zijn hele taalsociopsychologische beschouwingen
aan vast te knopen. Over de waarde van het bezittelijk
voornaamwoord bijvoorbeeld. „De heer" is vormelijker
dan „mijnheer ", „juffrouw" juist minder plechtig dan
het uitsluitend op papier gebruikelijke ,,mejuffrouw",
en „mevrouw" kan het, anders dan het Duitse Frau,
niet wel zonder dat handvat stellen. Voorts is merkwaardig, dat de inflatie van het woord vrouw, dat
vroeger op een lijn stond met heer, maar afgezakt is
tot het niveau van man, geen vat gehad heeft op „me-
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vrouw ". (Ook niet op de namen in het kaartspel; al~
leen in de zoologie zijn mannetje en w ij [je als gelijk~
waardig bewaard. De achtergrond van de verschillende behandeling van de twee geslachten, van de grote
verschuiving van man : wijf = heer : vrouw tot man
vrouw = heer : dame, is natuurlijk de ridderlijke hoofsheid, die nu zeven eeuwen of langer onze zeden beinvloedt.)
Nu kunnen de aanspreekwoorden „mevrouw" en ,,juf
frouw' voor nog een ander onderscheid tegenover
mekaar geplaatst worden, dan voor dat tussen de ge
ongetrouwde staat. Sinds eeuwen is-trouwden
„juffrouw" minder deftig dan „mevrouw ''. Wie het
naadje van deze kous wil weten, om een mooi voorbeeld van onbegrijpelijk wordende beeldspraak te gebruiken ! raadplege het artikel „Nederlandse aanspreektitels en - woorden van dames, vroeger en nu"
van prof. dr. M. Hanot in Wetenschappelijke Tijdingen van 1957.
-

Het gevolg van deze ingewortelde sociale degradatie
van „julirouw" is dat men sommige ongetrouwde vrouwen, „omdat" ze kamerlid of hoogleraar zijn, „mevrouw'' gaat noemen. Onlangs heeft men in deze kolommen kunnen lezen dat er zelfs een stelling bij een
proefschrift aan dit verschijnsel is gewijd.
In veler ogen is het ongetwijfeld een antipathiek snobisme. Het schijnt namelijk de gedachte in te sluiten
dat een getrouwde vrouw sociaal hoger staat dan een
ongetrouwde. Maar dit is nog niet eens de enige dis~
kriminatie! Doordat een vergelijkbaar onderscheid bij
de betiteling van mannen ontbreekt, doordat dus de
man niét hoeft te trouwen om de hoogste rang te bereiken, plaatst dit taalgebruik impliciet de man hoger
dan de vrouw.
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Ons taalgebruik is dus in strijd met de demokratie en
met de emancipatie van de vrouw. Zou er iets tegen
te ondernemen zijn?
Eerst dan maar de diskriminatie ten opzichte van de
man. Men kan een betiteling bedenken voor onge~
trouwde mannen, bijvoorbeeld „jonker" of „jongeneer".
Ziet iemand het ervan komen?
Vervolgens de vereenzelviging van getrouwd met hogergeplaatst. Het komt misschien ook wel door dat
voorvoegsel on-; in elk geval zijn er lieden die in de
ongehuwde staat iets negatiefs zien. Ware dit niet het
geval, dan zou niemand op het idee komen, een onger
huwde uit beleefdheid „mevrouw" te noemen, en zouden ook geen ongehuwden zich die beleefdheid laten
welgevallen. Zou men één aanspreekwoord voor alle
volwassen vrouwen bezigen, dan waren beide diskrir
minaties tegelijk verdwenen: die ten opzichte van de
man en die tussen getrouwde en ongetrouwde vrour
wen. Ik verneem uit de beste bron, dat men zoiets in
Zweden heeft beproefd, maar zonder succes.
Dit hoeft nog niet te betekenen dat het in Nederland
niet zou lukken. Gezien de onafgebrokenheid van de
titelinflatie in de loop der eeuwen, is het alleen maar te
proberen met „mevrouw". Men kan veel makkelijker
zien of iemand een „jong ding" is, dan of ze ongetrouwd
is. Het zou dus in het dagelijks verkeer best mogelijk zijn, de aanspraak „juffrouw" te reserveren voor
die nog geen twintig zijn, en wat daar bovenuit gaat,
„mevrouw" te noemen. Konsekwent zou het zijn, „me~
vrouw" gelijk op te laten gaan, met „mijnheer ", en dus
bij een jaar of 17 te beginnen.
Een slotopmerking. De diskriminatie wortelt diep, zo
diep, dat de beide aspekten waarover het hier gaat,
soms niet te scheiden zijn. Een merkwaardig voorbeeld:
voor lage en middelbare beroepen zijn speciale vrouwelijke woorden in gebruik, zoals verpleegster, onder~
wijzeres, typiste, sekretaresse, terwijl we geen burger
meesteressen, prokureuzes, rechtsters, staatssekretares
sen of hoogleraressen kennen. In de Tweede Kamer
zegt men: „Mevrouw de voorzitter". De hoogste funktie hoort merkwaardigerwijze tot de uitzonderingen:
de regerende vorstin, hoewel juridisch „koning ", kennen wij alleen als koningin.
C. A. Zaalberg
(Red.) Nog een ander bericht uit Zweden. Men zegt
dat in dit land een (onofficiële) actie gaande is om
het Zweedse equivalent van ons „u" af te schaffen of
in - ieder geval het gebruik ervan tot het uiterste te beperken. Ministers geven het voorbeeld: „Zeg maar jij
tegen me en noem me bij mijn voornaam". Weerstand
schijnt nog aanwezig te zijn bij werknemers in f abrieken: tegen directieleden „jij" zeggen blijkt moeilijk. Het
leger en de scholen zijn bezig aan „jij" meer plaats te
geven. Bij vrouwen zijn allerlei emotionele factoren in
het geding. Met deze jij-actie gaat parallel een streven
om titels af te schaffen. Vergelijkbaar hiermee is het
besluit van enige Nederlandse universitaire instituten:
„professor" als aanspraak is afgeschaft, voortaan is
iedereen „meneer ".
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LEDENVERGADERING
De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden
op zaterdag 29 november 1969 om 14.00 uur
in het Restaurant Kurhaus Scheveningen. Aan
de orde zijn: 1. jaarverslag penningmeester, 2.
jaarverslag secretaris, 3. benoeming bestuursleden: aan de beurt van aftreden zijn de heren
W. A. H. C. Boellaard en J. M. Redelé; beir
den hebben zich herkiesbaar gesteld.

HEN EN HUN
De regel is eenvoudig: hun meewerkend voorwerp, hen
lijdend voorwerp en na een voorzetsel: wij zagen hen
en gingen met hen mee.
Maar nu de praktijk! Spraakkunsten geven aan dat dit
verschil hen/hun in de schrijftaal wordt toegepast.
Zoek maar eens in romans . . . Deirde en de zonen
van Usnach van A. Roland Holst: „ .. en elken avond
was hen de duisternis vervuld van onheil." In een van
de Sprookjes van Godfried Bomans, De Vloek, komt
in het begin voor: „ . . bovendien zult gij hun die u
kwaad doen, vergeven" en in hetzelfde verhaal een
bladzijde verder: „ . bovendien zult gij hen die u
kwaad doen, vergeven." Opmerkelijk is een plaats uit
Peelwerkers van Coolen, die immers volkstaal geeft:
„Moeder bindt ze den wollen das enen keer of drie
rontelom hunnen hals, ze doet hen hun wanten aan".
Zou een Brabander het laatste stuk werkelijk zo zeggen? De roman van Hella Haasse, De Ingewijden,
vertoont herhaaldelijk ontsporingen op dit punt: „de
grootsheid en naaktheid van het landschap gaven hen
een onbehagelijk gevoel" (blz. 11) , „ . . het was hen
een raadsel" (blz. 20) , „Die aandacht geldt niet alleen
haar moeder, maar hen allen" (blz. 28) , „ .. soldaten
en politie zaten hen op de hielen, spionnen loerden in
alle dorpen; als zij gegrepen werden, wachtte hen de
doodstraf". Men kan toch niet beweren dat Roland
Holst, Bomans, Coolen of Hella Haasse geen goed
Nederlands kunnen schrijven?
Het verschil hen/hun leeft niet in de gesproken taal
en dat is geen wonder, want de vorm „hen" is in de
renaissance opzettelijk ingevoerd. „Hen" na een voorzetsel is voorgeschreven in de negentiende eeuw door
Weiland die zijn officiële spraakkunst naar Duits
model inrichtte. Vele schrijvers en niet de slechtste!
weten met hen/hun geen raad. Men vindt zeer
weinig gedrukt „hun" in plaats van „hen": ik zie hun,
maar wel treft men aan „hen" in plaats van „hun",
getuige de aanhalingen hierboven. Zou het een vorm
van hypercorrectie zijn? In de angst voor „hun" uit
de gesproken taal komt „hen" op de verkeerde plaats!
De zin van Coolen geeft „ze". Wanneer we om ons
heen de beschaafde omgangstaal van de Noordnederlanders horen, dan moeten we vaststellen dat „hen" zo
goed als niet voorkomt en „hun" . . . maar weinig
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gebruikelijk is. In onze gesprekken is het „ze": ik heb
ze (hen) gisteren weer gezien, die jongens; ik moet
ze (hun) nog eten geven, die kippen van me. Voorzetselverbindingen met „ze" komen veel minder voor
maar zijn beslist niet onmogelijk. Wordt er bijvoor~
beeld over mensen gesproken dan kan een zin als „we
hebben nog vanochtend met ze gesproken" gehoord
worden. De klemtoon kan „ze" niet hebben; in geval
van sterke nadruk is „hun" gebruikelijk: zonder hun
gaan we niet uit.
Er is wel eens voorgesteld het woordje „hen" geheel
uit onze taal te bannen. Dit lijkt ons onverstandig;
men kan immers niet beweren dat het in het geheel
niet leeft. Er zullen zeker mensen zijn die het ook in
hun gesproken taal kennen; in de geschreven taal vervult het onmiskenbaar zijn dienst, met name in voor
Woordenlijst wijst er terecht-zetslvrbindg.D
op dat in een zin als „voor hen die vielen" aan het
woord een zekere stilistische waarde niet ontzegd kan
worden. Schrijven en praten is nu eenmaal niet hetzelfde.
BESCHAAFD EN ONBESCHAAFD
NEDERLANDS
Wat „algemeen beschaafd Nederlands" (A.B.N.) is,
is moeilijk te definiëren; trouwens: de uitdrukking werd
en wordt door verschillende linguïsten om verschillende
redenen van de hand gewezen. Maar wat men volstrekt
als „onbeschaafd Nederlands" moet kenmerken, dat
voelt elk ook maar enigzins beschaafd Nederlander
aan en daar behoeft men geen „taalkundige" voor te
zijn. En wie met Bilderdijk de taal als „de ziel van de
natie" beschouwt, die ergert zich aan „onbeschaafd
Nederlands" en hij stemt in met wat ik las in een
nummer van het weekblad Accent: „kritiek die een
ieder vrij mens mag uiten in fatsoenlijke vorm; we zijn
geen baliekluivers ". En tot mijn ontstemming trof
ik zulke baliekluiverstaal aan in een artikel in een onzer
veelgelezen dagbladen; het was een naar inhoud zeer
lezenswaardig artikel, een interview met een Neder~
lands professor. Nu weet men bij een verslag van een
interview vaak niet, hoever wat de taal betreft komt
voor rekening van de interviewer of van de geïnterviewde; toevallig weet ik, dat in het onderhavige geval
de geïnterviewde kennis heeft genomen van het verslag
in de krant voor het verscheen en dus voor dit onbeschaafd Nederlands ten volle verantwoordelijk is.
Men leze:
de knullen, die ons kunnen maken en breken, zoals
overheid enz.
het zijn geen rotknullen .. .
algemeen gelul over kapitalisme ...
(de studenten) verdommen het ...
die de mensen werkelijk opdonders verkopen ..
wie er in onze samenleving op zijn lazer krijgt ..
de studenten weten donders goed ...
in september begint het gerotzooi weer ..
natuurlijk moet iedereen meebeslissen; dat is lariekul...
de studenten worden eruit geflikkerd ...
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Misschien als een soort excuus voor deze fraaie taal
schrijft de interviewer, dat de geïnterviewde „zeer bewogen spreekt''. In geëmotioneerde toestand laat men
zich soms woorden ontvallen, die men, als het gespro~
kene zwart op wit zal verschijnen, buiten de deur zet
en door minder onbehoorlijke vervangt. En ik weet
als Neerlandicus wel, dat, wat eens als taaltaboe gold,
in een latere periode van een levende taal algemeen
wordt gebruikt, zonder dat iemand daar nog aanstoot
aan neemt. Een paar voorbeelden. Het graadbepalende
woord mieters, dat speciaal in de mond van jongemeis~
jes bestorven lag (en misschien nog ligt) ; het tientallen
jaren geleden reeds door Charivarius geïroniseerde en
gewraakte reuze, b.v. reuzeprettig, reuzemooi en zelfs
reuzeklein. En zo is de mogelijkheid niet uitgesloten,
dat het voor mijn gevoel voorlopig nog als onbeschaafd
Nederlands onaanvaardbaar woord rot over enige tijd
algemeen wordt aanvaard; zoals dat van 1940—'45 algemeen gebruikte woord rotmof.
Misschien vinden sommige lezers mijn bovenstaande
beschouwingen „ouderwets", conservatief" of „school~
meesterachtig". Het zij zo. Niet ongestraft heb ik als
leraar Nederlands M.O. vele tientallen jaren schriftelijk
en mondeling Nederlands van H.B.S-leerlingen ,,gecor
rigeerd".
B. M. Noach, Leiden

-

HOF VAN CASSATIE
In het stukje „Motivering en motivatie" (Onze Taal
Nr. 8 , augustus 1969) staat een uittreksel uit de Alger
mene Winkler Prins, uitgave 1958, waarin we lezen:
„In burgerlijk-rechterlijke zaken wordt arrest van het
Hof in cassatie (in Belg. Hof van Verbreking) bij afwezigheid van M. of onbegrijpelijke M. wegens vormverzuim vernietigd".
Teneinde misverstand te voorkomen is het nuttig dat
uw lezers zouden weten dat in de rechtsgeldige Neder~
landse tekst van het Belgisch Wetboek van Straf vorr
dering en van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek, die
na 1958 is verschenen, uitsluitend de benaming Hof van
Cassatie voorkomt verder ook beroep in cassatie, eis
tot cassatie, cassatiemiddel enz.
Dit is in overeenstemming met de opvatting van de
Commissie die werd belast met de voorbereiding van de
Nederlandse tekst van de Grondwet, de wetboeken en
de voornaamste wetten en besluiten, die in de toelichting bij de Nederlandse tekst van de Belgische
Grondwet het volgende schrijft:
„Dat de Nederlandse rechtstaal in België en in Neder land één dient te zijn vloeit reeds voort uit de taaleenheid van het Nederlands sprekende volk in Noord
en Zuid. Voor de rechtstaal, gezien als technische taal,
is zulks des te meer noodzakelijk, omdat het gebruik
van twee uitdrukkingen voor een zelfde begrip misverr
stand en verwarring kan teweegbrengen. Er zal wel
niemand meer worden gevonden die nog zou beweren,
dat het Vlaamse volk behoefte heeft aan een eigen
rechtstaal, verschillend van de Nederlandse".
J. Verhasselt, Brussel.
,
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WEG DER!

ARTSENBEZOEKER

Van „Edel Mogende Heeren" sinds 1814 werden onze
volksvertegenwoordigers in de aanhef van de Troonrede in februari 1849 „Mijne Heeren, de Leden van de
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal ". In
de rede die koning Willem III bij zijn inhuldiging in mei
van dat jaar uitsprak was dat vereenvoudigd tot ,,Mijne Heeren, Leden der Staten-Generaal ". En de eerste
Troonrede van deze koning begon simpel met „Mijne
Heeren". In 1849 waren de Staten-Generaal dan ook
voor het eerst op een voor toenmalige begrippen zeer
democratische wijze gekozen.
Veel democratischer werd de toestand in 1918: alge~
meen kiesrecht, voorlopig alleen voor mannen, maar
vrouwen konden wel gekozen worden. Dit laatste is
in 1918 met één vrouw gebeurd. Het „Mijne Heeren"
klopte dus niet meer. Van toen af werden de Kamers
in de Troonrede aangesproken met „Leden der StatenGeneraal' .
Van toen af tot en met verleden jaar. Want vandaag
bleek de Troonrede te hebben afgerekend met de oude
genitief. Vandaag begon de Koningin met „Leden van
de Staten-Generaal".
N.R.C. 16-9-1969

is te muf gebleken, de geneesmiddelennijverheid gaat over

-

op het woord medisch vertrouwensman. ❑ Iemand stuurt
ons een officiële advertentie waaruit blijkt dat „bij
vonnis der Arrondissementsrechtbank" een zekere persoon „wegens het verkeren in een gedurige staat van
onnozelheid onder curatele is gesteld" en vraagt of die
onnozelheid wel aangeeft wat bedoeld wordt en zo ja,
of dat toch niet menslievender gezegd kan worden, en
zo nee, of daar dan iets aan te doen is. ❑ De verslaggever van de wereldkampioenschappen wielrijden
(waarom eigenlijk niet: fietsen?) gebruikte gegangmaakt. Goed Nederlands. Even goed als g'ehersen~
spoeld. ❑ Bij onze verzameling -erfjes het meedenker-tje, te vinden als titel van een boekje dat een politieke
partij verspreidt; er staat o.a. in: „het moet geen zoethoudertje, worden om de militairen wel te laten praten
maar niet een echte stem te geven" . ❑ Orthodoxe
spraakkunstenaars zullen in de vorige zin achter „maar"
hun missen. ❑ Hans Henkemans heeft het woord
soniek voorgesteld voor „actuele muziek ''. ❑ Drammen, drammerig en drammer steeds meer te horen.
(Hoorzittingen of ficiëel voor „hearing".) Nauwelijks
nog wat het woordenboek aangeeft: „ (gew.) dwingen
van kinderen." ❑ Over dat éne woord dat alles moet
doen zie vorige nummer nog deze sportzin: „Conn
ditioneel was hij nog niet op het vereiste niveau". ❑
H. Knap neemt in Parool 8-10 „contesteren" op de korrel: „hier is dus geen sprake van taalverrijking maar
van taalverdraaiing
Veganisten zijn zeer strenge
vegetariërs: veganisten eten geen enkel produkt dat
van dieren afkomstig is, dus ook geen melk of eieren.
❑ Als je naar naamwoordelijke stijl zoekt, breek je de
benen over de vondsten. Bijvoorbeeld (uit een krant) :
„De bedoeling is tot ontwikkeling van visuele vormgen
ving te komen waardoor studenten vanuit hun eigen
belangstellingsveld op een functionele wijze met problemen van vormgeving en oplossing daarvan in contact zouden komen ''. ❑ Voorzover wij weten, is demoscopie (bijv. naamwoord: demoscopisch) onderzoek naar
de opinie van het volk. Een „demoscopisch opinie-onderzoek'' gaat ons te ver. ❑ Een woord kun je wetter
lijk laten beschermen, bijvoorbeeld spaarbank ( wets~
voorstel toezicht kredietwezen) . ü Ontkenningen:
moeilijkste deel uit de zin. De kop is té somber: ,,Binnenkort geen emplooi voor alle dierenartsen ". Wat op
de platenkast van een Antwerpse bioscoop stond, gaf
eveneens stof tot overpeinzing: „Op bevel mogen alle
foto's niet uitgestald worden". ❑ Stukjes folklore verdwijnen. In de nieuwe bijbelvertaling voor katholieken
en prostestanten zal noch bekoring noch verzoeking
voorkomen, maar beproeving, verleiding en aanvechting.
'
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TAAL IN HET BEDRIJFSLEVEN

„Wat doe je hier nu eigenlijk zo'n hele dag ?"
vroeg mijn tiener-zoon toen hij zijn vader in diens kan
opzocht; en zijn toon kon zowel bewondering en-tor
kindertrots inhouden als een verholen kritiek: wat is
nu het nut van al die gewichtige drukte van jou?
Ik weet niet meer wat ik toen geantwoord heb. Ik had
hem natuurlijk kunnen vertellen van de interne besprer
kingen en externe vergaderingen, van de stukken die ik
moest lezen en van de brieven die ik moest schrijven
of beter: dicteren ; van de telefoongesprekken.
Maar wat zou ik daarmee werkelijk duidelijk hebben
gemaakt?
Professor Van den Berg had wel gelijk in zijn ,,Metabletica' met de constatering dat in de moderne samenleving de beroepen steeds meer „onzichtbaar" worden.
De dokter in het koetsje met de hoge hoed en de smid
en de kuiper van vroeger zijn nu onherkenbare, door
niets zich van anderen onderscheidende, figuren geworden. Reële beroepenvoorlichting wordt aan de ene
kant steeds noodzakelijker maar tegelijkertijd steeds
onmogelijker.
Ik zou mijn zoon natuurlijk ook kunnen antwoorden:
jongen, je vader communiceert. Maar dit zou hem evenmin veel verder brengen. Van de 15.000 mensen die in
de Nederlandse Unilever--organisatie werkzaam zijn,
zouden er wel 5.000 hetzelfde kunnen antwoorden. Dat
wil zeggen: van één op de drie bestaan de wekelijkse
verrichtingen uit spreken, luisteren, lezen, schrijven en
telefoneren.
Mijn kinderjaren heb ik doorgebracht boven, naast en

in de schaduw van een bedrijf dat toen tot de middel
behoorde. Op een totale bezetting-groteinNdla
van 200 man was een duidelijke afgebakende top van
drie, geassisteerd door vier wat men zou kunnen noemen administratieve hulpkrachten en een commerciële
staf van nog eens drie. De overige 190, de bazen en
voormannen inbegrepen, vulden de hele dag met handenarbeid. Dat was dus een verhouding van 1 op 20.
In het alweer enige jaren oude „Managing by communication" zegt J. Williard V. Merriture van General
Electric: „de laatste tien jaar zouden door de kroniek~
schrijvers moeten worden aangeduid als het tijdvak
waarin het bedrijfsleven ontdekte dat communicatie
zijn voornaamste gereedschap is."
De enorme technische ontwikkeling en niet te vergeten
de commerciële en sociale evolutie zijn alleen mogelijk
doordat steeds meer doe -mensen, primair denk.- organ
nisatie~ en communicatie-mensen werden; doordat men
reservoirs van deskundigheid ging scheppen die onderling behoorlijk moesten communiceren om hun nut voor
het geheel af te werpen.
De tijd is niet ver meer dat ook in de Nederlandse bedrijven aan tenminste de helft van de mensen de eis
zal moeten worden gesteld om behoorlijk hun gedach~
ten mondeling en schiftelijk te kunnen formuleren.
Hoewel de geschetste ontwikkeling niet tot het bedrijfs
leven beperkt blijft, kunt u zich indenken dat men juist
daar de oren spitst wanneer de opleiding tot commur
nicatie aan de orde wordt gesteld. Onder de noemer
„opleiden voor morgen" kunnen vele noodzakelijkheden
en desiderata worden gebracht, maar de vraag van taalgebruik en taalbeheersing neemt daarbij wel een steeds
belangrijker plaats in.
Het gesprek van vandaag is niet het eerste dat tussen
docenten en mensen van het bedrijf plaatsvindt over
het belang van de taal als communicatiemiddel. Naar
-
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mijn smaak heeft het bedrijfsleven dergelijke ontmoetingen te grif aangegrepen als een gelegenheid om zonder kennis van zaken zijn klachten te spuien over het
„onpraktische onderricht op de Nederlandse scholen."
„Als de jongelui bij ons komen, kunnen zij nog geen
behoorlijke brief schrijven."
Ik geloof dat alle partijen zo er al van „partijen"
sprake zou zijn het meest gebaat zijn bij een zo
concreet mogelijke uiteenzeting over de rol die het
taalgebruik in de bedrij asvoering speelt, over de specif ieke eisen die daaraan in het bedrijf worden gesteld
en over de gevaren waardoor de taal met name in het
bedrijf wordt bedreigd.
Is er een aparte bedrijfstaal? ja, en neen. Er bestaat
geen eigen bedrij astaal in de zin zoals men bijvoorbeeld
wel van een typisch ambtelijke taal, een diplomatentaal of een tale Kanaáns zou kunnen spreken. Wel
wordt handelscorrespondentie als een afzonderlijk vak
gedoceerd, maar men verwarre dit zeer specialistische
onderdeel van de bedrijfsvoering, waar men exact de
betekenis van vaktermen als c.i.f. en f.o.b., onder rem~
hours etc. moet beheersen niet met het algemene taal
verschillende sectoren van het bedrijf. -gebruiknd
een
hardnekkig
misverstand dat men in of aan
Het is
een bedrijf schrijvende zich in alle mogelijke en onmor
gelijke kronkels van „naar aanleiding van" via „de
ondergetekende" tot „met verschuldigde hoogachting"
— moet wringen om aandacht te krijgen. Gelukkig is er
verbetering te constateren en zien wij steeds meer sol~
licitatiebrieven waarin ook uit de wijze van formuleren
iets van de persoonlijkheid van de schrijver blijkt.
Persoonlijkheid
Zonder het hierop bewust te hebben toegelegd kom ik
tot de formulering van een eerste eis van taalgebruik
in het bedrijfsleven, dat door de buitenwereld al te gemakkelijk als „onpersoonlijk" wordt gedoodverfd: die
van een persoonlijke wijze van schrijven en spreken.
Dr. Paul Rijkens vertelde eens dat, toen de firma Van
den Bergh directeuren had zowel in Rotterdam als in
Londen, het de gewoonte was dagelijks een brief te
wisselen. Deze brieven werden eigenhandig geschreven. Na de plechtstatige aanhef „Waarde broeders en
neven" werd in het kort de weersgesteldheid ter plaatse behandeld. Vervolgens kwam er een relaas van alle
kleinere en grotere gebeurtenissen en nieuwtjes die de
dag had opgeleverd, om tenslotte tot de zaken zelf over
te gaan. Deze stijl is in het grootste deel van onze correspondentie natuurlijk niet meer te handhaven. Niettemin: men kan beknopt en ter zake schrijven en toch
iets van zijn persoonlijkheid erin leggen, hetgeen bijna
altijd de overdracht ten goede komt.
Zelfs indien persoonlijkheid en perfectie met elkaar
overhoop zouden liggen. Een voorbeeld uit het mondelinge spraakgebruik. Wij ontvangen in Unilever veel
groepen binnen~ en buitenlandse studenten die-vuldig
iets over het doen en laten van ons concern willen opsteken. Dit gebeurt door inleidingen, door beantwoorr
ding van vragen en discussies. Zulke inleidingen kunnen
worden gehouden door vaklieden, communicatie -deskundigen in een onberispelijke vorm. Maar de woorden

van een van onze directeuren, inmiddels met pensioen
gegaan, die voor een bepaalde jaarlijks wederkerende
groep optrad, woorden waarvan men geen zin zou
kunnen laten drukken, maakten meer indruk dan de
meest perfecte verhandelingen, doordat de man bezield
was van de zaak waarvoor hij stond doordat hij volkomen zichzelf durfde zijn.
Overtuigingskracht
Dit leidt ons vanzelf tot een tweede eis waaraan het
taalgebruik in het bedrijf moet voldoen: het moet overtuigingskracht bezitten. Wie voor een bepaalde zaak
bij zijn superieuren maar ook wel bij zijn collega's of
ondergeschikten aandacht moet wekken, dient zich te
realiseren dat hij altijd door een zekere weerstand moet
heenbreken. Het komt hoogst zelden voor dat men op
zijn schriftelijk voorstel of op zijn bespreking zit te
wachten. Deze kunst moet de leidinggevende medewerr
ker in het bedrijf zich absoluut eigen maken. Hij moet
zijn argumentatie zo kunnen opbouwen, niet te weinig
maar vooral ook niet te veel toelichting geven, opdat
hij gehoor vindt en zo mogelijk zijn doel bereikt.
Tijdens deze bijeenkomst zijn over de discussie-techniek reeds heel waardevolle dingen gezegd. Hoe komt
het dat tijdens een discussie de een telkens op het onjuiste moment wil beginnen, zich dan door een ander
de pas afgesneden ziet en, als hij dan eindelijk de gelegenheid vindt, de aandacht niet krijgt en het tenslotte
ontmoedigd opgeeft; terwijl de ander, soms zelfs minder ter zake kundig de kring snel zonder enige weerstand voor zijn plan wint? Wij zien wel enige relatie
met vroeger opgedane ervaring in het besturen van
school-- en studentenorganisaties hoewel ook daar de
aanleg wel een primaire rol zal spelen. Dat het vermogen om goed en scherp te formuleren bij de selectie
voor leidinggevende functies in het bedrijfsleven een
grote rol speelt, spreekt wel voor zichzelf. Zou deze
eigenschap in Nederland misschien meer kunnen worden
aangekweekt? Ook de bedrijven mogen hier de hand
in eigen boezem steken: in de opleidingssystemen voor
hun personeelsleden op de onderscheiden niveaus zou
meer nadrukkelijke aandacht kunnen worden gegeven
aan het opvoeren van de uitdrukkingsvaardigheid.
Het gezegde „goede zaken verkopen zichzelf" gaat
slechts zeer ten dele op. Sommigen van de hoogste
leidinggevenden hanteren bewust de taktiek om zich
van stap tot stap te laten overtuigen. Zij verschansen
zich als het ware in een bastion. Zij werpen a priori
tegenwerpingen op, waardoor de voorsteller zich niet
mag laten ontmoedigen, maar die hem dwingen om niet
alleen de pro's maar evengoed alle contra's te voren
grondig te overwegen.
Alle schriftelijke voorstellen en brieven van enige importantie moeten meestal in wijdere kring bekend zijn
dan alleen bij de man of de instantie tot wie zij zijn
gericht. Men dient dan niet alleen te bedenken wie in
de dikwijls gecompliceerde organisatie door een kopie
op de hoogte moet worden gehouden maar ook de brief
zo te formuleren, dat de materie voor de zijdelings belanghebbenden duidelijk wordt.
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Beknoptheid
Tot de doeltreffendheid van het geschreven stuk maar
ook van het mondelinge voorstel of de mondelinge instructie draagt de beknoptheid in niet geringe mate bij.
Ik aarzel niet dit een derde vereiste van het taalgebruik
in het bedrijfsleven te noemen. „Tijd is geld" gaat in
het bedrijf wel in heel letterlijke zin op. Men irriteert
met nodeloze omslachtigheid. De zaken waarom het gaat
komen minder duidelijk over, maar vooral: hoe hoger
men in de bedrij f s-hiërarchie komt, des te zuiniger
dient men te zijn met elkaars uren en zelfs minuten.
Het is verstandig een reeds zorgvuldig geformuleerd
voorstel aan een directievergadering nog eens te her~
lezen en elk woord dat zonder schade gemist kan worn
den te schrappen. Een goed gebruik is ook: te beginnen
met een korte bondige formulering van de hoofdzaak
en daarna afzonderlijk de nadere toelichting en argumentatie te geven, opdat degene die weinig tijd beschikbaar heeft, toch snel de zaak waar het om gaat
kan doorgronden.
Ik wil het voorlopig bij deze drie eisen: persoonlijkheid.
overtuigendheid en beknoptheid laten. Tegelijkertijd wil
ik eraan toevoegen dat deze voor alle leidinggevenden
gelden onverschillig in welke sector van de organisatie
zij werkzaam zijn. Ongetwijfeld zijn er gradaties, maar
zelfs de meest gespecialiseerde specialisten bijvoor
beeld in een researchlaboratorium zijn voor de onderneming waardevoller naarmate zij naast hun gespen
cialiseerde kennis ook nog het vermogen bezitten om
te communiceren in woord en in geschrift.
Zijn er ook communicatie-specialisten? Ja, in de grote
bedrijven vindt men wel functionarissen, wier specir
fieke opdracht het is dikwijls voor anderen te
schrijven, te spreken of het spreken voor te bereiden.
Maar hun aantal is niet groot; ook zijn het lang niet
altijd Neerlandici. Zij bevinden zich vanzelf sprer
kenti in onze secretariaten, maar vooral ook in de
sector personeels-voorlichting, die van de public relations en die van de reclame.
Met het veranderen van de menselijke verhoudingen
in de bedrijven wordt het vraagstuk van de interne
voorlichting van groter belang. Het staat wel vast, dat
zeker bij leidinggevende extra informatie boven hetgeen
in strikte zin voor de taakvervulling vereist is, de verbondenheid met en de inzet voor het bedrijfsdoel ten
goede komt.
Naar mijn mening is voor de ghost-writer die in de
Amerikaanse organisaties zo een belangrijke plaats kan
innemen denk aan „The man in the grey flanel suit"
— in de meer nuchtere Nederlandse verhoudingen waar
natuurlijkheid en persoonlijkheid zo sterk worden gewaardeerd, nog geen grote toekomst weggelegd. Wel
roept de president-directeur voor een zwaarwegende
toespraak of een artikel dat de aandacht zal trekken
meer en meer de hulp in van een communicatierspecialist. Maar over het algemeen zou aan het publieke optreden en aan het beeld van de ondernemer in de Nederlandse samenleving nog bewuster kunnen worden
gewerkt.
Het taalgebruik in de reclame is zulk een apart vak-
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gebied, dat ik mij in het kader van deze inleiding liever
niet op dat terrein zal begeven.
Slordigheid
Door welke gevaren wordt het taalgebruik in het bedrijf bedreigd? In de eerste plaats door haast en de
daardoor bijna niet te vermijden slordigheid. Ik heb de
indruk dat aan brieven van onze Haagse departemenr
ten door de ontwerper twee a driemaal zo veel tijd kan
worden besteed als in bedrijven mogelijk is.
Zelden gelukt het een brief tot het einde te dicteren,
zonder meermalen door de telefoon onderbroken te
worden. Deze tijdnood van de chef stelt op zijn beurt
weer hoge eisen aan de steno-typiste-secretaresse, die
in kwaliteit toeneemt naarmate zij zelfstandiger in de
formulering van het gedicteerde durft in te grijpen.
Er bestaan cursussen die het snelvlezen bevorderen en
wij hebben in de bedrijven daarvoor grote belangstel~
ling. Het is mij niet bekend of er ook didactische methoden bestaan waardoor men de snelheid van f ormuleren kan opvoeren; wij zouden daar zeker geld en
moeite voor over hebben.
Dikwijls ook worden de inspanning en daarmede de tijd
die vereist zijn voor goede formulering, onderschat.
Het gebeurt nog wel eens, dat wij in mijn afdeling, die
geacht worden iets beter de taal te beheersen dan de
gemiddelde manager, te hulp worden geroepen om „nog
even" een tekst op stijl en spelling door te lezen. Wanneer onze bijdrage dan tot voldoening stemt en wij onze
collega vertellen hoeveel tijd wij eraan hebben besteed,
staat hij meestal verbaasd. Misschien had de vrager
als hij geweten had dat schrijven dikwijls een zaak is
van proberen, neerschrijven, verbeteren, nog eens proberen, toch niet tevreden zijn en tenslotte misschien
weer bij de eerstgekozen woorden terugkomen, en dat
ook de professionele scribent zelden de volzinnen achter
elkaar uit zijn pen ziet vloeien; misschien had hij als
hij er meer tijd voor had genomen, op eigen kracht ook
wel een beter resultaat kunnen bereiken.
Vaktaal
De meestal met haast samenhangende slordigheid kan
de communicatie ernstig verstoren. In het kleine bedrijf
van een halve eeuw en langer geleden was een half
woord van de baas voor de knecht dikwijls voldoende.
In het moderne gecompliceerde bedrijf moet men ver
begrijpelijk zijn voor tientallen verschil--stanbre
lend geaarde mensen.
Dit betekent dat wij met een bijna juridische spitsvondigheid ons moeten afvragen of enig woord of enige
zin door de ander mogelijk anders zou kunnen worden
verstaan dan onze bedoeling is. Soms worden ook wel
onze juristen geraadpleegd om een bepaalde zwaarwegende brief vóór hij uitgaat nog eens kritisch door
te nemen, lang niet altijd om ongewenste juridische
verwikkelingen te voorkomen, maar dikwijls uitsluitend
om zakelijk te beoordelen of inderdaad datgene overkomt wat moet overkomen.
De reeds gememoreerde gecompliceerdheid van het moderne bedrijf is langzamerhand wel een gemeenplaats
geworden. Maar, ons verdiepende in de communicatie~
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vraagstukken van het bedrijf, moeten wij wel iets zeg~
gen over de steeds toenemende moeilijkheden voor
mensen met zulke uiteenlopende taken in de onderneming om elkaar te verstaan.
Steeds talrijker worden de mensen en afdelingen in de
grote bedrijven die slechts indirect aan de produktie
bijdragen en wier waarde ligt in hun deskundigheid op
een detail-gebied en in de adviezen die zij gevraagd
of ongevraagd geven aan degenen, die rechtstreeks
bij fabrikage, financiering of afzet zijn betrokken. Ieder
specialisme kent zijn eigen vaktaal. Maar de specialist
die een loopbaan in het bedrijfsleven kiest, zal zich
moeten realiseren dat hij niet alleen knap in zijn vak
moet zijn, maar ook in staat om zijn inzichten zoals
men dat noemt „te verkopen ". Dat hierbij de mate
waarin hij zijn taal beheerst een grote rol speelt, behoeft nauwelijks betoog.
Ook ziet men in de grote bedrijven steeds meer infor
matie- of redactie-afdelingen ontstaan, die tot taak
matiehebben de resultaten van bepaalde sectoren in begrijpelijke taal samen te vatten en ervoor te zorgen dat
deze kennis doorstroomt naar die plaatsen in de onder
waar men er zijn voordeel mee kan doen.
-nemig
-

Nieuwe woorden
Nauw met het bezwaar van vak-jargon hangt een derde
gevaar samen dat het taalgebruik in het bedrijfsleven
bedreigt. Het is bijna niet te voorkomen, dat met de
geweldige stroom van nieuwe begrippen niet alleen op
het gebied van de techniek, maar evenzeer op commerr
cieel, financieel en sociaal terrein, de woorden en uitdrukkingen veelal van Angelsaksische herkomst, de bedrijfstaal binnendringen. Natuurlijk ook een zekere mate van snobisme spreekt bij het gebruik van vreemde
woorden mee, en evenzeer een dosis gemakzucht. Heel
dikwijls echter gaat de ontwikkeling zo snel, dat de
moedertaal het niet kan bijhouden.
Een aantal bedrijven kennen interne taal-commissies
die voornamelijk tot taak hebben om het gebruik van
de moedertaal te bevorderen en de lawine van vreemde
woorden te keren. Bij Philips is een dergelijke commissie al sedert meer dan 30 jaren werkzaam, voornamelijk om voor technische woorden en uitdrukkingen van
vreemde herkomst Nederlandse equivalenten te vinden
en vast te leggen.
Onze taalcommissie in Unilever, die een minder lange
geschiedenis heeft, is samengesteld uit deskundigen uit
onderscheiden sectoren van het bedrijf. Het bescheiden
woordenlijstje dat op het ogenblik aan een herdruk toe
is, draagt een al even bescheiden titel: „Aanbevelingen
voor woordgebruik in Unilever''. Naarmate wij ons
langer met deze materie bezighouden, wordt het ons
duidelijker dat juist op het gebied van de taal bezwaarlijk dwingende voorschriften te geven zijn. Lang niet
altijd is de ene oplossing volstrekt fout en de andere
de enige goede.
Soms zijn wij te laat en heeft het vreemde woord niet
alleen burgerrecht verkregen, maar ook een zekere gevoelswaarde. Het overigens zeer bruikbare Nederlandse equivalent heeft dan een achterstand die het niet
meer kan inlopen. Een copy-writer ontleent meer aan-

NOVEMBER / DECEMBER 1969

zien aan zijn titel dan een tekstschrijver; een bedrijf
trekt gemakkelijker trainees aan dan kaderleerlingen
en de vakman hoort in marketing veel meer diepte,
breedte en achtergrond dan in uitdrukkingen als marktof afzetbeleid. Het heeft dan geen enkele zin ter wille
van het puristische ideaal te trachten de klok terug te
zetten.
Eigenlijk zijn dit geen beslissingen die elk bedrijf afzonderlijk kan nemen. Daarom heeft het Nederlands
Normalisatie Instituut een werkcommissie in het leven
geroepen, waarin vertegenwoordigers van verschillende
bedrijven bezig zijn aan de opstelling van een nieuwe
lijst van algemene bedrijfstermen in de Nederlandse taal.
Een tegenwerping die in de bedrijven nogal eens gehoord wordt is: waarom niet de ontwikkeling vrijlaten
om zo te groeien naar een internationaal min of meer
verstaanbare taal? Het antwoord kan kort zijn. In de
eerste plaats uit eerbied voor onze eigen moedertaal.
Voorts om de exactheid van denken en formuleren te
bevorderen. Tenslotte omdat slechts hij een vreemde
taal gaat beheersen, die geleerd heeft zich zindelijk in
eigen taal uit te drukken.
Veel wil ik over de noodzaak van beheersing van
vreemde talen niet zeggen. Ook wij halen de schouders
op bij het lezen van advertenties waarin perfecte beheersing van drie of meer talen wordt gevraagd of geboden. Over het algemeen zal het voor de leidingge
vende functionaris vereist zijn zich behoorlijk in het
Engels verstaanbaar te kunnen maken en een redelijke
Engelse brief te kunnen dicteren. Dat is al heel veel.
Alle talenkennis daarbovenuit is meegenomen. In het
bedrijfsleven ziet men wat dit betreft liever multum
dan multa, m.a.w. men geeft de voorkeur aan een behoorlijke beheersing van één andere taal naast de moedertal boven een oppervlakkige kennis van drie of meer
talen.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren. Ik heb u niet
willen vermoeien met een reeks van klachten. Naar
mijn mening bestaat daartoe ook niet de minste aanleiding. Integendeel, wij hebben veelvuldige bewijzen
dat de docent van het voortgezet onderwijs zich alle
moeite geeft om de jonge mensen wat hun taalgebruik
betreft voor te bereiden op de eisen die de maatschappij stelt. Men kan echter geen ijzer met handen breken,
en de taak waarvoor het onderwijs in Nederland zich
gesteld ziet is onder meer door deze taal-eisen wel bijzonder zwaar.
Ook heb ik geen verlanglijstje willen geven. Dat er
aan onze zijde nog wel degelijk wensen bestaan, hebt
u denk ik wel tussen de regels door kunnen horen. Het
Nederlandse bedrijfsleven staat internationaal voor een
vuurproef. Op bepaalde gebieden hebben wij een voorsprong op de industrie in andere landen, op andere een
achterstand. Wij hebben een achterstand door de beperktheid van ons taalgebied. Laat hierin een aansporing liggen tot extra aandacht voor en toewijding aan
het belangrijkste werktuig in ons bedrijfsleven: de taal.
A. Braakman
(Red. Het bovenstaande is de tekst van een inleiding die de
heer Braakman op 14-10-1969 in Rotterdam heeft gehouden
voor het Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs.)
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GROF
Bij het hanteren van de verbogen vorm of de vergrotende of overtreffende trap van dit woord aarzelen
we soms even, zowel bij mondeling als schriftelijk taalgebruik.
We zèggen als regel: grovve (r) of groffe (r) , maar
schrijven we, dan zal eerder: grover tevoorschijn komen.
Koenen en Van Dale geven de vormen: grove (r) , grovve (r) , groffe (r) , waarbij het laatste speciaal aantekent,
dat groffe en grovver spreektaal zijn.
De uitvoerige behandeling van dit woord in WNT
(1900) beslaat twintig kolommen. Als vergrotende trap
kent het grover en grover, als overtreffende grofst en
groofst (grovest) . De klank in de gewone spreektaal
in de verbogen en vergelijkende trapvorm karakteriseert het als de scherpkorte o, dezelfde als in de uitspraak van de onverbogen vorm en in b.v. belofte.
Slechts in verheven stijl gaat hij bij flektie en motie
over in de heldere o. Alleen bij enigszins deftige spreektrant klinkt hij in het dagelijks leven, en hij heeft dan
een bijsmaak van betweterigheid en gemaaktheid. Deftige mensen zijn aan zichzelf verplicht hem te hanteren.
Spreken we in het gewone leven van grove taalfouten,
voor de balie, op de kansel en in een voordracht van
grove belediging of zonden. Het wil mij voorkomen
dat na zeventig jaar de gemeenzame vormen op de
preekstoel geen contrabande meer zijn.
Voorts konstateert het WNT dat de vormen grove (r) ,
grofst en grove (r) en grovest (groofst) oorspronkelijk
tot een verschillend dialekt behoorden, maar thans in
de algemene taal zich hebben ontwikkeld tot verschillende stijlen behorende vormenreeksen en dat de nieuw nederlandse dialekten nog een derde vorm kennen, nl.
groffe (r) . In de citaten komen al deze vormen aan het
licht. Enkele licht ik eruit, chronologisch gerangschikt,
nl. op zijn groots zijn (Samuel Coster, grens 16e en
17e eeuw) ; gro[[e (J. de Brune, Emblemata. 1624,
1661) ; groo[ste gecken (Jeremias de Decker, 1726) ;
een gro[[e leugen (W. Broes, Leerredenen, 1810-1815) ;
gro[[er (G. Krook, Molenboek voor ingenieurs, etc.,
1850-1853) ; dat groffe ongelijk (Molema, Groninger
Volkstaal in de 19e eeuw, 1887) .
In een Aanmerking noemt WNT de spelwijze grof ve(r)
een kwalijk geslaagde poging om de verbogen vormen
met een scherpkorte o voor te stellen, opmerkend dat
ons spelsysteem niet over bruikbare middelen beschikt
om de onvolkomen o in open lettergrepen af te beelden: rochelen, bochel. De beschaafde uitspraak neemt
het verschil tussen scherp~ en zachtkorte o in acht
(resp. belofte, poffertje), terwijl ze gewestelijk verwisseld worden.
Prof. Van Haeringen vraagt (NTg 60) of de auteurs
van een werk over klankleer ook onder de misleidende
invloed van de spelling staan, als ze van mening zijn
dat we óf groffe of groove zeggen en grovve blijkbaar
vermijden. Of, schrijft hij, kennen ze soms de tegen
stemloos stemhebbend bij de spiranten niet?-steling
Hij verwijst naar het heel andere, en zuiverder geluid,
dat Heeroma (NTg 59) deed horen: „de door iedere
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Nederlander als beschaafd gevolgde vorm grovve, „grove", die stellig op geen enkele wijze gedisqualificeerd
kan worden." Er zijn trouwens ook revolutionairen die
de spelling grovve aandurven. In WNT 34 schrijft redakteur Heinsius iv. tabak: „ (grovve en fijne snee)".
En daar zoekt men niet allereerst revolutionaire spellingen. Later liet dr. Zaalberg het in zijn proefschrift
over Das Buch Extasis von jan van der Noot (1954)
drukken.
Konklusie: de verbogen vormen grove (r) , grovve (r) ,
f f e (r) bestaan alle drie, worden alle drie gesproken
p ro
in
onze huidige taal en we kunnen ze derhalve ook alle
drie schrijven.
G. J. Uitman, Zeist.

NOG EENS SCHUTTINGWOORDEN
„Het dient in overweging genomen te worden, die
schuttingwoorden, welke zich door frequentie van gebruik onderscheiden en ook in de bellettrie worden
aangewend om bij te dragen tot plasticiteit en beeldend
vermogen, te beschouwen als behorende tot het
A.B.N.", aldus stelling XII in het op 16 okt. 1969 aan
de Katholieke Hogeschool te Tilburg door F. J. M.
van Puijenbroek verdedigde proefschrift, getiteld: „Onder de voet gelopen "; het ontstaan en verdwijnen van
een kleinnijverheid in Nederland na 1800: de Brabantse
klompenmakerij.
In een bespreking daarvan in „Het Parool" van 18 oktober 1969 schrijft Gerton van Wageningen na aanhaling van een passage, eindigend met „ . . . ofwel 5,7
procent van de Nederlandse bevolking, die in het hou
drassige aardkloot trotseerden ": „De-tencomfrd
auteur van het proefschrift schrikt blijkbaar niet terug
voor het gebruik van een woord dat voor een deel
( ook) als schuttingwoord in zwang is", waarin hij met
het oog op de hierboven geciteerde stelling een zekere
konsekwentie meent te kunnen zien. „We hoeven er
dus niet langer omheen te lullen ", aldus G. v. W.
Wat nu de door dr. v. P. geponeerde stelling aangaat:
bij de beoordeling of een woord tot het A.B.N. moet
( mag) worden gerekend, zullen we m.i. dienen te letten op het al of niet frekwente gebruik en rekening
moeten houden met het milieu, waar het in zwang is,
niet slechts in mondeling, maar ook in schriftelijk gebruik, b.v. in brieven en literaire geschriften.
De redakteur van het grote Engelse woordenboek,
Murray, deelde een kultuurtaal in diverse taalvelden,
sektoren in, waarbij hij het „common" (ons Algemeen
Beschaafd) in het middelpunt plaatsend, daarboven
zag „literary language" ( literaire taal, dus „vormelijker"
dan het A.B.) , daarbeneden „colloquial" (familaire taal,
b.v. in de huiskamer) , en daarenboven nog onderscheidde „scientific language" (wetenschappelijke taal)
en „foreign" (vreemde taal) , beide de literaire taal beinvloedend en de „technical language" (technische taal)
en het dialekt („dialectical language") hun invloed uit
naar de familaire taal om daartussen nog te-stralend
plaatsen het slang, de platte, de straattaal e.d.
Als we ons nu om een voorbeeld te nemen ervan vergewissen, dat woorden als plassen, sassen, urineren,
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wateren in verschillende milieus thuishoren ter vervanr
ging van termen die als „onnet" werden beschouwd,
ofschoon ze aanvankelijk korrekt waren, dan mag onze
konklusie m.i. luiden, dat bepaalde woorden voortdur
rend van de ene rubriek in de andere terechtkomen,
overspringen naar een ander milieu en daar dan worden
geassimileerd, dat we derhalve die termen nooit voorgoed kunnen etiketteren of ergens. vastpinnen, doch
nuchter zullen moeten konstateren dat ze aan onze rubricering ontglippen als water door onze handen en dat
mitsdien de eerder geciteerde stelling van dr. v. P. ver~
dedigbaar en houdbaar is, evenwel in zoverre aanvecht~
baar, dat de beoordeling of een woord als behorende
tot een voornamer milieu dan tot dusver, m.a.w. aanvaardbaar is als „beschaafd", uiterst subjektief en re~
latief blijft.
Want het gaat hier niet zozeer om de betekenis ' ervan
die is meestal wel duidelijk vast te stellen het eng.
queen voor de voornaamste vrouw in den lande t.o.
het mnl, quene: ordinair vrouwspersoon maar om
de gevoelswaarde en daarbij spelen heel andere f akr
toren een rol.

G. J. Uitman, Zeist.

JIJ . IN ZWEDEN
Zeven jaar als nederlandist (of als u dit liever hebt:
neerlandicus) in Zweden werkzaam, kan ik niet nalaten even te reageren op het redactionele stukje in Onze Taal van oktober 1969, over de veranderingen in de
aanspreekvormen in Zweden.
De kwestie is namelijk dat het Zweedse du lang niet
gelijk is aan het Nederlandse jij (het wordt b.v. ge
gebeden tot God, zoals het Duitse du, en het-bruiktn
was in academische kringen en niet alleen uitgen
allang gebruikelijk als aansproken progressieve
spreekwoord óók tussen oudere studenten en profes~
soren) , terwijl een equivalent van ons u eenvoudig niet
bestaat. Tegen iemand van wie hij geen ,,du-broer" is,
kan een Zweed twee aanspreekvormen gebruiken,. Allereerst ni, maar dat gaat alleen als je de aangespror
kene niet kent en de verhouding zeer onpersoonlijk is.
(b.v. in . winkels, restaurants, tegen conducteurs, taxichauffeurs enz.) . In andere gevallen geldt ni voor onbeleefd, en het is een bekende fout van ons buitenlanders dat we veel te veel ni zeggen, omdat we maar
niet van het idee of kunnen komen dat dit woord toch
„eigenlijk" ons u, Sie, vous is. De tweede niet-du-vorm
is: iemand aanspreken met zijn titel (als zodanig zijn
natuurlijk te beschouwen „professor' „directeur", maar
ook „meneer", „mevrouw", „juffrouw") en eventueel
zijn achternaam. Zo kun je dan aan je baas vragen:
,Wil de directeur dit even ondertekenen?" en tegen
je buurvrouw zeggen: „Mevrouw Andersson moet eens
een kopje koffie komen drinken." Bij ons hoor je dit
nog wel in de noordelijke provincies.
Dat in het moderne, democratische Zweden nog zulke
ouderwetse, feodale aanspreekvormen voorkomen, vin~
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den de Zweden zelf natuurlijk ook wel gek. Je hoort
dat in-de-derde-persoon-spreken dan ook hoe langer
hoe minder; zeker onder de jongeren. Maar wat ervoor
in de plaats te stellen; want ni kan meestal niet, en ul
Sielvous bestaat niet. Wel, op de eerste plaats zijn de
Zweden heel handig in het vermijden van de persoonlijke voornaamwoorden. Ze kunnen dit uren, ja dagen
volhouden. De lucht is dan zwaar van omschrijvingen
(is het mogelijk = kunt u, is er — hebt u) en passieve vormen (Wordt er koffie gewenst?) . Maar velen
vinden tegenwoordig dat het dan maar beter is zoveel
mogelijk du te gebruiken.
Met dit alles wil ik maar zeggen dat het ook voor
Zweden wel een nieuwtje was dat de nieuwe ministerpresident, Olof Palme, te kennen gaf met du te willen
worden aangesproken, maar dat het toch ' nog heel anders klonk dan wanneer Piet de Jong zou zeggen: „Zeg
maar jij."
U hebt het ook nog over „titels af (te) schaffen ".
Waarschijnlijk is dit - een vertaling van „lagga bort tit~
larna" (letterlijk: „de titels wegleggen") . Dat is de term
voor wat je doet als je besluit elkaar voortaan met du
aan te spreken. Let wel dat het hier alléén om de aanspreekvormen gaat. Want overigens zijn de titels nog
springlevend. Ze worden altijd gebruikt in adressering
gen, ik word geregeld opgebeld door mensen die zich
met naam én titel aankondigen, en bij de wasserij zie
ik altijd weer de was liggen van professor X. De zin
„Met deze jij-actie gaat parallel een streven om titels
af te schaffen" vereist dus wel enige nadere toelichting;
die ik in deze brief heel in het kort heb gepror
beerd te geven.
Dr. J. de Rooy, Uppsala

JUFFROUW
De heer Zaalberg oppert de mogelijkheid „julirouw"
te reserveren voor hen die nog geen 20 jaar (dus tieners) en „mevrouw" voor hen die boven de 20 zijn.
Het zal echter lang niet altijd gemakkelijk zijn aan
iemands uiterlijk te zien of zij onder of boven de 20
is en in de praktijk zou het er dan op neer komen dat
kennelijk jong wordt aangesproken met „julirouw".
Ik kan mij voorstellen dat er velen zullen zijn, die bij
een dergelijk taalgebruik liever met „juffrouw" willen
worden aangesproken. Uit beleefdheid zou men dan
iemand met „julirouw" kunnen aanspreken, ofschoon
zij duidelijk een „mevrouw" is.
Dit laatste gebeurt in Argentinië, waar ik enige jaren
heb gewoond, waar iedere vrouw met „senorita" wordt
aangesproken (ook al weet men dat zij getrouwd is) ,
tenzij men aan haar is voorgesteld. Het is mij niet bekend of in Spanje en andere Spaans sprekende landen
dezelfde gewoonte wordt gevolgd. Het moet mij wel
van het hart, dat „senorita" mij aanzienlijk prettiger in
de oren klinkt dan „juffrouw ".
K. Dirkzwager, Baarn
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NEDERLANDS IS RIJKER DAN U DENKT;
Overblijfsel van een arreslee ... arrestant.
Een zeer koude gulden ... ijspiek.
Eigenaar van een wolwinkel ... breipatroon.
De vrouw van een heier ... heidin.
Vervelende vent, die te keer gaat ... uitvallende kwast.
Restant van een gecremeerde mislukkeling ... krukas.
Vrachtauto, gevuld met dranken ... leswagen.
Tak van een rubberboom ... rekstok.
De ruimte tussen vloer en bed ... Po-vlakte.
De hut van een eskimo ... ijshockey.
Oude vrouw in het woud ... bosbes.
jongen, verzot op snoeperij ... cowboy.
Het opkrikken van een touringcar ... buslichting.
Veiling van legeruitrustingsstukken ... koppelverkoop.
Een goed gekozen tijdstip ... bestuur.
Spelen sportieve bijen (thuis) ... korfbal.
Wandelstok, die zijn beste tijd gehad heeft ... kreupel hout.
Schuif, waarin ballen bewaard worden ... ballade.
Vlo ... lastdier.
Zitmeubel in een toneelstuk ... rolstoel.
Op een bascule plaatsen ... teweegbrengen.
Met een wapen aangebrachte beschadiging ... kriskras.
Bezoek, dat een marktkoopman ontvangt ... kraamvisite.
Een meubel misprijzen ... tafellaken.
Om goede redenen géén stoel nemen ... terechtstaan.
Vereniging met onduidelijke doelstelling ... vagebond.
Tram, die naast de rails staat ... buitensporigheid.
Gevuld met niets ... volledigheid.
Minder dan 100 gram ... onderonsje.
Bekendheid met een stukje van het gehoororgaan ...
oordeelkundig.
Een héél, héél, korte vrijage ... evenmin.
Iemand, die niemand op zijn grondgebied duldt ... erfgooier.
Druppelende neus ... hoofdkraan.
,

Bundel papier, die niet zinken wil ... drijfriem.

Dag, waarop uw chef Lekeer gaat ... donderdag.
Lederbewerker, die geen stukje missen kan ... leergierig.
Op een slee staan te wachten ... arbeiden.
Uit het haar vallend lint ... valstrik.
Verzoek als niemand in de winkel is ... beleven.
Tandarts-vakterm ... bekopen.
Oost-Europees lawaai ... slavenleven.
Verpleegsterswerk in het ziekenhuis ... steekhouden.
Landbouwwerktuig met signaalinrichting ... beleg.
De hand van een vertegenwoordiger ... prof ici (j) at.
Aanwijzing op diëetbriefje ... magazijn.
Niets uit de portefeuille nemen ... volhouden.
Een ouderloos kind „dag"-gezegd ... weesgegroet.
Een meisje om te stelen ... schaakstuk.
P. Swart, Uithoorn
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VIERENTWINTIG MANNEN . +.
Het artikel „Voor en geen komma" in Onze Taal van
juni/juli riep bij mij de herinnering op aan een anekdote
die, volgens een departementsambtenaar aan wie ik
hem vertelde, op waarheid berust.
Het is u bekend dat op de agenda van de Tweede en
Eerste Kamer geregeld wetsontwerpen voorkomen tot
naturalisatie van een aantal personen tegelijk. De aanspraken van die personen zijn vooraf degelijk onderzocht, zodat het wetsontwerp in de Kamer niet meer
dan een hamerstukje is. Op de agenda worden niet alle
namen opgesomd, althans niet in de persverslagen ervan, maar één staat voorop, naar ik meen volgens alfabetische rangorde, en daarop volgt de formule: „en
anderen", b.v.:
„Wetsontwerp tot naturalisatie van J. Alverez en 18
anderen,"
of: „Wetsontwerp tot naturalisatie van H. Amundsen
en 21 anderen."
Nu was er eens een Nederlandse vrouw, die door haar
huwelijk met een vreemdeling krachtens de in het land
van die vreemdeling geldende wet (misschien ook wel
krachtens Nederlandse wet) haar Nederlandse nationaliteit verloren had, en na het overlijden van haar echtgenoot weer Nederlandse wilde worden. Laten we
haar, om haar alfabetisch voorop te krijgen, Johanna
van Aelst noemen en haar overleden man Rodriguez.
De grif fie of welke andere instantie voor de Kameragenda verantwoordelijk is, formuleerde nu het wetsontwerp als volgt, strikt de komma vóór „en" vermij dende:
„Wetsontwerp tot naturalisatie van Johanna van Aalst,
weduwe van A. Rodriguez en 23 anderen."
C. B. van Haeringen.

MIJNHEER DE REDACTEUR
Het hoofdartikel in het septembernummer heeft mij allesbehalve gesticht. Integendeel, ik heb mij er aan geergerd. Het is een pleidooi voor het toelaten en aanvaarden van het gebruik van slecht Nederlands. Elk
van de aanhalingen kan duidelijker worden gesteld zonder dat het gehalte er onder behoeft te lijden. De kneep
is dat de schrijvers de taal niet in hun macht hebben
en toch publiceren. Het hele artikel ademt de geest van:
het komt er niet op aan hoe er geschreven wordt, als
er maar geschreven wordt. Ik wil daarmee niet zeggen
dat men dan beter zijn mond kan houden. Naar mijn
smaak moet een schrijver het betoog dat zijn eigen ge~
dachtenspinsels weergeeft, herschrijven in een betoog
dat bevattelijk is voor de lezer. Dubbel werk, maar onvermogen moet niet straffeloos zijn gang kunnen gaan.
Dit is mijn opvatting en het ware mij aangenaam geweest als de schrijver in deze zijn stukje had geëindigd.
J. P. Smits, Den Haag
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DE SJWA
buitenissigs?
voor
Sjwa, sjwa? Wat is dat nu weer
Sja, sja... Sjwa stáát in de woordenlijst van de Nederlandse taal! Sjwa is de praktisch onbekende naam
voor een klank die iedereen duizenden malen per dag
gebruikt, en die niettemin nog geen algemeen gangbare,
laat staan officieel aanvaarde spelling heeft. Ook in het
alfabet is er nog geen eigen plaatsje voor. Het is die
meest voorkomende klinker, met evenveel recht als
elke andere, die het zonder eigen naam moet stellen en
bijwijze van anonieme bastaard wordt aangeduid als
toonloze of stomme e.
Geheel ernaast is het, die te vereenzelvigen met de uh
van put of Urk. Over de uitspraak van „men" staat in
Onze Taal van juni/juli:
„Een zogenaamde stomme e (dus men rijmend op hun)
zou normaal geweest zijn."
Fout, fout, nog eens fout! M,n rijmt niet op hun! Die
stomme e is niet stom, helemaal geen e, en nog minder
een uh. Het is een sjwa.
Een praktische schrijfwijze is al lang geleden voorgesteld, maar helaas door de ambtsdragers niet aanvaard.
Dat zou zijn een gewone e, op z'n kop geschreven. Ik
wil dat nu eens gaan toepassen. Dan is er geen vergissing mogalak tussen nageren en negeren. Strenga'heran
regeren niet lang. Da opzettalaka toepassing vergt aan~
vankalak natuurlak eng a aandacht, maar alles went, en
wa mogen verwachten dat ook dit wel snel zal wennen.
Niet sputteren en prutsen met dubbul, maar dubbel
schrijven, duidalak en ondubbelzinnig. Pas op voor
slordigheid ! Zeg niet reparatie of kataliek, maar repar
ratie en katoliek.
Het is eigenlak toch wel heel mal, dat onder da vela
spellingherzienars niemand zich het armzalaga lot van
die verschoppeling aangetrokken heeft;!
Als 'n eerste oefening in sjwa is 't voor vandaag wel
genoeg geweest.
Probeert u 't ook eens ? Doe mee!
A. D. Fokker.
MINISTERIE VAN ONDERWIJS
Wie per auto van hier naar Nederland gaat, komt in
Vlaanderen wel eens een bord tegen met het opschrift:
„Let op: Werken ". Dit is klaarblijkelijk klakkeloos uit
het Frans overgenomen („Attention: Travaux") . Aan
de andere kant van de grens luidt dezelfde waarschuwing: „Werk in uitvoering ". Dit klinkt voor zover
een buitenlander zo iets mag beoordelen heel wat
zuiverder. En toch ben ik geneigd, hierin weer een
Franse uitdrukking te herkennen: „Travaux en cours".
Ik neem deze gelegenheid te baat om een vraag van
meer algemene aard te stellen. Administratieve bena~
mingen als „Minister van Onderwijs ", „Ministerie van
Buitenlandse zaken ", etc., lijken mij in strijd met de
„germaanse" geest die nu eenmaal aan de Nederlandse
taal ten grondslag ligt. Niet alleen de Duitsers gebruir
ken in zulke gevallen samenstellingen, maar ook de
Denen b.v. zeggen ,,Undervisningsministerium" en de
Zweden ,,Utrikesdepartment". Zouden de Nederlanr
ders zich hier niet eens te meer, op Frankrijk hebben
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georiënteerd ( ( „Ministère de l'Education", „des Affaires Etrangères") ? Dit is des te waarschijnlijker omof ,, departedat het moderne begrip ,,ministerie"
in Nederland, als ik me niet vergis, pas ten
ment''
tijde en onder onmiddellijke invloed van de Franse Revolutie is ingevoerd.
P. Brachin, Parijs
ONDERCURATELESTELLING

In antwoord op de vraag gesteld door een inzender
over de officiële aankondiging van een ondercuratele
stelling bericht ik u dat de aanstootgevende term (red.:
„een gedurige staat van onnozelheid ", O.T. oktober
1969) letterlijk is ontleend aan art. 487 van ons gel~
dene B.W. en dateert van vóór 1838.
In art. 378 van het nieuwe B.W., dat met ingang van
1 januari in werking treedt, wordt de grond van onder
omschreven als een geestelijke stoornis,-curatelsing
waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen,
niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlUk waar te nemen. In de advertenties zal men met

de term „geestelijke stoornis" kunnen volstaan.
mr. D. J. Veegens, Den Haag
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